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III. INTERNATIONAL ANKARA MULTIDISCIPLINARY STUDIES CONGRESS
DECEMBER 5-7, 2021, ANKARA 

CONGRESS PROGRAM 

Önemli, Dikkatle Okuyunuz Lütfen 

 Kongremizde Yazım Kurallarına uygun gönderilmiş ve bilim kurulundan geçen bildiriler için online (video

konferans sistemi üzerinden) sunum imkanı sağlanmıştır.

 Online sunum yapabilmek için https://zoom.us/join sitesi üzerinden giriş yaparak “Meeting ID or Personal Link

Name” yerine ID numarasını girerek oturuma katılabilirsiniz.

 Zoom uygulaması ücretsizdir ve hesap oluşturmaya gerek yoktur.

 Zoom uygulaması kaydolmadan kullanılabilir.

 Uygulama tablet, telefon ve PC’lerde çalışıyor.

 Her oturumdaki sunucular, sunum saatinden 5 dk öncesinde oturuma bağlanmış olmaları gerekmektedir.

 Tüm kongre katılımcıları canlı bağlanarak tüm oturumları dinleyebilir.

 Moderatör – oturumdaki sunum ve bilimsel tartışma (soru-cevap) kısmından sorumludur.

Dikkat Edilmesi Gerekenler- TEKNİK BİLGİLER 

 Bilgisayarınızda mikrofon olduğuna ve çalıştığına emin olun. 

 Zoom'da ekran paylaşma özelliğine kullanabilmelisiniz. 

 Kabul edilen bildiri sahiplerinin mail adreslerine Zoom uygulamasında oluşturduğumuz oturuma ait ID numarası 

gönderilecektir. 

 Katılım belgeleri kongre sonunda tarafınıza pdf olarak gönderilecektir 

 Kongre programında yer ve saat değişikliği gibi talepler dikkate alınmayacaktır 

IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY 

 To be able to attend a meeting online, login via https://zoom.us/join site, enter ID “Meeting ID or Personal Link

Name” and solidify the session.

 The Zoom application is free and no need to create an account.

 The Zoom application can be used without registration.

 The application works on tablets, phones and PCs.

 The participant must be connected to the session 5 minutes before the presentation time.

 All congress participants can connect live and listen to all sessions.

 Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer) section of the session.

Points to Take into Consideration - TECHNICAL INFORMATION 

 Make sure your computer has a microphone and is working. 

 You should be able to use screen sharing feature in Zoom. 

 Attendance certificates will be sent to you as pdf at the end of the congress. 

 Requests such as change of place and time will not be taken into consideration in the congress program. 

Before you login to Zoom please indicate your name_surname and HALL number: 

exp. Hall-1, Seda BEYAZ 



III. INTERNATIONAL ANKARA MULTIDISCIPLINARY STUDIES CONGRESS
DECEMBER 5-7, 2021, ANKARA 

CONGRESS PROGRAM 

Session-1, Hall-1 
06.12.2021 

Moderator: Uzm. Fzt. Rabia ÇELİKEL 
Meeting ID: 833 1209 9533 / Passcode: 060606 

Ankara Local Time: 10:00 – 12:00  

Title Author(s) Affiliation 

STORAGE AND HANDLING OF 
CHEMICALS 

Hakan Ünal İstanbul Aydın University 

Reşit Erçetin İstanbul Aydın University 

PHYSICAL ACTIVITY FOR INDIVIDUALS 
WITH TYPE 2 DIABETES 

Merve Gezen Bölükbaş Bursa Uludağ University 

Şerife Vatansever Bursa Uludağ University 

THE EFFECT OF MOTOR LEARNING 
BASED TELE-REHABILITATION ON 

QUALITY OF LIFE IN CHILDREN WITH 
CEREBRAL PALSY DURING THE COVID-

19 PANDEMIC PROCESS 

 Uzm. Fzt. Rabia ÇELİKEL İnönü University 

Uzm. Fzt. Engin RAMAZANOĞLU İnönü University 

Assoc. Prof. Dr. Burcu TALU İnönü University 

MEASUREMENT OF SERUM PROTEIN 
CARBONYL GROUP LEVELS IN BREAST 

CANCER PATIENTS 

Sibel SÖYLEMEZ Gazi University 

Ayşe Banu ÇAYCI Gazi University 

Durmuş AYAN Niğde Eğitim Araştırma Hastanesi 

Özlem GÜLBAHAR Gazi University 

EXAMINING THE LEVELS OF 
ORIENTATION TO SPORTS ACTIVITIES 

OF THE STUDENTS WHO 
PARTICIPATED IN THE SPORTS HIGH 
SCHOOL EXAMS: ŞIRNAK PROVINCE 

EXAMPLE  

Hasan OSMANOĞLU Şırnak University 

Meliha UZUN Şırnak University 

MORPHOLOGICAL, CROSS-SECTIONAL 
AND TOMOGRAPHIC ANALYSIS OF THE 

DIFFERENCES DETECTED IN THE 
UROGENITAL REGION IN DOGS 

Cüneyt Tunahan MAVİŞ 
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı 

Destekleme Kurumu Konya İl 
Koordiantörlüğü, Konya, Türkiye 

INVESTIGATION ON MACRO 
ANATOMIC AND CROSS ANATOMY OF 

REGIO PERINEALIS IN DOGS 
Cüneyt Tunahan MAVİŞ 

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı 
Destekleme Kurumu Konya İl 

Koordiantörlüğü, Konya, Türkiye 
All participants must join the conference 10 minutes before the session time. 

Every presentation should last not longer than 10-12 minutes.  

Kindly keep your cameras on till the end of the session. 



III. INTERNATIONAL ANKARA MULTIDISCIPLINARY STUDIES CONGRESS
DECEMBER 5-7, 2021, ANKARA 

CONGRESS PROGRAM 

Session-1, Hall-2 
06.12.2021 

Moderator: Serhat ÖRÜN 
Meeting ID: 833 1209 9533 / Passcode: 060606 

Ankara Local Time: 10:00 – 12:00  

Title Author(s) Affiliation 

DETERMINANT ANALYSIS OF 
MEDICATION ADHERENCE  IN TYPE 2 

DIABETES MELLITUS PATIENTS IN THE 
WORKING AREA OF THE ANTANG 

HEALTH CENTER, MAKASSAR CITY 

Dian Ihwana Ansyar 

Alauddin Islamic State University, 
Faculty of Medical and Health 

Science, Public Health Department, 
Makassar, Indonesia 

POTENTIAL HERBAL PLANT BASED 
PRODUCTS POSSESS BIOACTIVE 

COMPOUNDS TO COMBAT NOVEL 
CORONA VIRUS 

K.R.Padma  
Department of Biotechnology, Sri 

Padmavati Mahila Visvavidyalayam 
(Women’s) University, Tirupati, AP 

K.R.Don Bharath University, Chennai, Tamil 
Nadu, India 

OVERVIEW BASIC SANITATION IN 
LIMAPOCCOE VILLAGE, MAROS 

DISTRICT 2021 

Yusma indah Jayadi Universitas Islam Negeri Alauddin 
Makassar, Indonesia 

Nurdiyanah 
Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar, Indonesia,  

Novita Sari Usman Universitas Islam Negeri Alauddin 
Makassar, Indonesia,  

IS HEALTH EDUCATION ABOUT 
HYPERTENSION USING LEAFLET MEDIA 
EFFECTIVE ON PEOPLE'S KNOWLEDGE 
AND ATTITUDES OF THE COMMUNITY 
IN TANETE LABBA HAMLET, MAROS? 

Widia Maharani 
Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar, Indonesia 

Yusma indah Jayadi Universitas Islam Negeri Alauddin 
Makassar, Indonesia 

Nurdiyanah  
Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar, Indonesia 
BODY IMAGE AND PSYCHOLOGICAL 

DISTRESS AMONG UNIVERSITY 
STUDENTS 

Dr. Naeema Arzeen NUML, Islamabad, Pakistan 
Dr. Saima Arzeen University og Peshawar, Pakistan  

Nida Khan  University og Peshawar, Pakistan 
RETROSPECTIVE ANALYSIS OF ACUTE 

CORONARY SYNDROME PATIENTS 
DETECTED IN THE EMERGENCY 

DEPARTMENT DURING THE PANDEMIC 
PROCESS: CASE SERIES OF 147 CASE 

Serhat ÖRÜN Tekirdag Namık Kemal University 

All participants must join the conference 10 minutes before the session time. 

Every presentation should last not longer than 10-12 minutes.  

Kindly keep your cameras on till the end of the session. 



III. INTERNATIONAL ANKARA MULTIDISCIPLINARY STUDIES CONGRESS
DECEMBER 5-7, 2021, ANKARA 

CONGRESS PROGRAM 

Session-1, Hall-3 
06.12.2021 

Moderator: Felicia Andrei 
Meeting ID: 833 1209 9533 / Passcode: 060606 

Ankara Local Time: 10:00 – 12:00  

Title Author(s) Affiliation 

PRELIMINARY STUDY REGARDING THE 
OCIMUM GENRE OF THE LAMIACEAE 

FAMILY 

Felicia Andrei University of Medicine and Pharmacy, 
Romania 

Anca Dragomirescu University of Medicine and Pharmacy, 
Romania 

EVALUATION OF ANTIASTHMATIC 
ACTIVITY OF FLOWER OF PLUMERIA 

RUBRA 

M.R. Kalantri M.V.P. college of Pharmacy Nasik 

Aher A.N. M.V.P. college of Pharmacy Nasik 

AGMATINE ATTENUATES BEHAVIORAL 
AND BIOCHEMICAL ALTERATION IN 

RATS EXPOSED TO ETHANOL DURING 
ADOLESCENCE 

Mayur B. Kale SNJB’s Shriman Sureshdada Jain College of 
Pharmacy, India 

Aman B. Upaganlawar 
SNJB’s Shriman Sureshdada Jain College of 

Pharmacy, India 

EXPLORING THE NEUROPROTECTIVE 
EFFECT OF THE COMBINATION OF 

METFORMIN AND VITAMIN E AGAINST 
EXPERIMENTAL INDUCE STROKE IN 

RATS 

Avinash Singh Mandloi SNJBs, SSDJ College of Pharmacy , India 

Prince Raj 
VNS Group of Institutions, Neelbud, Bhopal, 

MP, India 

Vipin Dhote VNS Group of Institutions, Neelbud, Bhopal, 
MP, India 

Aman B. Upaganlawar SNJBs, SSDJ College of Pharmacy, India 
SPLENOPROTECTIVE STUDY ON 
GLYCYRRHIZA GLABRA LINN IN 

ANILINE INDUCED SPLEEN TOXICITY IN 
EXPERIMENTAL RATS 

Aman Upaganlawar SNJB’s SSDJ College of Pharmacy. India 

Mr. Momin Asran 
Zunnurain Khalid AK 

SNJB’s SSDJ College of Pharmacy, 
Chandwad, Nashik. India 

INHIBITORY INFLUENCE OF AGMATINE 
ON SOCIAL ISOLATION INDUCES 
BEHAVIORAL AND BIOCHEMICAL 

ALTERATIONS IN MICE: A PUTATIVE 
ANIMAL MODEL OF ATTENTION 

DEFICIT/HYPERACTIVITY DISORDER 

Nitu L. Wankhede SNJB’s SSDJ College of Pharmacy, 
Chandwad, Nashik. India 

Aman B. Upaganlawar SNJB’s SSDJ College of Pharmacy, 
Chandwad, Nashik. India 

QUANTITATIVE ESTIMATION OF 
PHYTOCONSTITUENTS AND ANTI-

HISTAMINIC ACTIVITY OF QUISQUALIS 
INDICA LINN 

QUANTITATIVE ESTIMATION OF 
PHYTOCONSTITUENTS AND ANTI-

HISTAMINIC ACTIVITY OF QUISQUALIS 
INDICA LINN 

Charulata T. Nemade Savitribai Phule Pune University , India 

Anilkumar N. Aher Savitribai Phule Pune University , India 

SAMANEA SAMAN GUM:  A NOVEL 
POLYMER TO FORMULATE 

MUCOADHESIVE MICROSPHERES 

Nayana S. Baste Savitribai Phule Pune University , India 

Ganesh D. Basarkar Savitribai Phule Pune University , India 

All participants must join the conference 10 minutes before the session time. 

Every presentation should last not longer than 10-12 minutes.  

Kindly keep your cameras on till the end of the session. 



III. INTERNATIONAL ANKARA MULTIDISCIPLINARY STUDIES CONGRESS
DECEMBER 5-7, 2021, ANKARA 

CONGRESS PROGRAM 

Session-1, Hall-4 
06.12.2021 

Moderator: Dr. Ghanshyam Barman 
Meeting ID: 833 1209 9533 / Passcode: 060606 

Ankara Local Time: 10:00 – 12:00  

Title Author(s) Affiliation 

CLUSTERING OF LOCAL AEGYLOPS 
GENOTYPES BY MAIN 

MORPHOLOGICAL AND AGRONOMICAL 
CHARACTERS 

Assistant Prof. Dr. Bozhidar 
KYOSEV 

Institute of Plant Genetic Resources 
“Konstantin Malkov”, Sadovo, 

Bulgaria 

Assoc. Prof. Dr. Gergana 
DESHEVA 

Institute of Plant Genetic Resources 
“Konstantin Malkov”, Sadovo, 

Bulgaria 

Assistant Prof. Evgenia 
VALCHINOVA 

Institute of Plant Genetic Resources 
“Konstantin Malkov”, Sadovo, 

Bulgaria 

BIOCHEMICAL ANALYSIS OF SOME 
SPECIES BELONGING TO THE GENUS 

ALCEA 

S.Q. Guliyeva Central Botanical Garden of ANAS, 
Agricultural Research Institute 

S.G. Abasguliyeva Central Botanical Garden of ANAS, 
Agricultural Research Institute 

G.T. Mammadova Central Botanical Garden of ANAS, 
Agricultural Research Institute 

IMPACTS OF CLIMATE CHANGE ON 
AGRICULTURAL PRODUCTION IN MALI: 

RISKS, VULNERABLE SECTORS AND 
ADAPTATION MEASURES 

Mr. Adama TOGOLA Baku State University 

AN OVERVIEW OF MAPPING AND 
SPRAYER DRONE SYSTEMS USING IN 

PRECISION AGRICULTURE 

Pourya Bazyar University of Tehran, Iran 

Ehsan Sheidaee University of Tehran, Iran 
THE EFFECTIVENESS OF EUCALYPTUS 

GLOBULUS EXTRACTS AS GREEN 
INHIBITORS OF SCALING IN THE 

INDUSTRIAL FIELD: EXPERIMENTAL 
AND THEORETICAL INVESTIGATIONS 

Mohamed El housse Ibn zohr university  

Abdallah Hadfi Ibn zohr university  
Ilham Karmal Ibn zohr university  

Said Ben-aazza Ibn zohr university  
RECYCLING AND REUSING WATER FOR 

SUSTAINABILITY 
Dr. Ghanshyam Barman CGPIT, Uka Tarsadia University, 

Bardoli, Gujarat, India 

ECOLOGICAL AND ECONOMICALLY 
EFFICIENT SCORCHING FOR EVERYDAY 

LIVING QUATERS  

Cheilytko Andrii 
Oleksandrovich 

Zaporizhzhia National University, 
Ukraine 

Ilin Sergii Vitaliyovich  
Zaporizhzhia National University, 

Ukraine 

Osaul Oleksandr Ivanovich Zaporizhzhia National University, 
Ukraine 

Ivanova Anastasia Sergiivna 
Zaporizhzhia National University, 

Ukraine 
All participants must join the conference 10 minutes before the session time. 

Every presentation should last not longer than 10-12 minutes.  

Kindly keep your cameras on till the end of the session. 



III. INTERNATIONAL ANKARA MULTIDISCIPLINARY STUDIES CONGRESS
DECEMBER 5-7, 2021, ANKARA 

CONGRESS PROGRAM 

Session-1, Hall-5 
06.12.2021 

Moderator: Mammadova Gunay Samad gizi 
Meeting ID: 833 1209 9533 / Passcode: 060606 

Ankara Local Time: 10:00 – 12:30  

Title Author(s) Affiliation 

PROBLEMS OF SATIRICAL JOURNALISM 
AT THE BEGINNING OF THE ХХ 

CENTURY  
Aghaeva Nigar Ikram gizi Baku State University 

ACTUAL PROBLEMS OF SPEECH 
CULTURE ON TV 

Mahmudova Güney Salam qızı Baku State University 

THE SECOND KARABAKH WAR IN THE 
TURKISH MEDIA Mammadova Gunay Samad gizi Baku State University 

 ATTACK DIPLOMACY OF AZERBAIJAN 
Assist. Professor Aytekin 

Zeynalova  Baku State University 

THE 21ST CENTURY IS THE CENTURY 
OF INFORMATION STRUGGLE  Sadigova Afag Baku State University 

THE ROLE OF LANGUAGE FACTOR IN 
THE POETIC EXPRESSION OF SUFI-

MYSTICISM IDEAS IN YUNUS EMRE'S 
"DIVAN" 

Gülnar Taryel qızı İsmayılova 
AMEA Nəsimi adına Dilçilik 

İnstitutunun doktorantı, Bakı, 
Azərbaycan 

ATTEMPTS OF ALIAGA VAHID AND 
SHAHIN FAZIL TO WRITE NATIONAL 

GHAZALS IN AZERBAIJANI LITERATURE 
Ziyafet Hüseynova Baku State University 

ESSE: JANRIN TRANSFORMASİYASI Gülnarə Sadıqova Kamal qızı Baku State University 

EXAMINING PRIMARY SCHOOL 
TEXTBOOK COVERS IN TERMS OF 

VISUAL DESIGN 

Instructor Aysel Güney Türkeç Amasya Universtiy, Turkey 

 Prof. Sevgi Koyuncu Ondokuz Mayıs Universtiy, Turkey 

All participants must join the conference 10 minutes before the session time. 

Every presentation should last not longer than 10-12 minutes.  

Kindly keep your cameras on till the end of the session. 

mailto:g-alizade87@mail.ru


III. INTERNATIONAL ANKARA MULTIDISCIPLINARY STUDIES CONGRESS
DECEMBER 5-7, 2021, ANKARA 

CONGRESS PROGRAM 

Session-2, Hall-1 
06.12.2021 

Moderator: Dr. Mehmet Bakır Bozkurt 
Meeting ID: 833 1209 9533 / Passcode: 060606 

Ankara Local Time: 12:30 – 14:30  

Title Author(s) Affiliation 

PRIORITIZING THE FACTORS BASED 
ON SERVQUAL MODEL TO EVALUATE 

SERVICE QUALITY OF UNIVERSITY 
WEBSITES 

Ertuğrul Ayyıldız Karadeniz Technical University, 
Turkey 

THE PETROLOGY AND GEOCHEMISTRY 
OF CHROMITITES FROM THE 

FINDIKPINARI (MERSİN) 

Orçun Ali ŞEN Mersin University, Türkiye 

Prof. Dr. Utku BAĞCI Mersin University, Türkiye 

INVESTIGATION OF SHELTERS WITH 
TEMPORARY REFUGEES IN TERMS OF 

INTERIOR DESIGN APPROACHES 

Hande Uyar Baskent Unıversty, Turkey 

Assoc. Prof. Dr. Betül Bilge 
Özdamar Baskent Unıversty, Turkey 

COMBUSTION BEHAVIOR OF 
TORREFIED HAZELNUT SHELL-LIGNITE 

BLENDS 

Melek YILGIN Firat University, TURKEY 

Bedriye HOŞ AYDEMİR Firat University, TURKEY 

Dursun PEHLİVAN Firat University, TURKEY 

EFFECT OF HIGH STRENGTH STEEL ON 
SEISMIC PERFORMANCE OF MOMENT-

RESISTING STEEL FRAMES 

Özer Zeybek Mugla Sitki Kocman University, 
Turkey 

Dr. Mehmet Bakır Bozkurt Manisa Celal Bayar University, Turkey 

PRINTED DOCUMENTS OF VAN 
MOSQUES  Mustafa Gülen Van Yüzüncü Yıl University, Turkey 

BALLISTIC ANALYSIS: SIMULATION TO 
EXAMINE THE IMPACT OF A BULLET ON 

AN ALUMINUM PLATE 

Şule DEMİR Kocaeli University, Kocaeli, Turkey 

Okan GÜL Kocaeli University, Kocaeli, Turkey 

SYNTHESIS OF Si-Zr/KIT-6 FOR CO2 
ADSORPTION AND 

CHARACTERIZATION STUDIES 
Gamze Gunduz-Meric Bilecik Seyh Edebali University 

SELECTION OF THE BEST DEEP 
DRILLING PARAMETERS WITH THE 

COPRAS 

Emre İsa ALBAK 
Bursa Uludağ Universtiy, Bursa, 

Turkey 

Emre YURTEMRE Selsa Özel Makine İmalatı ve Yan 
Sanayi Ltd. Şti., Bursa, Turkey 

M. Raşit BİNİCİ 
Selsa Özel Makine İmalatı ve Yan 

Sanayi Ltd. Şti., Bursa, Turkey 
All participants must join the conference 10 minutes before the session time. 

Every presentation should last not longer than 10-12 minutes.  

Kindly keep your cameras on till the end of the session. 



III. INTERNATIONAL ANKARA MULTIDISCIPLINARY STUDIES CONGRESS
DECEMBER 5-7, 2021, ANKARA 

CONGRESS PROGRAM 

Session-2, Hall-2 
06.12.2021 

Moderator: Prof. Dr. Berrabah Hamza Madjid & Lec. Dr. Soufi MOAZEMI GOUDARZI 
Meeting ID: 833 1209 9533 / Passcode: 060606 

Ankara Local Time: 12:30 – 14:30  

Title Author(s) Affiliation 

THE IMPORTANCE OF HAAR LIKE 
METHOD FOR IMAGE PROCESSING  Ali Evren Göksungur Beykent University, Turkey 

THE STUDY OF THE BENDING, 
VIBRATION AND BUCKLING OF 

NANOBEAMS WITH DIFFERENT NON-
LOCAL THEORIES 

Prof. Dr. Berrabah Hamza 
Madjid Relizane University, Algeria 

RECONSIDERING SPACE 
ORGANIZATIONS OF OPEN OFFICE 

AREAS AS WORKING PLACES IN THE 
COVID-19 PANDEMIC 

Lec. Dr. Soufi MOAZEMI 
GOUDARZI  Başkent University, Turkey 

A NOVEL HIGH-FREQUENCY POWER 
TRANSFORMER MODELING USING AN 

EXPERIMENTAL EMC TESTING 

Miloudi Mohamed University of Relizane, Algeria 
Miloudi Houcine University of Sidi Bel Abbes, Algeria 

Bendaoud Abdelber University of Sidi Bel Abbes, Algeria 
Gourbi Abdelkader University of Oran, ISTA, Algeria 

Rami Abdelkader University of Sidi Bel Abbes, Algeria 
Benhadda Nassireddine University of Sidi Bel Abbes, Algeria 

EXPERIMENTAL CHARACTERIZATION 
OF CM AND DM CONDUCTED EMISSION 

IN SWITCH MODE POWER SUPPLY  

Miloudi Mohamed University of Relizane, Algeria 
Miloudi Houcine University of Sidi Bel Abbes, Algeria 

Bendaoud Abdelber University of Sidi Bel Abbes, Algeria 
Gourbi Abdelkader University of Oran, ISTA, Algeria 

Rami Abdelkader University of Sidi Bel Abbes, Algeria 
Benhadda Nassireddine University of Sidi Bel Abbes, Algeria 

 MECHANICAL PROPERTIES AND 
MICROSTRUCTURE OF CONCRETE 

WITH ADDITIONS OF CRUSHED GLASS 
EXPOSED TO ELEVATED 

TEMPERATURES 

Belouadah Messaouda M’sila University, M’sila, Algeria 

Rahmouni Zine-El-Abidine M’sila University, M’sila, Algeria 

tebbal nadia M’sila University, Algeria 

IMPLEMENTATION OF LEAN 
MANUFACTURING IN A 

MANUFACTURING INDUSTRY: A CASE 
STUDY APPROACH 

Ziaullah Jan UET Peshawar, Industrial 
Engineering, Peshawar, Paksitan 

THREE DIMENSIONAL INTERACTIVE 
CRITIQUES IN INTERIOR 

ARCHITECTURAL DESIGN STUDIO 
Murat ÖZDAMAR İ.D. Bilkent University 

THE ROLE OF CITY ARCHITECT IN 
CATALYSING URBAN AESTHETICS AND 

ARCHITECTURAL QUALITY OF THE 
BUILT ENVIRONMENT:THE CASE OF 

COPENHAGEN 

Nezih Burak Bican Atılım Unıversıty, Turkey 

STATISTICAL INVESTIGATION OF 
THRUST FORCE IN DRILLING OF AISI 

1040 STEEL 
Levent UĞUR Amasya University, Amasya, Turkey 

All participants must join the conference 10 minutes before the session time. 

Every presentation should last not longer than 10-12 minutes.  

Kindly keep your cameras on till the end of the session. 
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ECOLOGICAL CRISIS AND CLIMATE 
JUSTICE 

Merve Erkoca Dolat Selcuk Unıversıty, Turkey 

Hayriye Sağır Selcuk Unıversıty, Turkey 

CASE STUDY ON THE EVALUATION OF 
CHANGES OF MICROBIOLOGICAL 

PARAMETERS IN COASTAL WATERS 
Firdes Yenilmez Akdeniz University , Turkey 

MODEL PREDICTIVE FOR ISTANBUL'S 
METROPOLITAN TRANSPORTATION 

PLANNING 
Dr. Can BIYIK Ankara Yıldırım Beyazıt University , 

Turkey 

TILBAŞAR: AN EARLY BRONZE AGE CITY 
IN SOUTHEASTERN ANATOLIA NEW 
EXCAVATIONS AND NEW RESULTS 

Elif GENÇ Cukurova University, Turkey 

BURIAL PRACTICES AT TİLBAŞAR 
(FROM 3TH MILLENIUM BC TO 13TH 

CENTURY AD 
Elif GENÇ Cukurova University, Turkey 

EFFECT OF ECOLOGICAL 
ARCHITECTURE ON SUSTAINABLE 

DESIGN CRITERIA 

Servet SOYGÜDER Ankara Yıldırım Beyazıt University , 
Turkey 

Dilan Ceylan ŞAHİN Ankara Yıldırım Beyazıt University , 
Turkey 

YIELD AND QUALITY 
CHARACTERISTICS OF SOME 

STRAWBERRY CULTIVARS (Fragaria x 
ananassa Duch.) EREĞLİ-KONYA 

ECOLOGICAL CONDITIONS 

Netice Fulden KARACA Selçuk University , Turkey 

Prof. Dr. Lütfi PIRLAK Selçuk University , Turkey 

All participants must join the conference 10 minutes before the session time. 

Every presentation should last not longer than 10-12 minutes.  

Kindly keep your cameras on till the end of the session. 
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DOES CORRUPTION AFFECT R&D 
ACTIVITY? THE CASE OF EUROPEAN 

COMPANIES  

Iuliana Ungureanu “Alexandru Ioan Cuza” University of 
Iasi 

Mihaela Curea “Alexandru Ioan Cuza” University of 
Iasi 

Marilena Mironiuc “Alexandru Ioan Cuza” University of 
Iasi 

SUPERIOR HUMAN RESOURCES 
THROUGH THE ROLE OF ISLAMIC 

BOARDING SCHOOLS FOR 
DEVELOPMENT IN PEKALONGAN 

Hidayatul SIBYANI IAIN Pekalongan 

Hendri Hermawan 
ADİNUGRAHA 

IAIN Pekalongan 

HOW TO ADDRESS ENGLISH 
LANGUAGE TODAY? ESL, EFL, WE, ELF, 

EIL OR EICL? 
Dr. Süleyman GÜN 

Burdur Mehmet Akif Ersoy University, 
School of Foreign Languages, Burdur, 

Turkey 
INTEGRATING TECHNOLOGY INTO 

ENGLISH LANGUAGE TEACHING WITH 
GAME-BASED LEARNING TOOLS: THE 

EXAMPLE OF KAHOOT! 

Dr. Süleyman GÜN 
Burdur Mehmet Akif Ersoy University, 
School of Foreign Languages, Burdur, 

Turkey 

CULTURAL BRIDGES – SOFT POWER 
DIPLOMACY  Dr. Iosefina BLAZSANI-BATTO 

Azerbaijan University of Languages, 
Baku / Romanian  Language Institute, 

Bucharest, Romania/ Faculty of 
European Studies, Babes-Bolyai 

University, Cluj-Napoca, Romania 
LANGUAGE USE AND VIOLENCE 

EXPRESSION IN DAN ANACE’S ORAL 
SONG “SHAGO” 

Maman Toukour LAWALI Université de Zinder, Niger Republic 

All participants must join the conference 10 minutes before the session time.  

Every presentation should last not longer than 10-12 minutes.  

Kindly keep your cameras on till the end of the session. 
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STRATEGY ANALYSIS OF ZAKAT 
UTILIZATION IN MUSTAHIK ECONOMIC 

RECOVERY DURING THE COVID-19 
PANDEMIC 

Dhea Aulia Damayanti State Islamıc Instıtute of Pekalongan,  
Pekalongan 

COMMUNICATION STRATEGY TO 
CONTAIN COVID-19 PANDEMIC IN 

RURAL AND URBAN NIGERIA 
Musa Alhassan Ahmadu Bello University, Zaria  

IMPACT OF INTEREST RATE RISK, 
CREDIT RISK, LIQUIDITY RISK & 

SOLVENCY RISK ON ROA OF SELECTED 
PUBLIC SECTOR BANKS IN INDIA 

Miss Deepa Chandraprakash 
Chandwani 

Gujarat University, Ahmedabad 

Prof. Dr. Gurudutta Japee Gujarat University, Ahmedabad 
CLIMATE CHANGE EDUCATION 

THROUGH PARTICIPATORY 
COMMUNICATION AMONG SELECTED 

SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN 
FEDERAL CAPITAL TERRITORY, 

NIGERIA 

Jimmy, AKOH University of Abuja 

Muplang Rengshwat, NANTOK Nassarawa State University, Keffi, 
Nigeria 

SAFE ASSETS AT FINANCIAL 
GLOBALIZATION Ly Dai Hung 

Vietnam Institute of Economics, 
Hanoi 

STRATEGIC MARKETING PLANNING IN 
UNIVERSITY EDUCATION Radmila Janičić University of Belgrade, Serbia. 

JAPAN STREET FASHION AS AN 
INSPIRATION FOR KNITWEAR DESIGN 

Alenka Pavko Cuden University of Ljubljana, Slovenia 

Karolina Krašna University of Ljubljana, Slovenia 

WHEN A DISASTER SUDDENLY STRIKES 
CULTURAL HERITAGE – A CASE STUDY 

FROM BULGARIA 

Stefan Stamenov 
Space Research and Technology 

Institute – Bulgarian Academy of 
Sciences, Sofia, Bulgaria 

Vanya Stamenova 
Space Research and Technology 

Institute – Bulgarian Academy of 
Sciences, Sofia, Bulgaria 

All participants must join the conference 10 minutes before the session time.  

Every presentation should last not longer than 10-12 minutes.  
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A ROADMAP FOR DOCUMENT 
MANAGEMENT IN BIM PROJECTS 

Büşra YER Istanbul Technical University, Turkey 

Deniz ARTAN Istanbul Technical University, Turkey 

A RESEARCH ROADMAP FOR 
BLOCKCHAIN APPLICATIONS IN 
CONSTRUCTION MANAGEMENT 

Alican Kandiye Istanbul Technical University, Turkey 

Deniz Artan Istanbul Technical University, Turkey 

PATIENT (SICKO) DOCUMENTARY FILM 
IN TERMS OF HEALTH GEOGRAPHY 

Yunus Ergün Tokat Gaziosmanpaşa University, 
Turkey 

Hüseyin Mertol Tokat Gaziosmanpaşa University, 
Turkey 

Onur Işık 
Tokat Gaziosmanpaşa University, 

Turkey 

AN EXAMINATION OF JONH 
STEINBECK'S NOVEL GRAPES OF 

WRATH FROM THE POINT OF VIEW OF 
LITERARY GEOGRAPHY 

Yunus Ergün Tokat Gaziosmanpaşa University, 
Turkey 

Hüseyin Mertol 
Tokat Gaziosmanpaşa University, 

Turkey 

Onur Işık Tokat Gaziosmanpaşa University, 
Turkey 

ACADEMIC LIFE OF PROF. DR SELİM 
TOLKUN 

Nigar Yerlikaya Ankara Universty 

Özgül Küçükaslan Dicle Universty 

GUARDIANSHIP IN İSLAM LAW AND 
POSITIVE LAW 

Selami KURTULAN Erciyes University, Turkey 

Osman BAYDER Erciyes University, Turkey 

THE EFFECT OF BEING THE “EDITORS' 
CHOICE” ON GOOGLE PLAY STORE 

GAMES: DOES IT REALLY MAKE ANY 
DIFFERENCE? 

Nil Arıcı Gebze Technical University 

Farid Huseynov Gebze Technical University 

All participants must join the conference 10 minutes before the session time.  

Every presentation should last not longer than 10-12 minutes.  

Kindly keep your cameras on till the end of the session. 
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SELF AS AN INDIVIDUAL CONSTRUCT 
IN ‘WHEN THE BREATH BECOMES AIR’ Dankruti Dholakia Gujarat University, India 

THE 3 MOST EFFECTIVE CARDS MAKE 
YOU STOP INSECURE: IMPROVE 

WORSHIP, INVEST & TAKE CARE OF 
YOUR HEALTH 

Fitri Mukarromah IAIN Pekalongan 

Hendri Hermawan 
ADİNUGRAHA IAIN Pekalongan 

GOVERNANCE, CORRUPTION AND THE 
CHALLENGE FOR NATIONAL 

DEVELOPMENT IN POST-COLONIAL 
NIGERIA 

ONI Nigeria Police Academy 

THE 3 MOST EFFECTIVE CARDS MAKE 
YOU STOP INSECURE: IMPROVE 

WORSHIP, INVEST & TAKE CARE OF 
YOUR HEALTH 

Fitri Mukarromah IAIN Pekalongan 

Hendri Hermawan 
ADİNUGRAHA IAIN Pekalongan 

ECONOMIC DIVERSIFICATION AS A 
BRIDGE TO FACE PANDEMIC 

ECONOMIC SHAKES 

Fitri Mukarromah IAIN Pekalongan 

Hendri Hermawan 
ADİNUGRAHA IAIN Pekalongan 

IMPACT OF TEACHERS’ TRAINING ON 
LEARNERS’ ACADEMIC PERFORMANCE. 

A CASE STUDY OF CONGOLESE EFL 
LEARNERS 

KIMBOUALA NKAYA Marien Ngouabi University, Republic 
of Congo 

BOND YIELD DECOMPOSITION AND 
MONETARY POLICY IN THE PANDEMIC 

PERIOD 
Seçil Yıldırım Karaman 

Marmara Üniversitesi, İktisat 
Fakültesi, İktisat Bölümü, İstanbul, 

Türkiye 
All participants must join the conference 10 minutes before the session time.  

Every presentation should last not longer than 10-12 minutes.  

Kindly keep your cameras on till the end of the session. 
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PROSPECTIVE ENGLISH LANGUAGE 
TEACHERS’ MOTIVATION TO BECOME 

FUTURE TEACHERS 
Hülya Küçükoğlu Yozgat Bozok Universtiy, Turkey 

THE ROAD TO THE ESTABLISHMENT OF 
MODERN TURKEY: THE ROAD TO 

INDEPENDENCE 
Assoc. Prof. Dr. Ercan ÇELEBİ Kastamonu Universtiy, Turkey 

THE CLASSROOM TEACHER`S 
KNOWLEDGE OF GAMES TO SUPPORT 

THE STUDENT`S SPORTS SKILLS 

İsmail DURMAZ Eskişehir Osmangazi Universtiy, 
Turkey 

Nida BAYINDIR Eskişehir Osmangazi Universtiy, 
Turkey 

DETERMINING THE KNOWLEDGE AND 
PRACTICES OF CLASSROOM TEACHERS 

ABOUT TRADITIONAL CHILDREN 
GAMES 

İsmail DURMAZ Eskişehir Osmangazi Universtiy, 
Turkey 

Nida BAYINDIR Eskişehir Osmangazi Universtiy, 
Turkey 

EXAMINING THE RELATİONSHIP 
BETWEEEN SECONDARY SCHOOL 

STUDENTS' SOCIAL STUDIES COURSE 
ACADEMIC ACHIEVEMENT AND THE 

OTHER LESSONS 

Yılmaz Demir 
Kilis Bilim Ve Sanat Merkezi, Sosyal 

Bilgiler, Kilis, Türkiye 

THE EVALUATION OF 2019 TURKISH 
COURSE CURRICULUM IN TERMS OF 

LANGUAGE SKILLS (PRIMARY SCHOOL 
1, 2, 3 AND 4TH GRADES) 

Selvi Demır Kilis 7 Aralık Universtiy, Turkey 

THE ROLE OF DATA SKILLS ON SOCIAL 
SCIENCE GRADUATES’ PROFESSIONAL 

CAREER ON INTERNATIONAL 
DEVELOPMENT SECTOR 

Aytekin Bayram ÇIBIK Gazi Universtiy, Turkey 

A CALLIGRAPHIST FROM BÂYSUNGHUR 
MIRZA’S HERAT SCHOOL: AZHAR 

TABRÎZÎ 

Assist. Prof. Gulzoda 
MAKHMUDJONOVA Karabuk University 

MACEDONIA, OHRID AYASOFYA 
CHURCH, THE DESCRIPTION OF 

RHIPIDION SEEN IN THE COMMUNION 
OF THE APOSTLES IN THE APSE 

Assist. Prof. Durmuş GÜR Karabuk University 

READING THE PHENOMENON OF 
HEMSEHRILIK WITH A SOCIOLOGICAL 

EYE 
Yonca ALTINDAL Balıkesir University 

All participants must join the conference 10 minutes before the session time.  

Every presentation should last not longer than 10-12 minutes.  

Kindly keep your cameras on till the end of the session. 
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PHYTOCHEMICAL SCREENING AND 
ANTIOXIDANT ANALYSIS OF 

BROTOWALI (TINOSPORA CRISPA L. 
MIERS.) AND SENDUDUK BULU 

(CLIDEMIA HIRTA L. D. DON) LEAVES 
EXTRACTS 

Inggrit Swito Leokuna Universitas Advent Indonesia 

Joshua H. L. Tobing 
Faculty of Science, Universitas Advent 

Indonesia 

Marvel Reuben Suwitono Faculty of Science, Universitas Advent 
Indonesia 

ANTIOXIDANT ACTIVITY OF JENGKOL 
(ARCHIDENDRON JIRINGA) AND PETAI 
(PARKIA SPECIOSA) SEEDS EXTRACTS 

USING 1,1-DIPHENYL-2-
PICRYLHYDRAZIL (DPPH) METHOD 

Bunga Syntia Siahaan 
Faculty of Science, Universitas Advent 

Indonesia 

Joshua H. L. Tobing Faculty of Science, Universitas Advent 
Indonesia 

Marvel Reuben Suwitono 
Faculty of Science, Universitas Advent 

Indonesia 

RELATIONSHIP BETWEEN SOCIO-
ECONOMIC AND BIOLOGICAL FACTORS 

AND HEALTH PROBLEMS OF 
NEWBORNS IN THE REGION OF AGADIR 

IN MOROCCO 

SAID  EL MADIDI University Ibn Zohr, Agadir, Morocco 

Karim BOUADIL University Ibn Zohr, Agadir, Morocco 

FACILE SYNTHESIS AND 
CHARACTERIZATION OF HYBRID CLAY 

MATERIALS FOR THE REMOVAL OF 
TEXTILE DYES IN WATER 

ABOUSSABEK Abdelali University Ibn Zohr, Agadir, Morocco 
Benhiti Ridouan University Ibn Zohr, Agadir, Morocco 

El house Mohamed University Ibn Zohr, Agadir, Morocco 
Zaghloul Ahmed University Ibn Zohr, Agadir, Morocco 

CHIBAN Mohammed University Ibn Zohr, Agadir, Morocco 

IDENTIFICATION OF CRUCIAL 
PHYSIOLOGICAL INDICATORS FROM 
HEAD-UP TILT TEST DATA FOR THE 

DIAGNOSIS OF SYNCOPE 

Shahadat Hussaın Jawaharlal Nehru University, New 
Delhi-110067 India 

Dr. Zahıd Raza 
Jawaharlal Nehru University, New 

Delhi-110067 India 
OPTIMIZING THE DELAY OF EPIDEMIC 

ROUTING PROTOCOL IN DELAY 
TOLERANT NETWORK  

Aslam Khan Abasyn University Peshawar, Pakistan 
Wajid Ullah Khan Abasyn University Peshawar, Pakistan 

Fahad Masood Abasyn University Peshawar, Pakistan 
All participants must join the conference 10 minutes before the session time.  

Every presentation should last not longer than 10-12 minutes.  

Kindly keep your cameras on till the end of the session. 
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BACKWARD-FACING STEP FLOWS FOR 
VARIOUS STEP SHAPE AT LOW AND 

MODERATE REYNOLDS NUMBER 

Youcef Becheffar  Ibn Khaldoun, University of Tiaret, 
14000 Algeria 

Khaled Chaib 
Ibn Khaldoun, University of Tiaret, 

14000 Algeria 

Mourad Atmani Ibn Khaldoun, University of Tiaret, 
14000 Algeria 

ADOMIAN DECOMPOSITION METHOD 
FOR SOLVING NONLINEAR ADVECTION 

DIFFERENTIAL EQUATIONS USING 
MAPLE 

Dalal Adnan Amer Maturi King Abdulaziz University, Saudi 
Arabia 

MONITORING MILK ADULTERATION 
USING ULTRASOUND TECHNIQUE Derra Mourad University Ibn Zohr, Agadir, Morocco 

EXPERIMENTAL AND STATISTICAL 
STUDY OF THE PHYSICAL, CHEMICAL, 

AND MECHANICAL CHARACTERISTICS 
OF THE NORMAL AND TORREFIED 

PELLETS OF THE USED HORSE 
BEDDING 

Bahman  Ghiasi UBC  

Gholamreza Asadollahfardi Kharazmı University  

Mohsen Asadi University of Saskatchewan 

3-D MHD FLOW OF NON-NEWTONIAN 
HYBRID NANOLIQUID ABOVE A 

STRETCHING SURFACE  

Dr. G.P. Ashwinkumar Vijayanagara Sri Krishnadevaraya 
University, Bellary, India 

P. Nanda 
Vijayanagara Sri Krishnadevaraya 

University, Bellary, India 
DUAL SOLUTIONS FOR THE UNSTEADY 

FLOW OF MHD HYBRID NANOFLUID 
OVER A FLAT/SLANDERING SURFACE 

Dr. G.P. Ashwinkumar 
Vijayanagara Sri Krishnadevaraya 

University, Bellary, India 

IMPACT OF THERMAL RADIATION ON 
MHD FLOW OF HYBRID NANOFLUID 

OVER A STRETCHING SURFACE 

Dr. G.P. Ashwinkumar Vijayanagara Sri Krishnadevaraya 
University, Bellary, India 

B. Ranjana Vijayanagara Sri Krishnadevaraya 
University, Bellary, India 

All participants must join the conference 10 minutes before the session time.  

Every presentation should last not longer than 10-12 minutes.  

Kindly keep your cameras on till the end of the session. 
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AN ASSESSMENT ON METHODS AND 
TECHNIQUES USED IN SOCIAL-PUBLIC 

OPINION RESEARCH 

Öğr. Gör. Dr. Ezgi ZENGİN 
DEMİRBİLEK 

Kırklareli UniversityPress and Public 
Relations Unit 

Öğr. Gör. Dr. Derya ŞAHİN 
İstanbul Aydın University Anadolu 

Bil. MYO 
POST-COVID-19 ERA: STRATEGIC 

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT 
AND NEXT GENERATION LEADERSHIP 

Phd. Anıl Çağlar ERKAN 
Burdur Mehmet Akif Ersoy University, 

Burdur-Turkey 

IMPACT OF PANDEMIC ON MARITIME 
TRADE AND CARGO HANDLING IN 

TURKISH PORTS 
Zeki YAŞAR Piri Reis University 

THE EFFECT OF INTERACTIONAL 
JUSTICE ON TIME THEFT BEHAVIOR 

Esra Taşkın Karamanoğlu Mehmet Bey University 

Gökhan KERSE Kafkas University 

UNDERSTANDING AND EXPLAINING 
SUB-CULTURE FROM BOURDIEU'S 

PERSPECTIVE 

Lect. Dr. Esra BÜDÜN AYDIN Kırklareli University 

Assoc. Prof. Dr. Mikail BATU Ege University 

Lect.  Ahmet AYDIN Kahramanmaraş Sütçü İmam 
University, Turkey 

RE-THINKING THE PLANNED 
INTERVENTION PROCESS IN SOCIAL 

WORK PRACTICE 

Fulya Akgül Gök Ankara University, Turkey 

Aslıhan Aykara Hacettepe University, Turkey 

All participants must join the conference 10 minutes before the session time.  

Every presentation should last not longer than 10-12 minutes.  

Kindly keep your cameras on till the end of the session. 
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DECENTRALIZATION: OPPORTUNITIES 
AND RISKS Serdar ŞAHİN 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, 
İstanbul, Türkiye 

SUSTAINABILITY PRACTICES OF 
INTERNATIONAL AIRLINE 

COLLABORATIONS: THE CASE OF STAR 
ALLIANCE 

Dr. Derya SEMİZ ÇELİK Marmara University, Turkey 

SYRIAN CIVIL WAR AND RUSSIA 
FEDERATION ARMED FORCES REFORM 

EFFORTS 
Mehmet Erkan KILLIOĞLU 

Çanakkale Onsekiz Mart University, 
Turkey 

RELIGIOUS FUNDAMENTALISM AS A 
REACTION ON THE AMBIGUITIES Fatma Kenevir Ankara University, Turkey 

GREEN POLITICS PERCEPTION IN 
LOCAL GOVERNMENTS 

An Evaluation on the Example of 
Giresun's Tirebolu and Espiye Districts 

Mehmet Emin KOÇAK Giresun University 

Ayşe ÖZCAN BUCKLEY Giresun University 

All participants must join the conference 10 minutes before the session time.  

Every presentation should last not longer than 10-12 minutes.  

Kindly keep your cameras on till the end of the session. 
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ÖZET 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin 

yenilməz sərkərdəliyi sayəsində Vətən müharibəsində parlaq qələbə qazanan ölkəmiz bu gün 

özünün ən qüdrətli dövrünü yaşayır, münaqişə həll olunaraq bölgədə yeni reallıqlar yaranıb. 

Dövlət başçısının rəhbərliyi ilə Qarabağ regionunda nəhəng quruculuq işləri aparılır. 

Eyni zamanda, Azərbaycan həqiqətləri, düşmənin torpaqlarımızda törətdiyi müharibə, 

insanlıq əleyhinə və digər cinayətləri dünya ictimaiyyətinin geniş diqqətinə çatdırılır, bu 

prosesdə həmçinin, vətəndaş cəmiyyəti institutları yaxından iştirak edirlər. 

Cənab Prezidentin qəti iradəsi, müdrik xarici siyasəti və bənzərsiz diplomatik məharəti, 

xalqımızı dəmir yumruq kimi sıx birləşdirməsi, qələbəmizin rəmzinə çevrilmiş şüarları və 

müraciətləri, respublikamızın Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın 

vətənpərvər və sosial çağırışları hər bir azərbaycanlını düşmənlə mübarizəyə, Azərbaycanın 

mövqeyini təkcə döyüş meydanında deyil, həmçinin beynəlxalq müstəvidə, informasiya 

savaşında qorumağa səfərbər edir. 

Prezident İlham Əliyevin apardığı bu siyasət türk dövlətlərinin sınaqdan çıxmış “Aypara” 

hərbi taktikasının döyüşün cəbhədə deyil, masada aparıldığı şərtlərdə müasir diplomatiyaya 

uğurla köçürülməsi idi: düşmən bütün tərəflərdən mühasirəyə alınır və zərərsizləşirilir. 

Balans siyasəti və hücum diplomatiyasına əsaslanan bu strateji taktika bölgədə yeni reallığın 

yaranması ilə nəticələndi: Bütün ölkələrlə bərabərhüquqlu faydalı əməkdaşlıq quran və bu 

əlaqələri strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəldən güclü Azərbaycan və ənənəvi tərəfdaşlarını 

itirən, küncə sıxılmış, sosial və iqtisadi kataklizimlər burulğanında boğulan Ermənistan. 

Hücum diploatiyasının nəticəsi isə, Azərbaycanın regionda qlobal əhəmiyyətli layihələrin 

təşəbbüskarı, tərəfdaşı və icraçısı olan ölkəyə çevrildi: 

– Avropa bazarında əhəmiyyətli paya sahib olan neft kəmərləri;

– Cənub Qaz Dəhlizi;

– Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolu xətti;

“Şimal-Cənub” beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi; 

– Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizi;

Azərbaycan Şərqlə Qərbin, Asiya ilə Avropanın körpüsünə, qapısına çevrildi. Və iqtisadi 

əlaqələr fonunda siyasi əlaqələr də inkişaf etdi. 

Açar sözlər: Hücum diplomatiyası, Prezident, Qarabağ 
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ABSTRACT 

Thanks to the invincible leadership of the President of the Republic of Azerbaijan, Muzaffar 

Ali Ilham Aliyev, our country, which won a brilliant victory in the Great Patriotic War, is 

currently experiencing its most powerful period, the conflict has been resolved and new 

realities have emerged in the region. Under the leadership of the President, huge construction 

work is being carried out in the Karabakh region. 

At the same time, the realities of Azerbaijan, the war committed by the enemy in our lands, 

crimes against humanity and other crimes are brought to the attention of the world 

community, and civil society institutions are closely involved in this process. 

Mr. President's resolute will, wise foreign policy and unique diplomatic skills, uniting our 

people like an iron fist, slogans and appeals symbolizing our victory, patriotic and social 

appeals of the First Vice-President Mehriban Aliyeva call every Azerbaijani to fight the 

enemy, Azerbaijan's position only on the battlefield. but also mobilizes to protect in the 

international arena, in the information war. 

This policy pursued by President Ilham Aliyev was a successful transfer of the tested 

"Crescent" military tactics of the Turkic states to modern diplomacy, where the battle was 

fought on the table, not on the front: the enemy is besieged and neutralized on all sides. 

This strategic tactic, based on balance policy and offensive diplomacy, has created a new 

reality in the region: a strong Azerbaijan that builds equitable and mutually beneficial 

cooperation with all countries and raises these relations to the level of strategic partnership, 

and Armenia, drowning in a whirlpool of social and economic cataclysms. 

As a result of the offensive diplomacy, Azerbaijan became the initiator, partner and executor 

of projects of global importance in the region: 

- Oil pipelines with a significant share in the European market;  

- Southern Gas Corridor;  

- Baku-Tbilisi-Kars railway line;  

- North-South international transport corridor;  

- East-West transport corridor;  

Azerbaijan has become a bridge and gateway to East and West, Asia and Europe. And against 

the background of economic relations, political relations also developed. 

 Key words: Attack diplomacy, President, Karabakh  

 

Bu gün Azərbaycan beynəlxalq müstəvidə nüfuzlu dövlət, etibarlı tərəfdaş kimi qəbul olunur. 

Təbii ki, ölkəmizin dünya miqyasında yüksək səviyyədə qəbul olunması Prezident İlham 

Əliyevin uğurlu xarici siyasətinin əyani göstəricisidir. 

Azərbaycanın dinamik inkişafı, beynəlxalq arenada ardıcıl uğurları, diplomatiyamızın yüksək 

fəallığı, dünya ölkələri ilə təmasların, əməkdaşlıq əlaqələrinin daha da güclənməsi, 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin fəaliyyətinə dünyada olan böyük hörmət və etimad 

Ermənistan rəhbərliyini, erməni lobbisini qıcıqlandırır və bərk narahat edirdi. Buna görə də 

onlar həm siyasi, həm də hərbi sahədə davamlı təxribatlara əl ataraq Azərbaycan 

hakimiyyətini nüfuzdan salmaq, ölkəmizdə daxili ictimai-siyasi vəziyyəti gərginləşdirmək 

istəyirdilər. Amma göründüyü kimi, bütün bu cəhdlər əks effekt yaratdı. Beynəlxalq hüquq 

müstəvisində Ermənistanın işğalçı dövlət olduğunu tam şəkildə sübuta yetirən, bu ölkə 
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üzərində ciddi diplomatik qələbə qazanan Azərbaycanın sözügedən sahə üzrə fəaliyyətini 

daha da genişləndirməsi qarşı tərəfdə böyük narahatlığa, təşvişə yol açmaqda idi. Çünki 

Azərbaycanın uğurla həyata keçirdiyi hücum diplomatiyası sayəsində Ermənistanın onsuz da 

yaxşı olmayan beynəlxalq imici daha bərbad vəziyyətə düşməklə, onun işğalçı ölkə, terroru, 

soyqırımı tarix boyu siyasətinin əsas elementi olaraq istifadə etdiyindən dünya daha dolğun 

faktlar, sübutlar əsasında xəbərdar olurdu. Məsələyə diplomatiya, beynəlxalq hüquq 

kontekstindən yanaşıldıqda kifayət qədər aydın görünür ki, Ermənistan, sözün əsl mənasında, 

küncə sıxışdırılmış vəziyyətə düşmüşdü və bu dövlətin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə 

əlaqədar dünyanı aldatmağa xidmət edən yalançı manevrlərinə artıq yer qalmamışdı. 

 “Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı olan bütün təşkilatlarda biz fəal olmalıyıq, hücum 

diplomatiyası aparmalıyıq.” bunu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 2020-

ci il martın 10-da altıncı çağırış Milli Məclisin ilk iclasındakı çıxışında bildirib. 

Bu çıxışın təməlində artıq hücum diploatiyası dururdu. 

44 gün davam edən və Azərbaycanın tarixi qələbəsi ilə nəticələnən Vətən Müharibəsi 

regionda tamamilə fərqli bir reallıq formalaşdırdı. Azərbaycan Prezidenti cənab İlham 

Əliyevin də qeyd etdiyi kimi, müharibənin əsas nəticələrindən biri Cənubi Qafqazda yeni 

təhlükəsizlik formatının yaradılmasından ibarət oldu. .(Məmmədov, 2020) 

Prezident İlham Əliyevin qətiyyətli və prinsipial mövqeyi hərb meydanında olduğu kimi, 

diplomatiya sahəsində də uğurlarımızı şərtləndirdi. Vətən müharibəsinin 44 günü ərzində 

dövlətimiz beynəlxalq hüquq prinsiplərini, xüsusilə BMT Nizamnaməsinin 51-ci maddəsini 

rəhbər tutub öz ərazilərini azad etmək hüququndan istifadə edərək uğurlu və genişmiqyaslı 

əks-hücum əməliyyatları həyata keçirdi. Azərbaycan dövləti oktyabrın 4-də Cəbrayıl şəhərini, 

17-də Füzuli şəhərini, 22-də Zəngilan şəhərinin işğalçılardan azad etməklə BMT 

Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü ildə qəbul etdiyi və 27 il yerinə yetirilməmiş qalan 874 və 

884 saylı qətnamələrini özü icra etdi.(Azadi ,2021) 

Azərbaycan Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin bəyan etdiyi kimi, 

30 illik işğala, azad olunmuş ərazilərdə genişmiqyaslı dağıntılara və onların məhv etdiklərinə 

baxmayaraq Azərbaycan gələcəyə nəzər salmağa, vahid inteqrasiya edilmiş Cənubi Qafqaz 

regionunun bir hissəsi olaraq öz gələcəyini planlaşdırmağa hazırdır: “Ümid edirik ki, vaxt 

gələcək və biz, sözün əsl mənasında, Cənubi Qafqazda fəal əməkdaşlıqdan və inteqrasiyadan 

danışacağıq”. .(Azadi ,2021) 

Azərbaycan həmsədrlərin 30 il hər kəsi inandırmaq istədiyi “münaqişənin hərbi yolla həlli 

yoxdur” tezisini 44 gün ərzində darmadağın etdi. Bu artıq Cənubi Qafqazın tarixində yeni bir 

dövrün başlanması deməkdir. Bu yeni mərhələyə Azərbaycan güclü, sürətlə inkişaf edən, 

qüdrətli orduya malik qalib dövlət kimi, Ermənistan isə beynəlxalq ekspertlərin 

qiymətləndirmələrinə görə, hərbi potensialının 80 faizini itirmiş, öz sərhədlərinin 

təhlükəsizliyini təmin etməyə belə resursları çatmayan, heç bir iqtisadi perspektivi, gələcəyə 

ümidi olmayan məğlub ölkə kimi daxil olur. Regionda əsas söz sahibinin kim olacağı artıq hər 

kəsə məlumdur. Məlum olmayan yalnız Ermənistanın bu yeni dövrün reallıqlarını nə dərəcədə 

düzgün qiymətləndirəcəyidir. Bu, həm də Ermənistan üçün tarixi bir şansdır – yüzilliklər boyu 

özünü inandırdığı illüziyalardan əl çəkmək, əməkdaşlıq və inkişaf naminə, öz xalqının rifahı 

üçün keçmişə ilişib qalmamaq, gələcəyə dorğu addımlamaq üçün bəlkə də sonuncu şans” 

.(Məmmədov, 2020) 

Hər zaman Azərbaycanın xarici ölkələrdəki səfirləri ilə görüşdə dövlət başçısının onlara 

hücum diplomatiyasına üstünlük verməyi, tam cəsarətlə erməni yalanlarını ifşa etməyi tövsiyə 

etməsi də çox mühüm addım kimi qiymətləndirilib. Məhz Prezident İlham Əliyevin müəyyən 

etdiyi hücum diplomatiyası nəticəsində Ermənistan dünyada səsi eşidilməyən, nüfuzu 
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olmayan, hörmət qoyulmayan bir ölkəyə çevrilib. Fakt budur ki, Ermənistan inkişaf etmiş 

dünya dövlətləri tərəfindən müdafiə olunmur. Bu ölkəni yeganə müdafiə edən erməni 

lobbisinin təsiri altında olan xristian klubu. Avropanın və dünyanın heç bir rəsmi qurumunun 

rəhbəri bu gün Ermənistanın yanında deyil. Artıq bu ölkəyə, onun rəsmilərinə ironiya ilə 

yanaşırlar. Təbii ki, işğalçı ölkənin bu duruma düşməsində Prezident İlham Əliyevin 

konseptual olaraq ortaya qoyduğu hücum diplomatiyasının böyük rolu var. 

Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin beynəlxalq hüquq normalarına əsasən həll edilməsi 

Azərbaycan dövlətinin qarşısında duran ən öncül strateji vəzifələrdən biri və birincisidir. 

Prezident İlham Əliyev tərəfindən dəfələrlə bəyan edilib ki, Azərbaycan özünün ərazi 

bütövlüyünü bərpa etdi və təcavüzkar qüvvələr işğal olunmuş Azərbaycan ərazisindən 

çıxarıldı. Onu da xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, Azərbaycanın tutduğu prinsipial mövqeyin 

və sərgilədiyi praqmatik siyasətin fonunda dünyanın aparıcı dövlətləri və beynəlxalq 

təşkilatlar Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüquq normalarına əsasən həllinin 

zəruri və qaçılmaz bir proses olduğunu hər zaman bəyan edirlər.  Prezidentimiz İlham 

Əliyevin dəfələrlə qeyd etdiyi kimi, Azərbaycan müharibə tərəfdarı deyil. Və məsələnin 

sonuna qədər diplomatik yollarla həllini tapmağa çalışdı. Azərbaycan hər zaman öz 

ərazıilərini digər vasitələrlə işğaldan azad etmək gücündə idi. Əlbəttə ki, bu qəlbəni 

Prezidentimizin vurğuladığı hücum diplomatiyası borcluyuq. 
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ÖZET 

Günümüzde teknolojik gelişimin etkisiyle bireylerin hareketleri önemli derecede azalmaktadır. 

Yetişkinlerin hareket durumu iş hayatıyla sınırlanmakta, çocuklarda ise hareket azlığı 

teknolojik gelişmeler ışığında giderek azalmakta bu da fiziksel, psikolojik ve sosyolojik 

sorunlara yol açmaktadır. Araştırma, sınıf öğretmenlerinin spor becerilerini destekleyici 

oyunlar hakkında bilgisini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırma nitel araştırma 

modellerinden bir durum çalışmasıdır. Araştırmaya, 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde 

Bilecik’te öğretmenlik yapan gönüllü 11 sınıf öğretmeni katılmıştır. Çalışmanın grubunu 

belirlemede kolay ulaşılabilirlik yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada yarı yapılandırılmış 

görüşme tekniğinden yararlanılmıştır.  

Araştırma sonuçlarına göre, sınıf öğretmenlerinin müfredatı takip ettiği, hangi spor becerisi için 

hangi oyunu oynatacaklarına ilişkin detaylı bilgilerinin olmadığı, spor becerilerine uygun 

oyunları genellikle sosyal medyadan ve internetten öğrendikleri sonucuna ulaşılmıştır. Sınıf 

öğretmenlerinin spor becerilerine ilişkin öğrenci seviyelerine uygun oyun arşivleri 

oluşturmaları gerektiği önerilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Oyun, Spor becerileri, sınıf öğretmeni 

 

ABSTRACT 

The movements of individuals are significantly reduced with the effect of technological 

development nowadays. The mobility of adults is limited to work life, while the lack of activity 

in children is gradually decreasing in the light of technological developments, which leads to 

physical, psychological and sociological problems. The research aims to reveal the knowledge 

of classroom teachers about games that support the sports skills. In this research, case study, 

one of the qualitative research methods, was used. The research was conducted a total of 11 

volunteer elementary school teachers working in Bilecik in the 2019-2020 academic year. 

Participants of the study was formed by the convenience sampling method. The data were 

collected in accordance with the principles of semi-structured interview method. 

According to findings of the study, it has been concluded that the elementary school teachers 

follow the curriculum, they do not have detailed information about which sports skills they will 

play, and they generally learn the games suitable for sports skills from social media and the 
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internet. As a result of these findings, it can be suggested that elementary school teachers should 

create game archives suitable for student levels regarding sports skills. 

Keywords: Game, sports skills, elementary school teacher 

 

GİRİŞ 

İlkokul ve sınıf öğretmeni aileden sonra öğrencilerin gelişim temellerinin sağlamlaştıran önemli 

iki unsurdur. Çocukların gelişimi için beslenme, sevilme, güven duyma gibi ihtiyaçları olduğu 

gibi hareket etme ve oyun oynama gibi ihtiyaçları da bulunmaktadır (Özyürek vd., 2015). Oyun, 

yazılı kaynaklarda ilk olarak doğuda on birinci yüzyılda, batıda ise on üçüncü yüzyılda 

karşımıza çıkmaktadır. Buna rağmen oyun üzerine yapılan araştırmalar oldukça yenidir. Oyun 

üzerine yapılan araştırmaların yeni olması oyuna ilişkin bilinenlerin irdelenmesini 

gerektirmektedir (Onur ve Güney, 2004). Oyunla ilgili araştırmalar irdelendiğinde çeşitli 

tanımlar karşımıza çıkmaktadır. Bu tanımları genel bir çerçeveye alacak olursak oyun; hayata 

uyum, günlük yaşayış içinde bir pratik, içinde rekabet ve eğlence barındıran faaliyettir (Uskan 

ve Bozkuş, 2019). Ayrıca çocuğun gücünü, zekasını, yeteneğini vb. gösterdiği sosyalleşme 

sürecidir (Temel ve Kangalgil, 2021). Oyunların yaşam için pratik olma durumu çocukların 

spora ve spor becerilere hazırlanmalarını sağlamaktadır (Arslan ve Altay, 2009:15; Koçyiğit, 

2007; Park vd, 2020:96).  

Oyun oynama ve hareket etme ihtiyacının karşılanması için ilkokulda Beden Eğitimi ve Oyun 

dersi önemli bir yer tutmaktadır. Bedene Eğitimi ve Oyun dersi incelendiğinde çocukların oyun 

oynama, fiziki etkinlik yapma, bedensel, zihinsel, kişisel, duygusal ve sosyal becerilerini 

geliştirmelerini sağlayacak her türlü süreci içermektedir. Bu yüzden, oyun yapısında 

düzenlenmiş her türlü spor faaliyeti son derece önemlidir. Bu çağlarda eğitsel oyunlarla 

zenginleştirilmiş hareket eğitiminin temelleri atılarak çocuklara sportif beceri öğretimi yapılır 

(Güven ve Yıldız, 2014:526; Koç, 2016:265). Günümüzde teknoloji ve internetin gelişimiyle 

günlük hayatımızda olumlu ve olumsuz pek çok değişim gerçekleşmektedir. Bu değişim oyun 

ve sosyalleşme anlayışında kendini göstermekte; oyun ve sosyalleşme için bilgisayar, telefon, 

tablet gibi çeşitli teknolojik aletler ve bunlara bağlı uygulamalar kullanılmaktadır (Karacaoğlu, 

2019). Sosyalleşme ve oyun oynama anlayışındaki bu değişim bireylerin çok az fiziksel 

aktivitede bulunmasına neden olmaktadır. Fiziksel aktivite azlığı ise bireyin bağımlılıklara açık 

olmasına ve çeşitli hastalıklara neden olmaktadır (Mustafaoğlu vd., 2018). Teknoloji ve 

internetin neden olduğu olumsuzluklardan çocuklar da etkileneceği için okul öncesi ve 

ilkokuldan itibaren çocuklara medya okuryazarlığı kazandırılmalı ve fiziksel aktivitelere 

katılımları sağlanmalıdır (Karahisar, 2014).  

Çocuklar ilkokulda fiziksel aktivitelerle ilk olarak Beden Eğitimi ve Oyun dersiyle 

karşılaşmaktadır. Beden Eğitimi ve Oyun dersi adında da belirtildiği gibi öğrencilere fiziksel 

aktivite alışkanlığı kazandırmak için oyunları kullanmaktadır. Oyunlar öğrencileri fiziksel 

aktivitede bulunmaya yönlendirirken aynı zamanda spor becerilerin temelini atmaktadır Spor 

becerilerin çocuklara pek çok katkısı bulunmaktadır. Çocukların spor becerilerinin gelişmesi 

onları yaşamları boyunca çeşitli sportif faaliyetlerde bulunmaya yönlendirmektedir (Çelik ve 

Şahin, 2013; Güvendi ve Serin, 2019:1924; Kara vd, 2017; Ulu vd, 2019:123;Yüksel ve Tuncel, 

2017).  

Oyunların spor becerilere temel olma durumu göz önüne alınarak ilkokullarda spor becerileri 

desteklemek için Oyun ve Fiziki Etkinlikler dersi verilmektedir. Bu ders haftalık ders 

programında ilk üç sınıfta 5’er saat, dördüncü sınıfta 2 saat olarak yer almaktadır. Spor 

becerileri, gelişimin devam ettiği ilkokul döneminde çocukların bedensel, zihinsel ve psiko-

sosyal özelliklerinin gelişmesine katkı sunmaktadır. Bu şekilde gelişim sağlayan çocuk, kendini 
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ailesine ve arkadaşlarına ispatlamakta, özgüven kazanmakta, kendini ifade edebilmekte ve 

arkadaşlarıyla iyi bir iletişim kurmaktadır. Ayrıca olumlu benlik algısı geliştiren çocuk, 

problem çözme, bireylere saygı gösterme, ekip çalışması gibi toplumsal becerilerini 

geliştirmektedir. Eğitsel oyun uygulamaları, kuvvet, çabukluk, dayanıklılık, esneklik, 

hareketlilik özellikleri ile çocuğun üzerinde olumlu etkilerde bulunmaktadır. Bu dersin tek 

amacı, sporcu yetiştirmek değil, her öğretim kademesinde çocukların fiziksel yaşam tarzını 

oluşturmak ve benimsetmektir. İlkokul çağına uygun oyunlarla desteklenen spor becerileri 

gelecek için oldukça önemlidir. Öğretmenlerin temel görevi, bu becerileri bilmek, nasıl 

geliştirileceğini anlamak ve sağlıklı bir şekilde yaşam becerisi halini almasını sağlamaktır. Spor 

becerileri kazandırırken, öğrencilerin sporu sevmeleri, yaşları gereği oyun oynamaları ve 

sağlıklı kalma konusunda bilinçlenmeleri gerekmektedir. Oyunun yapısında da kavramsallık, 

isteklilik, keyif, motivasyon, sosyallik ve fiziksellik vardır (Altun, 2016:329, Bozdemir vd, 

2015:222, Can ve Çava, 2018:262, Şentürk vd, 2015:23, Kazu ve Aslan, 2014:51, Temel ve 

Kangalgil, 2021:447, Tortop ve Ocak, 2010:15, Yılmaz ve Bozkurt, 2017:50). 

Yapılan alan taraması sonucunda sınıf öğretmenlerinin oyun ve spor becerilerine yönelik nitel 

(Altun, 2016; Bayat, vd, 2016, Dağdelen ve Kösterelioğlu, 2015; Güven ve Yıldız, 2014; Kazu 

ve Arslan, 2014, Şirinkan vd, 2006) ve nicel (Şentürk, Yılmaz ve Gönener, 2015, Tekkurşun 

ve Cicioğlu, 2018) çalışmaların sınırlı sayıda olduğu görülmektedir. Yapılmış araştırmalar daha 

çok spor becerilerinin öğrencilerin üzerine etkilerini araştırmaktadır (Dağdelen ve 

Kösterelioğlu, 2015; Kazu ve Arslan, 2014; Boz ve Yıldırım, 2014; Tokat, 2013; Gülüm ve 

Bilir, 2011). Araştırmanın amacı; sınıf öğretmenlerinin öğrencilerin spor becerilerini 

destekleyecek oyunları bilme durumlarını belirlemektir.  

 

YÖNTEM  

Araştırma sınıf öğretmenlerinin spor becerilerini destekleyecek oyunlar hakkındaki bilgi ve 

görüşlerini belirlemek için nitel araştırma deseninde tasarlanmıştır. Araştırmada belli bir zaman 

ve belli bir grubu referans alarak olay veya durumun incelendiği durum çalışması deseni 

kullanılmıştır. Durum çalışmaları, nasıl ve niçin sorularını temel almakta ve araştırmacının 

kontrol edemediği olguları incelemeyi sağlamaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2011). 

Araştırmanın çalışma grubu 2019-20 eğitim öğretim yılında Bilecik ilinde görev yapan gönüllü 

11 öğretmen oluşturmaktadır. Çalışma grubu kolay ulaşılabilirlik yöntemi ile belirlenmiştir. 

Araştırmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme yolu ile toplanmıştır. Görüşme formu 

araştırmacılar tarafından oluşturulmuş ve uygulaması 15-20 dk. sürmüştür. Elde edilen veriler 

iki araştırmacı tarafından ayrı kodlanmış ve sonunda bir araya getirilerek içerik analizi 

yapılmıştır. Bu kapsamda veri toplama ve analiz işlemlerinin geçerliği için verilerin kendi 

içinde tutarlı olmasına dikkat edilmiştir. Veri toplama aracı ilgili alan yazından oluşturulmuş, 

uzman görüşleri alınmış ve deneme görüşmeleri ile şekillendirilmiştir. Araştırma örneklem 

grup ve görüşme soruları ile sınırlıdır. Katılımcıların kimlik bilgisine yer verilmemiş ve 

Ö1,2,3,n, şeklinde kodlanmıştır. Katılımcılardan elde edilen bulgular analiz edilerek doğrudan 

alıntılara yer verilmiştir. Ulaşılan sonuçlar benzer araştırmalarla desteklenmiştir. Elde edilen 

veriler, betimsel analiz ve içerik analizine göre değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde, alan 

içinden uzman görüşleri alınmış, kodların kategorilerle anlamlı bir bütün oluşturup 

oluşturmadığı noktasında değerlendirmeler yapılmıştır. 

Araştırma kapsamında 8 soru sorulmuş 2 soru ile birleştirilmiştir. Bu sorular; 1-Hangi spor 

becerisinin hangi oyunla desteklediğini biliyor musunuz? Örneklendirir misiniz? 

2-Spor becerilerini geliştirmek için bir oyun arşiviniz var mı, Hangi kaynaklardan 

yararlanıyorsunuz?  
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BULGULAR  

Araştırma bulguları, görüşme formu ile sorulan sorular kategori oluşturacak şekilde sırasıyla 

analiz edilmiştir.  

Öğretmenlerin hangi spor becerisinin hangi oyunlarla desteklendiğini bilme durumları 

Öğretmenler spor becerilerini sınırlı düzeyde tanımlamışlardır. En çok denge, koşma, atlama, 

sıçrama, yakalama, fırlatma ve vurma becerisine değinilmiştir. Halbuki spor becerileri; yer 

değiştirme, dengeleme ve nesne kontrolünü gerektiren Tablo 1’ de görüldüğü gibi (atma, tutma, 

yakalama, vurma, yuvarlanma, sürünme, çekme, itme, atlama, koşma, yürüme, zıplama, eğilme, 

esneme, sallanma, sekme, tırmanma vb) birçok uygulama alanı olan becerilerdir.  

 

 

 

Tablo 1. Hareket Analiz Diyagramı 

Aşağıda spor becerilerini destekleyen oyunlarla ilgili öğretmen görüşlerine yer verilmiştir.  

Ö2-Denge, koşma, atlama, sıçrama, sekme, yakalama becerilerini biliyorum. Bunları, 

basketbol, futbol ve koşu gibi oyunlar destekler.  

Ö9-Yürüme, koşma, atlama ve zıplama becerilerini bahçe oyunları destekler.  

Ö4-yürüme, tutma, atma, dönüş becerileri var. Ancak hangi spor becerisini hangi oyunun 

desteklediğini bilmiyorum.  

Ö8-Bedeni fiziksel olarak hareket ettiren her oyun destekler.  

Ö11-Spor becerilerini geliştirmek için futbol, basketbol, yakartop, istop gibi oyunlar 

oynuyoruz.  

Öğretmenlerin verdiği cevaplardan anlaşılacağı üzerine, spor ve hareket becerilerinin tam 

olarak bilinmediği, bilinenlerin ise hangi oyunlarla desteklendiğini, hangi beceriye özel 

oyunların olduğu, oyunların hangi beceri ve becerileri daha çok desteklediği gibi bir ayrıma 

gitmedikleri görülmektedir. Bu durum, öğretmenlerin hizmet öncesinden hizmet içi eğitimlere 

kadar spor becerileri ile ilgili kapsamlı bir eğitim almamış olmalarına bağlanabilir. Bir eğitim 
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programı ne kadar iyi hazırlanmış olursa olsun hangi yaş grubundan hangi spor becerilerinin 

nasıl geliştirileceğine ilişkin detaylı eğitimlerin verilmesi gerekmektedir. Bu bulgudan yola 

çıkarak öğretmenlerin oyun ve fiziki etkinlikler dersi kazanımları dahilinde çocuk gelişim 

özelliklerine uyan spor becerilerini öğrenmeleri ve imkanlar dahilinde bu becerileri geliştirecek 

oyun ve hareketleri bilmeleri ve uygulamaları beklenmektedir.  

Öğretmenlerin spor becerilerini geliştirmek için oyun arşivi durumları  

Öğretmenler, kazanımlar dahilinde belli becerileri kazandırmaya çalışmaktadırlar. Ancak bunu 

yaparken hangi etkinlikleri, araçları, içeriği ve uygulama basamaklarını nasıl yapacaklarını çok 

iyi bilmeleri gerekmektedir. Rastgele yapılan bir spor eğitimi yarardan çok zarar verecektir. 

Araştırma kapsamında aşağıda öğretmenlere belirli spor becerilerini geliştirecek hareket ve 

oyunları nereden edindiklerine ilişkin soruya verilen cevaplardan bazılarına yer verilmiştir.  

Ö4-Spor becerilerini geliştirmek için bir oyun arşivimiz yok, sadece bilindik spor dallarını ve 

geleneksel çocuk oyunlarını oynatıyoruz. Oyun bulmada kendi deneyimlerimden veya 

internetten yararlanıyorum. 

Ö5-Genellikle parkur kuruyorum. Spor becerilerini destekleyecek hareket ve oyunları 

internetten, instagramdaki paylaşımlardan ediniyorum.  

Ö2-Bir oyun arşivim yok, internetten oyunlar bulup uygun olanları oynatıyorum.  

Ö8-Bir oyun arşivim yok. Beden eğitimi ve oyun dersi planlarından yararlanıyorum.  

Ö10-Maalesef tam anlamıyla bir beden eğitim dersi yapamıyorum. Oynattığım oyunlar sosyal 

medyadan bulduklarım.  

Elde edilen bulgular incelendiğinde öğretmenlerin, spor becerilerini geliştirmeyi sadece beden 

eğitimi ve oyun dersi ile sınırladıkları, hangi spor becerisine hangi oyunun uygun olup 

olmadığını tam olarak bilmedikleri, oyunları ise çoğunlukla sosyal medyadan buldukları 

görülmektedir.  

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırma sonuçlarına göre, sınıf öğretmenlerinin müfredatı takip ettiği, hangi spor becerisi için 

hangi oyunu oynatacaklarına ilişkin detaylı bilgilerinin olmadığı, spor becerilerine uygun 

oyunları genellikle sosyal medyadan öğrendikleri sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışma ve benzeri 

çalışmalardaki bulgular göz önüne alındığı zaman, öğretmenlerin hangi spor becerileri için 

hangi oyun ve hareketlerin gerekli olduğuna dair akademik bir yönlendirmeye ihtiyaçları 

bulunmaktadır. Bunun için spor becerileri öğretimi konusunda sınıf öğretmenlerine hizmet 

öncesi ve hizmet içi süreçlerde eğitim verilmesi, yönetim ve planlama konusunda öğretmenlere 

alan uzmanları yardımı ile destek sağlanması yararlı olacaktır. Bunun yanında oyun ve fiziki 

etkinlikler dersi öğretim programının kazanımları gözden geçirilip öğrenci gelişim özelliklerine 

göre hangi becerinin geliştirilmek istendiği ve bu becerinin nasıl geliştirileceğine ilişkin beceri 

temelli bir program düzenlemesine gidilebilir. Yine öğretmenlerin spor becerileri kapsamında 

öğrenci seviyelerine uyacak bir oyun arşivine sahip olmaları, bu oyun arşivinin hangi spor 

becerileri ne düzeyde desteklediğini gösteren bilgi ve ilişkilendirmelerle verilmesi yarar 

sağlayacaktır.  
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ÖZET 

Geleneksel oyunlar, Türk gelenek göreneklerinin uygulama örnekleri olup geçmişten 

günümüze aktarılan folklorik değerlerdir. Günümüzde ne yazık ki, kültürel öğeleri, gelenek, 

görenek ve değerleri barındıran oyunlar unutulmaktadır. Bu araştırmanın amacı; sınıf 

öğretmenlerinin geleneksel çocuk oyunlarına ilişkin bilgi ve uygulamalarının belirlenmesidir. 

Araştırma nitel araştırma modellerinden durum deseni ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya, 

2019-2020 eğitim-öğretim döneminde Bilecik ilinde görev yapan gönüllü 13 sınıf öğretmeni 

katılmıştır. Çalışmanın araştırma grubu, kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yöntemi ile 

oluşturulmuştur. Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinden yararlanılmıştır. 

Araştırma sonuçlarına göre, sınıf öğretmenlerinin kendi çocukluklarında oynadıkları ya da 

duydukları geleneksel oyunları bildikleri, müfredat dahilinde bu oyunların pek azını 

kullandıkları, yeni geleneksel oyunları araştırmadıkları, farklı yörelerin geleneksel oyunlarını 

akademik yaşantılara dahil etmedikleri belirlenmiştir. Araştırma kapsamında öğretmenlere 

kültürel devamlılık için geleneksel oyunların öğretilmesi, derslerde nasıl kullanılacağının 

örneklenmesi ve farklı yörelerden öğrendikleri geleneksel oyunları arşivleyecekleri bir veri 

tabanının oluşturulması önerilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Geleneksel çocuk oyunları, oyun öğretimi, sınıf öğretmeni 

 

ABSTRACT 

Traditional child games are the application examples of Turkish traditions and folkloric values 

transferred from the past to the present. Traditional games that contain cultural elements, 

traditions, customs and values are unfortunatelly falling into oblivion at the present time. The 

aim of this study is to determine the knowledge and practices of elementary school teachers 

about traditional children's games. The research method is case design, which is one of the 

qualitative research models. The research was conducted a total of 13 volunteer elementary 

school teachers working in Bilecik in the 2019-2020 academic year. Participants of the study 

was formed by the convenience sampling method. The data were collected in accordance with 

the principles of semi-structured interview method. According to the results of the research, it 

was determined that the elementary school teachers knew the traditional games they played or 
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heard in their childhood, they used very few of these games in the curriculum, they did not in 

search of traditional games, and they did not include the traditional games of different regions 

in academic curriculum. Within the scope of the research, it was suggested to teach the 

traditional games to the teachers for cultural continuity, to sample how to use them in the 

lessons, and to create a database to archive the traditional games they learned from different 

regions. 

Keywords: Traditional children's games, game teaching, elementary school teacher 

 

GİRİŞ 

Teknolojinin hızla gelişmesi ile oluşan bağımlılıklar ve pandemi gibi zorunlu durumlar 

bireylerin hızla hareketsizleşmesine ve buna bağlı olarak sağlık sorunlarıyla karşılaşmalarına 

neden olmaktadır. Bu durumdan yetişkinler kadar çocuklar da etkilenmektedir. Çocuklar 

teknolojiye erken yaşlardan itibaren maruz kalmaktadır. Yapılan çalışmalara da yansıdığı 

şekilde çocuklar fiziksel aktiviteye ve etkileşime dayalı oyunlar yerine bilgisayar oyunlarını 

daha çok tercih etmektedir (Bakar vd, 2008, Erboy ve Vural, 2010, Fırat, 2013, Gürcan vd, 

2008, Hazar vd., 2017; Horzum, 2011, Kaya vd., 2017, Mustafaoğlu ve Yasacı, 2018). Bu 

durum hareketsiz, agresif, asosyal, şiddet eğilimli ve bunlara bağlı hastalıkları olan nesillerin 

yetişmesine neden olacaktır (Gülbetekin vd., 2021). Bu olumsuzlukların önlenmesinde fiziksel 

etkinliklerin hayat boyu alışkanlık hale getirilmesi önemlidir (Orhan, 2019). Çocuklarda 

hareketsizliğin önlenmesinde öğretmenlere önemli görevler düşmekte ve öğretmenlerin 

öğrencilere sağlıklı bir yaşam bilinci kazandırması gerekmektedir (Çağlayan ve Ağgön, 2021).  

Oyun, belli bir amaca dönük olan veya olmayan, kurallı veya kuralsız olan, her durumda 

çocukların isteyerek ve zevk alarak oynadığı fiziksel, bilişsel, dil ve sosyal gelişim temelli bir 

süreçtir. İnsanlık tarihi kadar eskidir. İnsanoğlunun var oluşundan günümüze oyun vardır. 

Farklılaşarak gelişmeye devam etmekte, ilgi ve gereksinimlerin en doyurucu kaynağı olarak 

önemini korumaktadır. Oyun, çocukların temel ihtiyacıdır. Bu ihtiyacın giderilmemesi ya da 

kısıtlanması çocukların gelişimlerinde ciddi eksikliklere neden olabilmektedir. Gelenekselden 

evrensele, geçmişten geleceğe birçok boyutu olan oyunlar; çocukların bedensel, zihinsel, 

ruhsal, sosyal, dilsel vb. gelişimlerine önemli katkılar sunmaktadır (Böke vd., 2021, Toksoy, 

2010:205). Oyunların en önemli özelliği çocukların gelişimini onlar eğlenirken sağlamasıdır. 

Dünyanın neresinde olursa olsun oyunlar öncelikle aile ve çevrede öğrenilmektedir. Öğrenilen 

oyunlar ise genellikle nesiller boyu aktarılmış geleneksel oyunlardır (Durualp ve Aral, 2018, 

Savaş ve Gülüm, 2014). Geleneksel çocuk oyunları toplumun değerlerini aktardığı gibi bir 

takım spor becerilerinin erken yaşlarda kazanılmasını sağlamaktadır. İçerisinde yer alan koşma, 

atlama, tırmanma, zıplama, yakalama, fırlatma vb. beceriler çocukların spor becerilerinin 

temelini oluşturmaktadır (Çağlayan ve Ağgön, 2021, Karadeniz, 2017). Oyunlar bu becerilerin 

sürekli tekrarını sağlayarak bireyde kalıcı öğrenme ve gelişimi sağlamaktadır (Uskan ve 

Bozkuş, 2019). 

Geleneksel çocuk oyunları ülkelerin kültürel zenginliğine göre farklılıklar göstermektedir. 

Ülkelere göre farklılıklar olduğu gibi ülke içinde de bölgesel farklılıklar yaşanmaktadır. Bu 

farklılıklar bazen oyunun kurallarında bazense oyunun adında olabilmektedir. Kültürel miras 

içinde yer alan bu oyunlar toplumun kültürünü yeni nesillere aktarmada rol oynamaktadır. Bu 

oyunlar, bilmeceli, şaşırtmacalı, resimli, ütümlü, tekerlemeli, türkülü, sayışmalı, donatımlı ve 

malzemesine göre isim alan oyunlardır. En eski oyun araçları ise taş, top ve iptir (Başal, 

2007:246, Girmen, 2012, Toksoy, 2010:209). Araştırmalarda genellikle geleneksel oyunların 

genellikle eğitimsel açıdan, dil açısından ve sosyal açıdan etkileri ele alınmıştır (Esen, 2008; 

Girmen, 2012; Fırat, 2013; Özservet, 2015:267, Özden Gürbüz, 2016; Sümbüllü ve Altınışık, 

2016, Töret, 2017, Turan vd, 2020). Ancak sınıf öğretmenlerinin geleneksel oyunları 
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hakkındaki bilgi ve uygulama düzeylerine ilişkin herhangi bir çalışma yapılmamıştır. 

Araştırma, sınıf öğretmenlerinin geleneksel oyunları bilme ve uygulama durumlarını 

belirlemeyi amaçlamıştır. Bu amaçla, 1-Hangi geleneksel oyunları biliyorsunuz? 2-Hangi 

geleneksel oyunları öğretiyorsunuz? 3-Farklı yörelerden geleneksel oyun derleyip, öğretiyor 

musunuz? Sorularına yanıt aranmıştır.  

 

YÖNTEM  

Araştırmada, nitel araştırma yöntemi ve durum çalışması deseni kullanılmıştır. Durum 

çalışması, belli zaman içerisinde, tek bir olguda gözlenen belli bir olay veya durumun 

derinlemesine incelendiği bir desendir. Bu desende, gerçekte neyin uygulandığını tespit etme 

ve sonuçlarının ortaya konması vardır. Elde edilen bulgularla durum belirlenerek gelecekteki 

araştırmalara referans kaynağı olunmaktadır (Subaşı ve Onbaşı, 2017:420).  

Araştırmanın çalışma grubu 2019-20 eğitim öğretim yılında Bilecik ilinde görev yapan gönüllü 

13 öğretmen oluşturmaktadır. Çalışma grubu kolay ulaşılabilirlik yöntemi ile belirlenmiştir. 

Katılımcılara kendi çocukluk dönemlerinde bildikleri ve oynadıkları, sınıfta kendi öğrencilerine 

öğrettikleri geleneksel oyunlar sorulmuştur. Bu yolla geleneksel oyunların oynanma ve 

oynatılma durumları belirlenmeye çalışılmıştır. Görüşme formu araştırmacılar tarafından 

oluşturulmuş ve uygulaması 10-20 dk. sürmüştür. Elde edilen veriler iki araştırmacı tarafından 

ayrı kodlanmış ve sonunda bir araya getirilerek içerik analizi yapılmıştır. Katılımcıların kimlik 

bilgisine yer verilmemiş ve Ö1,2,3,n, şeklinde kodlanmıştır.  

 

BULGULAR 

Araştırmanı amaçları doğrultusunda katılımcılardan oyunlara ilişkin olarak elde edilen veriler 

aşağıda sunulmuştur.  

Öğretmenlerin hangi geleneksel oyunları bildiklerine ilişkin soruya verdikleri yanıtlar. 

Koşmalı/yakalamalı oyunlar, top oyunları, ip oyunları, taş oyunları, manili /sayışmalı rontlar 

şeklindedir.  

Ö4-Körebe, yağ satarım, mendil kapmaca, köşe kapmaca, saklambaç, yakan top, istop, seksek 

oyunlarını biliyorum.  

Ö5-Köşe kapmaca, dalya, ip atlama, körebe, istop, saklambaç, 5 taş, yağ satarım, birdirbir, 

mendil kapmaca, ortada sıçan, yakan top oyunlarını bilir ve oynardım.  

Ö6 Bildiğim oyunlar körebe, çatlak patlak, birdirbir, istop, aç kapıyı bezirgân başı, ip atlama, 

kutu kutu pense, 5 taş, yakan top, sek sek, saklambaçtır.  

Öğretmenlerin bildikleri geleneksel oyunlara baktığımızda hemen hepsinde saklambacın, 

körebenin, istopun olduğu görülmektedir. Geçmişte geleneksel oyunların fazlaca olduğu ve 

öğretmenlerin bu oyunları bildikleri ve oynadıkları görülmektedir. Günümüzde belki yeterli boş 

alanın olmaması, grup oyunlarının cazibesini yitirmesi, bilgisayar oyunlarının ön plana çıkması, 

sosyal ilişkiler vb. nedenlerden dolayı çocukların hareket temelli grup oyunlarına olan ilgisi 

azalmaktadır. Zorunlu değişimlerden ötürü çocukların geleneksel oyunları oynamamaları yüz 

yüze iletişimlerini de olumsuz etkilemektedir. Dolayısıyla grup oyunları azalmakta ve tek 

başına oynanan oyunlar artmaktadır.  

Öğretmenlerin geleneksel oyunları sınıfta/bahçede oynatma durumlarına baktığımızda ise, 

öğretmenlerin eskiden beri bildikleri ve kendilerinin oynadığı oyunların çok azını 

sınıfta/bahçede oynattıkları görülmektedir. Bunun nedeni, yoğun ders içeriği, kısıtlı zaman, 

oyunların cazip bulunmaması, güvenlik sebepleri vb. olabilmektedir. Öğretmenlerin 
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sınıflarda/bahçede en çok oynattığı geleneksel oyunlar; yakan top (ortada sıçan), mendil 

kapmaca ve ip atlamadır. 

Ö6- Eskiden çocuklar sokakta oynardı, sosyalleşirdi, eğlenirdi, eve girmek istemezdi. 

Geleneksel oyunları okulda bile oynamak istemiyorlar. Teneffüslerde amaçsızca koşuyorlar. 

Kurallı bir oyun kurmuyorlar. Top oyunlarını zorla oynatıyorum.  

Ö8-Yakar top, mendil kapmaca, istop oynatıyorum.  

Ö10-Sadece yakan top oynatıyorum.  

Ö12-Mendil kapmaca, yakar top, ip atlama.  

Öğretmenlerin fırsat buldukça geleneksel oyunları oynattıklarını ancak bildikleri geleneksel 

oyunlardan çok azını oynattıklarını görmekteyiz. Bunun nedeni çocukların belki 

öğretmenlerinden belki ailelerinden öğrendikleri oyunlarla sınırlı olması olabilmektedir. Bu 

durum mevcut neslin geleneksel oyunları unutarak yeni nesillere aktarmasından kaynaklı bir 

durum olabilir.  

Öğretmenlerin geleneksel oyunları öğretme durumları ve bulunduğu yörenin geleneksel 

oyunlarını bilip öğretme durumları incelendiğinde öğretmenlerin bildikleri geleneksel 

oyunlardan bazılarını öğrettikleri, ancak yöresel oyunları araştırıp öğretmedikleri 

belirlenmiştir.  

Ö7-Yeni geleneksel oyunları araştırmıyorum, yöreye ait geleneksel oyunları bilmiyorum.  

Ö4-Bildiğim geleneksel oyunları öğretiyorum, ancak yöresel oyunları bilmiyorum.  

Ö5-4. Sınıf sosyal bilgiler dersinde ülkelerin geleneksel oyunları konusunu işlemiştik. O 

konudan bazı oyunları oynamıştık.  

Ö8-Geleneksel oyunları pek araştırmıyorum, bildiklerimi öğretiyorum.  

Ö10-Hiç araştırmadım, hiç öğretmedim.  

Öğretmenler sadece bildikleri geleneksel oyunları öğrettiklerini, farklı geleneksel veya yöresel 

oyunları araştırıp öğretmediklerini belirtmişlerdir.  

 

SONUÇ VE ÖNERİLER  

Araştırma bulgularına göre, sınıf öğretmenlerinin kendi çocukluklarında oynadıkları ya da 

duydukları geleneksel oyunları bildikleri, bu oyunların pek azını oynattıkları, ulusal-yöresel 

geleneksel oyunları araştırmadıkları ve öğrencilerine öğretmedikleri belirlenmiştir. Geleneksel 

oyunlarla çocukların eve ve teknolojiye bağımlı kalmadan iletişim ve etkileşimlerinin artması 

ve kültürün devamlılığı için hareket temelli geleneksel oyunları oynamaları gerekmektedir. 

Yapılmış araştırmalar, geleneksel oyunların öğrencilerin sosyalleşmesine katkı sağladığı, 

toplumsal kurallara uyma duyarlığını arttırdığı, farklı gelişim alanlarını desteklediği, hız, ritm, 

çabukluk gibi sportif becerilerini geliştirdiği (Kavas, 2016, Horzum, Ayas ve Çakır-Balta, 

2008; Kıran vd, 2011; Kaya vd, 2017, Toksoy, 2010) yönündedir. Öğretmenlerin, geleneksel 

oyunları bilme/araştırma ve sınıflarında uygulama durumları sınırlıdır. Bu sınırlılık bazen oyun 

için gerekli araç gereç, bazen sınıf mevcutlarının kalabalığı, yetersiz alan, bazen de olası kazalar 

konusundaki titizlikleri olabilmektedir. Geleneksel oyunlar sadece hareket için değil, tarih ve 

kültür için de önemli değerlerdir. Örneğin, Eskişehir veya Bilecik’in yerel geleneksel oyunları 

olan Gök boncuk, tın tıkıç tunç, gömme çelik, langırdak, ara kesme, met, eme, baca baca, 

tombik, fasülye torbası atma, bayrak koşusu vb. kültür, gelenek ve göreneklerin korunması ve 

gelecek nesillere aktarılmasında çocuk oyunları oldukça önemli görevi üstlenmektedir. 

Çocukların eğitim hayatlarında bu oyunlarla tanıştırılması ve iç içe olması kişisel gelişimleri 
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için gereklidir. Öğretmenlerin geleneksel çocuk oyunlarını bilmeleri ve öğretmeleri kültür 

aktarımı olarak eğitimi daha anlamlı bir hale sokacaktır. Araştırma kapsamında öğretmenlere 

kültürel devamlılık için geleneksel oyunların öğretilmesi, derslerde nasıl kullanılacağının 

örneklenmesi, geleneksel çocuk oyunları konusunda kitap ve broşür bastırarak kültürün kalıcı 

olmasına destek verilmesi, geleneksel oyunlarla değerler eğitimi öğretimi yapılması, geleneksel 

oyunları okullarda tanıtacak projelerin oluşturulması ve ulusal/yerel bazda farklı yörelerin 

geleneksel oyunlarının arşivleneceği ortak bir veri tabanının oluşturulması önerilmektedir.   
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ÖZET 

Öğretim programları değişen şartlar gereği zaman zaman yenilenmekte ya da 

güncellenmektedir. Çağın gereklerine uyum sağlama bakımından elzem olan bu adımın, 

eleştirel ve çoklu bakış açısıyla değerlendirilmesine dayalı bilimsel çalışmalarla da 

desteklenmesi oldukça önemlidir. Zira bu şekilde atılan yeni adımların doğruluğunun 

desteklenmesinin yanı sıra varsa eksik ya da hatalı durumların fark edilerek gerekli 

değişikliklerin yapılması mümkün olmaktadır. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı 2019 

Türkçe dersi öğretim programını, temel dil becerileri olan dinleme, konuşma, okuma ve 

yazma kazanımları açısından değerlendirmektir. Bu amaçla bu araştırmada nitel araştırma 

yöntemi içinde olan durum çalışmalarında sıklıkla kullanılan doküman incelemesi 

kullanılmıştır. Doküman olarak güncel olan Türkçe Öğretim Programı (İlkokul 1-4. Sınıflar) 

kullanılmıştır. Veriler betimsel analiz tekniğine göre analiz edilirken aynı zamanda basit 

istatistiksel tekniklerden yüzde ve frekans değerleri de hesaplanmıştır. Ulaşılan verilerle 

frekans şeklinde kodlar oluşturulmuş ve oluşturulan frekanslar tablolarla sunulmuştur. 

Çalışma sonucunda öğretim programında toplam 235 kazanımın bulunduğu, bu kazanımların 

46’sının dinleme/izleme, 20’sinin konuşma, 103’ünün okuma ve 66’sının yazma becerisiyle 

ilgili olduğu tespit edilmiştir. Öğretim programında bulunan kazanımların neredeyse yarısı 

(%43.8) okuma becerisine ilişkin kazanımlardan oluşurken tüm sınıf düzeylerinde en çok 

okuma becerisiyle ilgili kazanımlara, en az ise konuşma becerisiyle ilgili kazanımlara yer 

verildiği belirlenmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda 

araştırmacılara, eğitim yöneticilerine ve öğretmenlere yönelik önerilerde bulunulmuştur.  

Anahtar kelimeler: Türkçe dersi, öğretim programı, dil becerileri, ilkokul. 

 

ABSTRACT 

Curriculums are renewed or updated from time to time due to changing conditions. It is very 

important to support this step, which is essential in terms of adapting to the requirements of 

the age, with scientific studies based on critical and multi-perspective evaluation. Because in 

this way, besides supporting the correctness of the new steps taken, it is possible to make the 

necessary changes by recognizing the missing or erroneous situations, if any. In this context, 

the aim of this study is to evaluate the 2019 Turkish course curriculum in terms of the basic 

language skills of listening, speaking, reading and writing. For this purpose, document 

analysis, which is frequently used in case studies, which is a qualitative research method, was 

used in this research. The current Turkish Course Curriculum (Primary School 1-4. Grades) 

was used as a document. While the data were analyzed according to the descriptive analysis 

technique, percentage and frequency values were also calculated from simple statistical 

techniques. With the obtained data, codes in the form of frequencies were created and the 
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frequencies created were presented in tables. As a result of the study, it was determined that 

there were total of 235 learning outcomes in the curriculum, and 46 of these learning 

outcomes were related to listening/watching, 20 of speaking, 103 of reading and 66 of 

writing. While almost half (43.8%) of the learning outcomes in the curriculum consisted of 

reading skills, it was determined that at all grade levels, the learning outcomes related to 

reading skills were mostly included, and the learning outcomes related to speaking skills were 

the least. In line with the findings obtained at the end of the research, suggestions were made 

for researchers, education administrators and teachers. 

Keywords: Turkish course, curriculum, language skills, primary school. 

 

GİRİŞ 

Ülkelerin eğitim politikası çerçevesinde şekillenen öğretim programları, her bir disiplin için 

öğretim süresince ilgili içeriğin hangi zaman diliminde ve ne şekilde işleneceğini göstermenin 

yanı sıra alınan çıktıların ne şekilde ölçülüp değerlendirileceğini de düzenleyen belgelerdir. 

Türkçe dersi özelinde değerlendirildiğinde güncel olan 2019 Türkçe dersi öğretim 

programının, “öğrencilerin hayat boyu kullanabilecekleri dinleme/izleme, konuşma, okuma ve 

yazma ile ilgili dil becerilerini ve zihinsel becerileri kazanmaları, bu becerileri kullanarak 

kendilerini bireysel ve sosyal yönden geliştirmeleri, etkili iletişim kurmaları, Türkçe 

sevgisiyle, istek duyarak okuma ve yazma alışkanlığı edinmelerini sağlayacak şekilde bilgi, 

beceri ve değerleri içeren bir bütünlük içinde yapılandırıldığı” (MEB, 2019, s. 8) 

görülmektedir. Programda “dinleme, konuşma, okuma ve yazma” kazanımlarının öğrencilere 

kazandırılması öncelikle vurgulanan hedefler konumundadır. Nitekim dil becerilerini yetkin 

biçimde kullanma ana dilde iyi seviyede olmanın ön koşuludur. Ana dilde başarılı olma ise 

diğer disiplinlerdeki başarıyı da olumlu yönde etkilemektedir. Alanyazındaki çeşitli 

araştırmalarda (Akyol, 2006; Demir, 2021; Demir & Yapıcı, 2007; Durmuşçelebi, 2007; Nas, 

2003; Öztürk, 2007; Sever, 1997; Yaman, 2009; Yıldız, 2003) diğer derslerdeki akademik 

başarıyı artırmada ana dilde başarılı olmanın çok önemli olduğu vurgulanmaktadır.  

Henüz anne karnındayken gelişmeye başlayan ilk dil becerisi dinlemedir ve doğal olarak 

gelişen bu becerinin istenen düzeye gelebilmesi için eğitim öğretim ortamında geliştirilmesi 

gerekir. Benzer şekilde doğal yolla edinilen konuşma becerisinin de geliştirilmesi dil 

eğitiminin temel görevleri içindedir. Okuma ve yazma becerileri ise doğuştan sahip olunan 

beceriler olmaması itibarıyla diğer dil becerilerinden ayrılırken eğitimle kazandırılabilecek ve 

geliştirilebilecek dil becerileridir. Kısacası dil becerilerinin tümünün, bütüncül bir biçimde ve 

her birine eşit önem verilerek öğretim programında belirlenen hedefler doğrultusunda 

geliştirilmesi gerekmektedir.  

Öğretim programları değişen şartlar gereği zaman zaman yenilenmekte ya da 

güncellenmektedir. 2019 yılında yenilenerek tematik yaklaşımla hazırlanan ilkokul 

düzeyindeki 2019 Türkçe Dersi Öğretim Programı’ndaki dil becerilerine dönük kazanımlar 

incelendiğinde 2018 programının devamı niteliğinde olduğu ve kazanım sayılarının ve 

ifadelerin değişmediği görülmektedir.  Çağın gereklerine uyum sağlama bakımından elzem 

olan program değişikliği ya da güncellemelerin eleştirel ve çoklu bakış açısıyla 

değerlendirilmesine dayalı bilimsel çalışmalarla da desteklenmesi oldukça önemlidir. Zira bu 

şekilde atılan yeni adımların doğruluğunun desteklenmesinin yanı sıra varsa eksik ya da hatalı 

durumların fark edilerek gerekli değişikliklerin yapılması mümkün olmaktadır. Nitekim 

alanyazında sıklıkla değiştirilen Türkçe öğretim programlarının değerlendirildiği çok sayıda 

çalışma bulunmaktadır. En güncel araştırmalarda da (Arı, 2017; Avcı, 2018; Bıçak & Alver, 

2018; Direkçi, Akbulut & Şimşek, 2019; Esemen, 2020; Hamsi İmrol, Dinçer, Doğan 

Güldenoğlu & Babadoğan, 2021; Söylemez, 2018; Susar-Kırmızı & Yurdakul, 2019; Şahin, 
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2019; Ünveren Kapanadze, 2019) Türkçe dersi öğretim programı çeşitli yönleriyle 

değerlendirilmektedir. Bu çalışmanın amacı ise halihazırda kullanılmakta olan 2019 Türkçe 

dersi öğretim programını, temel dil becerileri olan dinleme, konuşma, okuma ve yazma 

kazanımları açısından değerlendirmektir. 

 

YÖNTEM 

Bu araştırma, nitel araştırma desenlerinden biri olan durum çalışmasına göre tasarlanmıştır. 

Durum çalışması “bir veya birkaç durumu kendi sınırları içinde (ortam, zaman vb.) bütüncül 

olarak analiz etme” (Yıldırım & Şimşek, 2016, s. 75) şeklinde tanımlanabilir. Durum; birey, 

grup, kurum, kültür, program, bölge, mahalle, ulus ve devletler olabileceği gibi aynı zamanda 

bir programdaki önemli olaylar olarak belirtilen bir şey de olabilir (Patton, 2014). Bu 

araştırmada ise 2019 Türkçe Dersi Öğretim Programı (MEB, 2019) bir durum olarak 

değerlendirilmiş ve programdaki kazanımlar dil becerileriyle ilişkili olma ekseninde 

irdelenmiştir. 

Örneklem/Veri Kaynağı 

Durum çalışmalarında veriler; görüşmeler, odak grup, gözlemler ve doküman analizi gibi çok 

boyutlu veri toplama teknikleri kullanılarak toplanabilir (Yıldırım & Şimşek, 2016). Bu 

araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden bir olan ölçüt örnekleme yöntemi kullanılarak 

(Creswell, 2019; Yıldırım & Şimşek, 2016) 2019 Türkçe Dersi Öğretim Programı veri 

kaynağı olarak belirlenmiştir. Bu veri kaynağının belirlenmesinde programın güncel yani son 

program olması etkili olmuştur. 

Verilerin Analizi 

Bu araştırmada doküman analizi yapılarak veriler elde edilmiştir. Doküman olarak belirlenen 

2019 Türkçe Dersi Öğretim Programı’ndaki dil becerilerine yönelik kazanımlar kodlanacak 

şekilde Excel 365 programına aktarılmıştır. Belirlenen kodlar ilgili kategoriler altında bir 

araya getirilerek şekil ve tablolar şeklinde sunulmuş, betimlenmiş ve yorumlanmıştır. 

Tablolarda nicel olarak ulaşılan sonuçların yoğunluğunu belirlemek için frekans (f), oranları 

belirtmek için de yüzdelik değerleri kullanılmıştır.  

 

BULGULAR 

Araştırma kapsamında 2019 Türkçe dersi öğretim programında ulaşılan dil becerileri 

kazanımlarının ilkokul sınıf düzeylerine ilişkin verilere Tablo 1’de yer verilmiştir. 

Tablo 1. İlkokul Türkçe Öğretim Programındaki Kazanımların Sınıf Düzeylerine Göre 

Dağılımı 

 
1. SINIF 2. SINIF 3. SINIF 4. SINIF TOPLAM 

 F % F % F % F % F % 

Dinleme/İzleme 11 23.4 9 19.6 13 20.3 13 16.7 46 19.6 

Konuşma 4 8.5 4 8.7 6 9.4 6 7.7 20 8.5 

Okuma 19 40.4 19 41.3 28 43.7 37 47.4 103 43.8 

Yazma 13 27.7 14 30.4 17 26.6 22 28.2 66 28.1 

TOPLAM 47 100 46 100 64 100 78 100 235 100 

Tablo 1 incelendiğinde öğretim programında dil becerilerine dönük toplamda 235 kazanımın 

olduğu; bunlardan 46’sının dinleme/izleme, 20’sinin konuşma, 103’ünün okuma ve 66’sının 

ise yazma becerisine dönük kazanımlar olduğu tespit edilmiştir. 
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Dinleme/İzleme Becerisine İlişkin Bulgular 

2019 ilkokul Türkçe dersi öğretim programında 46 adet dinleme/izleme becerisine yönelik 

kazanım olduğu tespit edilmiştir. Bu kazanımların 13’ü dördüncü sınıf, 13’ü üçüncü sınıf,  9’u 

ikinci sınıf, 11’i ise birinci sınıf düzeyindedir. Dolayısıyla ilkokul düzeyinde dinleme/izleme 

becerisine yönelik en fazla kazanımın üçüncü ve dördücü sınıflarda yer aldığı en az kazanımın 

ise ikinci sınıfta olduğu tespit edilmiştir (Şekil 1; Tablo 2).   

 

Şekil 1. Dinleme/izleme becerisi kazanımlarının sınıflara göre dağılımı 

Türkçe öğretim programındaki dinleme/izleme kazanımlarının sınıf düzeylerine göre 

dağılımları incelenmiş ve şu bulgulara ulaşılmıştır: “konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını 

kavrar”, “görselden/görsellerden hareketle dinleyeceği/izleyeceği metnin konusunu tahmin 

eder”, “dinleme stratejilerini uygular”, “dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler”, 

“dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir” olmak üzere beş kazanım  tüm 

sınıf düzeylerinde;  “dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını 

tahmin eder”, “dinlediği/izlediği metni ana hatlarıyla anlatır”, “dinlediği/izlediği hikâye 

edici metinleri canlandırır”, “dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini ifade eder”, 

“dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu belirler” olmak üzere beş kazanım 

üçüncü ve dördüncü sınıf düzeyinde; “dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi 

hakkında tahminde bulunur”,“duyduğu sesleri taklit eder”, “doğal ve yapay ses 

kaynaklarından çıkan sesleri ayırt eder”, “seslere karşılık gelen harfleri ayırt eder” olmak 

üzere dört kazanım birinci sınıf düzeyinde; “dinlediklerine/izlediklerine farklı başlıklar 

önerir”, “dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında 

tahminde bulunur” olmak üzere iki kazanımın ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf düzeyinde; 

“sözlü yönergeleri uygular” kazanımı birinci, ikinci ve üçüncü sınıf düzeyinde; 

“dinlediği/izlediği metni anlatır” kazanımı birinci ve ikinci sınıf düzeyinde ve 

“dinlediklerinin/izlediklerinin içeriğini değerlendirir” kazanımı dördüncü sınıf düzeyinde 

olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla ilkokuldaki öğrencilere dinleme/izleme becerisine 

yönelik toplam 19 farklı kazanımla bu becerinin kazandırılmaya çalışıldığı görülmektedir. 

Diğer bir ifadeyle programda dinleme/izlemeye yönelik toplamda 46 kazanım olsa da aslında 

19 farklı kazanımın bulunduğunu belirtmek gerekmektedir (Tablo 2).  
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Tablo 2. Dinleme/İzleme Becerisi Kazanımlarının Sınıf Düzeylerine Göre Dağılımı 

Kazanım 1. 

Sınıf 

2. 

Sınıf 

3. 

Sınıf 

4. 

Sınıf 

1 Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar. x x x x 

2 Görselden/görsellerden hareketle dinleyeceği/izleyeceği metnin 

konusunu tahmin eder. 

x x x x 

3 Dinleme stratejilerini uygular. x x x x 

4 Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler. x x x x 

5 Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir. x x x x 

6 Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını 

tahmin eder. 

  x x 

7 Dinlediği/izlediği metni ana hatlarıyla anlatır.   x x 

8 Dinlediği/izlediği hikâye edici metinleri canlandırır.   x x 

9 Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini ifade eder.   x x 

10 Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu belirler.   x x 

11 Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi hakkında 

tahminde bulunur. 

x    

12 Duyduğu sesleri taklit eder. x    

13 Doğal ve yapay ses kaynaklarından çıkan sesleri ayırt eder. x    

14 Seslere karşılık gelen harfleri ayırt eder. x    

15 Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu 

hakkında tahminde bulunur. 

 x x x 

16 Dinlediklerine/izlediklerine farklı başlıklar önerir.  x x x 

17 Sözlü yönergeleri uygular. x x x  

18 Dinlediği/izlediği metni anlatır. x x   

19 Dinlediklerinin/izlediklerinin içeriğini değerlendirir.    x 

Toplam 11 9 13 13 

 

Konuşma Becerisine İlişkin Bulgular 

2019 ilkokul Türkçe öğretim programında konuşma becerisine yönelik 20 adet kazanımın 

olduğu belirlenmiştir. Bu kazanımların 6’sı dördüncü sınıf, 6’sı üçüncü sınıf,  4’ü ikinci sınıf, 

4’ü ise birinci sınıf düzeyindedir. Dolayısıyla ilkokul düzeyinde konuşma becerisine yönelik 

en fazla kazanımın üçüncü ve dördücü sınıflarda yer aldığı en az kazanımın ise birinci ve 

ikinci sınıfta olduğu tespit edilmiştir (Şekil 2; Tablo 3).  

 

Şekil 2. Konuşma becerisi kazanımlarının sınıflara göre dağılımı 
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Türkçe öğretim programındaki konuşma kazanımlarının sınıf düzeylerine göre dağılımları 

incelenmiş ve şu bulgulara ulaşılmıştır: “konuşma stratejilerini uygular”, “kelimeleri 

anlamlarına uygun kullanır”, “hazırlıksız konuşmalar yapar”, “çerçevesi belirli bir konu 

hakkında konuşur” olmak üzere dört kazanım  tüm sınıf düzeylerinde; “sınıf içindeki tartışma 

ve konuşmalara katılır”, “konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz 

yerleşmemiş kelimelerin türkçelerini kullanır” olmak üzere iki kazanım üçüncü ve dördüncü 

sınıf düzeyinde; “çerçevesi belirli bir konu hakkında konuşur” kazanımı birinci, ikinci ve 

üçüncü sınıf düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla 6 farklı kazanımla ilkokuldaki 

öğrencilere konuşma becerisinin kazandırılmaya çalışıldığı görülmektedir. Diğer bir ifadeyle 

ilkokul düzeyinde 2019 Türkçe Öğretim Programında konuşma becerisine yönelik toplamda 

20 kazanıma yer verilmişse de aslında 6 farklı kazanımın bulunduğunu belirtmek 

gerekmektedir (Tablo 3).  

Tablo 3. Konuşma Becerisi Kazanımlarının Sınıf Düzeylerine Göre Dağılımı 

Kazanım 1. 

Sınıf 

2. 

Sınıf 

3. 

Sınıf 

4. 

Sınıf 

1 Konuşma stratejilerini uygular.   x x x x 

2 Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. x x x x 

3 Hazırlıksız konuşmalar yapar. x x x x 

4 Sınıf içindeki tartışma ve konuşmalara katılır.   x x 

5 Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş 

kelimelerin Türkçelerini  kullanır. 

  x x 

6 Çerçevesi belirli bir konu hakkında konuşur.   x x x  

Toplam 4 4 6 6 

 

Okuma Becerisine İlişkin Bulgular 

2019 İlkokul Türkçe Öğretim Programında 103 adet okuma becerisine yönelik kazanım 

olduğu belirlenmiştir. Bu kazanımların 37’si dördüncü sınıf, 28’si üçüncü sınıf,  19’u ikinci 

sınıf, 19’u ise birinci sınıf düzeyindedir. Dolayısıyla ilkokul düzeyinde dinleme/izleme 

becerisine yönelik en fazla kazanımın dördücü sınıf düzeyinde yer aldığı en az kazanımın ise 

bir ve ikinci sınıfta olduğu tespit edilmiştir (Şekil 3; Tablo 4).  

 

Şekil 3. Okuma becerisi kazanımlarının sınıflara göre dağılımı 

Türkçe öğretim programındaki okuma kazanımlarının sınıf düzeylerine göre dağılımları 

incelenmiş ve şu bulgulara ulaşılmıştır: “vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek okur”, 
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“şiir okur”, “şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar”,“okuma stratejilerini uygular”, 

“okuduklarını ana hatlarıyla anlatır”, “görsellerle ilgili soruları cevaplar”, “farklı yazı 

karakterleri ile yazılmış yazıları okur” olmak üzere yedi kazanım tüm sınıf düzeyinde; 

“okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler”, “okuduğu metindeki olaylara ilişkin 

düşüncelerini ifade eder”, “okuduğu metindeki kahramanların özelliklerini karşılaştırır”, 

“okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler”, “noktalama 

işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur”, “medya metinlerini değerlendirir”, “metinleri 

türün özelliklerine uygun biçimde okur”, “metinler arasında karşılaştırma yapar”, 

“metindeki renkli, altı çizili, koyu ifadelerin önemli noktaları vurguladığını kavrar”, “hikâye 

edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır”, “grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili 

soruları cevaplar”, “görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin 

eder”, “deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar”, “bilgi kaynaklarının 

güvenilirliğini sorgular”, “bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır”, “bağlamdan 

yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder” olmak üzere on 

altı kazanım dördüncü sınıf düzeyinde; “okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar”, “metnin ana 

fikri/ana duygusunu belirler”, “metinle ilgili sorular sorar”, “metindeki gerçek ve hayalî 

ögeleri ayırt eder”, “metin türlerini ayırt eder”, “kısa ve basit dijital metinlerdeki mesajı 

kavrar”, “kelimelerin zıt anlamlılarını bulur”, “kelimelerin eş anlamlılarını bulur”, 

“görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir”, “eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt 

eder” olmak üzere on kazanım üçüncü ve dördüncü sınıf düzeyinde; “metnin konusunu 

belirler”, “metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler”, “metinle ilgili soruları 

cevaplar”, “kısa metinleri okur”, “hece ve kelimeleri okur”, “harfi tanır ve seslendirir”, 

“görsellerden hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder”, “görsellerden hareketle 

kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder”, “basit ve kısa cümleleri okur” olmak üzere dokuz 

kazanım birinci sınıf düzeyinde; “yazılı yönergeleri kavrar”, “okuduğu metnin konusunu 

belirler”, “okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler”, “okuduğu metinle ilgili 

soruları cevaplar”  olmak üzere dört kazanım ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf düzeyinde; 

“metinleri oluşturan ögeleri tanır”, “tablo ve grafiklerde yer alan bilgilere ilişkin soruları 

cevaplar”, “görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder” 

olmak üzere üç kazanım üçüncü sınıf düzeyinde; “metin türlerini tanır”, “kelimelerin eş 

anlamlılarını tahmin eder”, “görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimeleri ve 

anlamlarını tahmin eder” olmak üzere üç kazanım ikinci sınıf düzeyinde; “okuma 

materyallerindeki temel bölümleri tanır”, “noktalama işaretlerine dikkat ederek okur” olmak 

üzere iki kazanım birinci, ikinci ve üçüncü  sınıf düzeyinde; “okuduğu metindeki hikâye 

unsurlarını belirler”, “görsellerden hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder” 

olmak üzere iki kazanım ikinci ve üçüncü  sınıf düzeyinde; “kelimelerin zıt anlamlılarını 

tahmin eder” kazanım ise birinci ve ikinci sınıf düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. 

Dolayısıyla ilkokuldaki öğrencilere 57 farklı kazanımla okuma becerisinin kazandırılmaya 

çalışıldığı görülmektedir. Diğer bir ifadeyle öğretim programında okuma becerisine yönelik 

toplam 103 kazanım olsa da aslında 57 farklı kazanımın bulunduğu görülmektedir (Tablo 4). 

Tablo 4. Okuma Becerisi Kazanımlarının Sınıf Düzeylerine Göre Dağılımı 

Kazanım 1. 

Sınıf 

2. 

Sınıf 

3. 

Sınıf 

4. 

Sınıf 

     

1 Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek okur. x x x x 

2 Şiir okur. x x x x 

3 Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. x x x x 

4 Okuma stratejilerini uygular. x x x x 

5 Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. x x x x 

6 Görsellerle ilgili soruları cevaplar. x x x x 

7 Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur. x x x x 
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8 Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler.    x 

9 Okuduğu metindeki olaylara ilişkin düşüncelerini ifade eder.    x 

10 Okuduğu metindeki kahramanların özelliklerini karşılaştırır.    x 

11 Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler.    x 

12 Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.    x 

13 Medya metinlerini değerlendirir.      x 

14 Metinleri türün özelliklerine uygun biçimde okur.    x 

15 Metinler arasında karşılaştırma yapar.    x 

16 Metindeki renkli, altı çizili, koyu ifadelerin önemli noktaları 

vurguladığını kavrar. 

   x 

17 Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır.    x 

18 Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar.    x 

19 Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin 

eder. 

   x 

20 Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar.    x 

21 Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular    x 

22 Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır.    x 

23 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını 

tahmin eder. 

   x 

24 Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar.   x x 

25 Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler.     x x 

26 Metinle ilgili sorular sorar.   x x 

27 Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder.   x x 

28 Metin türlerini ayırt eder.   x x 

29 Kısa ve basit dijital metinlerdeki mesajı kavrar.   x x 

30 Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur.   x x 

31 Kelimelerin eş anlamlılarını bulur.   x x 

32 Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir.   x x 

33 Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.   x x 

34 Metnin konusunu belirler. x    

35 Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. x    

36 Metinle ilgili soruları cevaplar. x    

37 Kısa metinleri okur x    

38 Hece ve kelimeleri okur. x    

39 Harfi tanır ve seslendirir. x    

40 Görsellerden hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder. x    

41 Görsellerden hareketle kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder. x    

42 Basit ve kısa cümleleri okur. x    

43 Yazılı yönergeleri kavrar.  x x x 

44 Okuduğu metnin konusunu belirler.  x x x 

45 Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler.  x x x 

46 Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.    x x x 

47 Metinleri oluşturan ögeleri tanır.     x  

48 Tablo ve grafiklerde yer alan bilgilere ilişkin soruları cevaplar.     x  

49 Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimelerin anlamlarını 

tahmin eder. 

  x  

50 Metin türlerini tanır.  x   

51 Kelimelerin eş anlamlılarını tahmin eder.  x   

52 Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimeleri ve anlamlarını 

tahmin eder. 

 x   

53 Okuma materyallerindeki temel bölümleri tanır. x x x  

54 Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. x x x  

55 Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler.  x x  

56 Görsellerden hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.  x x  

57 Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder. x x   

Toplam 19 19 28 37 
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Yazma Becerisine İlişkin Bulgular 

2019 ilkokul Türkçe öğretim programında yazma becerisine yönelik 66 kazanımın olduğu 

belirlenmiştir. Bu kazanımların 22’si dördüncü sınıf, 17’si üçüncü sınıf,  14’ü ikinci sınıf, 

13’ü ise birinci sınıf düzeyindedir. Dolayısıyla ilkokul düzeyinde yazma becerisine yönelik en 

fazla kazanımın dördücü sınıf düzeyinde yer aldığı en az kazanımın ise birinci sınıfta olduğu 

tespit edilmiştir (Şekil 4; Tablo 5).  

 

Şekil 4. Yazma becerisi kazanımlarının sınıflara göre dağılımı 

Türkçe öğretim programındaki yazma kazanımlarının sınıf düzeylerine göre dağılımları 

incelenmiş ve şu bulgulara ulaşılmıştır: “yazma stratejilerini uygular”, “yazdıklarını 

paylaşır” olmak üzere iki kazanı tüm sınıf düzeylerinde; “yazılarında kelimeleri gerçek, 

mecaz ve terim anlamları ile kullanır”, “sayıları doğru yazar”, “pekiştirmeli sözcükleri 

doğru yazar”, “kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar”, “imza atar”, “hayalî 

ögeler barındıran kısa metin yazar”, “harflerin yapısal özelliklerine uygun metin yazar”, 

“görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır”, “bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler 

yazar”, “bilgilendirici metin yazar”, “yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır”, 

“yazdıklarını zenginleştirmek için çizim, grafik ve görseller kullanır” olmak üzere on iki 

kazanım dördüncü sınıf düzeyinde; “yazdıklarını gözden geçirir”, “rakamları tekniğine 

uygun yazar”, “hece ve kelimeler yazar”, “harfleri tekniğine uygun yazar”, “görsellerle ilgili 

kelime ve cümleler yazar”, “boyama ve çizgi çalışmaları yapar” olmak üzere altı kazanım 

birinci sınıf düzeyinde; “yazdıklarını zenginleştirmek için çizim ve görseller kullanır”, 

“harflerin yapısal özelliklerine uygun kısa metinler yazar”, “harflerin yapısal özelliklerine 

uygun kelime ve cümleler yazar”, “harfleri yapısal özelliklerine uygun yazar”, “görsellerdeki 

olayları ilişkilendirerek yazı yazar”  olmak üzere beş kazanım üçüncü sınıf düzeyinde; 

“yazma çalışmaları yapar”, “yazılarını görsel unsurlarla destekler”, “harfler, kelimeler ve 

cümleler arasında uygun boşluklar bırakır”, “büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun 

şekilde kullanır”, “anlamlı ve kurallı cümleler yazar” olmak üzere beş kazanım birinci ve 

ikinci sınıf düzeyinde; “yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler”, “yazdıklarını 

düzenler”, “şiir yazar”, “formları yönergelerine uygun doldurur” olmak üzere dört kazanım 

ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf düzeyinde; “yazılarında eş sesli kelimeleri anlamlarına 

uygun kullanır”, “yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş 

kelimelerin türkçelerini kullanır”, “hikâye edici metin yazar”, “büyük harfleri ve noktalama 

işaretlerini uygun yerlerde kullanır” olmak üzere dört kazanım üçüncü ve dördüncü sınıf 

düzeyinde; “kısa yönergeler yazar”, “kısa metinler yazar” olmak üzere iki kazanım iki ve 
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üçüncü sınıf düzeyinde; “soru ekini kuralına uygun yazar” kazanımı ise ikinci sınıf 

düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla ilkokuldaki öğrencilere yazma becerisine 

yönelik 41 farklı kazanımla bu becerinin kazandırılmaya çalışıldığı görülmektedir. Diğer bir 

ifadeyle programda yazma becerisine yönelik toplamda 66 kazanıma yer verilmişse de aslında 

41 farklı kazanımın bulunduğu gözlenmektedir (Tablo 5). 

Tablo 5.Yazma Becerisine Yönelik Kazanımların Sınıf Düzeylerine Göre Dağılımı 

Kazanım 1. 

Sınıf 

2. 

Sınıf 

3. 

Sınıf 

4. 

Sınıf 

1 Yazma stratejilerini uygular. x x x x 

2 Yazdıklarını paylaşır. x x x x 

3 Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır.    x 

4 Sayıları doğru yazar.    x 

5 Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar.    x 

6 Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar.    x 

7 İmza atar.    x 

8 Hayalî ögeler barındıran kısa metin yazar.    x 

9 Harflerin yapısal özelliklerine uygun metin yazar.    x 

10 Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır.      x 

11 Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar.    x 

12 Bilgilendirici metin yazar.    x 

13 Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır.    x 

14 Yazdıklarını zenginleştirmek için çizim, grafik ve görseller kullanır.    x 

15 Yazdıklarını gözden geçirir. x    

16 Rakamları tekniğine uygun yazar. x    

17 Hece ve kelimeler yazar. x    

18 Harfleri tekniğine uygun yazar. x    

19 Görsellerle ilgili kelime ve cümleler yazar. x    

20 Boyama ve çizgi çalışmaları yapar. x    

21 Yazdıklarını zenginleştirmek için çizim ve görseller kullanır.   x  

22 Harflerin yapısal özelliklerine uygun kısa metinler yazar.   x  

23 Harflerin yapısal özelliklerine uygun kelime ve cümleler yazar.   x  

24 Harfleri yapısal özelliklerine uygun yazar.   x  

25 Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar.   x  

26 Yazma çalışmaları yapar. x x   

27 Yazılarını görsel unsurlarla destekler. x x   

28 Harfler, kelimeler ve cümleler arasında uygun boşluklar bırakır. x x   

29 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun şekilde kullanır. x x   

30 Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. x x   

31 Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.    x x x 

32 Yazdıklarını düzenler.  x x x 

33 Şiir yazar.  x x x 

34 Formları yönergelerine uygun doldurur.  x x x 

35 Yazılarında eş sesli kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.   x x 

36 Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş 

kelimelerin Türkçelerini kullanır. 

  x x 

37 Hikâye edici metin yazar.   x x 

38 Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.   x x 

39 Kısa yönergeler yazar.  x x  

40 Kısa metinler yazar.  x x  

41 Soru ekini kuralına uygun yazar.  x   

Toplam 13 14 17 22 

 

SONUÇ 

Dil becerileri olan dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerine ilişkin 235 kazanımın 

bulunduğu 2019 İlkokul Türkçe Öğretim Programı’ndaki kazanımların 46’sının 
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dinleme/izleme, 20’sinin konuşma, 103’ünün okuma ve 66’sının ise yazma becerisiyle ilgili 

olduğu tespit edilmiştir. Öğretim programında bulunan kazanımların neredeyse yarısı (%43.8) 

okuma becerisine ilişkin kazanımlardan oluşmaktadır. Öğretim programında tüm sınıf 

düzeylerinde en çok okuma becerisiyle ilgili kazanımlara yer verilmişken en az konuşma 

becerisiyle ilgili kazanımlara (%8.5) yer verilmesi dikkat çekmektedir. Nitekim Kıymaz 

(2019) da Türkçe Dersi Programı’nın okuma kazanımları çerçevesinde şekillenen bir program 

olduğuna; okuma kazanımlarının sayıca fazla olmasının da etkisiyle kendi içinde 1. sınıfta 

“Okumaya Hazırlık” ve “Anlama” alt becerilerine, 2. sınıftan itibaren ise “Akıcı Okuma”, 

“Söz Varlığı” ve “Anlama” şeklinde alt becerilere ayrıldığına; böyle bir ayrıma diğer 

becerilerde rastlanmadığına dikkat çekmektedir. 

Türkçe dersi öğretim programında okumaya tanınan bu üstünlüğe rağmen okuma konusunda 

toplumumuzun istenen düzeyden uzakta olduğunun görülmesi sorgulanması gereken bir 

durumdur. Nitekim Türkiye Yayıncılar ve Yayın Dağıtımcıları Birliği Derneği tarafından 

hazırlanan Türkiye Okuma Kültürü Araştırması 2019 raporuna göre kitap okuma oranı yüzde 

42 iken; okuma alışkanlığının giderek düştüğüne dikkat çeken Kadir Has Üniversitesi’nin 

hazırladığı Türkiye Eğilimleri Araştırması 2020 raporuna göre, ülkede kitap okumayanların 

oranı 2019’da yüzde 50.9 iken, 2020’de yüzde 59.1’e ulaşmıştır. Uluslararası kaynaklar 

incelendiğinde ise söz gelimi 2018 PISA raporuna göre okuduğunu anlamada Türkiye (466 

puan), OECD ülkelerinin ortalamasının (487 puan) altında kalmaktadır.  

Öte yandan 2019 Türkçe dersi öğretim programında en az kazanımın konuşma becerisine 

ayrıldığı görülmektedir. Son yıllara kadar ülkemizde gerek program gerekse uygulamada göz 

ardı edilen dil becerisi dinleme (Özbay & Melanlıoğlu, 2012) iken bunun yerini konuşmanın 

aldığı görülmektedir. Konuşmanın dilin asli unsuru olduğu, iletişimdeki, psikolojideki, 

başarıdaki payı kısacası insan hayatında sahip olduğu önem göz önünde bulundurulduğunda 

mevcut programda konuşma becerisine gereken önemin verilmemesi dikkat çekicidir. Eğitim 

yöneticileri, bütün becerilere eşit derecede önem vermelidir. Nitekim temel dil becerilerinin 

kazandırılması, öğrencilerde bulunan tüm dilsel becerilerin yeterince geliştirilmesi görüşünü 

temel almaktadır.  

Türkçe dersi öğretim programında sadece 4. sınıf düzeyinde bulunan hazırlıklı konuşmalara 1. 

sınıftan itibaren yer verilebilir. Nitekim günümüzde okul öncesi eğitimde çocuklar bu tür 

etkinliklerle tanışmaktadır. Ayrıca ilkokul düzeyinde yer almayan grupla konuşma 

kazanımları da programa eklenebilir. 

Uygulama boyutunda ise öğretmenler, Türkçe derslerinde tüm dil becerilerini geliştirici ya da 

tüm dil becerilerini kullanmaya yönelik etkinlikler hazırlamalıdır. Her öğrenme alanının 

öğretiminde öğretmen, öğrencilere konu ile ilgili metinleri okutup, ilgili sessel materyalleri 

dinletip, konuyla ilgili fikirlerini ortaya koyabilecekleri konuşmaları yaptırıp, gerekli yazıları 

yazdırabilir ve bu şekilde tüm dil becerilerini kullanarak hem öğrenilen konunun daha iyi 

anlaşılmasını sağlayabilir hem de hedeflenen dil becerilerinin geliştirilmesi amacını 

gerçekleştirmiş olur. 
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ÖZET 

Bildirinin konusunu 11. yüzyıla tarihlendirilen Makedonya Ohrid Ayasofya Kilisesi’nin 

apsisindeki Havariler Komünyonu duvar resminde, sunak üzerindeki kiborionun iki yanında 

yer alan melek-diyakonların ellerindeki üç dişli yaba benzeri rhipidionlar oluşturmaktadır. 

Dördüncü yüzyıldan itibaren din adamlarının metinleri başta olmak üzere çeşitli dini kayıtlar 

ve liturjik tasvirlerde rhipidionlar hakkında bilgiler yer alır. Ecclesiastical Hierarchy’de 

hakkında bilgiler yer alan rhipidionlardan altıncı yüzyıla tarihlendirilen disk formlu madeni 

örneklerin bordürleri tavus kuşu tüyü formunda düzenlenmiştir. Erken Bizans döneminden 

itibaren liturjik açıdan kiliselerde kullanılan rhipidionların ahşap, deri, kâğıt, keten, kumaş, 

tavus kuşu tüyü, parşömen ve çeşitli madenlerden yapıldığı bilinmektedir. Ortodoks 

Hıristiyan kiliselerinde liturjik eserlerde, el yazmalarında ve duvar resimlerinde, çeşitli form 

ve sayılardaki rhipidionların üzerinde sembolik figürler, kherub ve seraphlar resmedilmiştir. 

11. yüzyıldan itibaren duvar resimlerinde görülen sembolik tasvirli rhipidionlar batı 

kiliselerinde yerini, liturji sırasında kullanılan rhipidionlara bırakmıştır. Batı kiliselerinde 

liturji sırasında uzun asa/sopaların ucuna takılan büyük rhpidionlar, çoğunlukla tavus kuşu 

tüyünden yapılmıştır. İlk kullanımında böceklerle tozları, liturjik eşyalar ve din adamlarından 

uzaklaştırmak amacıyla kullanılan rhipidionların erken tarihli bir uygulaması, Ohrid Ayasofya 

Kilisesi’nin apsisindeki Havariler Komünyonu duvar resminde tasvir edilmiştir. Duvar 

resminde melek-diyakonların ellerinde tavus kuşu tüyünden yapıldığı düşünülen rhipidionlar 

yer almaktadır. Duvar resimlerinde çok nadir görülen tavus kuşu tasvirli rhipidionlar form, 

üslup ve ikonografik özellikleri açısından değerlendirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Flabellum, Liturji, Liturjik Yelpaze, Rhipidion, Ohrid Ayasofya Kilise. 

 

ABSTRACT 

The subject of the paper is the three-tooth pitchfork-like rhipidions in the hands of angel-

deacons on both sides of the ciborium on the altar in the wall painting of the Congregation of 

the Apostles on the apse of the Macedonian Ohrid Hagia Sophia, which is dated back to the 

11th century. Since the 4th century, there are information about rhipidions in various religious 

records and liturgical descriptions, especially in the texts of the clergy. It is seen that the 

borders of the disc-shaped metal samples of the rhipidions dated to the 6th century with 

information on the Ecclesiastical Hierarchy were arranged in the form of peacock feathers. It 

is known that rhipidions used in churches liturgically since the early Byzantine period were 

made of wood, leather, paper, linen, cloth, peacock feathers, parchment, and various metals. 

Symbolic figures, cherubs, and seraphims are depicted on rhipidions of various forms and 

numbers in Orthodox Christian churches, in liturgical works, manuscripts and wall paintings. 

The rhipidions with symbolic depictions seen in wall paintings since the 11th century have 
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been replaced by the rhipidions used during the liturgy in western churches. The large 

rhpidions attached to the ends of long wands/sticks during the liturgy in western churches are 

mostly made of peacock feathers. An early application of rhipidions, which were originally 

used to remove insects and dust from liturgical objects and clergy, is depicted in the wall 

painting of Communion of the Apostles on the apse of the Hagia Sophia Church in Ohrid. In 

the wall painting, there are rhipidions made of peacock feathers in the hands of angel-

deacons. The rhipidions with a peacock depiction, which is very rare in wall paintings, has 

been studied in terms of form, style and iconographic features. 

Anahtar Kelimeler: Flabellum, Liturgy, Liturgical Fan, Rhipidion, Hagia Sophia Church in 

Ohrid. 

 

GİRİŞ 

Paten, buhurdan ve kalis kadar öneme sahip olan rhipidionlar1, kiliselerde liturjinin parçası 

olmuş, Akdeniz çevresindeki yerleşimlerde erken Bizans döneminden itibaren yaygın olarak 

kullanılmış, günümüzde de kullanılmaya devam etmektedir2 (Mango, 1991: 1790-1791). Batı 

ve Doğu kiliselerinde kullanılan rhipidonları (Wessel, 1971: 550-555) diğer yelpazelerden 

ayırt etmek amacıyla liturjik yelpaze olarak tanımlanmıştır (Kroos and Wirth, 1991: Ia). Aziz 

Klementine (4. yüzyıl sonu) (Snelders and Immerzeel, 2004: 116), Kuzey Afrika’da Ruspe 

Piskoposu Fulgentius’un metinleri (468-533 ya da 462-527) (Von Fürstenberg, 1979: 161), 

Pseudo Dionysos’un Ecclesiastica Hierarchica’sı (Snelders and Immerzeel, 2004: 116), Patrik 

Germanus (8. yüzyıl başı) tarafından yazılan İstanbul (Konstantinopolis) liturjisinde 

(Pentcheva, 2016: 11), rhipidionlar hakkında bilgiler bulunmaktadır. Bunlardan erken tarihli 

olanların liturjiyle bağlantılsı hala tartışmalıdır. 9. yüzyılla birlikte liturjik ve dini işlevleri 

hakkında önemli bilgiler tespit edilen rhipidionlar, Doğu ve Batı kiliselerinde, rhipidionlardan 

sorumlu diyakonlar tarafından taşınmaktadır (Kroos and Wirth, 1991: IIA1). 11. yüzyıldan 

itibaren duvar resimlerinde tasvir edilen rhipidionların, 1200’lerde liturjide kullanıldığına dair 

dini kayıtlar mevcuttur (Kroos and Wirth, 1991: IIA3). Demetrios Gemistos, 1380’lerde 

diataxiste, İstanbul Ayasofya Kilisesi’ndeki liturjide, rhipidionun kullanıldığını yazmaktadır 

(Betancourt, 2015: 498). 6. yüzyıldan itibaren Doğu kiliselerinde kullanıldığı belirlenen 

rhipidionların, 12.-15. yüzyıl arasında kiliselerin duvar resimlerinde, liturjik ve teolojik 

konulu tasvirlerde sıkça tasvir edildiği görülür (Green, 1951: 154-155, fig. 5-6; Kroos and 

Wirth, 1991: IVA; Stylianou and Stylianou, 1997: fig. 266; Schroeder, 2008: 42; Kessler, 

2012: 22; Dimitrova, 2015: 17). 

Rhipidionların erken Bizans döneminden itibaren liturjide kullanıldığı bilinmektedir. Liturjide 

Cherubikon (Kherubik İlahi / χερουβικὸς ὕμνος) okunurken, sunak çevresindeki din adamları, 

rhipidionları liturjik eserlerle din adamlarının üzerinde sallamaktadır. Cherubikon’un 

okunduğu sırasında rhipidionun ucunda yer alan tavus kuşu tüylerinin havada uçuşmasını, 

ayin sırasında Tanrı’nın tahtı çevresinde uçtuğu belirtilen melekleri çağrıştırdığına inanılır. 

Doğu kiliselerinde diyakonların kıyafetleri ve rhipidionlar sembolik melek tasvirleriyle 

donatılırken batı kiliselerinde tavus kuşu tüyünden yapılmış rhipidionlar, liturjide 

kullanılmaya devam etmiştir (Kessler, 2012: 6). 

Erken Bizans döneminden itibaren tespit edilen rhipidionların üzerinde tavus kuşu tüyü 

formunda bordürlerin uygulandığı, kilise resim programında görülen bazı tavus kuşlarının da 

                                                 
1 Yunanca’da Rhipidia ve Rhipidion, Latince’de Flabellum, Almanca’da Flabellum, Ermenice’de K‘šoc‘, İngilizce ve 

Fransızca’da Flabellum, İspanyolca’da Flabellum ve Flabello, Türkçe’de ise Liturjik Yelpaze  olarak adlandırılmaktadır 

(Wessel, 1971:550-555, Von Fürstenberg, 1979:157-192, Kroos and Wirth, 1991:1a, Snelders and Immerzeel, 2004:116, 

Greenwood, 2015:141). Latince’de Flabella (çoğul), Flabellum (tekil) olarak adlandırılır (Tribe, 2018:1). 
2 Bizans Ortodoks kilisesinde liturji ve liturjik eserler için bakınız; (Acara, 1998: 183-201) 
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rhipidion şeklinde tasvir edildiği tespit edilmiştir. Bu durum rhipidionlarda kullanılan tavus 

kuşu tüylerinin kutsalla olan bağ/bağlanısını sunmak amacıyla yapılan uygulamalardan sadece 

biridir. İkonoklasmus döneminde (726-842/843), kilise duvar resimleri üzerinden 

rhipidionların gelişimini takip etmek çok mümkün değildir. 11. yüzyıl ile birlikte kilise duvar 

resimlerinde tasvir edilen rhipidionların, kherub, seraph, değerli taş ya da daha birçok 

sembolik tasvirli örneklerini, kiliselerdeki Büyük Giriş, Havariler Komünyonu, Meryem’in 

Ölümü (Koimesis Meryem), Hetoimesia (Boş Taht) ve daha birçok kompozisyonda, melek, 

diyakon ya da melek-diyakonların ellerinde görmek mümkündür. 

Erken Bizans döneminden itibaren rhipidionların üzerinden tavus kuşu tüyü kullanımını takip 

etmek ve kilise resim programlarında çeşitli varyantlarını belirlemek kısmen mümkündür. 

Suriye Kaper Karaon Hazinesi’ndeki gümüş rhipidionun (577) kenarları, dilimli bordürlerden 

oluşan disk şeklindedir. Sağında küçük parçası eksik olan rhipidion, 16 dilimli tavuş kuşu 

tüyü şeklinde düzenlenmiş geniş bir bordure sahiptir. Ön ve arka yüzlerinde benzer 

düzenleme görülür (Vikan, 1979: 617; Mango, 1991: 1790-1791). Riha Rhipidionu (565-578) 

ve Stuma Rhipidionunun bordürleri (565-578) (Kroos and Wirth, 1991: Abb. 1a-b; Doğan ve 

Ünser, 2011: 2015, Res. 3-4) benzer şekilde düzenlenmiştir. 

6.-11 yüzyıl arasına tarihlendirilen rhipidionların gelişimi ve resim kompozisyonunu daha çok 

dünyanın çeşitli yerlerindeki müzeler ve kilise kolleksiyonlarında korunmakta olan taşınabilir 

örnekler üzerinden takip etmek mümkündür (Rhead, 1910: 87-95; Green, 1951: 153-155; Von 

Fürstenberg, 1979: 157-192; Šakota, 2004: 133-134; Kessler, 2012: 1-22). 11. yüzyıla kadar 

Bizans dönemi kilisede duvar resimlerinde görmediğimiz rhipidionların (Snelders and 

Immerzeel, 2004: 116), bazı araştırmacılar tarafından kilise duvar resimlerindeki ilk 

uygulamalarının 11.-12. yüzyıla tarihlendirilmesi dikkat çeker (Kroos and Wirth, 1991: IIA1). 

Bizans döneminde kiliselerdeki duvar resimlerinde tespit edilen ilk rhipidionların, 11. yüzyıla 

tarihlendirildiği, Makedonya ve Ukrayna örnekleriyle desteklenmiştir. 11. yüzyıldan itibaren 

tasvir edilen rhipidionların üzerinde çeşitli sembolik figürler yer almaktadır. Seraph ve kherub 

tasvirleri bunlardan en yaygın olanlardır (Doğan ve Ünser, 199-218). Kiev Ayasofya Kilisesi 

(11. yüzyıl), apsisteki Havariler Komünyonu mozaik kompozisyonunda, üzerinde kiborion 

yer alan altarın iki yanındaki melek-diyakonlar, ellerindeki rhipidionları, sunağın üzerine 

dayamış şekilde tasvir edilmiştir. Ellerindeki rhipidionlar, 13.-14. yüzyıllarda Yugoslavya 

kiliselerinde yaygın olarak tasvir edilen, köşeleri yarım daire şeklinde genişletilmiş 

rhipidionlarla aynı forma sahiptir (Kriza, 2017: 93, 98-99, Fig. 1, 5-6; Acara-Eser, 2020: 77). 

Çalışmanın konusunu oluşturan Makedonya Ohrid Ayasofya Kilisesi’nin (11. yüzyıl) 

apsisindeki rhipidionlarla çağdaş örneklerde, ortak bir düzenlemenin bulunmadığı 

belirlenmiştir. 

Ohrid Ayasofya Kilisesi (11. yüzyıl), apsisteki Havariler Komünyonu duvar resminde, sunak 

üzerindeki kiborionun iki yanında, melek-diyakonların ellerindeki rhipidionlar ise üç dişli 

yaba benzeri bir görünüme sahiptir. Erken Bizans döneminden itibaren kiliselerde kullanılan 

tavus kuşu rhipidionları hatırlatmaktadır. Reside görülen erken rhipidion uygulamaları, form 

özellikleri açısından değerlendirildiğinde, din adamlarının metinlerinde belirtilen ve erken 

Bizans döneminde dini işlevi net olarak belirlenemeyen yelpaze kullanımlarını 

hatırlatmaktadır (Wessel, 1971: 550-555; Von Fürstenberg, 1979: 161; Kroos and Wirth, 

1991: Ia; Snelders and Immerzeel, 2004: 116). Ohrid Ayasofya Kilisesi’nde (11. yüzyıl), 

melek-diyakonların ellerinde, sembolik tasvirli rhipidionların yer alması, buna benzer 

uygulamaların 11. yüzyılda da uygulanmaya devam ettiğini gösterir. Hatta bu dönem ve 

sonrasına ait madeni örneklerle duvar resimlerinde, üzerinde sembolik tasvirler bulunan 

rhipidionlar çoğunluktadır. Madeni Hildesheim Rhipidionu’nun (1132-1140) üzerinde değerli 

taşlar yer alır (Kroos and Wirth, 1991: Abb. 6). Ayrıca geç Bizans dönemine tarihlendirilen 

duvar resimlerinden Mısır, Deir el-Syrian Manastırı (13. yüzyılın ilk yarısı), apsis yarım 
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kubbesindeki Koimesis Meryem (Meryem’in Ölümü) (Snelders and Immerzeel, 2004: 117, 

Pl. 2) tasvirinde, İsa’nın iki yanında, madalyon içinde büst şeklinde tasvir edilen melek-

diyakonların ellerindeki rhipidionlar, değerli taşlarla bezenmiştir. Makedonya örneğinde 

olduğu gibi sade, herhangi bir tasvir ya da değerli taşların yer almadığı rhipidionların dışında 

renkli, zengin ve değerli taşlarla süslenmiş kemik, fildişi, parşömen ve çeşitli form-teknik 

özelliklerine sahip rhipidionların, 11. yüzyıldan itibaren duvar resimlerinde tasvir edilmiştir 

(Green, 1951: 154-155, fig. 5-6). 

 

MAKEDONYA OHRID AYASOFYA KILISESI’NİN APSIS RESİM 

PROGRAMINDAKİ RHIPIDIONLAR 

Ohrid Ayasofya Kilise’nin apsisindeki duvar resimlerinde Havariler Komünyonu’nda 

rhipidion tasvir edilmiştir. Eksende pramidal örtü sistemine sahip kiborion altında dikdörtgen 

sunak, arkasında ise İsa bulunmaktadır. Ayakta tasvir edilen İsa’nın başında haçlı hale, sağ eli 

takdis pozisyonunda sol elinde ise komünyon (ekmek) yer almaktadır. İsa’nın iki yanında 

ayakta, beyaz giyimli melek-diyakonlar tasvir edilmiştir. Başları haleli, kanatları yarı açık 

melek-diyakonlar, ellerinde rhipidion tutar. Sunak üzerinde, kutsal şarabın yer aldığı iki 

kulplu bir kap bulunur. İsa’nın iki yanında havariler yer almaktadır. İsa’nın sağında Pavlus, 

solunda ise Petrus görülmektedir. İsa, sağ eliyle takdis işareti yapmakta, Pavlus ve arkasında 

haarilere elini uzatmaktadır. Cepheden tasvir edilen İsa, karşıya bakmakta, sembolik açıdan 

ayine katılanları ve havarilerin tamamını takdis etmektedir. Havarilerin başında ince beyaz-

siyah konturlu sarı hale, ellerinde ise siyah-gri bir örtü yer alır. İsa’nın solundaki Petrus’un 

elleri diğer havarilerden farklı olarak açık tasvir edilmiştir.  

Havariler Komünyonu kompozisyonu, üst ve alttan üç bordürle sınırlandırılmıştır. 

Bordürlerden içteki ve dıştakiler ince beyaz, ortadaki ise kalın kırmızıdır. Figürlerin 

ayaklarını bastıkları zemin açık yeşil, arka fon ise mavidir (Kriza, 2017: 93, 98, Fig. 1, 5) 

(Resim 1a-b). 

   

Resim 1a-b. Makedonya Ohrid, Ayasofya Kilisesi, Apsis, Havariler Komünyonu,  

Melek-Diyakonların Ellerindeki Rhipidionlar (Kriza, 2017: 93, 98, Fig. 1, 5) 

 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 
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Kiliselerdeki liturjik eserler, cenneteki tanrısal seramoninin yeryüzünde yansıtılması açısından 

büyük öneme sahiptir. Göksel ve dini makamların analojisi, patristik dönemin başlangıcından 

itibaren çeşitli şekillerde yansıtılmıştır. Göksel hiyerarşinin yansıması olarak liturjide erken 

Bizans döneminden itibaren birçok nesne kullanılmıştır. İmparator VII. Konstantin’in (913-

959) saray mensuplarına uyguladığı hiyerarşik düzenin, 2. yüzyılda Antakyalı Ignatius 

tarafından metinlerde anlatıldığı bilinir. Dini hiyarerşide İsa ve havarilerin konumuyla 

kiliselerde rahiplerin meclisindeki piskopos düzeni eşdeğer düzene sahiptir. Pseudo-

Dionysios’un, Ecclesiastical Hierarchy’sinde dünyevi düzenin göksel düzenle eşleştirilerek 

yansıtıldığı belirtilir. İfadelerin görsel sanatlar üzerindeki etkisine dair erken Bizans dönemine 

ait birkaç çalışma bu durumu deteklemektedir. Teolojik yansımayı, Kuzey Suriye’de Kaper 

Koraon Hazinesi’ndeki liturjik eserlerde (6. yüzyıl) görmek mümkündür. Liturjik eserlerden 

birinin üzerinde, kiborion altındaki sunakta İsa ayakta dururken ellerinde liturjik kaplar yer 

almaktadır. Bu gibi uygulamalar İsa’nın liturjiye başkanlık etmesi şeklinde yorumlanır. 

Göksel gerçekliğin dünyevi ayinlere müdahalesi, liturjik eserler üzerinde yansıtılırken öğelere 

rhipidionlar da dahil olmuştur (Woodfin, 2010: 310).  

Malzeme ve teknik özellikleri açısından değerlendirildiğinde, erken Bizans döneminde ve 

Batı kiliselerindeki rhipidionlarda tavus kuşu tüyünün sıkça tercih edilmesinin özel bir nedeni 

vardır (Von Fürstenberg, 1979: 157-165). Tavus kuşu tüyünden yapılan rhipidionların özel bir 

hareket çağrışımını yansıttığı, ayin sırasında ortama ses ve liturjik etki sağladığı belirtilir. 

Özellikle liturji sırasında, diyakonun rhipidionu rahibin arkasından geçirdiği esnada, 

tüylerdeki hareketlilikle birlikte tavus kuşu tüyleri üzerinde çok fazla göz şeklinde desen 

bulunması, rhipidionların görsel ve işitsel şöleninin göstergesidir (Kessler, 2012: 17; 

Greenwood, 2015: 142). Rhipidionların tasarımından kaynaklı bu durumun sonucunda, 

hareket ettirildiğinde ortaya çıkan yumuşak ses ve ışık efekleri, liturjiye katılanlar üzerinde 

hoş bir etki uyandırmaktadır3 (Šakota, 2004: 134). Ain sırasında sunağa ulaşan melek-

diyakon, rhipidionu bir taraftan diğer yana salladığında güçlenen yanar-döner tavus kuşu 

tüyleri, şöleni hareketlendirmekte, bu etki sonradan çeşitli malzemelerle yapılan rhipidionlarla 

da sürdürülmektedir. Sembolik açıdan melek olarak kabul edilen diyakonlar, sunakta beden ve 

kan arasında fenomenolojik bir ilişki kurmakta, liturjinin cennette gerçekleşmekte olduğu 

etkisini yansıtmaktadır. Sunakta tahtta oturduğu bilinen İsa’nın yanında yer alan melekler ile 

ilişkilendirilen rhipidion ve onları taşıyan diyakonların üzerlerindeki melek giyisileri, olayın 

cennetteki melekler tarafından onurlandırılması şeklinde yorumlanır (Kessler, 2012: 17).  

Ohrid Ayasofyası’nın apsis resim programındaki (11. yüzyıl) rhipidion erken bir örnektir. 

Tasvir ediliş şekli ve formundan dolayı, rhipidionların resim programındaki deneme aşaması 

olarak ele alınabilir. Çünkü 11. yüzyıl sonrasında duvar resimleri ve mozaik 

kompozisyonlarda tasvir edilen rhipidionlar çoğunlukla değerli taşlarla sembolik tasvirlere 

sahiptir (Gür ve Karakök, 2021: 20-48). İkonografik açıdan ele alındığında erken Bizans 

döneminden itibaren dini yapılarda üzüm, şarap, asma dalları, bağ bozumu ve tavus kuşlarının 

bir arada betimlendiği görülür. Bu durum erken Bizans döneminden itibaren günümüze kadar 

ulaşan liturjik objeler ve resim programlarındaki tavus kuşu tasvirleriyle açıklanmaktadır. 

İtalya Roma Santa Konstanza’da (4. yüzyıl), tonoz yüzeyindeki bağbozumu mozaiklerinde, 

asma dalları arasında tavus kuşu tasvirleri yer alır. Mozaik kompozisyonda rython, havan, 

asma dalları v.b. dışındaki bağbozumu tasvirleri ya da İtalya Ravenna San Vitale Kilisesi’nde, 

bemadaki tonozun köşelerinde yer alan rhipidionlara benzer formdaki tavus kuşları, erken 

rhipidionları düşündürmektedir. Tavus kuşları ve altlarındaki mavi küre ile birlikte asa 

şeklinde gösterilen bitkisel süslemeler, rhipidionların liturjik kullanımlarını hatırlatır. Bu 

husus günümüzde erken dönem örneklerinde sadece varsayımsal bir düzende ele alınmakla 

                                                 
3 Liturji - ses ilişkisi, ve dini ortamlardaki melek sesleri ile mistik teolojinin yansımaları için bakınız; (Gerstel, v.d., 2021: 31-

49). 
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birlikte net olarak açıklanması mümkün olmayan bir konuyu işaret etmektedir. Ayrıca San 

Vitale Kilisesi’nde (6. yüzyıl), bema güney duvarda tasvir edilen Theodora ve maiyeti 

kompozisyonunda Theodora’nın arkasındaki kiborionun sol ve sağ üst köşelerindeki diskler, 

komünyon sahnelerinde, İsa’nın arkasındaki melek-diyakonların ellerinde görmeye alıştığımız 

rhipidionların, sunak üzerindeki konumlarıyla benzerlik gösterir. Fakat bu örnekler, sembolik 

açıdan adece bir öneri olarak ele alınabilir4.  

Kilise duvar resimlerindeki erken uygulamalar 11. yüzyıla tarihlendirilmektedir. Ohrid, 

Ayasofya Kilisesi ve Kiev Ayasofya Kilisesi’de, apsislerdeki Havariler Komünyonu resim 

programındaki rhipidionlar liturjinin etkisini arttırmaktadır. İki kompozisyonda komünyon 

tasvir edilmiştir. Ohrid Ayasofya Kilisesi’nde İsa, sunak masasının arkasında bir defa, Kiev 

Ayasofya Kilisesi’nde ise sunak masasının iki yanında, melek-diyakonlarla birlikte iki defa 

tasvir edilmiştir. Makedonya ve Ukrayna örnekleri, ortak konu fakat farklı üslup özellikleri 

açısından değerlendirildiğinde, resmedildikleri dönemde resim programında başkent İstanbul 

resim düzeninin referans olarak uygulanmadığını göstermektedir. Komünyon teması 

çerçevesinde değişen uygulamalar görülse de kompozisyonlar, ritüele uygun olarak 

resmedilmiştir. Ohrid ve Kiev apsis kompozisyonları, komünyon aracılığıyla tüm ökaristik 

ayininin uygulamasını yansıtmak için kasıtlı olarak tasvir edilmiş iki çağdaş örnektir. 

Karakteristik açıdan şematik olarak farklılık sunan Kiev ve Ohrid kompozisyonlarında önemli 

bir ikonografik yenilik görülür. Sunağın iki yanında tasvir edilen melek-diyakonlar, 

ellerindeki rhipidionlarla ayine eşlik etmektedir. 11. yüzyıl ile birlikte bu erken uygulamalar, 

yalnızca göksel kutsallığı belirtmekle kalmaz aynı zamanda, tıpkı bir piskoposun litürjiye 

katılan rahiplerle iletişim kurması gibi havarilerle sunakta ayrı ayrı iletişim kurarken liturjide 

tezahür ettiğine inanılan İsa’nın papalık rolünü vurgulamaktadır. Kilisede ayinde bulunan 

halk, apsiste sunak üzerindeki resme baktığında, İsa’nın en üstte Baş Rahip olduğunu, 

cennetteki kutsal hiyerarşinin resimde yansıtıldığını benimser (Lidov, 1998: 385). Burada 

kullanılan rhipidionlar da kutsal kabul edilen bu figürlerin, liturideki önemini güçlendirmekte 

dini açıdan zenginlik kazandırmaktadır.  

11. yüzyılda, Kiev Ayasofya Kilisesi ve Ohrid Ayasofya Kilisesi’nin apsislerindeki Havariler 

Komünyonu’nda melek-diyakonların ellerindeki rhipidionlar birbirinden farklı tasvir 

edilmiştir (Kriza, 2017: 93, 98-99, fig. 1, 5-6). Ohrid Ayasofya Kilisesi’nin apsisindeki 

Haariler Komünyonu’nda, resmedilen rhipidionlar, 11. yüzyıl ve sonrasındaki rhipidionlardan 

farklı resmedilmiştir. Buradaki rhipidionlar üç dişli yaba şeklinde ince dallar ya da tavus kuşu 

tüylerinden yapılmış gibi resmedilmiştir. Ağaç dalı şeklinde rhipidionların günümüze 

ulaşmadığı ya da lituride kullanıldığına yönelik bir bilgi günümüzde mevcut değildir. 

Buradaki uygulamayı tavus kuşu tüyü olarak kabul etmek daha uygun olur çünkü erken 

Bizans dönemi örneklerinde benzeri örnekler mevcuttur (Wessel, 1971: 550-555; Von 

Fürstenberg, 1979: 161; Kroos and Wirth, 1991: Ia; Snelders and Immerzeel, 2004: 116). 11. 

yüzyıl örnekleri göz önünde bulundurulduğunda daha çok dekoratif ve kalıcı örneklerin 

liturjide tercih edildiği görülür. Khora Manastırı Kilisesi (Kariye Camii) Parekklesionu’nda 

(14. yüzyıl) (Akyürek, 1996: 15), Meryem’in Doğumu’nu gösteren mozaik panoda, Anna’ya 

hizmet edenlerin arkasında (mabeynci / eşlikçi) elinde üçgen bir rhipidion tutan kadın, tasvirin 

kutsallığını ve doğum yapan birine eşlik edildiğini vurgulamaktadır. Rhipidionun üzerinde 

tavus kuşunun tüylerinde görülen gözlerin benzeri bir kompozisyon yer alır. Ayrıca 

rhipidionu tutan kadının üstündeki pandantifte yer alan tavus kuşu tasviri, göksel ve ruhsal 

kavram arasındaki kutsallığı somutlaştırmaktadır. 

                                                 
4 Kappadokia Bezirana Kilise, rhipidion-disk örnekleri için bakınız; (Jolivet-Lévy, 2017: 107-142). San Vitale Kilise, bema 

güney duvar (Bassett, 2008: 51, fig.  2). 
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Batı kiliselerinde hala kullanılmaya devam eden tavus kuşu tüyünden yapılmış rhipidionlar, 

tasvirlerde görmeye alıştığımız örneklerin modern dönemde hala kullanıldığını gösterir. 

Cherubikon eşliğinde liturjide kullanılan rhipidionun sembolik hareketleri, zamanla müziğin 

ritmiyle yeni bir form ve anlam kazanmıştır (Schroeder, 2008: 42; Kessler, 2012: 22). 

İncelenen örnek ise erken dönemlerden itibaren sadece sembolik tasvirlerin yer aldığı 

rhipidionlar dışında değerli taşlarla süslenmiş rhipidionlar ya da tavus kuşu tüyünden yapılmış 

rhipidionların 11. yüzyıl resim programında kullanıldığını göstermesi açısından ünik ve 

önemli bir örnektir.  
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ABSTRACT 

The aim of this study was to cluster local Aegilops genotypes collected in the territory of 

South Bulgaria, during 2017-2018, assessed by main morphological and agronomic 

characters. Forty seven accessions from 6 Аegilops species (19 - Aegilops cylindrica Host, 6 - 

Aegilops biuncialis Vis., 11 - Aegilops triuncialis L., 5 - Aegilops geniculata Roth, 5 - 

Aegilops neglecta Req. ex Bertol. and 1 - Aegilops speltoides Tausch) were planted under 

field condition during 2019-2020 and their agro-morphological characters such as plant shape, 

leaf-flag attitude, leaf pubescence, spike attitude, spike color, spike shape, awns colour, plant 

height, length of the spike with awns, length of the spike without awns, number of spikelets 

per spike, and 1000 spikelets mass were recorded. The genotypes were not different in 

morphological parameters associated with plant shape, leaf pubescence, spike attitude and 

awns color. The variation analysis showed, that the most relative variable character for 

Aegilops neglecta Req. ex Bertol. was length of the spike without awns, for Aegilops neglecta 

Req. ex Bertol. – number of spikelets per spike, for Aegilops triuncialis L. – plant height, for 

Aegilops geniculata Roth – length of the spike with awns, while for Aegilops biuncialis Viv. – 

1000 spikelets mass. Hierarchical cluster analysis based on Square Euclidean dissimilarity 

using Between group linkage method classified the genotypes into four significant different 

clusters at 25% linkage distance. Genotypes in the first cluster were in the lowest rate with 

respect to plant height and thousand spikelets mass, while in the second cluster were with the 

highest rate with respect to plant height, length of the spike with awns, length of the spike 

without awns and number of spikelets per spike. B7E0265 and B7E0273 from Aegilops 

geniculata Roth were separated in third cluster and were in the highest rate with respect to 

mass of 1000 spikelets. The genotypes from fourth cluster were in the lowest rate with respect 

to length of the spike with and without awns. The lowest distance values were measured for 

the following pair wise genotype combinations: B7E0227 - B7E0225 (6.93, belongs to 

species Aegilops biuncialis Viv., respectively), B7E0193 - B7E0182 (9.94, belongs to species 

Aegilops cylindrica Host, respectively), B7E0206 - B7E0178 (10.81, belongs to species 

Aegilops cylindrica Host, respectively). B7E0228 (Aegilops triuncialis L.) was generally the 

most diverged genotype from B7E0198B (Aegilops cylindrica Host) (8586.28 respectively), 

following from the pair with the genotypes: B7E0232 -B7E0265 (8262.29 belongs to 
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Aegilops triuncialis L. and Aegilops geniculata Roth, respectively), B7E0273 - B7E0138 

(7947.61 belongs to Aegilops geniculata Roth and Aegilops cylindrica Host, respectively) and 

B7E0198B - B7E0294 (7684.81, Aegilops cylindrica Host and Aegilops biuncialis Viv. 

respectively).  

Keywords: Aegilops, morphological parameters, agronomic characters, cluster analysis 

 

INTRODUCTION 

The genus Aegilops contains 23 species comprising both diploids and polyploids, 

predominantly self-pollinated except Aegilops speltoides Tausch. Its center of origin is 

thought to be in Transcaucasia and its center of diversity follows the Fertile Crescent arc in 

West Asia (Hammer 1980). The genus Aegilops is distributed around the Mediterranean Sea 

and in Central and Western Asia (van Slageren 1994, Zaharieva et al., 2004). Aegilops species 

are distributed from Europe to western China in a species-specific manner (van Slageren, 

1994), adapted to many different climatic zones including drought/heat environments, 

different disease hot spots and nutrient-poor areas (Kishii, 2019). 

The genus Aegilops has an important potential utilization in wheat improvement because of 

its resistance to different biotic and abiotic stresses and close relation with the cultivated 

wheat. A number of biotic resistance genes have been identified and incorporated into wheat 

varieties from Aegilops species, and this genus is also contributing toward improvement of 

complex traits such as yield and abiotic tolerance for drought and heat (Kishii, 2019). One of 

the most important aspects of Aegilops is that it is closely related to bread wheat Triticum 

aestivum L. (AABBDD), which is one of the most important calorie sources for human 

nutrition. The D genome originated from the diploid species of Aegilops tauschii Coss. and 

the B genome was derived from a closely related species to Aegilops speltoides Tausch which 

has the S genome (Petersen et al., 2006; Kilian et al., 2007; Zhang W. et al., 2018; Kishii, 

2019). Therefore, a better knowledge of the eco-geographical distribution of Aegilops species 

and their collection, conservation and evaluation are required (Zaharieva et al., 2004; 

NAGHAVI and AMIRIAN, 2005).  

Bulgaria has a great diversity of Aegilops species. Nine Aegilops and one Triticum species are 

distributed in Bulgaria (Zaharieva, 1993; Zaharieva et al., 2004). Four of the Aegilops species 

(Aegilops geniculata Roth, Aegilops triuncialis L., Aegilops cylindrica Host and Aegilops 

neglecta Req. ex Bertol.) and Triticum monococcum ssp. aegilopoides are widespread in the 

country, while the remaining, Aegilops speltoides Tausch, Aegilops umbellulata Zhuk., 

Aegilops columnaris Zhuk. and Aegilops biuncialis Vis. are distributed in southern Bulgaria 

only, mainly in the Trakyiska lowland and in the Tundjanska hilly plain (Spetsov et al., 2006). 

Two species (Aegilops comosa See and Aegilops markgrafii (Greuter) K. Hammer, are 

critically endangered and included in the Red Book of Bulgaria (2012) (Valchinova et al., 

2019). A collection of 348 local accessions belonging to nine Aegilops species was 

established and stored in the Bulgarian National Genebank of IPGR, Sadovo under long-term 

storage condition. The collection comprised five tetraploid species (Aegilops cylindrica Host, 

Aegilops geniculata Roth, Aegilops neglecta Req. ex Bertol., Aegilops biuncialis Vis. and 

Aegilops triuncialis L.) and four diploid species (Aegilops caudata L., Aegilops speltoides 

Tausch, Aegilops umbellulata Zhuk. and Aegilops comosa Sibth. and Sm.) (Zaharieva M. 

1993; Valchinova et al., 2019). 

The aim of this study was to cluster local Aegilops genotypes collected in the territory of 

South Bulgaria, during 2017-2018, assessed by main morphological and agronomic 

characters. 
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MATERIAL AND METHODS 

During the period 2019-2020 in the experimental field of Institute of Plant Genetic Resources, 

Sadovo are reproduced 47 accessions of Aegilops species collected in the territory of South 

Bulgaria, during 2017-2018 (Table 1). Sowings were made in the optimal time for this area: 

10-15 October. Six rows were planted from each accession with row spacing 20/5 cm and 1 m 

length. Regular field management operations were performed during the cropping season. 

Observations and evaluations of morphological and agronomical traits were carried out 

according to international descriptors lists (Anonymous, 1984). Morphological characters 

included: type of bush (at tillering), leaf-flag attitude (at the beginning of heading), spike 

attitude (at full ripeness), spike color, spike shape, awns color, and leaf – pubescence. The 

agronomic characters were taken after harvesting the plants. From each accession, 20 plants 

were collected for biometrical measurements. The following characteristics were recorded: 

plant height, length of the spike with awns, length of the spike without awns, number of 

spikelets per spike, and 1000 spikelets mass. Statistical analyses were performed using the 

statistical program SPSS 13.0. The analysis of variance was applied to determine the 

descriptive characteristics: mean value, standard error of means, standard deviation, variance, 

minimum, maximum, and coefficient of variation. Cluster analysis was used for classification 

of the examined genotypes. The variables were standardized because of various units that 

were measured. Squared Euclidean distance was used as a measure of distance between 

genotypes. Between – Groups linkage method was used for agglomeration of the clusters. 
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Table 1. Database with passport information of the accessions from Aegilops species, collected in expeditions in 2017-2018 

№ Catalog № Genus Species 

Latitude coordinate Longitude coordinate Altitude  

Degree Minute Second Dir. Degree Minute Second Dir. m 

1 B7E0191 Aegilops cylindrica  41 29 56,8 N 26 6 50,3 Е 199 

2 B7E0184 Aegilops cylindrica  41 45 31,7 N 25 59 10,1 Е 226 

3 B7E0182 Aegilops cylindrica  41 56 32 N 25 49 29,1 Е 206 

4 B7E0183 Aegilops cylindrica  41 47 26,9 N 26 1 12 Е 142 

5 B7E0181 Aegilops cylindrica  41 54 51 N 25 41 52,8 Е 158 

6 B7E0180 Aegilops cylindrica  41 59 20,5 N 25 30 20,9 Е 142 

7 B7E0179 Aegilops cylindrica  42 0 30 N 25 27 26,8 Е 162 

8 B7E0178 Aegilops cylindrica  42 2 43,4 N 25 21 38,1 Е 153 

9 B7E0206 Aegilops cylindrica  41 31 16,3 N 26 7 12 Е 205 

10 B7E0193 Aegilops cylindrica  41 29 16,2 N 26 6 47,7 Е 242 

11 B7E0196 Aegilops cylindrica  41 31 20 N 26 7 44,8 Е 171 

12 B7E0202 Aegilops cylindrica  41 30 49,1 N 26 9 34,2 Е 204 

13 B7E0269 Aegilops biuncialis 41 28 14,3 N 26 7 36,9 Е 252 

14 B7E0270 Aegilops geniculata 41 27 51,7 N 26 7 42 Е 270 

15 B7E0250 Aegilops neglecta  41 28 16,9 N 25 32 18,8 E 562 

16 B7E0259 Aegilops triuncialis 41 51 19,9 N 26 4 46 Е 74 

17 B7E0134 Aegilops cylindrica  42 0 3,9 N 24 50 41,4 E 608 

18 B7E0260 Aegilops triuncialis 41 45 18,9 N 25 59 0,9 Е 282 

19 B7E0213 Aegilops neglecta  41 48 43,5 N 25 37 13,6 E 225 

20 B7E0265 Aegilops geniculata 41 36 13,3 N 26 3 9,1 Е 377 

21 B7E0294 Aegilops biuncialis 41 33 49,7 N 26 6 32,3 Е 282 

22 B7E0132 Aegilops cylindrica  42 0 47,8 N 24 50 58,7 E 340 

23 B7E0258 Aegilops triuncialis 41 52 21,5 N 26 0 15,3 Е 88 
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24 B7E0225 Aegilops  biuncialis  41 38 45,4 N 25 40 48,1 E 319 

25 B7E0215 Aegilops geniculata  41 45 0,1 N 25 40 8,1 E 297 

26 B7E0242 Aegilops neglecta  41 46 35,6 N 25 20 33,2 E 485 

27 B7E0138 Aegilops cylindrica  42 2 40,6 N 24 48 10,5 E 248 

28 B7E0227 Aegilops  biuncialis  41 37 30,8 N 25 40 30,4 E 166 

29 B7E0219 Aegilops geniculata 41 45 0,1 N 25 40 8,1 E 297 

30 B7E0239 Aegilops neglecta  41 59 28,5 N 24 54 36,4 E 277 

31 B7E0198B Aegilops cylindrica  41 31 9,6 N 26 8 15,8 Е 180 

32 B7E0247 Aegilops triuncialis 41 33 59,6 N 25 23 44,7 E 565 

33 B7E0136 Aegilops cylindrica  42 2 6,1 N 24 50 40 E 208 

34 B7E0192B Aegilops speltoides 41 29 16,2 N 26 6 47,7 Е 242 

35 B7E0124 Aegilops cylindrica  41 48 42,2 N 25 37 13,7 E 226 

36 B7E0273 Aegilops geniculata 42 27 3,9 N 26 8 14,9 Е 218 

37 B7E0229 Aegilops  biuncialis  41 42 44,9 N 25 36 19,6 E 342 

38 B7E0221 Aegilops neglecta  41 41 57,8 N 25 38 11,2 E 432 

39 B7E0127 Aegilops cylindrica  41 37 37,6 N 25 40 58,1 E 172 

40 B7E0231 Aegilops biuncialis 41 40 40,9 N 25 29 38,4 E 336 

41 B7E0214 Aegilops triuncialis 41 48 42,2 N 25 37 13,7 E 226 

42 B7E0223 Aegilops triuncialis 41 39 28,6 N 25 38 59,8 E 342 

43 B7E0226 Aegilops triuncialis 41 37 30,8 N 25 40 30,4 E 166 

44 B7E0228 Aegilops triuncialis 41 42 44,9 N 25 36 19,6 E 342 

45 B7E0228A Aegilops triuncialis 41 42 44,9 N 25 36 19,6 E 342 

46 B7E0232 Aegilops triuncialis 41 38 51,4 N 25 27 42,1 E 245 

47 B7E0241 Aegilops triuncialis 41 47 54,3 N 25 16 11,7 E 637 
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RESULTS AND DISCUSSION 

Table 2 presents the grouping of the accessions based on the studied morphological traits. All 

accessions are characterized by a prostrate shape of the bush. The flag leaf attitude for 42 of 

the accessions is at an angle (46-90º), and in 5 of the accessions belonging to the species 

Aegilops cylindrica Host is (15-45º). The leaves of all species are hairy. The spike position in 

all samples is upright (<15º). The accessions with cylindrical shape of the spike belong to the 

species Aegilops cylindrica Host and Aegilops speltoides Tausch, and pyramidal shape 

species are characterized - Aegilops biuncialis Vis. and Aegilops triuncialis L. In the species 

Aegilops geniculata Roth, 1 accession with a cylindrical shape of the spike and 4 with a 

square-head shape were found, respectively. The red color of the spikes predominates. With 

regard to the color of the awns, no forms have been identified in which to observe differences 

in coloration compared to that of the spike (Table 2). 

 

Table 2. Grouping of the studied 47 accessions (19 Aegilops cylindrica Host, 6 Aegilops 

biuncialis Vis., 11 Aegilops triuncialis L., 5 Aegilops geniculata Roth, 5 Aegilops neglecta 

Req. Ex Bertol. and 1 Aegilops speltoides Tausch) by basic morphological characteristics 

Species 

Shape of bush 

Number of 

accessions 

Upright Semi-upright Prostrate 

(<25º) (25º-45º) (>70º) 

Aegilops cylindrica Host 19 0 0 19 
Aegilops biuncialis Vis. 6 0 0 6 

Aegilops triuncialis L. 11 0 0 11 
Aegilops geniculata Roth 5 0 0 5 
Aegilops neglecta Req. ex 

Bertol. 

5 0 0 5 
Aegilops speltoides Tausch 1 0 0 1 
Total 47 0 0 47 

Species 

Leaf-flag attitude 

Number of 

accessions 

Semi-upright Horizontal  clumping 

(15º-45º)  (46-90°) (91-135°) 

Aegilops cylindrica Host 19 5 14 0 

Aegilops biuncialis Vis. 6 0 6 0 

Aegilops triuncialis L. 11 0 11 0 

Aegilops geniculata Roth 5 0 5 0 

Aegilops neglecta Req. ex 

Bertol. 5 0 5 0 

Aegilops speltoides Tausch 1 0 1 0 

Total 47 5 42 

 

Species 

Leaf pubescence   

Number of 

accessions 
Missing Present 

Aegilops cylindrica Host 19 0 19 

Aegilops biuncialis Vis. 6 0 6 

Aegilops triuncialis L. 11 0 11 

Aegilops geniculata Roth 5 0 5 

Aegilops neglecta Req. ex 

Bertol. 5 0 5 

Aegilops speltoides Tausch 1 0 1 

Total 47 0 47 

Species 
Spike – attitude  

Number of Upright Semi-upright Horizontal Drooping 
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accessions <15° (15- 45°) (46-90°) (91-135°) 

Aegilops cylindrica Host 19 19 0 0 0 

Aegilops biuncialis Vis. 6 6 0 0 0 

Aegilops triuncialis L. 11 11 0 0 0 

Aegilops geniculata Roth 5 5 0 0 0 

Aegilops neglecta Req. ex 

Bertol. 5 5 0 0 0 

Aegilops speltoides Tausch 1 1 0 0 0 

Total 47 47 

  

Species 

Shape of spike 

Number of 

accessions 
pyramidal cylindrical Square-head 

Aegilops cylindrica Host 19 0 19 0 

Aegilops biuncialis Vis. 6 6 0 0 

Aegilops triuncialis L. 11 11 0 0 

Aegilops geniculata Roth 5 0 1 4 

Aegilops neglecta Req. ex 

Bertol. 5 0 0 5 

Aegilops speltoides Tausch 1 0 1 0 

Total 47 17 21 9 

Species 

Glumes - color 

Number of 

accessions 
Straw-yellow  Red  

Black against a red 

background 

Aegilops cylindrica Host 19 7 12 0 

Aegilops biuncialis Vis. 6 2 4 0 

Aegilops triuncialis L. 11 0 11 0 

Aegilops geniculata Roth 5 3 2 0 

Aegilops neglecta Req. ex 

Bertol. 5 4 1 0 

Aegilops speltoides Tausch 1 0 1 0 

Total 47 14 33 0 

Species 

Awns - color 

Number of 

accessions 
Same as spike Different  

Aegilops cylindrica Host 19 19 0 

Aegilops biuncialis Vis. 6 6 0 

Aegilops triuncialis L. 11 11 0 

Aegilops geniculata Roth 5 5 0 

Aegilops neglecta Req. ex 

Bertol. 5 5 0 

Aegilops speltoides Tausch 1 1 0 

Total 47 47 0 

 

Table 3 presents the parameters of the main descriptive characteristics: mean value, standard 

error of mean, standard deviation, minimum and maximum values, variance and coefficient of 

variation according to the data from the biometric analysis of the studied agronomic traits in 

total of 19 acc. Aegilops cylindrica Host, 6 acc. Aegilops biuncialis Vis., 11 acc. Aegilops 

triuncialis L., 5 acc. Aegilops geniculata Roth and 5 acc. Aegilops neglecta Req. ex Bertol. 

For Aegilops species, the greatest variation in the indicator length of the spike without awns 

was found in Aegilops neglecta Req. ex Bertol. (CV,% = 76.16). Number of spikelets per 

spike shows the greatest variation in the species Aegilops neglecta Req. ex Bertol. (CV,% = 

64.92), and the height of the plant in Aegilops triuncialis L. (CV,% = 37.26). The length of 

the spike with awns is most variable in the accessions of Aegilops geniculata Roth (CV,% = 
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34.48). The 1000 spikelets mass is most variable in the accessions of Aegilops biuncialis Viv. 

(CV,% = 28.79) (Table 3). 

Table 3. The parameters of the main descriptive characteristics according to the data from the 

biometric analysis for a total of 19 acc. Aegilops cylindrica Host, 6 acc. Aegilops biuncialis 

Vis., 11 acc. Aegilops triuncialis L., 5 acc. Aegilops geniculata Roth and 5 acc. Aegilops 

neglecta Req. ex Bertol. 

Descriptive Plant height, cm 
Length of spike 

with awns, cm 

Length of spike 

without awns, cm 

Number of 

spikelets in the 

spike 

1000 spikelets 

mass, g 

  Aegilops cylindrica Host 

N 19  19  19  19  19  

Mean 81,45  17,25  11,15  9,94  36,91  

Std. Error of 

Mean 

2,95  0,61  0,49  0,47  1,64  

Std. 

Deviation 

12,85  2,67  2,13  2,04  7,16  

Variance 165,03  7,12  4,54  4,15  51,24  

Minimum 64,00  7,50  3,10  3,20  18,00  

Maximum 114,40  20,30  13,10  14,80  55,60  

CV,% 15,77  15,47  19,12  20,49  19,40  

  Aegilops biuncialis Viv. 

N 6 6 6 6 6 

Mean 39,47 4,66 2,37 3,27 51,83 

Std. Error of 

Mean 

2,43 0,28 0,09 0,14 3,28 

Std. 

Deviation 

5,95 0,69 0,23 0,35 8,04 

Variance 35,42 0,48 0,05 0,12 64,65 

Minimum 33,60 3,80 2,10 2,80 44,20 

Maximum 49,20 5,80 2,60 3,80 67,20 

CV,% 15,08 14,87 9,51 10,72 15,51 

  Aegilops triuncialis L. 

N 11 11 11 11 11 

Mean 47,76 9,60 5,02 5,15 38,07 

Std. Error of 

Mean 

5,37 0,76 0,29 0,29 2,42 

Std. 

Deviation 

17,80 2,53 0,97 0,95 8,02 

Variance 316,69 6,38 0,95 0,90 64,24 

Minimum 23,80 6,20 4,06 3,40 25,40 

Maximum 71,20 14,80 6,80 6,60 48,40 

CV,% 37,26 26,30 19,36 18,49 21,05 

  Aegilops geniculata Roth 

N 5 5 5 5 5 

Mean 56,40 7,98 4,36 5,00 78,84 

Std. Error of 

Mean 

4,72 1,23 0,59 0,31 10,15 

Std. 

Deviation 

10,56 2,75 1,33 0,69 22,70 
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Variance 111,42 7,57 1,77 0,48 515,31 

Minimum 43,20 6,00 3,50 4,40 45,40 

Maximum 72,60 12,80 6,70 6,00 102,80 

CV,% 18,72 34,48 30,50 13,86 28,79 

  Aegilops neglecta Req. ex Bertol. 

N 5 5 5 5 5 

Mean 63,16 10,16 5,32 4,99 43,68 

Std. Error of 

Mean 

6,84 2,40 1,81 1,45 2,87 

Std. 

Deviation 

15,30 5,37 4,05 3,24 6,41 

Variance 233,95 28,87 16,42 10,50 41,15 

Minimum 49,40 5,80 2,60 2,75 35,80 

Maximum 88,00 19,20 12,30 10,40 50,00 

CV,% 24,22 52,88 76,16 64,92 14,69 

 

Clustering of Aegilops genotypes on the base of the studied morphological and 

agronomical characters 

Hierarchical cluster analysis based on Square Euclidean dissimilarity using Between group 

linkage method classified the tested Aegilops genotypes into four significant different clusters 

at 25% linkage distance (Figure 1). The first cluster included 17 genotypes, the second cluster 

25, the third cluster two and the forth cluster three genotypes. Analysis of mean and standard 

deviation for the agronomical characters were made for all four clusters (Table 4). Cluster I 

included the following genotypes that represent 36,17% of the studied accessions from them 5 

genotypes from Aegilops biuncialis Viv. (B7E0269, B7E0225, B7E0227, B7E0229, 

B7E0231), 1 genotype from Aegilops geniculata Roth (B7E0215), 3 genotypes from Aegilops 

neglecta Req. ex Bertol. (B7E0242, B7E0239, B7E0221) and 8 genotypes from Aegilops 

triuncialis L. (B7E0260, B7E0214, B7E0223, B7E0226, B7E0228, B7E0228, B7E0232, 

B7E0241). The average values of genotypes in this cluster for plant height and thousand spike 

weight were the lowest than the total means of all genotypes (Table 4). All genotypes from 

Aegilops cylindrica Host were grouped into second cluster together with 1 genotype from 

Aegilops speltoides (B7E0192B), two genotypes from Aegilops neglecta Req. ex Bertol. 

(B7E0250, B7E0213) and two genotypes from Aegilops triuncialis L. (B7E0259, B7E0258). 

Genotypes in this group were in the highest rate with respect to plant heigth, length of the 

spike with awns (16,66 cm), length of the spike without awns (10,36 cm) and number of 

spikelets per spike (9,44). Standard deviations of traits in this group were less than the total 

standard deviations. B7E0265 and B7E0273 from Aegilops geniculata Roth were separated in 

third cluster. Genotypes in this cluster were in the highest rate with respect to mass of 1000 

spikes. Three genotypes were described in the fourth cluster, representing 6,38% of all studied 

accessions (B7E0270 and B7E0219 from Aegilops geniculata Roth and B7E0294 from 

Aegilops biuncialis Viv.). Genotypes in this cluster were in the lowest rate with respect to 

length of the spike with and out awns. 
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Table 4. Means and Standard deviation for four clusters based on 5 quantitative traits 

Clusters 
Descriptive 

characteristics 

Plant 

height, cm 

Length of 

the spike 

with awns, 

cm 

Length of the 

spike without 

awns, cm 

Number of 

spikelets 

per spike 

1000 

spikelets 

mass, g 

I 

Mean 42,55 6,91 3,56 3,97 42,45 

Std. Dev. 11,09 1,97 1,09 1,03 8,44 

II 

Mean 80,00 16,66 10,36 9,44 37,58 

Std. Dev. 12,49 3,17 2,69 2,44 6,85 

III 

Mean 63,50 10,00 5,10 5,40 99,70 

Std. Dev. 12,87 3,96 2,26 0,85 4,38 

IV 

Mean 49,33 6,13 3,53 4,53 72,20 

Std. Dev. 11,47 1,48 0,81 0,81 5,33 

Total mean 63,80 12,18 7,24 6,98 44,19 

Total Std. Dev. 21,37 5,55 3,96 3,26 16,15 

 

Squared Euclidean Distance Matrix (Proximity Matrix) was produced by assuming 1081 total 

possible pair wise combinations of the 47 Aegilops genotypes (Table 5). Squared Euclidean 

Distance coefficients varied from 6,93 to 8586,28. The lowest distance values were measured 

for the following pair wise genotype combinations: B7E0227 - B7E0225 (6,93, belong to 

species Aegilops biuncialis Viv., respectively), B7E0193 - B7E0182 (9,94, belong to species 

Aegilops cylindrica Host, respectively), B7E0206 - B7E0178 (10,81, belong to species 

Aegilops cylindrica Host, respectively), B7E0193 - B7E0180 (12,60 belong to species 

Aegilops cylindrica Host, respectively), B7E0202 - B7E0184 (14,52 belong to species 

Aegilops cylindrica Host, respectively), B7E0228- B7E0226 (17,88, belong to species 

Aegilops triuncialis L., respectively). B7E0228 (Aegilops triuncialis L.) was generally the 

most diverged genotype from B7E0198B (Aegilops cylindrica Host) (8586,28 respectively), 

following from the pair wise genotype combinations B7E0232 -B7E0265 (8262,29 belong to 

Aegilops triuncialis L. and Aegilops geniculata Roth, respectively) B7E0273 - B7E0138  

(7947,61 belong to Aegilops geniculata Roth, and Aegilops cylindrica Host, respectively) and 

B7E0198B - B7E0294 (7684,81, Aegilops cylindrica Host and Aegilops biuncialis Viv. 

respectively) (Table 5). 
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Table 5. Proximity dissimilarity Matrix with Squared Euclidean Distance coefficients between 47 Aegilops genotypes 

 

3. INTERNATIONAL ANKARA MULTIDISCIPLINARY STUDIES CONGRESS 
December 5-7, 2021 

Ankara, Turkey

Full Texts Book 50 www.izdas.org

_____________________________________________________________

____________________________________________________________



 

 

 

 

 

 

 

3. INTERNATIONAL ANKARA MULTIDISCIPLINARY STUDIES CONGRESS 
December 5-7, 2021 

Ankara, Turkey

Full Texts Book 51 www.izdas.org

_____________________________________________________________

____________________________________________________________



 

Fig.1. Dendrogram of 47 Aegilops genotypes generated by the Between – groups linkage 

method and Squared Euclidean distance 

 

CONCLUSION 

The studied 47 Aegilops genotypes were not different in morphological parameters associated 

with shape of bush, leaf pubescence, spike attitude and awns color. 

The most relative variable agronomic character for Aegilops neglecta Req. ex Bertol. was 

length of the spike without awns, for Aegilops neglecta Req. ex Bertol. – number of spikelets 

per spike, for Aegilops triuncialis L. – plant height, for Aegilops geniculata Roth – length of 

the spike with awns, while for Aegilops biuncialis Viv. – 1000 spikelets mass. 

Hierarchical cluster analysis based on Square Euclidean dissimilarity using Between group 

linkage method classified the genotypes into four significant different clusters at 25% linkage 

distance. Genotypes in the first cluster were characterized with  the lowest plant height and 

thousand spikelets mass, while in the second cluster were the highest plant height, length of 

the spike with awns, length of the spike without awns and number of spikelets per spike. The 

genotypes in the third cluster had the highest 1000 spikelets mass. The genotypes from fourth 

cluster were in the lowest rate with respect to length of the spike with and without awns. The 

genetically closest were the following pair wise genotype combinations: B7E0227 - B7E0225, 

B7E0193 - B7E0182, B7E0206 - B7E0178. B7E0228 (Aegilops triuncialis L.) was generally 
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the most diverged genotype from B7E0198B (Aegilops cylindrica Host), following from the 

pair with the genotypes: B7E0232 -B7E0265 (belongs to Aegilops triuncialis L. and Aegilops 

geniculata Roth, respectively), B7E0273 - B7E0138 (belongs to Aegilops geniculata Roth 

and Aegilops cylindrica Host, respectively) and B7E0198B - B7E0294 (Aegilops cylindrica 

Host and Aegilops biuncialis Viv. respectively). 

A database in digital format was created, which contains passport and assessment information 

for studied 47 Aegilops accessions, which will be stored in the National Genebank in IPGR - 

Sadovo. 
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ÖZET 

İnsanlık yaşamı tarihsel süreçte ciddi kırılma dönemleriyle karşı karşıya kalmıştır. Söz konusu 

kırılmaları tetikleyen kimi zaman savaşlar kimi zaman da geniş ölçekte hissedilen felaketler 

olmuştur. Dolayısıyla insan yaşamını olumlu yönde etkileyen hadiselerle nispeten daha nadiren 

karşılaşılmaktadır. İnsan yaşamını olumsuz etkileyen ve önemli bir kırılmayla karşı karşıya 

bırakan en son gelişme kuşkusuz kısa sürede küresel ölçekte felakete dönüşen Covid-19 

salgınının patlak vermesidir. Çin’in Wuhan kentinden başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan 

salgını, modern çağın en büyük felaketi olmakla birlikte tüm insanlığı işleyen birçok sistemi 

baştan inşasına zorlamaktadır. İnsan Kaynakları Yönetimi’nin proaktif anlayışla dönüşüm 

sürecinin hızlanması ve yeniden yapılanmaya giden süreci bu kapsamda ele almak mümkündür. 

Ancak bu süreç İnsan Kaynakları Yönetimi’nin değişmediği anlamına gelmemektedir. Zira 

zaten bir değişim ve dönüşümün yanı sıra yen bir evreye geçişe ilişkin alanda bir ilerleme hali 

hazırda mevcuttur. Fakat küresel salgının süreci hızlandırarak İnsan Kaynakları Yönetimi’nin 

yeni bir evreye geçişine ve alanın temel yapı taşlarından birçok kavramın yeniden inşa 

edilmesini doğrudan etki ettiği tartışmasızdır. Tüm bunlar ışığında çalışmada küresel salgının 

İnsan Kaynakları Yönetimi’nin gelişimi ve kavramsal dönüşüme değinilecektir. Bu bağlamda 

Covid-19 salgını ertesinde İnsan Kaynakları Yönetimi’nin gelişimi, yeni jenerasyon liderlik 

kavramının inşası üzerinden analiz edilecektir. Çalışma kapsamında öncelikle İnsan Kaynakları 

Yönetimi’nin tarihsel gelişim sürecinde kırılma noktalarının etkileri ele alınacak ve yaşanan 

dönüşümlerde bu dönüm noktalarının izleri tartışılacaktır. Devamında Covid-19 küresel 

salgınının disiplinlerin geleceğine ilişkin gidişat üzerindeki rolü belirgin hale getirilecektir. 

Çalışmanın kapsamı insan kaynakları yönetimi ve temel kavramlarındaki değişimi ve 

dönüşümünün ele alınmasıdır. Bu bağlamda en önemli değişimlerin başında İnsan Kaynakları 

Yönetimi’nin mevcut dönemdeki gidişatının salgının etkileriyle hızlandığı ve stratejik insan 

kaynaklarına yönelimin daha belirgin hale gelmesidir. Söz konusu durum, yeni jenerasyon 

liderlik arayışında açıkça görülmektedir. Çalışmada alanda yaşanan dönüşüm ve yeni 

jenerasyon liderlik anlayışının genel bir çerçevesinin çizilmesi hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İnsan Kaynakları Yönetimi, Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, 

Liderlik, Covid-19. 

 

ABSTRACT 

Human life has faced serious breaking periods in the historical process. Sometimes wars and 

sometimes large-scale disasters triggered these ruptures. Therefore, events that positively affect 

human life are relatively rare. The latest development, which negatively affects human life and 

leaves it with a significant break, is undoubtedly the outbreak of the Covid-19 pandemic, which 

turned into a disaster on a global scale in a short time. The pandemic, which has affected the 
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whole world starting from the city of Wuhan in China, is the biggest disaster of the modern age, 

but forces all humanity to rebuild many systems that work. It is possible to consider the 

acceleration of the transformation process of Human Resources Management with a proactive 

approach and the process of restructuring within this scope. However, this process does not 

mean that Human Resources Management has not changed. Because, in addition to a change 

and transformation, there is already a progress in the field of transition to a new phase. 

However, it is indisputable that the global pandemic accelerated the process and directly 

affected the transition of Human Resources Management to a new phase and the reconstruction 

of many concepts from the basic building blocks of the field. In the light of all these, the 

development and conceptual transformation of Human Resources Management of the global 

disase will be discussed in the study. In this context, the development of Human Resources 

Management after the Covid-19 will be analyzed through the construction of the new generation 

leadership concept. Within the scope of the study, first of all the effects of the breaking points 

in the historical development of Human Resources Management will be discussed and the traces 

of these turning points in the transformations will be discussed. Subsequently, the role of the 

Covid-19 on the course of the future of the disciplines will be clarified. The scope of the study 

is to address the change and transformation in human resources management and its basic 

concepts. In this context, one of the most important changes is that the current course of Human 

Resources Management has accelerated with the effects of the Covid-19 and the orientation to 

strategic human resources has become more evident. This situation is clearly seen in the search 

for a new generation of leadership. In the study, it is aimed to draw a general framework of the 

transformation experienced in the field and the understanding of new generation leadership. 

Keywords Human Resources Management, Strategic Human Resources Management, 

Leadership, Covid-19. 

 

GİRİŞ 

Tarihin hemen hemen her döneminde dünyadaki canlı yaşamını tehdit eden bir hadiseyle 

karşılaşmak mümkündür. Söz konusu hadiseler, kimi zaman özellikle insan yaşamında kalıcı 

izler bırakırken, kimi zaman da bizlerin yeni şartlara uyum sağlamasını zorunlu kılmıştır. Hatta 

birtakım hadiseler ise küreselleşme olgusuyla birlikte değerlendirilebilecek geniş kitleler 

üzerinde etki bırakmıştır. “Mahşerin Dördüncü Atlısı” olarak nitelendirilen salgın hastalıklar, 

geniş çapta etkileri görülen söz konusu hadiselerden sadece bir tanesidir. Bunların hemen 

hemen hepsini ise kriz olarak nitelendirmek mümkündür. Yaşanan hadiseleri kriz kapsamında 

ele alınmasının ön önemli nedenlerinden birisi sadece olumsuz etkiler değil kimi zaman da 

“fırsat” yönünün insan yaşamına olumlu yönde katkı sağlamasındandır. Dolayısıyla küresel 

çapta yıkımlara ve felaketlere neden olsa da salgın hastalıkların da krizin fırsat boyutuyla da 

getirisi olduğunu göz ardı etmemek gerekmektedir. Daha açık bir deyişle küresel salgınlar 

şüphesiz kriz konseptinin hemen hemen tüm niteliklerine sahip olgular olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Kriz olgusu bağlamında ele alındığında ise yaşanan can kayıpları, dünya 

ekonomisinde yaşanan olumsuz yönlü hareketler ve hatta birçok işlerliğine inandığımıza 

fonksiyonel sistemlerin çöküşler karşımıza çıkmayken, diğer boyutları da göz ardı etmemek 

gerekmektedir. 

İnsanlığın her geçen gün doğal yaşama daha fazla hükmettiği son dönemde patlak veren Covid-

19 küresel salgını şüphesiz yakın tarihte yüzleşmek zorunda kaldığımız en önemli hadisedir. 

Öyle ki hali hazırda devam eden bu salgın sürecinde insan yaşamına dair hemen hemen her 

sistem ve düzen temelden sarsılmıştır. Bunlardan bir kısmı geri dönülmez şekilde hasar alırken 

bir kısmı ise restore edilerek dönemin şartlarına uygun hale getirilmiştir. İşte bu noktada krizin, 

tehdit ve fırsat boyutları ön plana çıkmaktadır. Çünkü Covid-19 salgının etkileri sadece zarar 
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verici olmamış aynı zamanda olumsuz görülse de insanlığın kendisini dönemin şartlarına uygun 

hale getirerek bir bakıma işleyen sistemlerin hatalarını düzeltmesine ya da yeni baştan bir düzen 

inşa edilmesine olanak sağlamıştır. Bir nevi fırsatları da beraberinde getirmiştir. Fırsatlar 

bağlamında ele alındığında önemli en önemli gelişmelere, küresel üretim mekanizması ve 

ekonomik gelişim gibi hayati unsurları içerisinde barındıran İnsan Kaynakları Yönetimi 

alanında karşımıza çıkmaktadır. En temel kaynağın insan olduğundan hareket eden İnsan 

Kaynakları Yönetimi’yle ilişkili farkında varılan gelişmelerin başında artık Stratejik İnsan 

Kaynakları Yönetimi evresine geçildiğinin gözle görünürlüğü gelmektedir. Bu bağlamda zaten 

personel yönetimi evresini geride tarihte bırakan alan, artık daha proaktif bir yapıya bürünerek 

reaktif olmanın ötesine geçmiştir. Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi’nin proaktif yapıya 

bürünmesiyle ilişkili birçok delil mevcuttur. Örneğin yeni nesil liderlik konseptini bu kapsamda 

ele almak mümkündür. Tüm bunlar ışığında çalışmanın konusu Covid-19 salgını sonrası 

dönemde Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi evresine geçildiğini yeni nesil liderlik kavramı 

çerçevesinde açıklanmasıdır. Dolayısıyla çalışmanın kapsamı insan kaynakları yönetimi ve 

temel kavramlarındaki değişimi ve dönüşümünün ele alınmasıdır. Bu bağlamda en önemli 

değişimlerin başında İnsan Kaynakları Yönetimi’nin mevcut dönemdeki gidişatının salgının 

etkileriyle hızlandığı ve stratejik insan kaynaklarına yönelimin daha belirgin hale gelmesidir. 

Söz konusu durum, yeni jenerasyon liderlik arayışında açıkça görülmektedir. Çalışmada alanda 

yaşanan dönüşüm ve yeni jenerasyon liderlik anlayışının genel bir çerçevesinin çizilmesi 

hedeflenmektedir. 

 

YÖNTEM VE METODOLOJİ 

Çalışmanın yöntem ve araştırma teknikleri bölümüne geçilmeden önce sınırlılıkların ortaya 

konması gerekmektedir. İlk olarak çalışma gerek karşılaştırma gerekse kavramlar temelinde 

olsun tüm organizasyon türleri ve bunlarla bağlantılı olarak geliştirilen liderlik tipolojilerini 

kapsamamaktadır. Çalışmada stratejik insan kaynakları yönetimi ve işçi-işveren-yönetim 

kademesindeki ilişkiler, genel olarak büyük ölçekli olarak nitelendirebileceğimiz uluslararası 

firmalar ve sınır aşan organizasyon türleri önceliğindeki liderlik tipolojileri ele alınmaktadır. 

Daha açık bir deyişle çalışma, türevleriyle birlikte küçük ve orta ölçekli işletmelerle birlikte 

ulusal ölçekli faaliyet gösteren organizasyonlar dışında kalan özel teşebbüsler ve organları 

arasındaki bağlantıları idare eden liderlik tipolojisi dışında kalan örneğin muhafazakâr türdeki 

yönetim anlayışı kapsamamaktadır. Dolayısıyla çalışmanın ana odak noktası türevleriyle 

modern liderlik tipolojileri ve stratejik insan kaynakları yönetiminin gelişimi üzerine 

yoğunlaşmaktadır. Dönem açısından ele alındığında ise çalışma, 2021 yılı sonuna kadar ki 

gelişmeleri kapsamaktadır. 

Verilerin toplanması sürecinde birincil ve ikincil verilerden faydalanılmıştır. Bununla birlikte 

araştırma yöntemleriyle sistematik bir temele oturtulan çalışma nicel olmayan vaka analizi 

olarak tasarlanmıştır. Araştırma sırasında nicel olmayan araştırma yöntemleri arasında ön 

planda yer alan belgesel tarama yönteminden yoğun olarak faydalanılmıştır. Tüm bunlar 

ışığında öncelikle çalışmanın konusu, hedefleri ve amaçları doğrultusunda başta yükseköğretim 

kurumları olmak üzere akademik literatürün önde gelen çalışmalarına ulaşabilme imkânı 

bulunan ilgili kütüphanelerdeki kaynaklar kapsamında katalog taraması yapılarak özellikle 

üyelik gerektiren akademik veri tabanları aracılığıyla bilimsel nitelikteki kitap ve makalelere 

sanal ortamda elektronik olarak ulaşılmıştır. Ayrıca çalışmayla ilişkili olan dünya ölçeğinde 

genel olarak kabul görmüş uzmanlarca ele alınan akademik nitelikteki kaynaklara hard copy 

olarak erişim sağlanmıştır. Bunlara ek olarak stratejik insan kaynakları konusunda çalışmalar 

yapan düşünce kuruluşları, organizasyonlar gibi örgütlü yapıların yanı sıra alanda güvenilirliği 

kanıtlanmış akademik niteliği olan kürsü ve kurumların verilerinden web sayfalarından 

yararlanılmıştır. 
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ÇALIŞMANI KONUSU VE AMACI 

Çalışmanın konusu Covid-19 salgını sonrası dönemde Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi 

evresine geçildiğini yeni nesil liderlik kavramı çerçevesinde açıklanmasıdır. Dolayısıyla 

çalışmanın kapsamı insan kaynakları yönetimi ve temel kavramlarındaki değişimi ve 

dönüşümünün ele alınmasıdır. Bu bağlamda en önemli değişimlerin başında İnsan Kaynakları 

Yönetimi’nin mevcut dönemdeki gidişatının salgının etkileriyle hızlandığı ve stratejik insan 

kaynaklarına yönelimin daha belirgin hale gelmesidir. Söz konusu durum, yeni jenerasyon 

liderlik arayışında açıkça görülmektedir. Çalışmada alanda yaşanan dönüşüm ve yeni 

jenerasyon liderlik anlayışının genel bir çerçevesinin çizilmesi hedeflenmektedir. 

 

SONUÇ ve BULGULAR 

Covid-19 salgınının başlamasından sonra dünya ekonomisi kısa sürede etkilenmiş ve bu durum 

genel olarak olumsuz biçiminde niteleyebileceğimiz sonuçları karşımıza çıkarmıştır. Buna 

karşın küresel salgınla en azından nasıl mücadele edebileceğimizi öğrenmemizin bir yıl gibi 

nispeten kısa denebilecek zaman dilimi sonra çeşitli alanlarda toparlanmaya başladığımızı ifade 

etmek mümkündür. Dünya ölçeğinde ele alındığında söz konusu toparlanmanın ibaresi 

kendisini ekonomi ölçeğinde göstermektedir. Öyle ki Covid-19 pandemisinin devam ettiği 

2021 yılında küresel ekonominin resesyon sonrası son 80 yılın en güçlü toparlanmasını 

gerçekleştirmeye hazırlandığı ifade edilmektedir. Örneğin Dünya Bankası, Küresel büyümenin 

büyük ölçüde ABD ve Çin gibi büyük ekonomilerdeki güçleriyle ilişkili olarak yüzde 5,6 

hızlanma düzeyinde olacağına beklentisini açıklamıştır. Buna karşın büyük ekonomilerdeki 

beklentilerin aksine büyümenin tüm kesimleri kapsayıcı nitelikte olmayacağına yönelik 

ifadelere de sıklıkla rastlanmaktadır. Bu bağlamda 2021 için ekonomik büyüme tahminlerinin 

genel anlamda artış trendine yönelik olmayacağını ve toparlanmanın ülkeler arasında eşitsiz 

olabileceği gibi bir ihtimali göz ardı etmemek gerektiğini söylemek mümkündür. Bu aşamada 

kesin olan bir tek şey vardır. O da Covid-19’un alevlenmeye devam ederken, küresel çapta 

ekonomik aktivitelerin yönünü şekillendireceğidir (The World Bank, 2021). 

Covid-19 salgınının neden olduğu etkiler ve şekillendirici niteliği genel olarak ekonomik 

aktivitelerin üzerine yoğunlaşırken, içerisinde bulunduğumuz bu durumun küresel mali düzenin 

hali hazırda işleyen sistemindeki mekanizmaların revize edilerek, krizin fırsatına çevrilmesi son 

derece önemlidir (Hamouche, 2021: 1-2). Var olan tüm mekanizmaların odağında insan olduğu 

göz önüne alındığında ciddi bir değişim mühendisliği girişiminin İnsan Kaynakları Yönetimi 

alanında gerçekleştirilmesi gerekliliğini ifade etmek mümkündür. Çünkü küresel ekonomik 

aktivitelerinden elde edilen tüm girdi ve çıktılar, bir şekilde insan kaynakları yönetimiyle 

ilişkilidir. Tüm bunlar ışığında Covid-19 salgınının insan kaynakları yönetimi üzerinde de 

birtakım etkiler bıraktığını ifade etmek mümkündür (Sulaiman, Ahmed, & Shabbir, 2020: 85). 

Genel olarak bakıldığında söz konusu etkileri iki başlık altında sınıflandırmak mümkündür. 

Bunlardan ilki insan kaynakları yönetiminin Covid-19 salgınıyla birlikte daha proaktif bir 

yapıya doğru evirilmesi yani stratejik insan kaynakları yönetimi aşamasına geçiş sürecinin 

önemli ölçüde tamamlanmasıdır. Bir diğer başlık ise proaktif yapıya doğru evirilmenin bir 

sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda insan kaynakları yönetimi kapsamındaki 

ana yaklaşımlar ve temel kavramların konjonktürel gerekliliklere göre kendisini uyarlamasıdır 

(Adikaram, Rasika Priyankara, & Naotunna, 2021: 193). Bu doğrultuda en önemli 

gelişmelerden birisi liderlik konseptiyle ilişkili olduğu göze çarpmaktadır. Öyle ki Covid-19 

küresel salgının sonrasında liderlik konseptinin geleneksel, muhafazakâr ve demokratik liderlik 

gibi kavramsal çerçevenin dışına çıkarak gelişim göstererek daha kapsamlı ve modern çağın 

gerekliliklerini karşılayacak bir niteliğe kavuşmuştur. Dolayısıyla “liderlik” konseptindeki bu 

gelişimin sonucunda ortaya “Yeni Nesil Liderlik” kavramı çıkmıştır (Williams, 2019: 375). 
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Covid-19 salgınının İnsan Kaynakları Yönetimi’yle ilişkili en önemli etkilerinden birisi 

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi aşamasına geçildiğinin gözle görünür hale gelmesidir. Söz 

konusu gelişmenin izlerine önceki literatür çalışmaların rastlansa da pratikte salgın sonrası 

dönemde bu durum daha net ortaya çıkmıştır. Stratejik insan kaynakları yönetiminin bölüm 

yöneticilerinin günlük çalışma rutinlerinin bir parçası haline gelmesi bunun göstergelerindendir 

(Genç, 2011: 160). Bu bağlamda stratejik insan kaynakları yönetimi, yatay ve dikey boyutları 

olan bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Stratejik insan kaynaklarının lineer boyutu, alandaki 

faaliyetlerin koordineli ve birbirini destekleyici biçimde inşa edilmesidir. Diğer boyut ise 

uygulamaların organizasyonel stratejilerle bütünleşmesi ve vizyonlarıyla ilişkili gayelerini 

desteklemesini ifade etmektedir (Cingöz & Akdoğan, 2013: 91). Cingöz ve Akdoğan (2013: 

92)’ye göre; “Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi uygulamaları ve 

örgütsel stratejiler arasında etkili uyumu başarmaya çalışan ve rekabet üstünlüğü elde etmede 

örgüt çalışanlarını stratejik kaynak olarak gören kapsamlı bir yaklaşımdır. Stratejik İnsan 

Kaynakları Yönetimi, uzun dönemli bir odağa sahiptir. İnsan Kaynakları Yönetimi 

fonksiyonunun uzun dönemli stratejik planlara dâhil edilmesi bu özelliği yansıtır. Stratejik 

İnsan Kaynakları Yönetimi “örgütsel performansı yükseltmek ve sürdürülebilir rekabet 

üstünlüğü elde etmek için çeşitli İnsan Kaynakları uygulamalarının birbiriyle ve örgütün 

stratejik tercihleriyle bütünleşmesi” şeklinde tanımlanabilir. 

İnsan Kaynakları Yönetimi, doğası gereği iç ve dış faktörlerin şekillendirici olduğu bir niteliğe 

sahiptir. Temel odağının insan olduğu göz önüne alındığında söz konusu nitelik olağandır. 

Günümüzdeki süreç iç ve dış dinamikleri bir araya getiren bir yapıya sahiptir. Bunun en önemli 

nedenlerinden birisi Covid-19 salgınının küresel çaptaki etkileridir. Bu bağlamda İnsan 

Kaynakları Yönetiminde dış etkenlerin neden olduğu değişimlerin ve etkilerin iç faktörlerle 

bağlantılı olduğunu ifade etmek mümkündür. Covid-19 küresel salgını gibi gelişmelere bağlı 

olarak insan kaynakları yönetimi faaliyetlerin işlemlerin yapısı gibi konulardaki değişimlerde 

bu durum daha net anlaşılır olacaktır. Öyle ki bu gibi gelişmelere bağlı olarak İnsan Kaynakları 

uzmanlarının işlerin yapısı, bilgi yönetimi, değişim yönetimi, planlama gibi konularda daha 

profesyonel olmaları beklenir (Cingöz & Akdoğan, 2013: 92). Bu kapsamda en önemli 

konuların başında İnsan Kaynakları bölümüne değer verilmeye başlanması göze çarpmaktadır. 

Daha açık bir deyişle, İnsan Kaynakları bölümü diğer fonksiyonel departmanlarla eş değer 

düzeyde görülmeli ve en az diğerleri kadar üst yönetime yakın olmalıdır (Cingöz & Akdoğan, 

2013: 92). İnsan Kaynakları bölümüne verilen değer de ve üst yönetime yakınlığında şüphesiz 

üst yönetimin dolayısıyla organizasyondaki lider tipolojisi birincil düzeyde etkilidir. 

Liderlik çevresindeki insanları belir bir gayeye yönlendirme süreci, lider ise bu yönlendirme 

faaliyetinde öncü rolü oynayan kişidir (Solmaz, 2018: 22). Temel odağı göz önüne alındığında 

bu yönüyle de lider en fazla insan kaynakları fonksiyonunun gerekliliklerini yerine 

getirmektedir (Solmaz, 2018: 22). Organizasyonel bağlamda ele alındığında liderin önceden 

belirlenen amaçlara ulaşma sürecinde ve karşılaşılan alışa gelmedik sorunlarda mevcut 

kaynakları optimum düzeyde kullanması gerekmektedir. Çünkü liderlik yaptığı bir 

organizasyonun en temel üç kaynağından birisi olan insandır. Süphesiz sadece bir örgütsel 

yapının idaresi ya da amaçlarına ulaştırılması başarı olarak nitelendirilebilecek bir liderlik 

davranışı değildir. Zaten insan faktörü dışarıda bırakıldığında da liderin başarıya ulaşması 

imkansızdır. Çünkü örgütsel yapının belki de en kutsal kaynağı insan, iş görenler olarak 

emeğini örgüte harcayan kimselerdir. Bu nedenle örgüte emeğini harcayan işgücünün insan 

olduğu göz ardı edilmemeli ve onların iş sürecine dahil olduğu da unutulmamalıdır. Bu 

bağlamda iş gören olarak emeğini örgüte harcayan insanın pozitif duygularla iş sürecine dahil 

edilmesini de en iyi yönetecek yapıya sahip olması gerek kişi liderdir (Solmaz, 2018: 24). 
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Lideri insan kaynakları yönetimi için önemli kılan bazı nitelikler ön plana çıkmaktadır. En başta 

lider yol gösterici ve amaçlara ulaşma sürecinde başarının kılavuzudur. Bunun için en önemli 

özelliklerinden birisi sahip olduğu motivasyon becerisidir. Motivasyon yeteneğinin bu 

süreçteki önemi işgörenlerin performanlarının yönetilmesinde ortaya çıkmaktadır ki böyle bir 

yaklaşım şüphesiz liderin örgüt kültürünün inşası ve şekillenmesindeki anahtar faktörlerden 

birisi haline getirecektir. Günümüzde liderin bu açıdan örgüte yapmış olduğu katkıların belki 

de en önemlisi esnek bir yapının kurulması noktasında karşımıza çıkmaktadır. Öyle ki Covid-

19 salgını sürecinde yaşananlar ve yasal düzenlemelere karşı birçok başarılı organizasyonun 

altında esnek bir yapının inşası yatmaktadır. Muhafazakar yönetim anlayışını geride bırakarak 

proaktif şekilde alternatif çalışma programına hazırlıklı olan ve bu sisteme sorunsuz geçiş 

yaparak uygulamaya konan organizasyonların başındaki liderleri bu kapsamda ele almak 

mümkündür. Bu bağlamda modern dönemde liderlik olgusunda önemli değişimler 

gözlemlendiğini ifade etmek mümkündür. Bunun daha net anlaşılabilmesi için Covid-19 salgını 

sürecinde çalışanların karşılaştığı kaygılar ve yeni nesil liderlerin öne çıkan özelliklerine 

değinmekte fayda vardır. Öyle ki Wills Tower Watson (WTW) tarafından yapılan Global ve 

Türkiye Çalışan Deneyimi Araştırma Sonuçlarına göre, finansal kaygı küresel ölçekte yüzde 25 

iken Türkiye’de yüzde 56 oranındadır. Bu kapsamdaki kaygılar ise şu şekilde sıralanmaktadır; 

Yüksek anskiyete, odaklanamama, finansal endişe, iş-özel hayat dengesinde zorlanma, yan 

haklara erişimde çeşitlilik, teknolojik altyapı, kaynaklar ve iş süreçlerine odaklanma. Bu 

kapsamda yeni nesil liderliğin gereklilikleri bağlamında niteliklere yer verilmiştir. Söz konusu 

gereklilikler şu şekildedir; pandeminin etkisini anlayan ve kabul eden, hızlı kararlar alan, ekip 

içinde güven duygusunu pekiştiren, çalışanların ihtiyaçlarını dikkatle dinleyen, çalışan odaklı 

bakış açısını benimseyen (Willis Towes Watson, 2021). 

Sonuç olarak Covid-19 salgınının insan kaynakları yönetimi üzerinde de birtakım etkiler 

bıraktığını ifade etmek mümkündür. Genel olarak bakıldığında söz konusu etkileri iki başlık 

altında sınıflandırmak mümkündür. Bunlardan ilki insan kaynakları yönetiminin Covid-19 

salgınıyla birlikte daha proaktif bir yapıya doğru evirilmesi yani stratejik insan kaynakları 

yönetimi aşamasına geçiş sürecinin önemli ölçüde tamamlanmasıdır. Bir diğer başlık ise 

proaktif yapıya doğru evirilmenin bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu doğrultuda en 

önemli gelişmelerden birisi liderlik konseptiyle ilişkili olduğu göze çarpmaktadır. Öyle ki 

Covid-19 küresel salgının sonrasında liderlik konseptinin geleneksel, muhafazakâr ve 

demokratik liderlik gibi kavramsal çerçevenin dışına çıkarak gelişim göstererek daha kapsamlı 

ve modern çağın gerekliliklerini karşılayacak bir niteliğe kavuşmuştur. Dolayısıyla “liderlik” 

konseptindeki bu gelişimin sonucunda ortaya “Yeni Nesil Liderlik” kavramı çıkmıştır. 
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ABSTRACT 

Climate change caused in large part by human activities has been at the center of discussions 

in political and scientific bodies on a global scale in recent decades. This is the new global 

challenge. While almost all sectors are affected, others are more seriously. Faced with this 

situation, States have equipped themselves with mechanisms and strategies to deal with it. 

This article traces the specific case of Mali including climate risks, affected sectors and 

adaptation measures to climate change and outlines the perspectives, adaptation and 

mitigation strategies in the face of this scourge which affects all nations more severely the 

Sahel countries of which Mali is a part. 

Keywords: climate change, climate change, climate risk, vulnerable sectors, mechanisms, 

global challenge and adaptation measures.  

  

INDRODUCTION 

Article 2 of the Agricultural Orientation Law stipulates: «The Agricultural Orientation Law 

covers all economic activities in the Agricultural and peri-Agricultural sector, in particular 

agriculture, breeding, fishing and fish farming, 'aquaculture, beekeeping, hunting, forestry, 

gathering, processing, transport, trade, distribution and other agricultural services, as well as 

their social and environmental functions”.   

For several decades, humanity has been confronted with disruption and degradation of the 

living conditions of the inhabitants due in part to human activities. The 1990s were the period 

when the world became aware of the good management of natural resources and the 

affirmation of the principle of sustainable development born from RIO and KYOTO on global 

warming. December 2008, policymakers around the world have adopted innovative principles 

in Copenhagen for reducing the emission of greenhouse effect gas to lower the temperature, 

and in 2015 the same concerns and strategies have been debated in Paris at of the COP21: that 

of the climate. The global warming is the major threat to our states. It is therefore a fierce 

fight that the world is preparing to prepare against this scourge for which man himself is the 

major responsible. 

Our country Mali is not immune to the problems caused by climate change. It emerges from 

the various studies on CC in Mali that the main climatic challenges to which the country has 

exploded are among others: droughts, floods, strong winds, and strong variations in 

temperature. These changes threaten in the first place the primary sector (agriculture, 

livestock, fishing) and the exploitation of forests, all key sectors for the economy of Mali. 

Health, water resources, infrastructure and industry and mining are also exposed to climate 

change (AEDD, 2001).  

The questions are :  

o What are the risks of climate change in Mali?  
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o What are the vulnerable sectors?  

o Are there measures to adapt to this challenge? 

A succinct answer to these questions will teach us more about the impact of climate change in 

Mali. 

 

METHODOLOGICAL APPROACHES  

The general scheme of research on Impacts of climate change on agricultural production 

in Mali is based on methodological approaches proposed by scientists such as GODARD.O, 

2010, GAMEREN. V and ZACCAI. R, 2014, M. Traore, 2010, the reports of the Ministry of 

the Environment and Sustainable Development and sustainable development, those of the 

environment and sustainable development agency and FAO and finally the experts of the field 

in different organizations in Mali. The studies were conducted in 2 steps: desk-preparatory 

and field researches. 

Desk-preparatory step. At this stage, the information was collected via the documents to 

know the risks, the vulnerable sectors and the adaptation measures facing this phenomenon 

Field step.  

This was done in two steps: 

First step, we conducted interviews with resource people at the ministry of the environment, 

agriculture, energy and the water and forest service.  

In the second step, we worked with farmers, breeders and market gardeners to find out their 

perceptions of climate change and its impact on their fields of activity 

 

RESULTS 

The PANA process started in 2005 and continued until 2007. This process produced the 

following results:  

 Identification of climate risks, 

 Identifying the sectors, communities and areas most vulnerable to variability and 

climate change, 

 Identification of adaptation measures and priority needs of sectors, communities and 

areas most vulnerable to climate variability and change, 

 Identification of nineteen adaptation options. 

Climatic risks  

According to PANA, four categories of climate risks must be considered for Mali. The most 

important and significant risks for Mali are: drought, flooding, strong wind and strong 

temperature variation.  

Vulnerable sectors  

Like climate risks, the identification of sectors was also made from brainstorming. The 

following sectors have been selected as having climatic risks. These are agriculture, livestock, 

fisheries, energy, health, water resources, wildlife, the forest, transport, education, industry 

and housing. 
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Food security was not retained as a sector because it constitutes a component of agriculture, 

livestock and fisheries. 

The most vulnerable sectors, in order of relative importance, are listed in the table below. 

Figure 1: Sectors vulnerable to climate change in Mali  

Ranks Sectors 

1 Agriculture, health 

3 Fishing, Energy 

5 Water resources 

6 Livestock, Forest, Fauna, Habitat, Transport 

11 Industry 

12 Education 

Source : PANA, 2007  

This table allows, using climate change impact indicators, to prioritize climate risks: drought, 

strong winds, floods and strong temperature variations.  

The main direct and indirect impacts of variability and changes were identified during the 

vulnerability and adaptation studies carried out as part of the development of the initial 

National Communication (2000) of NCAP (2004) and the second communication. National. 

This work is the combined result of objective and factual observations, consultation and 

information from local knowledge, in the field and on some presumptions of causality, 

supported by current scientific knowledge. They are presented below for the 6 most 

vulnerable sectors. 

Agriculture   

Agriculture is the locomotive of the Malian economy. It results in a variety of production 

systems (rained, irrigated, oasis), each with its adapted crops (cotton, millet, sorghum, maize, 

rice, market gardening, dates, etc.). These production systems are generally extensive, not 

very productive and increasingly use pesticides and chemical fertilizers, which are primarily 

responsible for the sector's N2O emissions.  

Despite its low productivity, despite a deteriorating security situation, the agriculture of the 

country is experiencing a growth rate of over 6% between 2010 and 2018 (IMF, 2018, e t 

2013). This growth goes hand in hand with the extension of cultivated areas, established at 

around 1.5 million hectares between 2011-2012 and 2017-2018, i.e. an increase of 35%. The 

extension is partly linked to the cultivation of the new lands and partly to the motorization of 

agriculture and arboriculture. The evolution of cultivated areas is subject to invasions by 

insect pests, to involuntary bush fires and, above all, to variations in rainfall. The change in 

land use (wooded and pastoral areas which become agricultural areas) should continue to 

progress in the years to come. 

The direct impacts of climate variability on agriculture include:  

 The start of the seasons now very variable and spread over time, interruption, 

premature end;         

 Modification for agriculture and food of plant growth cycles with adverse influences 

on crops, modification of the distribution and area of cultivable land and large-scale 

deforestation;         

 The variation of the normal and end dates of the rainy season leading to a fluctuation 

in the length of the rainy season, which then results in delays in the installation of the season 

as well as premature stops of the rains,        
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 Problem of food insecurity constituting the major constraint,        

 Worsening of poverty      

Heath  

For the study of the relationship between health and climate, two diseases have been the 

subject of attention (PANA, 2007). The diseases concerned are malaria and meningitis which 

seem to have close links with climatic parameters. 

This sector is characterized by the attack rate of certain diseases strongly dependent on 

climatic and anthropogenic conditions, in particular meningitis, measles and malaria. 

Water resources  

In the water sector, renewable water resources are abundant, but declining, from 9,065 m3 / 

year / inhabitant in 2012 to 5,968 m3 / year / inhabitant in 2016 (INSTAT, 2017). Global 

warming and droughts contribute to this, through evaporation of surface water. For the Niger 

River alone, flows have decreased since 1950 and it is estimated that between 40 and 50% of 

the inlet flow of the river is lost through evaporation or infiltration (MMEE, 2006). As water 

resources are unevenly distributed and underutilized (only 0.2% are exploited), populations in 

many areas experience acute water scarcity (PEP, 2018). The water sector contributes 

indirectly to environmental degradation through the use of water for irrigation (94.4% of the 

water used) and energy, industrial and gold use, which cause pollution chemical (pesticides, 

dyes, tanneries residues, mercury and cyanide from gold washing) and microbiological 

(domestic and industrial waste). The sector's positive contribution to climate change is 

indirect but essential, because it allows plants to live, thus promoting carbon sequestration.  

 A drop in the water table level as well as an increase in the noise coefficient for small 

basins;         

 Quantitative and qualitative decrease in water resources;         

 Increasingly severe low water levels in watercourses (early drying up of water points 

such as ponds, wells, etc.        

 Difficult start and end of the rainy season, close to drought (water deficit) during the 

rainy season, reduction in the length of the season (the number of rainy days) of agricultural 

production, rural exodus;         

 The decrease in the number of rainy days and the increase in the intensity of the rains 

resulting in flooding in most cases.        

The breeding   

In 2010, the livestock sector contributed more than 12% to the GDP (National Policy on 

Climate Change, 2010).  The predominantly extensive pastoral system is very vulnerable to 

interannual variations in rainfall, which directly affect the availability of fodder. The pastoral 

system also suffers from growing competition between livestock and agriculture for land use 

as well as poor hydraulic networking (PEP, 2018). Livestock contributes nearly 80% of 

methane (CH4) emissions from the agricultural sector. The fodder productions which 

constitute the basis of the food of the herds are strongly dependent on the climatological 

conditions, in particular related to the rainfall. The indirect and socio-economic impacts of 

climatic factors on livestock are characterized by:   

 The soaring prices of livestock and meat linked to the drop in supply due to mortalities 

caused by droughts;         

 The conversion of a large number of nomadic pastoralists into sedentary ones;         
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 The drop in the income of breeders;         

 Changing the composition of herds through the gradual replacement of cattle by small 

ruminants and camels.        

Fauna and Flora  

The woody formations which occupied 37.7 million hectares of the national territory in 1985 

are in rapid decline and only occupy 17.4 million today due to various human pressures 

(PNCC, 2011). It is estimated that more than 500,000 hectares disappear each year (PFN, 

2017) by logging, bush fires and agricultural clearing. Clearing in the mining sector and poor 

pruning of trees in pastoral areas also contribute to the destruction of the woody cover. The 

estimate of the state and evolution of the forest heritage is certainly below reality, because the 

last forest inventories date from 2006 for the north and 2014 for the south of the country.  

"Just to meet the woodfuel needs of the Bamako district, we have to deforest the equivalent of 

about 120,000 hectares of wooded savannah per year" (PEP, 2018), or nearly a quarter of 

annual deforestation national estimated. The result is rampant deforestation to be monitored 

closely.  

 Disappearance of plant and animal species;         

 Uncontrolled deforestation.        

The social dimension   

At the social level, faced with the degradation of natural resources, the loss of biodiversity 

and climate change, the vulnerability of the populations of Mali is increasing. The populations 

of the North in particular have started a massive migration towards the wetter areas. As these 

areas are already more populated, the arrival of newcomers creates pressure on the 

environment and makes cohabitation more difficult.  

Access to and use of natural resources is a source of potential conflict. Added to this is food 

insecurity, increased tensions since the 2012 crisis and a collapse of traditional and modern 

regulatory and management systems for natural resources. According to the PEP (2018), “this 

security vacuum has seen the birth of a profound questioning of the balances (relationships 

forged to access natural resources) between communities and within communities”. 

(Communication strategy in the field of climate change and forests), Bamako, September 

2019.  

Future vulnerability to climate change 

According to a climate scenario developed from the Magic Shungen model, future values of 

temperature and rainfall were determined for different time horizons. These results were used 

to assess the future impact of climate change in the agriculture and water resources sectors 

through case studies.  

Temperature  

The average temperature increases from south to north that is to say from wetlands to desert 

areas depending on the climatic zones 

Figure 2: Rate of increase in mean temperature compared to the 1961-90 nomad in different 

climatic zones as a function of sensitivity.  

 Temperature increase ° C in 2005   

Sensitivity ° C Pre-Guinean zone Sudanese Zone Sahelian zone Saharan zone Average 

1.5 0.62 to 0.68 0.69 to 0.71 0.72 to 0.75 0.76 to 0.78 0.70 

2.5 0.92 to 0.93 0.94 to 1.00 1.01 to 1.07 1.08 to 1.78 1.03 

4.5 1.24 to 1.30 1.31 to 1.39 1.40 to 1.47 1.48 to 1.55 1.39 
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Source : CNRST / PANA, 2007  

Rainfall  

Projections show that precipitation decreases from South to North. Indeed, the South 

corresponds to a climatic zone of the pre-Guinean type where the average seasonal 

precipitations would register by 2015 reduction rates ranging from -2.4% to -5.5% for the 

different climatic sensitivities. This decrease would be accentuated further north with rates 

varying from -5% to -10.5% for the Saharan zone (table below). The same trend is observed 

for the seasonal average for the time horizons 2050, 2075 and 2100. 

Figure 3: rate of decrease in average seasonal rainfall compared to the 1961-1990 normal in 

the different climatic zones as a function of sensitivity.  

 Decrease in rainfall (%) in 2025  

Sensitivity ° C Pre-Guinean 

zone 

Sudanese Zone Sahelian zone Saharan Zone Average 

  -2.4 to -3.0 -3.1 to -4.0 -4.1 to-5.0 -5.1 to -8.0 -6.20 

  -3.8 to -4.0 -4.1 to -4.6 -4.7 to -6.2 -6.3 to -12 -7 90  

  -4.5 to -5.5 -5.6 to -7 , 0  -7.1 to -9.0 -9.1 to -16 -10.25 

            

Source CNRST / PANA, 2007 

  

According to this climate scenario, the decrease in rainfall which results in a northward 

displacement of isohyets would continue for the time horizons until 2100. 

Adaptation measures  

Adaptation is based on the fact that it is now impossible to completely avoid climate change 

and that we have to anticipate. Adaptation solutions therefore aim reduce the vulnerability of 

natural systems and populations and improve their resilience to impacts due to climate change 

through agroforestry and adopting other forms of green agriculture and sustainable, the shift 

in planting periods, the introduction of fauna and flora species and seeds better adapted to 

climate variations, the recovery of rainwater, the construction of infrastructure against floods, 

etc. 

To promote food security and alleviate poverty, as well as to ensure the sustainable 

management and preservation of natural resources, it is essential to adapt food systems. Many 

countries are already feeling the effects of climate change, such as irregular and unpredictable 

rainfall, increased incidence of storms and prolonged droughts. Changing weather conditions 

also favor the emergence of pests and diseases that attack crops and livestock. Croplands, 

pastures and forests, which represent 60% of the earth's surface, are gradually exposed to 

increased variability and climate change. Climate change threatens development gains and 

slows down the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs), in particular those 

relating to hunger and poverty reduction as well as environmental protection (FAO, 2015) . 

Adaptation is a flexible and integrated process that depends on the sustainable management of 

natural resources. There is already a wealth of knowledge on sustainable technologies and 

innovative practices to promote better management of natural resources and increased 

resilience of ecosystems. Faced with the current and future impact of climate change, it is 

essential to refine these tools. 

Adapting agriculture to climate change involves identifying, testing, demonstrating and 

disseminating good agricultural practices to deal with the consequences of climate change. In 

order to ensure the sharing and implementation of appropriate practices, FAO works with its 
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member countries to identify good adaptation techniques and practices and to give them 

appropriate priority at national, local and community levels, integrate into existing databases 

and disseminate them at community level for local service providers, who adapt their 

application to local conditions. These practices may relate to the integration of agriculture and 

livestock, agroforestry, land and water management, sustainable land use planning, watershed 

management, and management / reduction of related risks. to disasters for scaling up and 

replication. 

Figure 4 : stone cord  

                     

This figure among many others illustrates the series of measures for adapting agriculture to 

climate change through the good sustainable management of anti-erosion lands by NGOs and 

other partners from Mali to communities. 

For these partners, Mali has received project funding below. 

Countries / Organizations, 

International Organization for 

Migration 

Project title 

Practical action, empirical 

research, policy recommendations 

to take into account the 

implications of climate change on 

migration and human security 

Amount 

2,250,000 

OXFAM Reinforcement of the adaptation 

capacities of the beneficiaries of 

the cotton program in order to 

reduce the vulnerability of the 

livelihoods of smallholders to 

climate change 

950,000 

AIDS (Sweden) / DNM Data collection tools for climate 

change integration in national 

statistic 

2,080,000 

Inter cooperation Switzerland Integrated Agriculture-Livestock 

Project for Food Security 

700,000 

GI Z Strengthening of national policy 

and adaptation strategies to climate 

change 

1,100,000 

Sweden Adaptation fund for the climate 

network (civil society) 

3,000,000 
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In addition, ongoing interventions within the framework of the implementation of other 

conventions such as the “ Convention on Biodiversity ” and the “ Utte Convention against 

Desertification ” , contribute to building capacities for adaptation to climate change. .     

These initiatives include :  

 The provoked rains program or “Sandji” operations was initiated in 2006 to mitigate 

the vagaries of the climate. Due to the geographical location of Mali, a landlocked country in 

the Sahelian zone, it is experiencing rainfall problems.   

Figure: small plane that serves as induced rain  

Figure 5: the provoked rain operating device  

 

 

With this device, the provoked rains program called «Operation Sandji " cost the Malian state 

25 million euros. The operation was a success between 2006 and 2008 with hundreds of trips 

per year.   

 The OUAN soil and water conservation project, funded by German cooperation, this 

operation aims to reduce water erosion and increase the infiltration of rainwater. It was carried 

out 19.26Zmeter linear stone bunds, 6.228 meters of trenches, thresholds and cascades 

masonry. 

Figure 6 : stone Bunds  
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 The surface water development project and the management of natural resources in the 

Térékolé - Kolimbiné -Lac Magui watershed (TKLM project). 

In addition to these projects, capacity building and knowledge improvement efforts were 

undertaken through:  

The studies carried out by the Dutch Assistance for Climate Change Studies (NCAP) in Mali 

between 2001 and 2008 on: climate scenarios, vulnerability assessment and adaptation to 

changes in crops such as corn and cotton, the study on the perception of climate risks by the 

most vulnerable groups of the population, the end users of water resources and dialogue with 

the communities, the elements of a national policy on climate change.  

 Strengthening the capacity of local communities through the Capacity Building 

Support Program for Adaptation to Climate Change (ACCCA), funded by UNITAR (United 

Nations Institute for Training and Research) 

 Awareness-raising and training of political decision-makers, technical services and 

local actors to take better account of climate change, funded by the Kingdom of Denmark. 

 The development of a strategic investment framework for sustainable land 

management: the good practices of sustainable land management identified make it possible 

to reduce their vulnerability to climate change. As such, they are an integral part of adaptation 

measures to climate change.  

  

Figure 7 : reforestation  

                          

It is based on the recommended measures for carbon sequestration, erosion control, etc. 

 

DISCUSSION 

In order to better preserve the forests against the natural and anthropogenic phenomena of 

their degradation, several research works have been carried out among both national and 

international researchers. 

State of the world's forests by FAO: 

Almost every year, FAO presents the state of the world's forests. In 2015, world leaders 

endorsed the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development SDGs and its 17 

goals, which would become the central framework for guiding development policies around 

the world. The 2017 edition aims to give us an understanding of how forests and their 

sustainable management contribute to the achievement of several of these SDGs. It will soon 
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be too late for the world's forests: we must now work across sectors, bring together the 

various stakeholders and act quickly. 

The 2020 edition is released at a time when the world faces a deadly COVID pandemic. it 

traces the state of forests in the world in particular: deforestation, bushfires, issues related to 

food security, community subsistence, the fight against poverty, forests - biodiversity and 

human health, factors changes that affect biodiversity and forest resources, the fight against 

deforestation and forest degradation, food products from forests and the implementation of the 

global action plan for forest genetic resources. 

The voluntary and non-binding Global Plan of Action for the Conservation, Sustainable Use 

and Development of Forest Genetic Resources (FAO, 2014b), adopted by the FAO 

Conference in 2013, defines four priority areas for national, regional action global levels for a 

better management of forest genetic resources: 

• Improving the availability and accessibility of information on forest genetic resources; 

• Conservation of forest genetic resources (in situ and ex situ); 

• Sustainable use, development and management of forest genetic resources; 

• Policies, institutions and capacity building. 

Environmental aspects of forest resource degradation 

Forest biodiversity continues to be confronted with opposing forces, in particular the 

overexploitation to which it is subject but also and above all the expansion of agriculture, 

which remains the main factor of deforestation and fragmentation of forests areas and the 

resulting loss of forest biodiversity. 

The 2020 edition highlights the rise, fall and recovery of the Mayan Selva in Latin America 

through deforestation. 

The Selva Maya is a vast massif of low-lying tropical forest at the junction of Belize, 

Guatemala and Mexico. It covers some 4.2 million hectares and is a region of great biological 

diversity. 

In addition to its biological characteristics, the region is also rich in archaeological and 

cultural terms. 

It is the cradle of one of the great ancient civilizations of the world - the Mayans - who built 

great centers such as Tikal, El Mirador, Chichén Itzá and Ek Balam from 2000 BCE and until 

the 10th century of our era. 

Despite the biological and cultural richness of this region, these forests today face serious 

dangers. It is estimated that over the past 25 years, in the Guatemalan part of Selva Maya 

alone, about 38 percent of the forests have disappeared, with forest cover declining from 2.62 

million hectares in 1991 to 1.63 million hectares in 2016 (National Forestry Institute of 

Guatemala - INAB, 2019). 

This loss is mainly due to population growth, agricultural expansion (crops and livestock), 

illegal logging and forest fires (Blackman, 2015). This forest retreat is fraught with 

environmental and economic consequences, including the loss of livelihoods of communities 

and populations dependent on the forest, water scarcity, destruction of habitat for endangered 

species and the increase in greenhouse gas emissions which contribute to climate change. 
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To reverse the course of deforestation and the loss of biodiversity, it is urgent to generalize 

these solutions and to fundamentally transform our modes of food production and 

consumption. We must also preserve and manage forests and trees as part of an integrated 

approach to the territories and we must remedy the damage caused by working to restore 

forests. 

Effective governance, harmonization of policies between different sectors and different 

administrative levels, land tenure security, respect for the rights and knowledge of local 

communities and indigenous peoples, increased capacity to monitor the results obtained in 

this biodiversity area, as well as, of course, innovative financing methods, are all essential 

elements for resource transformations. 

Among all the vulnerable sectors, the forest sector attracts the intention of several scientists 

because of its varieties ecosystems. knowing the number of world populations who are 

feeding by forests, we understand the common actions without forgetting the others such as: 

Water resources, breeding, agriculture etc. 

 

CONCLUSION 

Mali has put in a lot of effort for the protection of the environment and the conservation of 

nature. Many programs and projects focus on the adaptation of Agriculture to climate change 

in Mali and partners are getting more involved. 

Adaptation is an unprecedented measure and a requirement in the face of climatic variability. 

This country is not an isolated case and even very affected by floods, the short seasons or its 

rapid onset, desertification is among other climatic hazards in Mali. 

Faced with the growing dependence of communities on forest resources (firewood, timber, 

fuelwood) and also the conflicts that are raging in the center and north of the country and the 

institutional and political crises of this Over the past decade, the sustainable management of 

resources has escaped the control of the State and its partners. The scarcity of resources, the 

demographic explosion, and the search for a better life cause tensions around the resources in 

extinction between communities. International assistance, political will, community 

participation, energy transition is imperative for the mitigation and adaptation to climate 

change and its effects on the daily life of Malians. 
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ÖZET 

Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı’ndan yenik ayrılmış ve Savaş sonrasında ağır maddeler 

içeren Modros Mütarekesi’ni imzalamıştır. Bundan sonraki dönemde Anadolu yer yer işgâle 

uğramıştır. Batı Cephesi’nde Yunanlılara karşı verilen mücadelelerde özellikle Türk ordusunun 

silâh, cephane ve donanım ihtiyaçlarının karşılanması meselesi, bir sorun olarak ortaya 

çıkmıştır. Bu sebeple Millî Mücadele yıllarında silâh ve cephane sevkiyatı, yani ikmal ve 

lojistik faaliyetleri gittikçe önem kazanmaya başlamıştır. 

Kocaeli ve havalisinin İngilizler tarafından işgâl edilmesinden sonra İstanbul’daki silâh ve 

cephanenin Anadolu’ya kaçırılmasında bu bölgedeki ulaşım imkânlarından yararlanılamamış, 

silâh ve cephane sevkiyatı Karadeniz’e kaymıştır. Bu aşamada İnebolu Limanı ve İnebolu-

Ankara hattı öne çıkmıştır. Mustafa Kemal Paşa İnebolu-Ankara hattının önemini “Gözüm 

Sakarya’da Dumlupınar’da, Kulağım İnebolu’da” sözleriyle ifade etmiştir.  

Bu tebliğde yurdun düşman işgâlinden kurtarılmasında ve modern Türkiye’nin kuruluşunda 

önemli bir tarihi görevi yerine getirmiş olan ve bugün İstiklâl Yolu olarak bilinen İnebolu-

Ankara hattının Cumhuriyet sonrası dönemde içinde bulunduğu şartlar üzerine tespitlerde 

bulunulması düşünülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Millî Mücadele, Kastamonu, İnebolu-Ankara Hattı, İstiklal Yolu. 

 

ABSTRACT 

The Ottoman Empire was defeated in the First World War and signed the Modros Armistice 

after the war. In the following period, Anatolia was occupied from place to place. In the 

struggles against the Greeks on the Western Front, the issue of meeting the arms, ammunition 

and equipment needs of the Turkish army emerged as a problem. For this reason, during the 

years of the National Struggle, arms and ammunition shipments, that is, supply and logistics 

activities, started to gain importance. 

After the occupation of Kocaeli and its surroundings by the British, the transportation 

opportunities in this region could not be utilized in the smuggling of weapons and ammunition 

in Istanbul to Anatolia, and the shipment of weapons and ammunition shifted to the Black Sea. 
At this stage, the İnebolu Port and the İnebolu-Ankara line came to the fore. Mustafa Kemal 

Pasha expressed the importance of the İnebolu-Ankara line with the words “My eye is on 

Sakarya, Dumlupınar, my ear is on İnebolu”. 

In this paper, it is thought to make determinations on the conditions of the İnebolu-Ankara line, 

which is known today as the Independence Road, which has fulfilled an important historical 
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task in the liberation of the country from the enemy occupation and the foundation of modern 

Turkey, in the post-Republican period. 

Keywords: National Struggle, Kastamonu, İnebolu-Ankara Line, Independence Road. 

 

GİRİŞ 

Mondros Mütarekesi sonrası yer yer işgâle uğraya Anadolu’nun düşman işgâlinden kurtarılması 

sürecinde ağırlıklı olarak Batı Cephesi’nde Yunan ordularıyla savaşılmak durumunda 

kalınmıştır. Haziran 1920’ye kadar Batı Cephesi’nde Yunanlılara karşı verilen mücadele, 

Kuva-yı Millîye birlikleriyle sürdürülmüş; bu tarihten itibaren ise düzenli ordularla 

yürütülmüştür (Sofuoğlu, 2002, s. 1029-1046). Kalıcı zaferin elde edilmesi için herşeyden önce 

Yunan kuvvetleri karşısındaki Türk ordusunun silâh, cephane ve donanım eksikliklerinin 

giderilmesi, Millî Mücadele yıllarında bir zaruret halini almıştır. Bu sebeple Millî Mücadele 

yıllarında ikmal ve lojistik faaliyetleri gittikçe önem önem kazanmaya başlamıştır (Köylü, 

2016, s. 65-90). 

İşgâl altındaki İstanbul’da depolarda bulunan silâh ve cephanenin Anadolu’ya kaçırılmasında 

Karakol Cemiyeti, Felâh Grubu ve Müdâfââ-i Millîye Heyet-i Merkeziyesi gibi bir takım gizli 

gruplar büyük katkılar sağlamışlardır (Aydın, 2002, s. 1078-1108; Aslan, 2004, s. 29-63; 

Yurtsever, 2015; Kayabaşı, 2019, s. 603-625; Ertan-Uzun-Toker, 2019). İstanbul’dan 

Anadolu’ya gerek subay ve gerekse silâh ve cephane sevkiyatında Üsküdar Sultantepesi’nde 

bulunan Şeyh Ata’nın Özbekler Dergâhı’ndan başlayıp Geyve’ye kadar uzanan Menzil Hattı 

kullanılmıştır. Bu güzergâh İstanbul-Adapazarı-Geyve hattından oluşmaktaydı. 6 Nisan 

1920’de İzmit ve havalisinin İngilizler tarafından işgâl edilmesinden sonra silâh ve cephane 

sevkiyatı Karadeniz limanlarına kaymış ve Zonguldak, Ereğli, Akçaşehir, Kefken, Karasu ve 

İnebolu Limanları önem kazanmıştır. 18 Haziran 1920’de Fransızların Zonguldak’ı işgâli, bu 

limanlardan İnebolu Limanı’nın önemini daha da artırmıştır (Sarıkoyuncu, 1991, s. 683-690). 

İnebolu Limanı’nın kıyı kesiminde eğim fazla, kıta sahanlığı ise dardır. Diğer taraftan Liman,  

Küre Dağları’nın uzantılarıyla çevrilmiş durumdadır. Önünde uzanan bir kıyı seti 

bulunmadığından ve korunaklı bir koy içinde olmadığından dolayı aynı zamanda doğal bir 

liman özelliği göstermemektedir. Bu sebeple genel hatlarıyla bir liman olarak kullanıma fazlaca 

uygun şartlara sahip değildir. Ancak bu Liman, Karadeniz’e kıyısı olan diğer yerlerle 

kıyaslandığında, daha iyi şartlar taşıdığı için çevrenin en önemli limanı haline gelmiştir (İbret-

Aydınözü, 2010, s. 19). 1882’lerden itibaren Kastamonu Valisi Sırrı Paşa ve sonrasında 

Abdurrahman Paşa’nın valilikleri döneminde İnebolu’da bir liman yapılması yönündeki 

teşebbüslerden istenilen sonuç alınamamıştır (Eski, 1997, s. 929-940). Bu sebeple Millî 

Mücadele yıllarında İnebolu Limanı’ndan silâh ve cephane sevkiyatı konusunda büyük 

zorluklar yaşanmış, büyük fedakârlıklara katlanılmak durumunda kalınmıştır. 

İnebolu Limanı’nı Ankara’ya bağlayan karayolu da ele aldığımız dönem itibariyle sevkiyat ve 

nakliyat için gerekli şartlara haiz değildi. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde yapılan 

düzenlemelere göre Ankara-İnebolu karayolu Asya-i Osmanî içerisindeki 8 numaralı 

karayolunu teşkil etmekteydi. 19. yüzyıl sonlarında 344 kilometre olarak gösterilen yolun 44 

kilometresi yapılmış, 30 kilometresi ise inşa halinde bulunuyordu. Geri kalan kısmı ise ancak 

kağnı ve atlı arabaların gidebileceği şekilde idi. Millî Mücadele başladığında İnebolu-Ankara 

yolu bakımsız ve çoğu yerlerdeki köprüler yıkık, motorlu taşıt ve vasıtalarının geçişine 

elverişsiz bir durumda idi (Çiçek, 1997, s. 399-400). 

Kızılay’ın bir Fort Kamyoneti ile İnebolu’dan Ankara’ya giden Ahmet Emin Yalman İnebolu-

Ankara yolculuğunu şu şekilde anlatır (Yalman, 1997, s. 682): 
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“İki, nihayet üç gün sürmesi beklenen İnebolu-Ankara yolculuğu tam altı gün sürdü ve 

heyecanlı bir macera seyahati manzarasını aldı. Başımıza neler geldi? Yola benzer bir şeye çok 

nadir rast geliyorduk.  Dr. Fahri Bey’in saydığına göre 63 kere çamura battık. Kurtulmak için 

her defasında Fahri Bey’in köylere gidip öküz bulması icap etti. 63 rakamını duyunca 

birbirimize sorduk: Kamyonet mi bizi Ankara’ya götürüyor, yoksa biz mi onu? Yollarda 

defalarca benzinsiz kaldık. Köy evlerini dolaşmak, petrol aramak lâzım geldi. Bu Ankara 

yolculuğu motorlu vasıta yerine yaylı arabayla yapmak herhalde daha rahat ve kolay olacaktı. 

Bu engellerle dolu yolculuk, Anadolu Harbi’nin ne kadar zorluklar içinde yürütüldüğünü 

yakından görmek imkânını da bize verdi. Muhakkak ki bir mucize karşısındaydık. Yollarda iki 

gece çamurlar ve karlar içinde kamyonette, bir gecede bir karakolda, başka bir geceyi de bir 

handa geçirdik”. 

Millî Mücadele yıllarında İstanbul’a gitmek için Ankara-İnebolu hattını kullanan Vehbi Koç 

ise hatıralarında Ankara-İnebolu güzergâhıyla ilgili olarak “Birinci akşam Kalecik, ikinci 

akşam Çankırı, üçüncü akşam Kalehan, dördüncü akşam Kastamonu, beşinci akşam Ecevit, 

altıncı akşam da İnebolu’ya gelirdik… Yolculuk sefalet içerisinde geçerdi. Arabamız bozulur 

ya da atımız hastalanırsa bu yolculuk altı gün yerine sekiz gün sürebilirdi” (Çiçek, 1997, s. 

412) değerlendirmesini yapmaktadır. Yukarıda verilen bilgilerden anlaşıldığına göre Millî 

Mücadele yıllarında İnebolu Limanı ve İnebolu-Ankara hattı ulaşım ve silâh-cephane sevkiyatı 

bakımından elverişli şartlara haiz bulunmuyordu. 

 

MİLLÎ MÜCADELE YILLARINDA İSTİKLÂL YOLU 

İnebolu-Ankara hattının (İstiklâl Yolu) başlangıç noktasını İnebolu Limanı oluşturmaktaydı. 

Millî Mücadele yıllarında Liman eski yapısını muhafaza etmekteydi. Liman yenilenememiş, 

eksiklikleri de giderilememişti. Bu sebeple Limana getirilen silâh ve cephane açıkta demirleyen 

vapurlardan büyük dalgalara rağmen fedakârlıklarla denk kayıkları marifetiyle alınmakta ve 

Limana indirilmekteydi. İnebolu-Ankara hattının tamirat ve onarımı için ise Millî Mücadele 

yıllarında Kastamonu Vilayet Meclisi’nin aldığı bir kararla, Nafıa Vekâleti’nce oluşturulan 

Amele Taburları kullanılmıştır. Nafıa Vekâleti ayrıca 1921 yılında Ankara-İnebolu yolunun 

yapımı için özel bir tahsisat ayırmış, bu çerçevede 1921-1922 yılları arasında 3000 metre mikâb 

taş kırdırılarak yolun Kastamonu sınırları içerisinde kalan 135 km’lik kısmının tamiratı 

yapılabilmiştir. Bununla birlikte bahse konu hat üzerinde kamyonların kullanılmaya 

başlanmasıyla yol yine bozulmuştu. Diğer taraftan 1921-1922 kışında üç aylık bir dönem 

içerisinde sekiz köprü ve beş istinat duvarı inşa edilerek on bir kilometrelik bir tamirat 

yapılmıştır. 1922 yılı kışına kadar da beş kilometrelik yol ile Küre ile İkiçay Köprüleri tamir 

edilmiştir (Çiçek, 1997, s. 411).  

Millî Mücadele yıllarında Türk ordusunun ihtiyaç duyduğu subay ve erlerden pek çoğunun 

Anadolu’ya geçmesinde bu güzergâh önemli işlev görmüştür. Diğer yandan yine bir kısım 

diplomatik heyetlerle birlikte dönemin önde gelen şahsiyetleri de bu yolu kullanarak 

Kastamonu’ya gelmişler, bir kısmı belirli bir süre Kastamonu’da ikâmet etmişler; bir kısmı da 

bu hattı kullanarak Ankara’ya geçmişlerdir. Örneğin Azerbaycan ve Buhara Heyetleri 

Ankara’ya gitmek için bu güzergâhı kullanmışlardır. Yine bu yolu kullanarak Ankara’ya 

geçenler arasında Mehmet Akif Bey (Ersoy), Eşref Edip Bey (Fergan), Hamdullah Suphi Bey 

(Tanrıöver), Kâzım Karabekir, Celâl Nuri Bey (İleri), Cevat Abbas Bey (Gürer), Yusuf Akçura, 

Ahmet Ağaoğlu, Enis Avni Bey (Akagündüz), Yakup Kadri Bey (Karaosmanoğlu), Rıza Nur 

ve Tevfik Rüştü Bey (Aras) gibi Türk siyasî ve kültür hayatının önde gelen simaları vardır 

(Eski, 1999, s. 1039-1088). 

İnebolu-Ankara hattı üzerinden yapılan silâh ve cephane sevkiyatı, Sevkiyat ve Nakliyat Genel 

Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışan Kastamonu Menzil Bölge Müfettişliği kanalıyla 
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yürütülmüştür. Müfettişlik emrindeki Mirî ve kiralama usulüyle çalışan Nakliye Kolları ise asıl 

sevkiyatı gerçekleştiren kısımlar olmuştur (Evsile, 1997, s. 9, 47-49). İnebolu-Kastamonu yolu 

Kağnı Kolu ile altı gün sürüyordu. Bir kağnı kolu yaklaşık 40-50 kağnıdan meydana geliyordu. 

Kağnı Kolları genellikle 50-60 yaşının üzerindeki erkeklerle, 14-18 yaşlarındaki çocuklar ve 

kadınlardan oluşmakta idi. Kağnı Kolları askerî malzeme taşıdıkları için her kolun başında 

Menzil Hat Kumandanlığı’na bağlı bir küçük zabitle bir veya iki jandarma eri bulunuyordu. 
Kağnı Kolları altıncı günde Kastamonu’da olmak zorundaydılar. Yollarda Kağnı Kolları’ndan 

ayrılarak köyüne uğrayanlardan altı günde Kastamonu’ya ulaşamayanlar hakkında İstiklâl 

Mahkemeleri’nce soruşturma açılıyordu. Kastamonu-Çankırı yolu yaylı araba ile üç gün 

sürmekteydi. Burada ilk durak Beşdeğirmenler, ikinci durak ise Kaznacı Han (Yenice) idi. 

Diğer önemli durak yerleri ise Çandırlı, Kalecik, Yenihan ve Ravlı Köyü idi. Kağnı Kolları ise 

Kastamonu-Çankırı yolu üzerindeki Kovanlı, Bulacık, Umut, Kayı, Beşdeğirmenler, Gülmenler 

Köyü (Gâvurun Hanı), Güngörmezler, Hacettepe, Bostan Köyü, Çomar, Yenice, Kale Han, 

İnköyü, Koçhisar (Ilgaz) ve Kese Köyleri’ydi. Kağnı Kolları Çankırı-Ankara arasında ise Avran 

Köyü, Dümbelek Ovası, Tüney Köyü, Çandırlı, Kalecik, Yenihan, Tekebeli, Ravlı, Bödüz, 

Ballı Hüseyin, Solfasol köylerinde konaklayarak Ankara’ya ulaşmaktaydılar. Ankara’ya girişte 

Bend Deresi köprüsü başında bir askerî nokta bulunuyordu, Gelenler burada itimatnâmelerini 

göstererek Ankara’ya giriş yapıyorlardı. İnebolu-Ankara arasındaki yaylı araba yolculuğu 

yaklaşık 8-10 günlük bir süreyi içerisine almaktaydı (Çiçek, 1997, s. 402-403).  

Bu çerçevede Kütahya Eskişehir Muharebeleri sırasında, İnebolu-Kastamonu-Çankırı-Kalecik-

Ankara hattı üzerinden Ankara’ya nakledilen silâh ve cephane miktarı şu şekildedir: Bir adet 

İngiliz filintası, bir adet Belçika tüfeği, üç adet dokuzlu Osmanlı mavzeri, 295 adet İngiliz 

tüfeği, 23 adet Alman tüfeği, bir adet Romanya tüfeği, 8.489 adet Rus tüfeği, 4 adet Yunan 

grası, 45 adet vincister tüfeği, 46 adet muaddel martin, iki adet Fransız tüfeği, bir adet kısa 

martin, 17 adet gra tüfeği, iki martin hanri, 16 adet çeşitli tüfek, 294 adet çeşitli kasatura, 198 

adet çeşitli süngü, 17 adet tüfek namlusu, 66 adet makineli tüfek, üç sandık makineli tüfek 

namlusu, 67 paket, 20 adet, 7 sandık makineli tüfek şeridi, 16 adet Rus makineli tüfek sehpası, 

dört adet barabellum şarjörü, üç adet barabellum imlâ makinesi, bir adet kılıç, 150 adet piyade 

siper kalkanı, 78 sandık, 742 adet İngiliz piyade cephanesi, 148 sandık 3.650 adet Alman piyade 

cephanesi, 6.302 sandık ve 74 adet Rus piyade cephanesi, 18 sandık ve 60 adet Osmanlı piyade 

cephanesi, 138 sandık küçük çaplı mavzer cephanesi, 226 sandık Avusturya piyade cephanesi, 

34 sandık Fransız piyade cephanesi, 405 sandık berdanga cephanesi, 1.454 adet çeşitli piyade 

cephanesinden ohişan piyade silâh ve cephanesiyle, bir adet kamasız çabuk ateşli dağ topu, bir 

adet çabuk ateşli top dürbünü, üç adet havan mermisi, 595 atım 105 mm’lik top mermisi. Yine 

Sakarya Meydan Muharebesi öncesi ve Büyük Taarruz sırasında İnebolu-Kastamonu-Çankırı-

Kalecik-Ankara hattıyla Ankara’ya çeşitli türde gönderilen silâh ve cephane arasında 1.076 adet 

çeşitli tüfek, 54 adet çeşitli kasatura, 21 adet aydınlatma tabancası, üç adet makineli tüfek, 3.202 

sandık çeşitli piyade cephanesi, 415 sandık Rus piyade cephanesi, 10 sandık ve 177 atım nikel 

zarflı beyzî kurşun, iki sandık aydınlatma cephanesi, iki sandık Rus bombasından oluşan piyade 

silâh ve cephanesi ile iki adet çabuk ateşli dağ topu, 13 adet çabuk ateşli sahra topu, iki adet 

150 mm’lik obüs topu, bir adet bomba topu, 539 sandık ve 26.281 atım çabuk ateşli sahra 

mermisi, 166 atım tamamlanmamış çabuk ateşli sahra mermisi, 53 sandık skoda dağ top 

mermisi, 105 sandık ve 1.168 atım skoda mermisi, 76 sandık ve 188 atım 75 mm’lik çabuk 

ateşli sahra mermisi, 8 sandık 75 mm’lik Osmanlı çabuk ateşli sahra mermisi, 1.156 atım 

Osmanlı çabuk ateşli sahra mermisi, 54 atım Alman çabuk ateşli sahra mermisi, 9.267 atım 

çabuk ateşli dağ mermisi, 6.437 atım Alman sahra mermisi, 2.087 atım sahra obüs mermisi, 

2.051 atım İngiliz sahra mermisi, 150 atım uçak tapalı mantelli mermi, 464 atım 12/11-6’lık 

obüs mermisi, 118 atım 120 mm’lik sivri uçlu tahrip danesi, 6.190 atım mantelli mermi, 2.603 

atım şinayder mermisi, 6 sandık sahra obüs hartucu, 355 sandık kartuştan oluşan top ve top 

cephanesi İnebolu’dan Ankara ve dolaylarına nakledilmişti. Nakledilen çeşitli silâh 105 ton, 
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çeşitli cephane 419,5 ton, yiyecek ve yem 352,5 ton, donatım ve gereç ise 758,5 ton civarındadır 

(Özlü, 2019, s. 164-170). 

İnebolu-Ankara hattı, Millî Mücadele’nin başından itbaren cephe gerisindeki en önemli lojistik 

yol olup önemi mücadele süresince devam etmiştir. Bu yoldan Batı Cephesi’ndeki savaşın 

kaderini etkileyecek derecede silâh ve cephanenin sevkiyatı gerçekleştirilmiştir. Bu silâh ve 

cephaneler, vatanın kurtuluşu için kadınlar, çocuklar ve yaşlılar tarafından kağnılarla 

taşınmıştır. Kağnı Kolları bölgenin en zorlu tabiat şartlarına sahip Küre ve Ilgaz Dağları’nı, 

İnebolu’nun İkiçay’dan Çatalçeşme’ye kadar olan Topçuoğlu’nu, Kayguncak, Küre, Ecevit 

yokuşları ile Çankırı’nın Dümbelek bölgelerini geçmek zorunda kalmışlardır (Peker, 1955, s. 

55). Bahse konu yolun Kastamonu ilindeki kesiminin deniz seviyesinden başlayıp Ilgaz 

Dağı’nda 1.875 m yüksekliğe çıktığı, yolun Çankırı ilindeki kısmının 107 km olup Ilgaz 

Dağı’nda 1.875 m’den başlayıp Ankara il sınırları içinde 755 m’ye indiği (Taşlığil, 2020, s. 90) 

göz önünde bulundurulursa, silâh ve cephane sevkiyatı konusunda bölge ahalisinin göstermiş 

olduğu fedakârlık daha iyi anlaşılacaktır.  

Bugün İstiklâl Yolu olarak bilinen, büyük zafere ve bağımsızlığa giden yolda önemli bir tarihî 

görevi yerine getiren İnebolu Limanı ve İnebolu-Ankara hattının Cumhuriyet sonrası 

dönemdeki akıbeti hakkında da burada kısaca bahsetmek gerekir.  

 

CUMHURİYET SONRASI DÖNEMDE İSTİKLÂL YOLU 

Cumhuriyet sonrası dönemde İnebolu Limanı ve İnebolu-Ankara hattının bir taraftan modern 

ulaşım ihtiyaçlarına cevap vermesi, diğer taraftan tarihî misyonunu koruması, kamuoyu 

tarafından bir beklenti haline gelmiştir. Cumhuriyet sonrası dönemde İnebolu Limanı’nın 

önemi daha da artmıştır. Nitekim bahse konu dönemde İnebolu Limanı’nın sahilde özellikle 

Ayancık, Sinop ve Cide’nin birçok sahil köyüyle ticarî münasebeti bulunmaktaydı. Yine 

İnebolu Limanı aynı zamanda bölgedeki en önemli ithalat ve ihracat iskelesine sahipti. Bununla 

birlikte İnebolu Limanı’ın istenilen düzeyde olmaması, yolcuların irkâb ve ihracında, ayrıca 

ticaret emtiasının yüklenmesi ve boşaltılmasında sorunlar yaşanmasına sebep olmaktaydı. Bu 

sebeple Liman’ın istenilen düzeye getirilmesi bölgedeki ticarî faaliyetler içinde büyük öneme 

sahipti (BCA, 230.0.0.0/137.1.2).  

İnebolu Limanı’nın önemi ve Liman’ın istenilen düzeyde olmaması, Liman meselesinin 

dönemin Kastamonu Basını’na da yansımasına sebep olmuştur. İnebolu Esnaf Cemiyeti Reisi 

İsmail Hakkı tarafından kaleme alınan ve Açıksöz gazetesinin 23 Şubat 1925 tarihli nüshasında 

yayımlanan Liman İsteriz başlıklı yazının son kısmında bir limana olan ihtiyaç şu sözlerle ifade 

edilmiştir (Açıksöz, 23 Şubat 1925, s. 1): “Efendiler vaatleri unutmayınız. Bu kasaba bu iskele 

limana susamıştır. Liman isteriz liman! Günlerce aylarca susuz kalan sefaletten sefalete 

yuvarlanan bir adam nasıl ki bir yudum su ile bir lokma ekmeğe ne kadar büyük bir tehâlükle 

inliyorsa İnebolu’da o kadar ve belki daha fazla limana susamış, umran, refah ve saadete 

teşnedir”.  

Nazikter gazetesinin 20 Şubat 1925 tarihli nüshasında liman konusunda verilen sözlerin 

unutulduğuna değinilen İnebolu Limanı başlıklı haberin devamında şu satırlara yer 

verilmekteydi (Nazikter, 20 Şubat 1925, s. 3):  

“Bugün vaziyet-i tabi’iyesi itibariyle pek ziyade haiz-i ehemmiyet olan İnebolumuzda mahfûz 

ve mükemmel bir liman inşaasının takarrür ettiğini işittiğimiz vakit pek çok sevinmiştik. Çünkü 

Kastamonu, Kengrı (Çankırı) ve Ankara vilâyetlerinin yegâne memmerr-i bahriyesi olan 

İnebolumuzda buna pek çok ihtiyaç vardı. Hâlbuki aradan epeyce zaman geçtiği halde henüz 

inşaata başlanılamaması bizi; tereddütler içinde bıraktı. Vakı’a hükümetimizin İnebolu 

hakkındaki hüsn-i niyetini takdir etmiyor değilsekte vilâyetin ticaret ve zira’at işlerini alâ 
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edecek bu hayırkâr kararın uzun müddet semeredar olamamasına bir türlü kâ’il olamıyoruz. 

Ale-l-husus harap olmaya başlayan mevcut mendirekte büsbütün yıkıldıktan sonra hergün üç 

dört vapur uğrağı olan iskelemizde münakalât-ı bahriyenin selâmeti(in) nasıl temin 

olunacağına bir türlü akıl erdiremiyoruz. Ne olur; Nafia Vekâleti lütûf etse de bu güzel limanı 

meydana getirmekle beraber mendireğinde müstacilen tamirine ibtidar etse. Ümit varız ki şu 

temennimiz Vekâlet-i aidesince nâzar-ı ehemmiyete alınmakla ticaret ve zira’at işlerimizin çok 

yüksek inkişâf etmesi temin olunur”. 

Yine Nazikter gazetesinin 15 Mart 1925 tarihli nüshasında Millî Mücadele yıllarında iyi bir 

limana sahip olunamaması ve Karadeniz’in korkunç dalgalarından dolayı büyük zararlara 

uğranıldığı hususuna değinilen Yine Liman Meselesi başlık bir haberde, liman konusuna ilişkin 

şu satırlara yer verilmekteydi (Nazikter, 15 Mart 1925, s. 3): 

“Bir zamanlar Abdurrahman Paşa gibi zamanın dirayetli bir zatının himmet ve yardımıyla az 

çok vücuda getirilen İnebolu’nun limanı senelerin yıktığı günah ihmali altında unutulup 

kalmıştır. Harb-i Umûmi’den bir müddet evvvel tekrar inşaasına devam edilmiş ise de bilâhare 

yarıda bırakılarak inşaata nihayet verilmiş, fakat hükümetimiz bunun elim neticeler tevlid eden 

zararlarını Harb-i Umûmi’de görmüştür. Kastamonu vilâyeti ve mülhakâtından ordularımız 

için ihzâr ve mübaya edilen yüz binlerce ton zeha’ir ve mühimmatın nakliyatı bil-mecburiye 

beş; on tonluk yelken sefainine tevcih etmiştir. Bu nakliyat-ı mühimme ifa edilmiş ise de bu 

yüzden mühimmat ve insanca vuku’a gelen zayi’atın mikdar-ı adedîsi akıllara dehşet, hissini 

verecek dereceyi bulmuştur. Vuku’a gelen şu hasarın yüzde otuzu düşman tarafından yüzde 

yetmişi Karadeniz’in korkunç dalgaları yüzünden ileri gelmiştir. Eğer memleketimiz o zaman 

muhtaç olduğu limana malik bulunmuş olsa idi bir dereceye kadar bu zayi’atın önüne 

geçilebilmiş olurdu. Memleketimizin muntazam bir limana mâlik olamaması yüzünden maddi 

ve manevi zararlarımız şüphesiz bunlardan ibaret değildir. Bu yokluğun ticaret âlemine 

yıllardan beri vurduğu darbeler daha müthiştirki biz onlardan bir ikisini misâl olarak zikr 

edeceğiz. Mesela tüccarlarımız mallarını nakliye sigortalarına koymaya mecbur oluyorlarki bu 

yüzden senevî yirmi bin liraya kârib bir servet ecnebî kasalarına akıp gidiyor. Yine bu 

limansızlık yüzünden ihraç edilemeyen emti’amızın çürümek ve vakti zamanıyla ihraç 

olunamayıp mahalline yetiştirilememesi yüzünden tehaddüs eden zarar ve ziyan senevî on 

binlerce liralık bir yekûn teşkil etmek suretiyle memleketimizin hal’en ve atiyyen inkişafına 

mani olacak bir akide-i bilâ oluyor. Şu sözlerimiz mübalağaya hamil olunmamalı; 

memleketimiz ahalisinin yüzde sekseni yaş meyve üzerine icra-yı ticaret etmekte bulunması ve 

vapurların vakit ve zamanıyla iskelemize uğrayamaması yüzünden telef olan meyvemiz senevî 

yüz binlerce kıyyeye baliğ olmaktadır. Senevî dört milyon kıyyeden fazla elma ihracaatı olan 

memleketimiz asgâri yüzde on kayıp ederse dört yüz bin kıyye yalnız elmamız zayi oluyorki buna 

tabi’atıyla çürümeye mahkûm kısmından ziyadesi limansızlık yüzünden vakit ve zamanıyla 

vapurların iskelemize uğramaması sebebiyet veriyor demektir”. 

Diğer taraftan liman konusuna dikkat çekmek için 23 Ekim 1923 tarihinde İnebolu Yolcu 

Kayıkları Esnafı ve İnebolu İskelesi Sefineci Esnafı namına bir dilekçenin de Türkiye Büyük 

Millet Meclisi’ne gönderildiği görülmektedir. Bu dilekçede 2,5-3 milyon kıymetinde olan 

liman rıhtımının Liman Reisi’nin teşebbüs ve teşvikiyle temizlenmiş olduğu, bununla birlikte 

seferberlik emri gereğince eksik kalan kısımlarının tamamlanamadığı, bu sebeple rıhtımın 

altının oyulmaya başladığı ve bir tarafının da bozulmaya yüz tuttuğu, bir iki sene sonra 

dağılarak tamamen kullanılamaz hale geleceği ve 2,5-3 milyon liranın da heder olacağı 

bildirilmekteydi. Yine aynı dilekçede 100 bin lira sarfıyla limanın mükemmel bir hale 

getirilebileceği, şayet kendilerine bu hususta herhangi bir görev düşecek olursa bu görevin de 

fedakârlıkla yerine getirilebileceği belirtilmekteydi (BCA, 230.0.0.0/137.1.2). 

Bina sorunu olduğu anlaşılan İnebolu Limanı’nın hali hazırda emanaten kullanmakta olduğu 

Mübadeleye gayr-i tabii eşhastan kalma bir binanın tamamen İnebolu Liman İdaresine 
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verilmesi, Ticaret Vekâleti’nin 22 Mayıs 1926 tarih ve 4086/118 sayılı teklifi ve İcra Vekilleri 

Heyeti’nin 30 Mayıs 1926 tarihli toplantısıyla mümkün olmuştur (BCA, 30.18.1.1/19.44.2). 

İcra Vekilleri Heyeti’nin 20 Eylül 1927 tarihli toplantısında ise İnebolu Limanı’nda yapılması 

düşünülen düzenlemeler için 1927 yılı bütçesine konulması düşünülen 100 bin liralık bütçenin, 

kış mevsimi de göz önünde bulundurularak 1928 yılını da kapsayacak şekilde yeniden 

düzenlemesi kabul edilmiştir (BCA, 30.18.1.1/25.51.15).  

1929 yılında İnebolu Liman İdaresi’nin teşrifatıyla ilgili olarak Nafia Vekâleti’nce gönderilen 

bir kısım malzemenin Liman İdaresi’nce gönderilen demirbaş eşya cetveline işlenmemiş 

olduğunun anlaşılması üzerine, bu eşyaların nerede ve hangi amaçla kullanıldığı Nafiâ Genel 

Müdürlüğü’nden gönderilen 3 Mart 1929 tarihli bir yazı ile İnebolu Liman İnşaat Memurluğu 

Vekilliği’nden sorulmuştur. Bu malzemeler arasında saç soba, yedi adet boru, iki koltuk, iki 

milimetre kalınlığında 135 metre uzunluğunda galvanizli tel bulunmaktadır (BCA, 

230.0.0.0/137.1.3).  

1945 yılına kadar İnebolu Limanı’nın yeniden yapılmasına ya da tamirine ilişkin herhangi bir 

bilgiye tesadüf olunamamıştır. 1945 yılına gelindiğinde İnebolu ve Amasra Limanı 

mendireklerinin tamiri gündeme gelmiştir. Nitekim mendireklerin tamiri işi için girişilecek 

yüklenmelerin Bayındırlık Bakanlığı’nın 1945 yılı bütçesine konulan ödeneğin yarısını 

geçmemek şartıyla 1946 yılı bütçesini de kapsaması, Bakanlar Kurulu kararı ile kabul edilmiştir 

(BCA, 30.18.1.2/109.53.20). 1948 yılında ise İnebolu ve Amasra Limanları’nın inşası için 

Bayındırlık Bakanlığı ile Arı İnşaat Türk Anonim Şirketi arasında yapılan 13 Mayıs 1946 tarihli 

sözleşme, sebebi bilinmemekle birlikte Danıştay Genel Kurulu’nun da uygun görüşüyle 

feshedilmiştir (BCA, 30.11.1.0/200.23.17). 1955 tarihinde İnebolu ve Amasra Limanları’nın 

intifa haklarından yararlanmak üzere adı geçen limanların idarî bakımdan belediyelere 

devrolunması, Bakanlar Kurulu’nun 1.11.1955 tarihli kararı ile kabul olunmuştur (BCA, 

30.18.1.2/141.94.10). 

1946’dan 1975 senesine kadar muhtelif zamanlarda İnebolu Limanı’yla ilgili olarak 590 metre 

ana mendirek, 300 metre tali mendirek, 90 metre rıhtım, 100 metre balıkçı rıhtımı yapılmıştır. 

1975 yılında 37.733.550 lira keşif bedeliyle ana mendirek 330 metre uzatılarak 920 metreye 

çıkarılmıştır. 8 metre derinlikte 200 metre uzunlukta ve 4 metre derinlikte 120 metre uzunlukta 

balıkçı rıhtımları yapılmıştır. 1980 yılı fiyatlarıyla 30 milyon lira keşif bedeliyle ana mendirek 

duvarıyla, bir fener kulesi inşa edilmiştir. 1985 yılında 109 milyon lira keşif bedeliyle diğer 

eksikler tamamlanmıştır. Ayrıca çekerek yeri teşkili ile 3 metre derinlikte ve 85 metre boyunda 

balıkçı barınağı ve saha betonlaması yapılmıştır. 1993 yılı fiyatlarıyla 17 milyar lira keşif 

bedeliyle yine liman kapasite artırımı yapılmıştır. Ayrıca 4 metre derinlikte 330 metre uzunlukta 

ve 2 metre derinlikte 150 metre uzunlukta rıhtım ve tali mendirek arkası dolgusu 

gerçekleştirilmiştir (Eski, 1997).  

Bugün İnebolu Limanı, Millî Mücadele yıllarındaki tarihî dokusunu muhafaza etmemekle 

birlikte, Limanın daha modern bir hale geldiğini söylemek mümkündür. Günümüzde İnebolu 

Limanı’na 10.000 grostonluk gemiler yanaşabilmektedir. Sinop’ta bulunan Gümrük 

Müdürlüğü’nün kapatılmasından sonra, 22 Aralık 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 

Bakanlar Kurulu kararnamesi ile İnebolu’da bir Gümrük Müdürlüğü kurulması ayrıca 

kararlaştırılmıştır (İnebolu İlçe Analizi, 2013, s. 37). 

Millî Mücadele döneminde yol işleri 21 Şubat 1921 tarih ve 102 sayılı Tarik-i Bedel-i Nakdisi 

Kanunu ile ele alınmıştır. Bu kanunla beraber yol işlerinde, Meşrutiyet devrinde meydana 

getirilmiş 13 Mart 1329/1911 tarihli İdare-i Hususiye-i Vilâyet Kanunu’nun 78. maddesinin 

birinci fıkrası çerçevesinde çalışmalara başlanılmıştır. Sonraki yıllarda bu kanun yeterli 

olmamış ve 19 Ocak 1925 tarihli ve 5542 sayılı Yol Mükellefiyeti Kanunu’nun kabulü ile 

bedeni mükellefiyet ortaya konulmuştur. 12 Haziran 1927 tarihli ve 1131 sayılı kanun ile de 
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Turuk-ı Hususiye ve Turuk-ı Umumiye tabir ve tasnifleri kaldırılmış ve yol bakım işleri 

vilâyetlere bırakılmıştır. 1131 sayılı kanun da 2 Haziran 1929 gün ve 1525 sayılı Şose Köprüler 

Kanunu’nun kabul edilmesiyle yürürlükten kalkmıştır. Bu kanun ile hükümetçe umumî gelirden 

finanse edilmek üzere Millî Şoseler adı altında bir Devlet Yolları Şebekesi kurulması 

Kararlaştırılmıştır (Çolak, 2013, s. 347-348). Cumhuriyet döneminde İnebolu-Ankara hattında 

yapılan yol çalışmaları, yukarıda zikredilen kanunlar çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. 

Daha Millî Mücadele devam ederken özellikle silâh ve cephane sevkiyatı işini kolaylaştırmak 

amacıyla Ankara Hükümeti’nin resmî anlamda İnebolu-Ankara hattının iyileştirilmesi 

hususuna 1920 yılından itibaren el attığı görülmektedir. Nitekim 31 Ekim 1920 tarihli İcra 

Vekilleri Heyeti toplantısında Ankara-Çankırı-Kastamonu-İnebolu yolunun tamiri için tahsis 

edilen 34.000 liraya 66.000 lira daha ilâve edilerek verilecek ödeneğin 100.000 liraya 

tamamlanmasına ilişkin bir kanun layihası kabul edilmiştir (BCA, 30.18.1.1/1.17.20). 
Cumhuriyetin ilk yıllarında İnebolu-Ankara hattının Çankırı-Kalecik kısmıyla ilgili olarak 

Çankırı Mebusları Refet, Yusuf Ziya ve Ahmet Talât tarafından Meclis Riyasetine bir önerge 

verilmiştir. 21 Ocak 1924 tarihli bu önergede Ankara’yı Karadeniz’e bağlayan yegâne yolun 

Çankırı güzergâhı olduğu, 20 yıl önce Nafia Nezareti tarafından başlanılan yolun ancak 15 

km’lik bir kısmının tamamlandığı, Çankırı-Kalecik arasında kalan 15 saatlik kısmın ise halâ 

tamamlanmadığı, ham yolun çamur deryası içerisinde kaldığı ve ahalinin ürettiği buğdayın 

ambarlarda çürüyüp heder olduğundan bahisle, 1924 yılı Nafia bütçesine yolun tamamlanması 

için ödenek konulması teklif edilmiştir (BCA, 30.10.0.0/154.89.9). 

1927 yılına gelindiğinde İnebolu-Kastamonu yolunun yapılması gündeme gelmiş, bu konuda 

29 Haziran 1927 tarihli İcra Vekilleri Heyeti toplantısında alınan karar ile Adapazarı-Merzifon 

hattı ile Sivas-Erzincan-Erzurum hattının Devlet adına inşası için Mösyö Feliki’ye verilen 

opsiyonun, aynı tarihte son bulmak şartıyla Kastamonu-İnebolu yolunun inşası içinde geçerli 

olması kabul edilmiştir (BCA, 30.18.1.1/25.40.17).  

1928 yılına gelindiğinde özellikle İnebolu-Ankara hattının Çankırı-Ankara kısmıyla ilgili yol 

yapım çalışmalarının hızlandırıldığı görülmektedir. Nitekim Çankırı Valisi ile müteahhit Ahmet 

Rıfat Efendi arasında imzalanan 28 Aralık 1925 tarihli mukavelenâme gereğince 12 ayda 

tamamlanması kararlaştırılan Ankara-Çankırı yolunun dördüncü kısmının silindirajı, buharlı 

silindir makinesi mukavele maddelerine aykırı olarak müteahhit Ahmet Rıfat Beye geç teslim 

edildiğinden ve çalışma mevsimi geçmiş olduğundan tamamlanamamıştır. İcra Vekilleri 

Heyeti’nin 1 Ocak 1928 tarihli toplantısında ise yolun vaktinde bitirilememiş olmasında 

müteahhidin bir kusuru olmadığından, yol inşaatı işlerinin 1928 yılı Mayıs ayı ortalarına kadar 

ertelenmesi ve mevcut mukavelenamenin buna göre yeniden düzenlenmesi uygun bulunmuştur 

(BCA, 30.18.1.1/27.72.7). 29 Ağustos 1927 tarihinde bitirilmesi gereken Çankırı-Ankara yolu 

arasındaki Mustafa Kemal Paşa kısmının yapımı yine Nafia İdaresi’nce silindir makinesinin 

yolu yapmakla mükellef müteahhide zamanında teslim edilememesinden dolayı 

tamamlanamamıştır. Yolun zamanında bitirilememesinde müteahhidin bir kusuru 

olmadığından, yol inşaatı işinin 4 Aralık 1927 tarihine kadar uzatılması ve müteahhitten ceza 

olarak kesilen tutarın kendisine iadesi, İcra Vekilleri Heyeti’nin 28 Mayıs 1928 tarihli 

toplantısında kabul edilmiştir (BCA, 30.18.1.1/29.35.11). 1928 yılında ayrıca Çankırı-Kalecik 

yolu ile Gömleksiz Köprüsü’nün yapımı için Yolların Tevhidi Hakkındaki Kanun gereğince 

1927 senesi Muvazene-i Umumiye İnşaat ve Tamirat-ı Müstacile Tahsisatı’ndan 30.000 liranın 

verilmesi, İcra Vekilleri Heyeti’nin 26 Şubat 1928 tarihli toplantısında kabul edilmiştir (BCA, 

30.18.1.1/28.20.10). 

İnebolu-Ankara hattının en yüksek ve zorlu kısmını 1875 rakımlı Ilgaz Dağları silsilesi 

oluşturmaktaydı. Bugün olduğu gibi Cumhuriyetin ilk yıllarında da Ilgaz Dağları silsilesinin 

özellikle kış aylarında ulaşımı zorlaştırdığı ve geçit vermediği anlaşılmaktadır. Nitekim 14 Mart 

1939 tarihi akşamı başlayan yoğun kardan dolayı Ilgaz mevkiinde yüksekliği 125 cm’yi bulan 
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kar sebebiyle Çankırı-Kastamonu yolu kapanmıştır.  Derbent karakolu’nda üç kamyonla 30 kişi 

mahsur kalmıştır. Yolcuların iaşesi için Kastamonu’dan yeteri miktar erzak gönderilmiştir. 

Yolun kapanmasından sonra posta işleri Ilgaz ile Bostan Karakolu arasında hayvanlarla 

sağlanmaya çalışılmıştır. Daha sonra Nafia Vekâleti’ne ait 2 kamyon ve 62 amelenin 

gayretleriyle Kastamonu-Çankırı yolunun Çankırı sınırına kadar olan kısmı motorlu taşıtların 

ulaşımına açılmıştır. Ayrıca Ildızım ve Göllüce istasyonları arasında bir marşandiz katarının 

kurtarılmasında Çankırı’dan gönderilen 2 kar makinesi yeterli olmamış, Ankara’dan gönderilen 

diğer bir kar makinesiyle marşandizin kurtarılması mümkün olmuştur. 4 Ocak 1939 tarihinden 

itibaren bölgedeki tren hatları ancak çalışmaya başlayabilmiştir. Çankırı-Kastamonu şosesinin 

22’nci kilometresinde kalıp akıbetinden haber alınamayan Posta Kamyonu Şoför Muavini 

Hasan kurtarılmasına rağmen, Şoför Mustafa’dan haber alınamamıştır. Şosenin geri kalan kısmı 

ahali ve jandarmanın gayretleriyle 5 Ocak 1939 tarihi akşamından itibaren ulaşıma açılmıştır. 

Kurşunlu’nun Yabani Köyü’nden 43 yaşındaki İsmail Yaman 2 Ocak 1939 tarihinde 

mahkemeye gitmekte iken Dumlupınar Köyü mevkiinde donarak ölmüştür. Fırtınadan dolayı 

Çankırı ve çevresinde telgraf tellerinin bozulmasından dolayı haberleşme kesilmiştir. Yolun 

Kastamonu tarafında ise İnebolu hariç Kastamonu’yu diğer kazalara bağlayan yollar açılmıştır. 

2 Ocak 1939 tarihinde ayrıca Daday kazasına bağlı Budaklı Köyün’nden 14 yaşındaki 

İsmailoğlu Mustafa dağdan odun getirmekte iken İplikli Mevkii’nde donarak ölmüştür. Aynı 

gün Araç’ın Andıraz Köyü’nden Hasan’ın hanımı 61 yaşındaki Cemile Sarıbaş ile aynı köyden 

İsmail’in hanımı 60 yaşındaki Feride Tanyer değirmene giderken tipiden dolayı ölmüşlerdir. 

Yine aynı tarihte Araç’ın Yenice Köyü’nden 14 yaşındaki Mehmet ile halası 50 yaşındaki 

Şerife, Mergüze nahiyesinin Entarlı Köyü’nden gelmekte iken Başköy’e yarım saat mesafede 

fırtınaya tutulmuşlar, Mehmet kurtarıldığı halde, halası Şerife jandarmanın aramalarına rağmen 

bulunamamıştır (BCA, 30.10.0.0/121.860.17). 

1941 yılına gelindiğinde İcra Vekilleri Heyeti’nin 26 Ağustos 1941 tarihinde almış olduğu karar 

gereğince Kastamonu-Çankırı yolunun başlangıcında yer alan 544 metre uzunluğundaki kısmın 

17.416 keşif bedeliyle mükellef amele ve Nafia’ya ait vesait ile emaneten yaptırılması kabul 

edilmiştir (BCA, 30.18.1.2/96.76.11). 1943 yılında ise Kastamonu-Çankırı yolunun 30-32’nci 

kilometrelerinde yer alan Temizdere kısmının ıslâh edilmesi İcra Vekilleri Heyeti’nin 31 Mart 

1943 tarihli toplantısında kabul edilmiştir (BCA, 30.18.1.2/101.22.12). 

 

SONUÇ 

İnebolu-Kastamonu-Çankırı-Ankara hattı Millî Mücadele yıllarında Batı Cephesi’nin ihtiyaç 

duyduğu silâh-cephanenin sevkiyatında ve bağımsızlığa giden süreçte önemli bir tarihî görevi 

yerine getirmiştir. Bugün bu yol, tarihî misyonundan dolayı İstiklâl Yolu olarak anılmaktadır.  

Bahse konu yol güzergâhının bugün modern bir karayoluna kavuşturulması kadar aynı zamanda 

tarihî değerinin genç kuşaklara aktarılması, muhafaza edilmesi ve yaşatılması da bir o kadar 

önemli bulunmaktadır. Bugün İstiklâl Yolu olarak adlandırılan güzergâh 3 il, 7 ilçe ve 21 köy 

olmak üzere toplam 31 yerleşim merkezi içinden veya yakınından geçmektedir. Bilim 

çevrelerinin düzenlemiş oldukları paneller ve sempozyumlar, dikkatlerin İstiklâl Yolu’na 

çekilmesinde etkili olmuştur. Bugün Kastamonu ve Çankırı illerinde düzenlenen çeşitli 

etkinliklerle konu gündemde tutulmaya devam edilmektedir. 

Bu konudaki resmî girişimlerde kayda değer görülmektedir. İstiklâl Yolu Tarihi Millî Parkı bu 

girişimlerden birisidir. İlk olarak İnebolu’dan başlayıp Küre ve Seydiler’den geçerek 

Kastamonu merkeze kadar devam eden yaklaşık 95 km’lik kısım, Ankara 1 Numaralı Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafndan 2012 yılında “İstiklâl Yolu” adıyla Tarihi Sit 

Alanı olarak tescil edilmiştir. Daha sonra Ilgaz ilçesi İnköyü’nden başlayıp Ayan Köyü ve 

Çankırı merkez ilçesine kadar devam eden yaklaşık 52 km’lik kısım yine Ankara 1 Numaralı 
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Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafndan 2013 yılında “İstiklâl Yolu” adıyla Tarihi 

Sit Alanı olarak tescil edilmiştir. Son olarak İstiklâl Yolu’nun geçtiği alan, 

Cumhurbaşkanlığı’nın 01.11.2018 tarihli ve 302 Sayılı kararıyla “İstiklâl Yolu Tarihi Millî 

Parkı” olarak belirlenmiş ve 02.11.2018 tarihli 30583 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 

Söz konusu Millî Park bu anlamda kapsamı, önemi ve de misyonuyla diğer Millî Parklar’dan 

çok farklı bir özellik göstermektedir (Taşlığil, 2020, s. 88). 

Her yılın Haziran ayında ayrıca Atatürk ve İstiklâl Yolu Yürüyüşü tertiplenmekte farklı yaş 

gruplarından pek çok kişi Kastamonu ve Çankırı’daki etkinliklere katılmaktadır. Bu tür 

etkinlikler, özellikle genç kuşaklara tarih bilincinin kazandırılması açısından önemli 

görülmektedir.  
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ÖZET 

Teknolojik ve sosyolojik gelişmeler ışığında zaman hırsızlığı kavramı, güncel bir kavram 

olarak literatürde yer almaktadır. Zaman hırsızlığı, örgüt üyelerinin iş yapması gereken zaman 

zarfında işle ilgisi olmayan faaliyetlere yönelmesi ve işini ihmal etmesi durumudur. Bu durum 

olumsuz örgütsel çıktıları beraberinde getireceği için zaman hırsızlığı davranışını ortaya 

çıkaran değişkenlerin belirlenmesi önem arz etmektedir. Bu nedenle bu araştırmada zaman 

hırsızlığı davranışı ve onu etkileme olasılığı olan etkileşim adaleti kavramı ele alınmıştır. 

Araştırma etkileşim adaletinin zaman hırsızlığına etkisini belirlemeyi amaçlamıştır. Bu amaç 

için bir ilimizde imalat sektöründe faaliyet gösteren bir işletmeden anket tekniği ile veriler 

toplanmıştır. Toplanan veriler amaçlar doğrultusunda analizlerde kullanılmıştır. Gerekli 

güvenilirlik ve geçerlilik analizleri ve normallik dağılımına ilişkin analizler 

gerçekleştirilmiştir. Sonrasında sırasıyla korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. 

Regresyon analizi bulguları etkileşim adaletinin zaman hırsızlığı davranışını negatif yönde ve 

anlamlı düzeyde etkilediğini göstermiştir. Dolayısıyla yöneticinin davranışlarında adaletli 

olduğuna ilişkin çalışan algısının zaman hırsızlığı davranışlarını azalttığı belirlenmiştir 

Anahtar Kelimeler: Etkileşim Adaleti, Zaman Hırsızlığı, Zaman Haydutluğu 

 

ABSTRACT 

The light of technological and social developments, time theft/banditry takes place in the 

literature as a current concept. Time theft is the situation in which the members of the 

organization tend to activities that are not related to the work when they should do their work 

and neglect their work. It is important to determine the variables that reveal the time theft 

behavior because of this situation will bring negative organizational outputs.For this reason, 

the time theft behavior and the concept of interactional justice that may affect it are discussed 

in this study.There search aimed to determine the effect of interactional justice on time theft. 

For this purpose, data were collected from a company operating in the manufacturing sector 

in a province with the survey technique.The collected data were used in the analyzes in line 

with the objectives. Analyzes of normality, reliability, validity divisionis were performed. 

Afterwards, correlation and regression analyzes were performed, respectively. The results of 

the regression analysis showed that interactional justice had a negative and significant effect 

on the time theft behavior. Therefore, it has been determined that the employee’s perceptiont 

hat the manager is fair in his behavior reduces the time theft behaviors. 

Keywords: Interational Justice, Time Theft, Time Banditry 
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KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE HİPOTEZLER  

İşletmeden bir şeyler çalma, zimmete para geçirme gibi hırsızlık türlerine nazaran daha 

masum görülen zaman hırsızlığı, işletmelerde yaygın olarak görülen ve üretkenlik karşıtı 

olarak nitelendirilen bir iş davranışıdır (Babadağ ve Kerse, 2019: 420). Zaman hırsızlığı ya da 

diğer adı ile zaman haydutluğu, örgüt çalışanının örgütteki çalışma süresinde iş ile ilgili 

olmayan faaliyetleri gerçekleştirmesi olarak açıklanmaktadır (Martin vd., 2010: 26). Bu 

davranışı sergileyen birey, işi ile ilgili olmayan konularda internette araştırmalar yapabilir, iş 

arkadaşları ile iş dışı sohbet edebilir veya telefon ile kişisel görüşmeler gerçekleştirebilir 

(Babadağ, 2019: 34). 

Örgüt içerisinde bireyin mola ve kahve saatlerini uzatması, hastalığı olmasa da hasta 

olduğunu söyleyerek işe gitmemesi, iş saatlerinde internette kişisel araştırmalar yapması, iş 

arkadaşları ile iş dışı konularda dedikodu yapması, işe geç gelmesi ya da erken çıkması, 

çalışma saatlerinde kişisel işleri için telefon ile görüşmesi gibi davranışlar zaman hırsızlığı 

kapsamındaki davranışlardan bazılarıdır.Bu davranışlar incelendiğinde zaman hırsızlığı 

davranışının geleneksel zaman hırsızlığı, teknolojik zaman hırsızlığı ve sosyal zaman 

hırsızlığı olarak üç şekilde ortaya çıktığı görülebilir (Brock vd., 2013). Geleneksel zaman 

hırsızlığı, çay ve kahve molalarının uzatılması, sabah iş saatlerinde kahvaltı yapılması, bir işin 

daha az zamanda bitirilip kalan zamanda boş kalınması, hasta olunmasa bile hastalık 

bahanesiyle işe gelinmemesi gibi klasik zamandan çalma davranışlarını ifade eder (Babadağ, 

2019: 38). Teknolojik zaman hırsızlığı,akıllı telefon, tablet ya da bilgisayar gibi 

cihazlarınçalışmasaatlerindekişisel işler için kullanmasını ifade eder(Tulipano, 2018).Sosyal 

zaman hırsızlığı ise, çalışma saatlerinde iş arkadaşları ile dedikodu yapılması, yönetici ile iş 

dışı konular konuşulması ve kişisel işlere yönelik telefon görüşmeleri yapılması davranışlarını 

ifade eder (Babadağ, 2019: 38).  

Zaman hırsızlığına ilişkin yukarıda açıklanan davranışlar örgütsel düzeyde ciddi sorunlar ve 

olumsuz çıktılar ortaya çıkarabilmektedir. Nitekim araştırmacılar ve çalışma bulguları zaman 

hırsızlığının işletmelerin maliyetlerini artırdığını, örgütteki verimliliği baltaladığını, 

çalışanları disipline etmek için yöneticilerin daha fazla zaman harcamasına ve bireysel olarak 

üretkenliğin azalmasına yol açtığını öne sürmektedir (Babadağ ve Kerse, 2019: 422). Bu 

nedenle de, zaman hırsızlığına neden olan durumların belirlenmesi örgütler açısından önem 

arz etmektedir. Yapılan çalışmalar sinizmin, iş tatminsizliğinin, düşük örgütsel bağlılığın, 

kötü tasarlanmış ödül sistemlerinin, yüksek iş temposunun ve duygusal tükenmenin zaman 

hırsızlığı davranışlarına yol açtığını göstermektedir (Babadağ, 2019: 48-49). Zaman hırsızlığı 

davranışına yol açan bir diğer faktör etkileşim adaleti algısının olmayışıdır.  

Etkileşim adaleti, karar verme konumunda bulunan kişilerin çalışanlara karşı adil olup 

olmadığıyla, yani yöneticilerin çalışanlara nasıl davrandığıyla ilgili adalet türüdür (Kerse ve 

Naktiyok, 2020: 68). Bu adalet türü yöneticilerin her bir çalışana nezaket ve saygı 

çerçevesinde davranışlar sergilemesini (kişilerarası adalet) ve aldığı kararlarla ilgili 

prosedürleri çalışanlarıyla paylaşmasını (bilgisel adalet) ifade eder (Colquitt vd., 

2001).Dolayısıyla etkileşim adaletinde adaletin kaynağını saygıya, doğruluğa ve dürüstlüğe 

dayalı bir iletişim süreci oluşturur. Bu süreçte çalışanlar karar vericilerin tutarlı olmasını 

beklerler. Karar vericilerin her bir çalışana aynı şekilde tutum ve davranışlarda bulunması 

etkileşim adaletini artırırken, farklı davranmaları etkileşimsel adaletsizlik algısını artırmakta, 

bu artış da zaman hırsızlığı davranışını tetiklemektedir (San,2017:4). Nitekim yapılan 

çalışmalarda da bu durumu destekler bulgular elde edildiği görülmektedir. Demirtaş ve 

arkadaşları (2017) imalat sektörü çalışanları üzerinde yaptığı çalışmada örgütteki adalet algısı 

ile zaman hırsızlığı arasında negatif yönde ilişki olduğunu belirlemiştir. Lubis ve arkadaşları 

(2021) kamu çalışanları üzerinde yaptığı çalışmada örgütsel adaletin zaman hırsızlığını 
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negatif yönde etkilediğini öne sürmüştür. Bu çalışma bulguları da referans alınarak 

çalışanların yönetici davranışlarının adil olduğunu algılama/algılamama (etkileşim adaleti) 

durumunun onların zaman hırsızlığı davranışını etkileyeceği düşünülmüş ve aşağıdaki hipotez 

geliştirilmiştir:  

H1:Çalışanların etkileşim adaleti algısı, zaman hırsızlığı davranışlarını negatif yönde etkiler. 

 

ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖRNEKLEMi 

Araştırmada örgütsel adaletin bir boyutu olan etkileşim adaletinin zaman hırsızlığı 

davranışına etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma verileri Konya ilinde imalat 

sektöründe faaliyet gösteren bir işletmenin çalışanlarından elde edilmiştir. Bu çalışanlara 

kolayda örnekleme yöntemi ile e-mail ve sosyal medya platformlarından anket gönderilmiştir. 

Araştırmaya katılım için gönüllülüğün olduğu belirtilmiştir. 101 çalışandan geridönüş 

sağlanmıştır. Bu çalışanların demografik özelliklerine ait bilgiler Tablo 1’de sunulmuştur.  

Tablo 1. Demografik Bilgiler 

DEĞİŞKEN KATEGORİ FREKANS (%) 

Cinsiyet Erkek 49 48,5 

 Kadın 52 51,5 

Medeni Durum Evli  57 56,4 

 Bekâr 44 43,6 

Yaş 25 yaş altı 26 25,7 

 26-35 56 55,4 

 36-45 19 19,9 

Eğitim Durumu Lise veya altı 17 16,8 

 Ön Lisans 21 20,8 

 Lisans 48 47,5 

 Lisansüstü 15 14,9 

Çalışma Süresi 1 yıldan az 14 13,9 

 1-4 yıl 36 35,6 

 5-8 yıl 29 28,7 

 9 yıl üzeri 22 21,8 

Araştırmada Kullanılan Ölçekler 

Araştırmada etkileşim adaleti algısını ölçmek için Niehoff ve Moorman’ın  (1993)  geliştirilen 

ve farklı çalışmalarda da kullanılan (Polatçı ve Özçalık, 2015; Soyalın ve Kerse, 2020) 

Örgütsel  Adalet  Ölçeği’ndeki etkileşim adaleti maddeleri (9 madde) kullanılmıştır. Zaman 

hırsızlığı davranışını belirlemek için Brock, Martin ve Buckley (2013) tarafından geliştirilen, 

Babadağ ve Kerse (2019) tarafından uyarlaması yapılan 3 boyutlu ölçek (15 madde) 

kullanılmıştır. Ölçek maddeleri Beşli Likert tipinde (1-kesinlikle katılmıyorum/ 5-kesinlikle 

katılıyorum) hazırlanmıştır.  

Ölçeklere Yönelik Analizler 

Araştırmada etkileşim adaleti ve zaman hırsızlığı ölçekleri için doğrulayıcı faktör analizleri 

yapılmıştır. Analizlerde zaman hırsızlığı davranışına ait bir madde (ZH7) faktör yükü 

0,50’nin altında olması nedeniyle analizden çıkarılmıştır. Bunun yanında faktör analizinde 

ölçekler için modifikasyonlar yapılarak uyum indeks değerleri iyileştirilmeye çalışılmış ve 

nihayetinde referans alınan indeks değerleri karşılanmıştır. Ayrıca ölçeklerin güvenilirlikleri 

için Cronbach Alpha değerlerine de bakılmıştır. Yapılan analizlerde etkileşim adaletinin 

değerinin 0,972; zaman hırsızlığının değerinin ise 0,855 olduğu görülmüştür. Dolayısıyla bu 

değerlerin 0,70’den yüksek olması nedeniyle ölçeklerin güvenilir olduğu belirlenmiştir.  
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Korelasyon ve Regresyon Analizi 

Araştırmada amaç doğrultusunda verilerin normallik varsayımını sağlayıp sağlamadığına 

bakılmıştır. Ölçeklere ilişkin çarpıklık ve basıklık değerleri incelenmiştir (Tablo 2). Bu 

değerlerin +2 ile -2 arasında olduğu görülmüş, dolayısıyla da normallik varsayımı 

sağlanmıştır (George ve Mallery, 2016). Bu nedenle Pearson korelasyon analizi yapılmıştır. 

Analizde etkileşim adaleti ile zaman hırsızlığı arasında negatif yönde bir ilişki olduğu (r= -

,403; p<,05) görülmüştür. Daha sonrasında çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Demografik 

değişkenleri kontrol altına almak amacıyla Cinsiyet, Medeni Durum, Yaş, Eğitim Durumu ve 

Çalışma Süresi analize dahil edilmiştir. Elde edilen bulgular Tablo 3’de sunulmuştur.  

Tablo 2. Çarpıklık ve Basıklık Değerleri  

Değişkenler Çarpıklık SH Basıklık SH 

1. Etkileşim Adaleti  -,010 ,240 -1,376 ,476 

2. Zaman Hırsızlığı  1,088 ,240 ,852 ,476 

Tablo 3. Regresyon Analizi Bulguları  

Bağımlı Değişkenler  Bağımlı Değişken: Zaman Hırsızlığı  

 β S.H. t p 

Cinsiyet ,138 ,174 1,456 ,149 

Medeni Durum -,059 ,201 -,548 ,585 

Yaş ,026 ,162 ,216 ,830 

Eğitim  ,001 ,099 ,005 ,996 

Çalışma Süresi  ,048 ,112 ,407 ,685 

Etkileşim Adaleti  -,411 ,061 -4,323 ,000 

R2 ,212 

Düzeltilmiş R2 ,162 

F 4,219** 

Tablodaki bulgular demografik değişkenlerin kontrol altında tutulduğu bir durumda etkileşim 

adaletinin zaman hırsızlığını negatif yönde ve anlamlı düzeyde etkilediğini göstermektedir. 

Dolayısıyla etkileşim adaletine ilişkin algının olması zaman hırsızlığı davranışını 

azaltmaktadır. Bu nedenle hipotezimiz kabul edilmektedir.  

 

SONUÇ  

Teknolojik ve sosyolojik gelişmelerle beraber rekabetin yoğunlaştığı günümüzde, örgütlerin 

başarıya ulaşmalarında örgüte bağlı, yüksek verim ve performans sahibi çalışanların varlığı 

büyük önem arz etmektedir. Bu yüzden çalışanların adalet algılarının pozitif yönde olması 

örgütü başarıya ulaştıracaktır. Zira çalışanların adalete ilişkin algıları, bu çalışma bulgularında 

da görüldüğü gibi maliyetleri artıran ve verimliliği ve üretkenliği düşüren zaman hırsızlığı 

davranışlarını(Babadağ ve Kerse, 2019: 422) azaltacaktır.Bu nedenle söz konusu davranışları 

tümüyle ortadan kaldırmak mümkün olmasa da minumum düzeye indirmekte fayda vardır. 

İşte bu çalışmada etkileşim adaletiyle bu davranışları azaltmanın mümkün olabileceği 

görülmüştür.  

Yapılan çalışma ile önemli akademik bulguların elde edildiği düşünülmektedir. Ancak 

çalışmada bazı kısıtlar da bulunmaktadır. Bunlardan birisi verilerin anket tekniği ile 

toplanması ve kapalı uçlu soruların kullanılması nedeniyle katılımcıların doğrudan düşünce ve 

fikirlerini yansıtamaması durumudur. Çalışmanın bir diğer kısıtı ise çalışmanın bir ilde, imalat 

sektöründe faaliyet gösteren bir firmayı kapsamasıdır. Tek bir sektör üzerinde yapılan 
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çalışma, diğer sektörlerdeki çalışanların fikirlerini kapsamamakta, dolayısyla genelleme 

yapmayı engellemektedir.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье исследуется трансформация таких жанров как дневники, мемуары, исповеди и 

др. в эссе. На страницах современной печати они публикуются все чаще. Вместо 

вышеназванных жанров сегодня творчески настроенный человек предпочитает написать 

небольшое эссе. Учитывая разновидности этого жанра, специфика остается неизменным. 

Меняются общественные формации, литературные эпохи, стили. Эссе остается 

внутренне неизменным. Это говорит о наличии в нём некоего «стержня», 

удерживающего, при всём внешнем разнообразии, единство структуры жанра. Этот 

стержень - содержание. А содержание эссе - личность автора. Автор «главный герой» 

своего произведения. 

Несмотря на всё разнообразие внешних форм, эссе, тем не менее, мало изменилось. Оно 

стало более глубокой, и в то же время раскрепощенной. Писатели рассказов, 

воспоминаний, дневников и очерков пользуются фрагментарной композицией. Если 

авторов этих жанров заботит разворачивание картины события или характера, то у 

эссеиста совсем другой предмет. Именно он определяет «сходство несходного». И форма 

здесь на последнем месте. В этой связи необходимо отметить творения писателей 

публицистов, внесших вклад в национальную литературу Азербайджана, в которых 

наблюдаются все элементы художественного слова  - это Анар («Подвиг поэта»), Эльчин 

(«Человек, несущий добрые вести»), Сабир Рустамханлы («Книга жизни»), 

проф.Дж.Мамедли («Осенние цветы», «Талисман») и многих др. 

Целью является выявить формы эссе, которые значительно дифференцируются. Для 

этого проделан творческий анализ эссе отечественных писателей-публицистов 

Азербайджана, а также сделан экскурс в историю появления этого жанра.  Вследствие 

«переходности» эпохи, требующей осмысления и оценки, жанр эссе не только прижился 

(в Азербайджане), но даже претендует по популярности на первенство среди остальных 

художественно-публицистических жанров. Эссеистический подход автора к 

собственному внутреннему переживанию принципиально отличает эссе от других, 

отражающих, так или иначе, виртуальный мир.  

Ключевые слова:   художественная публицистика, композиция, дифференциация, 

автор, эссе, дневник. 

   

ÖZET 

Məqalədə gündəliyin, xatirənin, memuarın və s. kimi bədii-publisist janrların esseyə 

transformasiyası araşdırılır. Essenin intensivliyi müasir mətbuatın səhifələrində özünü göstərir. 
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Bu gün yaradıcı insan yuxarıdakı janrların əvəzinə qısa esse yazmağa üstünlük verir. Janrın 

müxtəlif növlərini nəzərə alaraq, onun özünəməxsus spesifikası dəyişməz qalır. İctimai 

formasiyalar, ədəbi dövrlər, üslublar dəyişir, lakin esse daxilən dəyişməz olaraq qalır. Bu da 

onun daxili strukturunun vəhdətini özündə saxlayan müəyyən bir “sütun”un mövcudluğundan 

xəbər verir. Bu sütun -  məzmundur. Essenin məzmunu isə - müəllifin şəxsiyyətidir. Müəllif 

əsərinin “baş qəhrəmanıdır”. 

Müxtəlif formatlarına baxmayaraq, esse az dəyişdi. Bu janr daha da zənginləşdi və eyni 

zamanda, sərbəst oldu. Hekayə, xatirə, gündəlik, memuar, oçerk və esse müəllifləri əsasən 

fraqmentar kompozisiyadan istifadə edirlər. Əgər bu janrların müəllifləri hansısa hadisənin və 

ya personajın təsvirinin açılmasını qarşıya məqsəd qoyurlarsa, deməli, esseistin predmeti 

tamam başqa mövzuya aiddir. O, məhz “oxşar olmayanların oxşarlığını” təyin edir. Və forma 

burada sonuncu yerdədir. Bu səbəbdən Azərbaycanın milli ədəbiyyatına töhfələr vermiş yazıçı- 

publisistlərin yaradıcılıqlarında  bədii sözün bütün elementlərinin  müşahidə olunmasını qeyd 

etmək lazımdır - bunlar Anar (“Şairin şücaəti”), Elçin (“Şad xəbərlər gətirən adam”), Sabir 

Rüstəmxanlı (“Ömür kitabı”), professor C.Məmmədli (“Yazılmamış zamanın son 

nöqtəsi”,“Payız çiçəkləri”, “Talisman”, ) və başqaları. 

Məqsəd əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənən esse formalarını müəyyən etməkdir. Bunun üçün 

Azərbaycanın yazıçı-publisistlərinin esselərinin yaradıcı təhlili aparılıb, həmçinin bu janrın 

yaranma tarixinə ekskursiya edilib. Zamanı dərk etmə və qiymətləndirmə tələb edən “keçid”inə 

görə esse janrı nəinki Azərbaycanda kök saldı, hətta populyarlıq baxımından digər bədii-

publisistik janrlar arasında birinci olmaq iddiasındadır. Müəllifin daxili düşüncələrinin essedə 

əks olunması onu digər bədii-publisistik janrlardan  əsaslı şəkildə fərqləndirir. 

Açar sözlər: bədii publisistika, kompozisiya, müəllif, esse, gündəlik. 

 

В XX веке в связи с отменой цензуры в Азербайджанских СМИ произошел скачок, как 

во всех сферах деятельности журналистского творчества, так и в развитии 

художественно-документальной литературы, которая в известной степени начала 

теснить некоторые традиционные жанры. В современных СМИ некоторые жанры 

трансформируясь, отошли на задний план, уступив тем самым место информационным 

и аналитическим. 

В современных медиа прослеживается все большее количество журналистских 

произведений, в которых сильно авторское, субъективно-эмоциональное, 

«эссеистическое» начало. Многие журналы и большинство аналитически 

ориентированных газет имеют  рубрику «Колонка редактора», как и в постсоветские 

времена. Можно смело утверждать, что практически любое средство массовой 

информации, имеющее аналитическую составляющую вещания, старается сегодня 

использовать услуги эссеистов. По выражению авторов, «... в любом эссе голос, 

говорящий с нами вступает в отношения лишь с нами» [7].  

Современный читатель предпочитает художественную документалистику,  первыми 

видами которого  считаются мемуары, биографии и эпистолярные произведения, 

возникающие в период поздней античности. Необходимо отметить, что на основании 

оставленных в наследство дневников, воспоминаний и мемуаров, женами (Гамида ханум 

Джаваншир-Мамедкулизаде, Малейка ханум Гаджибекова, Ханифа ханум Меликова и 

др.)  выдающихся классиков-публицистов Азербайджана были сделаны множество 

научных исследований, исследовавших жизнь и творчество  великих мастеров слова. 

Факты, вложенные в эти рукописи в сопряжении с чувствами и переживаниями авторов 
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вбирают в себя элементы жанра эссе – которое на сегодняшний день завоевало своей 

эстетичностью огромную популярность. 

Эссе обычно посвящается теме или проблеме, отражающее взгляды и мысли автора в 

свободной форме по актуальной теме. Этот жанр создан на стыке литературы, 

философии и журналистики. Как отдельный жанр, он впервые встречается в творчестве 

французского философа и писателя Мишеля Монте в произведении под названием 

«Опыты» (1580 г.). Фраза Монтеня уже стала крылатой: «Содержание моей книги - я 

сам». Но это «я сам» особого рода. Это не фиксация значимых событий как в дневнике; 

это не рассказ о своей жизни, мыслях и поступках, как в автобиографии; это не покаяние, 

как в исповеди. Это экзистенциально окрашенные впечатления и размышления автора - 

результат личностного самоанализа в ситуации проблемы, выбора [5]. 

В XIII-XIX в.в. эссе стали одним из ведущих жанров в Европе в области литературной 

критики, публицистики и журналистики. В современной западной журналистике термин 

эссе применяется ко всем небольшим научным и публицистическим статьям [5]. 

Теория жанра не может строиться на основе анализа произведений одной эпохи, при том, 

что эссе - жанр, имеющий глубокие корни в истории человечества, который появился в 

Японии, причем гораздо раньше - в X веке - и под другим названием - «дзуйхицу». Здесь 

«основательницей» считают Сэй Сёнагон - фрейлину императорской свиты, назвавшую 

свое произведение «Записки у изголовья». «Записки у изголовья»[9] - прежде всего, 

совершенно особый, эстетический, взгляд на мир. Сэй Сёнагон не задавалась целью 

подробно и в деталях описывать дворцовую жизнь. Ее занимали не сами события, а 

впечатления от этих событий. Главное место в книге заняли мысли и наблюдения. Мысль 

ее неуловима, невозможно порой угадать, куда приведут писательницу те или иные ее 

размышления.  

 Словари утверждают: эссеист - «то же, что очеркист», а эссе - синоним очерка. 

Эссе Спец. Очерк, трактующий литературные, философские, социальные и другие 

проблемы не в систематическом научном виде, а в свободной форме. Виды: 

Литературно-критическое эссе,  Философское эссе.[5] Этот жанр можно считать 

универсальным в том смысле, что они могут быть и аналитическими  и 

художественными. Эссе все более включается состав таких жанров, как автобиография, 

биография, дневник, мемуары, очерк, эпистолярная литература, документальная драма и 

др. к так называемой «художественно-документальной литературе» или, иначе, к 

«литературе факта». Эти произведения имеют философский, историко-биографический, 

публицистический, литературно-критический, научно-популярный, беллетристический 

характер. 

Все элементы художественного слова наблюдаются в творениях таких писателей-

публицистов Азербайджана как Анара («Подвиг поэта»), Эльчина («Человек, несущий 

добрые вести»), Сабира Рустамханлы («Книга жизни»), проф.Дж.Мамедли («Осенние 

цветы») и многих др.Поставлена цель выявить формы эссе, которые значительно 

дифференцируются. Для этого проделан творческий анализ эссе отечественных 

писателей-публицистов Азербайджана, а также сделан экскурс в историю появления 

этого жанра. 

Исследуя художественную публицистику проф.Дж.Мамедли пишет: «В научном 

направлении Азербайджанской журналистики публицистика изучена достаточно. Среди 

них к особому исследованию были привлечены публицисты Дж.Мамедкулизаде, 

Уз.Гаджибеков, М.С.Ордубады, Н.Нариманов, С.Вургун, М.Ибрагимов, и др. Но 

фундаментально художественная публицистика в Азербайджане была исследована 

доктором наук, профессором Ф.Мехти [2]. На примере очерка теоретик  раскрывает 
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творческий подход к изображению человека, его переживания. В публицистике, как и 

литературе подход к изображению переживаний и чувств эстетический - различает их 

фактичность.        

Эссе Анара «Подвиг поэта» [1], посвященное гениальному азербайджанскому поэту 

Имамеддину Насими знакомит читателя с миром царящим в литературе.  Цитируются 

газели Насими, что и придает эссе художественную выразительность, эмоциональную 

оценочность с использование фактических данных. В личности Имамеддина Насими  

автор  раскрывает его творчество и трагичную судьбу. Он пишет: «Судьбы большинства 

великих поэтов прошлого - трагические судьбы. (Впрочем, и наш век не составляет 

исключения - Муса Джалиль, М. Мушфиг, Г.Джавид, Лорка, Нурдал Григ, Никола 

Вапцаров и мн.др.).  Этот горестный мартиролог можно продолжать еще долго. 

Непонимание, забвение, духовная, если не физическая изоляция, одиночество – это еще 

не самое худшее из того, что выпадает на долю истинных поэтов». Художественное 

начало присутствует в высказываниях писателя: «Но, по легенде, капля крови Насими 

попала на палец этого самого захида (захид - буквально «аскет», представитель одного 

из самых ненавистных Насими институтов исламской религии)», «Конечно, Насими не 

был атеистом в современном понимании этого слова (хотя хулители и называли его 

безбожником)». 

Рассмотрев художественный документализм в эссе Анара мы видим как он дает полную 

информацию о том, кто такой Насими, о роли в его жизни Фазлуллаха Наими - об 

учениях, сторонником которого он был. Описание выражено философскими мыслями, 

что и присуще эссе, оставляя отпечаток в памяти читателя, заставляя его задуматься: 

«Долготерпение, безропотное приятие судьбы, какой бы горькой и несправедливой она 

ни оказалась - вот «мудрость» исламской религии, как впрочем, и всех остальных 

религий. Обещание счастья в необозримом будущем, во всяком случае, не в нашем мире, 

или по пространственной, или по временной, неважно по какой причине - вот посулы 

всех религий» [1].  

Использовав элементы художественной литературы, Анар с гордостью и восхищением 

перемещает Насими в современный город Баку. Буд-то он вернулся через шесть столетий 

в столицу Советского Азербайджана со своими прекрасными творениями. Анар 

осмысливает факты, создавая целостный образ действительности, имеющие наряду с 

практическим и познавательным - художественно-эстетическое значение. Завершают 

эссе великие строки Насими: «В меня вместятся оба мира, но в этот мир я не вмещусь» 

[1].  

Первое, что бросается в глаза при чтении крупных эссеистических произведений это то, 

что практически все они рождались из личной потребности «понять», «познать», 

«разобраться», хотя иногда и просто «запечатлеть» окружающий мир. Бесспорно: 

эссеистика - одна из форм познания. Всех эссеистов отличает огромная и напряженная 

внутренняя работа, причем часто - наперекор «сознательному мировоззрению». 

В основе художественной публицистики лежат документальные факты, но 

«определяющим становится авторское впечатление от факта, авторская мысль». К 

способам предъявления фактического материала относятся авторская интерпретация, 

образная трактовка и приемы художественной литературы, которые присутствуют во 

всех эссеистских произведениях профессора Дж.Маммедли.  

«Последняя точка неписанного романа» - это эссе, посвященное выдающемуся, 

талантливому Азербайджанскому писателю, автору многих эссе – Анару. Джахангир 

Маммедли в своем эссе наглядно описывает день, проведенный в четырех стенах, в связи 

с известной нам пандемией. Герой эссе, любящий свою работу смотрит в окно своего 
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дома – и видит как его родной, любимый южный, когда-то солнечный город стал 

мрачным и безлюдным. «Теперь начались «домашние заключения» под названием 

короновирус. Писатель, набросив на плечо любимую барсетку, вышел на улицу и 

прошелся по пустым улицам города, напоминающего законченный сюжет 

незаконченного романа…» [4]. До самого финиша автор описывает характер своего 

героя, не упоминая его имени. Но каждый, кому знаком своими изысканными 

произведениями узнают своего любимого писателя публициста Анара. 

«Все знали, что в своем преклонном возрасте он сам набирал на компьютере свои 

повести и романы – несмотря на то, что он не признавал социальные сети  и называет их 

«социальным посмешищем». В конце эссе автор указывает на своего героя следующим 

образом. «Теперь начались «домашние заключения» под названием короновирус. 

Писатель, набросив на плечо любимую барсетку, вышел на улицу и прошелся по пустым 

улицам города, напоминающего законченный сюжет своего незаконченного романа…».  

«Уже рассветало, писатель еще раз обдумав обо всем поставил последнюю точку своего 

романа, и подписался Анар» [4] 

Реальное жизненное внутреннее пространство, в котором существуют чувства и 

сознание эссеиста – это его «литературный» мир. Это «пространство», духовная 

структура, определяет его мироощущение и направляет человека в его жизненной 

деятельности: дает отношение к происходящему, «выбирает» ориентиры для будущего, 

окрашивает внешний мир в уникальные, индивидуально-неповторимые тона, в общем, - 

составляет чувственно-эмоциональную часть картины мира: «…Шумит ветер в полночь, 

и уносит листья... Так и жизнь в быстротечном времени срывает с души нашей 

восклицания, вздохи, полумысли, получувства... Которые, будучи звуковыми 

обрывками, имеют ту значимость, что «сошли» прямо с души, без переработки, без цели, 

без преднамерений - без всего постороннего... Просто - «душа живет»... то есть «жила»... 

С давнего времени мне эти «нечаянные восклицания» почему-то нравились. Собственно, 

они проникают в нас непрерывно, но их не успеваешь (нет бумаги под рукой) отметить, 

- и они умирают. Потом ни за что не припомнишь. Однако кое-что я успевал занести на 

бумагу. Записанное все более накапливалось. И вот я решил эти опавшие листья собрать. 

Зачем? Кому это нужно? Просто - мне нужно.. .»[3] 

«Осенние цветы» - эссе, посвященное покойной супруге автора, которое оставило своим 

глубоким творческим профессионализмом впечатление у своих читателей.  Вот 

уникальность художественного слова: «Последний месяц осени, и прошло пять лет с 

того времени, как многие цветы, за которыми ты так трепетно ухаживала и выращивала 

не вынесли недавно наступивших осенних холодов. Но природа меня пожалела. Все-таки 

на твоих саженцах появились первые раскрывшиеся бутоны...». 

«Я в дороге... С собою наедине. Изредка, с горечью оглядываюсь на свободное переднее 

сиденье, которое сжимает мне сердце. На сиденье, которое осталось свободным 

навсегда» [3]. 

Автор, использовав приемы художественной литературы, демонстрирует свои чувства и 

переживания, придавая художественную окраску глубоким философским осмыслением, 

впечатляющим и заставляющим читателя задуматься над человеческими судьбами – 

надолго. Внутренняя жизнь - «душа» - оформляется или в самосознании («внутренней 

жизни автора»), или, организованном сознании, в сознании другого («внутренней жизни 

другого человека» - героя, персонажа). И в том, и в другом случае душевная эмпирика - 

как абстрактный продукт мышления - одинаково преодолевается.  
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Возьмем к примеру эссе Эльчина Эфендиева  «Человек, несущий добрые вести». Эссе 

вбирауе элементы воспоминания: «В памяти всплыл уже ушедший в восьмилетнюю 

давность день – 10 августа 2002 года, день, когда во втором часу заверещал мой 

мобильник и голос Фахраддина сообщил мне прекрасную новость: - Поздравляем вас! У 

вас родился внук!». Итак, появился на свет маленький человечек, и мы нарекли его 

Илъясом» [10]. И далее, автор вспоминает всю историю знакомства и встречи своих 

друзей «...Если не ошибаюсь, тогда мы впервые с Фахраддином оказались за одним 

столом, и у меня до сих пор в памяти застольная культура, аккуратность, теплота и смак 

разговоров Фахраддина в той доверительной компании». Эссе жанр чувств и 

человеческих переживаний – «...Пишу эти строки, и мне вдруг кажется, что много 

позднее налетевшие вот такие же лихие ветры унесли Фахраддина в мир иной...» [10]. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В публицистике, как и в литературе, подход к изображению переживания эстетический. 

«Переживание, чтобы эстетически уплотниться, положительно определиться, должно 

быть очищено от нерастворимых смысловых примесей, …только такую душу можно 

поместить в данный наличный мир и сочетать с ним, только такая концентрированная 

душа становится эстетически значимым героем в мире» — утверждал Бахтин [6]. 

В данной статье нашей задачей было исследовать художественную публицистику, 

раскрыть достижения мастеров в журналистике столь же уникальных, как и в любом 

другом искусстве, наличие в них элементов художественной литературы, где автор через 

анализ произведения предлагает свой взгляд на мир, и все средства выразительности. 

Исходя из исследованного, выявляется, что эссе все более включается в состав таких 

жанров, как автобиография, биография, дневник, мемуары, очерк, эпистолярная 

литература, документальная драма и др. 
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ABSTRACT 

Summary: Aromatic and medicinal plants are an inexhaustible source of traditional and 

effective remedies due to the active ingredients they contain: alkaloids, flavonoids, 

saponosides, quinones, vitamins and of course, essential oils. Essential oils are active 

ingredients resulting from the secondary metabolism of medicinal plants, and have been used 

since ancient times and are widely used to this day, for their biological properties (antimicrobial, 

antioxidant, analgesic), anti-inflammatory, anti-carcinogenic, anti-parasitic, insecticide, etc.) 

and applications in multiple and diverse industries: that of food, cosmetics, perfumery and 

pharmacy. 

Introduction: Among the families belonging to this category of aromatic and medicinal plants, 

the Lamiaceae family, which contains several genera, including Ocimum. Ocimum basilicum is 

one of the most studied species of the genus Ocimum. It is used in traditional medicine for the 

treatment of several diseases (stomach cramps, diarrhea, angina pectoris, etc.), but also in the 

food flavoring industry. And it is also an important source of essential oil used in perfumery, 

cosmetics and dermatology.  

Research and Findings: This review paper aims to study previous research on the antioxidant 

and antimicrobial activities of the essential oils of this plant belonging to the Lamiaceae family. 

In the literature, interesting biological properties have been described for this species of 

Basilicum. We realised a brief presentation of the most special actions of this outstanding plant. 

Conclusion: Indeed, the essential oil extracted from Basilicum sp. has antioxidant and 

antimicrobial but also other important properties. 

Keywords: Lamiaceae, Ocimum, Basilicum, Essential oils 

 

INTRODUCTION 

The Lamiaceae family is one of the most common in the plant regnum. It is also known as 

Labiatae, comprising about 258 genres and 6900 species. The plants can be found all over the 

world, but most are concentrated in the Mediterranean basin. Many of these plants are aromatic, 

rich in essential oils and have an economic and medicinal interest. 

The genus Ocimum of the Lamiaceae family, native to South Asia, Iran and the Middle East, 

includes at least 100 species, based on differences in growth rate, color, size, shape and aromatic 

composition of the leaves. It is a large group of herbaceous, annual or perennial plants and they 
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are usually aromatic species whose essential oils have various uses in perfumery, cosmetics and 

medicine.  

Ocimum basilicum is one of the most studied species of the genus Ocimum. Interesting 

biological properties for this species have been described in the literature. Indeed, the essential 

oil has insecticidal, antioxidant, antibacterial, antifungal properties. It is the most common type 

of basil in the Western Hemisphere and has the greatest economic importance. 

Description of the plant 

Basil (Ocimum basilicum L.) is an annual herbaceous plant with a height of 50 to 60 cm, has 

pink and white flowers. The most useful parts of basil are the leaves and seeds. 

Description of the plant parts: 

• Stem: is quadrilateral, reaching up to 50 to 60 cm in height. 

• Leaves: opposite, dentate at the top, oval, curved at the base, acuminate at the tip, small or 

wide and always very bright pale green to dark green 

• Flowers: are small and grouped in tips at the end of the branches and in the axils of the 

leaves. They are cream, white, pink or purple, depending on the variety. 

• Seeds: small (fine), elongated and dark brown. 

• Root: is a pivoting type 

Systematic position in the taxonomic classification: Plantae/ Spermaphyte/ Lamiales/ 

Lamiaceae/ Ocimum/ Ocimum basilicum L. 

The uses of this plant are multiple. Ocimum basilicum is used as a food ingredient, remedy, 

cosmetic ingredient and for ornamental purposes. It is considered to be one of the best-known 

plants and most used in the culinary world, it is popular in the cuisine of a wide variety of 

countries in many types of gastronomic recipes. Ocimum basilicum leaves are used in 

traditional medicine as a tonic, stimulant, carminative, stomachic, antispasmodic, antiviral. 

Habitat 

Basil (Ocimum basilicum) (also known as sweet basil) is a spicy annual plant with medicinal 

and aromatic uses known for several millennia. It is native to India and tropical Asia and grows 

wild in the tropics and subtropical regions, especially in Central Africa and Southeast Asia. It 

is grown commercially in many warm and temperate countries in various regions around the 

world, including Romania, Turkey but also France, Hungary, Greece and other southern 

European countries, as well as Egypt, Morocco and Indonesia. It is also grown in several US 

states, especially in Arizona, New Mexico and North Carolina, as well as California. 

 

RESEARCH AND FINDINGS 

Secondary metabolites 

Basilicum plants are able to produce a large and diverse assortment of organic compounds, but 

the vast majority do not appear to participate directly in growth and development. These 

substances are called secondary metabolites. Moreover, these metabolites are not produced 

directly during photosynthesis, but are synthesized from primary metabolites. They are 

important for the survival and adaptation of the plant to its environment, so it fulfills key 

functions in resistance to biotic (phytopathogens, herbivores, etc.) and abiotic (UV, 

temperature, etc.) constraints. 
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Secondary metabolites are classified into three main categories according to their structure: 

a) Polyphenols or phenolic compounds 

b) Alkaloids 

c) Terpenoids 

a. Phenolic compounds 

Phenolic compounds or polyphenols are secondary metabolites produced by plants. They are 

naturally present in foods containing vitamins A, C or E, carotenes and certain minerals such 

as selenium and zinc. It is found in larger quantities in fruits, vegetables and grains, as well as 

in beverages such as tea, coffee. 

Chemical structure: Polyphenols have a benzene ring which carries free hydroxyl (OH) groups 

or is involved in another function like ether, ester or heterosydes (1) 

 

 

Properties of polyphenols: 

• Polyphenols have multiple essential roles in plant physiology and have properties on the 

human body, mainly as antioxidants, antiallergics, anti-inflammatory, anticancer and 

antimicrobial agents. 

• Consumption of polyphenols promotes protection against cardiac and vascular disorders. 

• Inhibits nucleic acid synthesis in bacteria and causes damage to bacterial cell membranes. 
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Flavonoids are a group of polyphenolic compounds that are widely distributed in the plant 

kingdom. These pigments are responsible for the coloring of flowers, fruits and sometimes 

leaves. These secondary metabolites are usually consumed daily in the form of fruits and 

vegetables. 

Chemical structure 

Flavonoids have a basic structure with fifteen carbon atoms, with two aromatic rings linked 

together by a heterocycle, starting from Flavan. 

 

Properties of flavonoids: 

Flavonoids are generally powerful antioxidants. They thus have the ability to protect plants 

against the harmful effects of free radicals generated in response to attacks on our environment 

(pollutants, infections, UV radiation, etc.). Others are also good inhibitors of enzymes and are 

known for their antiseptic or anti-inflammatory properties. (2) 

b. Alkaloids 

Alkaloids are basic nitrogenous products of natural origin whose nitrogen atom is included in 

a heterocyclic system. They are most often located in the peripheral tissues; in the outer bark 

of stems and roots, seeds. (3) 

 

Properties of alkaloids 
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Alkaloids have long been used in medicine. They have many pharmacological activities: they 

affect the human nervous system, especially chemical transmitters such as acetylcholine, 

dopamine and serotonin. They have antimalarial activities (quinine) and anticancer actions 

(vincristine, vinblastine), anti-inflammatory, antioxidant and antibacterial properties and 

protective roles against predators. 

c. Terpenoids 

Terpenoids are natural products that occur widely in nature from a wide variety of plants and 

some animals and are found abundantly in fruits, vegetables and flowers (4) 

 

Properties of terpenes 

Many terpenoids serve as defense compounds against microbes and herbivores and are natural 

molecules to attract pollinating insects and have biological activities: anti-inflammatory, 

anticancerogenic and antiviral. 

Essential oils 

At any given time and through different civilizations: Greek, Roman, Egyptian, Chinese, 

Arabic, etc., the humans used plants not only for food, clothing, heat, shelter, perfume ... but 

also to maintain a balance in their lives, alleviates ailments, in order to prevent and cure diseases 

that are harmful to their health. 

Indeed, plants are the main source of active ingredients, whose role and use are very varied. 

Thus, essential oils are one of the most remarkable active ingredients for their many properties: 

organoleptic, fragrant, healing, etc. and for their multiple and diverse applications in the 

industrial sector.  

Essential oils are volatile, natural and complex compounds characterized by a strong odor and 

formed from herbs as secondary metabolites. They are generally obtained by steam or hydro-

distillation. In nature, the essential oils play an important role in protecting plants as 

antibacterial, antiviral, antifungal, insecticide and also against herbivores by reducing appetite. 

They can also attract certain insects to promote the dispersal of pollen and seeds or repel other 

unwanted insects. 

They can be synthesized by all plant organs, i.e. buds, flowers, leaves, stems, twigs, seeds, 

fruits, roots, wood or bark and are stored in secretory cells, cavities, ducts, epidermal cells or 

glandular trichomes. 

Essential oils have a number of well-known physical properties: 

- are composed of aromatic molecules with very low molecular weight. 
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- very flammable and very smelly, liquid at room temperature. 

- they are volatile 

- rarely colored 

- have a high refractive index 

- their density is generally lower than that of water, with few exceptions. 

The usefulness of essential oils 

Essential oils have a very wide spectrum of action, as they inhibit the growth of mold and yeast. 

Their activity is mainly a function of their chemical composition and, in particular, of the nature 

of their major volatile compounds. They act by preventing the multiplication of the fungus, the 

sporulation and synthesis of their toxins. For yeasts, they act on biomass and on the production 

of pseudomycelium. 

Bacteria are responsible for various infections in living organisms. Researchers hoped to 

eradicate certain diseases with the discovery of antibiotics. Unfortunately, the widespread use 

of these drugs has led to a growing resistance of bacteria to antibiotics. In this perspective, there 

has been great interest in looking for new biologically active and effective substances as an 

alternative to natural resources. In particular, medicinal plants are a potential source of 

antimicrobial compounds and / or inhibitors of antibiotic resistance mechanisms. 

The antibacterial activity of vegetable oils has been the basis of many applications, including 

pharmaceuticals, medicines and natural therapies. The common basil (Ocimum basilicum L.) 

belongs to the Lamiaceae family and has been considered an important plant traditionally used 

throughout the world. (5) 

More than 150 species of this genus have been recognized, and basil is one of the most 

commercially important plant in the world. It has been used as a food ingredient for flavoring, 

in cosmetics and in traditional medicine to treat coughs, inflammation and pain. Basil essential 

oil has been shown to have high antioxidant, antimicrobial, antihypertensive, anticancerogenic 

and anti-inflammatory activities. Various authors have also described the antibacterial 

properties of this essential oil. 

The chemical composition of O. basilicum essential oil differs depending on the season. These 

essential oils have oxygenated monoterpenes (60.7-68.9%), followed by sesquiterpene 

hydrocarbons (16.0-24.3%) and oxygenated sesquiterpenes (12.0-14.4%). Around 29 

compounds representing 98.0-99.7% of the oil composition were studied. Linalool was the main 

constituent of the essential oils (56.7-60.6%), followed by epi-α-cadinol (8.6-1.4%), α-

bergamotene (7.4-9.2%), γ-cadinen (3.3– 5.4%), germacrene D (1.1–3.3%) and camphor (1.1–

3.1%). In addition, components such as methylchavikol, methylcinnamate, linolen, eugenol, 

camphor, cis-geraniol, 1,8-cineole, α-bergamotene, β-caryophyllene, germacren D, γ-cadinen, 

epi-α-cadinol and viridiflorol were reported as important components. (6)  

The essential oil obtained from O. basilicum showed a strong antimicrobial activity against a 

large number of microorganisms in various studies. This strong effect has been demonstrated 

using O. basilicum extracted in different seasons. S. aureus and B. subtilis were two of the 

microorganisms tested, and these bacteria showed significant sensitivity in the presence of basil 

essential oil, with low MIC values for S. aureus (0.9-1.5 mg / ml) and B. subtilis (0.8 –1.4 mg 

/ ml). These findings have shown that basil essential oil is a potent antimicrobial agent. (7) 

Numerous researchers have reported on the antimicrobial activity of basil against drug-resistant 

bacterial strains of the genera Staphylococcus, Pseudomonas and Enterococcus. Other 

investigations reported that L. monocytogenes and B. cereus were sensitive to basil essential 

3. INTERNATIONAL ANKARA MULTIDISCIPLINARY STUDIES CONGRESS 
December 5-7, 2021 

Ankara, Turkey

Full Texts Book 101 www.izdas.org

_____________________________________________________________

____________________________________________________________



oil. The viability of these two bacteria treated with 0.1% basil essential oil was 0.16% and 

0.08%, respectively. In the same study, Vibrio spp. and Aerobacter hydrophila also showed 

high sensitivity; with 0.01% concentration of basil essential oil, the viability ranged from 

0.014% to 3.64%. (8) 

A number of studies have found the effect of basil essential oil on drugs such as amoxicillin 

and flumequine. Demonstrated antimicrobial activity comparable to these drugs, showing a 

strong effect against Gram-positive and Gram-negative bacteria. This effect is increased when 

the essential oil is produced in autumn and winter, when the linalool content is in higher 

concentrations. Essential oil from O. basilicum L. has also been shown to have an inhibitory 

effect on fungi such as Aspergillus ochraceus. (9) 

Dehydration of basil leaves and the impact on the composition of the extracts 

Sweet basil (Ocimum basilicum L.) is a very important medicinal plant and a functional 

ingredient marketed mainly dried to ensure microbiological safety and to extend its shelf life. 

Reduced aroma, shrinkage, unsatisfactory texture, color deterioration and wilting effects are 

the most obvious disadvantages of dried basil leaves. In terms of aroma, there is a decrease in 

the intensities of floral and herbaceous notes, while there is an increase in spicy, earthy and 

woody notes. 

Adverse changes can be minimized by choosing the lightest drying technologies and by 

properly designing the process conditions using the design of the experiments in a 

comprehensive manner, considering both pre-drying and post-drying processes. Convective 

drying usually involves a significant reduction in the content of most volatiles, along with a 

significant variation in their relative proportions depending on changes in air temperature. 

Convection drying and vacuum microwave drying lead to high quality dry products in terms of 

total volatility in a relatively short time (approximately 250 minutes). (10)  

Osmotically dehydrated basil leaves have a superior quality to those treated with traditional 

methods. Vacuum drying in the microwave often minimizes leaf shrinkage and improves their 

texture. Usually, osmotic dehydration and freeze-drying of herbs minimize thermal damage to 

the color, preventing enzymatic digestion. There are only a few studies on the effects of drying 

processes on the mineral content of basil leaves. (11) 

A narrative review had to be carried out independently to summarize the available research 

literature on the effectiveness of basil and basil products in improving the condition of the skin 

as well as in the case of its medical conditions. The studies were included if they were published 

in English and related to the terms mentioned in the keywords: Ocimum, dermatology. 

In most studies, a considerable change in the comparative result was reported before and after 

the application of a treatment containing the elements extracted from this plant. Twenty-one 

articles were selected from 108 and reviewed; some of which were in vivo, some in vitro, and 

some both. Twenty of the articles were active research and one was a preliminary experiment. 

Eight of the 21 were randomized controlled trials. Sixteen articles were studies on animal 

models, four on humans and one was conducted on both humans and animals. These articles 

were from 2004 to 2020. The results were discussed and compiled in this paper.  

Regardless of the form of use of basil, its effects on the skin are highlighted below: 

1. Wound healing effect: 

Basil exerts its effect by modulating cytokine secretion (especially TNF-α that stimulates 

angiogenesis) under different conditions. This was measured in the blood of rats from the 

control group (group one) and after application of local basil extract in Vaseline on their wounds 

for group two and topically with oral basil extract for group three. The result was statistically 
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significant for the treatment groups. Wound healing took fewer days in group three than in 

group two. 

In another randomized controlled study, the authors applied Ocimum gratissimum (basil) 

extract to the group A wound dressing and group B saline solution. The pre-test condition and 

wound specification of both groups were the same. The size of the wound was measured in the 

study. There was a significant contraction of the wound in the experimental group. (12) 

Histological observation was also performed in some rats. Fibroblasts and blood vessels were 

counted. Although wound contraction was better in the treatment group, there was no 

significant difference in the number of fibroblasts and blood vessels between the groups. 

The author's opinion is that the antispasmodic, antimicrobial, antifungal and analgesic effects 

of basil explain why this treatment helps to heal wounds. He also reported that basil is able to 

modulate the xenobiotic enzyme system because he noticed that the skin papilloma is lowered 

into the skin, being treated with O.gratissimum . The contraction of the wound was observed 

10 days after the use of basil extract, which favored healing in animals. (13) 

2. Improving skin penetration: 

Prestigious authors have investigated the ability of basil oil to increase the penetration of 

labetalol hydrochloride through the skin. This drug for high blood pressure is widely used and 

usually leads to some complications, one of which is the fluctuation of the drug's plasma 

concentration. The reason is the uncontrolled release of the drug from the traditional dosage 

form. Therefore, a different basis for the use of this drug would be beneficial for the well-being 

of patients. It is believed that the main barrier to the percutaneous transport of drugs on the skin 

is the stratum corneum. 

A suggested strategy to overcome this problem is to use penetration enhancing agents that act 

on various components of the skin, such as lipids and proteins, and reduce the property of the 

skin barrier. In this in vitro study on the abdominal skin of animals, the penetration level of 

labetalol hydrochloride was tested using basil oil compared to water, camphor, geraniol oil, 

clove oil and thymol. Of these, basil oil proved to be the best enhancer and also reduced the 

delay time for penetration. (14) 

This study may provide the same ability to administer to many medicines, especially in the field 

of dermatology, which cause similar problems or have adverse effects on the liver. This method 

in dermatology meets many of the criteria for transdermal use, such as low skin irritability, non-

toxic, non-allergic, drug compatibility and easy availability. 

In another study, the effectiveness of basil oil and turpentine has been shown to improve the 

transdermal penetration of flurbiprofen. This was an in vitro and in vivo animal study on rat 

abdominal skin. Although basil oil was a good stimulant for this medicine, the effect of 

turpentine oil was greater. (15) 

Other authors also conducted a study using basil oil to release indomethacin through rat skin in 

vitro and in vivo. The result was that basil oil effectively accelerated the permeation of 

indomethacin on the skin. The question arose as to whether we could use this amplifier for a 

longer period of time, as it was observed that after day 3, the value of TEWL trans-epidermal 

water loss (TEWL) was reduced to its original value as the skin returned to his normal 

condition. (16)  

3. Anticancerogenic effect  

Ethanolic extract from basil leaf has a protective effect against carcinogens in the skin of mice 

when used topically. It has a modulating effect on the papilloma genesis of the skin of mice. 
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The optimal extract increases the activity of glutathione S-Transferase (GST), which may 

provide protection against carcinogenicity or toxicity. 

Melanoma is one of the most aggressive types of skin cancer. If it is metastatic (stage IV), it is 

almost incurable, but in the early stages it can be cured by surgery. Extracts from various spices 

of Ocimum alone or in combination with radiation therapy have been used, proving to have 

anti-melanoma activity in mice. Different species of Ocimum have increased low glutathione 

levels. Glutathione removes oxygen and prevents carcinogenicity. (17) 

Sweet basil oil has an antiproliferative effect on cancer cells (human epidermal carcinoma of 

the mouth) at a dose of 0.362 mg / ml. This finding suggests a potential treatment for cancer. 

(18) 

This anticancer effect was also confirmed by the study on murine skin papilloma genesis by 

topical application of Ocimum oil, which reduced tumor burden. 

There is an increase in the infiltration of polymorphonuclear, mononuclear and lymphocyte 

cells, while there is a low activity of ornithine decarboxylase with an increase in interleukin-

1beta and TNF-alpha in serum after treatment with basil leaves. extract. This explains the anti-

proliferative and immune-modulating activity of basil leaf extract. (19) 

There is a decrease in the phase 1 enzymes of the skin and an increase in the phase 2 enzymes 

due to the use of the leaf extract. As mentioned earlier, glutathione levels increase when treated 

with basil and also coincide with a reduction in the level of lipid peroxidation. There is also an 

expression of heat shock protein through the use of basil, which provides an antioxidant effect. 

Therefore, it is believed that the leaf extract affects cancer in one or more of the following ways: 

acting as an antioxidant, modulating phase 1 and 2 enzymes, presentation of antiproliferative 

activity, interaction with antibiotics Studies show that the use of basil with certain antibiotics 

to treat certain bacterial infections can synergize the effect of some antibiotics, antagonize the 

effect or remain indifferent. (10-21) 

In another in vitro study, 2% sweet basil essential oil had the best effect against 

Propionibacterium acne compared to basil extract and basil powder. This previous study 

suggests the promising effects of sweet basil oil in treating acne.  

 

CONCLUSION 

Nowadays, a large number of aromatic and medicinal plants have very important biological 

properties, which find many applications in various fields, namely in medicine, pharmacy, 

cosmetology and medicine. In this paper, we studied the result of the studies regarding Ocimum 

basilicum leaves and flowers but especially the essential oils.  

Essential oils are aromatic substances with a complex chemical composition, which gives this 

plant very interesting antioxidant, antibacterial, anthelminthic, antifungal but also 

antimelanoma properties. Phytochemical studies showed the presence of polyphenols, 

flavonoids, tannins, coumarins and terpenoids, as well as alkaloids and the absence of 

anthocyanins and saponins. 

This review allowed us to highlight the performance of basil oil through extremely active 

components and interesting biological properties, compared to previous scientific papers. 

 

 

 

3. INTERNATIONAL ANKARA MULTIDISCIPLINARY STUDIES CONGRESS 
December 5-7, 2021 

Ankara, Turkey

Full Texts Book 104 www.izdas.org

_____________________________________________________________

____________________________________________________________



REFERENCES 

1. Goel A, Kumar S, Singh DK, Bhatia AK. (2010).  Wound healing potential of Ocimum 

sanctum Linn. with induction of tumor necrosis factor-α. Indian J Exp Biol, 48:402-6. 

2. Nweze EI, Eze EE. (2019) Justification for the use of ocimum gratissimum L in herbal 

medicine and its interaction with disc antibiotics. BMC Complement Altern Med, 9:1-6. 

3. Osuagwu FC, Oladejo OW, Imosemi IO, Adewoyin BA, Aiku A, Ekpo OE et al. (2014) 

Wound healing activities of methanolic extract ocimum gratissimum leaf in wistar rats- a 

preliminary study. Afr J Med Med Sci, 33:23-6. 

4. Viyoch J, Pisutthanan N, Faikreua A, Nupangta K, Wangtorpol K, Ngokkuen J. (2016) 

Evaluation of in vitro antimicrobial activity of thai basil oils and their micro-emulsion formulas 

against Propionibacterinum acnes. International Journal of Cosmetic Science, 28:125-33. 

5. Jain R, Aqil M, Ahad A, Ali A, Khar RK. (2018) Basil Oil is a Promissing Penetration 

Enhancer for Transdermal Delivery of Labetolol Hydrochloride. Drug Development and 

Industrial Pharmacy, 34:384-9. 

6. Charoo NA, Shamsher AA, Kohli K, Pillai K, Rahman Z. (2018) Improvement in 

bioavailability of transdermally applied flurbiprofen using tulsi (Ocimum sanctum) and 

turpentine oil. Colloids surf B: Biointerfaces, 65:300-7. 

7. Fang JY, Leu YL, Hwang TL, Cheng HC. (2014) Essential Oils from Sweet Basil (Ocimum 

Basilicum) as Novel Enhancers to accelerate Transdermal Drug Delivery. Biol Pharm Bull, 

27:1819-25. 

8. Prashar R, Kumar A, Banerjee S, Rao AR. (2004) Chemopreventive action by an extract 

from ocimum sanctum on mouse skin papilomagenesis and its enhancement of skin gluthatione 

S-transferase activity and acid soluble sulfydryl level. Anti-Cancer Drugs, 5:567-72. 

9. Singh A, Singh SP, Bamezai R. (2000) Modulatory Potential of Clocimum Oil on Mouse 

Skin Papilomagenesis and the Xenobiotic Detoxication System. Food Chem Toxicol, 37:663-

70. 

10. Rastogi S, Shukla Y, Paul BN, Chowdhuri DK, Khanna SK, Das M. (2017) Protective effect 

of Ocimum sanctum on 3-methylcholanthrene 7,12-dimethylbenz(a)anthracene and aflatoxin 

B1 induced skin tumorigenesis in mice. Toxicol Appl Pharmacol, 224:228-40. 

11. Dasgupta T, Rao AR, Yadava PK. (2014) Chemomodulatory efficacy of basil leaf (ocimum 

basilicum) on drug metabolizing and antioxidant enzymes, and on carcinogen-induced skin and 

forestomach papilomagenesis. Phytomedicine, 11:139-51. 

12. Del Fabbro S, Nazzi F. (2018) Repellent effect of sweet basil compounds on Ixodes ricinus 

ticks. Exp Appl Acarol, 45:219-28. 

13. Amrani S, Harnafi H, Gadi D, Mekhfi H, Legssyer A, Aziz M, Martin-Nizard F, Bosca L. 

(2019) Vasorelaxant and anti-platelet aggregation effects of aqueous Ocimum basilicum 

extract. J Ethnopharmacol, 125:157-62. 

14. Agrawal P, Rai V, Singh RB. (2006) Randomized placebo-controlled, single blind trial of 

holy basil leaves in patients with noninsulin-dependent diabetes mellitus. International Journal 

of Clinical Pharmacology and Therapeutics, 34:406-9. 

15. Bravo E, Amrani S, Aziz M, Harnafi H, Napolitano M. (2018) Ocimum basilicum extract 

decreases cholesterol synthesisand lipid accumulation in human macrophages. Fitoterapia, 

79:515-523. 

3. INTERNATIONAL ANKARA MULTIDISCIPLINARY STUDIES CONGRESS 
December 5-7, 2021 

Ankara, Turkey

Full Texts Book 105 www.izdas.org

_____________________________________________________________

____________________________________________________________



16. Chiang LC, NG LT, Cheng PW, Chiang W, Lin CC. (2015) Antiviral activities of extracts 

and selected pure constituents of ocimum basilicum. Clinical and Experimental Pharmacology 

and Physiology, 32:811-6. 

17. Benedec D, Pârvu AE, Oniga I, Toiu A, Tiperciuc B. (2017) Effects of ocimum basilicum 

L. extract on experimental acute inflammation. Rev. Med. Chir. Soc. Med. Nat, Iasi,111:1065-

9. 

18. Manosroi J, Dhumtanom P, Manosroi A. (2016) Anti-proliferative activity of essential oil 

extracted from thai medicinal plants on KB and P388 cell lines. Cancer letters, 235:114-20. 

19. Asha MK, Prashanth D, Murali B, Padmaja R, Amit A. (2011) Anthelmintic activity of 

essential oil of Ocimum sanctum and eugenol. Fitoterapia, 72:669-70. 

20. Umar A, Imam G, Yimin W, Kerim P, Tohti I, Berké B, Moore N. (2010) Antihypertensive 

effects of Ocimum basilicum L. (OBL) on blood pressure in renovascular hypertensive rats. 

Hypertens Res, 33:727-30. 

21. Monga J, Sharma M, Tailor N, Ganesh N. (2011) Antimelanoma and radioprotective 

activity of alcoholic aqueous extract of different species of Ocimum in C57BL mice. 

Pharmaceutical biology, 49:428-36. 

 

 

 

3. INTERNATIONAL ANKARA MULTIDISCIPLINARY STUDIES CONGRESS 
December 5-7, 2021 

Ankara, Turkey

Full Texts Book 106 www.izdas.org

_____________________________________________________________

____________________________________________________________



SAFE ASSETS AT FINANCIAL GLOBALIZATION 

Ly Dai Hung 

Vietnam Institute of Economics, Hanoi, Vietnam.  

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2693-7996 

 

ABSTRACT 

Purpose: The paper explores the impact of safe assets on the economic growth on the financial 

globalization context. 

Methodology: The method employs both a cross-section regression on a data sample of 150 

economies, both advanced and developing ones, over the 1990-2019 period. The robustness 

analysis is carried out on a panel data sample by controlling for different sub-sampling data, 

including advanced economies compared with emerging and developing economies, and 3 

consecutive 10-year periods from 1990 to 2019.  

Findings: The empirical cross-section evidence establishes an inverted-U-shaped dependence 

pattern of economic growth on the assets safety, measured by the sovereign debts rating. The 

economic growth is first increasing then decreasing on the assets safety, with the turning point 

being the value at 12.0 of sovereign debts rating. Thus, the assets safety only exerts a positive 

impact on the economic growth for the low safety level. 

Research implications: The paper can be extended to account for the interaction of assets safety 

with some other macroeconomic variables on shaping the economic growth. This direction can 

provide additional evidence and policy discussion on enhancing the economic growth, 

especially for the developing economies.  

Practical implications: For policy discussion, the economies with low sovereign debts rating, 

the policy which upgrades the rating can contribute on raising the economic growth rate. 

Moreover, the policy enhancing the trade openness and political stability are also crucial to 

make significant contribution on the economic growth rate.  

Originality: The paper makes contribution on the economic growth literature by uncovering an 

inverted-U-shaped pattern of economic growth, and also on the safe assets literature by 

charactering the impact of sovereign debts rating, a proxy for the safety of government debts, 

on the economic growth.  

Keywords: Economic Growth; Safe Assets;  Globalizaton; Cross-Section Regression. 

JEL classification: E52; F21; F41.  

 

1. INTRODUCTION 

The paper's objective is to quantify the impact of safe assets on the economic growth rate. The 

method employs both cross-section and panel data regression on a data sample of 150 

economies over the 1990-2019 period. The method is applied on various sub-samples including 

three 10-year periods (1990-2000, 2001-2010, 2011-2019) to account for the potential time 

dimensinal change, and two groups of advanced economies, and emerging and developing 

economies, to account for the economic development level.  

The empirical evidence establishes that the dependence pattern of economic growth on the 

assets safety follows an inverted-U-shaped curve. The economic growth rate is first increasing 
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then decreasing on the sovereign debts rating. On other words, the assets safety only exerts a 

positive impact on the economic growth for the low safety level. This evidence is robust on 

different sub-samples including three 10-year periods and two groups of economies.   

The paper belongs to the literature on the economic growth. On the neoclassical growth model, 

postulated by Solow (1956) and Swan (1956), the income per capita grows with the technology 

progress and labor force growth rate. Recent endogenous growth theory focuses on the source 

of technology progress which can be due to the accumulation of capital across domestic firms 

on the AK model (Frankel, 1962), or by the expansion of new variety of product on the product 

variety model (Romer, 1990), or by the creative destruction (Aghion and Howitt, 1992). Beside 

the theory, the empirical evidence also records various determinants of economic growth such 

as the institutional quality (Robinson and Acemoglu, 2012), the financial development level 

(Levine et al, 1997), the capital account openness (Bussière and Fratzscher, 2008), and the 

human capital (Mankiw et al, 1992). 

The current paper complements to these aforementioned papers by proving that the assets safety 

also contributes on enhancing the economic growth rate. In particular, the impact of assets 

safety on the economic growth can follow an inverted-U-shaped curve. This implies that the 

safety of assets can be beneficial or trimental to the economic growth, depending on the lelve 

of safety.  

 The paper is also related to the literature on the macroeconomic role of safe assets. The safe 

assets can have impact on three macroeconomic fundamental variables, including the economic 

growth, inflation and exchange rate. The supply of safe assets underlines the secular stagnation 

(Caballero and Farhi, 2017). When an economy has scarcity of safe assets, it can fall into a 

safety trap in which, the only way to restore the equilibrium is an endogenous reduction of 

aggregate demand, then, leading to lower economic growth rate. Moreover, the safe assets can 

also influence the inflation rate. The fiscal theory of price level implies that an increase in the 

primary deficits leads to an inrease in the price level, i.e, the inflation, by devaluating the 

outstanding debt. Based on this theory, Brunnermeier et al (2019) show that the increase of safe 

assets supply can reduce the pressure that the primary deficit can exert on the inflation rate. 

Furthermore, a higher supply of safe assets also raises the inflows of capital, then, leading to 

the appreciation of domestic currency (Caballero et al, 2015). The appreciation of the currency 

owned by the country issuing the safe assets is also needed to rebalance the demand for that 

currency by the foreign country (Gopinath and Stein, 2021).  

The current paper contributes on the aforementioned literature by providing an empirical 

evidence on the macroeconomic role of safe assets at the international integration context. The 

safety of assets, proxied by the sovereign debts rating, shapes the economic growth rate. This 

evidence holds both on the cross-section sample, which accounts for the comparison across 

advanced and developing economies, and on the panel sample, which considers the 

macroeconomic fluctuations over time.  

The paper is structured as following. After the first section on Introduction, the second section 

describes the analysis framework and associated empirical evidence on the impact of assets 

safety on the economic growth. Finally, the third section closes the paper with a conclusion and 

policy discussion.  
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2. Inverted-U-Shaped Pattern of Economic Growth. 

2.1. Analysis Framework. 

2.1.1. Data. 

The data is a cross-section sample of 145 advanced and developing economies. Each variables 

is averaged over 1990-2019. 

The economic growth, denoted by (aGDPpcgrowth), is measured by the growth rate of real 

output per capita. The real output is the gross domestic product (GDP) at constant 2011 national 

price in million USD. This variable is from the Penn World Table 10.0 (PWT, 2020). With the 

population data from the Worldbank Development Indicators (WDI, 2020),  the GDP per capita 

is the real output divided by the population. Then, we takes the annual growth rate of GDP per 

capita on percentage.  

The sovereign debts are considered as the safe assets, as the concept in Caballero et al (2016). 

Accordingly, the assets safety can be measured by the sovereign debts rating, denoted by 

(asovrate), which is from World Bank Cross-Country Database of Fiscal Space. The data, which 

is constructed by Kose et al. (2017), covers up to 200 countries over the period 1960–2016. The 

debt rating index is ranged from 1 to 21, and a greater index means safer. It illustrates the market 

perception on a country’s ability to roll over debt, or to issue new debt, and on its market cost 

of borrowing.  

The control variables are taken from different sources. The trade openness is the sum of exports 

and imports per GDP ratio on percentage. The data on exports, imports and nominal GDP are 

on current USD, and are from the Worldbank Development Indicators, constructed by World 

Bank (2020). Moreover, the capital account openness is the Chinn-Ito capital index, which is 

constructed by Chinn and Ito (2008). And the institutional quality covers the effectiveness of 

government, quality of law and political stability. These indices are from the World 

Government Index database constructed by World Bank (2020).  

Table 1: Descriptive Statistics 

Variables Observations Mean Std.Dev Min Max 

Economic Growth 

(aGDPpcgrowth,%) 
179 1.90 1.65 -2.10 7.84 

Sovereign Debts Rating 

(aSovrate) 
148 11.92 4.92 4.85 21 

Trade Openness (aEopen,%) 200 86.26 49.18 13.34 388.95 

Capital Openness (aKaopen) 179 0.02 1.26 -1.87 2.34 

Government Effectiveness 

(aGovernment) 
203 -0.03 0.97 -2.14 2.15 

Quality of Law (aLaw) 205 -0.02 0.98 -2.30 1.97 

Political Stability (aPolitical) 205 -0.00 0.95 -2.68 1.85 

Table (1) reports the descriptive statistics of the data sample. The economic growth rate has a 

mean of 1.90% and standard deviation of 1.65%. The sovereign debts rating has a mean of 

11.92 with standard deviation of 4.92. For the openness, the trade openness has a mean of 86% 

and standard deviation of 49%, while the capital openness has a mean of 0.02 with standard 

deviation of 1.26. The institutional quality, including the government effectiveness, the quality 

of law and political stability, also exhibits a quite large standard deviation. Thus, the data offers 

a rich variation for exploring the safe assets at the financial globalization. 

2.1.2. Model. 

The regression equation with the sample of economy (j) is as following:  
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𝑎𝐺𝐷𝑃𝑝𝑐𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ𝑗 = ∝ +𝛽𝑆𝑜𝑣𝑟𝑎𝑡𝑒𝑎𝑆𝑜𝑣𝑟𝑎𝑡𝑒𝑗 + 𝛽𝑆𝑜𝑣𝑟𝑎𝑡𝑒2𝑎𝑆𝑜𝑣𝑟𝑎𝑡𝑒𝑗
2 + 𝛽𝐸𝑜𝑝𝑒𝑛𝑎𝐸𝑜𝑝𝑒𝑛𝑗 +

𝛽𝐾𝑎𝑜𝑝𝑒𝑛𝑎𝐾𝑎𝑜𝑝𝑒𝑛𝑗 + 𝛽𝑎𝐺𝑜𝑣𝑎𝐺𝑜𝑣𝑒𝑟𝑛𝑚𝑒𝑛𝑡𝑗 + 𝛽𝑎𝑃𝑜𝑙𝑎𝑃𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙𝑗 + 𝛽𝑎𝐿𝑎𝑤𝑎𝐿𝑎𝑤𝑗 + 𝑢𝑗 (1) 

The focal point is on the coefficients (𝛽𝑆𝑜𝑣𝑟𝑎𝑡𝑒; 𝛽𝑆𝑜𝑣𝑟𝑎𝑡𝑒2). They present the impact of 

sovereign debts rating on the economic growth. When they are significantly different to zero, 

the dependence pattern of economic growth on the sovereign debts rating follows a quadratic 

function. Then, the impact of sovereign debts rating on the economic growth can be positive or 

negative, depending on the value of sovereign debts rating.  

𝜕𝑎𝐺𝐷𝑃𝑝𝑐𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ

𝜕𝑎𝑆𝑜𝑣𝑟𝑎𝑡𝑒
 = 𝛽𝑆𝑜𝑣𝑟𝑎𝑡𝑒  +  𝛽𝑆𝑜𝑣𝑟𝑎𝑡𝑒2𝑎𝑆𝑜𝑣𝑟𝑎𝑡𝑒𝑗   

⇒  
𝜕𝑎𝐺𝐷𝑃𝑝𝑐𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ

𝜕𝑎𝑆𝑜𝑣𝑟𝑎𝑡𝑒
>  0 ⟺  𝑎𝑆𝑜𝑣𝑟𝑎𝑡𝑒𝑗 >

 −𝛽𝑆𝑜𝑣𝑟𝑎𝑡𝑒

2.𝛽𝑆𝑜𝑣𝑟𝑎𝑡𝑒2   

Other coefficients illustrates the impact of various control variables on the economic growth. 

First, (𝛽𝐸𝑜𝑝𝑒𝑛, 𝛽𝐾𝑎𝑜𝑝𝑒𝑛) show the role of international integration on the economic growth. As 

suggested by the evidence by Bussière and Fratzscher (2008), the openness has a positive 

impact on the economic growth. And (𝛽𝑎𝐺𝑜𝑣, 𝛽𝑎𝑃𝑜𝑙 , 𝛽𝑎𝐿𝑎𝑤) shows the impact of institutional 

quality on the economic growth. When the institution improves, the economic growth 

increases. Thus, both the coefficients of openness and institutional quality are expected to be 

positive: 𝛽𝐸𝑜𝑝𝑒𝑛 > 0; 𝛽𝐾𝑎𝑜𝑝𝑒𝑛>0; 𝛽𝑎𝐺𝑜𝑣 > 0; 𝛽𝑎𝑃𝑜𝑙 > 0; 𝛽𝑎𝐿𝑎𝑤 > 0.  

The robustness check employs the following fixed-effect panel regression equation:  

𝐺𝐷𝑃𝑝𝑐𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ𝑗,𝑡 = ∝𝑗+ 𝛽𝑆𝑜𝑣𝑟𝑎𝑡𝑒𝑆𝑜𝑣𝑟𝑎𝑡𝑒𝑗,𝑡 + 𝛽𝑆𝑜𝑣𝑟𝑎𝑡𝑒2𝑆𝑜𝑣𝑟𝑎𝑡𝑒𝑗,𝑡
2 + 𝛽𝐸𝑜𝑝𝑒𝑛𝐸𝑜𝑝𝑒𝑛𝑗,𝑡 +

𝛽𝐾𝑎𝑜𝑝𝑒𝑛𝐾𝑎𝑜𝑝𝑒𝑛𝑗,𝑡 + 𝛽𝐺𝑜𝑣𝐺𝑜𝑣𝑒𝑟𝑛𝑚𝑒𝑛𝑡𝑗,𝑡 + 𝛽𝑃𝑜𝑙𝑃𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙𝑗,𝑡 + 𝛽𝐿𝑎𝑤𝐿𝑎𝑤𝑗,𝑡 + 𝑢𝑗,𝑡 (2) 

The panel regression captures the timely dimensional fluctuation of variables, and then, can 

check whether the impact of safe assets on the economic growth rate can hold over time. 

2.2. Empirical Evidence. 

Figure 1 presents the correlation between the sovereign debts rating, a proxy for the safety of 

domestic assets, and the economic growth rate. In Panel A, for the full sample of 150 

economies, the impact of assets safety on the economic growth rate follows an inverted-U-

shaped curve. For low value of sovereign debts rating, a higher rating is associated with a 

greater economic growth rate. And for high value of sovereign debts rating, however, a higher 

rating is associated with a lower economic growth rate. The panel also suggests that the turning 

point is at the sovereigng debts rating of 12. In Panel A, for the economies with the sovereign 

debts rating being less than 12, there exits a positive correlation between the debts rating and 

economic growth rate. And in Panel B, for the economies with the sovereign debts rating being 

greater than 12, there exists a positive correlation between the debts rating and economic 

growth rate. Therefore, the graphical analysis suggests that the impact of sovereign debts rating 

on the economic growth can follow a non-linear pattern.  
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Figure 1: Safe Assets and Economic Growth 

 

 

 

Notes: Safe assets are proxy by the averaged sovereign debts rating, which is from World 

Bank Fiscal Space Database. Economic growth rate is the averaged growth rate of GDP per 

capita, which is from World Bank Development Indicators.  
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Table 2 reports the cross-section regression results of economic growth on the sovereign debts 

rating, on controlling for other independent variables. In column 1, a higher sovereign debts 

rating is associated with a greater economic growth rate. With an increase of 1 points, within 

the range from 1 to 21, the economic growth rate raises by 0,047%. Let's consider two 

economies, Phillipine and China. On average over 1990-2019, the former has the economic 

growth rate at 1.84% and sovereign debts rating at 10.31, while the latter has the corresponding 

parameters at 15.45 and 5.6%. The evidence suggest that if Thailand raises the sovereign debts 

rating by 5,14 from 10.31 to 15.45, its averaged economic growth rate also raises by additional 

0,25%, to attain 2.09%.  

In column 2, the impact of sovreign debts rating on the economic growth follows a quadratic 

funtion. This function is robust on controlling for the institutional quality in column 3 and 

economic openness in column 4. In the full model with additional 5 independent variables, the 

result can be written as: 

𝑎𝐺𝐷𝑃𝑝𝑐𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ𝑗 =  −0.19 + 0.28 𝑎𝑆𝑜𝑣𝑟𝑎𝑡𝑒𝑗  −  0.011 𝑎𝑆𝑜𝑣𝑟𝑎𝑡𝑒𝑗
2 

Thus, the evidence establishes that the dependence pattern of economic growth on the sovereign 

debts rating follows an inverted-U-shaped curve. By solving the optimal value, we attain the 

turning point on the quadratic function as following:  

𝜕𝑎𝐺𝐷𝑃𝑝𝑐𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ

𝜕𝑎𝑆𝑜𝑣𝑟𝑎𝑡𝑒
>  0 ⟺  𝑎𝑆𝑜𝑣𝑟𝑎𝑡𝑒𝑗 <

−0.28 

2 ∗ (−0.012)
≈ 12.0 

Therefore, an increase of sovereign debts rating is associated with a higher economic growth 

rate for the low sovereign debts rating, but with a lower economic growth rate for the high 

sovereign debts rating. 

  

Table 2: Cross-Section Regression Results of Economic Growth (aGDPpcgrowth) on Sovereign Debts Rating (aSovrate) and its 

Squared Value (aSovrate2), on Controlling for Economic Openness (aEopen, aKaopen) and Institutional Quality (aGovernment, 

aLaw) 

 (1) (2) (3) (4) 

VARIABLES aGDPpcgrowth aGDPpcgrowth aGDPpcgrowth aGDPpcgrowth 

     

Sovereign Debts Rating 0.0467* 0.434*** 0.359** 0.277* 

(aSovrate) (0.0253) (0.160) (0.163) (0.163) 

Squared Value of (aSovrate)  -0.0148** -0.0164*** -0.0115* 

(aSovrate2)  (0.00602) (0.00603) (0.00627) 

Government Effectiveness   0.629 0.314 

(aGovernment)   (0.603) (0.641) 

Quality of Law    0.0643 0.0702 

(aLaw)   (0.519) (0.529) 

Trade Openness    0.00704** 

(aEopen)    (0.00304) 

Capital Openness    -0.206 

(aKaopen)    (0.127) 

Financial Development     0.00444 

(aCredit)    (0.00526) 

Constant 1.469*** -0.706 0.288 -0.195 

 (0.319) (0.940) (1.024) (1.041) 

     

Observations 136 136 136 126 

R-squared 0.025 0.067 0.105 0.144 

Notes: Standard errors in parentheses.*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Economic growth 

(aGDPpcgrowth) is the growth rate of GDP at constant 2011 national price per capita, which is from 
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Penn World Table 10.1. Sovereign debts rating (aSovrate) is from World Bank Fiscal Space database, 

range from 1 (lowest) to 21 (highest). Trade openness (aEopen) is the ratio of sum of exports and 

imports per GDP in percentage. Capital openness (aKaopen) is the Chinn-Ito index of capital account 

openness, with higher point meaning more open. Institutional quality including the effectiveness of 

government (aGovernment) and quality of law (aLaw) are from World Bank World Government 

Indicators. Financial development level (aCredit) is the ratio of domestic credit to private sector per 

GDP in percentage. See the Data subsection for more details.  

In order to check the appropriated existence of the turning point, we carry out the regression 

with one linear function on two sub-samples. The first one covers the economies with low 

sovereign debts rating, i.e, less than 12.0, and the second one has the the economies with high 

sovereign debts rating, i.e, greater than 12.0.  

Table 3: Cross-Section Regression Results of Economics Growth (aGDPpcgrowth) on Sovereign 

Debts Rating (aSovrate) in Two Sub-Samples 

 (1) (2) 

VARIABLES aGDPpcgrowth aGDPpcgrowth 

   

Sovereign Debts Rating 0.155* -0.126* 

(aSovrate) (0.0822) (0.0715) 

Constant 0.548 4.603*** 

 (0.696) (1.245) 

   

Observations 82 53 

R-squared 0.042 0.057 

Notes: Standard errors in parentheses. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Economic growth 

(aGDPpcgrowth) is the growth rate of GDP at constant 2011 national price per capita, 

which is from Penn World Table 10.1. Sovereign debts rating (aSovrate) is from World 

Bank Fiscal Space database, range from 1 (lowest) to 21 (highest). See the Data subsection 

for more details. 

Table 3 records the evidence of sub-sampling cross-section regression. We employ the full 

model, presented by equation (1). In Column 1, the coefficient of sovereign debts rating is 

positive: 0.155>0. Accordingly, the impact of sovereign debts rating on the economic growth 

is positive for the economies with low sovereign debts rating. And in column 2, the coefficient 

of sovereign debts rating is negative: -0.126<0. Thus, the impact of sovereign debts rating on 

the economic growth turns to be negative for the economies with high sovereign debts rating. 

Moreover, the regression result can be depicted as the panel A of Figure 1 for the economies 

with low sovereign debts rating and the panel B of Figure 1 for the economies with high 

sovereign debts rating. In brief, the sub-sample regression confirms the existence of an inverted-

U-shaped dependence pattern of economic growth on the sovereign debts rating.  

2.3. Robustness Analysis.  

Table 4 records the cross-section regression results of economic growth on the sovereign debts 

rating by different sub-samples. First, we account for the potential time-series change by 

dividing the full sample into three sub-samples, including the 1990-2000 period in column 1,  

the 2001-2010 period in column 2, and the 2011-2019 period in column 3. The evidence shows 

that there exists an inverted-U-shaped curve of economic growth. Next, we also account for the 

difference between the advanced economies, in column 4, and the emerging and developing 

economies, in column 5. The evidence illustrates that the inverted-U-shaped curve still applies 

for both of two groups. We also note that the turning point of the curve is different across group. 

At the turning point, the sovereign debts rating is 16.17 for the 1990-2000 period; 9.56 for the 

2001-2010 period; 11.75 for the 2011-2019 period; 16.62 for the advanced economies; and 

3. INTERNATIONAL ANKARA MULTIDISCIPLINARY STUDIES CONGRESS 
December 5-7, 2021 

Ankara, Turkey

Full Texts Book 113 www.izdas.org

_____________________________________________________________

____________________________________________________________



14.25 for the emerging and developing economies. In brief, the evidence supports the existence 

of non-linear dependence pattern of economic growth on the sovereign debts rating.  

Table 4: Cross-Section Regression Results of Economic Growth (aGDPpcgrowth)  on Sovereign Debts Rating 

(aSovrate) and its Squared Value (aSovrate2) by Sub-Samples: 1990-2000 in Column 1; 2001-2010 in Column 

2; 2011-2019 in Column 3;  Advanced Economies in Column 4; Emerging and Developing Economies in 

Column 5.  

 (1) (2) (3) (4) (5) 

VARIABLES aGDPpc 

growth 

aGDPpc 

growth 

aGDPpc 

growth 

aGDPpc 

growth 

aGDPpcgr

owth 

      

Sovereign Debts Rating 1.516*** 0.444* 0.468** 2.560** 0.573* 

(aSovrate) (0.344) (0.256) (0.224) (1.013) (0.310) 

Squared Value of (aSovrate) -0.0470*** -0.0234** -0.0200** -0.0768** -0.0249* 

(aSovrate2) (0.0123) (0.00954) (0.00844) (0.0290) (0.0138) 

Constant -9.108*** 1.602 -0.360 -18.18** -1.043 

 (2.196) (1.513) (1.320) (8.673) (1.602) 

      

Observations 99 133 135 36 105 

R-squared 0.256 0.159 0.058 0.238 0.033 

Notes: Standard errors in parentheses. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Economic growth 

(aGDPpcgrowth) is the growth rate of GDP at constant 2011 national price per capita, which is 

from Penn World Table 10.1. Sovereign debts rating (aSovrate) is from World Bank Fiscal 

Space database, range from 1 (lowest) to 21 (highest). See the Data subsection for more details. 

Table 5 presents the fixed-effect panel regression results of economic growth rate on the 

sovereign debts rating, on controlling for the economic openness and institutional quality. The 

regression starts with the sovereign detbs rating in column 1, then, adds the economic openness 

in the column 2, and institutional quality in column 3. In column 1, the dependence of economic 

growth on the sovereign debts rating follows a quadractic function, with an inverted-U-shaped 

curve. This result is reserved on controlling for other independent variables in column 2 and 3. 

Moreover, the analysis also uncovers that the trade openness (column 2) and the political 

stability (column 3) exerts a positive impact on the economic growth rate. In brief, the inverted-

U-shaped pattern of economic growth is robust in both cross-section and panel regression.  

Table 5: Fixed-Effect Panel Regression Results of Economic Growth (GDPpcgrowth) on Sovreign Debts Rating 

(sovrate), on Controlling for Economic Openness (Eopen, Kaopen) and Institutional Quality (Government, Law) 

 (1) (2) (3) 

VARIABLES GDPpcgrowth GDPpcgrowth GDPpcgrowth 

    

Sovereign Debts Rating 0.750*** 0.776*** 0.873*** 

(Sovrate) (0.151) (0.151) (0.181) 

Squared Value of Sovrate -0.0257*** -0.0268*** -0.0310*** 

(Sovrate2) (0.00599) (0.00599) (0.00714) 

Government Effectiveness   0.409 

(Government)   (0.575) 

Quality of Law    -1.672*** 

(Law)   (0.591) 

Political Stability    0.669** 

(Political)   (0.324) 

Trade Openness  0.0186***  

(Eopen)  (0.00432)  

Capital Openness  -0.174  

(Kaopen)  (0.108)  

Constant -2.307** -3.923*** -2.613** 

 (0.925) (1.027) (1.085) 

    

Observations 2,678 2,460 2,133 
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R-squared 0.010 0.018 0.018 

Number of ncode 141 130 141 

Notes: Standard errors in parentheses.*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Economic growth 

(aGDPpcgrowth) is the growth rate of GDP at constant 2011 national price per capita, which 

is from Penn World Table 10.1. Sovereign debts rating (aSovrate) is from World Bank Fiscal 

Space database, range from 1 (lowest) to 21 (highest). Trade openness (aEopen) is the ratio of 

sum of exports and imports per GDP in percentage. Capital openness (aKaopen) is the Chinn-

Ito index of capital account openness, with higher point meaning more open. Institutional 

quality including the effectiveness of government (aGovernment), quality of law (aLaw) and 

political stability (aPolitical) are from World Bank World Government Indicators. Financial 

development level (aCredit) is the ratio of domestic credit to private sector per GDP in 

percentage. See the Data subsection for more details.  

 

3. CONCLUSION 

The paper analyzes the impact of safe assets on the economic growth rate. The method employs 

a cross-section and panel data regression on a data sample of 150 economies, both advanced 

and developing economies, over 1990-2019. The empirical evidence records that the 

dependence pattern of economic growth on the assets's safety follows an inverted-U-shaped 

curve, by first increasing then decreasing pattern. And the negative impact can happens when 

the safety is high enough. This result is robust on using the panel data regression and different 

sub-samples.  

The results provide some important policy implications. For the economies with low sovereign 

debts rating, the policy which upgrades the rating can contribute on raising the economic growth 

rate. Moreover, the policy enhancing the trade openness and political stability are also crucial 

to make significant contribution on the economic growth rate.   
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ULUSLARARASI HAVAYOLU İŞBİRLİKLERİNİN 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK UYGULAMALARI: STAR ALLIANCE ÖRNEĞİ 

SUSTAINABILITY PRACTICES OF INTERNATIONAL AIRLINE COLLABORATIONS: 

THE CASE OF STAR ALLIANCE 
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Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Turizm Seyahat ve Eğlence 

Hizmetleri, İstanbul, Türkiye 

ORCID ID: 0000-0001-83976671 

ÖZET 

Tüketim çağı olarak tanımlayabileceğimiz günümüz hayat şartlarında çevreye olan duyarlılık 

işletmeler için oldukça önemlidir. İyimser bir yaklaşımla küresel pazar şartları, dünyanın her 

yerindeki her türlü imkana ulaşabilmeyi sağlayacaktır. Ancak gerçekte doğal kaynakların 

azalması hatta tükenme aşamasına gelmesi, doğal şartların kötüye gitmesiyle ulaşılabilecek 

imkanlar kısıtlı hale gelmekte ve yüksek maliyetlere sebep olmaktadır. Bu sebeple dünyanın 

geleceği ve işletmelerin sosyal sorumlulukları gereği işletmeler sürdürülebilirlik faaliyetleri 

yürütmektedir. Çalışmamıza konu olan havayolu işletmelerinde de bu konu oldukça önemlidir. 

Yakıt kullanımı, hava sahası kullanımı gibi çeşitli ve çoğaltılabilecek birçok noktada 

sürdürülebilirlik dokunuşlarına ihtiyaç duyulmaktadır.  

Havayolu işbirlikleri, havayolu şirketlerinin hızlı ve stratejik davranma yeteneğini arttırmasıyla 

bilinirken aynı zamanda, işbirliklerinin havacılık endüstrisinin içinde ve dışında ortaklarla 

birlikte çalışan üye havayollarının, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini hızlandırmakta ve 

havacılık sektörü için sürdürülebilir ve garantili bir geleceği teşvik etmektedir. Sektör bazında 

temelde CO2 azaltma, Çevresel eylemler ve sosyal sorumluluklar başlıkları altında havayolu 

işbirliklerinin sürdürülebilirlik çalışmaları değerlendirilecektir. 

Bu çalışma da havayolu işbirliklerinin bu konuda atacakları adımların uluslararası pazardaki 

etkinliği ve küresel pazara sağlayacağı faydalar ele alınacaktır. Bu konuda Star Alliance’ın 

konuyla ilgili faaliyetleri değerlendirilerek uzun vade çıkarımlar ile öneriler geliştirilecektir. 

Amaç mevcut yapı ile geleceğe dönük geliştirilebilir adımlar için öneriler geliştirmektir. 

Anahtar Kelimeler: Havayolu Yönetimi, Havayolu İşbirlikleri, Sürdürülebilirlik. 

ABSTRACT 

In today’s living conditions, which we can define as the age of consumption, environmental 

awareness is very important for businesses. With an optimistic approach, global market 

conditions will provide access to all kinds of opportunities all over the world. However, in 

reality, natural resources decrease or even come to the point of depletion, and as natural 

conditions deteriorate, the possibilities that can be reached become limited and cause high costs. 

For this reason, businesses carry out sustainability activities due to the future of the world and 

the social responsibilities of businesses. This issue is also very important in airline companies, 

which are the subject of our study. Sustainability touches are needed at various and reproducible 

points such as fuel use and airspace use. 

Airline collaborations are known for increasing the ability of airlines to act quickly and 

strategically, while at the same time, collaborations accelerate the research and development 

activities of member airlines working with partners inside and outside the aviation industry, and 
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promote a sustainable and guaranteed future for the aviation industry. Sustainability studies of 

airline partnerships will be evaluated under the headings of CO2 reduction, environmental 

actions and social responsibilities on a sectoral basis. 

In this study, the effectiveness of the steps to be taken by airline collaborations in this regard in 

the international market and the benefits it will provide to the global market will be discussed. 

In this regard, Star Alliance’s activities on the subject will be evaluated and long-term 

inferences and suggestions will be developed. The aim is to develop suggestions for future steps 

that can be improved with the current structure. 

Keywords: Airline Management, Airline Collaborations, Sustainability. 

 

1. GİRİŞ 

Havayolu işletmeleri, günümüz pazar şartlarına uyum sağlayabilme, havayollarının projeler ve 

dernekler oluşturabilmeleri için ortak hareket edebilecekleri işbirlikleri arayışına 

girmektedirler. Bu arayışı uluslararası pazarda iş ortaklıklarını doğurmaktadır. Ortak hareket 

etme duygusu birçok açıdan değerlendirebileceği gibi çalışmamıza sürdürülebilirlik açısından 

konu olmuştur. Havayolu şirketlerinin sürdürülebilirlik çalışmalarının dört temel odak noktası 

vardır. Bunlar enerji tüketimini azaltmak, daha iyi atık yönetimi, sorumlu kaynak ve sosyal 

sorumluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Star Alliance üyesi havayolları, bir dizi çevresel, sosyal ve yönetişim önlemi aracılığıyla 

sorumlu ve sürdürülebilir hava yolculuğu çalışmaları içerisindedir. Çalışmalar derin ve uzun 

süreli olması gerekmektedir. COVID-19 salgını  ile sürdürülebilirlik çalışmalarının ne kadarı 

gerçekleştirile bilineceği şüphelidir. Ticari kaygıların sürdürülebilirlik çalışmalarını aksatması 

uzun vade de daha yüksek maliyetli sorunlara sebep olabilmektedir. 

Havacılık endüstrisinin içindeki ve dışındaki ortaklarla birlikte çalışmak, havacılık sektörü için 

sürdürülebilir ve uzun vadeli bir geleceği teşvik etmek için araştırma ve geliştirmeyi 

hızlandırabilir ve anlamlı değişiklikler uygulama fırsatı yaratabilmektedir. 

 

2. HAVAYOLU İŞBİRLİKLERİ 

Temelde havayolu işbirlikleri, rota ve havaalanları kullanımları aracılığıyla aynı hedeflere 

ulaşmaya çalışan bir grup üye havayolu şirketidir. (Chan, vd.,2021)Bu anlayış ile rakip 

havayolları ortak çıkarlar doğrultusunda havayolu sektörünün dolaysıyla şirketlerinin 

büyümesine olarak sağlamış olacaklardır. 

Havayollarının işbirliği içinde olmalarının nedenleri (Erdoğan, 2019: 380);  

1. İlk ve en bilinen neden, ikili anlaşmalarla sınırlandırılan uluslararası pazarlara girme 

ihtiyacı olmuştur; ittifak, taşıyıcıların, ülkeler arasında müzakere edilmiş ikili anlaşmalarla 

direkt muhatap olmadan uluslararası pazarlara "hizmet etmesine" izin verir.  

2. Küresel ve kesintisiz bir ağ kurma isteğidir. 

3. Maliyet düşürmedir. Ortak faaliyetler veya ölçek etkisi ekonomisi ile maliyet düşürme 

yapılabilir. 

4. Pazardaki büyümenin havayolunun yalnız hizmet etmeye devam etmesi halinde 

havayolu için karlılığı düşürecek olmasıdır. 
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3. HAVACILIKTA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI 

Sürdürülebilirlik, tanım olarak, “üretim ve çeşitliliğin devamlılığı sağlanırken insanlığın 

yaşamının daimi kılınabilmesidir. Başka bir ifadeyle, kendi ihtiyaçlarımızı, gelecek nesillerin 

ihtiyaçlarından ödün vermeden karşılayabilmemizdir”. 

Havacılık endüstrisinde iki temsili tüketici gönüllülüğü sürdürülebilirlik programı vardır (Kim 

vd, 2014: 3339):  

1. Gönüllü Karbon Dengeleme (Voluntary Carbon Offsetting -VCO) 

2. İyilik için Değişim programı  (Change for Good - CFG) 

Gönüllü karbon denkleştirme (VCO), havayolları tarafından sunulan ve yolcuların bir uçuş 

sırasında kişisel olarak sorumlu oldukları CO2 miktarını ödemelerine olanak tanıyan çevre 

dostu bir programdır. 

Havacılık sektöründeki artan emisyonları yavaşlatabilmek adına, Uluslararası Sivil Havacılık 

Organizasyonu (ICAO) 2020 yılından sonraki uluslararası uçuşları kapsayan karbon nötr 

yapmayı kabul etmişlerdir. Uçuşlar daha az kirliliğe sebep olması adına Cosia şeması denilen 

karbon piyasalarına bağlanmıştır. Corsia şemasında, havayollarının emisyonlarını 

dengelemeleri adına diğer sektörlerinde karbon azaltma projelerine finansman sağlanmasına 

yer verilmektedir (Farand, 2020). 

İyilik İçin Değişim Programı;  

1987 yılında kurulan İyilik için Değişim programı UNICEF ile havayolları en iyi bilinen ve en 

uzun süre devam eden ortaklıklardan biri olarak kabul edilmiştir. Bu program kapsamında, 

havayolları uluslararası seyahat edenlerin yedek yabancı paralarını toplamaktadır. Yolcular 

fazla paralarını havayolları tarafından sağlanan zarflara yatırır ve daha sonra doğrudan 

UNICEF’e bağışlanır. Ülkelerine dönen gezginler için küçük miktarlarda yabancı madeni 

paralar işe yaramaz gibi görünse de, milyonlarca dolar toplanmakta ve dünyanın dört bir 

yanındaki çocuklara yardım eden çeşitli UNICEF programlarında kullanmaktadır. İyilik içins 

Değişim, doğrudan yolcuları hedefleyebildiği ve anında sonuçlar üretebildiği için, kapsamlı 

reklamlar gerektirmez ve bu nedenle oldukça uygun maliyetli bir amaç pazarlama 

kampanyasıdır. İyilik İçin Değişim ile ilgili çalışmalar neredeyse yok denecek kadar azdır (Kim 

vd, 2014: 3340). 

Hava Meydanlarındaki sürdürülebilirlik uygulamaları geniş kapsamlı bir yaklaşımdır. 

Yönetimin sorumluluğunda uygulanabilmekte olup, çok ve çeşitli sayıda girişimleri 

kapsamaktadır. Hava meydanlarındaki sürdürülebilir büyüme bileşenleri olarak belirlenen 

faktörler aşağıdaki gibidir (Torum, Küçük, 2009; 50):  

 Doğal kaynakların iyi kullanılarak, çevrenin korunması  

 İhtiyaç ve beklentiler tüm paydaşların bazında sosyal süreç olarak değerlendirilmesi 

 Ekonomik büyüme ve istihdamın takibi.  

Sürdürülebilirlik uygulamalarının tetikleyicilerin, engellerin ve önceliklerin belirlenmesi 

gerekmektedir. Öyle ki sürdürülebilirlik çalışmaları hava meydanlarında faaliyet gösteren 

işletmelerin kaynak atama kriterleriyle çelişebilir.  

 

4. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK UYGULAMALARI: STAR ALLIANCE ÖRNEĞİ 

Star Alliance, 14 Mayıs 1997 tarihinde beş kurucu havayolu ile kurulan Star Alliance 

günümüzde 28 üyesi bulunan bir havayolu ittifakıdır.  Her havayolu kendi çeşitliliğini ve çok 
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kültürlülüğünün zenginliğini ittifak üyeleriyle paylaşırken, bireysel stilini ve kültürel kimliğini 

korumaktadır. Aynı zamanda her bir havayolu, en yüksek güvenlik ve müşteri hizmetleri 

standartlarında ortak bir hedefi paylaşmaktadır. Ocak 2019 itibariyle, özenle seçilmiş bağlantı 

ortakları Star Alliance ağını şu anda 28 üye havayollarının hizmetinde olan 1317 havalimanına 

taşımaktadır (Erdoğan, 2019: 382). 

Star Alliance Sürdürülebilirlik Girişimleri (https://www.staralliance.com/en/sustainability); 

Sürdürülebilirlik, sektörün ve - daha da önemlisi - müşterilerimizin beklentilerinin giderek daha 

kritik bir boyutu haline dönüşmektedir.  İlk ve en büyük küresel havayolu ittifakı olan Star 

Alliance, hem değişimi savunarak hem de örnek olarak liderlik ederek küresel bir geçişi 

kolaylaştırmada önemli bir role sahiptir.   Üye havayolları, bir dizi çevresel, sosyal ve yönetişim 

önlemi yoluyla sorumlu ve sürdürülebilir hava yolculuğuna kendini 

göstermektedirler. Sürdürülebilir hava yolculuğunun gelecekteki büyüme için bir ön koşul 

olduğunu kabul edilmektedir.   Kendilerini karbon ayak izlerini azaltmaya adamışlar, dünya 

çapında çeşitli çevresel faaliyetleri desteklemekte ve kar amacı gütmeyen kuruluşlara fon 

sağlayarak ve kendi eylemlerini başlatarak sosyal açıdan sorumlu bir şekilde hareket 

etmektedirler.   

Havacılık endüstrisinin içinde ve dışında ortaklarla birlikte çalışan üye havayollarıyla, 

araştırma ve geliştirmeyi hızlandırmakta, havacılık sektörü için sürdürülebilir ve garantili bir 

geleceği teşvik etmek için anlamlı değişiklikler uygulamaya çalışmaktadırlar.   

Aşağıda, Star Alliance’a üye havayollarının 2021 yılı sürdürülebilirliğe yönelik çalışmaları yer 

almaktadır. 

• 23 Eylül 2021; United, Air Transport World’ün 2021 Yılının Eko-Havayolu geçişini 

kazandı.  

United, dünyanın neredeyse geri kalan havayollarının toplamından daha fazla sürdürülebilir 

havacılık yakıtı satın almayı taahhüt etti.  

• 16 Eyl 2021; Air New Zealand ve Airbus, hidrojenle çalışan uçakların geleceğini 

araştıracak 

Asya-Pasifik bölgesi için bir ilk olarak, iki kuruluş, Yeni Zelanda’da sıfır emisyonlu hidrojen 

uçaklarını uçurmanın fırsatlarını ve zorluklarını daha iyi anlamak için ortak bir araştırma 

projesinde işbirliği yapmak üzere bir Mutabakat Zaptı (MoU) imzaladı. 

Air New Zealand ve uçak üreticisi Airbus bugün, hidrojenle çalışan uçakların 2030 yılına 

kadar filolarının bir parçası olabileceğini araştırmak için ortak bir girişim duyurdu. 

• 07 Eylül 2021; Motorun “su ile yıkaması” oyununda %1 oyun oynamak 

Tokyo-Londra rotası gibi yaklaşık 900 kg yakıt veya 2,8 ton CO2 emisyonu anlamına 

gelmektedir.  

Suyla yıkama, tüketilen jet yakıtı miktarını yaklaşık %1 oranında azaltabilir. Çok az 

görünüyor ama Tokyo’dan Londra’ya uçarken genellikle yaklaşık 90 ton jet yakıtı tüketiyor, 

yani bunun %1’i yaklaşık 900 kg.  

Sonuç olarak, yaklaşık 2,8 ton CO2 emisyonu azaltılabilir, bu da yaklaşık 25 m yüzme 

havuzunun yaklaşık 3’ü için CO2 miktarına eşittir.  

• 14 Tem 2021; Avusturya Havayolları: AB, sürdürülebilir yakıtlar için fırlatma rampası 

inşa etmeli vurgusunu yaptı buda aşağıdaki ifadeleri kapsmaktadır. 

Ortak hedef, küresel düzeyde iklim dostu uçuş olmalı 
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Çevre vergilerinden elde edilen fonlar, sürdürülebilir yakıtları geliştirmek ve teşvik etmek için 

ulusal olarak kullanılmalıdır. 

"Fit for 55" CO2 paketi Avrupalı şirketler için rekabet dezavantajlarına yol açmamalıdır 

• 13 Tem 2021; ZRH’den SAF (sustainable aviation fuel - sürdürülebilir havacılık 

yakıtıyla ) ile İlk SWISS Uçuşu,  

SWISS, çeşitli ortaklarla işbirliği içinde İsviçre’ye sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) ithal 

etmek için ilk uçtan uca lojistik zinciri kurmuştır. Bu, SWISS’i İsviçre’den tarifeli uçuş 

operasyonlarında SAF’ı kullanan ilk ticari havayolu yapıyor.    

• 27 Haz 2021; Lufthansa Group CEO’su Havacılık Endüstrisinin Sorumluluğu 

Konusunda 

Uçmanın çevresel etkisini daha da azaltmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz: Mecbur 

olduğumuz için değil, başkaları bizden istediği veya talep ettiği için değil, tamamen kendi 

inançlarımıza dayandığı için. (Carsten Spohr, CEO) 

• 25 Haz 2021; SIA Grubu Gönüllü Karbon Dengeleme Programı 

Singapur Havayolları ve Scoot ile karbonsuz yolculuklara geçin — karbon emisyonlarınızı 

gönüllü karbon denkleştirme programımızla bugün dengeleyin! Duyurusunu yapmış 

SIA, ilk altı ay için karbon denkleştirme katkılarınızla eşleşecek ve Asya’daki çevre ve 

topluluklar üzerindeki olumlu etkiyi etkin bir şekilde ikiye katlayacaktır.    

• 18 Haz 2021; ANA Sürdürülebilir Havacılık Uçuşu 

ANA, Mikroalglerden Üretilen Sürdürülebilir Havacılık Yakıtını Kullanarak Uçuş 

Gerçekleştirdi 

• 01 Haz 2021; SWISS, İsviçre havacılığının iklim politikası bildirgesini destekliyor 

İsviçre Havacılık Araştırma Merkezi, İsviçre Federal Konseyi’nin iklim politikası hedefleri 

doğrultusunda İsviçre havacılık sektöründeki karbondioksit emisyonlarının azaltılmasını 

teşvik etmeye yardımcı olmak için 2020’de bir çalışma gerçekleştirdi. SWISS de bu 

çalışmaya dahil oldu ve ortaya çıkan beyanı ve havacılık sektörünün karbon emisyonlarını 

azaltmak için aldığı önlemleri destekliyor. 

• 15 Mart 2021; Air Canada, 2050’ye Kadar İddialı Net Sıfır Emisyon Hedefine Ulaştı 

MONTREAL, 15 Mart 2021 /CNW/ - Air Canada bugün, işletme genelinde iklim değişikliği 

sürdürülebilirliğini ilerletme konusundaki uzun vadeli taahhüdünü duyurdu.  

Havayolu, 2050 yılına kadar küresel operasyonlarında net sıfır sera gazı emisyonu (GHG) 

hedefini gerçekleştirmek için iddialı iklim hedefleri belirledi.  

Buna ulaşmak için Air Canada, hava ve kara operasyonlarında 2030 yılına kadar mutlak ara 

dönem sera gazı net azaltma hedefleri belirledi.  

2019 temel çizgisine kıyasla ve Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF) ve karbon azaltımı ve 

giderimlerine 50 Milyon Dolarlık yatırım yapmayı taahhüt etmiştir. 

 

5. SONUÇ 

İklim değişiklikleriyle mücadele ile havayollarında maliyet yönetimi dengesini kurma yolunda 

havayolları işletmeleri çıkarcı davranamamaktadırlar. Gönüllülük esasıyla yürütülen 

sürdürülebilirlik faaliyetleri için yetkili kurumların kalıcı yaptırımlar getirmesi gerekmektedir. 

Mevcut yapı ile gelecek için iyimser senoryalar maddi sözleşmeler ile bağlanması 
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sürdürülebilirlik çalışmaların ciddiyetini gösterir niteliktedir. Uzun vade de bunların 

Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu (ICAO) ve Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği 

(IATA) aracılığı ile zorunlu hale gelmesi daha verimli bir etki gösterecektir. 

Covid 19 salgın sebebiyle azalan uçuşların tekrar artmasının oluşturacağı olumsuz etkiyi 

azaltmak adına da alınacak kararların aciliyetine dikkat edilmelidir. Ayrıca  İyilik için Değişim 

programı  (Change for Good - CFG) da hayata geçirilerek sürüdürülebilirlik amacılığıyla 

kullanılabilecek kaynak yaratılabilir. 
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İKİNCİ QARABAĞ MÜHARİBƏSİ TÜRKİYƏ MEDİASINDA 
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Azərbaycan xalqının 30 il həsrətində olduğu Qarabağ mükəmməl şəkildə düşünülən və 

reallaşdırılan hərbi və siyasi əməliyyatlar nəticəsində 44 günlük qısa zaman kəsiyində 

işğaldan azad edildi. “Dəmir Yumruq” əməliyyatı nəticəsində tarixi qələbə qazanıldı. Vətən 

müharibəsi zamanı informasiya məkanı çox həssas bir dövrünü yaşadı. Digər cəbhədə 

aparılan informasiya müharibəsində isə informasiya təhlükəsizliyinin qorunmasını təmin 

etmək, informasiya siyasətini düzgün qurmaq, xaricdən sızan informasiyalara həssaslıqla 

yanaşmaq, yalnız rəsmi mənbəələrə istinad etmək kimi vacib məsələlərə xüsusi diqqət 

yetirilirdi. Yalniz siyasi və hərbi sahədə zəfərimizlə deyil, düşmənin diasporasının köməyi ilə 

neçə illərdə Azərbaycan haqqında yaradılan mənfi rəyi dağıtmaq da müharibənin gedişatında 

mühüm rol oynadı. Azərbaycanın haqq savaşının bütün dünyaya bəyan edilməsində Türkiyə 

mediasının böyük rolu oldu. Ayrı-ayrı media qurumlarının müharibə gedən bölgələrə 

göndərdikləri jurnalistlər canlı yayımla baş verən hadisələri dünyaya bəyan etdi. Düşmənin 

dinc əhaliyə qarşı etdiyi terror aktları Türkiyə mediasında geniş işıqlandırıldı. Müharibə 

zamanı baş verən hadisələr, Azərbaycan xalqının dönməzliyi, ordumuzun qəhrəmanlığı, 

mükəmməl düşünülmüş hərbi strategiyanın qüsursuz reallaşdırılması Türkiyə mediasında da 

böyük marağa səbəb oldu. Məqalədə bu məsələlər ətraflı araşdırmaya cəlb olunur. 

Açar sözlər: Vətən müharibəsi, media, Türkiyə mediası, qələbə, “Dəmir yumruq” hərəkatı 

 

Karabakh, longed for by the Azerbaijani people for 30 years, was liberated in a short period of 

44 days as a result of well-thought-out and carried out military and political operations. As a 

result of Operation “Iron Fist”, a historic victory was achieved. During the Great Patriotic 

War, the information space experienced a very sensitive period. During the Great Patriotic 

War, the information space experienced a very sensitive period. In the information war on the 

other front, to ensure the protection of information security, special attention was paid to such 

important issues as setting the right information policy, being sensitive to information leaking 

from abroad, and referring only to official sources.  

Not only with our political and military victories, to dispel the negative opinion about 

Azerbaijan that has been created over the years with the help of the enemy's diaspora played 

an important role in the course of the war. The Turkish media played an important role in 

declaring Azerbaijan's war for justice to the whole world. Journalists sent to the war-torn 

regions by various media outlets covered the events live. The terrorist acts committed by the 

enemy against the civilian population were widely covered in the Turkish media. It caused 

great interest in the Turkish media the events that took place during the war, the steadfastness 

of the Azerbaijani people, the heroism of our army, impeccable implementation of a well-

thought-out military strategy. The article deals with these issues in detail. 

Keywords: Patriotic War, media, Turkish media, victory, “Iron Fist” movement 
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Azərbaycan xalqının 30 il həsrətində olduğu Qarabağ mükəmməl şəkildə düşünülən və 

reallaşdırılan hərbi və siyasi əməliyyatlar nəticəsində 44 günlük qısa zaman kəsiyində 

işğaldan azad edildi. “Dəmir Yumruq” əməliyyatı nəticəsində tarixi qələbə qazanıldı. Vətən 

müharibəsi zamanı informasiya məkanı çox həssas bir dövrünü yaşadı. Digər cəbhədə 

aparılan informasiya müharibəsində isə informasiya təhlükəsizliyinin qorunmasını təmin 

etmək, informasiya siyasətini düzgün qurmaq, xaricdən sızan informasiyalara həssaslıqla 

yanaşmaq, yalnız rəsmi mənbəələrə istinad etmək kimi vacib məsələlərə xüsusi diqqət 

yetirilirdi. Yalniz siyasi və hərbi sahədə zəfərimizlə deyil, düşmənin diasporasının köməyi ilə 

neçə illərdə Azərbaycan haqqında yaradılan mənfi rəyi dağıtmaq da müharibənin gedişatında 

mühüm rol oynadı. Azərbaycanın haqq savaşının bütün dünyaya bəyan edilməsində Türkiyə 

mediasının böyük rolu oldu. Ayrı-ayrı media qurumlarının müharibə gedən bölgələrə 

göndərdikləri jurnalistlər canlı yayımla baş verən hadisələri dünyaya bəyan etdi. Düşmənin 

dinc əhaliyə qarşı etdiyi terror aktları Türkiyə mediasında geniş işıqlandırıldı. Müharibə 

zamanı baş verən hadisələr, Azərbaycan xalqının dönməzliyi, ordumuzun qəhrəmanlığı, 

mükəmməl düşünülmüş hərbi strategiyanın qüsursuz reallaşdırılması Türkiyə mediasında da 

böyük marağa səbəb oldu. 

İkinci Qarabağ müharibəsi başladığı ilk saatlardan etibarən Azərbaycan istiqamətində öz qəti 

mövqeyini bəyan edən Türkiyə Respublikasının istər rəsmi dairələri, istərsə də Türkiyə 

ictimaiyyəti siyasi və diplomatik dəstəyini davam etdirmişdir. Belə ki, müharibənin başladığı 

tarixdən etibarən sentyabrın 27-də Türkiyənin Müdafiə naziri Hulusi Akar Azərbaycan 

tərəfində olduğunu bildirərək Ermənistanın mövqeyini Cənubi Qafqazda sülh və sabitliyin ən 

böyük əngəli olduğunu vurğulamışdır. (1) Türkiyə Prezidenti Receb Tayyib Ərdoğan isə 

həmin gün “Erməni xalqını onları fəlakətə aparan hökumətlərinə və onları bir kukla kimi 

oynadanlara qarşı çıxmağa, gələcəklərinə sahib çıxmağa dəvət edirəm. Bütün dünyaya işğala 

və zülmə qarşı verdikləri mübarizədə Azərbaycanın yanında olmağa çağırıram. 30 ilə yaxındır 

məsələyə etinasız yanaşan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələri həll üçün fəaliyyətdən, 

təəssüf ki, çox uzaqdır. Ermənistan bölgədə sülh və sabitliyin önündəki ən böyük təhdid 

olduğunu növbəti dəfə göstərib. Türk milləti hər zaman olduğu kimi bu gün də bütün 

imkanları ilə azərbaycanlı qardaşlarımızın yanındadır”, deyə mövqeyini bəyan etmişdir. (2) 

Sonrakı günlərdə Türkiyənin Azərbaycana dəstəyinin bariz nümunəsi olaraq Xarici İşlər 

naziri Mevlüt Çavuşoğlunun Bakıya səfərləri baş tutmuş, bu səfərlər gedişində Türkiyəli nazir 

Azərbaycanın hər zaman dost ölkəyə güvənə biləcəyini bir daha bəyan etmiş, hərbi 

əməliyyatlar gedişində hər iki tərəfin itkilərindən Paşinyanın məsuliyyət daşıdığını 

bildirmidir. Qeyd edək ki, istər müharibə gedişində, istərsə də müharibədən sonrakı günlərdə 

Türkiyənin rəsmi dairələri ilə yanaşı, türk ictimaiyyətinin də Azərbaycan dövlətinə və xalqına 

dəstəyi yüksək olmuş, Azərbaycan Ordusunun  Ermənistan silahlı qüvvələri üzərində zəfəri 

Türkiyə vətəndaşları tərəfindən də böyük sevinclə qarşılanmışdır. Türkiyənin müxtəlif media 

nümayəndələri də, demək olar ilk gündən etibarən ölkəmizdə oldular.  Buradan geniş 

reportajlar hazırladılar, həyatlarını təhlükəyə ataraq ən qaynar nöqtələrə gedib yerli sakinlərlə 

söhbətləşdilər, rəsmi şəxslərdən müsahibələr aldılar. 

Həmin türk müxbirlərindən biri “CNN Türk” kanalının əməkdaşı Fulya Öztürkün adı bütün 

azərbaycanlılara tanışdır. O, təkcə hazırladığı sujetlərlə deyil, eləcə də mənəvi dəstəyi ilə çox 

qısa zaman ərzində qalqımızın sevgisini qazandı. Fulya Öztürk həmin anlarda təkcə jurnalist 

yox, həm də vətəndaş kimi davranırdı.  Bunu hərəkətlərindən, jest və mimikalarından aydın 

görmək olurdu. Elə danışırdı ki, sanki öz vətəninin doğulduğu, böyüdüyü şəhərin xiffətini 

çəkir. Fulyanın sosial şəbəkə hesablarından paylaşdığı yazılar, fotolarla Azərbaycana 

dəstəyini növbəti dəfə göstərirdi. “CNN Türk”ün fədakar operatoru Halil Kahraman da 

yanımızda olan qardaş ölkə jurnalistlərindən idi. O, gördüklərini, yaşanılanları ən xırda 

detalınadək çəkir və dünya ictimaiyyətinə təqdim edirdi. “Azərbaycanlı qardaşlarımızın haqq 
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səsini az da olsa dünyaya çatdıra bilmək ən böyük xoşbəxtlikdir” müsahibələrinin birində belə 

demişdi Halil Kahraman. 

Beləliklə, iki qardaş azərbaycanlı və türkiyəli jurnalistlər yenə əl-ələ verərək öz işlərinin 

öhdəsindən layiqincə gəldilər. Onu da deyək ki, türk müxbirlərinin ölkəmizə səfəri həm də 

media sahəsindəki əməkdaşlığın göstəricisi idi. Biz təkcə rəsmi şəxslər deyil, eyni zamanda 

“Dördüncü hakimiyyət” səviyyəsində bir olduğumuzu, vahid olduğumuzu dünyaya nümayiş 

etdirdik.  

Azərbaycan tarixinin möhtəşəm qələbəsi həm də ölkə prezidentinin 44 gün ərzində nümayiş 

etdirdiyi yüksək qətiyyət və beynəlxalq təzyiqlərə sinə gərməsi ilə yadda qaldı. Bütün dünya 

Azərbaycanın gücünə, Ermənistanın rəzil duruma salınmasına, işğalçı dövlətin kapitulyasiya 

aktını imzalamasına şahidlik etdi. Ermənistan hərbi, siyasi, diplomatik sahədə ağır 

məğlubiyyətə uğradı. Onların texnikaları məhv edildi, düşmənin illərlə qurduqları istehkamlar 

Azərbaycan əsgərləri tərəfindən keçildi.  

Informasiya vasitələri  qlobal miqyasda insanların həyat tərzinə, düşüncəsinə, siyasi və 

iqtisadi proseslərə  və mədəniyyətə ciddi təsir edir. Nəticədə müasir təbliğat və təşviqat 

vasitələri ilə bütöv bir cəmiyyətin “beynini və qəlbini yumaq” mümkündür. 

Cəbhədə gedən döyüşlərdən əlavə medianın üzərinə böyük məsuliyyət düşürdü. Belə ki, əsas 

məqsədimiz Ermənistanın Azərbaycan xalqına qarşı olan terror siyasətini xarici media 

vasitəsilə dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq idi. Türkiyənin demək olar ki, bütün media 

qurumları Azərbaycanın haqlı döyüşündən yazdı. “Haber Qlobal”, “Haber türk”, “Sabah 

qəzetəsi”, “TRT Haber”, “CNN Türkiye” və digər media qurumları istər məqalələrlə, istərsə 

də hadisə yerinə göndərdikləri müxbirlər vasitəsilə gün ərzində cəbhə bölgəsində gedən bütün 

döyüşlərdənyazdılar, ermənilərin hücumuna məruz qalmış Gəncə və Bərdədə dinc əhaliyə 

qarşı edilən terror hadisələrindən canlı yayımlar, reportajlar hazırladılar. 

Doğru və operativ xəbər vermək devizi ilə çalışan “Haber Global” kanalın Azərbaycana ezam 

olunmuş əməkdaşı Osman Girginin iştirakı ilə Gəncədə törədilmiş terror hadisələrindən 

hazırladıqları repoirtajlarında   Ermənistanın sivil vətəndaşlara hücumlarını, döyüş 

bölgəsindən uzaq olan ərazilərin hücuma məruz qalmasını əks etdirən kadrları bütün dünyaya 

nümayiş etdirdi. Gəncə hadisəsində valideynlərini itirmiş Sevil və Hüseyndən alınan 

müsahibədə o gecənin dəhşətləri uşaqların dili və şahidliyi ilə geniş arenaya təqdim edildi. 

Haber Global”ın CEO-su Məmməd Gülməmmədov öz açıqlamasında bildirdi ki, müharibə 

zamanı Reuters, AP, Ə-Cəzirə də daxil olmaqla bir çox nüfuzlu informasiya agentlikləri ilə 

əməkdaşlıq edilmiş və onları Azərbaycandan görüntülərlə təmin edilib. (3) 

Bütün bunlarla yanaşı Haber Global kanalı ilə Aztv ortaq 3 saatlıq veriliş hazırladı. Bu veriliş 

böyük Zəfərin bir illiyinə həsr olunub. verilişdə İstanbuldakı Sənəm Dolay Ilqaz Haber 

Globalın studiyası ilə Aztv studiyasında Tofiq Abbasovun qonaqları fikir mübadiləsi aparıb. 

II Qarabağ müharibəsi başlayandan bir il müddətində baş verən hadisələr təhlil edilib. Erməni 

mediasında yayılan məlumatlar sübutlarla ifşa edilib və müharibənin həqiqətləri Açiqlanib. 

 Ulu öndər Heydər Əliyevin dediyi “Bir millət iki dövlət” , böyük şəxsiyyət Mustafa Kamal 

Atatürkün “Azərbaycanın sevinci bizim sevincimiz, kədəri bizim kədərimizdir” kəlamlarına, 

bu gün də hər ii dövlət sadiqdir. Azərbaycan_Türkiyə arasındakı əlaqələr ən yüksək 

formadadır və bundan sonra da yüksələn xətt üzrə inkişaf edəcək. 
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ABSTRACT 

Throughout history, a love of restraint, a particular kind of subtle beauty, incomplete 

perfection, a cult of sophistication based on simplicity and austerity have always been 

elements of Japanese aesthetics. Therefore, Japan's fascination with fashion, past and present, 

is partly due to a historical cult of beauty. Yet, the young Japanese have adopted a very 

different style. It is more flamboyant and daring. At the beginning of the 21st century, street 

fashion became dominant among young people and was characterised by the use of artificial 

beauty and makeup. The influence of contemporary Japanese graphics and clothing in various 

video games, anime and manga, and Western culture on fashion is evident. The aim of this 

research was to explore the history of clothing in Japan, its meaning, designs, patterns, and 

traditional materials used in its production, and to compare traditional Japanese clothing and 

fashion with Western clothing tradition and fashion. We found that Western culture has 

influenced Japanese culture. We also found that manga, anime, and video games have a 

strong influence on Japanese fashion today. Young people often dress up in the costumes of 

their favourite characters and heroes and gather at various conventions. Based on literature 

study and online research, we designed a unisex hoodie for young anime fans to identify and 

socialise with the anime lifestyle. 

Keywords: knitting, jacquard, anime, street fashion, Japan. 

 

1. INTRODUCTION: JAPANESE AESTHETIC 

Japanese art and aesthetics are fundamentally different from Western art and aesthetics 

because there is a tendency not to abandon the older aesthetics when something new is added. 

The new and the old coexist (Steinberg Gould and Miller, 2013). In order to understand the 

art and aesthetics of Japan, one must look at the Japanese worldview, ideas about the nature of 

art, and influences through contact with other cultures. The aesthetics of Japan have 

developed in a unique way, due in part to its geographical location. Its isolation by the sea 

helped protect Japan from foreign invasion and allowed its rulers to control contact with other 

nations. During the long period of self-imposed isolation, art forms and aesthetic ideas 

developed that were specifically Japanese. Over the centuries, as interactions with foreign 

cultures occurred, they influenced the traditional art and aesthetics of Japan. They were most 

influenced by the Chinese and Buddhism, but influences from the West are also evident 

(Walkup, 2013).  

The primary aesthetic concept underlying traditional Japanese culture is nature-based and 

concerned with the beauty of studied simplicity and harmony with nature. These ideas are still 
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expressed in every aspect of daily life, despite the many changes that Westernisation has 

brought. Japanese aesthetics does not consist of a single set of rules, but rather a multitude of 

instructions on how to approach life and art. The Japanese aesthetic of the beauty of 

simplicity and harmony is called wabi-sabi (Gillespie, S., 2019; Walkup, 2013). 

Central to wabi-sabi is the importance of overcoming ways of seeing and thinking about 

things and existence. All things are impermanent. All things are imperfect. All things are 

incomplete (Walkup, 2013). 

There are several basic characteristics that make up the Japanese aesthetics. These include: 

- clarity or elimination of clutter,  

- asymmetry or irregularity,  

- elegant simplicity (minimalism), 

- naturalness, i.e. the absence of pretense or artificiality,  

- profundity, i.e., showing more by showing less,  

- freedom from habits or formulas, and  

- tranquility, i.e. stillness, solitude (Reese, J., 2019; Walkup, 2013; Gillespie, S., 2019; ). 

Every piece of clothing makes a statement and has a deeper meaning to the Japanese. It is 

undeniable that they have good taste in style. Yet, the young Japanese have adopted a very 

different style than what we generally think of as Japanese aesthetics. It is more flamboyant 

and daring. Indeed, at the beginning of the 21st century, street fashion became dominant 

among young people and was characterised by the use of artificial beauty and makeup. The 

influence of Western culture on fashion was most evident among high school and junior 

school students, who wore shorter skirts, loose socks, scarves, or dyed hair. Some of the youth 

fashion originated in Harajuku in the late 1990s; it was characterised by colourful clothing 

and accessories such as many clips, bracelets, necklaces, and bags to adorn oneself with. The 

many different types of Japanese streetwear are known for their uniqueness and diversity, 

bold colours and dynamic prints. For the Japanese, fashion is a lifestyle. It is a reflection of 

their personality, represents their history, and sets them apart from other people. To call them 

fashion conscious is an understatement. Their sense of style exudes comfort and freshness 

(Tokkou 2020a, b). 

The purpose of this research was to explore the history of clothing in Japan, its meaning and 

styles, and to compare Japanese and Western clothing traditions and fashions. Through the 

research, the unique Japanese mentality associated with traditional Japanese clothing was 

explored. Its influence on the development of Japanese clothing culture throughout history 

was observed. Contemporary Japanese graphics and clothing in various video games, anime, 

and manga were examined and their influence on young street fashion was evaluated. And 

finally, a prototype of knitwear for anime fans was designed and produced. 

 

2 THEORETICAL 

2.1 Japanese clothing tradition 

The research began with a literature review. Japanese lifestyle, clothing tradition, and fashion 

history were examined. The wabi-sabi concept in the clothing tradition was studied. For 

Richard Powell, the American writer, »Wabi-sabi promotes all that is authentic by 

acknowledging three simple realities: nothing lasts, nothing is finished, and nothing is 

perfect« (Matsumoto, 2021). Traditional Japanese clothing and its connection to everyday life 
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in Japan was also explored. 

Kimono 

The kimono is the most famous, globally recognised, traditional Japanese garment. The word 

»kimono« can be roughly translated as »an object that is worn« (Nomura & Tsutomu, 2006). 

The idea behind the kimono is to create a simple and functional garment from a single piece 

of fabric.  

The kimono has a long history that can be traced back to China. As early as the eighth 

century, Chinese-style robes were worn at the Japanese court. In the tenth century, Japanese 

culture began to break away from Chinese traditions and develop its own sensibility. By the 

mid-fifteenth century, the kimono was worn by men and women of all classes. Despite 

variations in size, material, decoration, and number of layers worn simultaneously, the 

kimono remained a square-cut body with square-cut sleeves. In this it differs drastically from 

Western clothing, which tends to follow the lines of the body. The emphasis on the wearer's 

body shape shifts the focus of the garment from the line to the surface, making it a perfect 

canvas for decorative art (Nomura & Tsutomu, 2006).  

The lighter, casual, summer garment that resembles the kimono is called a »yukata«. It is 

made of soft, lightweight fabric, such as cotton. Basically, it is a bathrobe. It is fastened with a 

sash, the »obi« (Milhaut T.S., 2014). 

The simple cut and refined design of the kimono have made it one of the most studied, copied 

and redesigned garments. It has become an icon of Japanese aesthetics and culture. In 

addition, kimono patterns and styles have been appearing in the collections of Western 

designers since the Japonization of Western fashion in the 1980s. 

Martial arts 

Donald Frederik »Donn« Draeger, an internationally known teacher and practitioner of 

Japanese martial arts, once said, »It is doubtful that the Japanese people, and the country as a 

whole, can be truly understood or appreciated by anyone unless they know something about 

their martial culture (Omi 2021).« 

Japanese martial arts have a history that dates back to the samurai, the warrior class in 

medieval Japanese society. They were developed before our era and until the 19th century, 

when the era of modern martial arts began. However, despite this modernization, traditional 

Japanese fighting styles remained and are still popular today, both in Japan and abroad. Even 

though they are still used today, they were originally developed for military purposes. Each 

training was designed to make the trainee a better soldier for warfare (Cihodariu, 2018; 

Nagesh, 2021). Today, martial arts encompass many different styles. 

Special costumes are worn when practicing martial arts, which also inspire modern fashion. 

2.2 Japanese fashion 

Japanese fashion history 

Japanese fashion has a history that goes back centuries. Japan's fascination with fashion, past 

and present, is partly due to a historical cult of beauty. Early Japanese clothing was simple 

and practical, appropriate for a nation of hunter-gatherers who later evolved into farmers and 

craftsmen. Before Westernization in the 1860s, Japanese clothing consisted exclusively of a 

variety of kimono styles. Indeed, the kimono was introduced during the Heian period (794-

1192). Women of higher social status wore multiple layers, while ladies of the imperial court 

sometimes wore a complex kimono ensemble consisting of 12 or more layers and weighing 

up to 20 kg. Later, the clothing was reduced to a simple robe that used to be worn as 
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undergarments, along with skirt-like pants called hakama. In the Meiji era, Western style 

slowly replaced traditional Japanese dress, first with Western uniforms and the combined 

wearing of kimonos and Western accessories. By the 1880s, both men and women had more 

or less adopted Western fashion (Kawamura, 2021; Kennedy, 2021; Rodrigues Pereira, 2020). 

Since the rapid adaptation of Western clothing in the postwar period, the Japanese kimono has 

gradually disappeared from daily use in contemporary society. The lifestyle of the Japanese 

has changed to adapt to Western clothing. Kimonos are now only worn on formal occasions 

such as weddings and graduations. The use of the yukata has also declined. Today, the yukata 

is still worn by different age groups and genders, but mainly as clothing for summer festivals 

(McCarthy, 2021). 

Japanese contemporary fashion 

After the World War II, Japan began to forge its own way to contemporary trends, creating a 

unique blend of oriental and contemporary culture. Contemporary Japanese fashion changed 

the way we conventionally understand fashion and clothing. The movement was so successful 

that Japanese fashion designers began a systematic »takeover« in the fashion world. Since the 

early 1950s, Japanese fashion designers have had a lasting impact on Western fashion with 

their vision, craft and creativity. In the 1960s, the legendary Rei Kawakubo, founder of 

Comme des Garons, revolutionised women's fashion with her avant-garde masculine 

approach (Rodrigues Pereira, 2020). The wabi-sabi concept of non-conformist, asymmetrical, 

minimalist, gender-free and androgynous designs inspired the fashion capitals of London, 

New York and Paris in the 1970s. In the 1980s, Japanese fashion designers introduced the 

colour black to Western fashion and it was so thoroughly adopted that it endures to this day. 

The avant-garde fashion designers Yamamoto, Miyake, Kawakubo and others helped 

Japanese fashion to achieve worldwide recognition and international success. Fashion experts 

recognize and accept their achievements because of their »Japanese-ness« reflected in their 

designs, and many called them »the Japanese fashion« only because these clothes were 

definitely not Western in terms of constructions, silhouettes, shapes, prints, and combinations 

of fabrics (Kawamura, 2021). 

Japenese street fashion 

Japanese street fashion is a very specific, eye-catching, flashy and unique element of Japanese 

culture. It emerged in the 1990s and differed from traditional fashion in the sense that it was 

initiated and popularized by the general public, especially teenagers, rather than fashion 

designers. Various forms of street fashion have emerged in Tokyo districts. They are a mix of 

local and foreign fashion brands. Tokyo has long been known for its expressive and 

cartoonish style, and the Harajuku district for the most flamboyant and eclectic youth. 

Japanese street fashion has a style all its own that is quite extreme and avant-garde.  

Yuniya Kawamura of the Fashion Institute of Technology in New York says: »It's not just 

about a group of youngsters in distinct clothes. Their stylistic expression is a reflection of 

their values, norms and beliefs. The emergence of a subculture means that there is a 

community trying to send a social message to the public«. And: »Subcultural style is about a 

sense of belonging« (Baker, 2017). 

However, under the increasing pressure of fast fashion giants, the Harajuku fashion scene has 

become less important in the last five years. Moreover, Japanese fashion is opening up a new 

world of oversized and asymmetrical shapes to Western consumers. A beautiful world of bold 

accessories, multi-layered kimonos, pleated garments, and genderless ensembles (Rodrigues 

Prereira, 2020). 
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2.3 Japanese graphic art, manga and anime 

All over the world, people are turning their attention to contemporary Japanese culture. Since 

the 1990s, there has been a surge of creative energy in manga, anime, games, art, architecture, 

design, literature, food, and fashion. In this context, there is another factor that influences 

Japanese street fashion, which is Japanese graphic art in the form of manga, anime and video 

games (Murakami et al, 2007). 

Manga are Japanese comics or rather an art that combines the style of traditional Japanese 

painting with the format of Western comics. Anime is the animated counterpart to manga. 

While it is commonly believed that animated cartoons are primarily for children, anime is also 

very popular with adults in Japan. In fact, many anime series have adult themes as well. Since 

the advent of the Internet and social media, the appeal of anime cartoons has grown beyond 

Japan and has become popular throughout the world (Hassal, 2021; Paulomi, 2021). 

Anime and fashion come from two very different worlds. Nevertheless, in recent years it has 

become increasingly clear that Japanese street fashion has been influenced by anime. From 

the major runways to the shopping streets, there has been an anime-inspired revolution in 

fashion (Hassal, 2021; Paulomi, 2021). It is common for Japanese youth to incorporate their 

favorite characters from manga or anime into their outfits to spice up their style. Anime-

inspired fashion comes in two forms. Some anime fans dress up like their favorite characters. 

The others wear T-shirts or fashion accessories like hats, ties, etc. that are patterned with the 

characters. The anime outfit helps anime fans to connect with other like-minded people.  

On the other hand, the importance of anima fashion is reflected in the inclusion of anima 

characters in haute couture, such as Prada and Louis Vuitton (Hodge, 2017). 

 

3 EXPERIMENTAL 

3.1 Inspiration and design of knitwear 

The first phase was to design and produce a pullover for young anime fans. A hoodie was 

chosen because young people who communicate through computers and phones prefer to be 

comfortable. Besides, wearing hoodies is very popular. 

Organic cotton was chosen as the knitting material. The knitting technique was chosen 

because knitwear is comfortable and relatively easy to prototype. A simple design (Figure 1) 

inspired by Japanese graphics was developed, in line with the wabi-sabi principles: clarity, 

simplicity, asymmetry, minimalism, calmness and serenity. The slogan »Make an impact« 

exemplifies the Japanese trend of making an impact that can be seen on social media and live 

sharing applications. A 2-colour jacquard with horizontal stripes on a rare side was designed. 

The combination of black and white was chosen because it is typical of contemporary 

Japanese fashion style and also emphasises the simplicity of the pattern. A simple, loose style 

was chosen to minimise waste (Figure 2). 
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Figure 1. Jacquard design inspired by Japanese graphics 

 

 

 

Figure 2. Pullover/hoodie style 

 

3.2 Prototyping 

Knitting was done on the industrial Shima Seiki SES 122RT knitting machine, 12 gauge, in 

the faculty knitting lab. For waste-free production, knitting could be done on a Fully Fashion 

or Whole Garment machine. Knitting was followed by cutting and assembly. 

3.3 Testing knitwear 

In the second phase, the performance characteristics of the knitted fabrics were tested: 

thickness, horizontal and vertical density, thermal conductivity, air permeability, surface 

mass, abrasion resistance and elastic properties of the knitted fabric. 

The textile tests confirmed a good quality of the knitted structure and good comfort 

properties. The inferior pilling resistance could be improved by increasing the density of the 

knit structure, choosing a different knit structure or using a pilling resistant yarn. 
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4 RESULTS 

The style and design of the resulting hoodie was adapted to global youth (Figure 3).  

  

Figure 3. Hoodie for anime fans 

 

5 CONCLUSIONS 

Based on literature studies and online research, we designed a global, universal unisex hoodie 

for young anime fans to identify and socialize with the anime lifestyle. 

The concept of the pullover was to leave a mark, which is reflected in the graphic pattern with 

the slogan »Make an impact«.  

The quality of the knitwear was tested. It was found to be adequate for the most part; a 

slightly lower pilling resistance could easily be improved through material and mechanical 

funcionalization. 

The research could be continued by redesigning the kimono and serving as inspiration for the 

kimono-style cardigan. 
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ABSTRACT 

The situations and conditions in the modern era are currently very developed both 

technologically and scientifically. However, there is a change in the pattern of life and makes 

the quality of health decline and reduces the production of natural antioxidants that are used to 

neutralize free radicals. This study aimed to test the antioxidant activity of jengkol and petai 

seeds extracts using 1,1-Diphenyl-2-Picrylhydrazyl (DPPH) method. Seeds of both plants are 

collected with gross weight of 1 kilogram each, washed and dried for 7 hours, powdered and 

filtered using a 50-mesh sieve. ± 200 grams of jengkol and ± 150 grams of petai simplicia were 

collected. 30 grams of each of the simplicias were macerated using 270 mL of solvent (3×24 

hours). Macerates were concentrated using vacuum rotatory evaporator and oven at 50 °C for 

further dryness. Macerates were then extracted using ethanol, hexane, and dichloromethane. 

Extracts were diluted into 7 concentration variations 12,5; 25,0; 50,0; 100,0; 200,0; 400,0; 800,0 

ppm. The results of the secondary metabolite compound tests show that jengkol seeds contained 

alkaloids, flavonoids, saponins, tannins, steroids and triterpenoids, and Petai seeds contain 

alkaloids, flavonoids, saponins, steroids and triterpenoids. The data were analyzed using 

ANOVA statistics (Factorial 2x3x7). The analysis shows that there were significant differences 

in antioxidant activity based on plant types, solvent types, variation of concentrations, and 

interactions of the three variables, with p value = 0.000 < α = 0.05. Duncan's Multiple Range 

Test shows that ethanol solvent and extract concentration of 800,0 ppm give a highest 

significance of the study. This study concluded that jengkol (Archidendron jiringa (Jack) I. 

Nielsen) and petai (Parkia speciosa Hassk) seeds extracts have antioxidant activity.  

Keywords: Jengkol Seed, Petai Seed, Antioxidant, DPPH method, Extraction. 

 

1. INTRODUCTION 

People in today's modern era live with various activities that affect their health. Changes in 

lifestyle also have a negative impact on community health, such as lack of exercise and rest, 

consuming less nutritious food but moe of fast food, smoking and many other things. Coupled 

with environmental pollution and air pollution, it causes the metabolic systems to be damaged 

caused by free radicals. A damaged metabolic system can make people easily exposed to 

diseases that endanger the body's condition. 

Free radicals are the result of the formation of oxidation reactions that occur at any time of 

human activity, including breathing and metabolic processes of the human body. Free radicals 

have very high reactivity and tend to attract electrons and convert molecules into new free 

radicals and eventually a chain is formed, the reaction in the new chain stops when free radicals 

can be neutralized with antioxidants (Yuslianti, 2018). Excess free radicals in the human body 

cause damage to the integrity of various biomolecules that cause increased oxidative stress in 

many people such as diabetes mellitus, cardiovascular disease, rheumatoid arthritis, 

neurodegenerative diseases, cataracts, respiratory diseases, to aging (Phaniendra et al., 2015). 
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To prevent excess free radicals in the human body, humans need antioxidant compounds for 

prevention. Antioxidants are chemical compounds that are able to inhibit oxidation reactions 

by donating one electron possessed by antioxidants to free radical molecules, so that they can 

break the chain reaction (Inggrid & Santoso, 2014). 

Jengkol (Archidendron jiringa (Jack) I. Nielsen) and Petai (Parkia Speciosa Hassk) are plant 

species that have long existed in Indonesia. Jengkol and patai trees are included in annual trees 

where the harvest is carried out once a year. Jengkol and petai are included in the legume tribe 

(Ekadipta et al., 2019; Maxiselly et al., 2016). Jengkol seeds contain vitamin A, vitamin C, 

vitamin B, iron, phosphorus, calcium, and water (Ghozali et al., 2013). Jengkol seeds can be 

useful as antidiabetic because of their antioxidant activity (Syafnir et al., 2014). Petai seeds 

contain vitamin A, vitamin B1, vitamin C, phosphorus, iron, fat, carbohydrates, calcium, 

protein (Elidar, 2017). Petai seeds can be useful as an antipyretic and anti-inflammatory 

(Tanjaya, 2015).  

Tests of antioxidant activity in jengkol and petai seeds can be reacted with the DPPH method 

with the principle of a spectrophotometer at a wavelength of 517 nm. DPPH is a stable free 

radical, so that when used as a reagent in the free radical reduction test, it is sufficiently 

dissolved and if stored in good conditions the storage conditions can be stable (Utami et al., 

2006). 

Based on the background, the research was carried out with the title " Antioxidant Activity of 

Jengkol (Archidendron jiringa (Jack) I. Nielsen) and Petai (Parkia Speciosa Hassk) Seeds 

Extracts with the 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazil (DPPH) Method". 

2. MATERIALS AND METHOD 

The research is divided into four parts, which are 1) preparation of jengkol and petai seeds 

simplicia, 2) screening phytochemical, 3) making jengkol and petai seeds extract of simplicia, 

4) evaluation antioxidant activity.  

2.1. Materials  

Materials used are the jengkol seeds, petai seeds, ethanol, hexane, dichloromethane, 1,1-

diphenyl-2-picrylhydrazil (DPPH). 

2.2. Equipment 

Equipment used are 50 mesh sieve, filter paper, shaker rotator, vacuum rotary evaporator,  Rigol 

U-3300 spectrophotometer. 

2.3. Preparation Of Jengkol And Petai Seeds Simplicia 

1 kg of each jengkol and petai, seeds were taken, then washed and allowed to stand for 1 hour 

to drain. Seeds were cut into small pieces using 2 mm grater and dried for ± 7 hours. After 

drying,they were blended and sieved using 50 mesh sieve, and weighed. The results of 200 

grams of simplicia jengkol seeds and 150 grams of simplicia petai seeds were gatherd. Simplicia 

were kept into sealed plastic and stored in closed container and protected from sunlight. 

2.4. Screening Phytochemical 

Phytochemical screening on jengkol and petai simplicia were used to determine secondary 

metabolite compounds, specifically on alkaloids, flavonoids, saponins, tannin, quinon, 

triterpenoids, and steroids. Screening of metabolites using the Farnsworth method (1996). 

2.5. Jengkol And Petai Seeds Extract Of Simplicia 

30 grams of each simplicia were put into a 250 mL erlenmeyer and ware dissolved with 90 mL 

of solvent (ethanol, hexane, dichloromethane) and was keep shaken with a rotatory shaker for 
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24 hours. This procedures was carried out for 3 times. After that the extract was filtered using 

0,45 micrometer filter paper and put into beaker glass. Than it was concentrated using vacuum 

rotary evaporator at temperature of  50oC for 20 minutes and continued drying for 4 hours in 

the oven. The concentrated extract was poured into petri dish and weighed to calculate the 

percentage yield. 

yield (%) =  
extract weight

simplicia weight
 × 100 % 

2.6. Antioxidant activity 

2.6.1. Concentration Variation Dilution 

6 miligrams of the extract was diluted with 6 mL of ethanol to make a stock solution of 1000 

ppm. Sanicator was used to homogenized the solution. The formula used to dilute the extract 

into several variation concentration is as follows. 

V1 × K1 = V2 × K2          V1 = (V2 × K2)K1 

Where V1 is the volume of the original solution that will be diluted, and V2 is volume of the 

solution after dilution. K1 is the concentration of the original solution, and K2 is the 

concentration variations. The volume of extractt and solvent (ethanol) determined the 

concentration.  

Tabel 1. concentration variation dilution 

Consentration 12,50 25,00 50,00 100,00 200,00 400,00 800,00 

Extract   0,025   0,050   0,100     0,200     0,400     0,800     1,600 

Ethanol   1,975   1,950   1,900     1,800     1,600     1,200     0,400 

 

2.6.2. 1,1-diphenylpicrylhydrazyl (DPPH) Assay 

1000 ppm DPPH solution was prepared by dissolve is 6.2 grams of DPPH powder dissolved in 

272.5 mL of ethanol, homogenized using sanicator and incubated for 1 hours away from 

sunlight. Blanko measurement was using 4 mL of DPPH solution injection into the cuvette and 

measured by using spectrophotometer. The measurement is found at 517 nm (peak of the 

wavelenght). This was done 3 times.  

The steps taken for testing the antioxidant activity were by mixing 2 mL of extract from each 

concentrations variations, added with 3 mL of DPPH, vortexed for 3 seconds, and then 

incubated for 30 minutes. 4 mL of the mixture was put into the cuvette and tested using 

spectrophotometer. Absorbance measurements were taken to indicate the antioxidant activity. 

This measurements procedure was done 3 times. Antioxidant activity was calculated using the 

following percent inhibition formula: 

𝐼𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 (%) =
𝐴𝑏𝑠. 𝐵𝑙𝑎𝑛𝑘𝑜 − 𝐴𝑏𝑠. 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙

𝐴𝑏𝑠. 𝐵𝑙𝑎𝑛𝑘𝑜
 × 100% 

 

 

 

 

 

 

3. INTERNATIONAL ANKARA MULTIDISCIPLINARY STUDIES CONGRESS 
December 5-7, 2021 

Ankara, Turkey

Full Texts Book 138 www.izdas.org

_____________________________________________________________

____________________________________________________________



3. RESULTS AND FINDINGS 

3.1. The Results of The Phytochemical Screening Test For Jengkol Seeds And Petai 

Seeds 

The tests were carried out to show that the secondary metabolites in the simplicia of Jengkol 

and Petai seeds which can be seen in table 2 below. 

Tabel 2. Results of Phytochemical Screening Tests for Jengkol and Petai Seeds 

No. Compound Group Jengkol Seed Petai Seed 

1.  Alkaloids + + 

2.  Flavonoids + + 

3.  Saponins + + 

4.  Tannin + - 

5.  Quinon - - 

6.  Steroids + + 

7.  Triterpenoids + + 

Description : “+” Detected, “-” Not Detected 

 

3.2. Extracts of Jengkol (Archidendron jiringa (Jack) I. Nielsen) and Petai (Parkia 

Speciosa Hassk) seeds 

The simplicia extraction results were obtained and the percentage yield was calculated. The 

results of the concentration of each extract and the percent yield can be seen in table 3 below. 

Tabel 3. Calculation Results of Percent Yield of Jengkol and Petai Seeds Extracts 

 

Simplicia 

 

Simplicia 

Weight 

(Gram) 

 

Solvent 

 

Macerate 

(mL) 

 

Concentrated 

Macerate 

(Gram) 

 

Compound 

Yield 

Extract 

(persen) 

 

Jengkol 

Seeds 

 

30 

Ethanol 

Hexane 

Dichloromethane 

  ± 270 

  ± 265 

  ± 260 

   3,68 

   0,26 

   0,36 

 12,267 

   0,867 

   1,200 

 

Petai 

Seeds 

 

30 

Ethanol 

Hexane 

Dichloromethane 

  ± 270 

  ± 265 

  ± 260 

   3,82 

   3,12 

   2,50 

 12,733 

 10,400 

   8,333 

The table data above can be seen that the highest yield was found in Jengkol seed extract with 

ethanol solvent of 12.267% and the lowest was in the extract with hexane solvent of 

0.867%,The highest yield was found in Petai seed extract with ethanol solvent of 12.733% and 

the lowest was in the extract with dichloromethane solvent of 8.333%. These results indicate 

that different types of plants and the type of solvent used cause differences in yield values. The 

data obtained can be concluded that the ethanol solvent has more polar properties than the 

hexane and dichloromethane solvents. 

3.3. Result of 2 × 3 × 7 Factorial Analysis (ANOVA) of Plant Extract Types, Solvent 

Types, and Concentrations Variations 

Table 4 shows the results of research data analysis obtained using 2 × 3 × 7 factorial ANOVA 

statistic. In this study, the independent variables were two types of plants, three types of 

solvents, and seven variations in concentrations. While the dependent variable is antioxidant 

activity (percent inhibition). 
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Tabel 4. Results of 2 x 3 x 7 Factorial Statistical Analysis (ANOVA) Based on Variables of 

Plant Simplicia Extract Type, Solvent Type, Concentration Variations 

 

 

Source 

Type III 

Sum Of 

Squares 

 

df 

Mean 

Square 

 

F 

 

Sig. 

Corrected Model   4.496,438   41      109,669      15.052,639 0,000 

Intercept 24.595,303     1 24.595,303 3.375.825,882 0,000 

Simplisia      378,560     1      378,560      51.959,216 0,000 

Pelarut      236,945     2      118,473      16.620,945 0,000 

Konsentrasi   1.409,577     6      234,930      32.245,228 0,000 

Simplicia × Solvent      517,681     2      258,841      35.527,154 0,000 

Simplicia× Concentration      302,898     6        50,483        6.929,049 0,000 

Solvent × Concentration      998,709   12        83,226      11.423,147 0,000 

Simplicia × Solvent × 

Concentration 

 

     652,067 

 

  12 

 

       54,339 

 

       7.458,280 

 

0,000 

Error          0,612   84          0,007   

Total 29.092,353 126    

Corrected Total   4.497,050 125    

Furthermore, the analysis is described based on the data of each variable and hypothesis 

analysis of the study. 

3.4. Results of Data Analysis of Seeds Extracts 

This section describes the statistical analysis results based on the type of plant extract used in 

this study  

3.4.1. Descriptive Analysis  

Table 5 shows the analysis of antioxidant activity based on the types of plant extracts used in 

this study.  

Tabel 5. Descriptive Data by Type of Plant Extract 

 

Extracts 

 

N 

 

Mean 

 

Std. Deviation 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

 Jengkol   63 15,7048  5,67737  14,2749  17,1346 

 Petai   63 12,2381  5,84763  10,7654  13,7108 

 Total 126 13,9714  5,99803  12,9139  15,0290 

From table 5 above, it can be seen the mean value of antioxidant activity of the types of plant 

extracts. With the average value on jengkol seeds (15,70480) and standart deviation (5,67737). 

Petai seeds (12,2381) and standart deviation (5,847630). Jengkol seeds and petai seeds have 

almost the same antioxidant activity to ward off free radicals. 

3.4.2. ANOVA Statistical Analysis of Plant Extract 

Table 4 shows the results of the ANOVA statistical analysis based on the types of plant 

simplicia extracts with value of p = 0.000 < = 0.05. This H0(1) which states "There is no 

significant antioxidant activity in the extract of simplicia jengkol (Archidendron jiringa (Jack) 

I. Nielsen and petai (Parkia Speciosa Hassk) seeds extracts ", was rejected. Therefore it can be 
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concluded that the types of plant extract used in this study had significant differences of 

antioxidant activity. 

3.5. Results of Data Analysis of Solvent Type 

This section describes the results of data analysis based on the type of solvent in the plant extract 

process used to test antioxidant activity.  

3.5.1. Descriptive Analysis  

Table 6 in the below shows the analysis of antioxidant activity based on the type of solvent 

used in this study. 

Tabel 6. Descriptive Data Based on Solvent Type 

 

Solvents 

 

N 

 

Mean 

 

Std. Deviation 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Ethanol   42  15,3145  6,99479  13,1348  17,4943 

Hexane   42  12,0883  3,89972  10,8731  13,3036 

Dichloromethane   42  14,5114  6,30635  12,5462  16,4766 

Total 126   13,9714   5,99803  12,9139  15,0290 

From table 6 above, it can be seen the mean value of antioxidant activity of the type of solvent 

used. Ethanol solvent has a higher value for extracting the active compound and makes a higher 

value of antioxidant activity with an average value (15.31450) and standart deviation (6.99479), 

while hexane has a lower value for extracting the active compound and makes the value of 

antioxidant activity lower with an average value ( 12,08830) and standart deviation (3,89972). 

This result of this study are supported by (Harjanti et al., 2018) in their research on the 

effectiveness of solvent proportions on antioxidant properties of wangon (Olax psittacorum 

(wildd.) Vahl.) leaves, it was found that Ethanol has ethanol has the best proportion of solvent 

for extracting leaves so that has high antioxidant activity. 

3.5.2. ANOVA Statistical Analysis of Solvent Types  

The results of the ANOVA statistical analysis based on solvent type with value of p = 0.000 < 

= 0.05. This H0(2) which stated that "There is no significant antioxidant activity in the extract 

of simplicia jengkol seeds (Archidendron jiringa (Jack) I. Nielsen and petai seeds (Parkia 

Speciosa Hassk)" based on the type of solvent, was rejected. Therefore it can be concluded that 

the type of solvent used in this study have significant difference of antioxidant activity. 

3.5.3. Duncan's Multiple Range Test Analysis  

Table 7 is an analysis of Duncan's Multiple Range Test which was cerried out to show which 

solvent type that contribute to the significantly of the ANOVA analysis of the study (H0(2)).  

Tabel 7. Duncan's Multiple Range Test Analysis Results Based on Solvent Type 

Solvents N 

Antioxidant Activity (%) 

Subset for alpha = 0,05 

1 2 3 

Hexana 42     12,0883     

Dichloromethane 42       14,5114   

Ethanol 42          15,3145 

Sig.         1,0000       1,0000        1,0000 
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Table 7 above shows that hexane solvent is the highest variable in providing the significance 

of the analysis obtained. However, in the table above, it can be seen that ethanol is a solvent 

that provides the highest antioxidant activity with a percent inhibition value of 15.3145%. 

3.6. Results of Data  Analysis of Concentrations Variations of Extracts 

This section describes the results of data analysis based on variations in concentration used in 

this study 

3.6.1. Descriptive Analysis  

Table 8 shows the analysis of antioxidant activity based on concentrations variations of extract 

used in this study. 

Tabel 8. Descriptive Data Based on Variations in Concentration of Plant Extract Types 

 

Concetration 

 

N 

 

Mean 

 

Std. Deviation 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

  12,50 18 10,91830     1,36426  10,2399  11,5968 

  25,00 18 11,08440    1,47549  10,3507  11,8182 

  50,00 18 11,71670     2,10465  10,6701  12,7633 

100,00 18 13,79000     1,62803  12,9804  14,5996 

200,00 18 13,18830     3,01394  11,6895  14,6871 

400,00 18 16,00390     5,14052  13,4476  18,5602 

800,00 18 21,09830   11,61848  15,3206  26,8761 

Total  126 13,97140     5,99803  12,9139  15,0290 

From table 8 above, it can be seen the mean and standart deviation value of antioxidant activity 

from the variation in the concentration of the types of plant extracts used. The 800,00 ppm 

concentration had a higher value for antioxidant activity with an average value (21,0983) and 

standart deviation (11,61848), while the 12,50 ppm concentration had a lower value for the 

antioxidant activity value (10,9183) and standart deviation (1,36426). 

3.6.2. Result of ANOVA Statistical Analysis of Concentrations Variations 

Table 4 shows the results of the ANOVA statistical analysis based on concentrations variations 

of extracts with value of p = 0.000 < = 0.05. From the results obtained, it shows H0 (3) which 

states "There is no antioxidant activity in the extract of simplicia jengkol seeds (Archidendron 

jiringa (Jack) I. Nielsen and petai seeds (Parkia Speciosa Hassk)" based on variations in extract 

concentration, was rejected. Therefore it can be concluded that concentrations variations of 

extract  used in this study have significant difference of antioxidant activity. 

3.6.3. Duncan's Multiple Range Test Analysis Based on Concentration Variations of 

Plant Extract Types 

Table 9 in the below is an analysis of Duncan's Multiple Range Test which was carried out to 

show which concentration variations of plant extrat types that contribute to the significantly of 

the ANOVA analysis of the study (H0(2)).  

Tabel 9. Duncan's Multiple Distance Test Analysis Results Based on Variations in 

Concentration of Plant Extract Types 

  

N 

Antioxidant Activity (%) 

Subset for  alpha = 0,05 

1 2 3 4 5 6 7 

  12,50 18 10,9183       

  25,00 18  11,0844      

  50,00 18   11,7167     
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100,00 18    13,1883    

200,00 18     13,7900   

400,00 18      16,0039  

800,00 18       21,0983 

Sig.   1,000   1,000   1,000  1,000   1,000   1,000   1,000 

Table 9 above shows that the concentration of 12.5 is the highest variable in providing the 

significance of the analysis obtained. However, in the table above, it can be seen that the 

concentration of 800 ppm is the concentration that provides the highest antioxidant activity with 

a percent inhibition value of 21.0983%. 

3.7. Results of ANOVA Statistical Analysis on the Interaction of Variables  

This section describes the analysis of antioxidant activity on the interaction of types of plant 

simplicia extracts, types of solvents, and variations in concentration  

3.7.1. Descriptive Analysis Based on the Interaction of Seeds Extract Types, Solvent 

Types, and Concentration Variations 

Table 10 in the below shows the analysis of antioxidant activity based on the interaction of the 

types of plant extracts, types of solvents, and variations in concentration used in this study.  

Tabel 10. Descriptive Data Based on the Interaction of Plant Extract Types, Solvent Types, and 

Concentration Variations 

 N 

Statistic 

Min 

Statistic 

Max 

Statistic 

Mean 

Statistic 

Std. Deviation 

Statistic 

Simplisia 126 1,0000 2,0000 1,5000 0,50200 

Pelarut 126 1,0000 3,0000 2,0000 0,81976 

Konsentrasi 126 1,0000 7,0000 4,0000 2,00798 

Antioksidan 126 4,0200 33,8500 13,9714 5,99803 

From table 10 above, it can be seen that the mean value for the simplicia group (1.5000) and 

the standard deviation value (0.50200), the average value for the solvent type group (2.0000) 

and the standard deviation value (0.81976), the average value for the variation group 

concentration (4,0000) and standard deviation value (2.00798) and the mean value of 

antioxidant group (13.9714) and standard deviation value (5.99803). 

3.7.2. Result of ANOVA Statistical Analysis on the Interaction of Variables 

This section describes the concluded about analysis of antioxidant activity on the variabels.  

1. In the interaction of plant extract types with  type of solvent, the results were found with 

a value of p = 0.000 < = 0.05, meaning that the interaction of the type of plant simplicia extract 

with the type of solvent had significant; 

2. In the interaction of types of plant extracts with variations in concentrations, the results 

were found with a value of p = 0.000 < = 0.05, meaning that the interaction of extracts of plant 

extracts with variations in concentrations had significant; 

3. In the interaction of the type of solvent with variations of concentration, the results were 

found with a value of p = 0.000 < = 0.05, meaning that the interaction of the type of solvent 

with variations of concentrations had significant; 

4. In the interaction of types of plant extracts, the type of solvent with variations of 

concentrations was found with a value of p = 0.000 < = 0.05, meaning that the interaction of 

types of plant extracts, types of solvents with variations of concentrations had significant; 

Based on the results of the ANOVA statistical analysis based on interaction of the variables 

with value of  p = 0.000 < = 0.05. From the results obtained, it shows H0 (4) which states "There 
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is no antioxidant activity in the extract of simplicia jengkol seeds (Archidendron jiringa (Jack) 

I. Nielsen) and petai seeds (Parkia Speciosa Hassk)" based on the interaction of the variables, 

is rejected. Therefore it can be concluded that interaction of the variables  used in this study had 

significant differences of antioxidant activity  

 

4. CONCLUSION 

This section describes the concluded about analysis of antioxidant activity on the variabels.  

1. This H0(1) which stated that “There is no significant antioxidant activity in the extract 

of simplicia jengkol (Archidendron jiringa (Jack) I. Nielsen and petai (Parkia Speciosa Hassk) 

seeds extracts”, the results of the ANOVA statistical analysis based on the types of plant 

simplicia extracts with value of p = 0.000 < α = 0.05. Therefore it can be concluded that the 

types of plant extract used in this study had significant differences of antioxidant activity. 

2. This H0(2) which stated that "There is no significant antioxidant activity in the extract 

of simplicia jengkol seeds (Archidendron jiringa (Jack) I. Nielsen and petai seeds (Parkia 

Speciosa Hassk)" based on the type of solvent, the results of the ANOVA statistical analysis 

based on solvent type with value of p = 0.000 < α = 0.05. Therefore it can be concluded that the 

type of solvent used in this study have significant difference of antioxidant activity. 

3. This shows H0(3) which states "There is no antioxidant activity in the extract of 

simplicia jengkol seeds (Archidendron jiringa (Jack) I. Nielsen and petai seeds (Parkia Speciosa 

Hassk)" based on variations in extract concentration, the results of the ANOVA statistical 

analysis based on concentrations variations of extracts with value of p = 0.000 < α = 0.05. 

Therefore it can be concluded that concentrations variations of extract  used in this study have 

significant difference of antioxidant activity. 

4. This H0(4) which states "There is no antioxidant activity in the extract of simplicia 

jengkol seeds (Archidendron jiringa (Jack) I. Nielsen) and petai seeds (Parkia Speciosa Hassk)" 

based on the interaction of the variables, the results of the ANOVA statistical analysis based on 

interaction of the variables with value of p = 0.000 < = 0.05. Therefore it can be concluded that 

interaction of the variables  used in this study had significant differences of antioxidant activity  

This study concluded that jengkol (Archidendron jiringa (Jack) I. Nielsen) and petai (Parkia 

Speciosa Hassk) seeds extracts base on simplicia type, solvent type, consentration variation and 

interaction of the three variables have a sifnificant antioxidant activity. 
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ABSTRACT 

Unhealthy human lifestyle results in the formation of free radicals continuously can damage 

the human body's metabolic system. Compounds that has antioxidants activity can be obtained 

from various sources. This research aims to find phytochemical constituents utilizing 

qualitative analysis of Brotowali and Senduduk Bulu leaves extracts, and to measure its 

antioxidant activities. Plants leaves were collected, washed, dried and powdered, then 

simplicia was used for phytochemical screening analysis and extraction. Cold extraction 

process using maceration method was applied (3x24 hours) with three solvents (ethanol, 

hexane, and dichloromethane). Macerates were then concentrated using vacuum rotatory 

evaporator and oven at 50 °C until thick extract obtained. Secondary metabolite compound 

tests show that Brotowali and Senduduk Bulu contain alkaloids, flavonoids, quinones, 

saponins, tannins, steroids and triterpenoids. Extracts were diluted into 12,50, 50,00, 100,00, 

200,00, 400,00, and 800,00 ppm. Data were analyzed using ANOVA statistics (Factorial 

2x3x7) and the results show that there were significant differences in antioxidant activity 

based on the type of plant extracts, type of solvents, variation of extract concentrations, and 

the interactions of the three variables, all with p value = 0.000 < α = 0.05. Duncan's multiple 

range test results shows that ethanol solvent and extract concentration of 800,00 ppm give a 

highest significance of the study. This study concluded that Brotowali (Tinospora crispa L. 

Miers.) and Senduduk Bulu (Clidemia hirta, L. D. Don) leaves extracts have a significant 

antioxidant activity. 

Keywords: Brotowali; Senduduk Bulu; Antioxidant; Free Radicals; DPPH 

1. INTRODUCTION

Unhealthy patterns of human life, aging, polluted environment, chemicals from instant food, 

alcohol, cigarettes, and UV radiation are sources of free radicals. Free radicals are molecules 

that have one unpaired electrons, are reactive and unstable so that they can damage the body if 

accumulated in the long term. Free radicals can cause degenerative diseases such as tumors, 

cancer, stroke, high blood pressure, heart disease, and preeclampsia (Apriliani et al., 2020). 

Antioxidants are compounds that have a molecular structure that can releasing hydrogen atoms 

to donate electrons to free radical molecules and can break chain reactions and prevent 

degenerative diseases caused by free radicals (Tejaputri et al., 2019). 

Humans produce endogenous antioxidants, but the amount is not sufficient to overcome free 

radicals so they need exogenous antioxidants. Exogenous antioxidants are divided into two 

based on the source, namely synthetic antioxidants and natural antioxidants. Concerns about 

the possible side effects of synthetic antioxidants have made natural antioxidants an alternative. 

Natural antioxidants can be obtained from secondary metabolites of plants (Ifeany, 2018). 
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Brotowali leaves (Tinospora crispa L. Miers.) and Senduduk Bulu leaves (Clidemia hirta L. D. 

Don) are herbal medicinal plants that are spread in Indonesia, China, India, and several 

countries in Southeast Asia. Both of these plants contain a rich content of secondary metabolites 

and have pharmacological effects so that they have the potential to be a source of natural 

antioxidants. Based on research, showed that Brotowali leaves contained alkaloids, carotenoid, 

steroids, and triterpenoids (Puspitasari et al., 2018). Meanwhile, Senduduk Bulu leaves 

contained alkaloids, flavonoids, saponins, tannins, steroids and triterpenoids (Pratimi et al., 

2021 and Da Silva et al., 2021). Brotowali leaves have pharmacological effects such as anti-

diabetic, antioxidant, anti-inflammatory, cytotoxic, cardioprotective, immunomodulatory, and 

hypercholesterolemic (Shah et al., 2021). Meanwhile, Senduduk Bulu leaves have 

pharmacological effects such as antioxidant, cytotoxic, and anti-bacterial (Ellen et al., 2020).  

The activity of Brotowali leaves and Senduduk Bulu leaves can be measured using the DPPH 

method with the principle of a spectrophotometer at a wavelength of 517 nm. The DPPH 

method has several advantages including being simple, fast, and does not require a lot of 

chemical reagents (Kamboj et al., 2020 and Nurjanah et al., 2021). Thus, based on the 

background above, this research was carried out with the title, "Phytochemical Screening and 

Antioxidant Analysis of Brotowali (Tinospora crispa L. Miers.) and Senduduk Bulu (Clidemia 

hirta L. D. Don) leaves extracts". 

 

2. MATERIALS AND METHOD 

2.1. Materials 

Brotowali and Senduduk Bulu Leaves, Ethanol, Dichloromethane, Hexane, DPPH.  

2.2. Equipment 

50 Mesh Sieve, Filter Paper, Shaker Rotator, Vacuum Rotary Evaporator, Oven, and Rigol U-

3300 Spectrophotometer. 

2.3. Preparation of Brotowali and Senduduk Bulu Leaves Simplicia 

1.5 kg of leaves were used, washed and dried in the sun for 5 hours. The dried leaves were 

mashed using a blender, sieved using 50 mesh siever, and weighed using an analytical balance. 

300 g Brotowali and 500 g Senduduk Bulu leaves simplicia were gathered. Simplicia put in 

closed container and stored away from exposure to sunlight. 

2.4. Brotowali and Senduduk Bulu Leaves Extract  

30 g of simplicia was dissolved in 150 mL of solvent (ethanol, dichloromethane, hexane). 

Shaken using rotator shaker for 1x24 hours, filtered using 0.45 micrometer filter paper and 

stored in container protected from sunlight. This process is repeated 3 times. The obtained 

filtrate was concentrated using vacuum rotary evaporator for 30 minutes and ovened for 1 hour 

at 50oC. The thick extract was poured into petri dish and weighed to calculate the percent yield. 

Yield (%)  =
Extract weight 

Simplicity Weight 
 ×  100 % 

2.5.  Phytochemical Testing of Brotowali and Senduduk Bulu Leaves Simplicia 

This testing is used to find active metabolite compounds were contained, specifically on 

alkaloids, flavonoids, quinone, saponins, tannins, triterpenoids and steroids. Phytochemical 

testing was carried out following the Fransworth method (1996). 
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2.6. Antioxidant Activity Testing 

2.6.1. Variation of Extract Concentration 

5 mg of the extract was diluted in 5 mL of ethanol to make 1000 ppm and homogenized using 

sanicator. The formula used for dilution in the manufacture of this concentration variation is as 

follows. 

 

 

Where V1 is the volume of the original solution that will diluted, V2 is the volume of the solution 

after diluted, K1 is the concentration of the original solution, and K2 is the concentration 

variations. The volume for each required mixing based on the concentration variation can be 

seen in table 1. 

Table 1. Concentration Variation Dilution 

Concentration 

(ppm) 

12.50 25.00 50.00 100.00 200.00 400.00 800.00 

Extract (mL) 0.025 0.050 0.100 0.200 0.400 0.800 1.600 

Ethanol (mL) 1.975 1.950 1.900 1.800 1.600 1.200 0.400 

 

2.6.2. 1,1-Diphenyl-2-Picrylhydrazyl (DPPH) 

6.2 mg of DPPH powder was diluted in 272.5 mL of ethanol, homogenized using sanicator, and 

incubated for 1 hour away from sunlight. Blanko was using 4 mL of DPPH. In the cuvette and 

measured by using spectrophotometer, the blanko measurement is found at 517 nm. This test 

was done with 3 times.  

Antioxidant testing of Brotowali leaves extracts and Senduduk Bulu leaves extracts was carried 

out. 3 mL of DPPH was mixed with 2 mL of extract from each concentration variations, and 4 

mL of the mixture was put into cuvette and tested using spectrophotometer. Absorbance 

measurements were taken as indicating the antioxidant activity. This measurements procedure 

was done 3 times. Antioxidant activity was calculated using the following percent inhibition 

formula: 

Inhibition (%) = 
Blank Abs.  − Sample Abs.

Blank Abs.  
 x 100% 

 

3. RESEARCH AND FINDINGS 

3.1 Extracts of Brotowali and Senduduk Bulu Leaves 

The results of the simplicia extract obtained, calculated the percent yield. The higher the 

percentage yield, the higher the value of the structure. The results of the concentration of each 

extract and the percent yield can be seen in table 2 below. 

Table 2. Weight and Yield of Simplicia Extract of Brotowali and Senduduk     Bulu Leaves 

   Simplicia Simplicia 

Weight 

(grams) 

 

Solvent 

Macerat 

Result (mL) 

Extract 

Concentrated 

(grams) 

Compund 

Yield 

Extract 

(Percent) 

Brotowali 

Leaves 

 

30 

Ethanol ± 450 10.45 34.833 

Dikloromethane ± 400 5.83 19.433 

Hexane ± 400 3.43 11.433 

 Ethanol ± 450 4.93 16.433 

V1 x K1 = V2 x K2             V1 = (V2 x K2) K1 
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Senduduk 

Bulu Leaves 

30 Dikloromethane ± 400 0.95 3.167 

Hexane ± 400 0.17 0.567 

  

From the table above, it can be seen that the highest yield was found in Brotowali leaves extract 

with ethanol solvent (34.833%) and the lowest yield in Brotowali leaves extract were hexane 

solvent (11.433%). The highest yield of the Senduduk Bulu leaves extract were ethanol solvent 

(16.433%) and the lowest yield of the Senduduk Bulu leaves extract were hexane solvent 

(0.567%). The results showed that the different types of plants and the type of solvent used 

caused different yields. It can be concluded that ethanol solvent shows more polar properties 

than dichloromethane and hexane solvents, and both types of plants contain more polar 

compounds. 

3.2 Results of Phytochemical Testing of Brotowali and Senduduk Bulu       Leaves 

Simplicia 

Phytochemical testing was carried out following the Farnsworth method (1996). It was found 

that the simplicia of Brotowali and Senduduk Bulu leaves have secondary metabolites of 

alkaloids, flavonoids, quinones, saponins, tannins, triterpenoids, and steroids, which can be 

seen in table 3 below.  

Table 3. Phytochemical Test Results of Brotowali and Senduduk Bulu Leaves Simplicia 

No Compound Brotowali Leaves Senduduk Bulu Leaves  

1 Alkaloids + + 

2 Flavonoids + + 

3 Quinone + + 

4 Saponins + + 

5 Tannins + + 

6 Triterpenoids + + 

7 Steroids + + 

 

3.3 Results of 2x3x7 Factorial Statistical Analysis (ANOVA) Based on Plant Extract 

Types, Solvent Types, and Concentrations Variations 

Table 4 shows the results of research data analysis obtained using 2x3x7 factorial ANOVA 

statistics. The independent variables in this study were two types of plant, three types of 

extracts, and seven variations of concentrations. The dependent variable is the percent 

inhibition. 

Table 4. Results of 2x3x7 Factorial Statistical Analysis (ANAVA) Based on Variables of 

Plant Extract Types, Solvent Types, Concentration Variations 

Source 

Type III 

Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

Corrected Model  37.777,725 41 921,408 549.306,965 0,000 

Intercept 381.701,633 1 381.701,633 227.555.415,6 0,000 

Simplicia 11.508,143 1 11.508,143 6.860.699,948 0,000 

Solvent 13.103,551 2 6.551,775 3.905.909,363 0,000 

Concentration 4.562,533 6 760,422 453.333,616 0,000 

Simplicia x Solvent 2.921,787 2 1.460,893 87.0926,886 0,000 

Simplicia x 

Concentration 
423,926 6 70,654 42.121,333 0,000 
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Solvent x 

Concentration 
907,668 12 75,639 45.092,976 0,000 

Simplicia x Solvent x 

Concentration 
4.350,117 12 362,510 216.113,975 0,000 

Error 0,141 84 0.002   

Total 419.479,499 126    

Corrected Total 37.777,866 125    

Furthermore, the analysis based on the data of each variable and the analysis of the hypotheses 

in this study is described.  

3.4 Data Analysis Based on Types of Plant Extracts  

This section describes the statistical analysis results based on types of plant extract used in this 

study.  

3.4.1 Descriptive Analysis  

The descriptive data below shows that on types of plant extracts used in this study. 

Table 5. Descriptive Data Based on Types of Plant Extracts 

        95% Confidence 

Plant N Mean 
Std. 

Deviation 

Interval of mean 

Lower Upper 

        Bound Bound 

Brotowali Leaves 63 45.4829 9.5409 43.0800 47.8857 

Senduduk Bulu Leaves 63 64.5967 18.2394 60.0032 69.1902 

From table 5, it can be seen that the mean value of the antioxidant activity of Senduduk Bulu 

leaves extract (64.5967) with standard deviation of Senduduk Bulu leaves extract (18.23942) is 

higher than the mean value of Brotowali leaves extract (45.4829) with standard deviation of 

Brotowali leaves extract (9.4509), this indicates that Senduduk Bulu leaves have antioxidant 

activity is higher than  Brotowali leaves.  

3.4.2 ANOVA Statistical Analysis  

Table 4 shows the results of the ANOVA statistical analysis based on the types of plant extracts 

with value of p = 0.000 < α = 0.05. Thus H0(1) which states "There is no significant difference 

of antioxidant activity between Brotowali (Tinospora crispa L. Miers.) and Senduduk Bulu 

(Clidemia hirta L. D. Don) leaves extracts", was rejected. Therefore, it can be concluded that 

the types of plant extract used in this study have a significant difference of antioxidant activities. 

3.5 Data Analysis Based on Types of Solvents 

This section describes the results of data analysis based on the types of solvents in the plant 

extracts process used to test antioxidant activity. 

3.5.1 Analysis Descriptive  

This section describes the statistical analysis results based on types of solvents used in this 

study.  
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Table 6. Descriptive Data Based on Types of Solvents 

        95% Confidence 

Solvent N Mean 
Std. 

Deviation 

Interval of mean 

Lower Upper 

        Bound Bound 

Ethanol 42 69.4489 19.8942 63.2494 75.6484 

Dichloromethane 42 48.3617 11.1505 44.8869 51.8364 

Hexane 42 47.3088 9.0386 44.4921 50.1254 

Table 6 shows that the antioxidant activity of the extract with ethanol solvent had the highest 

mean value (69.4489) with deviation value (19.8942), followed by dichloromethane solvent 

with mean value (48.3611) and deviation value (11.1505), then hexane solvent with mean value 

(47.3088) and deviation value (9.0386). This shows that ethanol solvent has a greatest ability 

to absorb active compounds in plants used in this study. This research is supported by 

Dewatisari, (2020) that ethanol solvent is a more polar solvent than hexane solvent, so that the 

absorption power of ethanol solvent to plant active substances is higher and has greater 

antioxidant activity than hexane solvent. 

3.5.2 Statistical Analysis (ANOVA)  

Table 4 shows the results of the ANOVA statistical analysis based on the types of solvents with 

value of p = 0.000 < α = 0.05. Thus H0(2) which states "There is no significant difference of 

antioxidant activity of Brotowali (Tinospora crispa L. Miers.) and Senduduk Bulu (Clidemia 

hirta L. D. Don) leaves extracts based on the types of solvents” was rejected. Therefore it can 

be concluded that the types of solvents used in this study have a significant difference of 

antioxidant activities. Because the results obtained were significant, the analysis was continued 

with Duncan's Multiple Range Test. 

3.5.3 Duncan's Multiple Range Test  

Table 7 is an analysis of Duncan's Multiple Range Test which was carried out to show which 

types of solvents that contribute to the significant of the ANOVA analysis of the study.  

Table 7. Duncan's Multiple Distance Test Analysis Results Based on Types of Solvents 

    Antioxidant Activity (%) 

Solvent N Subset for alpha = 0.05 

    1 2 3 

Hexane 42 47.3088     

Dichloromethane 42   48.3617   

Ethanol 42     69.4489 

Sig.   1.000 1.000 1.000 

Table 7 above shows that hexane solvent is the highest variable in providing the significance 

of the analysis obtained. However, ethanol solvent gave the highest antioxidant activity with a 

percentage of inhibition value of 69.4489%. A higher percentage of inhibition value indicates 

a greater solvent absorption of the active substance in plants.  

3.6. Data Analysis Based on Concentration Variations  

This section describes the results of data analysis based on variations in concentration used in 

this study. 
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3.6.1 Descriptive Analysis  

The descriptive data below shows the descriptive analysis of concentration variations used in 

this study. 

Table 8. Descriptive Data Based on Concentration Variations 

        95% Confidence 

Concentration N Mean 
Std. 

Deviation 

Interval of mean 

Lower Upper 

        Bound Bound 

  12.50 18 47.4322 9.87032 42.5238 52.3406 

  25.00 18 49.6959 18.19265 40.6489 58.7429 

  50.00 18 51.3949 18.28833 42.3004 60.4895 

100.00 18 53.8228 17.26695 45.2361 62.4094 

200.00 18 56.0093 17.19136 47.4602 64.5583 

400.00 18 61.2849 15.37870 53.6372 68.9325 

800.00 18 65.6386 18.99446 51.1929 75.0843 

From table 8, it can be seen that the antioxidant activity at concentration of 800.00 ppm has the 

highest with mean value (65,6386) and deviation value (18.9945) and the concentration of 12.50 

ppm has the lowest mean value (47.4322) with a deviation value (9.8703). This shows that the 

concentration with 800.00 ppm has a higher antioxidant activity than the concentration of 12.50 

ppm. The results of this study are supported by Jose et al., (2018) in his research on testing the 

antioxidant activity of Strobilanthes ciliates and Calophyllum inophyllum methanol extract 

using the DPPH method, it was found that the variation in concentration of 400 ppm had the 

highest percent inhibition value and a concentration variation of 12.5 ppm had the lowest 

percent inhibition value. This shows that the higher the concentration variation, the higher the 

antioxidant activity. 

3.6.2 ANOVA Statistical Analysis  

Table 4 shows the results of the ANOVA statistical analysis based on the concentration 

variations with value of p = 0.000 < α = 0.05. Thus H0(3) which states "There is no significant 

difference antioxidant activity of Brotowali (Tinospora crispa L. Miers.) and Senduduk Bulu 

(Clidemia hirta L. D. Don) leaves extracts based on the concentration variations” was rejected. 

Therefore it can be concluded that the concentration variations used in this study have a 

significant difference of antioxidant activities. Because the results obtained were significant, 

the analysis was continued with Duncan's Multiple Range Test. 

3.6.3 Duncan's Multiple Range Test  

Table 9 is an analysis of Duncan's Multiple Range Test which was carried out to show which 

concentration variations that contribute to the significant of the ANOVA analysis of the study.  

Table 9. Results of Duncan's Multiple Range Test Analysis Based on Concentration 

Variations 

  

N 
Antioxidant Activity (%) 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 6 7 

  12.50 18 47.4322       

  25.00 18  49.6959      

  50.00 18   51.3949     

100.00 18    53.8228    
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200.00 18     56.0093   

400.00 18      61.2849  

800.00 18       65.6386 

Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

From table 9 it can be seen that the variation of concentration with 12.5 ppm is the highest 

variable in providing the significance of the analysis obtained. However, the table above shows 

that the concentration variation of 800 ppm is the variable that provides the highest antioxidant 

activity with a percentage of inhibition value of 65.6386%.  

3.7 Data Analysis Based on Interaction of The Variables 

This section describes the analysis of antioxidant activity on the interaction of types of plant 

extracts, types of solvents, and variations in concentration. 

3.7.1 Descriptive Analysis  

The descriptive data below shows a descriptive analysis based on the interaction of types of 

plant extracts, types of solvents and variations in concentration 

Table 10. Descriptive Data Based on Interaction of Plant Extract Types, Solvent Types 

and Concentration Variations 

 N 

Statistics 

Min 

Statistics 

Max 

Statistics 

Mean 

Statistics 

Std. Deviation 

Statistics 

Simplicia 126 1.00 2.00 1.5000 0.50200 

Solvent 126 1.00 3.00 20000 0.81976 

Concentration 126 1.00 7.00 4,0000 2.00798 

Antioxidant 126 39.62 90.96 55.0398 17.38456 

From table 10, the mean value of simplicia (1.5000) and standard deviation of simplicia 

(0.50200), mean value of solvent (2,0000) and standard deviation of solvent (0.81976), mean 

concentration value (4,0000) and the standard deviation of the concentration (2.00798) as well 

as the mean value of antioxidants (55.0398) and the standard deviation of antioxidants 

(17.38456).  

3.7.2 Results of 2x3x7 Factorial Statistical Analysis (ANOVA) of The Variables 

This section describes the analysis of antioxidant activity on the interaction of types of plant 

extracts, types of solvents, and variations in concentration which can be seen in table 4 that: 

1. In the interaction of plant extract types with the type of solvent, the results were found 

with a value of p = 0.000 < α = 0.05, meaning that the interaction of the type of plant extract 

with the type of solvent had significant value; 

2. In the interaction of plant extract types with variations in concentration, the results were 

found with a value of p = 0.000 < α = 0.05, meaning that the interaction of the type of plant 

extracts with variations in concentration had significant value; 

3. In the interaction of the type of solvent with variations in concentration, the results were 

found with a value of p = 0.000 < α = 0.05, meaning that the interaction of the type of solvent 

with variations in concentration had a significant value; 

4. In the interaction of types of plant simplicia extracts, the type of solvent with variations 

in concentration was found with a value of p = 0.000 < α = 0.05, meaning that the interaction 

of types of plant simplicia extracts, types of solvents with variations in concentration had a 

significant value; 
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Based on the results of the analysis, it can be concluded that the hypothesis H0(4) which states 

"There is no antioxidant activity seen in the interaction, based on the type of plant extract, type 

of solvent and variations in concentration of Brotowali (Tinospora crispa L. Miers.) and 

Senduduk Bulu (Clidemia hirta L. D. Don)” leaves extracts, was rejected. This means that the 

interaction of plant extract types, solvent types, and variations in concentration of Brotowali 

(Tinospora crispa L. Miers.) and Senduduk Bulu (Clidemia hirta L. D. Don) leaves extract 

indicates antioxidant activity. 

 

4. CONCLUSION 

Based on the results of the research that has been done, it can be concluded that: 

1. Based on the data obtained, the hypothesis H0(1) which states "There is no significant 

difference of antioxidant activity between Brotowali (Tinospora crispa L. Miers.) and 

Senduduk Bulu (Clidemia hirta L. D. Don) leaves extracts", was rejected. The results of the 

ANOVA statistical analysis showed that the Senduduk Bulu leaves extract have the highest 

antioxidant activity with mean value 64.5967%.  

2. Based on the data obtained, the hypothesis H0(2) which states “There is no significant 

difference of antioxidant activity of Brotowali (Tinospora crispa L. Miers.) and Senduduk Bulu 

(Clidemia hirta L. D. Don) leaves extracts based on the types of solvents” was rejected. The 

results of data processing based on Duncan's Multiple Range Test showed that ethanol solvent 

was a solvent that had the highest average absorption of substances in plants, namely 69.4489%. 

3. Based on the data obtained, the hypothesis H0(3) which states There is no significant 

difference antioxidant activity of Brotowali (Tinospora crispa L. Miers.) and Senduduk Bulu 

(Clidemia hirta L. D. Don) leaves extracts based on the concentrations variations” was rejected. 

The results of data processing based on Duncan’s Multiple Range Test showed a concentration 

of 800 ppm was the best concentration with the highest average value 65.6386%.  

4. There was no significant difference in antioxidant activity seen from the interaction 

based on the data obtained, the types of plant extracts, the types of solvent and variations in the 

concentrations of Brotowali (Tinospora crispa L. Miers.) and Senduduk Bulu (Clidemia hirta 

L. D. Don) leaves. from the data obtained shows the value of p = 0.000 < = 0.05. Based on these 

results, it can be concluded that there is antioxidant activity based on the types of plant extracts, 

types of solvent and variations of concentrations. 
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ABSTRACT 

Improving the quality of Human Resources (HR) can be used as a solution in order to create 

quality human resources in accordance with the needs and challenges of the times. We are 

currently in the era of society 5.0, where every order of life and the needs of society will be 

human-centered and technology-based. Indonesia as a developing country has the right to play 

an active role in preparing the trend of society 5.0, because Indonesia has a very large 

population so this is needed as a quality human development effort so that it can become a big 

capital for the progress of the Indonesian state. For this reason, in the era of society 5.0, we 

really need superior and highly competitive human resources. Islamic boarding schools are one 

of the foundations that are needed by the next generation of the nation, considering the current 

progress of the times and technology that has developed very rapidly in realizing human 

resource development in Pekalongan. This research uses the library method from various 

literatures that have been collected and analyzed. This study concludes that Islamic boarding 

schools have an important role for human resource development in Pekalongan, because Islamic 

boarding schools are considered capable of producing reliable cadres who are not only known 

for their potential, but are also able to reproduce their potential into a skill. Islamic boarding 

schools has its own reputation as an Islamic educational institution and as a religious-based 

social institution. 

Keywords: Human Resources, Islamic boarding schools, Development, Pekalongan 

 

INTRODUCTION 

The era of society 5.0 that has emerged in society today is believed to be the answer to the 

challenges caused by the previous era, namely the era of the industrial revolution 4.0 which was 

filled with turmoil (disruption), complexity, uncertainty, and ambiguity. In the era of society 

5.0, people are required to be able to solve various problems and social challenges by utilizing 

various innovations that exist in the era of the industrial revolution 4.0, such as the Internet on 

Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), Big Data, and robots which are technologies for help 

and improve the quality of human life (Putra, 2019). 

Based on World Bank Group data, Indonesia is ranked 87th out of 157 countries with a score 

of 0.53 (lower limit of 0.52 and upper limit of 0.55). Indonesians born at this time, when they 

are 18 years old, can only reach 53% of their total maximum productivity potential (Hartati & 

Arfin, 2020). 

The world of education plays an important role in improving the quality of human resources 

(Mantiri, 2019). In Law RI number 20 of 2003 Education is required to have educational 

resources to prepare for change that is superior, resilient, participatory, and competitive. 

Educational resources are everything that is used in the implementation of education which 

includes educational staff, the community, funds, facilities, and infrastructure (Rezky et al., 
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2019). Currently, the government is issuing strategic policies to support the implementation of 

independent learning, adaptable accreditation procedures, according to the needs of 

organizations/institutions/schools, as well as effective and accountable education funding, one 

of which is marked by the autonomy of educational units in the administration of education. 

(Anjelina et al., 2021). 

Indonesia has 3 main HR issues, namely quantity, quality, and distribution. Strengthening the 

quality of human resources through human resource development is very appropriate to answer 

the challenges of the era of disruption 4.0. This is in accordance with the Making Indonesia 4.0 

roadmap, where one of the priority programs is the development of human resources so that 

they are efficient and effective in facing the challenges of the 4.0 disruption era. The Ministry 

of Finance of the Republic of Indonesia in its capacity as a state ministry within the Government 

of Indonesia in charge of financial affairs and state assets also plays an active role in human 

resource development (Hartati & Arfin, 2020). 

Islamic education has an important role in the development and improvement of human 

resources in Indonesia, considering that the majority of the Indonesian population is Muslim 

(Abdillah & Nugraha, 2019). Ideally, this education functions in preparing high-quality human 

resources, both in mastering science and technology as well as in terms of character, attitude, 

morals and appreciation and practice of religious teachings (Sony Eko Adisaputro, 2020). 

Character education is a conscious and earnest effort from a teacher to teach values to his 

students (Kholifah, 2020). 

Based on the introduction above, we can know some problems that need to be studied and 

analyzed. This study aims to find out how the role and influence of Islamic boarding schools 

on human resources in development in Pekalongan. 

 

RESEARCH AND RESULTS 

This research is a qualitative type of research using the literature review method or literature 

study. In which the author collects, analyzes, and reduces data and information from various 

related literature through sites or platforms available on Google, such as journals and articles 

obtained from Google Scholar, Research Gate, and e-journals from various academics. The 

articles or journals analyzed are relevant and up-to-date documents. After that, the writer 

analyzed, followed by drawing conclusions. This study uses secondary data obtained from 

various websites on Google with the criteria of a trusted site, such as BPS data. Then take 

articles or journals that are relevant and novelty. 

Human resources are assets most important in an organization both large-scale organizations 

and small, because it is a source of move and direct the organization and maintain and develop 

the organization in the various demands of society and the times (Susiawan & Muhid, 2015). 

Human development is a process to provide various choices to humans. The options referred to 

by United Nation Development Program (UNDP) include living a long and healthy life, being 

able to access knowledge, and the ability to access resources with the aim of living a prosperous 

life (Fitri, Eviza, 2021). 

Human resource development is an effort to improve the quality of education personnel, 

through education and training. There are two types of human resource development, namely 

formal and informal development. The two types of human resource development in reality are 

not dichotomous, but complement each other as an effort to improve the quality of human 

resources. There are five important domains in the development of human resources in 

education, namely: professionalism, competitive power, functional competence, participatory 

advantage, and cooperation. The development of these five domains requires an integrated 
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quality control or total quality control (TQC) effort. In addition, education and training as a 

vehicle for human resource development requires an integrated training program in order to 

achieve its effectiveness (Rezky et al., 2019). 

There are several types of education available in Indonesia, both formal and non-formal at their 

respective levels. Likewise with Islamic boarding schools which are places of Islamic religion-

based education with traditional models and now there are many modern ones where the santri 

or students live together and study under the guidance of the teacher, namely the kyai (Latief, 

2021). Fully aware that the majority of Indonesian people are Muslim, the management and 

implementation of Islamic boarding school education is needed in order to build a society to 

strengthen the nation's personality in facing the modern world (Prastyo, 2017). Meanwhile, the 

existence of Islamic boarding schools besides being an educational institution as well as a 

community institution has given a distinctive color and style, especially to the Indonesian 

Islamic community, so that Islamic boarding schools can grow and develop with the community 

for centuries (Kurniawan, 2016). 

Pesantren means a place for students. A place where students learn to study, especially religious 

knowledge. The pesantren was built because of the community's desire for a further education 

institution. Generally, Islamic boarding schools began to emerge and develop in rural areas due 

to the demands of the surrounding community who wished for a boarding school. People who 

choose Islamic boarding schools as educational institutions for their children are mostly based 

on a sense of trust in the guidance or education carried out by the Islamic boarding schools so 

that their children can learn deeper religious knowledge (Krisdiyanto et al., 2019). 

Islamic boarding school is one of the institutions that can help shape one's character, pesantren 

is also the oldest institution inherent in the journey of human life, it is seen as a ritual institution, 

and an institution of moral development. In the structure of national education, Islamic boarding 

schools are an important link, because Islamic boarding schools have significantly contributed 

to the effort to contribute to the intellectual life of the nation based on fiqh fi ulum al-din, 

akhlakul karimah, and fiqh fi mashalih al-ummah (Rosidi, 2018). 

Islamic boarding school as one of Islamic education has also proven its existence and success 

in increasing human resources (human resources development). In recent developments, it has 

been proven that from pesantren, many national and community leaders have been born. Islamic 

boarding school has also provided nuances and colored the patterns and patterns of the 

surrounding community. In other words, pesantren is a solid 'fortress of defense' in the face of 

the enormity of the waves of culture and civilization that are not in accordance with divine 

values (Agustina, 2016). 

Religious humanism in Islamic boarding schools can be seen from the attitude of love towards 

fellow humans, both kiai and students who have the awareness that humans are the noblest 

creations of God among His other creatures, so that students carry out the mandate, namely as 

caliphs fi al-ardh. Therefore, the students have a responsibility to themselves and to others, 

including the environment (Arifin, 2015). 

According to data from the Ministry of Religion, in 1977 there were only 4,195 Islamic 

boarding schools with a total of 677,394 students. This number experienced a significant 

increase in 1985, where there were around 6,239 Islamic boarding schools with a total of 

1,084,801 students. In 1997, the Ministry of Religion noted that the number of Islamic boarding 

schools had increased to 224 percent or 9,388, and the number of students had increased to 261 

percent or 1,770,768 people. Based on data from the Data, Information Systems, and Public 

Relations Section of the Secretariat of the Directorate General of Islamic Education of the 

Ministry of Religion, in 2016 there were 28,194 Islamic boarding schools spread both in urban 

and rural areas with 4,290,626 students, and all of them were private (Republika.co.id, 2017). 
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The development of Islam in Pekalongan which has the slogan as the City of Santri is marked 

by the emergence of many Islamic boarding schools as centers of learning and study in Islam 

(Waluyo, 2021). Based on BPS data which was updated on April 14, 2021, it states that the 

number of Islamic boarding schools in Pekalongan Regency/City is 89 Islamic boarding schools 

with 983 kyai/ustadz (Islamic leaders) and 10,870 santri (Islamic pupils) (BPS Provinsi Jawa 

Tengah, 2021). This shows that human resources in Pekalongan Regency and City can be 

improved through character building in Islamic boarding schools spread across Pekalongan. 

This has contributed significantly to human development in Pekalongan. 

The role of Islamic boarding schools in the development of the community has increasingly 

strengthened the existence of Islamic boarding schools, so that the elements of Islamic boarding 

schools (kyai, congregation/santri, Islamic boarding schools, and bodies or organizations under 

Islamic boarding schools) have provided social, economic, political, and cultural influences in 

fulfilling the needs of the surrounding community. The relationship between Islamic boarding 

schools and the community is a form of influencing and forming an open society. With its 

unique position and position, Islamic boarding schools are expected to become an alternative 

to people-centered development and at the same time as a value-oriented development center 

(Niam & Adi, 2021). 

Currently, the Indonesian people are very active in the development movement to realize the 

goals of national development, namely the development of the whole person (Masyithah, 2019). 

Islamic boarding schools play an important role because what is meant by complete Indonesian 

people are humans who can always control themselves, can maintain a material and spiritual 

balance between personal interests and public interests (Nadrati et al., 2019). Islamic boarding 

schools in this era of globalization are required not only to be able to produce students who 

have high intellectual intelligence but must be able to equip students with quality human 

resources and have character (Pratama, 2014). 

 

CONCLUSION 

Currently, the government is incessantly carrying out national development in order to achieve 

the goals of an advanced Indonesia that has been on the government's agenda. Therefore, this 

requires support and cooperation between the community, government, and relevant 

stakeholders for mutual cooperation for the progress of Indonesia. One of the important factors 

in the national development index is human development, where this development is important 

to improve the quality of Indonesian society. Improving the quality of Indonesian society is 

important for development, considering that Indonesia is one of the most populous countries. 

Education is an important factor to improve the quality of human resources in Indonesia. 

Indonesia has halal tourism which has a big role in producing Islamic intellectuals with 

character, morality, and excellence, namely Islamic boarding schools. Islamic boarding schools 

have been proven to contribute greatly to the formation of community character. Pekalongan is 

one of the regencies/cities that has many excellent Islamic boarding schools. Students who 

come from various regions, including outside Java. Islamic boarding schools in Pekalongan 

prove that education from Islamic boarding schools is able to shape the character of students 

who are moral and have akhlaqul karimah according to the Qur'an and as-Sunnah. Where this 

has an important impact on improving the quality of human resources for development in 

Pekalongan and for Indonesia in general. 
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ÖZET 

Türkiye’de cami ve mescitlerin sayısı 2017 verilerine göre 88.021’dir (URL-1). Türkiye 

kamuoyunda camilerin, (cami sayıları başta olmak üzere) farklı başlıklar altında 

tartışıldığından söz etmek mümkündür. Bu çalışma, Van il müftülüğü arşivinde kayıtlı 

bulunan Van ili merkez ilçelerindeki 238 cami üzerine yoğunlaşmaktadır. Çalışmanın 

malzemesi il müftülük arşivinde yer alan matbu evraklardır. Konvansiyonel mimarlık 

araştırmalarında yer bulamayan bu matbu evrakların tutulma gerekçeleri ve kayıt teknikleri 

açısından önemli bilgiler içerdikleri söylenebilir. Çalışmada çoğu, farklı zamanlarda olmak 

üzere, bir kısmı da aynı tarihlerde tutulan kayıtlar yorumlanmıştır. İncelenen kayıtlara göre 

238 cami için “cami bilgi formu, cami bilgi bankası formu, cami ibadete açılış beratı, cami 

kütük defteri, yazışmalar vb.” matbu evraklar tutulmuştur. Bu evraklar sayesinde camilerin 

fiziki yapıları, hizmet durumları, detaylı müştemilat bilgileri, demirbaşları, görevliler 

hakkında bilgiler vb. hususlar kayıt altına alınmıştır. Dönemsel olarak bu bilgiler yeni formlar 

aracılığıyla güncellenmiştir. Ortaya birbirinden farklı formlar çıkmış ve her formda aynı cami 

hakkında çoğu zaman birbiri ile çelişen bilgiler yer almıştır. Matbu evraklar, bir yandan 

camiler hakkında detaylı bilgiler sunarken bir yandan da bir devlet kurumu olarak Diyanet 

İşleri Başkanlığı ve yereldeki temsilcisi il müftülüklerinin camiler üzerindeki denetleyici ve 

düzenleyici varlıklarını göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Van Kenti, Camşi, Yazılı Kayıt, Formlar, İbadet 

 

ABSTRACT 

The mosques in Turkey, of which the number reached to 88.021 according to the 2017 data 

(URL-1) are discussed under different headings. This study focuses on the 238 mosques in the 

central districts of Van province, registered in the Van province muftiate archive. The 

materials of the study were printed documents in the provincial muftiate archive. It can be 

said that these printed documents, which cannot find a place in conventional architectural 

research, contain important information in terms of the reasons for holding and the techniques 

of recording. In the study recordings, most of which were recorded at different times and 

some of which were recorded at the same time, were assessed. According to the examined 

records, printed documents were kept for 238 mosques. Physical conditions, service 

conditions, detailed inventory information, information about the staff etc. were recorded in 

these documents. This information has been periodically updated through new forms. 

Different forms and contradicting information about the same mosque in these forms are 

often. As a result, the printed documents provide detailed information about the mosques on 

one hand and information of the supervisory and regulatory existence of the presidency of 

religious affairs as a government agency and the provincial muftiate offices on the mosques 

on the other. 

Keywords: Van City, Mosque, Written Records, Forms, Worship 
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GİRİŞ 

Cami meselesi Türkiye kamuoyunda her dönem gündeme gelen önemli bir tartışma konusu 

olarak yer almasına rağmen tartışmaların belli başlıklara (cami sayıları, formları, fiziksel 

durumları vs.) indirgendiğini söylemek yanlış olmayacaktır (Atlı, 2010). Bu tartışmaların en 

önemlilerinden birisi de caminin niteliğine ilişkindir. 1950’li yıllardan sonra cami yapım 

işinin büyük oranda halka bırakıldığı bilinmektedir. Halkın kısıtlı imkanlarla yakın 

çevrelerine inşa ettikleri camilerin bir kaç istisna dışında nitelik bakımından yetersiz olduğu 

da bir gerçektir (Kutlu&Düzenli, 2006). Oysa günümüz cami mimarlığı yeni başlıklar 

üzerinden farklı açılardan irdelenmeye ihtiyaç duymaktadır. Sözgelimi camiler, bir devlet 

kurumu olan Diyanet İşleri Başkanlığı ve onun yereldeki temsilcisi il müftülükleri aracılığıyla 

çeşitli matbu evraklar üzerinden kayıt altına alınmaktadır. Van ölçeğinde bu matbu evraklar 

üzerinden yapılacak bir analiz bir yandan camileri var eden dinamikler ve camilerin 

özellikleri hakkında yeniden düşünme olanağı sağlarken bir yandan da camilerin devlet 

nezdindeki konumlarını göstermesi bakımından önemli gözükmektedir. Camilerin kayıt altına 

alınması ‘06.08.2007 tarihli ve 920 sayılı genelge’ ye dayanarak (URL-2) Diyanet İşleri 

Başkanlığı’nca tüm il müftülüklerinden istenmiştir. Kayıt “bir yazının, bir hesabın tarih, 

numara vb.nin veya kopyasının bir yerde yazılı bulunması” (URL-3) işlemidir. Kayıt altına 

almanın mantığında muhafaza etme, bilginin kaybolmasını engelleme düşüncesi vardır. 

Bununla birlikte kayıt altına alanın kaydettiği şey üzerindeki hâkimiyeti de böylece sağlanmış 

olur. Kayıt eden denetleyici ve düzenleyici konumuna kavuşur. İnşa edilen bir kamu yapısının 

birçok yönü ile kayıt altına alınması bir bakımdan da metinsel bir inşa olarak okunabilir. 

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Van camilerine dair Van İl Müftülüğü’nde yapılan çalışmada 238 caminin büyük 

çoğunluğunun her biri için ayrı ayrı dosyaların arşivlendiği görülmüştür. Dosyalarda her cami 

için hazırlanan birden fazla matbu kayıt evrakıyla karşılaşılmıştır. Söz konusu kayıtlar, hemen 

her cami için “cami bilgi formu”, “cami bilgi bankası formu”, gibi müstakil olabilmekle 

birlikte; “cami ibadete açılış beratı” da çoğunluk cami için düzenlenmiş olan matbu 

formlardandır. Van camileri için toplu olarak tutulan “cami kütük defteri” ise temel kayıt 

yöntemidir. Bunların dışında, müftülük arşivlerinde bulunan çok çeşitli “yazışmalar” ve 

camilerde asılı olan “tabelalar” diğer cami kayıt ve not düşme unsurlarıdır.” (Gülen&Düzenli, 

2018) Farklı zaman aralıklarında hazırlanan bu formlar, dönemsel olarak yapılan her camiyi 

kayıt altına almaktadır. Çeşitli zaman aralıklarında yeni formların düzenlendiğini görmek de 

mümkündür. Çıkan her yeni form mevcut camilerin çoğunu yeniden kayıt altına almıştır. 

Genellikle el yazısı ile düzenlenen bu formlarda çelişkili bilgilerle karşılaşmak da olasıdır. 

(Bu bilgi uyuşmazlığının farklı gerekçeleri olmakla beraber, eski formlardan, yeni forma 

bilgiler aktarılırken hata yapılmış olma olasılığı fazla gözükmektedir) Sözgelimi bir caminin 

tadilatının yapıldığı tarih, çoğunlukla daha sonra hazırlanan formlarda o caminin yapılış veya 

açılış tarihi olarak kaydedilmiştir. Bu sebeple aynı caminin birbirinden farklı birkaç yapım ve 

açılış tarihi söz konusudur. Her çıkan form bir öncekinden fazla bilgi içerdiği gibi bazen yeni 

çıkan formlar bir önceki formlara oranla daha kısıtlı bilgi barındırabilmektedir. Bu matbu 

formların kronolojik sıralaması ve formlar hakkında bazı açıklamalar Tablo 1’de yer 

almaktadır. 
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Tablo 1. Van Merkez Camileri Hakkında Hazırlanan Matbu Formların Kronolojik Sıralaması 

 

MATBU EVRAK ÖRNEKLERİ: KÜTÜK DEFTERLERİ, BİLGİ FORMLARI, 

AÇILIŞ BERATLARI, YAZIŞMALAR VE CAMİ TABELALARI 

Cami Kütük Defteri (Eski-1970, Yeni-2000) 

Camilere dair kayıtlarda yer alan ilk matbu evrak Şekil 1’deki “cami kütük defteri”dir. Bu 

matbu formda, her camiye bir sıra numarası verilmiştir. Caminin adresi, mülkiyet durumu, 

yapan-yaptıran, mimarı, arsa ve cami alanı, cemaat kapasitesi, müştemilat ve hizmet durumu 

hakkında bilgilere ulaşmak mümkündür. Ayrıca caminin geçirdiği tadilatlar ve camiye dair 

tüm bilgilerin kayıt altına alınabileceği alanlar da mevcuttur. Formda dikkat çeken husus 

‘kadro adedi ve lojman bilgisi’ kısmıdır. Bu kısım caminin görevli ihtiyacı ile görevlilerin 

kalabileceği yer konusunu göstermesi bağlamında önemlidir. 

Cami kütük defterinin ikincisi ise 2000’lerde hazırlanmıştır. İçerik olarak 1970’lerdeki form 

ile benzerlik göstermektedir; fakat iki form arasında bilgilerin genellikle uyuşmadığı 

söylenebilir. Özellikle camilerin çeşitli sebeplerden dolayı zamanla yıkılması, genişletilmesi, 

kayıtlarda yapılış ve açılış tarihlerinin farklı olmasına sebep olmuştur. Sözgelimi çoğu cami 

kütük defterinde cami isminin ve başka değişikliklerin defterlere işlenmediği görülmektedir. 

Arşivdeki birçok cami dosyasında ise ‘Cami Kütük Defteri’ yoktur. 

 

FORMUN ADI 

 

FORMUN 

HAZIRLANIŞ 

YILI 

 

AÇIKLAMA 

 

Cami Kütük Defterleri 

 

1970-2000 

Camilerin kayıt altına alındıkları ilk matbu evrak 

1970 tarihli “cami kütük defteri”dir. 

2000-… 

2000 yılında merkez camilerinin çoğunluğu için 

aynı formatta yeni bir “cami kütük defteri” 

hazırlandı. Halen kullanılmaktadır. 

Cami Bilgi Bankası Formu      1980-1985 

1980-1985 yılları arasında camiler bu matbu 

evrak ile kayıt altına alınmıştır. O dönem 

yapılan camilerin çoğunda bu form mevcuttur. 

Cami Bilgi Formu 

 

1985-2006 
İlk cami bilgi formu 1985 yılında kullanılmıştır.  

2006-… 

İkinci cami bilgi formu ise 2006 yılından 

itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Bu form bir 

öncekine oranla daha az detay içermektedir. 

T.C Van Müftülüğü Cami 

İbadete  

Açılış Beratı 

1992-2009 
1992 ile 2009 yılları arasında yapılan camilerin 

çoğunluğu için bu berat kullanılmıştır. 

T.C Van Valiliği İl Müftülüğü 

Cami İbadete Açılış Beratı 
2009-… 

2009 yılından itibaren camiler bu yeni berat ile 

kayıt altına alındılar. Yeni ‘berat’ın eskisinden 

içerik olarak bir farkı yoktur. Sadece beratların 

tasarımı farklıdır.  

Bu berat halen kullanılmaktadır. 
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Şekil 1. 1970 Tarihli Cami Kütük Defteri (Van İl Müftülüğü Arşivi) 

 

Cami Bilgi Bankası Formu (1980) 

Arşivde yer alan ikinci matbu evrak Şekil 2’deki ‘cami bilgi bankası formu’dur. Bu formda 

‘caminin adresi, tapu durumu, müştemilatı, yapı durumu, kadro (imam-müezzin) durumu, 

görevli durumu, ibadet durumu, cemaat durumu, gider durumu’ gibi başlıklar altında camiye 

dair birçok farklı bilgiye yer verilmiştir. 1980-1985 yılları arasında yapılan bu kayıtlarda, her 

başlık altında sorulan sorular için ‘evet’- ‘hayır’, ‘var’- ‘yok’, vb. seçenekler ile bir 

düzenleme yapılmıştır. Formun sonunda bu formu düzenleyen ve onaylayan kişilerin adı, 

soyadı, imzası yer almaktadır. İncelenen tüm bilgi bankası formlarında bu alanın doldurulmuş 

olduğu görülmektedir. Formun altına düşülen şu nota: (“ Önemli: Bu form teslim edilirken 

mülkiyeti kime ait olursa olsun, caminin tapu fotokopisi ile birlikte teslim edilmesi gerekir”) 

pek uyulmadığı söylenebilir. Zira camilere dair tutulan kayıtların çoğunluğunun tapu 

fotokopisi mevcut değildir. Bu form ile birlikte caminin tapu fotokopisinin neden istendiğine 

dair herhangi bir bilgi de mevcut değildir.  
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Şekil 2. Cami Bilgi Bankası Formu (1980) (Van İl Müftülüğü Arşivi) 

 

Cami Bilgi Formu (1985)  

1985 tarihli Şekil 3’te yer alan bu formda, ‘caminin adresi, mülkiyet durumu, hizmet durumu, 

yapı durumu, görevli durumu, müştemilat ve demirbaş’ gibi başlıklar altında camiye dair 

farklı bilgiler verilmiştir. ‘Cami Bilgi Bankası Formu’nda olduğu gibi her başlık altında 

sorulan sorular için seçenekler oluşturulmuştur. Formun sonunda bu formu dolduranlar ve 

onaylayan kişilerin adı, soyadı ve imzası yer almaktadır. ‘Cami Bilgi Bankası Formu’nda yer 

alan ‘ibadet ve cemaat durumu’ (ki bu kısımlarda caminin ibadete açık olup olmadığı, açık 

olduğu mevsimler ve hangi vakitlerde cemaatinin olduğuna yönelik sorular yer almaktadır) bu 

formda mevcut değildir. İki formun müştemilat kısımları karşılaştırıldığında bu kavramın her 

iki form için farklı olduğu söylenebilir. Sözgelimi cami bilgi bankası formunda ‘müştemilat’ 

başlığı altında caminin bulunduğu yerdeki hane sayısı, dernek hakkında bilgiler ve parasal 

işlerin nasıl yürütüldüğüne dair sorular yer alırken, ‘Cami Bilgi Formu’nda ise daha çok 

caminin içinde olması gerekenler hakkında sorular sorulmuştur.    
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Şekil 3. Cami Bilgi Formu (1985) (Van İl Müftülüğü Arşivi) 

 

Cami Bilgi Formu (2006) 

Camilere dair bilgilerin yer aldığı son form Şekil 4’te görüldüğü üzere 2006 tarihi ile 

düzenlenmiş olup günümüzde de kullanılmaktadır. Formda, ‘caminin kodu, adı, adresi, ibadet 

ve hizmet durumu’ sorgulanmaktadır. ‘Cami Bilgi Bankası Formu ve Cami Bilgi Formu’ndan 

farklı olarak bu formda istenen bilgiler sadeleştirilmiş ve seçenek sunulmadan, sorulan 

sorulara doğrudan cevap istenmiştir. Formda büyük harflerle özellikle doldurulması istenen 

kısım ‘ihtiyaç duyulan kadro sayısı’dır. Diğer iki formdan farklı olarak bu formu dolduran 

veya onaylayan kişilere ait herhangi bir bilgi yer almamaktadır.  

 

3. INTERNATIONAL ANKARA MULTIDISCIPLINARY STUDIES CONGRESS 
December 5-7, 2021 

Ankara, Turkey

Full Texts Book 167 www.izdas.org

_____________________________________________________________

____________________________________________________________



 

Şekil 4. Cami Bilgi Formu (2006) (Van İl Müftülüğü Arşivi) 

 

Açılış Beratleri (1992-2009)-(2009-…) 

Van camileri için hazırlanan bir diğer matbu evrak, ‘T.C Van Müftülüğü Cami İbadete Açılış 

Beratı (1992-2009)’ ile ‘T.C Van Valiliği İl Müftülüğü Cami İbadete Açılış Beratı (2009-…) 

Şekil 5 ve Şekil 6’ da görülmektedir. Bu belgelerde, ‘caminin adı, yapılış- açılış tarihleri, arsa 

bilgileri, mülkiyet durumları, yapı teknik özellikleri, adresleri, arsa alanları, caminin 

kapasitesi, yaptıran ve mimarı’ gibi konular hakkında bilgiler mevcuttur. 1992 yılında 

hazırlanan beratta ayrıca ‘müştemilat durumu’ da mevcuttur. Bu iki berat karşılaştırıldığında 

genellikle bilgilerin uyuşmadığını söylenebilir. Sözgelimi ‘caminin yapılış ve açılış tarihleri’ 

büyük oranda farklıdır. Cami açılış beratları Van’da bulunan tüm camiler için hazırlanan bir 

matbu evraktır. Sadece son dönemde yapılan TOKİ camileri için bu beraatlar 

düzenlenmemiştir. 
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Şekil 5. 1992 Tarihli T.C Van Müftülüğü               Şekil 6. 2009 Tarihli T.C Van Müftülüğü 

Cami İbadete Açılış Beratı  Cami İbadete Açılış Beratı 

(Van İl Müftülüğü Arşivi) 

 

Yazışmalar 

Birçok cami, il müftülüğü ve il müftülüğü aracılığıyla farklı kurumlar ile yazışmalar 

yapmıştır. Cami-müftülük, müftülük-diyanet, müftülük ile farklı kurumlar arasında 

gerçekleştirilen bu yazışmaların konusu genellikle ihtiyaçlar olurken; bazen de yeni açılan 

‘camilerde kadro sıkıntısı, camilerin eşya(halı) ihtiyaçları, cami isim değişiklikleri, yeni 

yapılacak camilerin dernek organizasyonları’ vs. olabilmektedir. Yazışmaların bazıları cami 

çevresinde ortaya çıkan adli olaylardan şikâyet ederken bazen de cami yapımında işi üstlenen 

dernek üyelerinden bazılarının üyeliklerinden istifa ettiğine dair dilekçelerdir. Cami ve diğer 

resmi kurumlar, sözgelimi belediyeler ile yapılan yazışmalar cami arsalarının imar durumları 

vb. sorunlar görüşülmek üzere yapılmıştır. Bu yazışmalar cami mekânının salt bir fiziki 

yapıdan ibaret olmadığını gösterdikleri için son derece önemlidirler Şekil 7’ de camilere dair 

iki yazışma örneği görülmektedir.  
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Şekil 7. Van İl Müftülüğü Arşivinde Yer Alan Yazışmalardan İki Örnek (Van İl Müftülüğü 

Arşiv) 

 

Cami Tabelaları 

Camilere dair kısmen de olsa bilgi veren bir diğer kaynak cami tabelalarıdır. Van merkezde 

incelediğimiz 238 caminin birçoğunda tabela mevcut değildir. Tabelası olan camilerde ise; 

sadece caminin adı ve açılış yılına ait bilgiler vardır. Tabeladaki açılış yılı ile diğer matbu 

evraklardaki tarihler karşılaştırıldığında ise büyük oranda farklılıklar görülmektedir. 

Sözgelimi Hz. Abbas Camii’ne ait matbu evraklar incelendiğinde cami tabelasında caminin 

açılış tarihi yer almazken yapılış tarihi 1978’dir. Cami Bilgi Formu’nda açılış tarihi 1988, 

yapılış tarihi ise bulunmamaktadır. Cami Kütük Defteri’nde yapılış tarihi 1996 iken, açılış 

tarihi yer almamıştır. Cami Bilgi Formu’nda yapılış tarihi bulunmazken, açılış tarihi 1996’dır. 

Cami İbadete Açılış Beratı’nda ise; yapılış ve açılış tarihleri 1996’dır. Cami Bilgi Bankası 

Formu’nda ise yapılış tarihi 1984, açılış tarihi ise 1987 olarak gözükmektedir. Farklı 

zamanlarda aynı camiye ait yapılan kayıtlardaki bilgi uyuşmazlığına Van camilerinin 

çoğunluğunda rastlanmaktadır.  

 

    

Şekil 8. Hz. Abbas Camii’ne Ait Matbu Evraklardaki Cami Yapılış ve Açılış Tarihlerinin 

Karşılaştırılması (Van İl Müftülüğü Arşiv) 
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Cami tabelalarının halk tarafından yapılması, bu hususta bir denetleme veya kısıtlamanın 

olmaması bu işin serbest bir alan olduğunu göstermektedir. Bu durum gerek tabelaların 

tasarımı ve gerekse de tabelaların asıldığı yerin özgürce seçilmesine yol açmıştır. Dolayısıyla 

incelenen 238 cami arasında tabelası olan camilerin hiçbirinin tabelası bir diğerininkine 

benzememektedir. Bu farklılık durumu Şekil 9’da cami tabelalarına ait birkaç örnek üzerinden 

görülebilir. 

 

 

Şekil 9. Van Merkez Camilerinde Yer Alan Cami Tabela Örnekleri (Mustafa Gülen) 

 

BULGULAR 

Formlara Dair Birkaç Özel Husus 

Van camileri hakkında detaylı bilgilere hemen hemen her cami için ayrı ayrı tutulan bu matbu 

evraklar vasıtasıyla ulaşmak mümkündür. Matbu evraklar incelendiğinde bu camilerin ilk inşa 

tarihlerinden günümüze değin geçirdikleri değişim dönüşümler, kim tarafından hangi tarihte, 

ne şekilde inşa edildikleri vb. birçok veriye ulaşılabilmektedir (Gülen, 2015). İncelenen bu 

beş form için genel birkaç önemli noktadan söz etmek gerekirse; 1970 ve 2000 tarihlerinde 

hazırlanan ‘cami kütük’ formlarında camiye dair istenen bilgilere bakıldığında, her camiye bir 

numara verildiğini, ‘caminin adı, adresi, yaptıranı, mimarı, cami alanı, müştemilat’ı gibi 

bilgilerin istendiğini ve farklı bilgiler için ‘lüzumlu bilgiler’ adı altında bir parantezin açıldığı 

görülmektedir. 1980 tarihli ‘cami bilgi bankası formu’ ve 1985 tarihli cami bilgi formunda 

ise, tapu, müştemilat, yapı, görevliler, hizmet durumu, demirbaş gibi başlıklar açılmış ve bu 

başlıklar altında seçenekli sorular hazırlanarak ‘Cami Kütük Defterleri’ne oranla çok daha 

kapsamlı formlar oluşturulmuştur. 2006 tarihli ‘cami bilgi formu’nda ise, caminin daha çok 

hizmet durumu ile alakalı sorulara yer verilmiştir. Sözgelimi ‘caminin hizmet ettiği nüfus, 

vakitlere göre cemaat sayısı, bulunduğu alana en yakın caminin mesafesi vs.’ bu formda 

özellikle kadro konusunda sorulara ağırlık verilmiştir. Formda yer alan şu not formun 

doldurulması hususunun ne derece mühim olduğunu göstermektedir. ‘Dikkat önemlidir 

mutlaka doldurunuz’, ayrıca formda, ‘mevcut kadrosuna bakılmaksızın ihtiyaç duyulan kadro, 

bulunan unvanlar, kadro çekildi ise gerekçesi, kadroya yeniden ihtiyacı varsa sebebi’ gibi 

sorular yer almaktadır. 1980 tarihli ‘cami bilgi bankası formu’ndaki yapı durumu ile 1985 

tarihli cami bilgi formundaki yapı durumu karşılaştırıldığında:‘Cami Bilgi Bankası 

Formu’ndaki yapı durumunda; ‘yapan, mimar, caminin bulunduğu yerdeki cami sayısı, 

caminin bulunduğu yerin özelliği, şehir merkezine uzaklığı, en yakın camiye uzaklığı, yapı 

şekli, örtü durumu, kaç defa tadilat geçirdiğine’ dair soruların mevcut olduğu; ‘Cami Bilgi 

Formu’na bakıldığında ise ‘yapılış tarihi, yapan, yaptıran, yapı şekli, kubbe şekli, minare yapı 

şekli, çatı örtü şekli, yerleşim durumu’ gibi sorular sorulduğu, ilk formdaki soruların yapıdan 

çok yapının yakın çevresi ile alakalı sorular olarak yer aldığı görülmektedir. İkinci formda ise 

kısmen yapı durumuna daha çok değinilmiştir. Her iki formda ortak olarak sorulan sorular da 

mevcuttur. Sözgelimi ‘camiyi yaptıran, mimar vb. gibi…’ Lakin ikinci formda yapıya dair 

sorular için seçenekler oluşturulmuş ve böylece form daha kapsamlı bir hale getirilmiştir. 
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TARTIŞMA VE SONUÇ 

Van İl Müftülüğü arşivinde yer alan matbu evraklar, Van kentinde 2013 tarihi itibari ile inşa 

edilen 238 cami hakkında ilk inşa tarihlerinden günümüze değin farklı veriler sağlamaktadır. 

Bu matbu evraklar sayesinde bir taraftan camilerin kim tarafından, ne zaman inşa edildikleri, 

yapım organizasyon ve süreçleri hakkında bilgi sahibi olunabilmekte, bir yandan da Matbu 

evraklardaki bu veriler Diyanet İşleri Başkanlığı ve onun yereldeki temsilcisi İl Müftülükleri 

her ne kadar cami yapma-yaptırma konularında maddi destek anlamında bu alandan büyük 

oranda çekilmiş ise de, bir başka “maddi” alan olan kayıtlar aracılığıyla denetleyici ve 

düzenleyici olarak varlığını ortaya koymaktadır. 

Van kent merkezinde yer alan 238 cami için müftülük arşivinde çeşitli matbu evraklar 

vasıtasıyla kayıtlar tutulmuştur. Bu matbu evraklar “cami bilgi formu”, “cami bilgi bankası 

formu”, “cami ibadete açılış beratı”, “cami kütük defteri” olarak sıralanabilir. Kayıtlarda yer 

alan bir diğer önemli matbu evrak da yazışmalardır. Ayrıca tüm camilerin girişinde yer alan 

“cami tabelaları” da önemli veriler sağlayan bir başka kaynaktır. 

Türkiye kamuoyunda farklı başlıklar altında sıklıkla tartışma konusu yapılan camilerin sosyal, 

ekonomik ve kültürel yönleri olan toplumsal değerlerden biri olduğu söylenebilir. Camilerin 

sadece fiziksel bir anlamının olmadığı fizikselliğinin yanında ilk inşa sürecinden, günümüze 

değin geçirdiği değişim dönüşüm süreçleri ve yapım aşamalarındaki organizasyon ilişkileri ile 

toplumsal bir yönlerinin de olduğu Van kenti özelindeki camilerin matbu evraklarından 

anlaşılabilmektedir. Bu sebeple cami tartışmalarında bu kayıtlar ışığında yapılacak detaylı 

incelemelerin faydalı olabileceği düşünülmektedir.      
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ÖZET 

Çilek çeşitlerinin herhangi bir bölgede önerilebilmesi için çeşitlerin ekolojik isteklerinin 

adaptasyon çalışmaları yapılarak belirlenmesi gerekmektedir. Başarılı bir çilek üretimi için 

yetiştiricilik yapılacak bölgede çeşit adaptasyonu önemli bir rol oynamaktadır. Çilek 

yetiştiriciliğinde, ıslah programlarının en önemli amaçlarından biri verim ve meyve kalitesini 

düzenlemektir. Bu çalışma, 2019-2020 yıllarında Konya ili Ereğli ilçesinde dört çilek çeşidinin 

(Albion, Monterey, San Andreas ve Portola) frigo fideleri kullanılarak verim ve kalite 

özelliklerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Araştırmada en erken çiçeklenme ve en 

yüksek verim her iki yılda da Portola çeşidinde gerçekleşmiştir. En yüksek meyve ağırlığı ilk 

yıl Monterey (8.19 g), ikinci yıl ise Portola (7.72 g) çeşidinden elde edilmiştir. Bitki başına en 

fazla meyve sayısı her iki yılda da Portola (11.85-8.20 adet/bitki) çeşidinden elde edilmiştir. En 

yüksek meyve eti sertliği her iki yılda da Monterey (1.47-1.49 kg/cm2) çeşidinde tespit 

edilmiştir. En yüksek SÇKM içeriği her iki yılda da Albion (%12.40-15.10) çeşidinde 

belirlenmiştir. Denemede en yüksek L (parlaklık) değerleri her iki yılda da San Andreas (35.77-

36.82) çeşidinde bulunmuştur. En yüksek C (renk yoğunluğu) değeri her iki yılda da San 

Andreas (41.25-43.53) çeşidinde tespit edilmiştir. En koyu kırmızı meyveler ilk yıl Monterey 

(h°=30.33) ve Portola (h°=32.06), ikinci yıl da Portola (h°=31.46) ve Monterey (h°=32.15) 

çeşidinde belirlenmiştir. Titre edilebilir asitlik miktarı ilk yıl %1.09-1.15, ikinci yıl da %1.23-

1.69 arasında değiştiği tespit edilmiştir. Sonuç olarak Konya ili Ereğli şartlarında verim ve 

kalite özellikleri bakımından Portola çeşidinin yetiştiriciliğinin uygun olduğu kanaatine 

varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Çilek çeşitleri, Konya-Ereğli, Verim, Kalite. 

 

ABSTRACT 

In order for strawberry varieties to be recommended in any region, the ecological demands of 

the varieties must be determined by making adaptation studies. For a successful strawberry 

production, variety adaptation plays an important role in the growing region. In strawberry 

cultivation, one of the most important purposes of breeding programs is to regulate yield and 

fruit quality. This study was carried out in order to determine the yield and quality 

characteristics of four strawberry cultivars (Albion, Monterey, San Andreas and Portola) using 
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frigo seedlings in the Ereğli district of Konya province in 2019-2020. In the study, the earliest 

flowering and the highest yield were observed in Portola variety in both years. The highest fruit 

weight was obtained from Monterey (8.19 g) in the first year and Portola (7.72 g) in the second 

year. The highest number of fruits per plant was obtained from Portola (11.85-8.20 units/plant) 

in both years. The highest fruit firmness was determined in Monterey (1.47-1.49 kg/cm2) 

cultivar in both years. The highest TSS content was determined in Albion (12.40-15.10%) in 

both years. In the experiment, the highest L (brightness) values were found in San Andreas 

(35.77-36.82) variety in both years. The highest C (color intensity) value was determined in 

San Andreas (41.25-43.53) cultivar in both years. The darkest red fruits were determined in 

Monterey (h°=30.33) and Portola (h°=32.06) in the first year, and in Portola (h°=31.46) and 

Monterey (h°=32.15) cultivars in the second year. Titratable acidity was found to vary between 

1.09% and 1.15% in the first year and between 1.23% and 1.69% in the second year. As a result, 

it was concluded that the cultivation of Portola variety is appropriate in terms of yield and 

quality characteristics in Konya province Ereğli conditions. 

Keywords: Strawberry varieties, Konya-Eregli, Yield, Quality. 

 

GİRİŞ 

Çilek, Rosaceae familyasının Fragaria cinsine mensup üzümsü bir meyve türüdür. Çileğin etli 

meyvesi, toplu meyve olarak sınıflandırılmaktadır. Günümüzde yetiştiriciliği yapılan kültür 

çeşitleri Fragaria x ananassa türüne girmekte ve milyonlarca insanın beslenmesinin düzenli 

bir parçasını teşkil etmektedir (Martinelli, 1992; Hummer ve Hancock, 2009).  

Avrupa’da M.S. 1300 yıllarında çilek kültürü yapılmaya başlanmıştır. 13. yüzyılda çilek 

meyvesi tedavi amaçlı olarak Yunan doktorlar tarafından kullanılmıştır. 14. yüzyılda ise çilek 

yetiştiriciliği soylular arasında yaygınlaşmış ve çileğin çiçekleri meyvesinden daha çok 

kullanılmıştır. 1500’lü yıllara gelindiğinde artık çilek botanikçiler tarafından incelenmeye ve 

sınıflandırılmaya başlanmıştır. 1600’lü yıllarda Kuzey Amerika’dan Avrupa’ya getirilen 

Fragaria virginia ile 1700’lü yıllarda Güney Amerika’dan Avrupa’ya getirilen Fragaria 

chiloensis kültür çileklerinin kökenini oluşturmuşlardır (Darrow, 1966).  

Çilek, adaptasyon kabiliyetinin yüksek olmasından dolayı çok farklı ekolojik şartlarda 

yetiştiriciliği yapılan üzümsü meyveler grubunun önemli bir üyesidir. Çilek, son yıllarda 

dünyada ve ülkemizde giderek önem kazanan bir meyve haline gelmiştir. 2019 yılı FAO 

verilerine göre dünya çilek üretim alanı 396.401 hektar ve bu alandan elde edilen çilek miktarı 

8.885.028 tondur. Çilek üretiminde en önemli ve ilk sıradaki üretici ülke olan Çin, toplam 

üretimin yaklaşık %36’sını karşılamaktadır. Geri kalan üretimin büyük bir kısmı ise ABD, daha 

sonra sırasıyla Meksika, Türkiye, Mısır, İspanya, Rusya Federasyonu, Kore Cumhuriyeti, 

Polonya ve Fas’ta gerçekleştirilmektedir. Dünya çilek üretiminde 2018 yılında 440.968 tonla 

beşinci sırada yer alan ülkemiz 2019 yılında çilek üretimini 45.737 ton artırıp, 486.705 ton ile 

dördüncü sırada yer almıştır (FAO, 2021). 

Ülkemizde çilek üretimi 2000 yılında 9.465 hektar alanda 130.000 ton iken, 2019 yılında 

16.089 hektar alanda 486.075 tona ulaşmıştır. Ülkemizde çilek üretimi büyük ölçüde sırasıyla 

Akdeniz, Ege, Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde gerçekleşmektedir. Karadeniz bölgesinin 

çilek üretimindeki payı ise oldukça azdır. Çilek üretiminin yoğun olarak yapıldığı illerimiz 

sırasıyla Mersin, Aydın, Bursa, Antalya ve Konya’dır. Bunun yanı sıra diğer illerimizde de 

çilek üretiminde artış görülmektedir (TÜİK, 2021). 

Birçok epidemiyolojik çalışma, meyve ve sebzeler açısından zengin bir diyetin genellikle 

obezite, enfeksiyonlar, nörolojik hastalıklar ve kanser dâhil olmak üzere çeşitli kronik 
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patolojilerin daha düşük insidansı ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Yüksek fitokimyasal 

içerikleri nedeniyle çilek meyveler arasında önemli bir role sahiptir (Halvorsen ve ark., 2006).  

Çilek, yüksek seviyelerde C vitamini, folat ve fenolik bileşenleri nedeniyle önemli bir biyoaktif 

bileşik kaynağıdır. Dahası, çilekler ekonomik ve ticari olarak önemlidir ve yaygın olarak taze 

veya reçel, meyve suyu ve jöleler gibi işlenmiş formlarda tüketilir. Bu nedenle agronomik, 

genomik ve beslenme açısından üzerinde en çok çalışılan meyveler arasındadır (Proteggente ve 

ark., 2002). 

Besin profiline göre çilek son derece sağlıklı bir besin seçimidir. Öncelikle diyet lifi ve fruktoz 

içeriği sindirimi yavaşlatarak kan şekeri seviyelerinin düzenlenmesine katkıda bulunmaktadır. 

Lif içeriği aynı zamanda doyurucu etkisiyle kalori alımını kontrol etmeye de katkıda bulunur. 

Ayrıca, çileklerde tokotrienoller gibi yağda çözünen başka hiçbir vitamin bildirilmemiştir. 

Çilekler yüksek C vitamini içeriği nedeniyle büyük ilgi toplamış ve insan beslenmesinde bu 

vitaminin önemli kaynaklarından biri haline gelmiştir (Giampieri ve ark., 2012). Folat’ın, C 

vitamini ile birlikte meyveler arasında bu temel mikro besinin en zengin doğal kaynaklarından 

biri olduğu düşünüldüğünde, çileğin mikro besin içeriğinin vurgulanmasında çok önemli bir rol 

oynamaktadır. Ek olarak çilek, daha az ölçüde de olsa tiamin, riboflavin, niasin, B6 vitamini, 

K vitamini, A vitamini ve E vitamini gibi diğer birçok vitamin kaynağıdır (Tulipani ve ark., 

2008). 

Çilek meyvesi ayrıca mangan açısından da zengindir. 144 g'a karşılık gelen hafif orta çilek 

porsiyonu, bu mineral için günlük yeterli alımın %20'sinden fazlasını sağlamaktadır. Aynı 

miktarda çilek, potasyum için yeterli alımın yaklaşık %5'ini sağlamakta ve iyi bir iyot, 

magnezyum, bakır, demir ve fosfor kaynağı olarak nitelendirilmektedir. Bu besleyici 

bileşiklerin yanı sıra çilekler, polifenolik fitokimyasallar (flavonoidler, fenolik asitler, lignanlar 

ve tanenler) gibi çeşitli bileşenler de içermektedir (Giampieri ve ark., 2012). 

Çilek, vitaminler, mineraller, folat ve lif gibi birçok önemli besin bileşeni içermekte ve 

çoğunlukla polifenollerle temsil edilen zengin bir fitokimyasal bileşik kaynağıdır. Dahası, 

polifenolik içerikleriyle ilişkili biyolojik etkinin kanıtı artmaktadır. Tek başına bir bileşenin 

neden olmasının aksine, bu etkilerin sinerjik olduğu düşünülmektedir. Çilek fenolik bileşikleri 

en iyi antioksidan ve antienflamatuvar etkileriyle bilinmesine rağmen, son araştırmalar 

biyoaktivitelerinin diğer birçok yola da yayıldığını göstermiştir. Birkaç rapor, çilek tüketimiyle 

ilişkili çeşitli kardiyovasküler, antiproliferatif ve nörolojik faydalar olduğunu göstermiştir. 

Sağlığı teşvik eden etkilerin çoğu başlangıçta in vitro çalışmalarda gözlemlenmiş olsa da, in 

vitro kanıtların in vivo sonuçlara dönüştürülmesine odaklanan hayvan ve klinik araştırmalar 

artmaktadır. Çilekte fenolik fitokimyasallarının absorpsiyonu, metabolizması ve özellikle doku 

dağılımına ilişkin in vivo kanıtlar da artmaktadır. Çilek fitokimyasallarının biyoyararlanımını 

yöneten mekanizmaların ve faktörlerin daha iyi anlaşılması, yeni fonksiyonel gıda ürünlerinin 

geliştirilmesini sağlamak için çok önemli olacak ve tüketicilerin çilek tüketimi ile birlikte sağlık 

açısından daha fazla fayda elde etmelerini sağlayacaktır (Giampieri ve ark., 2012). 

Çilek, üzerinde en fazla ıslah çalışması yapılan meyve türlerinden birisidir. Bu nedenle 

yetiştiricilere sunulan çeşit sayısı hızla artmaktadır. Modern tekniklerin kullanımı yanında; 

yüksek verimli, yola ve hastalıklara dayanıklı, iri meyveli çeşitlerin yurdumuza getirilerek 

değişik ekolojik şartlarda denenmesi gerekmektedir (Paydaş ve Kaşka, 1992). 

ABD’de Kaliforniya ve Florida merkezli yürütülmekte olan ıslah çalışmaları sayesinde çeşitli 

kriterler ve değişik ekolojilere adaptasyon bakımından önceki çeşitlere göre daha üstün 

özelliklere sahip çeşitler elde edilmekte ve yetiştiricilere sunulmaktadır. Ülkemizde de çilek 

üretiminin başladığı ilk yıllardan itibaren başta Akdeniz Bölgesi olmak üzere diğer bölgelerde 

çoğunluğunu kısa gün çeşitlerinin oluşturduğu çilek çeşitleri de denemeye tabi tutulmuştur. 

Fakat çilekte yoğun ıslah çalışmalarının bir sonucu olarak çeşit sayısı çok fazla artış 
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göstermekte ve çeşitler hızla değişmektedir. Bu çeşitlerin bir bölgede üreticiye önerilebilmesi 

için adaptasyon çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Herhangi bir bölgede başarılı bir çilek 

yetiştiriciliği için çeşit adaptasyonunun kilit rol oynadığı, farklı yetiştirme sistemleri ile farklı 

ekolojilerin değişik çeşitlerini yetiştirme gerekliliği bilinmektedir (Özbahçali, 2014). 

Çilekler fotoperiyot isteklerine göre kısa gün, uzun gün ve nötr-gün çilekleri olarak 

sınıflandırılır. Günümüz modern çilek çeşitlerinin çoğu kısa gün çeşitleridir. Fakat hasat 

periyodunu uzatmadaki önemleri nedeniyle son yıllarda nötr-gün çeşitlerinin de ticari üretimde 

kullanımı artmaya başlamıştır. Kültür çileklerinin karmaşık çiçeklenme karakterleri bunların 

çiçeklenme fizyolojisinin öğrenilmesini geciktirmiş, bu konu günümüzde bile halen merak 

edilen ve üzerinde durulan bir konu olmuştur. Kısa, uzun ve nötr-gün çileklerinin çiçeklenme 

fizyolojilerinin ve buna etki eden faktörlerin iyi bilinmesi bunların yetiştiriciliklerindeki 

başarıyı artıracak, çilek yetiştiriciliğinin gelişimine katkıda bulunacaktır (Demirsoy ve ark., 

2012). 

Meyvelerdeki verim ve kalite özelliklerinin genetik veya çevre şartlarından etkilendiği literatür 

çalışmalarında bildirilmiştir. Ülkemizde çilek adaptasyonu alanında pek çok başarılı araştırma 

yürütülmüştür. Literatür araştırmaları sonucunda, Konya ili Ereğli ilçesinde çilek çeşitlerinin 

adaptasyonu ile ilgili çalışmalara ise rastlanmamıştır. Bu nedenle çalışma Ereğli-Konya 

ekolojik şartlarında farklı çilek çeşitlerinin performanslarının tespiti amacıyla yürütülmüştür. 

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Araştırma 2019-2020 yıllarında Konya ili Ereğli ilçesi Alhan mahallesinde yürütülmüştür. 

Bitkisel materyal olarak Albion, Monterey, Portola ve San Andreas çilek çeşitlerine ait frigo 

fideler kullanılmıştır. Frigo fideler Çiltar A.Ş’den temin edilmiştir. 

Çilek fideleri 60 cm genişliğinde ve 16 m uzunluğunda hazırlanan masuralar üzerine, 30 cm 

sıra üzeri ve 30 cm sıra arası mesafelerle dikilmiştir. Deneme tesadüf blokları deneme desenine 

göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuş ve her tekerrürde 20 fide kullanılmıştır. Fidelerin dikiminden 

önce masuraların üzeri siyah plastik malç ile kaplanmıştır. Parsellerde bitkilerin gelişme 

periyodu süresince gerekli olan su damlama sulama sistemi ile verilmiştir. Araştırmanın ilk 

yılında frigo fideler 14.04.2019 tarihinde açık araziye dikilmiştir. 2019 yılında meydana gelen 

çiçek salkımları ve kolların tamamı koparılmıştır. Bu bitkilerde 2020 yılında ilk çiçeklenme 8 

Mayıs tarihinde meydana gelmiştir. Çilekler 29.05.2019 tarihinde olgunlaşmaya başlamıştır. 

Araştırmanın ikinci yılında frigo fideler 10.03.2020 tarihinde açık araziye dikilmiştir. İlk 

çiçeklenme 01.05.2020 tarihinde görülmüştür. Çileklerin olgunlaşmaya başladığı tarih ise 

25.05.2020’dir 

Çeşitlerde çiçeklenmeye başlama tarihleri gözlem yoluyla tespit edilmiştir. İlk çiçeklenme 

tarihi olarak çiçek taç yapraklarının %5’inin, tam çiçeklenme tarihi olarak ise %70’inin açtığı 

tarih esas alınmıştır. Yetiştirme dönemi boyunca her bitkiden hasat edilen meyveler 0.1 

hassasiyete sahip terazide tartılarak bitki başına verimler ve ortalama meyve ağırlıkları tespit 

edilmiştir (İpek ve ark., 2009). Yine her bitkiden hasat edilen olgun meyveler sayılarak bitki 

başına meyve sayısı belirlenmiştir (İpek ve ark., 2009). Meyve eti sertliği (kg/cm²) için 

tekerrürlerden rastgele seçilen 10 meyvenin sertliği penetrometre ile ölçülmüş olup, ölçümde 5 

mm’lik (0.2 cm2) prob kullanılmıştır (Ağar ve ark., 1991). Her tekerrürden alınan 10 meyvenin 

meyve rengi Minolta Konica CR-400 cromometer ile belirlenmiştir (Pérez-Sánchez ve ark., 

2010). Her uygulamadan seçilen meyvelerin meyve suyundan refraktometre ile % olarak tespit 

edilmiştir (İpek ve ark., 2009). Meyve suyunun titre edilebilir asit içeriği (%) titrimetrik metotla 

tespit edilmiştir. Örneklenen meyvelerin meyve suyundaki H+ konsantrasyonu Hanna marka 

masa tipi pH metre kullanılarak belirlenmiştir (İpek ve ark., 2009). Örneklerdeki askorbik asit 
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içeriği Pearson tarafından tanımlanan spektrofotometrik diklorofenol indofenol yöntemiyle 

(mg/100 g) belirlenmiştir (Pearson, 1976). 

Yapılan uygulamaların etkileri 3 tekerrürlü olarak incelenmiştir. Elde edilen veriler SPSS 

istatistik programı kullanılarak %5’lik Duncan testi ile değerlendirilmiştir. 

 

ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 

Çiçeklenme Tarihleri 

Araştırmada ilk çiçeklenme çeşitlere göre değişiklik göstermiştir. 2019 yılında en erken 

çiçeklenme 8 Mayıs tarihinde Portola çeşidinde gözlemlenmiştir. Bu çeşidi sırasıyla Monterey 

(9 Mayıs), Albion (10 Mayıs) ve San Andreas (11 Mayıs) izlemiştir. 2020 yılında ise en erken 

çiçeklenme 1 Mayıs tarihinde yine Portola çeşidinde başlamış, bu çeşidi Albion ve Monterey 

(3 Mayıs) daha sonra ise San Andreas (4 Mayıs) takip etmiştir (Çizelge 1). 

Çizelge 1. Çilek çeşitlerinin çiçeklenme tarihleri. 

Çeşitler 
Çiçeklenme Tarihleri 

2019 2020 

Albion 10 Mayıs 3 Mayıs 

Monterey 9 Mayıs 3 Mayıs 

Portola 8 Mayıs 1 Mayıs 

San Andreas 11 Mayıs 4 Mayıs 

 

Bitki başına Verim, Meyve Ağırlığı, Bitki Başına Meyve Sayısı 

Konya Ereğli şartlarında yetiştirilen çilek çeşitlerinin bitki başına verim değerleri (g/bitki) 2019 

yılında en yüksek bitki başına verim Portola (94.14 g/bitki) çeşidinden elde edilmiştir. Bu çeşidi 

sırasıyla San Andreas (55.01 g/bitki), Albion (54.21 g/bitki) ve Monterey (54.03 g/bitki) 

izlemiş, çeşitler aralarındaki fark istatistiki olarak önemli bulunmuştur. 2020 yılında bitki 

başına verim ilk yıla göre bir miktar azalış göstermiştir. Bu yılda en verimli çeşit 2019’da 

olduğu gibi Portola (63.27 g/bitki) olup, bunu sırasıyla Monterey (51.35 g/bitki), San Andreas 

(46.11 g/bitki) ve Albion (43.80 g/bitki) izlemiştir. Çeşitler istatistiki olarak 

değerlendirildiğinde aralarındaki farkın önemli olduğu tespit edilmiştir (Çizelge 2). 

Çizelge 2. Çilek çeşitlerinin verim değerleri. 

 
Verim Değerleri 

2019 2020 

Çeşit 

Bitki 

Başına 

Verim 

(g/bitki) 

Meyve 

Sayısı 

(adet) 

Ort. Meyve 

Ağırlığı (g) 

Bitki 

Başına 

Verim 

(g/bitki) 

Meyve 

Sayısı (adet) 

Ort. Meyve 

Ağırlığı (g) 

Albion 54.21 b 9.28 b 5.84 d 43.80 c 6.92 b 6.33 b 

Monterey 54.03 b 6.60 d 8.19 a 51.35 b 7.98 a 6.43 b 

Portola 94.14 a 11.85 a 7.94 b 63.27 a 8.20 a 7.72 a 

San Andreas 55.01 b 7.45 c 7.39 c 46.11 c 6.10 c 7.56 a 

LSD 2.31 0.12 0.21 3.09 0.31 0.28 

Ülkemizin değişik bölgelerinde çilek yetiştiriciliği ile ilgili pek çok araştırma yürütülmüştür. 

Kayseri ekolojisinde yapılan bir çalışmada bitki başına verim değerleri 2011 yılında en yüksek 

70.1 g ile Crystal çeşidinde, 2012 yılında en yüksek 914.2 g ile Fern çeşidinde, her iki yılda da 

en düşük sırasıyla 2.1 g ve 123.4 g ile Redlans Hope çeşidinde tespit edilmiştir (Alan, 2013). 

Karasal iklim özellikleri taşıyan Tokat ekolojisinde yapılan araştırmada Çekiç ve ark. (2005), 

bitki başına verim değerini 2002 yılında Maraline çeşidinde 273.8 g, 2003 yılında Tudla 
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çeşidinde 382.3 g, Muir çeşidinde 392.8 g ve Maraline çeşidinde 405.6 g olarak tespit 

etmişlerdir. Yine karasal iklime sahip olan yörelerde yapılan diğer çalışmalarda Kadıoğlu ve 

ark. (2009), bitki başına iki yıllık kümülatif verim değerini en yüksek 824.7 g ile Aromas ve 

624.2 g ile Fern çeşidinde, en düşük ise 431.9 ile Sweet Charlie çeşidinde saptamışlardır. 

Erzurum koşullarında yapılan bir çalışmada en yüksek verim Kabarla (296.2 g) çeşidinden, en 

düşük verim ise Rubygem (98.6 g) çeşidinden elde edilmiştir (Özbahçali, 2014). Amasya’nın 

Merzifon ilçesinde yapılan çalışmada ise bitki başına verim en yüksek Monterey (307.8 g) 

çeşidinde saptanmış ve bu çeşidi sırasıyla Albion (283.7 g), San Andreas (243.7 g) ve Sweet 

Charlie (64.41 g) çeşidi izlemiştir. Oğuz (2019), Eskişehir ilinde yürüttüğü araştırmasında bitki 

başına ortalama en fazla verimi Kabarla (635.88 g) çeşidinden, en düşük verimi ise Redlans 

Hope (362.71 g) çeşidinden elde etmiştir. Giresun ili Çamoluk ilçesinde gerçekleştirilen 

çalışmada ise bitki başına en yüksek verim San Andreas (516.0 g), en düşük verim ise Fortuna 

(370 g) çeşidinde görülmüştür (İslam ve ark., 2019). Kayseri ekolojisinde gerçekleştirilen bir 

diğer çalışmada ise en yüksek verim 843.85 g ile Fern çeşidinden elde edilmiş, bu çeşidi 

sırasıyla Kabarla (660.25 g), Albion (629.85 g), Sweet Ann (514.5 g), Portola (505.44 g) ve 

Monterey (252.89 g) çeşidi takip etmiştir (Çolak ve ark., 2019). Nevşehir şartlarında yürütülen 

bir çalışmada bitki başına verim değerleri en yüksekten en düşüğe doğru Monterey (700.01 g), 

Aromas (578.98 g), Albion (551.30 g), Sweet Charlie (236.52 g) ve Camarosa (180.39 g) 

şeklinde tespit edilmiştir (Ateş ve Türemiş 2018).  

Araştırmada kullanılan çilek çeşitlerinden 2019 ve 2020 yıllarında elde edilen bitki başına 

verim değerlerinin, daha önce yapılmış olan çalışmalardan farklılık gösterdiği görülmektedir. 

Çalışmalar arasında bulunan bitki başına verim değeri farklılıklarının araştırmanın yapıldığı 

iklim ve toprak özelliklerine, ekolojik faktörlere ve uygulanan kültürel tedbirlere göre de 

farklılık gösterdiği düşünülmektedir. Ayrıca araştırma alanında çok yüksek kireç kaynaklı bitki 

gelişme problemleri verimi de olumsuz etkilemiştir. 

Bitki başına meyve meyve sayısı ve ağırlığının çilek çeşitlerine göre farklılığının önemli olduğu 

tespit edilmiştir. Dört çilek çeşidine ait bitki başına meyve sayısı ilk yıl 6.60 adet ile Monterey, 

ikinci yıl 6.10 adet ile San Andreas çeşidinde, en yüksek her iki yılda da Portola (11.85, 8.20 

adet) çeşidinde belirlenmiştir. En düşük ortalama meyve ağırlığı her iki yılda da Albion (5.84, 

6.33 g) çeşidine ait olduğu belirlenirken, en yüksek meyve ağırlığı ortalamasının ilk yıl 8.19 g 

ile Monterey, ikinci yılda ise 7.72 g ile Portola çeşidine ait olduğu tespit edilmiştir (Çizelge 2). 

Çilekte bitki başına meyve sayısının araştırma yapılan yerin eko-fizyolojik ve yetiştirilen 

çeşidin özelliklerine bağlı olduğu söylenebilir. Güleryüz ve ark. (1991) Erzurum şartlarında 

yürüttükleri çalışmalarında bitki başına meyve sayısını en düşük Pocahontas (9.38 adet/bitki) 

çeşidinde ve en yüksek Aliso (28.61 adet/bitki) çeşidinde olduğunu tespit etmişlerdir. Gülsoy 

(2003) Van şartlarında yaptığı çalışmada açıkta yetiştiricilikte bitki başına meyve sayısını 

Sweet Charlie çeşidinde 8.73 adet/bitki olarak bulmuştur. Tekirdağ şartlarında yürütülen 

çalışmada Gül (2011) bitki başına meyve sayısının en yüksek 9.19 adet/bitki ile Fern ve en 

düşük 4.46 adet/bitki ile Camarosa çeşidinde olduğunu bildirmiştir. Van şartlarında yapılan bir 

diğer çalışmada ise Aromas (19.49 adet/bitki) ve Sweet Charlie (20.10 adet/bitki) çeşitleri daha 

yüksek sayıda meyveye sahip olmuştur (Geçer ve Yılmaz, 2011). 

Meyve ağırlığı her ne kadar çilek çeşidinin özelliği olmasından dolayı genetik bir faktör olarak 

ele alınsa da iklim koşullarından ve yetiştirme tekniklerinden etkilenebilmektedir. Meyve 

ağırlıklarının farklı iklim şartlarında farklı değerler vermesi konusunda benzer çalışmalar 

içerisinde, Adana koşullarında gerçekleştirilen çalışmada en iri meyvenin 36.0 g ile H-1 

çeşidine ait olduğu (Türemiş, 2000), Hatay Yayladağı’nda ki bir çalışmada en yüksek ortalama 

meyve ağırlığının 16.0 g ile Muir ve 15.7 g ile Tudla çeşitlerine ait oldukları tespit edilmiştir 

(Özdemir ve ark., 2003). Erzurum ekolojik şartlarında yapılan bir çalışmada meyve irilikleri 
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Sweet Ann çeşidinde 9.0 g, Rubygem çeşidinde 8.3 g, Crystal çeşidinde 7.8 g, Kabarla 

çeşidinde 7.7 g, Redlans Hope çeşidinde 6.5 g ve Fern çeşidinde 6.2 g olarak tespit edilmiştir 

(Özbahçali, 2014). Macit ve ark. (2011), Samsun şartlarında yürüttükleri çalışmalarında en iri 

meyveleri Redlans Hope (10.09 g) ve Kabarla (9.27 g) çeşitlerinden elde etmişlerdir. 

Kayseri’de gerçekleştirilen bir çalışmada en yüksek meyve ağırlığı Fern çeşidinde (8.86 g) 

tespit edilmiştir (Alan, 2013). Letonya’da yürütülen bir diğer çalışmada ise en yüksek meyve 

ağırlığı 13.3 g ile San Andreas çeşidinden elde edilmiştir (Laugale ve ark., 2014). Oğuz ve ark. 

(2017), Nevşehir ekolojik şartlarında yürüttükleri çalışmalarında çilek çeşitlerinde ortalama 

meyve ağırlığının 5.31–7.67 g (Monterey–San Anderas) aralığında değiştiğini bildirmişlerdir. 

Samsun ekolojisinde yapılan bir çalışmada en iri meyveler her iki deneme yılında da Dorukhan 

(15.9 ve 8.7 g) ve Festival (15.4 ve 8.6 g) çeşidinden elde edilmiştir (Demirsoy ve ark., 2017). 

Tokat iklim şartlarında yapılan çalışmada ilk verim yılında Rubygem çeşidinin 19.67 g, ikinci 

yılda ise Camarosa çeşidinin 12.47 g ile en iri meyveleri oluşturduğu görülmüştür (Saraçoğlu, 

2018). Amasya ili Merzifon ilçesinde yürütülen çalışmada en iri meyveler Albion (12.8 g), en 

küçük meyveler ise Sweet Charlie (7.39 g) çeşidinde olduğu gözlemlenmiştir (Geçer ve ark., 

2018). Samsun ekolojisinde yapılan bir diğer çalışmada Soysal ve ark. (2019) en iri meyveleri 

Sweet Ann (17.6 g) çeşidinden elde etmişlerdir. Eskişehir şartlarında yürütülen bir çalışmada 

ortalama meyve ağırlıkları 15.0-19.51 g (Kabarla-San Andreas) arasında değiştiği tespit 

edilmiştir (Oğuz, 2019). Elde edilen sonuçlar ile literatür çalışmalarının sonuçları 

karşılaştırıldığında Konya-Ereğli şartlarında yetiştirilen çilek çeşitlerinde meyve iriliğinin 

ortalama düzeyde olduğu görülmektedir. 

Meyve Sertliği ve Renk Ölçüm Değerleri 

2019 yılında çeşitlere ait meyve sertlik değerlerinin istatistiki olarak 3 grupta yer aldığı 

saptanmıştır. Portola ve San Andreas çeşitlerinin istatistiki farklarının önemli olmadığı tespit 

edilmiştir. En düşük meyve sertliği 1.20 kg/cm² ile Albion ve en yüksek meyve sertliği 1.47 

kg/cm² ile Monterey çeşitlerinde elde edilmiştir. Araştırmanın ikinci yılında meyve sertlik 

değerleri 1.21-1.49 kg/cm² arasında değiştiği tespit edilmiştir. Meyve sertlik değerleri en düşük 

Albion ve en yüksek Monterey çeşidinden elde edilmiştir. Portola ve San Andreas çeşitleri 

istatistiki olarak aynı grupta yer aldıkları tespit edilmiştir (Çizelge 3).  

Çizelge 3. Çilek çeşitlerinin sertlik ve renk ölçümü değerleri. 

 
Sertlik ve Renk Ölçümü Değerleri 

2019 2020 

Çeşit 
Sertlik 

(kg/cm2) 
L C h° Sertlik L C h° 

Albion 1.20 c 33.21 bc 35.64 b 32.92 a 1.21 c 33.54 c 37.15 b 32.98 ab 

Monterey 1.47 a 31.51 c 32.38 c 30.33 b 1.49 a 31.46 d 34.13 c 32.15 ab 

Portola 1.34 b 34.34 ab 36.98 b 32.06 ab 1.35 b 34.91 b 37.89 b 31.46 c 

San Andreas 1.30 b 35.77 a 41.25 a 33.57 a 1.32 b 36.82 a 43.53 a 34.76 a 

LSD 0.07 1.55 1,99 2,83 0,09 2,84 1,90 3,04 

Çileklerde meyve eti sertliği en önemli kalite kriterleri arasında yer almaktadır. Hasat, taşıma 

ve hasat sonrası uygulamalarındaki avantajları nedeniyle meyve eti sert çeşitler üreticiler 

tarafından tercih edilmektedir. Meyve eti sertliği ekolojik faktörler, gübreleme, genotip, 

yetiştirme şartları, meyve iriliği, meyve kompozisyonu, muhafaza ve meyve sıcaklığı gibi 

birçok etkenden etkilenmektedir. Çok sıcak, nemli ve uzun gün koşullarında yetiştirilen 

meyveler yumuşak, kısa gün koşullarında yetişenler ise sert etli olmaktadır (Mısır, 2016). 

Gündüz ve Özdemir (2012), Hatay şartlarında yaptıkları çalışmada en sert etli meyvelerin 

Camarosa, Carmine ve Kabarla, en yumuşak etli meyvelerin ise Osmanlı çeşidinden alındığını 

tespit etmiştirler. Alan (2013), Kayseri şartlarında meyve eti sertlik değerlerini en düşük 

Kabarla (0.50 kg/cm²) ile Redlanshope (0.76 kg/cm²) ve en yüksek Fern (1,61 kg/cm²) ile 
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Crystal (1,38 kg/cm²) çeşitlerinde tespit etmiştir. Agüero ve ark. (2015), Arjantin’de yaptıkları 

çalışmada meyve eti sertliğini en düşük Ventana (88.6 g/mm2), en yüksek ise Candonga (99.6 

g/mm2) çeşidinden elde etmiştirler. Mısır (2016), Samsun şartlarında kullandığı çeşitler 

arasında meyve sertlik değerinin en yüksek Fortuna (0.54 kg/cm2) çeşidinde olduğunu tespit 

etmiştir. Bu çeşidi sırasıyla Benicia (0.48 kg/cm2), Amiga (0.47 kg/cm2) ve Albion (0.44 

kg/cm2) izlemiştir. Kandemir (2016), plastik sera şartlarında frigo fide kullanarak yapmış 

olduğu çalışmada en sert meyvelerin Amiga (0.61 kg/cm2) çeşidinden elde edildiğini, Fortuna 

(0.41 kg/cm2), Monterey (0.43 kg/cm2), Benicia (0.43 kg/cm2), San Andreas (0.44 kg/cm2) ve 

Festival (0.44 kg/cm2) çeşitlerinin en düşük sertlik değerine sahip olduğunu bildirmiştir. 

Denemede en yüksek L (parlaklık) değerleri her iki yılda da San Andreas (35.77-36.82) 

çeşidinde bulunmuştur. En yüksek C (renk yoğunluğu) değeri her iki yılda da San Andreas 

(41.25-43.53) çeşidinde tespit edilmiştir. En koyu kırmızı meyveler ilk yıl Monterey (h°=30.33) 

ve Portola (h°=32.06), ikinci yıl da Portola (h°=31.46) ve Monterey (h°=32.15) çeşidinde 

belirlenmiştir (Çizelge 3). 

Çileklerde en önemli kalite faktörlerinden birisi de meyve rengidir. Taze çileklerin pazara 

arzında öteki kalite özellikleri yanında meyve albenisi de çok önemli olup, meyveye olan talebi 

artırır. Çilek meyvelerinde dış renk pazarda olgunluğun ve kalitenin göstergesi olarak kabul 

edilir. Bu nedenle konu hakkında birçok çalışma yapılmıştır. Alan (2013), Kayseri’de yürütülen 

çalışmada ortalama meyve L değerini en düşük 28.51 ile Crystal ve en yüksek 33.90 ile Fern 

çeşitlerinde belirlemiştir. Kore’de yapılan bir çalışmada ise en yüksek ‘L’ değeri San Andreas 

ve Rubygem çeşitlerinde tespit edilmiştir (Ruan ve ark., 2013). Mısır (2016), yürüttüğü 

çalışmasında L değerini en yüksek 75.1 ile Rubygem çeşidinde, en düşük ise 52.7 ile Sweet 

Ann çeşidinde bulmuştur. Oğuz (2019), Eskişehir şartlarında yaptığı çalışmada çeşitler 

arasındaki parlaklık (L) en yüksek değeri alan çeşitleri Sweet Ann (33.44) ve San Andreas 

(32.27) olarak belirlemiştir.  

Mısır (2016), çalışmasında en yüksek C değerini Sweet Ann (31.8), Fortuna (31.1) ve Amiga 

(30.0) çeşitlerinde tespit etmiştir. En düşük C değerini ise Festival (17.0) ve bu çeşidi Rubygem 

(18.6) izlemiştir. Bu çalışmada kullanılan Albion (C=22.5), Monterey (C=25.1) ve San Andreas 

(C=27.9) çeşitlerinin değerleri bizim çalışmamıza göre daha düşük bulunmuştur. Samsunda 

yapılan bir başka çalışmada ise C değeri en yüksek Amiga (38.6), en düşük ise Benicia (29.8) 

çeşidinde tespit edilmiştir. Kullanılan diğer çeşitlerde ise C değerleri sırasıyla Fortuna (36.5), 

Monterey (34.9), Camarosa (34.0), Rubygem (33.0), Albion (32.4), Festival (32.0), San 

Andreas (31.9) ve Sweet Ann (31.0) olarak belirlenmiştir (Kandemir, 2016). Oğuz (2019), 

Eskişehir şartlarında meyve rengi “C” en yüksek olan çeşitleri San Andreas (35.80) ve Sweet 

Ann (35.76) olarak tespit etmiştir. 

Meyve renklerinin açıklık ya da koyuluğunu belirten, renk açı değeri olarak da bilinen h° değeri 

Çizelge 3’de verilmiştir. Renk açı değeri (h°) ne kadar küçük olursa meyve renginin o kadar 

koyu olduğu, ne kadar büyük olursa da meyve renginin o kadar açık olduğu bilinmektedir. Mısır 

(2016), en koyu kırmızı meyveleri Sweet Ann (h°=55.4) ve Amiga (h°65.5) çeşitlerinde; en 

açık kırmızı meyveleri ise sırasıyla Festival (h°=127.7), Rubygem (h°=119.9), Camarosa 

(h°=115.9) ve Benicia (h°=109.2) çeşitlerinde tespit etmiştir. Kandemirli (2016), yürüttüğü 

çalışmada Sweet Ann (h°=59.1) çeşidinin en açık renkli, Camarosa (h°=39.2) çeşidinin ise en 

koyu renkli meyvelere sahip olduğunu belirlemiştir. Bu çeşitlere ek olarak diğer ölçümleri 

Monterey’de h°=40.3, Albion’da h°=49.7 ve San Andreas’da h°=56.9 olarak tespit etmiştir. 

Oğuz (2019), Eskişehir şartlarında yaptığı çalışmada ise en koyu meyveye sahip olan çeşitleri 

Redlans (h°=23.30) ve Albion (h°=23.41), en açık renkli meyveye sahip olan çeşidi ise Sweet 

Ann (h°=32.22) olarak tespit etmiştir. 
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Suda Çözünebilir Kuru Madde Miktarı (SÇKM), Titre Edilebilir Asitlik, pH, C Vitamini 

Hasat döneminin ortasında meyvelerden alınan örneklerde suda çözünebilir kuru madde miktarı 

(SÇKM), titre edilebilir asitlik (%), pH ve C Vitamini (mg/100g) içerikleri Çizelge 4’de 

verilmiştir. 

Konya Ereğli şartlarında 2019 yılında çeşitlerdeki SÇKM miktarı %8.60-12.40 arasında 

değişim gösterdiği belirlenmiştir. En düşük suda çözünebilir kuru madde miktarı %8.60 değeri 

ile Monterey çeşidinde, en yüksek suda çözünebilir kuru madde miktarı ise %12.40 değeri ile 

Albion çeşidinde tespit edilmiştir. Monterey ve Portola çeşitlerinin istatistiki olarak aynı grupta 

yer aldıkları belirlenmiştir. 2020 yılında çeşitlerin SÇKM miktarı incelendiğinde, %13.00-

15.10 arasında değişmiştir. En düşük suda çözünebilir kuru madde miktarı %13.00 ile Monterey 

ve en yüksek %15.10 ile Albion çeşidinde tespit edilmiştir. Araştırmanın ikinci yılında elde 

edilen SÇKM değerleri ilk yılda elde edilen değerlerin üstünde olduğu saptanmıştır. İkinci yıl 

çeşitler arasındaki suda çözünebilir kuru madde miktarları istatistiki farklarının önemli olduğu 

tespit edilmiştir (Çizelge 4). 

Çizelge 4. Çilek çeşitlerinin SÇKM, asitlik, pH ve C vitamini değerleri. 

 
SÇKM, Asitlik, pH ve C Vitamini Değerleri 

2019 2020 

Çeşit 
SÇKM 

(%) 

Asitlik 

(%) 
pH 

C Vit. 

(mg/100 

g) 

SÇKM 

(%) 

Asitlik 

(%) 
pH 

C Vit. 

(mg/100 

g) 

Albion 12.40 a 1.14 a 3.78 ab 54.77 c 15.10 b 1.69 a 3.83 a 50.91 b 

Monterey 8.60 c 1.09 b 3.79 ab 58.26 b 13.00 a 1.47 a 3.81 a 54.28 a 

Portola 9.20 c 1.14 a 3.83 a 68.22 a 13.10 a 1.23 b 3.83 a 50.91 b 

San Andreas 10.40 b 1.15 a 3.75 b 54.42 c 14.80 b 1.36 b 3.85 a 43.06 c 

LSD 0,58 Ö.D. 0,03 1,93 0,30 1,01 Ö.D. 2,41 

SÇKM oranları meyvelerin tatlarını etkilemesi açısından önem taşımaktadır. Bu nedenle birçok 

çalışmada incelenmiştir. Alan (2013), Kayseri şartlarında yaptığı çalışmada SÇKM miktarlarını 

%8.46 (Redlanshope) ve %10.13 (Fern) aralığında tespit etmiştir. Özbahçali (2014), Erzurum 

şartlarındaki çalışmasında SÇKM değerlerinin %7.3 (Kabarla) ve %9.5 (Rubygem) arasında 

değiştiğini bildirmiştir. Mısır (2016), Samsun’da yürüttüğü çalışmada en yüksek SÇKM 

içeriğini %6.8 ile Albion çeşidinde belirlemiştir. Bu çeşidi Rubygem (%6.5), Sweet Ann (%6.3) 

ve Festival (%6.2) çeşitleri izlemiştir. Monterey ve San Andreas çeşitlerini ise sırasıyla %5.9 

ve %5.7 olarak tespit etmiştir. Yine Samsun şartlarında yapılan bir diğer çalışmada ise çeşitler 

arasında en yüksek SÇKM içeriği Festival (%6.8), Rubygem (%6.7), Monterey (%6.5) ve 

Albion (%6.5) çeşitlerinde belirlenmiştir. En düşük SÇKM içeriği ise Sweet Ann (%5.4) 

çeşidinde tespit edilmiştir (Kandemir, 2016). Elde ettiğimiz sonuçlar konu hakkında yapılan 

çalışmaların sonuçları ile mukayese edildiğinde SÇKM oranlarının genel olarak yüksek olduğu 

söylenebilir. 

Titre edilebilir asitlik miktarı ilk yıl %1.09-1.15, ikinci yıl da %1.23-1.69 arasında değiştiği 

tespit edilmiştir (Çizelge 4). Çilek meyve sularının titre edilebilir asitlik değerlerini Alan 

(2013), Kayseri şartlarında %0.05 (Redlanshope) ve %0.09 (Fern) arasında, Mısır (2016), 

Samsun şartlarında %0.48 (Fortuna) ve %0.75 (Albion) arasında, Kandemir (2016), Samsun 

şartlarında %0.53 (Amiga) ve %0.76 (Albion) arasında, Oğuz (2019), Eskişehir şartlarında 

%0.38 (Redlans Hope) ve %0.43 (Sweet Ann) arasında değişiklik gösterdiğini bildirmişlerdir. 

Samsun koşullarında yapılan bir başka çalışmada ise titre edilebilir asitlik değerini San Adreas 

çeşidinde %0.70 Albion ve Monterey çeşitlerinde %0.69 olarak tespit etmişlerdir (Soysal ve 

ark., 2019). Özok (2021), Bursa şartlarında yaptığı çalışmada en yüksek titre edilebilir asitlik 

değerini Pineberry (%0.91) çeşidinde saptarken en düşük değerin ise Monterey (%0.53) 

çeşidinde olduğunu tespit etmiştir. Ülkemizde yapılan çalışmalarda titre edilebilir asitliğin 
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%0.34-1.43 arasında değiştiği saptanmıştır (Türkben ve ark. 1998, Gündüz ve Özdemir 2012, 

Gündüz ve Gökçek 2019). 

Çilek çeşitlerinin meyve suyunun pH değerleri ilk yıl 3.75-3.83 arasında değişmiş, en düşük 

pH miktarı 3.75 ile San Andreas ve en yüksek pH miktarı ise 3.83 ile Portola çeşitlerinde tespit 

edilmiştir. İkinci yıl çeşitlerdeki pH değerleri incelendiğinde, 3.81-3.85 arasında değiştiği 

belirlenmiştir. pH değeri en düşük Monterey (3.81) ve en yüksek San Andreas (3.85) 

çeşitlerinde tespit edilmiştir. Çeşitler arasındaki pH değerleri istatistiki olarak aynı grupta 

bulunmuştur (Çizelge 4). 

Yapılan çalışmalarda Gidemen (2003), Amik Ovasında yüksek tünelde yaz dikim yöntemiyle 

yürüttüğü çalışmada en yüksek pH içeriğini Sweet Charlie çeşidinde 3.59 olarak tespit etmiştir. 

Alan (2013), Kayseri şartlarında en yüksek pH miktarının Redlans Hope (3.60) çeşidinde 

olduğunu bildirmiştir. Özbahçali (2014), Erzurum şartlarında pH değerlerinin 2.3 (Kabarla) ile 

2.9 (Rubygem) arasında değiştiğini tespit etmiştir. Oğuz ve ark. (2017), Nevşehir şartlarında 

pH’ın 3.61–3.85 (San Andreas–Monterey) aralığında olduğunu belirlemiştirler. Kılıç ve Yılmaz 

(2017), Kayseri ekolojik şartlarında pH değerlerinin 2.69 ile 3.75 arasında değiştiğini 

saptamışlardır. Çolak ve ark. (2019), Kayseri şartlarında en yüksek pH değerinin Sweet Ann 

(3.06) çeşidinde olduğunu gözlemlemişlerdir. 

C vitamini değerleri incelendiğinde ilk yıl çeşitlerdeki C vitamini değerleri 54.42-68.22 mg/100 

g arasında değişmiş, en düşük C vitamini değeri 54.42 mg/100 g ile San Andreas ve en yüksek 

C vitamini değeri ise 68.22 mg/100 g ile Portola çeşitlerinde tespit edilmiştir. İkinci yıl, 43.06-

54.28 mg/100 g arasında değiştiği belirlenmiştir. C vitamini değeri en düşük San Andreas 

(43.06 mg/100 g) ve en yüksek Monterey (54.28 mg/100 g) çeşitlerinde tespit edilmiştir. 

Çeşitler arasındaki C vitamini değerleri istatistiki olarak önemli bulunmuştur (Çizelge 4). 

İnsan sağlığı açısından önemli olan C vitamini için taze meyveler önemli bir kaynaktır. Çilek 

meyvesinin genel olarak yüksek C vitamini içerdiği bilinmektedir. Yapılan çalışmalarda C 

vitamin içeriklerini Kaynaş ve Günay (2003), 16.5-68.9 mg/100g; Gidemen (2003), 45.6-48.9 

mg/100g; Özbahçali (2014), 38.0-56.0 mg/100g arasında tespit etmişlerdir. Kandemir (2016), 

Samsun şartlarında yapılan çalışmada C vitamini içeriklerinin 12.4-33.6 mg/100g arasında 

değiştiğini, en yüksek C vitamini değerinin 33.6 mg/100g ile Rubygem’den elde edildiğini, 

bunu 24.4 mg/100g ile Benicia çeşidinin takip ettiğini bildirmiştir. Giresun ilinde yapılan 

çalışmada C vitamini bakımından en yüksek değeri Fortuna (101 mg/100g) çeşidinden elde 

etmişlerdir (İslam ve ark., 2019). Temocico ve ark. (2019), Romanya şartlarında en yüksek C 

vitamini değerini ise Garda (96.80 mg/100 g) çeşidinden elde ettiklerini bildirmişlerdir. Mevcut 

literatür bilgileri dahilinde C vitamini içeriği ile ilgili bulgularımız çilek için verilen ortalamalar 

civarındadır. 

 

SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Dünyada üzümsü meyveler içerisinde çilek önemli bir pay sahibidir. Dünya çilek üretiminde 

Türkiye önemli bir ülke konumundadır. Çilekte çevre ve genotip etkileşimi özellikle önemlidir. 

Bir çeşidin bir bölgeye önerilebilmesi için mutlaka adaptasyon çalışmalarının yapılması 

gerekmektedir. Bu çalışma ile Konya ili Ereğli ilçesinde bazı çilek çeşitlerinin özellikleri 

incelenmiştir. 

Denemeye alınan çeşitlerde en yüksek verim iki yılda da Portola çeşidinden elde edilmiştir. 

Deneme alanında elde edilen verimlerin daha önce yapılmış olan çalışmalardan farklılık 

göstermesi, alandaki çok yüksek kireç kaynaklı bitki gelişme problemlerinden kaynaklanmıştır. 

Kireçli topraklarda kalsiyum demir alımını engellediği için kloroz görülmektedir. Yetiştirme 
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döneminde bitkilere demir verilmesine rağmen ölümlerin devam ettiği ve verimi önemli 

derecede etkilediği tespit edilmiştir.  

Denemede en yüksek meyve ağırlığı ilk yıl Monterey (8.19 g), ikinci yıl ise Portola (7.72 g) 

çeşidinden elde edilmiştir. Bitki başına en fazla meyve sayısı her iki yılda da Portola (11.85-

8.20 adet/bitki) çeşidinden elde edilmiştir. En yüksek meyve eti sertliği her iki yılda da 

Monterey (1.47-1.49 kg/cm2) çeşidinde tespit edilmiştir. En yüksek SÇKM içeriği her iki yılda 

da Albion (%12.40-15.10) çeşidinde belirlenmiştir.  

Çilekte renk pazarlanabilirlik açısından önemli kalite kriterleri arasına girmektedir. Denemede 

en yüksek L (parlaklık) değerleri her iki yılda da San Andreas (35.77-36.82) çeşidinde 

görülmüştür. En yüksek C (renk yoğunluğu) değeri her iki yılda da San Andreas (41.25-43.53) 

çeşidinde tespit edilmiştir. En koyu kırmızı meyveler ilk yıl Monterey (h°=30.33) ve Portola 

(h°=32.06), ikinci yıl da Portola (h°=31.46) ve Monterey (h°=32.15) çeşidinde gözlemlenmiştir.  

Araştırmada elde edilen veriler genel olarak değerlendirildiğinde Konya ili Ereğli şartlarında 

açıkta çilek yetiştiriciliği için incelenen çeşitler arasından Portola’nın tavsiye edilebileceği 

sonucuna varılmıştır. Hemen hemen her yıl piyasaya yeni çilek çeşitleri sunulduğu dikkate 

alındığında da yöre için çeşitlerin adaptasyon çalışmalarına devam edilmesi gerektiğini 

söyleyebiliriz. 
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 ABSTRACT 

The mobile game industry has been growing and new games have been added to the application 

markets by developers every day. While adding so many games, it is a matter of curiosity which 

game users will download and whether these games are worth the time spent. Google Play Store 

is one of the most downloaded app stores. The "Editors' Choice" category in the Google Play 

Store consists of games selected by the Google Play Store editors. Being “recommended” is 

very important for game developers. Therefore, many blog posts containing tips on this subject 

have been published. However, there is no official statement published by Google Play on how 

to be recommended. In this study, which was carried out with the data obtained from Google 

Play store Turkey, the number of downloads and the number of comments of the games 

belonging to the category of "editor's choice" according to different game types were visualized. 

The differences in the variables of being "Editors' Choice" have been analyzed statistically. 

Within the scope of the study, approximately 14,000 unique game data have been obtained by 

using Selenium library of the Python language. The data have been made ready for analysis by 

pre-processing with Numpy and Pandas libraries. By looking at the data, the importance of 

being included in the “Editors' Choice” category can be evaluated from various perspectives. 

Especially, for a game developer who cares about the number of downloads and therefore 

adopts the freemium revenue model, it is important to be involved the "Editors' Choice" 

category. In the study findings, it has been statistically proven that being recommended is also 

significant in terms of user reactions. This study which statistically explains the meaning of 

being "recommended" in the growing mobile game industry, provides important findings for 

professionals in the industry and academic researchers interested in this subject. 

Keywords: Google Play Store, Editors' Choice, Mobile Games, Recommended Games, Data 

Scraping, Featured Games. 

INTRODUCTION 

In these days, Google Play Store is one of the most preferred application stores by mobile game 

developers and players (Reddy and Nallabolu, 2020). While the number of games uploaded to 

the store is increasing day by day, the mobile game industry maintains its importance. In 

accordance with the freemium revenue model, most of the games are provided free of charge 

and in-app products are sold in these games (Arıcı and Huseynov, 2021). One of the store's 
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strategies is to showcase games in a category called "editor's choice". Games in this category 

are applications recommended to users by Google Play Store editors (Bouchard, 2017). There 

is no explanation given by the Google Play Store regarding the rules of this recommendation. 

However, as a result of the comparisons obtained in the findings of the study, the number of 

comments on the recommended applications was significantly higher. In this case, it can be said 

that an application's being in the "editor's choice" category is important in terms of user 

reactions. 

The games in the Google Play Store are listed in 17 different categories. These categories are 

determined as "Action, Arcade, Puzzle, Educational, Trivia, Card, Word, Casual, Casino, 

Adventure, Board, Music, Role Playing, Simulation, Sports, Strategy, Racing". In the content 

of the study, it was mentioned which categories of games were chosen more by the editors. In 

addition, the number of downloads and comments of the games selected by the editors on a 

category basis were also examined. 

In this study, approximately 14,000 unique game data were used. These data were extracted 

from the Google Play Store Turkey by using Selenium library (Muthukadan, 2018) of the 

Python programming language. In the obtained data, various attributes of the applications 

including being "editor's choice" were examined according to the game types. The games which 

are in the "editor's choice" list were statistically examined from various dimensions. By 

examining the features of games in the "editor's choice" category, this study aims to make a 

general assessment for game developers and academic researchers. 

METHOD 

Data Source and Variable Features 

The data were obtained from the Google Play Store Turkey. The "Featured" variable, which is 

frequently used in the study, is a binary variable and expresses whether it is the "editor's" choice. 

The “Genre” variable specifies the types of games. The “Size” variable carries the size 

information of the games in terms of megabytes. The "Installs" variable specifies the number 

of installs for the games. The “Reviews” variable indicates how many reviews the game has 

received. The “Paid” variable indicates whether the game is paid or not. The “Ratings” variable 

shows the score the game receives. The “Content Rating” variable indicates appropriate content 

according to the age of the users. 

Data Acquisition Tools 

The Selenium library of the Python programming language was used to obtain the data. The 

information on the web address was accessed by going to 14486 unique links. 100 different 

keywords related to game categories were used to obtain these links. 

Preparing the Data for Analysis 

Numpy and Pandas libraries, which are scientific study libraries, were selected to prepare the 

data for analysis. Data were pre-processed using Numpy (NumPy Reference, 2021) and Pandas 

(Zenodo, 2021) libraries. The data were digitized and made suitable for mathematical 

processing. Data were visualized using the Matplotlib library (Hunter, 2007). 

RESULTS 

Table 1 shows the frequencies and rates of the "editor's choice" games. 
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Table 1. Frequencies and rates of editors' choice apps. 

Featured Frequencies (#) Ratios (%) 

0 13838 95.53 

1 648 4.47 

Fig 1. Installation rate of “Editors' Choice” games by category 

As seen in Figure 1, arcade games (24.5%) were installed the most in "editor's choice" games. 

The second highest installed game genre (16.8%) was action games. In the third place (13.3%) 

are sports games. 

Fig 2. Percentage of reviews by category of “editor's choice” games. 
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As seen in Figure 2, strategy games received the most reviews with 21.8% among the games 

that are "editor's choice". In the second place are action games with 18.6%. Arcade games are 

in the third place with 16.6%. 

Statistical Tests 

Table 2a. Frequencies and percentages showing how many of the recommended games are 

paid. 

Paid Featured (#) Ratios (%) 

0 542 83.64 

1 106  16.36 

As can be seen in Table 2a, 83.64% of the recommended games are free games.  

Table 2b. The results of the chi-square relationship test to determine the relationship between 

being the editor's choice and being paid. 

 X2 Df. p. 

Featured * Paid 40.717 1 .000 

     

According to Table 2b, there is a significant relationship between being "editor's choice" and 

being paid (X2
1=40.717, p=0.00). According to the result of the Cremers V test, the relationship 

between the two variables is low (r=.053, p=0.00). 

Table 3a. Frequencies and percentages of recommended games by content rating. 

Content Rating Featured (#) Ratios (%) 

PEGI 3 466 71.91 

PEGI 7 83  12.80 

PEGI 12 76 11.73 

PEGI 16 19 2.93 

PEGI 18 4 0.61 

As can be seen in Table 3a, most of the recommended games consist of games prepared for 3 

years and older. However, the number of games for 18 years and over is very few. 

Table 3b. Chi-square correlation test results to determine the relationship between editor's 

choice and content rating. 

 X2 Df. p. 

Content Rating* 71.779 5 .000 

Featured     

According to Table 3b, there is a significant relationship between being the "editor's choice" 

and the content rating category (X2
5=71.779, p=0.00). According to the result of the Cremers 

V test, the relationship between the two variables is low. (r=.073, p=0.00). 

Table 4a. Frequencies and percentages of recommended games by game types.    

Genre Featured (#) Ratios (%) 

Action 68 10.49 

Arcade 23  3.54 

Puzzle 59 9.10 

Educational 185 28.54 

Trivia 1 0.15 

Card 10 1.54 

Word 8 1.23 

Classical 62 9.56 
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Casino 0 0  

Adventure 43 6.63 

Board 4 0.61 

Music 14 2.16 

Role Play 43 6.63 

Simulation 51 7.87 

Sports 26 4.01  

Strategy 28 4.32 

Race 23 3.54 

As can be seen in Table 4a, educational games are the most common among the recommended 

applications. Following that, there are action games in second place. While casino games are 

the least recommended games, the second least recommended game type is trivia games. 

Table 4b. The results of the chi-square relationship test to determine the relationship between 

being Editors' Choice and game types. 

 X2 Df. p. 

Featured*Genre 789.585 16 .000 

     

According to Table 4b, there is a significant relationship between being "Editors' Choice" and 

game categories (X2
16=789.585, p=0.00). According to the result of the Cremers V test, the  

relationship between the two variables is at a low level (r=.235, p=0.00). 

Table 5. Mann-Whitney U test result for comparison of rating score based on Editors' Choice. 

According to the Mann-Whitney U test results, the scores of the games with the editor's choice 

are significantly higher than the scores of the games without the editor's choice. The median 

score of the recommended games is 4.2, while the median score of the games that are not 

recommended is 4.1. 

Table 6. Mann-Whitney U test result comparing reviews received according to Editors' Choice. 

According to the Mann-Whitney U test result, the review numbers of the games that were 

chosen by the editor were significantly higher than the numbers of review of the games that 

were not selected by the editor. While the median value of the recommended games is as high 

as 30646, this value shows 7111 in the non-recommended games. 

Table 7. Mann-Whitney U test result for size comparison according to Editors' Choice. 

According to the Mann-Whitney U test results, the size of the games with the editor's choice 

are significantly higher than the sizes of the games without the editor's choice. In this value 

obtained in megabytes, the median value of the recommended games is 60 megabytes, while 

the median value of other games is 50 megabytes. 

Editors’ Choice     N            Median       Mean Rank  U     p 

0                               13838       4.1              7180.75 5351836          .000 

1                               648           4.2              8583.51                 

Editors’ Choice      N            Median         Mean Rank U     p 

0                               13838       7111              7160.99 5625332              .000 

1                               648           30646.50       9005.57                 

Editors’ Choice     N             Median      Mean Rank U     p 

0                              13838      50               7182.71 5324680.5              .000 

1                              648          60               8541.60                 
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Table 8. Mann-Whitney U test result for comparison of installation by Editors' Choice. 

According to the Mann-Whitney U test results, installation of the games selected by the editor 

were significantly higher than the installation of the games that were not selected by the editor. 

According to statistics, the median of installation numbers is 1,000,000 for recommended 

games and 500,000 for other games. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

Game developers are in a great competition and it can be an opportunity for their applications 

to be in the recommended category. In this study, it was aimed to clarify the recommendation 

status for game developers. In the findings obtained within the scope of the study, it was 

revealed that the arcade genre was installed the most in the games selected by the editors. If 

installation rates are important, it can be advantageous to develop arcade games. Strategy games 

received the most reviews among the recommended games. Games suitable for ages 3 and 

above constitute 72% of the recommended games. While 83% of recommended games are free 

games, 28% of recommended games are educational games. 

According to the results of the Mann Whitney U test, there is a significant difference between 

the scores, reviews, size and numbers of installation in the recommended applications, and all 

the differences are in favour of the recommended applications. However, statistically 

significant, the difference in score is only 0.1, and if the developer cares about the numbers of 

installation and not the score, they can strive to get into the recommended list. On the other 

hand, the suggested games received statistically significant more user reviews than the others. 

This situation can be interpreted as getting more reactions. 

On the Google Play Store, however, official tips on how to enter the recommended category 

have not been published. In future studies, it can be researched what the applications 

recommended by the application markets mean for the user. It can be investigated whether the 

expectations of the users increase in the case of being recommended of games and the possible 

effects of this situation on the ratings. 
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ÖZET 

Denizyolu ticareti dünya ticaretinin hacimsel olarak %80'ini ve değer olarak ise %70'ini 

oluşturmaktadır. Bütün dünyada denizyolu ticaretinin tamamı limanlar ve benzer kıyı yapıları 

üzerinden gerçekleşmektedir. Türkiye Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarına sahip 

ve bu kıyılar üzerinde 42 adet limanı bulunan bir ülkedir. İhracat ve ithalata konu olan ticari 

yüklerin büyük çoğunluğu Türkiye’nin sahip olduğu bu limanlar üzerinden gerçekleşmektedir. 

Türkiye dış ticarette bahsi geçen 42 limanı Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgeleri ve 

bu bölgelerde bulunan liman şehirleri üzerinden faaliyet göstermektedir. İlgili liman şehirleri 

karayolu ve raylı sistemler üzerinden sahip oldukları hinterlanda ve sanayileşme hacimlerine 

bağlı olarak gelişimlerini sürdürmektedir. 2019 yılının son aylarında başlayan ve 2020 yılının 

tamamını kapsayacak şekilde devam eden Covid-19 salgını Dünya Sağlık Örgütü tarafından 

dünya genelinde pandemi olarak tanımlanmış ve ilan edilmiştir. İçinde bulunulan 2021 yılında 

bütün dünya ülkelerinde ve Türkiye’de aşılama sürecinin başlaması ile “tam kapanma” yerini 

kontrollü normalleşme sürecine bıraktı. Normalleşme sürecinde 2020 yılının büyük ölçüde 

kapanarak geçirilmesi üzerine uluslararası ticarette belirgin bir talep artışı gözlenmlenmiş ve 

buna bağlı olarak denizyolu ticaretinde hem navlun fiyatlarının yükselmesi hem de gemi 

trafiğinin artması dikkat çekmiştir. Bu sebeplerle yapılan çalışmada, pandemi öncesinde ve 

sonrasında Türk limanlarındaki yüklerin elleçlenme tonaj değerleri ve Türkiye’nin denizyolu 

taşımacılığı üzerinden yapılan ticaretinin ne şekilde etkilendiği incelenmiştir. Yapılan 

çalışmada 2021 yılının ilk 10 aylık peryodu, 2020, 2019, 2018, 2017 ve 2016 yıllarına ait liman 

yük verilerinin tamamı dikkate alınmıştır. Yapılan analizler ve elde edilen sonuçlara 

bakıldığında özellikle ihracat yüklerinin elleçlenmesinde 2021 yılının ilk on aylık dönemi, 2020 

yılının ilk on aylık dönemiyle karşılaştırıldığında %13’lere ulaşan artışın yanısıra ithalat 

ürünlerinin elleçlenmesinde ise %-4’lere ulaşan azalış belirlenmiştir. Benzer karşılaştırmalar, 

2016 yılından itibaren son beş yıllık dönemi kapsayacak şekilde yapılmış ve belirgin farklar 

tespit edilmiştir. Pandemi sonrası ortaya çıkan bu durumun Türkiye ekonomisine ve ihracatına 

olumlu katkı sağlaması üzerine çeşitli önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar kelimeler: Türk Limanları, Yük Elleçleme, İhracat, İthalat, Pandemi 

 

ABSTRACT 

Maritime trade covers 80% of world trade by volume and 70% by value. All over the world, 

maritime trade takes place through ports and similar coastal structures. Turkey has 42 ports on 

the coasts of Black Sea, Marmara Sea, Aegean Sea and Mediterranean Sea. Most of the 

commercial cargo subject to export and import is carried out through these ports owned by 

Turkey. Turkey's ports operate over the Black Sea, Marmara, Aegean and Mediterranean 

regions and port cities in these regions. Relevant port cities continue their development 

depending on their hinterland and industrialization volumes over highway and rail systems. The 

Covid-19 epidemic, which started in the last months of 2019 and continued to cover the whole 
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of 2020, was defined and declared as a worldwide pandemic by the World Health Organization. 

In 2021, with the start of the vaccination process in all countries of the world and in Turkey, 

"full closure" has left its place to the controlled normalization process. In the normalization 

process, a significant increase in demand was observed in international trade after the year 2020 

was largely closed, and accordingly, both the increase in freight prices and the increase in ship 

traffic in maritime trade have drawn attention. For these reasons, in this study, before and after 

the pandemic, the handling tonnage values of the cargoes in Turkish ports and how Turkey's 

maritime trade was affected were examined. In the study, all port cargo data for the first 10 

months of 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 and 2016 were taken into account. Considering the 

analyzes and the results obtained, it has been determined that the first ten months of 2021, 

especially in the handling of export cargoes, increased by 13% compared to the first ten months 

of 2020, as well as a decrease of 4% in the handling of import products. Similar comparisons 

were made to cover the last five-year period starting from 2016 and significant improvements 

were detected. Various suggestions were made on the positive contribution of this situation, 

which emerged after the pandemic, to Turkey's economy and exports.  

Keywords: Turkish Ports, Cargo Handling, Export, Import, Pandemic. 

 

1. GİRİŞ 

1.1.Dünyada Denizyolu Ticareti  

Dünya ticaretinin hacimsel olarak %80'ini, değer olarak ise %70'ini denizyolu ticareti 

oluşturmaktadır. Denizyolu ticareti limanlar, iskeleler, terminaller vb kıyı yapıları üzerinden 

gerçekleşmektedir.   

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın 2020 yılında yayımlamış olduğu rapora 

göre uluslararası deniz ticaretinin büyüme eğilimi 2019 yılında belirtilmektedir. 2008-2009 

döneminde bütün dünyada görülen mali krizden 2020 yılına kadar geçen dönemde deniz 

ticaretinin en düşük oranına ulaştığı belirtilmektedir. Rapora göre dünya deniz ticaret hacminin 

2019 yılında %0,5 artış gösterdiği, toplam tonajın ise 11,08 milyar tona gerilediği ifade 

edilmektedir. (UNCTAD2020) 

Tablo 1. Ekonomi grubuna göre dünya toplam deniz ticareti (Unctad 2020) 

 

 

Tablo 1’de dünya genelinde ekonomik gruba göre yapılmış olan deniz ticaretinin hacimsel 

değerleri 2014 ile 2019 yılları arasındaki verilere göre gösterilmektedir. Tablo 1’e göre yükleme 
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hacmine göre 2019 yılında gelişmiş ekonomiler %1,9’luk en yüksek büyüme oranına sahipken 

Asya ve Okyanusyadaki gelişmekte olan ekonomiler %-0,4’lük en düşük büyüme oranına sahip 

olduğu görülmektedir. 2019 yılı itibariyle gelişmekte olan ekonomiler grubuna bakıldığında, 

genel olarak %-0,3’lük bir büyüme görülürken, geçiş ekonomilerinde ise %0,4’lük büyüme 

göze çarpmaktadır. Yük boşaltma hacileri dikkate alındığında 2019 yılında, Gelişmekte olan 

ekonomilerin %1,8’lik, geçiş ekonomilerinin %2,7’lik yıllık artış oranına rağmen, geişmiş 

ekonomilerin ise %-1,7’lik artışı dikkat çekmektedir. İhracat (Yükleme), İthalat (Boşaltma) 

değerleri dikkate alındığında gelişmiş ekonomilerin gelişmekte olan ve geçiş ekonomilerine 

olan ihracatın 2019 yılında artış gösterdiği belirtilebilir. Çünkü gelişmiş ekonomiler ihracatta 

%1,9’luk artış sağlarken, ithalatta %-1,7 azalma sağlayarak cari fazla elde ettikleri 

anlaşılmaktadır. Uluslararası ekonomik dengeler açısından gelişmiş ekonomiler lehine makasın 

açıldığı ifade edilebilir. 

Şekil 1. 1980-2020 yılları arasındaki 100 Groston ve üzerindeki dünya ticari gemi filosuna ait gemi 

tiplerine göre deadweigth tonaj değerleri (Milyon ton). (Unctad 2020, Clarksons Research) 

 

Şekil 1’de petrol tankeri, dökmeyük gemisi, genel yük gemisi, konteyner gemisi ve bunların 

dışında kalan diğer gemi türlerine ait olan deadweight tonaj değerleri görülmektedir. 1980 ile 

2020 yılları arasındaki 100 groston ve üzerinde tonaja sahip olan gemilerin toplam değerlerinin 

2005 yılı sonrasında artış gösterdiği ve en son 2020 yılı na ait dönemdede bu yükselişin devam 

ettiği görülmektedir. Petrol tankerlerine ait deadweight tonaj artışı diğer gemi tiplerine göre 

düşük kaldığı net bir şekilde görülmektedir. Hem dökme yük hem de genel yük gemilerindeki 

tonaj yükselme eğilimi birbirine paralel seyretmiştir. Buna uyumlu olarak konteyner ve diğer 

gemi sınıfının da artan hacimli bir yükseliş gösterdiği görülmektedir.    

1.2.Türkiye’de Denizyolu Ticareti 

Türkiye bulunduğu coğrafi konumunda Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarına 

sahiptir. Karadeniz içerisinde Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Rusya ve Gürcistan ülkelerine 

komşuluk etmektedir. Marmara denizini içine alan bölgenin her iki yakası Türkiye siyasi 

sınırları içerisinde bulunmakta olup kuzey doğu sınırında İstanbul ve güney batı sınırında ise 

Çanakkale boğazını; Türk boğazları bölgesini kapsamaktadır. Ege denizi içerisinde Yunanistan 

ile komşu olarak bulunmakta ve buradan Akdeniz’e bağlanmaktadır. Akdeniz, kuzeyinde 

Avrupa kıtası, güneyinde Afrika kıtası, doğusunda ise hem Arap yarımadasına hem de Orta 

Doğuya uzanan kıyı şeridine sahiptir. Akdeniz batısında Atlantik okyanusu’na açılan 

Cebelitarık boğazına, güney doğusunda ise Kızıldeniz’e ve oradan Aden körfezine ve Hint 

okyanusuna uzanan Süveyş kanalına bağlanmaktadır.  
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1.3.Türkiye’nin Limanları 

Türkiye dış ticarette bahsi geçen 42 limanı Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgeleri ve 

bu bölgelerde bulunan liman şehirleri üzerinden faaliyet göstermektedir. İlgili liman şehirleri 

karayolu ve raylı sistemler üzerinden sahip oldukları hinterlanda ve sanayileşme hacimlerine 

bağlı olarak gelişimlerini sürdürmektedir. Şekil 2’de Türkiye kıyıları boyunca var olan limanlar 

siyah işaretli konumlarda genel limanlar, kırmıı işaretli konumlarda ise konteyner terminalleri 

gösterilmektedir. Konteyner terminallerinin Marmara denizinde yoğunlaştığı ve Ege-Akdeniz 

kıyısı boyunca yayılım gösterdiği görülmektedir.  

 

Şekil 2. Türkiye limanlarının coğrafi dağılımı (Searates.com) 

Türkiye deniz kıyılarında toplam 42 adet limanı bulunan bir ülkedir. Bu limanlar alfabetik 

olarak Alanya, Aliağa, Amasra, Ambarlı, Antalya, Ayvalık, Bandıma, Bartın, Bodrum, Botaş, 

Çanakkale, Çeşme, Dikili, Erdek, Fatsa, Fethiye, Gemlik, Giresun, Göcek, Güllük, Hopa, 

İğneada, İnebolu, İskenderun, İstanbul, İzmir, Karabiga, Karadeniz Ereğli, Karasu, Kaş, 

Kocaeli, Kuşadası, Marmara Adası, Marmaris, Mersin, Rize, Samsun, Silivri, Sürmene, 

Taşucu, Tekirdağ, Tirebolu, Trabzon, Tuzla, Ünye, Yalova, Zonguldak limanlarıdır. İhracat ve 

ithalata konu olan ticari yüklerin büyük çoğunluğu Türkiye’nin sahip olduğu bu limanlar 

üzerinden gerçekleşmektedir. Şekil 2'de gösterilen Türkiye kıyıları boyunca limanlarından 

kırmızı olarak işaretlenenler konteyner terminallerini siyah olanlar ise diğer limanları 

göstermektedir. 

Tablo 2. 2016-2020 yılları arasında Türkiye’nin limanları üzerinden yapılan denizyolu ticaret hacmi. 

(Kaynak:Ulaştırma Altyapı Bakanlığı-UAB) 

Yıl 

Genel Toplam (Ton) İhracatın İthalatı Karşılama 

Oranı (%) Yükleme (İhracat) Boşaltma (İthalat) 

2020 138.902.823 226.539.473 61,31 

2019 131.676.578 221.404.812 59,47 

2018 110.424.635 218.544.820 50,52 

2017 113.692.068 233.656.024 48,65 

2016 94.805.120 215.132.519 44,06 

Tablo 2’de Türkiyenin dış ticarete konu olan ihracat ve ithalat yolu ile limanlarındaki yük 

elleçleme tonaj değerleri görülmektedir. 2016 ile 2020 yılları arası dikkatle incelendiğinde 

ihracatın ithalatı karşılama oranı tonaj değerleri üzerinden %44,06 değerinden %61,31 değerine 
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ulaşarak istikrarlı bir artış göstermektedir. En büyük sıçrama 2018 ile 2019 yılları arasında 

%8,95 olarak dikkat çekmektedir. 

1.4.Covid-19 ve Denizyolu Taşımacılığı 

2019 yılının son aylarında başlayan ve 2020 yılının tamamını kapsayacak şekilde devam eden 

Covid-19 salgını Dünya Sağlık Örgütü tarafından dünya genelinde pandemi olarak tanımlanmış 

ve ilan edilmiştir. İçinde bulunulan 2021 yılında bütün dünya ülkelerinde ve Türkiye’de aşılama 

sürecinin başlaması ile “tam kapanma” yerini kontrollü normalleşme sürecine bıraktı.  

Laura Carballo Piñeiro et al. (2021) yapmış oldukları çalışmada covid-19 ile başlayan sağlık 

krizinin sonucunda mal, insan ve hizmet akışında aksaklıklar oluştuğunu belirterek, oluşan 

krizin yasal sonuçları olarak iş kayıpları ve iflas eden işyerleri sebebiyle denizcilik sektörünün 

baskı altında olduğunu ifade etmektedir. Çalışmada ayrıca, pandeminin etkisiyle denizcilik 

sektörünün kurumsal yapısının ve endüstri olarak tamamının küresel olarak yeniden 

değerlendirilmesi gerektiği, uluslararası tedarik zincirininin ara bağlantılarıyla birlikte her 

zamankinden daha fazla dikkat çektiği belirtilmektedir.[1] 

Jiahui Liu et al. (2021) Singapur, Long Beach, Los Angeles ve Hamburg limanlarının Covid-

19 pandemisi etkisiyle CO2, SOX, NOX, PM, CO, CH4 gibi kirletici gazların emisyonlarını 

2019 yılını referans alarak inceledikleri çalışmada Temmuz 2020 ile Temmuz 2021 dönemi ile 

karşılaştırmışlardır. Ayrıca pandemi sebebiyle olası iki limanın tıkanması sonucunda 2020 

yılının ağustos ayında oluşabilecek emisyonların senaryosu öngörülmeye çalışılmıştır. Çalışma 

sonucunda dört limanın da emisyon değerlerinin ortalama %79 oranında arttığı tespit edilmiş, 

pandemi sebebiyle oluşan geikmelerden dolayı emisyon artışları limada uzun kalma sebebiyle 

oluştuğu belirlenmiştir. Yapılan çalışmaya göre 2019 yılına kıyasla ençok etkilenen segmentin 

%94-142 artış gösteren konteyner ve kuru yük gemilerinde görüldüğü belirtilmektedir.[2] 

Hakan Yilmazkuday (2020) yapmış olduğu çalışmada covid-19 günlük vakalarının Baltık 

Döviz Kuru Endeksi (BDI) üzerindeki ekonomik etkilerini araştırmış ve Çin’de meydana gelen 

günlük covid-19 vaka sayısındaki 1000 kişilik artış Baltık Döviz Kuru endeksinde üç ay sonra 

%7 azalmaya, dünyanın geri kalan kısmında günlük meydana gelen 1000 kişilik artışın ham 

petrol artışında %4 azalmaya neden olduğu belirtilmektedir.[3] 

Leonardo M. Millefori et al. (2021) yapmış oldukları çalışmada Otomatik Tanımlama Sistemi 

(AIS ile elde edilen deniz trafiği verilerini 2020 yılı ile önceki yılları karşılaştırarak incelemiş 

benzersiz bir düşüş görüldüğünü belirtmektedirler. Ayrıca yapılan çalışmada konteyner 

gemilerinde -5,62 ile -13,77, kuru yük gemilerinde +2,28 ile -3,32, sıvı yük gemilerinde -0,22 

ile -9,27, yolcu gemilerinde ise -19,57 ile -42,77 aralığında yüzde olarak değişkenlik 

belirlendiği ifade edilmektedir. [4] 

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Kalkınma Ajansları ile birlikte 

yürütülen COVID-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi kapsamında hazırlanan rapora göre 

pandemi sonrasında beş kırılgan sektör olan gıda, lojistik, makine, otomotiv ve tekstile 

yoğunlaşılmıştır. Çalışmada toplam 98 işletmenin katılımı ile lojistiğin covid-19 salgınından 

nasıl etkilendiği ve gelecek beklentileri üzerine araştırmalarda bulunulduğu belirtilmektedir. 

TR-63 bölgesinin diğer bölgelere göre ayrıştığı noktalar belirlenmeye çalışıldğı çalışmada, 

Basitleştirilmiş Değer Zinciri Analizi, GZFT, PESTEL, Boşluk ve Porter’ın Beş Güç Analizleri 

uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda lojistik sektörünün güçlü ve zayıf yönleri, önündeki 

fırsat ve tehditler, etkileyen politik, ekonomik, sosyal, teknolojik, çevresel ve hukuksal 

durumlar, yaşanan sorunlar ve hissedilen eksiklikler, müşterilerin, pazara giriş şartlarının, 

ikame hizmetlerin ve rekabet seviyesi gibi etkiler dikkate alındığı belirtilmektedir. Covid-19 

etkisiyle maliyetlerin arttığı, tahsilatın güçleştiği, talebin daraldığı, lojistik güzergahlarının 

değiştiği, taşıma türünün değiştiği sonuçlarına ulaşıldığı, stratejik olarak dijital dönüşüm, 
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otomasyon, birleşme veya satın alma ve yeni pazarlara girmenin fırsatlar oluşturduğu 

belirtilmektedir.[5] 

Yusuf Balcı vd. (2020) yapmış oldukları çalışmada ihracat hacminin covid-19 sebebiyle 

olumsuz etkilendiğini belirtmekte, bu yüzden Türk Eximbank’ın ihracatçılar için “Stok 

Finansman Destek Paketi”ni açıkladığını işaret etmektedir. Verilen destekle kredilerin geri 

ödenmesi ötelenmiş vebu dönemde Eximbank 678 milyon TLsendikasyon kredisi temin 

etmiştir. Küresel ekonominin %-3, gelişmiş ekonomilerin %-6,1 küçüleceği öngörüsünde 

bulunan IMF’ye göre, Türkiye’nin de arasında bulunduğu Yükselen Piyasalar ve Gelişmekte 

Olan Ülkeler için büyüme tahmini %-1 olarak en düşük küçülme oranını açıklamıştır. Ülke 

grupları içerisinde en yüksek küçülme oranının %-7,5 ile Euro bölgesinde beklenmesinin 

Türkiye’yi olumsuz etkileyeceği belirtilmektedir. [6] 

Nur Jale ECE (2020) yapmış olduğu çalışmasında, Covid-19’un Çin, Güney Kore, İtalya, 

Japonya, ABD ve Almanya gibi ülkelerin arz zincirinde kesintiye uğrattığını belirttiği 

çalışamasında konteyner taşımacılığında ve limanlarda yük hacminin azaldığını ifade 

etmektedir. Dünyada 2020’nin ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine oranla %5,1 

oranında azaldığı belirtilmektedir. Çalışmada, pandeminin etkileriyle mücadele edebilmek için 

Covid-19 Risk Yönetim Sistemi, Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı, Covid-19 Koruma 

ve Kontrol Programının oluşturulması gerektiği önerilerinde bulunmaktadır.[7] 

Jan P. M. van Tatenhove yapmış olduğu çalışmada kruvaziyer turizmi, denizcilik ve balıkçılık 

açısından covid-19’un sonuçlarını incelemiş ve denizciliğin geleceğinin belirsiz olduğunu 

belirtmektedir.[8] 

Tersaneler ve Kıyı yapıları Genel Müdürlüğünün 2020 yılı raporuna göre alınan tedbirler 

sebebiyle gemi inşada üretim kapasitesinde düşüşlerin yaşandığı, gemi teslimatlarında 

gecikmeler yaşanacağının tahmin edildiği, yat sanayisinin potansiyel müşterisinin azalacağı, 

Aliağa Gemi Geri Dönüşüm Bölgesinde çalışan sayısının 1000’lerden 650’ye düştüğü ifade 

edilmektedir.[9] 

Kevin Cullinane  et al. (2021) yaptıkları çalışmada salgınının ortaya çıkardığı iddialı hedeflerin 

olduğundan bahsederek, ticaret mesafelerinin azaltılması bir olasılığa dönüştüğünde ulaşım 

endüstrileri üzerinde çok fazla olumsuz etkinin oluşacağı belirtilmektedir. [10] 

İMEAK deniz ticaret odasının 2021 sektör raporuna göre, Türkiye ekonomisinin 2019 yılında 

%0,9 oranında büyüdüğü, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ekonomik aktivitede yavaşlama 

görüldüğü, 2020 yılının ilk çeyreğinde %4,5 oranında büyüme, ikinci çeyreğinde %10,3 

daraldığı, üçüncü çeyreğinde %6,3 ve dördüncü çeyreğinde %5,9 büyüme kaydedildilerek V 

tipi toparlanma görüldüğü belirtilmektedir. Kombine taşımacılığın aktarma merkezi olarak 

planlanan Çandarlı Limanı’nın Avrupa’nın 10’uncu büyük konteyner limanı olacağı belirtilen 

raporda ilk etapta yılda 1 Milyon TEU, ikinci etapta 2 Milyon TEU, üçüncü etapta ise 1 Milyon 

TEU olarak toplam 4 Milyon TEU/Yıl kapasiteye ulaşılması hedeflendiği ifade edilmektedir. 

Filyos limanının kombine taşımacılık hizmeti vereceği ve geri sahasındaki sanayi bölgesi ile 

bir bölgesel kalkınma projesi olarak planlandığı belirtilen sektör raporunda, Batı Karadeniz 

illerinin kalkınmasına katkı sağlayıp Türk boğazlarının gemi trafik yoğunluğunu düşürerek 

kaza rizikolarını azaltacağı, cevher ve akaryakıt gibi çeşitli yüklere hizmet vereceği ve 

demiryolu ve karayolu bağlantı çalışmalarının başlatıldığı belirtilmektedir. [11] 

Theo Notteboom et al. (2021) ekonomik şokların konteyner limanlarının esnekliğini test ettiğini 

belirttikleri çalışmada, pandeminin küresel tedarik zinciri üzerinde, nakliye hatlarının 

operasyon yönleri üzerinde, piyasa yapısı üzerinde, stratejik davranışlar üzerinde, konteyner 

elleçleme hacimleri üzerinde ve konteyner limanı bağlantı yönü değişiklikleri üzerinde etkileri 

olduğunu ifade etmektedir.[12] 
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Cleopatra Doumbia-Henry (2020) gemi insanlarının sınırların kapatıldığı, ülkelerine geri 

gönderilmeleri, mürettebat değişimi, sertifikaların yenilenmesi, ruhsatlandırılması, yeniden 

ikmal ve gemi sörveylerinde karşılaşılan zorulukların incelendiği çalışmasında denizcilik 

sektörünün önemli bir rehberlik yaptığını, Covid-19’un denizcilite ve dünya ticaretinde 

etkisinin süreceği sonucuna varıldığını belirtmektedir.[13] 

Devran Yazır et al. (2020)kuru yük, tanker, konteyner ve kruvaziyer taşımacığı üzerine 

gelişmeleri, zorlukları ve çözümleri inceledikleri çalışmada, sektör işletmecilerinin operasyon 

kayıpları ile karşılaştıkları, navlun ve kiralama ücretlerinin etkilendiğini, kapalı kamara düzeni 

sebebiyle enfeksiyon riskinin arttığı kruvaziyer taşımacılığıın kayıplarla karşı karşıya kalındığı 

belirtilmektedir. Çalışmada ayrıca liman devleti denetimlerinin (PSC) pandemi sonrası işletme 

risklerini azaltabileceği ifade edilmektedir.[14] 

Normalleşme sürecinde 2020 yılının büyük ölçüde kapanarak geçirilmesi üzerine uluslararası 

ticarette belirgin bir talep artışı gözlenmlenmiş ve buna bağlı olarak denizyolu ticaretinde hem 

navlun fiyatlarının yükselmesi hem de gemi trafiğinin artması dikkat çekmiştir. Bu sebeplerle 

yapılan çalışmada, pandemi öncesinde ve sonrasında Türk limanlarındaki yüklerin elleçlenme 

tonaj değerleri ve Türkiye’nin denizyolu taşımacılığı üzerinden yapılan ticaretinin ne şekilde 

etkilendiği incelenmiştir.  

 

2.YÖNTEM 

Çalışmada istatistiksel veri kaynakları, son beş yıllık dönem dikkate alınarak yıllar bazında 

karşılaştımalı analizlere dayalı olarak derlenmiştir. Zamana bağlı sürecin eğilim (trend) 

analizleri ve beklentilerin karşılanması testleri yapılarak dikkat çeken belirteçlerin anlamlı 

ilişkileri incelenmiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranları ve toplam dış ticaret hacimleri yük 

elleçleme (tonaj) üzerinden değerlendirilerek limanların yüklediği veya boşalttığı ağırlık 

değerleri üzerinden değerlendimede bulunulmştur. Ayrıca ağırlıklı ortalamalar ve 

karşılaştırmalı yıllık artış oranları üzerinden grafik okuma ve dikkat çeken unsurların gözleme 

dayalı incelenmesiyle anlamlı sonuç çıkarımları benimsenmiştir. Matematiksel olarak 

eğilimlerin saptanmasında lineer veya exponansiyel eğilim örneklemleri üzerinden 

değerlendirmelerde bulunulmuştur. Var olan kaynak veriler üzerinden anlamlı sonuç elde 

edebilmek ve farklı derlemelerin yapılabilmesi için yeni veri üreterek matematiksel eğilik 

analizleri kullanılmıştır. 

 

3.ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Çalışmada 2021 yılının ilk 10 aylık peryodu, 2020, 2019, 2018, 2017 ve 2016 yıllarına ait liman 

yük verilerinin tamamı dikkate alınmıştır. Şekil 3’de ilk 10 aylık dönemlerde gerçekleşen 

ortalama ihracat ve Türk limanlarından yapılan yükleme hacimleri ton olarak gösterilmektedir. 

Grafikte yükleme toplam ihracat değerlerinin ortalamasının 2018 yılından itibaren yükseliş 

gösterdiği görülmektedir.2019-2020 yıllarında paralel seyreden ihracat hacminin 2020-2021 

yılları arasında yeniden yükseliş gösterdiği ve 2021 yılının henüz 10 aylık döneminin dikkate 

alınmasıyla son iki aylık dönemde mevcut yükselişin süreceği eğilimi görülmektedir. 
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Şekil 3.Türk limanları üzerinden yapılan yılın ilk 10 aylık dönemde yapılan ortalama yükleme grafiği, 

2016-2021 yılları arası. 

Şekil 4’de Türk limanları üzerinden yapılan yılın ilk 10 aylık döneminde gerçekleşen toplam yükleme 

grafiği, 2016-2021 yılları arasını kapsayacak şekilde gösterilmektedir. Grafiğe göre yabancı ve Türk 

bauraklı gemilerin birlikte toplam ihracat yük hacminin 2020-2021 döneminde gösterdiği artışın önceki 

yıllara göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Yük ihracat hacminin artan talep ve arz ile artış 

gösterdiği görülmektedir. 

  

 

Şekil 4. Türk limanları üzerinden yapılan yılın ilk 10 aylık dönemde gerçekleşen toplam yükleme 

grafiği, 2016-2021 yılları arası. 
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Şekil 5’de Türk limanları üzerinden yapılan yılın ilk 10 aylık döneminde gerçekleşen ortalama yük 

boşaltma grafiği, 2016-2021 yılları arası hem ithalata konu olan hem de kabotaj ve transitte gerçekleşen 

yük elleçleme hacmi dikkat çekmektedir. Özellikle Türk bayraklı gemilerin ithalat yolu ile boşaltma 

yaptıkları ithalat hacminin 2019-2020-2021 yılları arasında düştüğü görülmektedir. 

 

Şekil 5. Türk limanları üzerinden yapılan yılın ilk 10 aylık dönemde yapılan ortalama yük boşaltma 

grafiği, 2016-2021 yılları arası 

Şekil 6’da  2016-2021 yılları arasında Türk limanları üzerinden yapılan yılın ilk 10 aylık dönemine ait  

toplam yük boşaltma grafiği gösterilmektedir.Toplam ithalata konu olan yük boşaltma hacimleri yabancı 

bayraklı gemilerle yapılanlarda 2019-2020 yıllarında bir artış göstermiş, bu artış 2020-2021 yıllarında 

paralel seyretmiştir. İthalatın son dönemde değişmediği gözlenmekte ve aynı dönemde Türk bayraklı 

gemilerle yapılan yük boşaltma ithalat değerlerinin 2019 yılında düştüğü, 2020-2021 yıllarında hacmin 

değişmediği, aynı seyrettiği görülmektedir. 2021 yılının ilk 10 aylık dönemi itibariyle toplam ithalata 

konu olan yük elleçleme hacminin 190 226 748 ton olduğu görülmektedir.  
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Şekil 6. Türk limanları üzerinden yılın ilk 10 aylık dönemde yapılan toplam yük boşaltma grafiği, 2016-2021 

yılları arası. 

Şekil 7’de 2016-2021 yılları arasında ilk 10 aylık dönemde Türk limanları üzerinden yapılan 

dış ticaret hacminin grafiği ve veri seti gösterilmektedir. Toplam dış ticarette Türk bayraklı 

gemilerin yükleme ve boşaltma işlemlerinde 2019 dan itibaren düşüş kaydedildiği, buna 

rağmen yabancı bayraklı gemilerin Türk limanlarındaki yükleme boşaltma hacimlerinin artış 

gösterdiği ve nihayetinde toplamda 434 200 885 ton yük elleçlemesi yapıldığı 

görülmektedir.İhracattaki artışa rağmen ithalatta meydana gelen düşüş ve son dönemdeki 

paralel seyir ihracat gelirlerinin artış göstereceğini işaret etmektedir. Bu eğilim aynı zamanda 

iç üretim hacminin yükseliş eğilimi ile gelir artışına sebep olacağını işaret etmektedir.  

 

Şekil 7. Türk limanları üzerinden yapılan ilk 10 aylık dönemde yapılan dış ticaret grafiği, 2016-2021 

yılları arası. 
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Şekil 8’de  2016-2021 yılları arasında, Türk limanları üzerinden yapılan toplam yıllık ihracat 

grafiği gösterilmektedir. İhraç edilen yüklerin elleçlenmesinde 2018 yılından itibaren yabancı 

bayraklı gemilerin hacminin arttığı ve 2020 yılına kadar bu artışın sürdüğü ancak 2020 yılı 

sonrasında pandeminin de etkisiyle bu artışın gerilediği görülmektedir. Benzer düşüş 2019 

yılından itibaren Türk bayraklı gemilerde de gözlenmekte ancak 2020 yılı itibariyle Türk 

bayraklı gemilerin yük elleçleme hacmi paralel bir seyir izlediği görülmektedir. 

 

 

Şekil 8. Türk limanları üzerinden yapılan toplam ihracat grafiği, 2016-2021 yılları arası. 

Şekil 9 ‘da 2016-2021 yılları arasında, Türk limanları üzerinden yapılan toplam ithalat grafiği 

ve veri seti gösterilmektedir. Türk ve Yabancı bayraklı gemilerin toplam yük elleçleme 

hacimlerinde 2020 sonrasında önemli bir düşüş görülmektedir. Son 2 yıllık verilere göre toplam 

ithalat hacmi 226 milyon ton değerlerinden son 10 aylık 2021 yılı itibariyle de 190 milyon ton 

değerlerine gerilediği görülmektedir. Yaklaşık 36 milyon tonluk bir düşüş gerçekleşmiştir. 

Nihai değerler 2021 yılı sonu itibariyle kesinleşecek olup mevcut eğilim toplam ithalatta bir 

düşüşün söz konusu olduğunu işaret etmektedir.  
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Şekil 9. Türk limanları üzerinden yapılan toplam ithalat grafiği, 2016-2021 yılları arası. 

Şekil 10’da 2016-2021 yılları arasında, Türk limanları üzerinden yapılan toplam dış ticaret 

hacmi grafiği ve veri seti görülmektedir. Diğer grafiklerdeki gözlemlenenlere benzer şekilde 

2018 yılından sonra artan dış ticaret hacminin 2019 sonrasında bir düşüşe girdiği ve bu düşüşün 

pandemiye bağlı olarak gerçekleştiğini işaret ediyor. Bütün dünyadameydana gelen ekonomik 

daralmaya bağlı olarak Türkiye’de de benzer daralma görülmektedir. Ancak özellikle 2021 yılı 

itibariyle ithalat ile ihracat yük elleçleme miktarları açısından ihracat yönünde olumlu bir 

gelişme ilk 10 aylık dönem içeriisnde dahi görülebilmektedir. Bunların yanısıra kabotaj ve 

transit yükleme ve boşaltma hacminin önceki yıllara nazaran bir değişiklik göstermediği ve 

aslında kabotajın dış etkilerden olumsuz bir etkilenme görmediği anlaşılmaktadır. Aynı 

zamanda kabotajın yükselme yönünde bir hacimsel genişleme de sergilemediği dikkat 

çekmektedir.  
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Şekil 10. Türk limanları üzerinden yapılan toplam dış ticaret hacmi grafiği, 2016-2021 yılları arası. 

Şekil 11’de 2016-2021 dönemine ait yükleme, boşaltma ve toplam yük elleçleme eğilim grafiği 

, bir önceki yıla göre elleçleme artış oranları üzerinden verilmektedir. 2017 yılıdan sonra toplam 

yük elleçleme bir önceki yıla göre yüklemede, boşaltmada ve toplamda düşüş göstermektedir. 

Buna mukabil 2018 yılındaki düşüş 2019 yılında daha yüksek bir karşılama ile yükseliş 

göstermektedir. 2019 yılındaki artış oranı 2020 yılında ise negatife düşmeden toplamda %2’lik 

bir artış ile yükselişini sürdürmüştür.Ancak yükelemede (ihracat) düşen artış oranı, boşaltmada 

(ithalat) negatiften pozitife dönen artış oranı, toplamda ise düşen ancak pozitif yükselme 

gösteren bir genişleme oranı görülmektedir. Yüklemedeki büyüme oranı, 2017’de %9,1’den 

%2’ye gerilemiş, 2018’de %10,8 e yükselmiş, 2019 yılında ise önceki yıla göre 1,9’a 

düşmüştür. Boşaltmadaki büyüme oranı 2017’de %9,8’den 2018’de %-5,5’e düşmüş, 2018’de 

%0,8’e ve 2019 yılında %3,2’ye yükselmiştir. Görüntü itibariyle “V” şeklinde bir süreç 

gözlenmektedir.   
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Şekil 11. Yükleme, boşaltma ve toplam yük elleçleme eğilim grafiği, 2016-2021 dönemi. 

Tablo 3’de 2016-2021 yılları arasında Türk limanlarından gemilere yüklenen yük elleçleme 

tonajlarının yüzde (%) artış oranlarının yıllara göre karşılaştırılması verilmektedir. Son beş 

yıllık dönem içerisinde her yılın birbiriyle kaşılaştıtılmasında toplam ihraatın değişken 

oranlarda da olsa yükseliş eğiliminde olduğu görülmektedir. 2020-2021 yıllarının 

karşılaştırılmasında %13,1 oranında bir artışın gerçekleştiği gölenmektedir. 

Tablo 3. Türk limanlarından gemilere yüklenen yük elleçleme tonajlarının yüzde (%) artış oranlarının 

yıllara göre karşılaştırılması. 

Yıllar 

(ilk 10 aylık dönem) 

Yükleme 

İhracat 

Türk 

Bayraklı 

Gemiler 

Yükleme 

İhracat 

Yabancı 

Bayraklı 

Gemiler 

Yükleme 

İhracat 

Toplam 

Yükleme 

Kabotaj 

Yükleme 

Transit 

Yükleme 

Toplam 

2020-2021 10,1 13,4 13,1 7,3 0,7 9,0 

2019-2021 -20,8 23,1 16,9 11,4 -5,0 9,9 

2018-2021 -26,1 59,4 43,5 3,0 -0,3 23,8 

2017-2021 -24,0 48,7 36,3 4,5 8,1 23,5 

2016-2021 -20,1 81,9 62,1 19,6 1,3 35,7 

 

Tablo 4’de 2016-2021 yılları arasında Türk limanlarında gemilerden boşaltılan yük elleçleme 

tonajlarının yüzde (%) artış oranlarının yıllara göre birebir karşılaştırılması gösterilmektedir. 

2021 yılının diğer yıllarla karşılaştırılmasında önemli ölçüde azalış gerçekleştiği dikkat 

çekmektedir. 2020-2021 yıllarının karşılaştırılmasında ithalat toplamında %-4,3’lük bir düşüş 

gerçekleştiği görülmektedir.  
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Tablo 4. Türk limanlarından gemilerden boşaltılan yük elleçleme tonajlarının yüzde (%) artış 

oranlarının yıllara göre karşılaştırılması. 

Yıllar 

(ilk 10 aylık dönem) 

Boşaltma 

İthalat Türk 

Bayraklı 

Gemiler 

Boşaltma 

İthalat 

Yabancı 

Bayraklı 

Gemiler 

Boşaltma 

İthalat 

Toplam 

Boşaltma 

Kabotaj 

Boşaltma 

Transit 

Boşaltma 

Toplam  

2020-2021 -4,3 1,1 0,8 6,4 27,9 2,5 

2019-2021 -40,0 10,5 4,6 9,3 49,9 6,8 

2018-2021 -49,4 10,6 2,5 -1,2 60,7 4,1 

2017-2021 -51,0 7,0 -0,9 -0,3 90,7 1,8 

2016-2021 -52,0 16,5 6,4 13,6 166,6 10,7 

Tablo 5’de 2016-2021 yılları arasında Türk limanlarında gemiler üzerinden gerçekleşen dış 

ticaret yük elleçleme tonajlarının yüzde (%) artış oranlarının yıllara göre karşılaştırılması 

gösterilmektedir. 2016 yılından 2019 yılına kadar birebir karşılaştırmada toplam dış ticaretin 

düşüş gösterdiği ancak 2020-2021 yıllarının karşılaştırmasında %2,2  ‘lik haciimsel bir artış 

olduğu görülmektedir.  

Tablo 5. Türk limanlarından gemiler üzerinden gerçekleşen dış ticaret yük elleçleme tonajlarının 

yüzde (%) artış oranlarının yıllara göre karşılaştırılması. 

Yıllar 

(ilk 10 aylık dönem) 

Toplam Dış 

Ticaret Türk 

Bayraklı 

Toplam 

Dış 

Ticaret 

Yabancı 

Bayraklı 

Toplam 

Dış 

Ticaret 

Toplam 

Kabotaj 

Toplam 

Transit 

Toplam 

Yük 

Elleçleme 

2020-2021 2,2 5,7 5,4 6,8 5,0 5,5 

2019-2021 -31,9 15,2 9,2 10,4 2,2 8,3 

2018-2021 -40,1 25,9 15,8 0,9 7,5 12,6 

2017-2021 -40,6 20,4 11,4 2,1 17,9 11,1 

2016-2021 -40,3 35,9 23,5 16,6 15,1 21,3 

 

SONUÇ 

Pandemi sonrası elde edilen ihracat artışı, sürecin ardından Türkiye açısından kaybedilme riski 

taşımaktadır. Bu riskin sebebi, yeni ihracat yapılan pazarların geçici talepleri olabilir. Bu 

sebeple özellikle yeni pazarların sürecin normalleşmesiyle birlikte kaybedilmemesi için 

önlemler dikkate alınması önerilmektedir. Pandeminin bir sonucu olarak daralan ekonomilerde 

meydana gelen tedarik zincirinin bozulması, Türkiye açısından geçici bir ihracat fırsatı 

oluşturmuş olma ihtimali taşıdığından önlemlerinin de alınması gerektiği 

değerlendirilmektedir. Pandeminin oluşturduğu ortam yeni dış pazarların oluşması fırsatlarını 

öne çıkarmakta, yeni ikili ticaret anlaşmalarının yanısıra bölgesel ticaret anlaşmalarının 

önemini de tekrar işaret etmektedir.  

Denizyolu taşımacılığı şirketleri açısından artan navlunlar değişkenlik gösterebilir, buna bağlı 

olarak tedarik zincirinde meydana gelen aksaklıklar sebebiyle limanlardaki gemi kaynaklı baca 

emisyon değerlerinin yükselmesi özellikle son dönemde gündeme gelen emisyon değerlerini 

sıfıra indirgeme anlaşmaları etkisiyle ek önlemler ve kısıtlamaları gündeme getirebilecek 

potansiyel taşımaktadır.  

Liman işletme şirketleri, artan talebin karşılanması için daha yoğun çalışacak olan ticaret 

gemilerine oluşan sıkışıklıkları gidermek için yük elleçleme kapasite artırımı yapmak durumu 

ile karşı karşıya kalabileceklerdir. Daha hızlı bir yük elleçleme süreci ile karşılaşma olasılığı 

yükselmektedir. Bu anlamda limanların hızlı kısa vadeli yatırım planlamalarının gündeme 
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geleceği bir sürecin eşiğinde olunduğu gözlenmektedir. Bunun yanısıra limanlarda dış ticaret 

hacminin artması, liman yük işleme hizmetlerinin hızının yavaş kalarak kapasite yetersizliğinin 

oluşmasına sebep olabilecektir. 

Dış ticaret şirketleri, artan ihracat hacminin karşılanması için dış ticaret fırsatlarını karşılamaya 

çalışırken yeni pazarlara girişte özellikle şirket kültürü açısından hazır olunması gerken bir 

dönem içerisinde bulunulmaktadır. Türkiye içinde üretici firmaların ihracata yönelmesi, 

özellikle ilk defa ihracat yapacak olan firmaların da ortaya çıkmasını tetikleyecek etkenler 

taşımaktadır. Bu sebeple ticaret bakanlığının bu gibi girişimleri destekleyecek adımları 

planlaması önem kazanacak bir husus olarak gözükmektedir. 

Türk bayraklı ve yabancı bayraklı gemilerin özellikle Türk limanlarında yük taşıma 

sözleşmelerine girmesi üzerine fırsatlar değerlendirilebilir gözükmektedir. Bu anlamda teşvik 

edilecek uygulamaların özellikle kamu nezdinde dikkate alınması gerekmektiği ifade edilebilir. 

Türkiye açısından krizin fırsata çevirilmesi hususu ön plana çıkmaktadır. Oluşan yeni pazar 

talepleri ihracatın artırılması için Türkiye’ye yeni fırsatlar sunmaktadır. Bu amaçla yeni giriş 

yapılan dış pazarlarda tutunmak için elde edilen konumların sürdürülebilir kılınması önem 

kazanmaktadır. 
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ÖZET 

Yeniden süper güç olabilmenin yolunun Ortadoğu’dan geçtiğini düşünen Rusya Federasyonu 

2015 yılı sonbaharında, gayrı resmi bir şekilde bulunduğu Suriye’deki iç savaşa resmen dâhil 

olmuştur. Ortadoğu stratejisi içerisinde eskiden beri kendisine sahada bulunma imkânı veren 

Suriye’deki mevcut rejiminin değişmesi Rusya Federasyonu’nun bölgeye yönelik planlarının 

tamamıyla sekteye uğramasına sebep olabilir. Bu yüzden Rusya, sadece askeri ve diplomatik 

amaçlar sebebiyle değil, enerji kaynakları ile de ilgili olarak varlığını göstermek durumunda 

kalmıştır. Bu resmi varlığı daha da görünür hale gelsin diye düzenli ordu birliklerini de 

Suriye’ye göndermiştir. Suriye sayesinde Rusya, Ortadoğu’ya geri dönme fırsatını 

yakalamıştır. Bu fırsatı yakalamasında etkili olan etken ise 2008-2020 yılları arasında yapılan 

askeri reformlardır.  

Rusya Federasyonu Suriye’deki askeri faaliyetleri yoluyla güç projeksiyonu kapasitesini 

geliştirmekte ve bunu dünyaya sergilemektedir. Rusya Federasyonu ordusu bu yeteneğini 2008 

yılından beri yapılan reformlar sayesinde elde etmiştir. Rusya’nın Ortadoğu ve Akdeniz’e 

yönelik stratejileri ve yeniden büyük devlet olma politikası (Velikiderzhavnost) yüzünden 

Suriye’deki askeri varlığı kısa vadede sona ermeyecektir. Rusya bu mevcudiyetini hem askeri 

gücünü eğitmek hem de Suriye’deki varlığını kalıcı hale getirmek ve bir Ortadoğu ülkesi olmak 

için kullanmaktadır.  

Ancak, her ne kadar reformlara gitse de geleneksel askeri sistemini fazla değiştirmeyen Rus 

ordusu hala gelişmiş ve uzmanlık gerektiren silahların kullanımı, personel eğitimi vb. görevleri 

subaylara gördürmektedir. Hemen her görev subaylarda olduğu için bu durum çok fazla subay 

ihtiyacına sebep olmaktadır. Orduda kalıcı bir astsubaylık sisteminin olmaması nedeniyle 

ortaya çıkan olumsuzlukları aşmak için oluşturulan sözleşmeli astsubaylık sisteminin de 

fiiliyattaki uygulamasındaki eksiklikler sebebiyle kendisinden bekleneni verememiştir. Keza 

ülke içindeki yolsuzluk sorunu ve üretim alanında yaşanan aksaklıklar askeri sanayide de 

mevcuttur, bu da reform sürecinin tam olarak sisteme yansımasını yavaşlatmaktadır. Yine de 

tüm eksikliklerine rağmen Rusya’da 2008 yılından beri askeri alanda yapılan reformlar 

federasyon ordusunun dönüşmesini sağlamış ve gücünü de arttırmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Suriye İç Savaşı, Rusya Federasyonu’nun Askerlik Sistemi, Rusya’da 

Askeri Reformlar, Devlet Silahlanma Programı. 

 

ABSTRACT 

The Russian Federation, which thinks that the way to become a superpower again in the 

international arena passes through the Middle East. So that, Russia was officially involved in 

the civil war in Syria in the autumn of 2015. The breakdown of the current regime in Syria, 

which has given Russia the opportunity to be involved in Middle East affairs for a long time, 
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may cause the Russian Federation's plans for the region to be completely interrupted. Therefore, 

Russia had to show its presence not only by military and diplomatic means, but also for energy 

security. In order to make this official presence even more visible, she sent regular army units 

to Syria. Thanks to Syria, Russia had the opportunity to return to the Middle East politics again. 

The effective factor in seizing this opportunity is the military reforms made between the years 

2008-2020. 

The Russian Federation is developing its power projection capability through its military 

activities in Syria and displaying it to the world. The armed forces of the Russian Federation 

has achieved this ability thanks to the reforms made since 2008. Due to Russia's strategies 

towards the Middle East and the Mediterranean and its policy of becoming a great state again 

(Velikiderzhavnost), its military presence in Syria will not end in the short term. Russia uses 

this presence both to train its military power and to make its presence in Syria permanent and 

to become a Middle Eastern country. 

But, the Russian army, which has not changed its traditional military system much, although it 

has gone through reforms, still needs advanced and specialized weapons. And the officer corps 

are the work horse of the Russian armed forces. Since almost every duty, like  basic training, 

operating advanced weapons, etc. are the responsibility of the officers, this situation causes the 

need for many officers. Due to the deficiencies in the actual implementation of the contracted 

non-commissioned officer system, which was created to overcome the negativities that emerged 

due to the absence of a permanent non-commissioned officer system in the army, the system 

could not give what was expected form it. Likewise, the corruption problem and the disruptions 

in the field of production are also present in the military industry, which slows down the reform 

process in the system. Nevertheless, despite all its shortcomings, the reforms made in the 

military field in Russia since 2008 have transformed the federation army and increased its 

power. 

Keywords: Syrian Civil War, Russian Military Conscription System, Military Reforms in 

Russia, State Armament Programme. 

 

GİRİŞ 

Ortadoğu bölgesi Vladimir Putin idaresinde, eskisi gibi bir süpergüç olma planları yapan Rusya 

Federasyonu’nun savunma stratejileri ve dış politika vizyonunda önemli bir yer işgal 

etmektedir. Enerji süpergücü olma planları kapsamında zengin petrol ve doğalgaz kaynakları 

bulunan ve önemli enerji nakil hatlarının da geçtiği Ortadoğu’dan uzak durmasına imkân 

yoktur. Yalnız Ortadoğu bölgesinin en önemli dezavantajı sosyal, siyasi, ekonomik ve askeri 

açıdan istikrarsız olmasıdır (Trenin, 2016: 1). Bu yapılan planlamalardasürekli olarak dikkate 

alınması gereken bir husustur. 

Yeniden süpergüç olabilmenin yolunun Ortadoğu’dan geçtiğini düşünen Rusya Federasyonu 

2015 yılı sonbaharında, gayrıresmi bir şekilde bulunduğu Suriye’deki iç savaşa resmen dâhil 

olmuştur. Ortadoğu stratejisi içerisinde eskiden beri kendisine sahada bulunma imkânı veren 

Suriye’deki mevcut rejiminin değişmesi Rusya Federasyonu’nun bölgeye yönelik planlarının 

tamamıyla sekteye uğramasına sebep olabilir. Bu yüzden Rusya, sadece askeri ve diplomatik 

amaçlar sebebiyle değil, enerji kaynakları ile de ilgili olarak varlığını göstermek durumunda 

kalmıştır. Bu resmi varlığı daha da görünür hale gelsin diye düzenli ordu birliklerini de 

Suriye’ye göndermiştir. Bu kapsamda 2016 yılında Rus Özel Askeri Şirketleri ile petrol 

sahalarının geri alınmasına destek sağlamaları için anlaşma yapılmıştır (Marten, 2019: 194). 

Suriye sayesinde Rusya, Ortadoğu’ya geri dönme fırsatını yakalamıştır. Bu kapsamda 

Suriye’de 2015 yılında başlayan Rus askeri mevcudiyeti, ABD-Rusya rekabetini daha da 
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kızıştırmıştır. Bu yüzden Ortadoğu ve Suriye, Rusya’nın yeniden süpergüç olup 

olamayacağının göstergesi olarak görülmektedir. Buna ek olarak süpergüç olmak adına yapılan 

askeri reformların da ne derece etkili olduğunu görme imkânını Rus politik karar alıcılarına 

vermiştir.  

 

RUSYA FEDERASYON’NUN ASKERLİK SİSTEMİ 

Rusya Federasyonu’nun silahlı kuvvetlerinde 1990’ların başından itibaren profesyonel 

unsurları da bünyesinde barındıran bir askerlik sistemi geliştirilmeye çalışılmaktadır. Bu 

ihtiyacı ortaya çıkaran temel sebep ise Sovyet döneminin bakiyesi olarak miras alınan askerlik 

sistemidir. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, Sovyetler savaştan elde ettikleri tecrübelerin 

ışığında bir Soğuk Savaş dönemi stratejisi geliştirdiler. Bu stratejinin ana hareket noktası 

gelecekte yaşanacak çatışmaların her ne kadar nükleer silahların kullanılması ihtimali olsa da, 

İkinci Dünya Savaşı’nın son birkaç yılında yaşanan çatışmalarla benzerlik göstereceğidir. Bu 

savaşlar ve çatışmalarda tümenler, kolordular ve ordular gibi büyük askeri formasyonlara 

ihtiyaç duyulacaktır. Yine bu büyük askeri birliklerin düşman hatlarını yarması ve başarıya 

ulaşması için çok hızlı hareket etmesi gerekecektir. Bu dönemde Sovyetler Birliği siyasi ve 

askeri liderliği gelecekteki savaşlarda kullanılacak ordunun İkinci Dünya Savaşı sırasında silah 

altına alınan ordu ile benzerlikler göstermesi gerektiğine inanıyordu. Ancak ekonomiyi 

çökertmeden böyle büyük bir gücü beslemek ve göreve hazır tutmak için Sovyetler aynı 

askerlik sistemi devam ettirdiler. Bu sisteme göre askerlik çağına gelen tüm erkekler iki yıl 

süreyle zorunlu askerlik yapacak, daha sonra da terhis edilecek ve sivil hayata geri 

döneceklerdir. Terhis edilmiş olan yedekler hazırlık seviyelerinin yüksek tutulması adına belirli 

zamanlarda seferberlik tatbikatı için geri çağrılacaklardır (Grau ve Bartles, 2016: 3). Bu sistem 

Sovyetler Birliği’nin Çarlık Rusya’sının astsubay kadroları için beklenmeyen sonuçları oldu. 

Sovyet askeri sisteminde iki yıllık mecburi askerlik hizmeti sırasında silah altına alınanları 

önünde hiçbir ilerleme/kariyer imkânı yoktur. Bu yüzden Kızılordu’da İkinci Dünya Savaşı 

sırasında ortaya çıkan astsubay sınıfı terhis edilmiştir (Leonov, 1993). Astsubay sınıfı olmadığı 

için Sovyet ordusunda en küçük birliklere dahi subaylar komuta etmiştir (Grau ve Bartles, 2016: 

3).  

Bu sistem Sovyet ordusunun modernleşmeye çalıştığı 1960 ve 70’li yıllarda bir dizi sorunla 

karşılaşmıştır. İleri teknoloji ürünü olan ve çalıştırılması uzmanlık gerektiren silahların 

kullanımı ve bakımı uzmanlaşmış ve yetişmiş bir kadro gerektirmeye başlamıştır. Mevcuttaki 

iki yıllık zorunlu askerlik hizmeti gelişmiş silahları kullanacak personelin eğitimi ve istihdamı 

için yeterli ve verimli bir süre değildir. Bu yüzden de gelişmiş silahları Sovyet ordusunda 

subaylar kullanmıştır. Bu durum subayların komuta görevlerine ek olarak diğer görevleri de 

onlara yüklemiş ve iş yoğunluklarının artmasına sebep olmuştur. Bunun sonucu ise Kızılordu 

subay sınıfının dikkatinin dağılması ve savaş alanında konsantrasyonlarının bozulması şeklinde 

olmuştur. Oysaki Batı ordularında bu türden görevler çoğunlukla astsubayların sorumluluğuna 

verilmiştir. Sovyet askeri liderliği bu uygulamanın insan gücünün verimsiz bir şekilde 

kullanımına sebep olduğunun farkına varmıştır. Bu yüzden de komuta kademesi Gedikli 

Başçavuş kadroları ihdas etme yoluna gitmiştir. Bu kadrolara zorunlu askerlik hizmetini 

tamamlamış olan gönüllüler arasından seçim yapılmıştır. Ancak bu yeni grup subaylar 

tarafından sevilmemiştir. Gedikli Başçavuşlara genel olarak bazı teknik işler ve küçük askeri 

birliklerin komutası gibi görevler verilmiş ama bu durum asla rutin bir uygulama ve görev halini 

almamıştır. Bu yüzden de Sovyet ordusundaki astsubayın Batı ordularındaki astsubaylarla 

hemen hiçbir ortak noktası yoktur (Donnelly, 1998: 180-182). Rusya Federasyonu’nda 2008 

yılında gerçekleştirilen askeri reformla tüm gedikli başçavuş kadroları lağvedilmiş ve astsubay 

kadrosuna dönüştürülmüştür (Grau ve Bartles, 2016: 3). 
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Rusya Federasyonu’nda mevcutta zorunlu askerlikle profesyonel askerliğin bir arada 

bulunduğu bir askerlik sistemi vardır (Gavrilov, 2012). Bu yeni sistemde astsubaylar değil, 

subaylar askerlerin temel eğitimden sorumludur. SSCB’nin dağılmasından sonraki dönemde 

askerlik “Dedovschina (Devrecilik)” ve ülkenin içinde bulunduğu ekonomik darboğaz 

sebebiyle pek de popüler değildir. Bu durumun üstesinden gelmek için girişilen orduyu 

profesyonelleştirme çabaları da ekonomik zorluklar sebebiyle yarım kalmıştır. Ortaya çıkan bu 

açığı Rusya Federasyonu kısmen gönüllüler kısmen de özel askeri şirketlerle kapatmaya 

çalışmıştır. 

 

RUSYA FEDERASYONU’NDA ASKERİ REFORMLAR: 2008-2020 

2008 yılında yaşanan Rusya’nın Gürcistan’ı işgali iki ülke arasındaki bariz güç farkı sebebiyle 

Rusya’nın galibiyeti ile sonuçlanmıştır. Ancak bu çatışmada Rusya Federasyonu ordusunun 

bazı eksikleri de günyüzüne çıkmıştır. Bunlardan en önemlisi ordunun kullandığı silahlarının 

bir kısmının artık demode olduğu gerçeğidir. Modern dönemin ve savaş alanının ihtiyacını 

karşılayamayan bu bu silahların operasyonların başarısı ve etkinliğini de etkilemiştir (De Haas, 

2009: 46-49). Bunun üzerine Rusya Federasyonu’nun siyasi ve askeri yönetimi bu durumun 

üstesinden gelmek için askeri alanda reforma gitme kararı almıştır. Bu reform paketinin 

kapsamında yeni silahlar, yeni bir kuvvet yapısı ve operasyon konseptleri vardır. Tüm bunların 

amacı orduyu güçlendirmektir. 

Rusya Federasyonu’nun silahlanma planlarının temelini “Devlet Silahlanma Programı”1 

oluşturmaktadır. V. Putin’in devletbaşkanlığı döneminde (2000-2008), 2007-2015 yılları 

arasındaki dönemi kapsayan GPV-2015 hazırlanmıştır. GPV-2015’e göre, GPV-2011-2012’de 

olduğu gibi, ordunun büyük miktarda yeni silah sistemlerini alması öngörülmüştür. En son 

silahlanma programı olan GPV-2020’de ise ordunun elindeki teçhiatın en az %70’inin modern 

hale getirilmesi hedefi konmuştur (Cooper, 2016: 19). 31 Aralık 2010 tarihinde dönemin Rusya 

Federasyonu Devletbaşkanı D. Medvedev tarafından ilan edilen GPV-2020, 2011-2020 yılları 

arasında kalan dönemde aşağıda sayılan silah sistemlerinin tedarikini ve ordunun kullanımına 

verilmesini öngörmüştür. Bu öngörü de Rusya’nın Suriye’de askeri güç bulundurmanın da 

etkisi vardır.  

Yeni silah sistemlerinin teminine ek olarak, reformlar ile silahlı kuvvetlerin organizasyon yapısı 

ve insan gücünün de reorganizasyonu amaçlanmıştır. Kuvvet yapısının planlı olarak yeniden 

yapılandırılması Suriye’deki askeri gücü de kapsamıştır. Bu kapsamda Rusya Federasyonu 

silahlı kuvvetlerinin Suriye’deki askeri faaliyetleri şunlardır: 

- Silahlı kuvvetlerin harbe hazırlık seviyesinin arttırılması, 

- İnsan gücünün yeniden düzenlenmesi kapsamında üst rütbeli subayların sayısı azaltılırken alt 

ve orta kademedekilerin sayısının arttırılması, 

- Operasyonel konsept açısından, Batılı ordularda olduğu gibi, tümen ve alay gibi büyük askeri 

birlikler lağvedilerek onu yerine tugay’ın standart muharebe gücü haline getirilmesi (De Haas 

vd. 2020; 294).  

Bununla birlikte Rusya’nın, Ukrayna’nın Donbas bölgesindeki operasyonu ağır zırhlı 

tugayların yapısının, en azından Rusya ve ona komşu bölgelerdeki operasyonlarda kullanılmak 

üzere korunmasının bir zaruret olduğunu göstermiştir (Howard ve Czekaj, 2019: 367). 

Rusya’nın Ukrayna’daki askeri operasyonu yeniden yapılanma planlarını hızlandırmıştır. 

Bununla birlikte, denizaşırı konuşlanmalarda Batılı ülkeler küçük, hızlı ve bağımsız tugay ve 

                                                            
1 Gosudarstvennaya Programma Razvitiya Vooruzheniy-GPV 
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taburları kullanmaktadır. Keza Rusya Federayonu da kendi silahlı kuvvetlerinde aynı sistemi 

kurmayı amaçlamıştır. Tüm bu alınan tedbirler harbe hazır muharip birlik sayısını arttıracaktır. 

 

RUSYA FEDERASYONU ORDUSU VE SURİYE’DEKİ PERFORMANSI 

Askeri reformlar ve yeni silah sistemlerinin temini sayesinde Rusya Federasyonu ordusunun 

askeri kapasitesi 2015 yılından sonra, önceki haline nazaran ciddi bir değişim geçirmiştir. 

Rusya, GPV 2020 sayesinde askeri olarak ilerleme sağlamasaydı, 2015 yılı sonbaharında 

Suriye’deki askeri harekâta katılamayabilirdi (Cooper, 2016: 51). Bunu da askeri reform 

çabasına borçludur. Bu kapsamda yapılan organizasyonel yapılanma ve yeni silah sistemlerinin 

geliştirilmesi Rusya Federasyonu ordusunun çağın şartlarının gerisinde kalmasını önlemiştir. 

Yeni silah sistemleri konusunu ele alacak olursa, Suriye İç Savaşı sayesinde Rus ordusu 

200’den fazla yeni silah sistemini gerçek çatışma ortamında test etmiştir. Bunlar arasında 

Suriye’de kullanılan ve en dikkat çekenleri ise şunlardır: 

- İHA’lar. Yakın zaman kadar Rusya Fedarasyonu ordusunun yeni bir İHA sistemi yoktu. 

Ancak İHA’ların özellikle keşif konusunda insan hayatını riske atmadan sağladığı faydanın fark 

edilmesinden sonra Rusya Fedarasyonu bu sistemlere daha fazla önem vermeye başlamıştır. 

Modern savaşın ve savaş alanının bir parçası haline gelen bu sistemler ve üçüncü taraflara satışı 

konusunda artan rekabet de Rusya Fedarasyonunu motive eden bir başka sebep olmuştur. Bu 

kapsamda Rusya, 2012 yılında Forpost İHA’yı, İsrail’den tedarik edilen parçaları da kullanarak 

üretmeye başlamıştır. Rusya Federasyonu Genel Kurmay Başkanı General Gerasimov’a göre 

Suriye hava sahasında hemen hergün 50-70 arasında İHA bulunmaktadır. Bu trafiği 

yönetebilmek için Rus ordusu özel İHA birlikleri kurmak mecburiyetinde kalmıştır. Buna ek 

olarak Forpost ve diğer İHA’ları topçu birlikleri ile saldırı uçaklarının hedef bilgi sistemine 

entegre etmiştir (Felgenhauer, 2019: 20). İHA sistemlerinin geliştirilmesi bir konu başlığı 

olarak GPV 2020’de bulunmaktadır ancak GPV 2027’de İHA sayısı ve çeşidinin arttırılması 

daha ileri bir amaç olarak konmuştur (Cooper, 2018: 12-13). Bu da Rusya Fedarasyonu’nun 

konuyu daha ciddiye almaya başladığının bir göstergesidir.  

- Uçaklar. GPV 2020’nin ilk döneminde savaş uçağı temininde öncelik Sukhoi dizayn bürosuna 

verilmiştir. Sovyet dönemi sistemlerin geliştirilmiş versiyonları olan bu uçaklar Suriye’de 

kullanımştır ve halen de kullanılmaya devam etmektedir.  

- Cruise Füzeleri. Uzun menzilli, sulatında da fırlatılabilen cruise füzesi Kalibr-NKi mevcutta 

Rus Donanması’nın elindeki en esnek, etkili ve modern cruise füzesidir. Hem konvansiyonel 

hem de nükleer savaş başlığı takılabilen bu füzelerin ilk kez oprasyonel olarak kullanımı 7 Ekim 

2015’tir. Aynı zamanda bir gövde gösterimi de olan bu kullanımda, Hazar Denizi’ndeki Rus 

Donanması’na ait bir firkateyn ve üç korvetten Suriye’de seçilen hedeflere en az 26 tane Kalibr 

füzesi fırlatılmıştır. 2017 yılına kadar Kalibr füzelerinin kullanıldığı 27 kadar saldırı yapılmış 

ve 140 fazla cruise füzesi Doğu Akdeniz’deki Rus gemilerinden Suriye içlerindeki hedeflere 

atılmıştır. Kalibr’in denizlatıdan fırlatılan versiyonu olan Kalibr-PL’de Suriye’deki 

çatışmalarda denenmiştir (Cooper, 2016: 109). 

- Taktik Balistik Füzeler. Iskander-M (NATO kod adı SS 26 Stone) ve Bastion (SSC-5 Stooge) 

Rusya’nın kıyı bölgelerini denizden gelecek tehditlere karşı savunmak için geliştirdiği 

füzelerdir. Iskander füze sisteminin temini GPV 2020’de vardır (Barrie ve Gethin, 2018: 6). 

Iskander-M’nin Suriye’de kullanımı sadece Rus üslerinin korunması ile konuşlandırılması ile 

sınırlı kalmıştır. Bilinen bir operasyonel kullanımı olmamıştır. Kullanılmasının ana sebebi ise 

maliyet ve orantılı güç kullanımıdır. Küçük muhalif hedeflerine karşı son derece sofistike olan 

bu füzenin kullanımı rasyonel ve maliyet etkin bir seçenek değildir (Radin, vd., 2019: 64).  
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Yeni kuvvet yapısına ve insan gücü kullanımıyla bağlantılı olarak aşağıdaki düzenlemeler de 

Rus ordusunu yeniden yapılanma planları kapsamında yapılmıştır. Bunlar sırasıyla: 

- Hızlı Konuşlandırılabilir Tugaylar. Suriye’de kazanılan deneyimlerin ışığında, düşman 

hatlarının arasından hızlıca geçip, saldırı yapabilecek yüksek derecede hareketli birlikler önem 

kazanmıştır (De Haas vd., 2016: 296). Bu birlikler küçük çaplı çatışmalarda kullanılabilecek 

özel birliklerdir. Kısa sürede hazırlanıp, bölgesel çatışmalara intikal edebilmektedirler.  

- Özel Askeri Şirketler. İç savaşın başlarında muhaliflere üstünlük kuramayan Suriye rejimi, 

devrilmemesi için İran ve Hizbullah destekli Şii milislere ek olarak Rus paralı askerler 

tarafından desteklenmiştir. Wagner Grubu bu paralı askerler arasında en bilinen ve en medyatik 

olanıdır (Marten, 2019). Suriye İç Savaşı ile ilgili yayınlanan raporlarda Rus paralı askerleri ve 

özel askeri şirketlerinin Suriye’deki Rus askeri üsleri ve lojistik imkânlarını kullandıkları ifade 

edilmektedir. Suriye’de Wagner tarafından 2 Şubat 2018’de yapılan ve basına da yansıyan 

saldırıda ABD güçleri ve onların PKK/PYD’li müttefikleri ile Fırat nehrinin doğu kıyısına 

geçmek isterken karşı karşıya gelmişlerdir. Rusya, Suriye’de kendi özel askeri şirketlerini 

sadece rejimi desteklemek için kullanmıştır. Ayrıca Rus enerji şirketlerine de koruma 

verilmiştir. Rusya, Suriye’den Rus şirketlerine maden çıkarma ve işleme, enerji sektöründe 

faaliyet izni vermesi konusunda talepkâr ve ısrarcı olmuştur. Ancak İç Savaş’ın başlarında 

enerji kaynakları sahalarının büyük bir kısmı muhaliflerin elinde olduğu için Rusya ve Rus 

enerji şirketleri Wagner’den tesislerin ele geçirilmesi ve sonrasında da korunması ve 

güvenliğinin sağlanması konusunda yararlanmıştır (Spearin, 2018: 66-72).  

- Rotasyon Sayesinde Askeri Birliklerin Savaş Tecrübesi Kazanması. Subayların ve askeri 

birliklerin harbe hazırlık seviyesinin arttırılması için Rusya Federasyonu Genel Kurmay 

Başkanlığı’nın üst rütbeli subayları ve tüm kurmay personeli sırayla Suriye’de 

görevlendirilmektedir. Genel Kurmay Başkanı Gerasimov’a göre Suriye’deki düzenli birlik 

rotasyonlarına Rus ordusunun tüm askeri bölgeleri ile kurmay subayları dâhil edilmiştir. Bunun 

sonucunda tümen ve tugay seviyesindeki askeri birliklerin komuta kademesinin %90’ı ilk elden 

savaş-muharebe tecrübesi kazanmıştır. 2015-2018 yılları arasında Suriye’de görev yapan Rus 

askerlerinin sayısı 48.000’dir (Felgenhauer, 2019: 10-11). 

Bu yeni silahlar, kuvvet yapısı ve personel kullanımına ek olarak Rusya Federasyonu 

Suriye’deki askeri operasyonları sırasında yeni askeri konseptler de kullanmaktadır. Bunlar da: 

- Özel Kuvvetlerin Kullanımı. Hava İndirme ve Özel Kuvvet (Spetsnaz) gibi seçme birliklerin 

Suriye’de savaş alanında kullanımı ve Rus Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın (KSO) faaliyetleri 

dikkate değerdir. Bu hızlı intikal edebilen birlikler Rus ordusundaki harbe hazırlık seviyesi en 

üst düzeyde olan birliklerdendir ve kısa sürede hazırlanıp bölgesel çatışmalara katılabilmekte 

ve sefer görev kuvveti olarak kullanılabilmektedirler. Suriye’de çoğunlukla keşif, gizli ve 

doğrudan saldırı görevlerinde, gerilla savaşı veya Tartus limanı ile Himeymim hava üssünün 

korunması, Palmira petrol sahasının kurtarılması gibi özel görevlerde kullanılmışlardır (Radin, 

vd., 2019: 46-47 ve 64).  

- Küçük Gemilerden Ateş Desteği. Rus Donanması büyük gemilerin kullanımı stratejisini terk 

edip daha küçük gemileri kullanmaya yönelmiştir. Buna en güzel örnek Suriye’deki Kalibr 

saldırılarında Hazar Denizi’ndeki korvet ve firkateynlerle Kilo sınıfı denzilatıların kullanılması 

verilebilir. Rus Donanması ateş gücünü kolay hedef olabilen büyük gemiler yerine daha küçük 

ve sayıca fazla küçük platformlara kaydırmayı tercih etmiştir (Parnemo, 2019: 41-69).  

- İstihbarat, komuta-kontrol ve hassas atışların irtibatlandırılması. Rus Genel Kurmayı modern 

savaşın radyo-elektronik savaş, KSO ve İHA’lar gibi sofistike sistemlerin bir arada ve 

koordineli bir şekilde kullanımını şart koştuğunu fark etmiştir. Suriye’deki savaş, Rus askeri 

faaliyetleriyle tüm modern Rus silah sistemlerinin test edildiği bir alan haline gelmiştir. Bu 

3. INTERNATIONAL ANKARA MULTIDISCIPLINARY STUDIES CONGRESS 
December 5-7, 2021 

Ankara, Turkey

Full Texts Book 216 www.izdas.org

_____________________________________________________________

____________________________________________________________



 
 

savaşta tüm sınıflardan askeri birlikler istihbarat, keşif ve ateş desteği konusunda kendisini 

deneyebilmektedir (Adamsky, 2018: 413-30).  

 

SONUÇ 

Rusya Federasyonu Suriye’deki askeri faaliyetleri yoluyla güç projeksiyonu kapasitesini 

geliştirmekte ve bunu dünyaya sergilemektedir. Rusya Federasyonu ordusu bu yeteneğini 2008 

yılından beri yapılan reformlar sayesinde elde etmiştir. Rusya’nın Ortadoğu ve Akdeniz’e 

yönelik stratejileri ve yeniden büyük devlet olma politikası (Velikiderzhavnost) yüzünden 

Suriye’deki askeri varlığı kısa vadede sona ermeyecektir. Rusya bu mevcudiyetini hem askeri 

gücünü eğitmek hem de Suriye’deki varlığını kalıcı hale getirmek ve bir Ortadoğu ülkesi olmak 

için kullanmaktadır. 

Rusya askeri reform ve modernizasyon poltikası kapsamında ordusunu modernleştirmek için 

yeni silah sistemleri geliştirmeye de çalışmaktadır. Bu amaç kapsamında, büyük kısmı Suriye 

savaş alanında test edilmiş olan yeni silah sistemleri geliştirmiştir. Bu kapsamda Rus ordusunun 

İHA kullanımı artsa da, bu silahların kullanımında Türkiye’ye kıyasla geri kaldığı 

görülmektedir. Keza İHA’lara karşı hava savunma sistemlerinin etkinliği konusunda, özellikle 

de İkinci Karabağ Savaşı’ndan sonra, ortaya çıkan şüpheler tam anlamıyla giderilememiştir. 

Ordu birliklerinin modernize edilen kuvvet yapısı ve insan gücünün daha etkin kullanımı da bu 

reformların faydaları arasındadır. Bu durum Suriye İç Savaşı sırasında bizzat sahada test 

edilmiştir. Özellikle sınırlı ve küçük çaplı çatışmalarda çabuk intikal edebilen tugay 

büyüklüğündeki askeri birliklerin kullanımı Rusya Federasyonu ordusunun güç projeksiyonu 

imkânını arttırmıştır. Ek olarak, düzenli ordu birliklerini desteklemek için özel askeri şirketlerin 

kullanımı özellikle de zayiat verme ve dolayısıyla da kamuoyu tepkisi ile karşı karşıya kalma 

ihtimalini azaltmıştır. Bu da Rusya Federasyonu yönetiminin hareket alanını genişletmiş ve 

maruz kalınan kamuoyu baskısını yönetilebilir hale getirmiştir.  

Rus ordusu ve komuta kademesi savaş tecrübesi kazanmak için Suriye İç Savaşı’nın kendilerine 

sunduğu fırsatı kaçırmamıştır. Rus ordusunun bu kapsamda Suriye’deki savaş alanında 

kullandığı operasyon tarzı yeni bir operasyon tekniği de geliştirdiğini göstermektedir. Sınırlı 

bir bölgede, sınırlı güç kullanımına imkân veren durumlarda özel kuvvetlerin kullanımının 

etkili olduğu görülmüştür. Oysa eski Rus savaş taktiğine göre hedef alınan bölge, güvenli bir 

mesafeden günlerce uzaktan vurulur, daha sonra kara birlikleri bölgeye gönderilirdi. Birinci 

Çeçen Savaşı ve Grozni kuşatması bu duruma güzel bir örnektir. 

Tüm bu sayılanlar Rus askeri reformlarının bir başarı hikâyesi olduğunu mu göstermektedir. 

Bu sorunun cevabı tartışmaya açıktır. Reformların elbette faydaları olmuştur ancak Rus 

ordusunun hala çözüm bulamadığı sorunları bulunmaktadır. Örneğin Rusya hala Batılı ülkelerin 

ambargosundan etkilenmektedir. Bu ambargo bazı kilit teknolojilere erişimini 

zorlaştırmaktadır. Ek olarak Rusya Federasyonu’nun artan enerji gelirlerine rağmen savunma 

bütçesi 2015 yılından beri sürekli düşmektedir. Neredeyse tek gelir kaynağına bağımlı hale 

gelen ülke ekonomisi, enerji piyasasında yaşanan arz-talep değişiklikleri nedeniyle 

beklenenden daha az bir gelişme oranına imkân vermektedir. Bu da ülkenin ekonomik yapısının 

dış etkilerden zarar görme ihtimalini arttırmaktadır. 

Sonuç olarak, her ne kadar reformlara gitse de geleneksel askeri sistemini fazla değiştirmeyen 

Rus ordusu hala gelişmiş ve uzmanlık gerektiren silahların kullanımı, personel eğitimi vb. 

görevleri subaylara gördürmektedir. Hemen her görev subaylarda olduğu için bu durum çok 

fazla subay ihtiyacına sebep olmaktadır. Orduda kalıcı bir astsubaylık sisteminin olmaması 

nedeniyle ortaya çıkan olumsuzlukları aşmak için oluşturulan sözleşmeli astsubaylık sisteminin 

de fiiliyattaki uygulamasındaki eksklikler sebebiyle kendisinden bekleneni verememiştir. Keza 
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ülke içindeki yolsuzluk sorunu ve üretim alanında yaşanan aksaklıklar askeri sanayide de 

mevcuttur, bu da reform sürecinin tam olarak sisteme yansımasını yavaşlatmaktadır. Yine de 

tüm eksikliklerine rağmen Rusya’da 2008 yılından beri askeri alanda yapılan reformlar 

federasyon ordusunun dönüşmesini sağlamış ve gücünü de arttırmıştır.  
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ÖZET 

Bu bildirinin amacı günümüzde kamu yönetiminin önemli kavramlarından biri olarak öne çıkan 

desantralizasyon kavramını çok boyutlu bir değerlendirmeye tabi tutarak desantralizasyonun 

idari açıdan olumlu ve olumsuz yönlerini ele almaktır. Desantralizasyon, merkezi yönetimin 

yetki ve sorumluluklarının dağıtılmasını ima eden bir kavramdır. Desantralizasyon 

tartışmalarını belli bir bağlam içerisinde düşünmek gerekmektedir. Bu bağlam içerisine  

demokratikleşme, katılım, çoğulculuk ve hizmetlerin verimli hale getirilmesi gibi siyaset 

biliminin ve kamu yönetiminin bazı önemli başlıkları  girmektedir. Özellikle II.Dünya Savaşı 

sonrasında Batılı demokrasilerde önem kazanan desantralizasyon kavramının temellerine 

bakıldığında yetki ve sorumluluğun bölüştürülmesi, şahısların keyfiliğinin önüne geçilmesi ve 

kurumsallaşmanın sağlanması gibi amaçların öne çıktığı görülecektir.   

Desantralizasyon, yerel yönetimlerin güçlenmesi, hizmetlerin etkin ve verimli sunulması, 

bürokrasinin azaltılması ve demokratikleşme noktalarında önem arz etmektedir.  Ancak 

merkeziyetçi yapının güçlü olduğu pek çok ülkede hem güç ve yetkinin paylaşılmak 

istenmemesi hem de söz konusu talepleri dile getiren uluslararası ve yerel aktörlere duyulan 

güvensizlik yerelleşmenin önünü tıkamaktadır. Türkiye’de son günlerde yoğun olarak tartışılan 

bu konunun yakın gelecekte daha da şiddetli bir biçimde tartışılacağını öngörmek yanlış bir 

tahmin olmayacaktır. 

Desantralizasyon, siyasal, idari, ekonomik ve mali boyutları olan kavramdır. Bu sebeple 

çalışmanın ilerleyen bölümlerinde idari desantralizasyon başlığı altında dekonsantrasyon, 

devolüsyon ve delegasyon kavramlarını da inceledik.  

Anahtar Kelimeler: Desantralizasyon, demokratikleşme, merkeziyetçilik, kamu yönetimi. 

  

ABSTRACT 

Decentralization is one of the important concepts of public administration. The aim of this 

paper, is to examine the positive and negative aspects of decantralization.  Decentralization 

need to be considered within a context: Democratization, participation, pluralism and effiency.   

Decentralization meaning distrubition of powers and responsibilities. Decentralization came to 

fore in Western democrasies after World War II. The concept of decentralization purposes such 

as preventing the arbitrariness of individuals and ensuring institutionalization. 

Decentralization is important point, strengthening local administrations, providing services 

effectively and efficiently, reducing bureaucracy and democratizing. But it seen as a risk in 

centralized countries.  This issue will continue to be discussced in Turkey. The concept has 

political, administrational, economic and financial dimensions. We also examined   

deconcentration, devolution and delegation.  

Keywords: Decentralization, democratization, centralism, public administration. 
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GİRİŞ 

Kamu yönetimi sosyal bilimlerin diğer dallarındaki  gelişmelerden etkilenen interdisipliner bir 

alandır. Bu bildirinin amacı günümüzde kamu yönetiminin önemli kavramlarından biri olarak 

öne çıkan desantralizasyon kavramını çok boyutlu bir değerlendirmeye tabi tutarak 

desantralizasyonun idari açıdan olumlu ve olumsuz yönlerini ele almaktır. Desantralizasyon 

kavramı üzerine düşünmeye merkezi yönetim ve yerinden yönetim kavramlarını ele alarak 

başlamak doğru olacaktır. Bilindiği gibi merkezden yönetim, idarenin topluma ulaştıracağı 

hizmetlerin devlet merkezinden ve tek elden yürütülmesidir. Merkezden yönetim ilkesinin 

uygulandığı ülkelerde, idarî hizmetler devlet merkezinde bulunan ve sayıları belirli ve sınırlı 

olan yetkililer tarafından planlanır, düzenlenir ve yürütülür. Literatürde yerinden yönetim 

kavramının karşılığı olarak genellikle adem-i merkeziyet veya decentralization kavramı 

kullanılmaktadır. Bir ülkedeki farklı yönetim kademeleri arasında örgütlenmenin biçimini ifade 

eden yerinden yönetim –adem-i merkeziyetçilik- (decentralization) kamu yönetimi açısından 

devlet yönetiminin kademelendirilmesini öngörür. (Ökmen, Parlak, 2013,49)  

Dennis A. Rondinelli desantralizasyonu (Rondinelli,1983,15); “Kamuya ait merkezi yönetim 

ve fonksiyonların; merkezi otoritenin taşra birimlerine, yarı özel kamu birliklerine, fonksiyonel 

otoritelere, özerk yerel yönetimlere ya da hükümet dışı örgütlere devredilmesi” olarak 

tanımlamaktadır. Bu noktada desantralizasyonun çok boyutlu bir kavram olduğuna ve siyasal, 

idari, ekonomik ve mali boyutlarının bulunduğuna dikkat çekmemiz gerekmektedir. Bu 

boyutların her biri belli kavram çerçeveleri ve ağlarına gönderme yapmaktadır. 

  

DESANTRALİZASYONUN SEBEPLERİ, OLUMSUZ VE OLUMSUZ YÖNLERİ 

Desantralizasyonun; ideolojik, siyasi ve işlevsel olmak üzere üç temel sebebinin olduğu ileri 

sürülebilir (Özmüş,2005,2). İdeolojik sebepler olarak; Merkezi hükümete duyulan güvensizlik, 

bireysel, yerel sorumluluklara ve özerkliğe değer verilmesi, merkezi veya otoriter hükümete 

karşı tepki gibi sebepler sıralanabilir. Siyasi nedenler olarak; Demokratikleşme, özerklik, temsil 

ve merkezi hükümetin kendisi için sorun yaratan işlevlerinden kurulmak istemesi gibi sebeplere 

işaret edilebilir. İşlevsel nedenler ise şunlardır; Kamu hizmetlerinin ve altyapı çalışmalarının 

verimli ve etkili bir biçimde yerine getirilmesinin sağlanması. Yerel önceliklerin ve ihtiyaçların 

temini için kaynak ve yetkinin sağlanması. Hizmetlerin sağlanmasında kamu ve özel sektör 

rekabetinin arttırılması. 

Pek çok kavram ve olgu gibi desantralizasyonun da olumlu ve olumsuz yönleri bulunmaktadır. 

Bu noktada desantralizasyonun olumlu ve olumsuz yönlerini karşılaştırmalı bir biçimde ele 

almak doğru olacaktır.  

İlk olarak desantralizasyonun olumlu yönlerine göz atalım; 

-Bir bölgede yaşayan insanlar ihtiyaçlarını ve sorunlarını en iyi kendileri tespit edebilir. Bu 

sebeple desantralizasyon olumlu sonuçlar doğurur. 

- Kararları kendisi veren ve uygulayan halk aktif olarak rol aldıkları programların 

yürütülmesinde de daha fazla gönüllü olacaktır. Dolayısıyla, iş bölümü kolaylaşacak, dinamik, 

yenilikçi ve esnek bir yönetim tarzı ortaya çıkacaktır. 

- Desantralizasyonun bürokrasiyi azaltır. Bu sebeple yönetimin şeffaflık, açıklık, adalet, 

dürüstlük ilkelerine uygun olarak gerçekleştirilmesi beklenir. 

- Desantralizasyon, bölgelerarası rekabeti ve demokrasinin gereklerini sağlamaya katkı sunar.  

Jones ve Stewart’ın desantralizasyon sisteminde yerel yönetimin varlığı aşağıda sıralanan 

avantajları sağlamaktadır; (Jones ve Stewart 1983,10)  
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 “Toplum içinde gücün dağılımı ve böylece tek merkezde gücün yoğunlaşmasının önlenmesi;  

Hizmetleri karşılamada çeşitlilik ve böylece merkezî ve tek düze cevap riskinin önlenmesi.  

Kaynak kullanımında tasarruf ve böylece yerel ihtiyaç ve bakışlara uymayan ulusal 

standartların neden olduğu israfın önüne geçilmesi; Yerelde bilgi, tecrübe ve yapabilir olma 

kabiliyeti ve dolayısıyla merkezî bürokrasinin uzaklığının, sınırlılıklarının olumsuz etkilerinden 

korunmak; Toplumda demokrasi ve özyönetimi güçlendirmek ve böylece bürokrasi üzerinde 

kontrolü, merkezdeki seçilmişlerin (bakanlar ve milletvekillerinin) tekeline bırakmamak.”   

Görüldüğü gibi desantralizasyon katılım, demokratikleşme, hesap verebilirlik, çoğulculuk gibi 

yönlerden yönetim açısından olumlu özellikleri barındırır ve önemli fırsatlar sunar. Bununla 

birlikte desantralizasyonun yönetim açısından kimi riskler taşıdığına yönelik bazı eleştirilere de 

dikkat çekmek gerekmektedir. 

Bu eleştiriler şu başlıklar altında toplanabilir; 

1-Farklı bölgelerin doğal kaynaklar, teknik eleman, nitelikli bürokrat ve mali olanaklar 

açısından birbirinden farklılaşması nedeniyle bölgelerarası eşitsizliklerin, artması söz konusu 

olabilir.  

2-Yerel yönetimler tarafından yürütülen bazı projeler, merkezi yönetim tarafından 

benimsenmeyebilmekte, bu da yönetim süreçlerini sekteye uğratabilir.  

3- Hizmetlerin yerel yönetimler tarafından sunulması halinde ölçek ekonomisi nedeniyle sabit 

giderler ve maliyetler yüksek olabilir.  

4-Desantralizasyon politikası ile yerel yönetimlerin güçlenmesiyle birlikte yüksek düzeyde 

borçlanma, yolsuzluklar ve kontrolsüz harcamalar, düşük kalitede hizmet sunumu ve yetkinin 

kötüye kullanımı veya zorla ele geçirilmesi gibi riskler ortaya çıkabilir. Yukarıda sayılan 

olumsuz olabilecek özellikler desantralizasyon politikalarında risklere işaret etmektedir. 

Bunlara ek olarak ülkemizde on yıllardır devam etmekte olan terör sorununun desantralizasyon 

denemelerinde bir bariyer olduğunu belirtmeliyiz.    

Desantralizasyonun sebeplerine, ihtiva ettiği fırsat ve risklere işaret ettikten sonra idari 

desantralizasyon ve türlerinin incelenmesine geçiş yapabiliriz.   

  

İDARİ DESANTRALİZASYON VE TÜRLERİ 

Yukarıda desantralizasyonun çok boyutlu bir kavram olduğunu belirtmiştik. Literatürde Recep 

Bozlağan’ın çalışması gibi desantralizasyonu üç temel başlık altında inceleyen çalışmalar 

bulunmaktadır (Bozlağan,2011,83-84, aktaran Daoudov,2020,77); 

“Siyasî desantralizasyon: Federatif yapıya sahip devletlere özgü bir model olup, bu tür 

devletlerde, yasama, yürütme ve yargı erkleri federal devlet (merkezî hükümet) ile federe 

devletler (eyaletler) arasında paylaşılmıştır. Federal anayasa, federal devletin yetkilerini 

sayarak ona istisnaî bir konum tanırken, federe devletleri ise diğer alanlarda genel olarak yetkili 

kılmaktadır. Bu tür devletlerde mahallî idareler genel olarak federe devletlerin anayasaları 

tarafından düzenlenmiştir. İdarî desantralizasyon: Üniter devletler tarafından uygulanan bir ilke 

olup, yasama ve yargı yetkisi merkezî idarenin uhdesinde kalırken, yürütme yetkisi kısmen 

mahallî idarelere aktarılmaktadır. Yani, yürütme yetkisinin mahallî idarelerle paylaşıldığı 

devletler geleneksel olarak üniter devlet şeklinde adlandırılmaktadır.  

Kimi üniter devletlerde ise mahallî idareler ile merkezî idare arasında “bölge” ölçeğinde idarî 

birimler oluşturulmuştur. Üniter-bölgeli devlet veya bölgesel devlet olarak adlandırılan bu tür 

yapılarda, merkezî idare sahip olduğu yürütme yetkisinin bir bölümünü bölge idarelerine, bir 
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bölümünü de mahallî idarelere aktarmaktadır. Bölge idareleri de bazı yetkilerini alt kademedeki 

mahallî idarelere devredebilmektedir.”  

Bildirinin bu aşamasında “idari desantralizasyonun” kavramsal karşılığı ve türleri üzerine 

yoğunlaşacağız. İdari desantralizasyon yerel yönetimlere hizmetlerin sağlanmasında yönetimle 

ilgili sorumluluk ve yetkilerinin devredilmesidir. Bu tür desantralizasyonda, yasama ve yargı 

kuvvetleri merkezde toplanmış, yerel yönetimlere yalnızca yürütmeye ilişkin bazı yetkiler 

verilmiştir. (Pirgaip,2013, 17)  

İdari desantralizasyon kendi içinde üçe ayrılmaktadır: 

1-Dekonsantrasyon  

2-Devolüsyon  

3-Delegasyon  

Bu bölümde ilk olarak Dekonsantrasyon kavramını ele alacağız. Dekonsantrasyon ilkesi 

günümüz Türkçesinde yetki genişliği olarak ifade edilmektedir. Kavramın Eski Türkçe ’deki 

karşılığı adem-i temerküzdür. Decontretation; merkezi yönetimin yürütmeye ilişkin bazı 

yetkilerini aynı hiyerarşik yapı içerisinde örgütlenmiş yerel birimlerine devretmesi olarak 

tanımlanır. Örneğin, bakanlıkların il müdürlükleri merkezin yerinden yönetimi çerçevesinde 

oluşturulmuş birimlerdir. Yereldeki bu birimler bağlı oldukları merkezi kurum tarafından 

belirlenen siyasetlerin, alınan kararların yereldeki uygulayıcısı konumundadır; siyasal karar 

alma yetki ve organları olmadığı gibi genellikle demokratik ilkeler temelinde çalışmaz. 

(Ökmen, Parlak,2013,50) 

Cuma Çiçek’e göre dekonsantrasyon bize farklı bir “yerelleşme” perspektifi sunmaktadır. 

“Dekonsantrasyondan amaçlanan müdahale alanını yayarak ve derinleştirerek merkezi daha da 

güçlendirmektir. Bu anlamda dekonsantrasyon genelde yeniden merkezileşme ile birlikte işler.” 

(Çiçek,2015) 

İdari desantralizasyon başlığı altında ele alacağımız ikinci kavram olan “delegasyon” 

(delegation) kavramının Türkçe karşılığı olarak yetki aktarımı, yetki devri ve yetki göçerimi 

terimleri kullanılmaktadır. Bu karşılıkları içerecek şekilde delegation, belirli hizmetler ve 

görevlerin yerine getirilmesi için bazı yetki ve sorumlulukların bağımsız kurumlara veya 

örgütlenmelere aktarılması olarak tanımlanabilir.  

Devolüsyon, karar verme, finansman ve yönetim yetkisinin kurumsal anlamda yarı özerk 

statüye sahip yerel yönetimlere devredilmesi olarak tanımlanmaktadır. Bir başka deyişle, ulusal 

yapılanmanın altında, yerel yönetimin birçok noktada (belediye başkanı veya konsey üyelerinin 

seçimi, gelir toplama ve harcama yetkisi vb.) özerk bir alt düzey yapılanma oluşturulmakta, 

bölgelerin coğrafi sınırları iyice çizilmekte ve yasal durumları açıkça tanımlanmaktadır.  

Devolüsyonun temel olarak beş özelliği vardır: (a) Yerel yönetimler merkezi yönetimin 

doğrudan kontrolünden bağımsızdır, (b) Kesin olarak belirlenmiş ve yasal statü kazanmış 

coğrafi sınırlar içinde sorumluluklarını yerine getirirler, (c) Kendi gelirlerini sağlama ve gelir 

kaynağı yaratabilme özellikleri vardır, (d) Toplum bu örgütleri kendi ihtiyaçlarını karşılamak 

üzere kurulmuş ve etki edebilecekleri örgütler olarak kabul ettiği için bu kuruluşlara bakış açısı 

farklıdır, (e) Her ikisi de birbirinden bağımsız hareket ettiği için merkezi yönetim ile yerel 

yönetim arasındaki ilişki menfaate dayalıdır. (Tatar,141) 

İdari desantralizasyon başlığı altında ele alacağımız üçüncü ve son kavram devolüsyondur. 

Devolüsyonun yetki genişliğinden farkı, devolüsyonda, yerel yönetimlerin yönetsel 

fonksiyonun yanı sıra yetki ve sorumluluk da devralmasıdır. Bu özelliği nedeniyle, 

devolüsyonun literatürde gerçek desantralizasyon olarak değerlendirildiği de 
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olmaktadır.Gelişmiş ülkelerdeki deneyimler devolüsyonun geçerli bir yol olduğunu göstermiş 

olmakla birlikte, merkezin mali kaynağın ve alt düzey yapılanmalar arasında koordinasyonun 

sağlanmasına katkıda bulunması gerekmektedir. (Balcı, 2005) 

Kamu yönetiminin kademelenmesi anlamında yerinden yönetim türü devolution Türkçe’de 

genellikle yetki devri terimiyle karşılanmaktadır. (Çelebi, 2003,17) Yerel yerinden yönetim 

kavramı yasal olarak oluşturulmuş, seçilmiş karar organlarına sahip, belirli mali kaynaklar ile 

kaynak yaratma kapasitesine ve sınırlı düzeyde de olsa özerkliğe sahip, merkezi yönetimin 

hiyerarşik yapısı dışında alt kademe yönetim birimlerini içerir. Merkez, bazı yetki ve 

sorumluluklarını bu birimlere devreder. Bu ilke temelinde oluşturulan en tipik yerel yönetim 

birimi belediyedir.   Günümüzde birçok çalışma ve raporda yerinden yönetim (Decentralization) 

ile eşanlamlı olarak kullanılır ve yerel yönetim kavramı kullanıldığında yerel yönetim ilkesi 

(devolution) düşünülmelidir. Bir ülkede yerel yönetim sisteminden söz edildiğinde yerel 

yönetim ilkesi (devolution) temelinde gerçekleştirilmiş yönetim kademelenmesi söz konusudur. 

Bu sistemin kaç kademeden oluştuğu, kademeler arası ilişkilerin örgütlenişi, işlevlerin 

paylaşımı gibi konular devletlerin gelişiminin siyasal tarihsel arka planıyla ilişkilidir. Ancak; 

decentralization kavramı hem merkezin bazı yetki ve sorumluluklarının hiyerarşik yapı 

içerisindeki alt birimlere devri ve Türkçe’de yetki devri anlamına gelen deconcentration 

kavramını, hem merkeze ait bazı yetkilerin merkezin hiyerarşik yapısı dışındaki örgütlere 

devredilmesi anlamına gelen delegation kavramını, hem de merkezi hükümete ait bazı görev ve 

yetkilerin genel yönetim hiyerarşisi dışında seçilmiş organlardan oluşan özerk yerel birimlere 

devredilmesi anlamına gelen ve Türkçe’de yerel yönetim olarak adlandırılan devolution 

kavramını içermektedir. Bu nedenle, “decentralization” kavramının karşılığı olarak “yerinden 

yönetimi”; “devolution” kavramının karşılığı olarak da “yerel yerinden yönetim”i kullanmak 

mümkündür. Devolüsyon (devolution); merkezi yönetimden bağımsız ve belirli 

sorumluluklarla yüklü otoritelerin kurulmasını içermektedir ve bunlar genel olarak yerel 

yönetimler olarak tanımlanır. Modern anlamda desantralizasyon; merkezi idarenin yürüttüğü 

planlama, karar verme, kamu gelirlerinin toplanması vb. idari yetkilerin bir kısmının taşra 

kuruluşlarına, yerel yönetimlere, federe birimlere, yarı-özerk kamu kurumlarına, meslek 

kuruluşlarına ve idare dışında yer alan gönüllü örgütlere aktarılması olarak ifade edilebilir.  

(Rondinelli,1983,15) 

 

SONUÇ 

Desantralizasyon son dönemde ciddi tartışmalara konu olan kavramlardan biridir. Kamu 

yönetimi bağlamında bu kavram uygulamada başka birçok kavram gibi bazı fırsat ve riskleri 

bünyesinde barındırmaktadır. Bu bağlamda ülkemizde yerel yönetimlerin güç kazanması, 

hizmetlerin etkin ve verimli sunulması, bürokrasinin azaltılması ve demokratikleşme 

noktalarında önem arz etmektedir.  Ancak merkeziyetçi yapının güçlü olduğu pek çok ülkede 

olduğu gibi Türkiye’de de hem güç ve yetkinin paylaşılmak istenmemesi hem de söz konusu 

talepleri dile getiren uluslararası ve yerel aktörlere duyulan güvensizlik yerelleşmenin önünü 

tıkamaktadır. Türkiye’de son günlerde yoğun olarak tartışılan bu konunun yakın gelecekte daha 

da yoğun bir biçimde tartışılacağını öngörmek yanlış bir tahmin olmayacaktır. Desantralizasyon 

tartışmalarında en önemli başlıklarımızdan biri de konuya ilişkin yetişmiş insan kaynağının 

nitelik ve niceliğinin artırılmasıdır. Bu kapsamda üniversitelere ciddi sorumluluklar 

düşmektedir. Ayrıca yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının desantralizasyonun 

önemine ilişkin çıktı odaklı çalışmalar düzenlemeleri gerekmektedir.  Son ve önemli nokta 

olarak vatandaşların her düzeyde yönetim süreçlerine aktif olarak katılımı ve bilinçlenmesinin 

önemine işaret edilebilir.   
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ÖZET 

Bu araştırmada, Türkiye’de “Sosyal-Kamuoyu Araştırmaları” alanında yazılan doktora 

tezlerinde kullanılan yöntem ve teknikler ile nitelik düzeylerinin belirlenerek saha araştırmaları 

ile alan araştırmalarında kullanılan yöntem ve teknikler karşılaştırılmaya çalışılmıştır. Nitel 

araştırma yönteminin tercih edildiği araştırmanın kuramsal evrenini Türkiye’de “Sosyal-

Kamuoyu Araştırmaları” alanında yazılmış ve ulusal tez merkezi resmi web sayfasında 

yayınlanmış doktora tezleri oluşturmaktadır. Çalışmada herhangi bir örnekleme yöntemi tercih 

edilmemiş, çalışma evreninin tamamına ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda ulusal tez 

merkezi’nde “kamuoyu” anahtar kelimesiyle arama yapılmış ve toplam 48 doktora tezine 

ulaşılmıştır. Söz konusu tezlerin 10 tanesi erişime kapalı olduğu için değerlendirmeye alınan 

tez sayısı 38’dir. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından oluşturulan bir kodlama 

çizelgesi kullanılmıştır. Doküman analizi ile toplanan veriler, içerik analizi ile tezin yazıldığı 

yıl ve anabilim dalı, tez danışmanı, tezde kullanılan yöntem ve teknikler, amaç ve sorunsala 

uygunluğu kapsayacak bir şekilde çözümlenmiş, tablo ve grafiklerle yorumlanmıştır. 

Araştırmanın sonucunda, alan araştırmalarında kullanılan yöntem ve teknikler ile saha 

araştırmalarında kullanılan yöntem ve tekniklerin tercih edilme oranlarında farklılık olduğu 

tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kamuoyu, Kamuoyu Araştırmaları, Yöntem, Teknik 

ABSTRACT 

In this research, the methods and techniques used in doctoral theses written in the field of 

"Social-Public Opinion Studies" in Turkey and their qualification levels were determined and 

the methods and techniques used in field researches and field researches were tried to be 

compared. The theoretical universe of the research, in which the qualitative research method is 

preferred, consists of doctoral theses written in the field of "Social-Public Opinion Studies" in 

Turkey and published on the official website of the national thesis center. No sampling method 

was preferred in the study, and it was tried to reach the entire population of the study.In this 

context, a search was made in the national thesis center with the keyword "-public opinion" and 

a total of 48 doctoral theses were reached. Since 10 of these theses are closed to access, the 

number of theses evaluated is 38.A coding chart created by the researcher was used as a data 

collection tool. A coding chart created by the researcher was used as a data collection tool. The 

data collected by document analysis were analyzed by content analysis, covering the year and 

department, the thesis advisor, the methods and techniques used in the thesis, the suitability for 
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the purpose and the problematic, interpreted with tables and graphs. As a result of the research, 

it has been determined that there is a difference in the rate of preference of the methods and 

techniques used in field research and the methods and techniques used in field research. 

Keywords: Public Opinion, Public Opinion Surveys, Method, Technique 

GİRİŞ 

Kamuoyu alanında sistematik çalışmalar 20. Yüzyılın başlarında başlamasına rağmen kavram 

üzerinde araştırmacılar henüz tam bir fikir birliğine ulaşamamıştır. Kamuoyu kavramını 

psikologlar “kişisel”, siyaset bilimciler “kitle” ve sosyologlar “grup” olarak 

değerlendirmektedir. Alanlara göre kamuoyu kavramının tanımlaması farklılık gösterse de en 

geniş anlamda kamuoyu, “kamu çıkarını ilgilendiren bir konu hakkında bir davranış ortaya 

koymaya hazır olan küme veya bu kümeye hâkim olan kanaat” olarak tanımlanmaktadır. 

Sosyal araştırmaların bir türü olan kamuoyu araştırmaları ise, toplumsal yaşama dair 

eğilimlerin, algıların ya da davranışların araştırılması, değerlendirilmesi ve gelişme önerilerinin 

sunulmasını sağlayan kontrollü bir sorgulamadır. Lake ve Harper’e (2002: 12) göre; kamuoyu 

araştırmaları, insanların belirli bir konudaki duygu ve düşüncelerini ortaya çıkartarak değişik 

bilgileri nereden aldıklarını göstermesi bakımından önem arz etmektedir. Bu kapsamda 

kamuoyu araştırmaları nitel (kalitatif) ve nicel (kantitatif) olmak üzere iki temel yöntemle 

yapılmaktadır (Tufan, 1995: 11-12). 

Sayısal bir veri elde etmeye yönelik olmayan nitel kamuoyu araştırmalarında araştırmaya dahil 

olan kişilerden araştırma evreninde aranan belirli özelliklere sahip olması beklenir. Ancak tam 

bir temsiliyet şartı aranmaz. Nicel kamuoyu araştırmalarında ise; sayısal olarak temsiliyet şartı 

temeldir ve araştırma evrenini hatasız bir şekilde temsil edecek örneklem kitlenin seçilmesi 

oldukça önemlidir. Nicel kamuoyu araştırmalarında genellikle anket tekniği tercih 

edilmektedir. 

Bu kapsamda yapmış olduğumuz çalışma, “Sosyal-Kamuoyu Araştırmalarında Kullanılan 

Yöntem ve Tekniklerin” ulusal tez merkezi resmi web sayfasında yer alan doktora tezlerinde 

nasıl kullanıldığını tespit etmeye ve bu tezlerin niteliklerini irdelemeye yönelik olarak 

hazırlanmıştır. 

Çalışmanın ilk bölümünde kamuoyu kavramı açıklanmış, kamuoyu araştırmalarının tarihsel 

gelişiminden kısaca bahsedilmiş ve kamuoyu araştırmalarında kullanılan yöntem ve teknikler 

hakkında bilgi verilmiştir. Ardından literatür incelemesi ışığında “Kamuoyu Araştırmaları” 

alanında yazılmış olan doktora tezleri taranmış ve saha araştırmalarında kullanılan yöntem ve 

tekniklerle olan ilişkisi karşılaştırılmıştır. 

Yapılan literatür incelemesinde, “Sosyal-Kamuoyu Araştırmaları” alanında yazılmış doktora 

tezlerinde kullanılan yöntem ve teknikleri belirleyen kapsamlı bir çalışmanın yer almadığı 

görülmüştür. Bu sebeple, söz konusu literatür eksikliğinden yola çıkılarak çalışmada, “Sosyal-

Kamuoyu araştırmaları alanında yazılmış olan doktora tezlerinde kullanılan yöntem ve 

teknikler nelerdir?”, “Bu tezlerin nitelikleri hangi düzeydedir?” ve “Saha araştırmalarında 

kullanılan yöntem ve teknikler, alan araştırmalarında kullanılan yöntem ve tekniklerden 

farklılık göstermekte midir?” sorularına yanıt aranmaktadır. 

Çalışma amacına uygun olarak verilerin elde edilmesinde kalitatif (nitel) araştırma tekniği olan 

doküman incelemesinden faydalanılmıştır. Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olay 

veya olgu hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin incelenmesini kapsar. Bir araştırmada 

doküman incelemesi tek başına kullanılabileceği gibi diğer nitel araştırma tekniklerinin 

kullanıldığı araştırmalarda çeşitleme yapmak amacıyla da kullanılabilir. Bu kapsamda öncelikle 
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doküman analizinin ilk aşaması olarak ulusal tez merkezi resmi web sayfasında “Kamuoyu” 

alanında yazılmış ve erişime açık olan doktora tezleri pdf formatında indirilmiştir.  

Diğer aşamada ise; araştırmacı tarafından araştırmanın amacına uygun olarak kodlama çizelgesi 

oluşturulmuş ve veriler kodlanmıştır. Ardından araştırmada doktora tezlerinde kullanılan 

yöntem ve tekniklerin belirlenmesinde ve alt amaçlara ulaşılmasında nitel veri analiz 

tekniklerinden olan içerik analizinden faydalanılmıştır. İçerik analizi, araştırmacının herhangi 

bir iletişim kaynağındaki (makale, tez, kitap, film vb.) içeriği (mesajları, anlamları vb.) açığa 

çıkarmasına olanak sağlamaktadır (Neuman, 2014: 119). Araştırmacı, içerik analizi sayesinde 

ulaştığı pek çok kaynağı karşılaştırabilmekte ve nicel tekniklerle (tablo, grafik, şekil vb.) analiz 

edilebilmektedir. Bunlara ek olarak içerik analizi araştırmacılara yinelenebilir ve kesin sonuçlar 

vermektedir. 

Kamuoyu Kavramı ve Kapsamı 

Kamuoyu kavramı sosyologların, sosyal psikologların ve politikacıların üzerinde durdukları 

önemli kavramlardan biridir. Çünkü kamuoyu kavramının uzun soluklu bir tarihi vardır ve 

kavramın ortaya çıkışından günümüze kadar kavram üzerine birçok tanım yapılmıştır. Ancak 

yapılan bu tanım farklılıklarına rağmen henüz tam bir fikir birliğine varılamamıştır. 

1500’lü yılların başında yazan Machiavelli (1975), kamuoyu kavramını ilk kullanan siyasi 

düşünürlerden biridir. 1972’de ise Jean Jacques Rousseau, yönetimlerin yani iktidarın temelde 

kamuoyuna dayandığını ve kamuoyu desteği olmadan toplumsal değişmenin güç olduğunu 

belirten filozoflardan biridir (Milburn, 1998: 36).  

Kamuoyu kavramını açık bir şekilde kavrayabilmek için kavramın epistemolojik kökenini 

incelemekte fayda vardır. İngilizce karşılığı “Public” ve “Opinion” olan sözcüklerden türetilen 

kamuoyu kavramı ilk zamanlar dilimize “amme efkârı”, “halk efkârı” ve “efkâr-ı umumiye” 

olarak çevrilmiştir. Günümüzde ise kamuoyu tek bir sözcük olarak “kamu” ve “oy” 

sözcüklerinin birleşimi olarak dilimize yerleşmiştir. 

“Public” kavramı daha çok sosyologları ilgilendiren bir kavramdır. Çünkü kavram, birbiriyle 

ilişki içerisinde olan belirli bir kümeyi ifade etmektedir. Kamu kavramında dikkat edilmesi 

gereken nokta ise; kamuoyu kavramını oluşturan kamunun irade sahibi olmasıdır. Diğer bir 

deyişle kamu akıllı, mantıklı, zekâ sahibi ve bilinçlidir. Dolayısıyla bu dördüne sahip olan 

kamu, bir konu karşısında irade ortaya koyabilmektedir. Zira kamu kavramının insanlara özgü 

olmasının sebebi de budur. O halde kamu “belirli bir konu hakkında kanaati olan ve lehte veya 

aleyhte davranış ortaya koymaya hazır olan kümedir (Anık)”. Bu bağlamda örnek vermek 

gerekirse; Suriyelilerin Antalya’da sağlık kuruluşlarının kendilerine verdikleri hizmet ile ilgili 

eylem yapmaları “Public”-“Kamusal” bir davranıştır. 

“Opinion” kavramı ise sosyal psikologların ilgi alanına giren bir kavramdır. Kavram dilimize 

tutum, kanaat ve algı olarak çevrilmektedir. Bunlar aynı zamanda karar alma mekanizmalarıdır. 

Çünkü insanlar belirli bir konuda davranış ortaya koyuyorsa karar alma durumuna geçmiş 

demektir.  Dolayısıyla burada bir algı söz konusudur.  
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Şekil 1. Oy Verme Süreci 

                                                                        

 

 

                                       

 

 

 

Karar alma sürecini bir şema üzerinden incelediğimizde; Öncelikle kaynaktan alıcıya bir ileti 

gelmektedir. Alıcı ileti geldiğinde ilk olarak gelen iletiyi zihinsel kutusunda 

değerlendirmektedir. Bu değerlendirme sürecinde bireyin değer, tutum ve beklentileri etkili 

olmaktadır. Son aşamada ise iletinin anlamlandırılması. 

O halde kamuoyundan bahsedebilmek için; (a) belirli bir sorun, (b) sorunla muhatap olacak 

insan kitlesi ve (c) bu kitlenin sahip olduğu ortak bir kanaatin olması gerekmektedir. Yoğun bir 

iletişim ortamında oluşan kamuoyu, bu ortam içerisinde oluşur, gelişir, büyür ve küçülür. 

Dolayısıyla kamuoyu, tutum ve fikirlerin karşılıklı etkileşim sürecinde ortaya çıkan devingen 

bir yapıdır. Bu sebeple kamuoyu üzerine birçok tanım bulunmaktadır. 

Kapani (2007: 161), kamuoyunu “belirli bir zamanda, belirli bir tartışmalı sorun karşısında, bu 

sorunla ilgilenen kişiler grubuna veya gruplarına hâkim olan kanaat” olarak tanımlamaktadır. 

Kamuoyu Araştırmaları 

Kamuoyu araştırmalarının kökenlerini piyasa analizleri, basın anketleri ve matematik olasılık 

hesaplarına dayalı örneklemlerin insan davranışlarına uygulanması oluşturmaktadır (Unat, 

1988: 29). Aynı zamanda kamuoyu araştırmaları, teknolojik gelişmelerle beraber toplumsal 

değişime neden olan etkenlerin ölçülmesinde de güvenilir bir araçtır. 

İlk yapılan kamuoyu araştırmalarına baktığımızda bir dizi Amerikan gazetelerinin parasal 

desteği ile yapıldığını görmekteyiz. Kamuoyu araştırmaları alanında öncü sayılan George 

Gallup 1936 yılında sadece “Literary Dergisinin” dağıtmış olduğu on milyon oy pusulasına 

dayanarak seçim sonuçlarını yanlış yorumlamakla kalmamış, aynı zamanda F.D. Roosevelt’in 

tekrar seçileceğinin de ön görüsünde bulunmuştur (Unat, 1988: 29). 

Ülkemizde ise kamuoyu araştırmalarının tarihi daha kısa solukludur. Bu araştırmaların geniş 

çapta yaygınlaşması 24 Ocak 1980’de Demirel hükümetinin ihtiyaca dayalı liberal ekonomi 

programını benimsemesinin ardından olmuştur. Turgut Özal’ın başkanlığından sonra da 

kamuoyu araştırmaları daha da artmıştır. Keza kamuoyu araştırma raporları bu dönemden sonra 

gazete okurlarının bile aşina olduğu kavramlar haline gelmiştir. 

Niyet 

Davranış 

Oy bu süreçten sonra ortaya çıkmaktadır. 
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Batılı toplumlarda kamuoyu araştırmalarının tarihi 1940-1950’lere giderken kamuoyu 

araştırmalarının toplumsal planda yaygınlık kazanması ancak bir mecraya girdikten sonra 

olmuştur (Özkök, 1988: 102). Bu perspektiften Türkiye’yi değerlendirdiğimizde, kamuoyu 

araştırmalarının medyada yer bulması 1980’li yıllarda olmuştur. 1983 yılından günümüze değin 

de kamuoyu araştırmaları demokratik işleyişe önemli ölçüde katkı sağlamıştır. 

Kamuoyu araştırmalarını kimin, hangi amaçla ve kime yaptırdığına baktığımızda; medya ve 

siyasal partilerin adayları genellikle bu araştırmaları yaptırdığını görmekteyiz. Medya daha 

fazla okur kitlesine sahip olmak amacıyla; siyasal partilerin adayları da seçim dönemlerinde 

seçmenin tutum, istek ve taleplerini değerlendirmek ve bu doğrultuda kampanya stratejileri 

geliştirmek amacıyla kamuoyu araştırmaları yaptırmaktadır. 

Kamuoyu Araştırmalarında Kullanılan Yöntem ve Teknikler 

Kamuoyu araştırmalarının iki temel yöntemle yapıldığı bilinmektedir. 

 Kalitatif (Nitel) Yöntem 

 Kantitatif (Nicel) Yöntem 

Kalitatif (Nitel) Yöntem 

 Genel olarak araştırma konusunun, amacının tanımlandığı, araştırma evreninden kişiler 

tarafından hangi terimlerle düşünülüp, ifade edildiği ve çağrışımlar yaptığını saptamak 

amacıyla gerçekleştirilen yöntemdir (Tufan, 1995: 13). Bu yöntem sayısal veri elde etmeye 

yönelik bir yöntem değildir. Çalışma kapsamında görüşülecek olan kişilerden belirli özelliklere 

sahip olması beklenir. Ancak küçük gruplarla çalışma yapıldığı için evreni tam olarak temsil 

etme güçleri düşüktür. 

Kalitatif Yöntem daha fazla etnografı, psikoloji ve toplumsal psikoloji alanlarında yapılan 

çalışmalarda kullanılmaktadır. Kalitatif yöntem bir çalışmada tek başına kullanılabileceği gibi, 

kantitatif (anket) çalışmasına temel oluşturacak olan soruların ve ifade biçimlerinin 

belirlenmesi amacıyla da gerçekleştirilebilir. Kalitatif yöntemde en fazla kullanılan teknikler; 

 Aktif Katılımcı Gözlem Tekniği 

 Odak Grup Tartışmaları 

 İçerik Analizi 

Aktif katılımcı gözlem; daha çok Allen Koren tarafından toplumsal ilişkiyi analiz etmek 

amacıyla geliştirilmiştir. Bu teknik, toplumsal ilişkilerin analizinin tamamının gözle 

görülemeyeceği için, experimental (deneysel) bir şekilde gruplar oluşturularak gözle görünenin 

ötesinde analizidir (Göle, 1988: 208). Gruplar pratikte 10’ar veya 11’er kişiden oluşmaktadır. 

Söz gelimi CHP’li bir gruba MHP’li ve AKP’li muhatap bir tartışmacı grup çağrılıp aktif 

katılımcı gözlem tekniği ile katılımcıların tutum ve kanaatleri ölçülebilir. 

Aktif katılımcı gözlem tekniğinde önemli olan araştırma esnasında araştırmacının psikanalitik 

yaklaşımla “otoanaliz” yapılabilmesidir. Bu teknikte dikkat edilmesi gereken bir diğer hususta; 

araştırmaya katılan kişilere denek muamelesi yapılmamasıdır. Yani soruları sorup çekilmek 

yerine onların da aktif bir şekilde araştırmaya dâhil edilmesi verilerin geçerliliği açısından 

önemlidir. 

Wright Mills’in “Sociological Imagination” (Sosyolojik Hayal Gücü) kitabında “metodu 

fetişize etmeyin” sözüyle ifade ettiği gibi araştırmacı sezgilerini kullanmaktan kaçınmamalı ve 

toplumsal ilişkilerin analizini yapabilmelidir (Göle, 1988 :211). 
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Odak Grup Tartışmaları, önceden belirlenmiş bir konu hakkında, önceden belirlenmiş bir grup 

katılımcının tutum, kanaat ve algılarını ölçmek amacıyla planlanmış tartışmalar serisidir 

(Şahsuvaroğlu: 127). 

İçerik analizinde anket formu gibi soru formu oluşturulmakta ve bir takım mesajlara sorular 

sorulmaktadır. İçerik çözümlemesinin diğer tekniklerden farkı; insan unsurunun ortadan 

kalkmasıdır. Dolayısıyla bu tekniğin nesnelliği sorgulanmaktadır.  

İçerik analizinde mesajın verdiği cevabı araştırmacı kodladığı için sorunun yanıtı kodlayanın 

algılama biçimine göre değişmektedir (Aziz, 1988: 199). Bu sebeple de elde edilen verilerin 

güvenilirliği sorgulanmaktadır. Araştırmanın güvenilirlik değerini arttırmak isteyen 

araştırmacılar ise, birkaç kodlayıcı kullanarak güvenilirliği sağlamaktadır. Bu teknikte 

örneklem seçiminde sosyal bilimler alanında sıklıkla kullanılan kota örneklem ve basit tesadüfi 

örneklem tekniği kullanılmaktadır.  

İçerik analizi tekniğini bir örnekle açıklayacak olursak; X gazetesinin her yıl hafta sonu ekinde 

yer alan “evlilik” ile ilgili haberlerin bir haftalık haberlerinin analizi yapılmak istenildiğinde 

içerik analizi tekniği en uygun tekniktir. 

Kantitatif (Nicel) Yöntem 

Araştırılan konuyla ilgili olarak sayısal verilerin toplanmasını amaçlayan ve bu doğrultuda 

istatistik alanında geçerli analiz yöntemlerinden faydalanan araştırma yöntemidir (Tufan, 1995: 

14). Kantitatif yöntemde evreni temsil gücüne sahip örneklem kitlenin seçilmesi oldukça 

önemlidir. 

Kantitatif (nicel) yöntemde en fazla anket tekniği kullanılmaktadır. Anketler kamuoyu 

araştırmalarında doğru örnekleme yapılarak ve doğru sorular hazırlanarak yapıldığında 

güvenilirliği oldukça yüksek olan tekniktir. Aynı zamanda örneklem kitlenin tutum ve 

kanaatlerinin ölçülmesinde ya da belirli bir zaman diliminde tutum ve kanaatlerde meydana 

gelen değişimlerin analizinde araştırmacılara yol gösterici olmaktadır. Anketler de farklı 

araçlarla gerçekleştirilmektedir. 

 Yüzyüze Görüşme 

 İnternet Üzerinden Görüşme 

 Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmeleri (CATI) 

 E-Mail 

 Posta 

Araştırma  

Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Yapılan literatür incelemesinde, “Sosyal-Kamuoyu Araştırmaları” alanında yazılmış tezlerde 

yöntem ve teknik ilişkisi ile çalışmaların niteliklerine ilişkin herhangi bir çalışma yapılmadığı 

tespit edilmiştir. Bu eksiklikten yola çıkarak araştırmada, sosyal-kamuoyu araştırmalarında 

kullanılan yöntem ve tekniklerin literatür ve saha araştırmaları ile ilişkisinin irdelenmesi 

amaçlanmıştır. Dolayısıyla çalışma, alandaki eksikliğe katkı sağlaması bakımından önem arz 

etmektedir. 

Araştırmanın alt amaçları ise aşağıda sıralandığı gibidir: 

• Sosyal-Kamuoyu araştırmaları alanında yazılmış olan doktora tezlerinde kullanılan 

yöntem ve teknikler nelerdir? 

• Bu tezlerin nitelikleri hangi düzeydedir?  
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• Saha araştırmalarında kullanılan yöntem ve teknikler, alan araştırmalarında kullanılan 

yöntem ve tekniklerden farklılık göstermekte midir? 

Araştırmanın Sınırlılıkları 

Araştırmada veri büyüklüğü göz önünde bulundurularak sadece Türkiye’de yazılan doktora 

tezleri değerlendirilmiştir. 

Örneklem biriminin evreni temsil etme oranı düşünüldüğünde sonraki çalışmalarda daha büyük 

bir örneklem birimi ile çalışmanın yapılması önerilmektedir. 

Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Araştırmanın kuramsal evrenini Ulusal Tez Merkezi resmi web sitesinde sosyal-kamuoyu 

araştırmaları alanında yazılan ve yayınlanan tüm Doktora tezleri oluşturmaktadır.  

Araştırmada evren biriminin küçük olması sebebiyle örneklem seçimine gidilmemiş, 

dolayısıyla çalışılabilir evrenin tamamına ulaşılması hedeflenmiştir. Bu kapsamda Ulusal Tez 

Merkezi resmi web sitesinde yer alan 48 tane doktora tezine ulaşılmış 10 tez erişime kapalı 

olmasından dolayı kamuoyu alanında yazılan 38 doktora tezi değerlendirmeye alınmıştır.  

Araştırmada Kullanılan Yöntem 

Araştırma kapsamına uygun olarak araştırma verilerinin elde edilmesinde kalitatif (nitel) 

araştırma tekniği olan doküman incelemesinden yararlanılmıştır. 

Doküman incelemesi, var olan belge ve ya kayıtları kullanarak verilerin toplanmasıdır. Bu 

tekniğin en önemli avantajı, dokümanların başka araştırmacılar tarafından da kullanılabilir 

olması ve araştırmacının varmış olduğu sonucun ne kadar geçerli ve güvenilir olduğunun 

sınanabilmesine imkân tanımasıdır. Aynı zamanda sosyal bilimler alanında yapılan çalışmalar 

yoruma uygun olması sebebiyle alternatif yorumlamalara açıktır ve araştırmacının elde etmiş 

olduğu sonuçtan farklı bir sonucun elde edilmesi de mümkündür. 

Doküman incelemesinin ilk aşamasını oluşturan birinci aşamada; belirlenen örneklem grubunda 

yer alan doktora tezleri, Ulusal Tez Merkezi resmi web sayfasından pdf formatında 

indirilmiştir.  

Diğer aşamada ise araştırmacı tarafından araştırmanın amacına uygun olarak kodlama çizelgesi 

oluşturulmuş ve veriler kodlanmıştır. Bu kapsamda araştırmada doktora tezlerinde kullanılan 

yöntem ve tekniklerin belirlenmesinde ve alt amaçlara ulaşmak için nitel veri analiz 

tekniklerinden olan içerik analizinden faydalanılmıştır. İçerik analizi, araştırmacının herhangi 

bir iletişim kaynağındaki (makale, tez, kitap, film vb.) içeriği (mesajları, anlamları vb.) açığa 

çıkarmasına olanak sağlar (Neuman, 2014: 119). Araştırmacı içerik analizi sayesinde ulaştığı 

pek çok kaynağı karşılaştırabilir ve nicel tekniklerle (tablo, grafik, şekil vb.) analiz edilebilir. 

Bunlara ek olarak içerik analizi araştırmacılara yinelenebilir ve kesin sonuçlar vermektedir. 

Bulgular  

Bu kısımda incelenen doktora tezlerinden elde edilen bulgular yer almaktadır.  
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Tablo 1. Tezlerin Yıllara Göre Dağılımları 

 

İncelenen tezlerin yıllara göre dağılımları değerlendirildiğinde; ilk tezin 1987 yılında, son tezin 

ise 2021 yılında yayınlandığını görmekteyiz. En fazla tez, 2011 (5) ve 1996 (5) yılında 

yayınlanmıştır. 

Tablo 2. Tezlerde Amaç ve Sorunsal Belirtme Durumuna Göre Dağılım 

 

Tablo 2’de incelenen tezlerin araştırma amaç ve sorunsallarının belirlenip belirlenmediğine 

ilişkin bilgiler yer almaktadır. Bu bağlamda; incelenen tezlerin 31 tanesinde araştırmanın hangi 

amaç ve araştırma sorunsal çerçevesinde yapıldığı belirtilmiş, 7 tanesinde araştırma amaç ve 

sorunsalına ulaşılamamıştır. Oysaki bilimsel bir araştırma amaç ve sorunsal etrafında 

şekillenmektedir. Dolayısıyla araştırmalar nitelik bağlamında değerlendirildiğinde araştırmanın 

amaç ve sorunsalının olmaması niteliği olumsuz yönde etkilemektedir. 

 

 

 

 

 

 

2

4 4

3

2 2

3

1 1

2

5

3

4

3 3

2

3

2 2

1 1

2

1 1

5

1 1

2

1 1

2

1

2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2004 2002 2000 1998 1996 1994 1992 1987

Yıllara Göre Dağılım

7

31

Belirtilmemiş Belirtilmiş

Amaç ve Sorunsal

3. INTERNATIONAL ANKARA MULTIDISCIPLINARY STUDIES CONGRESS 
December 5-7, 2021 

Ankara, Turkey

Full Texts Book 233 www.izdas.org

_____________________________________________________________

____________________________________________________________



  

Tablo 3. Danışman Unvanlarına Göre Dağılım 

 

İncelenen tezlerin danışmanların unvanlarına göre dağılımları Tablo 3’te yer almaktadır.  

Görüldüğü üzere sosyal-kamuoyu araştırmaları alanında yazılan doktora tezlerinde ağırlıklı 

olarak danışmanlığı Prof. unvanına sahip danışmanlar yapmıştır. 

1985 yılında yazılmış olan ilk tezde ise danışman belirtilmemiştir. Danışman belirtilmeme 

sebebinin tezin yazıldığı dönemin yönetmelik şartları ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. 

Tablo 4. Tezlerde Kullanılan Yönteme Göre Dağılım 

 

Tablo 4’te incelenen 38 tezin uygulama kısmında ihtiyaç duyulan verilerin elde edilmesinde 

kullanılan yöntemler bulunmaktadır. Bu bağlamda 25 tezde kalitatif (nitel) 13 tezde ise 

kantitatif (nicel) yöntem kullanılmıştır. 

Tezlerde verilerin elde edilmesinde kullanılan tekniklere baktığımızda, çoğunlukla kalitatif 

araştırma yönteminin kullanıldığı dikkat çekmektedir.  
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Tablo 5. Tezlerde Kullanılan Teknikler 

 

Araştırma Tekniğinin Belirlenmesi; Bilimsel bir araştırmada araştırmanın amacına ve 

araştırmada yanıt aranan sorulara uygun olarak verilerin elde edilmesinde yardımcı olan 

araştırma tekniği belirlenmektedir. Araştırmada kullanılan teknik, çalışmanın önemli bir 

parçasıdır. Hatta çalışmanın omurgasını oluşturduğunu söyleyebiliriz. Bu sebeple yapılacak 

olan çalışmalarda verilerin elde edilmesini sağlayan teknik/tekniklerin hangi gerekçelerle tercih 

edildiği kapsamlı olarak açıklanmalıdır. Tablo5’te de görüldüğü üzere incelenen tez 

çalışmalarında yüksek oranla araştırmada hangi tekniğin, ne amaçla kullanıldığı açıklanmıştır. 

İncelenen araştırmalarda kullanılan tekniklerin araştırma amacına uygun olup olmadığını 

değerlendirdiğimizde; 5 tezin araştırma amacına uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu 

tezlerin bir tanesinde anket tekniği 4 tanesinde de içerik analizi kullanılmış olup, anket tekniği 

yapılan araştırmada araştırma amacına uygun olarak ankete ek olarak odak grup tartışması 

yapılmasının da çalışmanın amacına uygun olacağı düşünülmüştür. 

Yazılan tezleri alan bazında değerlendirdiğimizde ise; Tarih alanında ve Gazetecilik alanlarında 

“İçerik Analizi” daha fazla tercih edilirken; “Anket” tekniğinin kullanımı diğer alanlara göre 

neredeyse eşit dağılım göstermektedir. RTS alanında yazılan 1’er tezde “Derinlemesine 

Görüşme”, “Göstergebilimsel Analiz” ve Gazetecilik alanında yazılmış olan yine 1 tezde “Nitel 

ve Nicel İçerik Analizi” tekniklerine rastlanmıştır. 

O halde saha araştırmaları ve alan araştırmalarında kullanılan bazı tekniklerin kullanılma 

oranlarının farklılık gösterdiği sonucuna ulaşmak mümkündür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

1

18

5

Anket Göstergebilim İçerik Analizi Vaka İncelemesi

Kullanılan Teknik

3. INTERNATIONAL ANKARA MULTIDISCIPLINARY STUDIES CONGRESS 
December 5-7, 2021 

Ankara, Turkey

Full Texts Book 235 www.izdas.org

_____________________________________________________________

____________________________________________________________



  

Tablo 6. Tezlerde Kullanılan Amaç ve Sorunsalın Uygunluğuna İlişkin Dağılım 

 

Araştırma amacı doğrultusunda belirlenen sorunsala uygun olarak teknik seçiminde ise; 

incelenen tezlerin yine çoğunda araştırma amaç ve sorunsallarına uygun tekniğin kullanıldığı 

görülmüştür. 

Tablo 7. Tezlerde Kullanılan Örneklem Yöntemine Göre Dağılım 

 

Araştırmanın amacına bağlı olarak, incelenen tezlerin 20 tanesinde amaçlı örneklem tercih 

edilmiştir. Ardından rasgele, kota, tabakalı ve sistematik örneklem kullanılmıştır.  

Saha araştırmalarında ise; araştırmalar, %100 rastgele, kota ve adresli örneklem yöntemi ile 

yapılmıştır. 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ  

Bu araştırmada, Türkiye’de “Sosyal-Kamuoyu Araştırmaları” alanında yazılmış olan doktora 

tezlerinde kullanılan yöntem ve teknikler, tezlerin nitelik düzeyleri ve alan araştırmalarında 

kullanılan yöntem ve teknikler ile saha çalışmalarında kullanılan yöntem ve tekniklerin ilişkisi 

incelenmiştir. 

Araştırma kapsamında incelenen 38 doktora tezinde 4 farklı araştırma tekniğinin kullanıldığı 

saptanmıştır. Bu teknikler arasında araştırmacılar en fazla anket ve içerik analizi tekniklerinden 

faydalanmıştır. Literatür taramasında da ifade edildiği üzere anket tekniği, doğru sorular 

33
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hazırlanarak uygun evren ve örneklem grubuna uygulandığında güvenilirliği en yüksek 

tekniktir. Bu sebeple nicel kamuoyu araştırmalarında anket tekniği sıklıkla tercih edilmektedir. 

İçerik analizi ise tezlerde en fazla “Gazetecilik” ve “Tarih” alanında kullanılmıştır. 

Araştırmaların amaç ve sorunsalı bağlamında düşünüldüğünde bu alanlarda en uygun 

tekniklerden biri olduğu söylenebilir.  

Saha araştırmalarında %90 ve üzeri oranda tercih edilen “B2B Görüşmeler”, “CATI”, “CAPI” 

ve “İnternet Kullanımı” nın alan çalışmalarında kullanılmadığı da dikkat çeken bir noktadır. 

İncelenen tezlerin örneklem tercihleri değerlendirildiğinde; en fazla araştırmanın amacına 

uygun olarak amaçlı örneklem yöntemi kullanılmış, ardından sırasıyla rastgele, kota, sistematik 

ve tabakalı örneklem yöntemleri ile örneklem seçimine gidilmiştir. Saha araştırmalarında ise; 

%100 oranında rastgele, kota ve adresli örneklem yöntemi tercih edilmektedir. Alan ve saha 

araştırmalarında kullanılan örnekleme yöntemlerini karşılaştırdığımızda alan araştırmalarında, 

saha araştırmalarından farklı olarak sadece adresli örneklem yönteminin kullanılmadığı 

sonucuna ulaşmak mümkündür. 

Araştırmadan elde edilen diğer bulgular şunlardır:  

(i) Yapılan araştırmalarda öncelikle amaç ve sorunsal belirtilmiş, uygun evren tespit 

edilmiş ve evreni temsil etme gücüne sahip örneklem kütle belirlenmiştir. 

(ii) Araştırmalarda verilerin elde edilmesinde kullanılan teknikler yeterince açıklanmıştır. 

(iii) Dolayısıyla incelenen çalışmalar nitelik olarak iyi durumdadır. Aynı zamanda tezlerin 

niteliklerinin iyi olması ile doktora tezi olması ve danışmanlıklarını alanda yetkin Prof. 

unvanına sahip hocaların yapması arasında doğru orantılı olarak bağlantı kurulmuştur.  

Yapılan çalışma genel çerçevede değerlendirildiğinde; son 36 yılda (1985-2021) kamuoyu 

araştırmaları alanında yapılan saha çalışmalarında kullanılan yöntem ve tekniklerde önemli 

ölçüde gelişme yaşandığı ve alan yazınının bu gelişmeye ayak uydurmakta biraz zorlandığı 

söylenebilir. Bu sorunların giderilmesi için;  

(i) Doktora tezlerinde kullanılan yöntem ve tekniklerin araştırma amacına uygun olarak 

çeşitlendirilmesi ve çoklu araştırmalar yapılması, 

(ii) Yazılmış olan makale tarzında çalışmaların daha sık yapılarak alan araştırmaları ile saha 

araştırmalarının karşılaştırılması,  

(iii) Tespit edilen eksiklerin öneri olarak sunulması ve bu eksiklerin araştırmacılar tarafından 

dikkate alınması önerilmektedir. 
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ABSTRACT 

Mobility and the challenges that arise as a result of travel are some of the most pressing issues 

facing metropolitan areas across the globe today. Many research have now been undertaken 

towards this issue, and the results have really been published. The much more significant of 

these research are those that are concerned with "UTC" (Integrated Transportation 

Management) methods. The majority of the time, municipal communication systems are really 

beneficial in terms of resolving the mobility issue. All project has its own set of organizational 

factors, and the gains on every region are dependent on those characteristics for every 

deployment. Some of these factors would include the quantity of junctions or indicators in an 

artery, the distance between junctions, the volume of the research field, the lenght of such route, 

traffic requirements, traffic conditions, and etc. Travel demand approaches to understand the 

relationship between cars, passengers, and indeed the equipment in a precise fashion using 

mathematics. Among the infrastructure's many components are the transportation network, 

motorway networks, as well as all actual implementation like as signs and junction monitoring 

systems as well as communications and monitoring (transmission) technology. With over 

situations, on the other hand, the goal of speed enforcement is to prioritize transport flow while 

also ensuring that queues are managed efficiently. City planners attempt to determine the most 

optimal scheduling approach for systems with a variety of geometrical characteristics, need 

amounts, and vehicle departure characteristics. The primary purpose of this research is to 

examine current systems and propose a monitoring system that is appropriate for the features 

of Istanbul's road areas. It has been decided to have included mobility methodological 

approaches in this research since they are regarded toward being element of Intelligent 

Vehicles. 

Keywords: Intelligient vehicles, route, traffic management, conditions 

 

INTRODUCTION 

The goal of travel demand concepts is to accurately and mathematically characterize the 

relationships between cars, passengers, and the neighbouring areas. It comprises of the 

roadways and all functional features such as junction switches, signs, sensors, 

telecommunications, and markers, among other things. Using bayesian methods to describe 

motor vehicles, the major experiment of motor traffic already has its start in the 20th century. 

At the Automobiles Central Laboratory in Detroit, Ohio, in January 2010, the First Global 

Conference on the Philosophy of Road Network took place (Gallagher, 2010). In current 

history, road traffic technologies have become more popular for regulating movement of 

vehicles in urban areas. There have been several studies conducted on travel demand concepts 

in order to alleviate the everyday traffic difficulties that occur in metro regions (Loukopoulos 

et al., 2004 ;Cervero, 2006). 
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Istanbul is among the largest and most influential urban centers, with a population of over 15 

million people. Istanbul gives a new mix of mobility challenges as a result of its economic, 

sociodemographic, and topographical qualities, among other factors. Istanbul is situated 

between the civilizations of Eurasia, and the two civilizations are joined by two routes. Despite 

the fact that Istanbul is located near the Bosphorus and the Black Seas, there's also a scarcity of 

and a disorganized marine rail network. Traditionally, in communities with coastlines that are 

comparable to each other, the internal roadways come to a stop at the shore. The city of Istanbul 

features similar roadways that run along to the shore, providing no other options. 

The railway rail network in Istanbul is not fully realized, and as a result, most tourists rely on 

roadways to get around (90 percent ) (Salon & Shewmake, 2011). Cargo delivery is primarily 

accomplished by vehicles and vehicles. Any need for transportation is growing more and more 

daily basis. Nevertheless, in places such as Istanbul, there may be a restricted amount of 

available transit infrastructure. Istanbul's transportation is the most pressing issue that has to be 

addressed in order to maintain a decent walkability. 

One of the really serious shortcomings of contemporary transportation infrastructure is their 

inability to effectively respond to transitory increases in motor traffic. Like most synchronized 

travel demand network architectures, there is insufficient capacity to manage transitory spike 

loads that are 10 percent higher than the normal circulation. As a consequence, the network will 

sink the ship, leading to increased jam for an extended length of time (Curran, 2010). Briefly 

said, if the routing protocol somehow doesn't react effectively to this variation in trend, this 

should lead in road traffic problems. Numerous transportation systems, including such 

maximum travel demand, a huge influx of congested areas into a street (from large venues, 

sports arenas, and other locations), car crashes, highway contact pressure (inappropriate public 

transportation, transporting tasks), inefficiencies on roadways (various quantity of lanes on 

another aorta), combining and deviating, and wind patterns, can cause a lot of trouble. If the 

number of cars approaching a roadway is significantly greater than the amount of cars departing 

the highway, the highway lanes becomes fully used, leading in traffic that develops swiftly 

across the system of roadways (Gakenheimer, 1999). Because of the disparity among intake 

(request) and output (productivity), a phenomenon known as half supply movement occurs. The 

semi supply is restricted by the length across nearby junctions as well as the road network 

available on the road. When congestion occurs 10percent of overall of the accurate forecast, 

transmission synchronization would not be able to maintain steady production through into the 

artery. Traffic will result as a result of the groups should organize and coordinate in this instance 

(Zhao et al., 2005). 

Whereas if essential moisture content about one junction here on network hits an over threshold, 

then the entire network would be impacted by the messy process with the over junction, which 

will cause the project to fail. This concept is referred described as "deadlock" among the general 

public (Knapp, 1987). If the sharp turn vehicle spills backward into the via lines, it may result 

in an obstruction of improve work paths, stopping thru the vehicles from passing through the 

junction. "Deprivation" is the term used to describe this situation. 

The fact that often network flow allocation techniques and existing design programs do not 

correctly depict overflow capacity is a typical shortcoming of these methodologies and 

techniques (Ingham & Inoue, 2007). When it comes to spillback or famine at a junction, there 

must be issues that could arise. Being that the junctions across an artery are so group known 

that indeed regular quantities of congestion may cause lines to form which can extend all the 

way to the final of the street when the signal light is turned red. This is really a mathematical 

issue that is difficult to rectify using timing of traffic (Crainic, 2000). To relieve the situation, 

the junctions should be operated as a duo and the flow should be treated as if they had been one 
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single junction.  The main clue is concerned the with scheduling criteria for junctions as well 

as the synchronization of highway traffic. The intersection control factors might be a significant 

impact in the occurrence of difficult period (Harbluk et al., 2007). It is possible that the line 

will keep building further than connection disk space whereas if ecofriendly period does not 

permit for sufficient vehicles to pass through the junction during the starting process, or if the 

distance between the crossings is not appropriately configured. It is possible that the density 

functional of the junction procedure will be reduced. Injuries, curbside driving, road 

improvements, wind patterns, packing and unpacking operations, and incorrect subway stations 

all contribute to a reduction in traffic volume. When a large volume of congested areas enters 

a route (for example, at large venues or arenas), the vehicular flux may be significantly altered 

(Tewolde, 2012). In unhealthy circumstances, the goal of transportation management is to 

reduce latency and the trip length, or just to optimize the supergroup available for signalling 

coordinating synchronization. In more than settings, but at the other hand, the goal of signalized 

intersections is to prioritize transport efficiency and queuing managing (Stevanovic et al., 

2008). The most difficult component of the challenge is determining the optimal signaling 

controller parameters to use in response to changes in vehicular traffic that occur on an undergo 

various. A simple maximizing or reduction issue does not apply because of the complexities of 

the simulation of metropolitan travel demand. Efficiency, rather than maximize of traffic 

volume or capacity (traffic) or minimizing of pauses / waits, distance traveled, or wait size, is 

the most accurate description of the issue to use in this context. 

 

LITERATURE REVIEW  

France's Jacques –Robert Published in 2005 is often credited with being the world's first maker 

of a recreational automobile. When traveling with two wheels and people, this car traveled 1 

hour at a higher speed of roughly 6 kilometers per hour (Schafer, 1998). In the wake of 

European Heinrich Wagner and Maybach, British Ramson Elias Olds, Hamilton and William 

are some of the first producers to appear on the scene. There had been 49 companies in the year 

1910. Decade later, the figure had risen to 310. Ben Franklin built the world's first supply chain 

in 1910 for his "Type B" automobile (Daft & Marcic, 2016). Towards the close of the twentieth 

century, automobiles began to become more ubiquitous in several manufacturing towns. The 

introduction of the vehicle, without a doubt, had the greatest impact on the way people live their 

lives. In 1900, the coaching travel in Wolver Woodbridge, London, was signaled with the first 

stoplight powered by municipal gasoline, which was installed in Europe. Garett A. Taylor, an 

Australian, created that the very first red traffic light in the start of the century, which consisted 

of two stop lights of the go light (Poulin, 2012). During 1970, the city of Midlands was home 

to the world's first automated stoplight. However, it was in the late 1940s once the first signaling 

modulation schemes based on predetermined duration and complete loop were established. 

Wey (2000) and Viti (2006) systema which was before signalized intersection experiments 

which were focused on the computation of the duration required to meet the demands of the 

system. Following the rise of digital, which had been established by the United States Defense 

Department to provide two software telecommunications in 1990, controller design models 

were built in tandem with the rapid advances in digital that occurred during that time (Abbate, 

2000). 

An automated signalized intersections control is a method that allows you to synchronize and 

optimize the timings of every types of traffic lights in a region, with the goal of decreasing 

pauses and total car congestion while also value exceeding. Basic functions that utilize previous 

information to determine predetermined goal is to prepare for stop signs are as simple as they 

come, while automatic frequency management, which improves goal is to prepare for a circuit 
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of lights depending on the traffic circumstances in instantaneously, is as sophisticated as it gets 

as well (Milanés et al., 2011). 

 

 

Figure 1. Transportation Signalization and Latency (Gang & Xia, 2013) 

The frequent pausing and resuming of the moving vehicle is the most fundamental aspect of a 

signposted junction, and it serves as its foundation. The number of uses of intersections is the 

most advanced type of junction management. If the volume of drivers and pedestrians is now 

at a degree that make it more challenging for vehicles to detect faults in competing data traffic 

with which to securely perform any planned moves, then it is necessary to employ this 

technique. As a result, there is a time duration. Delays are shown in Figure 1 as a result of the 

congestion traffic control system being implemented. 

As described in Figure 2 below, a pavement markings crossover is a connection that is provided 

with an intersecting controller, towers with signaling lights, cable with grounding, vehicle 

sensors, and some other auxiliary instruments in order to ensure a safe pedestrian bridge for rail 

vehicles. Figure 2 shows an illustration of a common junction traffic control element that 

includes a controllers as well as signaling rods and caps as well as induction looping sensors. It 

is possible to have 12 separate automobile crossover motions and four main crosswalk actions 

in a normal junction wherein two separate highways meet one another. 
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Figure 2. Typical Signalization of Intersection 

Corner ability is influenced by a variety of factors, including configuration, horizontal gaps, 

road sizes, the presence of signs, barriers and curbing radiuses, the amount of links to the 

primary strategy, and the amount of handedness and right parties. 

The price of signage, including implementation, varies between 22.000 and 30 thousand USD 

depending on the amount of signaling groups (dimension) that are used, each of which operates 

independently of the others (Ren, 2013). The following table shows the expenses of improving 

an intersecting traffic control framework Table 1. 

Table 1. Signalized Intersections Upgrade Prices (Ren, 2013) 

Changing hardware/software $4000-$5000 

Schedule planning upgrades $600-$700 

Integrating and connecting signals $6000-$15000 

Signaling Detachment $400-$500 

 

METHODOLOGY 

The Istanbul Mixed Current Controller has already been designed in order to suit the needs of 

the city's transport. Turkey Coordinated Control Method's primary purpose is to adapt the 

current monitoring system while maintaining the design of the current facilities. An 

independent junction and an arterial with five neighboring junctions are chosen for design, 

modeling, and verification tests of the controller design. A number of successfully made 

centralized computer systems, including the present Traffic Environment Command Centre, are 

considered. 

The speed enforcement center was initially linked to 100 junctions by lease agreement (i.e., 

telephone system) for the purposes of statistical gathering, modeling, and district management 

at the start of the project. To achieve vehicular control and monitoring, it is critical that 

connection be established between the UTCC and junctions (Roozemond, 2001; Hamilton et 

al., 2013). Today, the signalized intersections center, which has been relocated to the 

Yildiz campus of the City, is linked to the junction by data transmission, which is known as 

Konitex and also has a data transmission velocity of approximately 8000 bits per second, 

according to the municipal council. This is incompatible with a situation that ensures on-line 

communications between junctions and the central office. Thus, the hunt for a solution to the 

delayed response is still underway. 
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Street lights may be operated individually or as part of a network. Generally speaking, the range 

of management may be categorized into three parts: 

Solitary When a particular warning message is activated or operated, it does not interfere with 

the functioning of any other signalized intersections at the junction. This is referred to as 

"crosswalk management." 

Artery Management — When two or maybe more road markings function simultaneously along 

an artery roadway in an or before development, traffic sensitive, or controller design phase, the 

system is said to be operating in an artery setting up a network. 

Automatic traffic coordination over an overall infrastructure of junctions is achieved by the use 

of a download, live, or controller design strategy-generated timing plan. 

Government controlled, Multiplan, signaling synchronization, and appropriate means 

management are all regularly used in this idea, which is used from its very beginning of a project 

of the Turkish metropolitan transportation system. The present signalling network in Istanbul, 

as well as the operations that will be accomplished, are shown in Figure 3. Regardless of the 

fact that the operated control scheme was already broadly used for these multimode crosswalk 

regulation in Istanbul, nearly in 300 crosswalks, including using deductive approach cycle 

sensors, the Izmir vehicle went back on its decision and favored frequency cooperation to 

decrease breaks and long waits for arteriolar control to decrease breaks and long waits. The 

most common cause for abandoning the use of operated management was the need for looping 

management in combination with highway construction by separate agencies owing to a 

disagreement and preparation on their part. As a result, appropriate means control method for 

artery signal control has not been created. The red caption in the matrix indicates that this is the 

case. The development of the Istanbul Intelligent Traffic Management Network was halted in 

the middle of the project. The ultimate aim of the Upc Protocol is to implement actual automatic 

frequency controllers to all communication throughout the whole infrastructure, which is 

referred to as meaningful automatic frequency approach. This is demonstrated by the use of a 

green metaphor in the intelligent traffic management techniques matrix, as seen below. The 

newly designed Istanbul Mixed Proposed Method, which includes Multiplan, congestion driven 

regulation, and signalling synchronization, also has many major updates. The extent of the 

suggested method is shown by the dark framework. At this moment, no adapted modulation 

schemes for expressways or connections have been implemented or created in Istanbul, which 

employ actual information from sensors to execute improvements on an actual justification for 

expressways or connections. 
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Figure 3. Approaches for Vehicular Networks 

 

RESULTS 

With the use of vehicular situations in Istanbul, this section examines the effectiveness of the 

proposed algorithms, such as the Divided Assignment Problem. As a secluded crossroads, the 

village of Eminonu was chosen for the verification and application of the Istanbul Combination 

Strategy. The Kemalpaşa arteries in Beyoglu was chosen as a research report main route for the 

assessment of the approach during busy morning hours and evening. 

Investigations were performed following the initial intervention to assess the effectiveness of 

the quality management techniques. A team from the Istanbul Metropolis Municipal Respective 

Authorities and the ISBAK Organization worked together to collect data for the readings that 

were made. The data, including the car numbers from the magnetic different sensors, were 

compared against video recordings that were taken at around the same time as such 

observations. For taken at different times experiments, a total of 43 hours of content records, 

16 hours of continual looping data, and 2 h of measured data with the manual equipment were 

used. 

The Nuhkuyusu junction was chosen for the preliminary test in order to evaluate strategy, which 

was outlined in Part III. The entry requirements were discussed in further detail in Part 

II.  Additionally, the Nuhkuyusu junction is regulated by the Optimize junction regulator, 

which was a simple approach to modify for both retouching study of the junction. The alayan 

junction is mathematically soundly planned, as well as its signaling durations have lately been 

tweaked by motor carriers in preparation for a trial run. 

In December 2020, a camera picture was captured from a lofty perch across the crossroads and 

the facility known as the "Istanbul Commercial Area." This sequence of images captured 13 

hours of footage. The three different period of monitoring had come to an end. After the first 

week of December (6th-10th), the measured voltage management, that is an approach takes into 

consideration signaling regulation, was in operation. Later, for the third month, the Istanbul 

Mixed Scheme was put into effect (14-18th December). As a result, the current controller was 

evaluated in comparison to the prior signalized intersection. 

  

                    Completed/Applied          
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A fieldwork observation was conducted in order to estimate work hours. The capacitive looping 

numbers as well as the Intervention statistics were compared and examined. Observations have 

shown that the afternoon peak occurs around 8:10 and 9:10 a.m., while the afternoon high 

happens around 17:45 and 20:00 p.m., on weekdays. As shown in Figure IV.2, once a mean 

than one years worth of actual traffic measurements (from May 2021) was examined, the 

Alayan crossroads was mostly impacted by traffic from the 2nd Tunnel headed direction. The 

traffic for the E5 alayan-to-1st Tunnel indicates that the increase throughout the hours of 7:40 

– 9:10 PM and 7:55 – 9:00 PM. 

 

 

Figure 4. Caglayan traffic density 

 

As demonstrated in Fig 5 the maximum utilization (percentage of time cars have been in the 

monitoring point) was recorded at 9:43 in the morning rush hour and at 19:25 in the evening 

rush hour, respectively. 

 

Figure 5. Availability of Caglayan roads 
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DISCUSSIONS AND CONCLUSION 

The studies have taken into account a comprehensive methods for data collecting, system 

dynamics creation, and optimum evaluation. A variety of methods, such as observations made 

and image capturing, were used to gather the information. 

The Istanbul Mixed Proposed Approach was evaluated at the aglayan junction, and the outcome 

of the research were matched to those obtained with the prior driver assistance. It was the goal 

of the Istanbul Mixed Management Strategies to gain the effectiveness of signalized 

intersections, specifically to boost throughput while simultaneously decreasing the frequency 

of pauses and spillbacks. At remote crossroads, the modulation technique resulted in a 

considerable increase in safety. 

The extensive analysis of the Kemalpasa revealed that extending the ’s movement even during 

rush hour for heavy traffic conditions does not provide any benefit to the system. Longer 

ecofriendly duration in crowded driving conditions has a substantial impact on spillbacks, as 

shown by the study. 

Overload and spillback in commuters are two of the most pressing issues facing Istanbul, and 

they must be addressed immediately. Road traffic causes excessive waits and restricts the 

movement of urban dwellers in their everyday lives. Reliability and relevancy of the systems 

implemented are critical factors in providing effective road traffic that makes full use of the 

existing network resources. Implementation of an appropriate method for signalized 

intersections durations is the goal of this project. The Istanbul Mixed Proposed Method, which 

was created for isolated intersection inside the range of this research, intends to accomplish the 

optimum goal by using a selected method to accomplish the efficient method. It is included in 

the method to optimize both time duration and stage timings in accordance with the vehicular 

traffic. It was the goal of the Istanbul Mixed Effective Management to enhance the overall 

efficiency of signalized intersections, specifically to boost throughput while simultaneously 

reducing the amount of pauses and spillbacks. 

In order to evaluate the Istanbul Mixed Monitoring System, a single junction, 2331-

Nuhkuyusu intersection, was chosen for the study. An investigation on the impact of measures 

have been developed durations has indeed been conducted on the Kemalpaşa artery, which has 

five nearby crossings. 
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ABSTRACT 

In this study, mesoporous silica KIT-6 materials with cubic la3d symmetry, adjustable porous 

3-dimensional (3D) silica structure, enhanced wall thickness and excellent thermal stability 

were synthesized. The effects of different Si/Zr amounts on the structure and chemical 

properties of silica KIT-6 material were investigated. The synthesized materials were 

characterized using X-ray diffraction patterns (XRD), Nitrogen adsorption/desorption 

isotherms, Fourier transform infrared (FTIR), Scanning electron microscope (SEM) and 

Inductively coupled plasma-mass spectrometry (ICP-MS) methods. XRD patterns showed 

that the amorphous silica structure was preserved for all materials. Characteristic peaks of 

zirconium were not observed in the structure, which is thought to be due to the homogeneous 

distribution of metal in the structure or to the fact that it contains zirconium at such a low 

intensity that it cannot be measured in the analysis. From the BET results, the increase in the 

surface area and the decrease in the pore volumes due to the increasing metal loading rate in 

the materials show that the active substance enters the structure effectively. FTIR analyzes 

showed that the metal was successfully incorporated into the structure. Considering the 

structural and physical properties of the synthesized materials by characterization studies, it is 

thought that the materials are worth using for carbon dioxide adsorption. 

Keywords: CO2 adsorption, KIT-6, zirconium, mesoporous.  

 

ÖZET 

Bu çalışmada, kübik la3d simetrisine sahip, ayarlanabilir gözenekli 3 boyutlu (3D) silika 

yapılı, gelişmiş duvar kalınlıklı ve mükemmel termal kararlılığa sahip mezogözenekli silika 

KIT-6 malzemeleri sentezlenmiştir. Farklı Si/Zr miktarlarının silika KIT-6 malzemesinin 

yapısına ve kimyasal özelliklerine etkileri incelenmiştir. Sentezlenen malzemeler X-ışını 

kırınım desenleri (XRD), Azot adsorpsiyon/desorpsiyon izotermleri, Fourier dönüşümlü 

infrared (FTIR), Taramalı elektron mikroskobu (SEM) ve İndüktif eşleşmiş plazma-kütle 

spektrometresi (ICP-MS) metodları kullanılarak karakterize edilmiştir. XRD desenleri, tüm 

malzemeler için amorf silika yapısının korunduğunu göstermiştir. Yapıda zirkonyuma ait 

karakteristik pikler gözlenmemiştir bunun sebebinin metalin yapıya homojen bir şekilde 

dağılmasından ya da analizde ölçülemeyecek kadar düşük şiddette zirkonyum içerdiğinden 

kaynaklı olduğu düşünülmektedir. BET sonuçlarından malzemelerde artan metal yükleme 

oranına bağlı olarak yüzey alanının artması ve buna bağlı gözenek hacimlerinin düşmesi aktif 

maddenin yapıya etkin şekilde girdiğini göstermektedir. FTIR analizleri metalin yapıya 

başarılı bir şekilde katıldığını göstermiştir. Sentezlenen malzemelerin yapısal ve fiziksel 

özellikleri karakterizasyon çalışmaları ile ele alındığında malzemelerin karbondioksit 

adsorpsiyonu için kullanılmaya değer oldukları düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: CO2 adsorpsiyonu, KIT-6, zirkonyum, mezogözenek. 
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INTRODUCTION 

Mesoporous KIT-6 silicas have la3d cubic structure with cylindrical pore and with the large 

3-D mesopores open channels it shows efficient CO2 adsorbent capacity [1,2]. KIT-6 has 

physico-chemical properties such as large surface area, good ability to disperse active phases 

on catalysts and good thermal- mechanical resistance [3,4]. The development of novel 

materials and new technologies for CO2 capture and storage has received great attentions due 

to the global warming issues [5,6]. Among different carbon capture and storage (CCS) 

technologies, post-combustion CO2 capture is more promising, because this technology can 

be easily retrofitted into the existing power plants [7,8]. The CO2 capture by solid materials 

may diminish the environmental impact of the CO2 capture and at the same time result in a 

lower energy penalty [9,10].  

Mesoporous silica KIT-6 materials with cubic la3d symmetry, adjustable porous 3-

dimensional (3D) silica structure, enhanced wall thickness and excellent thermal stability 

were synthesized. The effects of different Si/Zr amounts (10, 20, 40, 100) on the structure and 

chemical properties of silica KIT-6 material were investigated. Effective, low-cost, eco-

friendly KIT-6 silicas were synthesized under mild conditions. This study was focused on the 

zirconium into the KIT-6 to achive a highly stable CO2 inert silica due to the effect of pore 

blockage and its 3-D pore structure and also the stability of this metal. 

 

EXPERIMENTAL STUDIES 

Synthesis of materials 

Zr loaded KIT-6 silicas with different metal contents were prepared by the typical procedure. 

Zr containing KIT-6 mesoporous la3d structure materials with Si/Zr (10, 20, 40, 100) were 

synthesized using Pluronic P123 (Carbosynth) tri-block copolymer and n-butanol (Merck). 

P123 was dissolved in 0.5 M hydrochloric acid (Merck) at 35°C. After dissolution was 

completed, n-butanol was added and the resulting mixture was stirred for 1 h at 35°C. Metal 

source Zr (Sigma-Aldrich) and the required amounts of TEOS (Abcr) were added to the 

mixture to obtain the desired molar ratio and the mixture was stirred for 24 h. Finally, the 

reaction mixture was poored in a 250 ml Teflon autoclave for hydrothermal treatment (24 h at 

100°C). The final solid was seperated and dried at 100°C overnight. The directing agent was 

removed by calcination in dry air at 550°C for 5 h. 

 

CHARACTERIZATION STUDIES 

XRD patterns of the samples were obtained by a Panalytical Empyrean instrument at 200 kV 

and 50 mA with 2ϴ values ranging between 5 and 80° and with a speed of 10°C/min. Metal 

loadings were determined from ICP-MS analyses; Perkin Elmer Optima 4300DV. The 

textural parameters (specific surface areas, porosities and pore sizes) were obtained via N2 

adsorption-desorption isotherms using BET and BJH methods. FT-IR spectra of all the 

samples were recorded on Cary 630 Fourier transform infrared spectrometer, equipped with a 

single reflection diamond attenuated total reflectance (ATR) accessory between 400 and 4000 

cm−1 employing diluted samples. Surface morphology of Zr loaded KIT-6 mesoporous silicas 

were measured by SEM.  

The surface morphology and the spongy like porous nature of Zr/KIT-6 materials were 

investigated by SEM. As Fig. 1 exhibit, the aggregates of rock-like morphology are visible. 

3. INTERNATIONAL ANKARA MULTIDISCIPLINARY STUDIES CONGRESS 
December 5-7, 2021 

Ankara, Turkey

Full Texts Book 250 www.izdas.org

_____________________________________________________________

____________________________________________________________



 

Figure 1. SEM images of materials (a) Si/Zr: 10, (b) Si/Zr: 40 , (c) Si/Zr: 100 KIT-6 (15 kV, 

2 KX). 

The textural properties of Zr/KIT-6 samples are listed in Table 1.  

Table 1. Textural properties of Zr-KIT-6. 

Materials  SBET (m2/g)  Vpore volume 

(cm3/g)  

Pore diameter (nm)  

Si/Zr: 10 KIT-6  738,7 0,6 4,5 

Si/Zr: 20 KIT-6  780,3 1,0 4,7 

Si/Zr: 40 KIT-6  763,7 0,8 4,9 

Si/Zr: 100 KIT-6  742,8 0,7 5,5 

 

The specific surface area (BET) and total pore volume were decreased, respectively, by 

introducing zirconium ions into KIT-6. These are attributed to the possible formation of small 

clusters of ZrO2 in the mesoporous channels and pore blocking of KIT-6 that influenced the 

KIT-6 structure as a result of partial blockage of the main mesopores. 

Textural properties of Zr/KIT-6 was demonstrated by porosimetry, and the resulting 

adsorption-desorption isotherms are shown in Fig. 2. All materials exhibited a type IV 

behavior with a sharp inflection at a relatively high partial pressure of 0.7–0.8 P/P0, attributed 

to the capillary condensation of nitrogen. The observed hysteresis loop of H1-type for all 

samples indicated the uniformity of pores. 
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Figure  2. N2 adsorption-desorption isotherms for Zr/KIT-6 (black (null):Si/Zr:100, 

blue:Si/Zr:40, red:Si/Zr:20, black:Si/Zr:10 KIT-6). 

Crystallinity was subsequently probed by the wide angle XRD (Fig. 3). No characteristic 

reflections due to either bulk zirconia were observed in the wide angle of Zr/KIT-6, implying 

that the zirconium species might be homogeneously dispersed in the KIT-6 silica matrix.  

 

Figure  3. XRD diffraction patterns of Zr/KIT-6. 

Further structural features of Zr/KIT-6 were probed by FT-IR between 400 and 4000 cm−1 

(Fig. 4). For calcined KIT-6, the absorption bands due to OH (3392 cm−1), H2O (1650 

cm−1), Si-O-Si (symmetric stretching, 1074 cm−1; asymmetric stretching, 806 cm−1), Si-OH 

(symmetric stretching, 952 cm−1), and Si-O (bending, 455 cm−1) were detected. In all of the 

synthesized materials, the typical Si-O-Si bands associated with the formation of the 

condensed silica network are obvious. Moreover, the peaks around 1645-1650 cm−1 would be 

attributed to the adsorbed H2O. 
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Figure 4. FT-IR spectra of Zr-KIT-6. 

 

Elemental analysis by ICP-MS demonstrated the actual zirconium loadings for Zr/KIT-6 

materials. Zr/KIT-6 samples were analyzed by ICP-MS for determination of zirconium 

loading in nanocatalysts and results are listed in Table 2.  

Table 2. Zirconium loadings for KIT-6. 

Materials  Loss of metal (%)  

Si/Zr:100-KIT-6  12  

Si/Zr:40-KIT-6  5.8  

Si/Zr:20-KIT-6  2.6  

Si/Zr:10-KIT-6  1.1  

 

RESULTS AND DISCUSSION 

XRD patterns showed that the amorphous silica structure was preserved for all materials. 

Characteristic peaks of zirconium were not observed in the structure, which is thought to be 

due to the homogeneous distribution of metal in the structure or to the fact that it contains 

zirconium at such a low intensity that it cannot be measured in the analysis. From the BET 

results, the increase in the surface area and the decrease in the pore volumes due to the 

increasing metal loading rate in the materials show that the active substance enters the 

structure effectively. FTIR analyzes showed that the metal was successfully incorporated into 

the structure. Considering the structural and physical properties of the synthesized materials 

by characterization studies, it is thought that the materials are worth using for carbon dioxide 

adsorption. 
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ÖZET 

Yapılan bu çalışmada üniversitelerin internet sitelerinin servis kalitesinin değerlendirilmesi 

problemi ele alınmıştır. Bu bağlamda üniversite internet sitelerinin servis kalitesi ölçüm 

sürecinde dikkate alınması gereken kriterlerin öncelikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu 

amaçla özellikle pandemi sürecinde üniversitelerin servis performans niteliklerini 

ağırlıklandırmak için SERVQUAL (Service Quality) modeli temel alınarak kriterler 

belirlenmiştir. Devamında çok kriterli karar verme (ÇKKV) yaklaşımı uygulanarak kriterler 

ağırlıklandırılmıştır. SERVQUAL modelinin önerdiği boyutlar incelenerek problem özelinde 

yeni boyutlar değerlendirilmiş ve SERVQUAL modeli değerlendirme sürecindeki tüm 

kriterleri ele almak için, model geliştirilmiştir. Belirlenen bu kriterler Aralıklı Tip-2 Yamuk 

Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi (T2F-AHP) kullanılarak önceliklendirilmiştir. Bu noktada, 

danışılan uzmanların karar verme sürecinde yaşadıkları belirsizliği sürece efektik bir şekilde 

yansıtmak için Tip-2 bulanık kümeler kullanılmıştır. Bu çalışma sonucunda, üniversite 

internet sitelerinin servis kalitesini değerlendirmek için en önemli kriterler belirlenmiş ve 

böylece üniversitelerin internet siteleri için geliştirmesi gereken yönler ortaya çıkarılmıştır. 

Bu çalışmayla birlikte, literatürde ilk kez SERVQUAL modeli üniversite internet sitelerinin 

servis kalitesini değerlendirmede kullanılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: SERVQUAL, üniversite, AHP, internet sitesi, Aralıklı tip-2 yamuk 

bulanık sayılar 

 

ABSTRACT 

In this study, the problem of evaluating the service quality of universities' websites is 

discussed. In this context, it has been aimed to determine the priorities of the criteria that 

should be taken into account in the service quality measurement process of university 

websites. For this purpose, criteria were determined based on the SERVQUAL (Service 

Quality) model to determine weight of the service performance qualities of universities, 

especially during the pandemic process. Subsequently, the criteria were weighted by applying 

the multi-criteria decision making (MCDM) approach. By examining the dimensions 

suggested by the SERVQUAL model, new dimensions were evaluated for the problem, and 

the model was developed to address all the criteria in the SERVQUAL model evaluation 

process. These determined criteria were prioritized using the Interval Type-2 Trapezoid Fuzzy 

Analytical Hierarchy Process (T2F-AHP). At this point, Type-2 fuzzy sets were used to 

effectively reflect the uncertainty experienced by the consulted experts in the decision-making 

process. As a result of this study, the most important criteria for evaluating the service quality 

of university websites were determined and thus the aspects that universities should improve 

3. INTERNATIONAL ANKARA MULTIDISCIPLINARY STUDIES CONGRESS 
December 5-7, 2021 

Ankara, Turkey

Full Texts Book 255 www.izdas.org

_____________________________________________________________

____________________________________________________________



  

for their websites were revealed. With this study, the SERVQUAL model was used for the 

first time in the literature to evaluate the service quality of university websites.  

Keywords: SERVQUAL, university, AHP, website, Interval Type-2 trapezoidal fuzzy 

numbers 

 

GİRİŞ 

Üniversite sözcüğünün temeli Latinceye dayanmaktadır ve kurum, topluluk anlamına 

gelmektedir. Üniversitelerin temel amacı bilgiyi paylaşmaktır. Yani üniversite, öğretici ve 

öğrencilerin bilgiyi paylaşmak için bir araya geldiği bir topluluk olarak düşünülebilir. 

Günümüz bilgi çağı ve gelişen teknoloji ile birlikte mekan ve zaman bağımsız bir şekilde, 

bilgiye internet vasıtasıyla kolayca ulaşılabilmektedir. Bu gelişmeler kuşkusuz bilimin temel 

yuvası olan üniversiteleri de etkilemektedir. Bu bağlamda üniversiteler internet siteleri 

aracılığıyla paydaşlarına doğru bilgiyi en hızlı ve etkin bir biçimde vermelidirler. Aynı 

zamanda tanıtım faaliyetlerinde de kullanılabilen internet siteleri, üniversiteler için geniş 

hedef kitlelerine bilgi aktarabilmek için önemli bir araç haline gelmiştir. Çoğu zaman 

üniversite ile ilgili birimler için, ilk olarak danışılan yer olan internet sitesinin kapsamlı 

içeriğe ve tasarıma sahip olması, öğrenciler, araştırmacılar, akademisyenler, kurumlar ve aday 

öğrenciler gibi paydaşların kuruma olan ilgilerini dinç tutmak ve sürekli kılmak için önemli 

bir rol oynamaktadır. Ayrıca internet sitelerinin kalitesi, üniversite imajı ve eğitim 

faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için vazgeçilmez bir unsurdur. Pandemi ile birlikte uzaktan 

eğitim faaliyetlerinin artması ile birlikte üniversitelerin internet sitelerinin önemi daha da iyi 

anlaşılmıştır. Özellikle pandemi gibi zorlayıcı durumlarda, eğitim-öğretim faaliyetlerinin 

sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için üniversite internet siteleri kilit rol oynamaktadır. Bu 

noktada farklı üniversiteler için farklı hizmet kalitesi ortaya çıkmaktadır. 

Bu çalışmada, pandemi döneminde iyice ön plana çıkan üniversite internet sitelerine 

odaklanılmıştır. Bu bağlamda, sitelerin servis kalitesinin ölçülmesinde kullanılacak faktörlerin 

önceliklerini belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla internet sitelerinin hizmet performans 

özelliklerinin ağırlıklandırılmasında bulanık ortam altında SERVQUAL (Service Quality-

Servis Kalitesi) ve çok kriterli karar verme yaklaşımları benimsenmiştir. SERVQUAL 

modelinin boyutları ve bu çalışma ile birlikte belirlenen yeni kriterler kullanılarak, karar 

sürecindeki tüm nitel ve nicel kriterlerle başa çıkmak için bulanık çok kriterli karar verme 

analizi kullanılmıştır. Karar verme sürecine, belirsizliği daha iyi şekilde yansıtmak için aralık 

değerli bulanık kümeler benimsenmiştir. AHP yöntemi bulanık ortamında uygulanarak, 

belirsiz bir ortamda ve muğlaklıkta çelişen kriterlere sahip karar problemlerinde en iyi 

sonuçların alınması amaçlanmaktadır. 

İnternet sitelerinde kalite algısını ölçmek için SERVQUAL yöntemi ile yapılan önemli 

çalışmalara aşağıdaki gibi örnekler verilebilir. Bu çalışmaların ortak özellikiği üniversite 

öğrencilerine yönelik yapılmış olmalarıdır. Kuo sanal topluluk internet sitelerinin hizmet 

kalitesini değerlendirmek için bir araç oluşturmak ve hizmet kalitesi boyutları ile genel hizmet 

kalitesi, müşteri memnuniyeti ve sadakati arasındaki ilişki hakkında daha fazla 

değerlendirmek yapmak amacıyla SERVQUAL modeline dayalı bir anket hazırlamıştır. 

Hazırlanan bu anket üniversite öğrencilerine uygulanmıştır. Sonuçlar, 'çevrimiçi kalite ve 

bilgi güvenliğinin' genel hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti ve sadakati ile pozitif ilişkili 

olduğunu, ancak bu boyutun hizmet kalitesi seviyesinin en düşük seviyede olduğunu 

göstermektedir [1]. Iwaarden vd. internet sitelerinin tasarımında ve kullanımında en önemli 

olarak algılanan kalite yönlerini belirlemek için bir anket yapılmıştır. Hazırlanan anket iki 

farklı üniversitenin öğrencilerine uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar SERVQUAL modelinin 

boyutlarıyla kıyaslanarak, hizmet sektöründe geçerli bulunan kalite boyutlarının internet 
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siteleri için de geçerli olduğunu göstermiştir [2]. Prasetyo vd. bilgi teknolojisi hizmetlerinin 

kullanıcı memnuniyetini ölçmek için SERVQUAL, WEBQUAL ve Bilgi Sistemi Başarı 

Modeli temelli bir ölçüm çerçevesi geliştirmişlerdir. Ölçüm sonuçlarına göre, hizmet kalitesi 

değişkeninin kullanıcı memnuniyeti üzerinde anlamlı bir etkisi yoktur. Çalışma sonuçlarına 

göre kullanıcı memnuniyeti, güvenilirlik, yanıt verebilirlik, güvence ve empati göstergelerinin 

ölçüm öğelerinin kalitesinin iyileştirilmesi gereklidir [3]. Dabney vd. hemşirelik 

öğrencilerinin, eğitim programına ilişkin öğrenci beklentilerini ve algılarını araştırmayı 

amaçlamışlardır. Bu amaçla altı kalite boyutundaki öğrenci algılarını ölçmek için değiştirilmiş 

bir SERVQUAL aracı kullanılmıştır: empati, güvence, yanıt verebilirlik, güvenilirlik, internet 

sitesi içeriği ve e-öğrenme kalitesi. Sonuçlar, beklenti-algı farkının en fazla yanıt verebilrilik 

ve en az internet sitesi içeriği için olduğunu göstermiştir [4]. 

Tüm bu literatür çalışmalarına dayanarak, bu çalışmada SERVQUAL modelinin üniversite 

internet sitelerinin değerlendirilmesinde kullanıldığı sınırlı sayıda çalışma olduğu 

söylenebilir. Ayrıca SERVQUAL modelinin boyutlarının önceliklendirilmesi bağlamında da 

yenilikçi bir çalışmadır. Bu bağlamda SERVQUAL modeli Aralıklı Tip-2 Yamuk Bulanık 

Analitik Hiyerarşi Prosesi (T2F-AHP) ile birleştirilerek üniversite internet sitelerinin hizmet 

performansının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada benimsenen metodoloji ile 

literatürde bir yeniliğe işaret edilmektedir. 

  

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 

Bu çalışmada SERVQUAL modellerinden farklı olarak değerlendirme modeline yeni kriterler 

eklenmiş ve bu şekilde internet sitelerinin değerlendirilmesine yönelik yeni bir model bu 

çalışmada sunulmuştur. Önerilen yeni hizmet kalitesi değerlendirme modeline, SERVQUAL 

modeline ek olarak, günümüz dünya gereksinimlerini de içerecek şekilde "Mobil Etkileşim" 

ve "İşlevsellik" olmak üzere iki yeni kriter eklenmiştir.  

SERVQUAL modeli, hizmet kalitesini değerlendirmek için iyi bilinen, yaygın olarak 

kullanılan önemli bir yöntemdir [5]. SERVQUAL modelinin çeşitli kriterleri (öznitelikleri) 

vardır ve müşteri beklentileri ile müşteri algıları arasındaki fark olarak bir boşluğun ne derece 

ölçüldüğünü analiz etmek için değerli bir araçtır [6]. Başlangıçta, SERVQUAL modeli 

Parasuraman tarafından önerilmiş ve güvenilirlik, güvenlik, erişilebilirlik, iletişim, tüketici 

anlayışı, somut varlıklar, güvenilirlik, yanıt verme, yeterlilik ve nezaket dahil olmak üzere 

hizmet kalitesinin on özelliğini tanımlamıştır. Daha sonra Parasuraman, on özelliği beş nitelik 

altında birleştirdi: “Fiziksel özellikler”, “Güvenilirlik”, “Yanıt verebilirlik”, “Güvence” ve 

“Empati”  [7]. 

“Fiziksel özellikler”, gerçek nesnelere dokunarak hissedilebilen veya görülebilen tüm fiziksel 

nitelikleri ifade eder [8]. Bu kriter hizmet tesisi, ekipman, personel, iletişim malzemeleri ve 

hizmet sırasında kullanılan çeşitli malzemelerin fiziksel görünümünü içerir [9]. 

“Güvenilirlik”, bir kuruluşun taahhüt ettiği hizmeti güvenilir ve doğru bir şekilde yerine 

getirme yeteneğini ifade eder [10]. “Yanıt verebilirlik” kriteri hizmet verimliliği ile ilgilidir. 

Yanıt verebilirlik, hizmet sağlayıcının müşterilerine yardım etme ve hızlı hizmet sunma 

istekliliği olarak ifade edilir. Güvence, güvenliği ve çalışanların nezaketiyle bilgisini, ilham 

verme, güven ve güveni iletme yeteneklerini ifade eder [9]. “Empati”, organizasyon 

tarafından sağlanan özenli ve kişiselleştirilmiş bir ilgidir [11]. Empati kriteri, müşteri 

ihtiyaçlarına, müşteri çıkarlarına ve yolcuya kişiselleştirilmiş ilgi anlamına gelir. 

Üniversite internet sitelerinin hizmet kalitesini ölçmek için mevcut literatür incelendiğinde, 

SERVQUAL modelinin geleneksel kriterlerine ek olarak, günümüz gereksinimlerinden biri 

olan “Mobil etkileşim” ve “İşlevsellik” gibi iki önemli faktörün etkisini, ele alan herhangi bir 
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çalışmaya rastlanmamıştır. Yapılan bu çalışma ile üniversite internet sitelerin hizmet 

kalitesinin değerlendirilmesi için hem metodolojik hem de uygulama yenilikleri açısından 

literatürdeki boşluğun doldurulması amaçlanmaktadır.  

 

YÖNTEM 

Karar verme problemlerinin doğası gereği içerdiği belirsizlik ve karmaşıklık nedeniyle, karar 

vericilier pek çok problemde görüşlerini net olarak ifade edemeyebilirler [12]. Bulanık mantık 

bu gibi belirsizlik içeren durumlarda, karar vericilerin görüşlerini yansıtmak için Zadeh 

tarafından literatüre kazandırılmıştır [13], [14]. Dilsel ifadelerin, matematiksel olarak ifade 

edilmesinde kullanılabilen bulanık mantık, bilginin içerdiği belirsizlikleri modelleyebilmek 

için etkili bir yaklaşımdır [15]. 

AHP, kriterleri önceliklendirmek için en sık kullanılan çok kriterli karar verme 

metodolojilerinden biridir [16]. Araştırmacılar, karmaşık karar verme problemlerini ele almak 

için basit bir hiyerarşik yapı kullanması nedeniyle AHP'yi tercih etmektedirler[12]. AHP, 

karar verme problemlerinde karar vericinin önceliklerine yer vererek nitel ve nicel kriterleri 

bir arada değerlendirme olanağı sağlar. Bir karar problemi, hem öznel hem de nesnel 

düşüncelerin karar sürecine dahil edilmesini sağlar. AHP yöntemi, farklı hiyerarşi 

seviyelerinde görüntülenen problemi analiz eden bir çok kriterli karar verme 

yaklaşımıdır[17].  Karmaşık problemleri basitleştiren bir yapıya sahiptir[18]. AHP, karar 

vericinin kararlarının tutarlılık derecesini ölçmesine izin verir. Yöntem, kriterlerin ikili 

karşılaştırmasını kullanır. Bu karşılaştırmalar, karar vericilerin kriterlerin önem ağırlığını 

belirlemesine olanak tanır [19]. Karar verme problemini çözmeden önce kriterlerin öneminin 

belirlenmesi, karar vericilerin tercihlerini daha doğru yansıtan alternatiflerin daha güvenilir 

sıralamasını sağlar[20]. Yöntem uzmanlardan bilgi almasına rağmen, kimi zaman düşünce 

tarzını karar verme problemine tam olarak yansıtamamaktadır. Bu gibi durumlarda bulanık 

mantık kullanulabilir [21]. Bulanık AHP’deki değerlendirmeler bir dizi değerler kullanılarak 

yapılmaktadır [22]. Karar verme problemlerinde muğlaklığın ve belirsizliğin giderilmesi için 

Tip-2 bulanık kümeleri AHP ile bütünleştirilebilir. Bundan dolayı, bu çalışmada ağırlıklarını 

belirlemek için aralıklı tip-2 bulanık kümeleri kullanan T2F-AHP kullanılmıştır. Önerilen 

T2F-AHP yönteminin uygulama adımları Şekil 1’deki gibidir [23]. 

 

Şekil 1. Tip-2 Yamuk Bulanık AHP 

Adım 1: Karar verme probleminde önceliklendirilecek kriterler belirlenir. 
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Adım 2: Tablo 1’de verilen dilsel değişkenler kullanılarak kriterler arasında ikili kıyaslama 

matrisi oluşturulur.  

Tablo 1. Dilsel değişkenlerin tanımı ve tip-2 bulanık 

Dilsel Değişkenler Tip 2 Bulanık Sayılar 

Kesinlikle Önemli (KÖ) ((8, 9; 9,10; 1, 1), (8,5, 9; 9, 9,5; 0,9, 0,9)) 

Çok Önemli (ÇÖ) ((6, 7; 7,8; 1, 1), (6,5, 7; 7, 7,5; 0,9, 0,9)) 

Oldukça Önemli (OÖ) ((4, 5; 5, 6; 1, 1), (4,5, 5; 5, 5,5; 0,9, 0,9)) 

Biraz Önemli (BÖ) ((2, 3; 3, 4; 1, 1), (2,5, 3; 3, 4,5; 0,9, 0,9)) 

Eşit Önemli (E) ((1, 1; 1, 1; 1, 1), (1, 1; 1, 1; 0,9, 0,9)) 

Biraz Önemsiz (B) ((0,25, 0,33; 0,33, 0,5; 1, 1), (0,22, 0,33; 0,33, 0,4; 0,9, 0,9)) 

Oldukça Önemsiz (O) ((0,17, 0,2; 0,2, 0,25; 1, 1), (0,18, 0,2; 0,2, 0,22; 0,9, 0,9)) 

Çok Önemsiz (Ç) ((0,13, 0,14; 0,14, 0.17; 1, 1), (0,13, 0,14; 0,14, 0,15; 0,9, 0,9)) 

Kesinlikle Önemsiz (K) ((0,1, 0,11; 0,11, 0,13; 1, 1), (0,11, 0,11; 0,11, 0,12; 0,9,  0,9)) 

Adım 3: Oluşturulan karşılaştırma matrisinin tutarlılığı incelenir. Tutarlık oranı (CR), Saaty 

tarafından önerilen net değerlek kullanılarak hesaplanır [24]. Bu amaçla ilk olarak tutarlılık 

indeksi (CI) hesaplanır [25]: 

𝐶𝐼 =
𝜆𝑚𝑎𝑥−𝑛

𝑛−1
  ve  𝜆𝑚𝑎𝑥 =

𝐴𝑤

𝑤
           (1) 

Burada 𝜆𝑚𝑎𝑥 matrisin en büyük özvektörünü, 𝑛 kriter sayısını göstermektedir. Devamında, 

rastgele İndeks (RI) Saaty [24] tarafından önerilen tablo kullanılarak belirlenir. CR oranı 

Eşitlik 2 kullanılarak hesaplanır. 

𝐶𝑅 =
𝐶𝐼

𝑅𝐼
               (2) 

Eğer CR;  0,1’den küçük veya eşitse matris kabul edilebilirdir.  

Adım 4: Kriterler arasında dilsel (sözel) ifadeler kullanılarak oluşturulan matris, Tablo 1 

kullanılrak bulanık ikili karşılaştırma matrisine dönüştürülür.  

𝑀 = [

1 �̃�12 ⋯ �̃�1𝑛
�̃�21 1 ⋯ �̃�2𝑛
⋮ ⋮ ⋱ ⋮
�̃�𝑛1 �̃�𝑛2 ⋯ 1

]         (3) 

Burada �̃�𝑖𝑗, kriter i ile kriter j nin ikili kıyaslama değereni göstermektedir.  

Adım 5: Geometrik ortalama hesaplanır. 

�̃̃�𝑖 = (�̃̃�𝑖1⨂�̃̃�𝑖2⨂. . .⨂�̃̃�𝑖𝑛)
1/𝑛         (4) 

√�̃̃�𝑖1
𝑛

=

(

  
 
(√𝑎𝑖𝑗4

𝑈𝑛
, √𝑎𝑖𝑗3

𝑈𝑛
, √𝑎𝑖𝑗2

𝑈𝑛
, √𝑎𝑖𝑗1

𝑈𝑛
; 𝐻1(�̃̃�𝑖𝑗

𝑈), 𝐻2(�̃̃�𝑖𝑗
𝑈)) ,

(√𝑎𝑖𝑗4
𝐿𝑛
, √𝑎𝑖𝑗3

𝐿𝑛
, √𝑎𝑖𝑗2

𝐿𝑛
, √𝑎𝑖𝑗1

𝐿𝑛
; 𝐻1(�̃̃�𝑖𝑗

𝐿 ), 𝐻2(�̃̃�𝑖𝑗
𝐿 ))

)

  
 

    (5) 

Adım 6: Her bir kriter için bulanık ağırlıklar hesaplanır:  

�̃̃�𝑖 = �̃̃�𝑖⨂ (�̃̃�1⨁�̃̃�2…⨁�̃̃�𝑛)
−1         (6) 

Adım 7: Kriterlerin önem dereceleri tip-2 aralıklı bulanık kümeler durulaştırılarak belirlenir. 
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𝑤𝑖
′ =

1

2
(
1

2
∑ (𝑎𝑖

𝐿 + ai
U)4

𝑖=1 )⨂
1

4
(∑ (𝐻𝑖(𝐴

𝐿) + 𝐻𝑖(𝐴
𝑈))2

𝑖=1 )     (7) 

Adım 8: Kriter ağırlıkları normalize edilir. 

𝑤𝑖 =
𝑤𝑖
′

∑ 𝑤𝑖
′𝑛

𝑖=1

           (8) 

 

UYGULAMA 

Yapılan bu çalışmada, SERVQUAL modelinin önerdiği beş kritere, literatür taraması ve 

uzman görüşleri neticesinde “mobil etkileşim” ve “işlevsellik” olmak üzere iki yeni kriter 

SERVQUAL modeline eklenmiştir. Böylece, literatürde yer alan ve sıkça kullanılan 

SERVQUAL modeli, kullanılan yedi kriterler birlikte üniversite internet sitelerinin servis 

kalitesinin değerlendirilmesi için geliştirilmiştir. Kriterlerin belirlenmesinin ardından, konuyla 

ilgili çalışmış akademisyenler ve üniversite internet sitelerinin tasarımında yer alan 

uzmanlarla görüşmeler yapılarak kriterler hakkındaki görüşleri alınmıştır. Devamında, bu 

görüşler neticesinde kriterler arasında ikili kıyaslama matrisi oluşturulmuştur. İkili kıyaslama 

matrisi oluşturulurkten Tablo 1’de verilen dilsel ifadeler kullanılmıştır. Tablo 2 uzmanlar 

tarafından oluşturulan ikili kıyaslama matrisini göstermektedir. 

Tablo 2. Kriterlerin ikili kıyaslama matrisi 

 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

C1:Fiziksel özellikler E O B E BÖ Ç K 

C2:Güvenilirlik OÖ E BÖ OÖ ÇÖ B O 

C3:Yanıt verebilirlik BÖ B E BÖ OÖ O Ç 

C4:Güvence E O B E BÖ Ç K 

C5:Empati B Ç O B E K K 

C6:Mobil etkileşim ÇÖ BÖ OÖ ÇÖ KÖ E B 

C7:İşlevsellik KÖ OÖ ÇÖ KÖ KÖ BÖ E 

İkili kıyaslama matrisinin oluşturulmasının ardından ilk olarak, matrisin tutarlı olup olmadığı 

incelenir. Adım 3’te verilen hesaplamaların ardından matrisin tutarlılık oranı 0,06 olarak 

bulunmuştur. Bu değer 0,1’den küçük olduğu için, uzman görüşleriyle oluşturulan matrisin 

tutarlı olduğu söylenebilir. 

Matrisin tutarlı olduğu tespit edildikten sonra, T2F-AHP adımları uygulanarak her bir kriterin 

ağırlığı Şekil 2’de verildiği gibi hesaplanmıştır.  
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Şekil 2. Kriter ağırlıkları 

Şekil 2’den görülebileceği üzere, üniversite internet sitelerinin servis kalitesinin 

belirlenmesinde en önemli kriter %22’lik önem derecesi ile “İşlevsellik” olarak belirlenmiştir. 

Bu nedenle üniversite internet sitelerinin öğrenci, akademisyen, araştırmacı gibi tüm 

paydaşların ihtiyaçlarını gidermeye yönelik tasarımlara ve içeriklere sahip olması gerektiği 

söylenebilir. Ayrıca özellikle pandemi döneminde site üzerinden gerçekleştirilebilecek 

işlemlerin sayısı ve içeriği artırılabilir. Çalışma sonuçlarına göre en önemli ikinci kriter %18 

ile “Mobil etkileşim” olarak belirlenmiştir. Günümüz teknoloji çağında hemen hemen 

herkesin akıllı telefon, tablet gibi aletlere sahip olduğu düşünüldüğünde, internet sitelerinin 

mobil cihazlarla uyumlu olması artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Dikkate alınan diğer beş 

kriterin ise ağırlıklarının birbirine oldukça yakın olduğu Şekil 2’de görülmektedir.  

 

SONUÇ 

Bu çalışmada üniversitelerin internet sitelerinin servis kalitesinin belirlenmesinde dikkate 

alınması gereken kriterlerin öncelikleri belirlenmiştir. Yapılan bu çalışmada özellikle pandemi 

sürecinde üniversitelerin internet sitelerinin servis kalite özelliklerini ağırlıklandırmak için 

nicel değerlendirme yöntemleri ve bulanık çok kriterli karar verme yaklaşımları 

uygulanmaktadır. Bu amaçla SERVQUAL ve T2F-AHP yöntemleri benimsenmiştir. 

Belirsizliği karar verme sürecine en iyi şekilde yansıtmak için aralık değerli bulanık kümeler 

benimsenmiştir. Elde edilen analiz değerleri sonucunda üniversitelerin internet sitelerinin 

servis kalite performansını en çok etkileyen faktörün "İşlevsellik", en az etkileyen faktörün ise 

"Empati" olduğu belirlenmiştir. 

Gelecekte yapılacak çalışmalar için, değerlendirilen kriterler alt kriterler bazında ayrıştırılarak 

daha da detaylandırılabilir ve sonuçlar farklı çok kriterli karar verme yöntemleri kullanılarak 

karşılaştırılabilir. Ayrıca pandemi süreci için farklı üniversite internet siteleri için belirlenen 

kriterler ve ağırlıklar bazında hizmet performans karşılaştırmaları yapılabilmektedir. 
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ABSTRACT 

Moment-resisting frames (MRFs) are often preferred as lateral load resisting systems because 

they allow large open spaces and provide architectural flexibility. MRFs resist lateral forces by 

developing shear forces and flexural moments in both column and beam members. The recent 

technological development on manufacturing of the steel materials have led to introducing high 

strength low alloy (HSLA) steel in construction market. When compared to mild carbon steel 

(MCS), which has yield strength of 235, 275, 355 and 420 MPa, the usage of HSLA steel, which 

has yield strengths of 460 MPa or greater, is getting increase in the seismic areas due to several 

advantageous such as mechanical performance and total constructional costs. In this study, 4-

storey moment resisting frame (MRF) system is selected to compare HSLA steel and MCS from 

seismic performance standpoint. Pursuant to this aim, only column members of the archetype, 

which was previously designed according to MCS, were designed using HSLA steel grade 

based on Turkish Building Earthquake Code (TBEC-2018) and Design, Calculation and 

Construction Principles of Steel Structures (DCCPSS-2018). Furthermore, pushover analysis 

was conducted to examine nonlinear response of MRFs where MCS and HSLA steel were 

utilized. In the numerical analyses, commercial finite element and design software, SAP 2000 

was employed. Plastic hinge patterns, ductility ratios, maximum base shear forces, performance 

values were compared for MRF with MCS and MRF with HSLA steel. Analysis results show 

that usage of HSLA steel in non-dissipative structural elements such as columns enables 

increasing seismic performance and strength of the structures. 

Keywords: Moment-resisting frame, High strength low alloy steel, Pushover analysis, 

Nonlinear response. 

 

INTRODUCTION 

Moment-resisting frames (MRFs) composed of beams, columns and rigidly connected beam-

to-column connections have high energy dissipation capacity under severe earthquakes due to 

formation of a number of plastic hinges at the ends of beams and column bases (Mirghaderi, 

Mahmoudi, Gharavi, Dolatshahi and Epackachi, 2021). However, extensive damages were 

observed in MRFs after Northridge earthquake. This unexpected behaviour led to changes in 

design and connection type of MRFs (Dolatshahi, Gharavi and Mirghaderi, 2018). Furthermore, 

many studies were performed to alleviate the undesired behaviour in MRFs. One of the common 

way is to weaken the beam to allow the plastic hinge formation at the beam ends. In other 

words, reduced section of the beam assists to move the location of the plastic hinges away from 
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the beam-column connections, which allow stable yielding of the beam. The reduced beam 

section approach also provides advantages in meeting strong column-weak beam requirements 

(Engelhardt, Winneberger, Zekany, Potyraj, 1998). On the other hand, some different 

connection types such as bolted end plate connections are used to increase connection strength, 

which also reduces the possibility of the brittle failures (Murray and Meng, 1998; Sherbourne 

and Bahaari, 1997; Bahaari and Sherbourne, 1997). In addition to aforementioned studies which 

focused on obtaining stable behaviour of MRFs, significant advances in steel manufacturing 

process have led to use of high strength low alloy (HSLA) steel to enhance seismic performance 

of MRFs. When compared to mild carbon steel (MCS), which has yield strength of 235, 275, 

355 and 420 MPa, the usage of HSLA steel, which has yield strengths of 460 MPa or greater, 

is getting increase in the seismic areas due to several advantageous such as mechanical 

performance and total constructional costs. Recently, a “dual-steel” concept have been started 

to use for seismic design of steel structures (Dubina, 2010; Tenchini, D'Aniello, Rebelo, 

Landolfo, Silva, and Lima, 2014; Cassiano, Rebele, and Silva, 2017, Dubina, 2021). A dual 

system consists of combining high strength steel (HSS) and MCS. In this combined system, 

HSS is used in non-dissipative members such as columns which behave elastic under severe 

earthquake, while MCS is employed in dissipative members such as beams for MRFs. In this 

way, to eliminate premature collapse of the structure, the formation of the plastic hinges in 

columns is prevented by considering strong column-weak beam philosophy (Dubina, 2021). In 

this dual steel approach, beams subjected to large plastic deformations behave like a fuse, the 

rest of the structures remains elastic. In this study, 4-storey moment resisting frame (MRF) 

system is selected to compare high strength low alloy (HSLA) steel and carbon steel from 

seismic performance standpoint. Pursuant to this aim, only column members of the archetype, 

which was previously designed according to MCS, were designed using HSLA steel grade 

based on Turkish Building Earthquake Code (TBEC-2018) and Design, Calculation and 

Construction Principles of Steel Structures (DCCPSC-2018). Furthermore, pushover analysis 

was conducted to examine nonlinear response of MRFs where MCS and HSLA steel were 

utilized. 

 

STRUCTURAL DESIGN OF MOMENT RESISTING FRAME (MRF) 

A 4-storey office building which was located in Maslak, Istanbul was selected in this study 

(Özer, Yorgun and Vatansever, 2018). As shown in Figure 1, the structural plan of the building 

with 32 m by 18 m dimensions consists of four bays in the x-direction and three bays in the y-

direction. Secondary beams, placed at 2.0 meter intervals, are connected to the main beams with 

pin connections. The main beams placed in x-direction are pin-connected to columns between 

the 1-2 and 4-5 axes. On the other hand, main beams placed in y-direction are pin-connected to 

the weak axes of the columns on axes between 2 and 4 whereas they are rigidly connected to 

the strong axes of the columns on axes 1 and 5. At ± 0.00 elevation, columns are fixed-supported 

in their strong axes, while they are pin-supported in their weak axes. 
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Figure 1. Typical floor plan of the MRF used in the study (previously designed by Özer et al. 

2018) 

The archetype where MCS were employed was designed before by Özer et al., 2018. S275 steel 

(nominal yield strength of 275 MPa) was used for beams, while S355 steel was used for 

columns (nominal yield strength of 355 MPa). Vertical loads used in the study are given in the 

Table 1. 

Table 1. Vertical Loads used in the study conducted by Özer et al. 2018. 

Roof 

Dead Load (G) 4.0 kN/m2 

Parapet Load (Gd) 2.0 kN/m 

Live Load (Qr) 2.0 kN/m2 

Snow Load (S) 1.3 kN/m2 

Typical Floor 

Dead Load (G) 4.9 kN/m2 

Live Load (Q) 2.0 kN/m2 

Exterior Wall Load (Gd) 3.0 kN/m 

 

For the design of MRF, equivalent lateral force method defined in TBEC-2018 was employed. 

Considering soil profile of ZA, latitude of 41.1105 and longitude of 29.022, the mapped 

accelerations for the short period and 1 s period for DD-2 and DD-3 were obtained using the 

Turkish Seismic Hazard Maps of AFAD (AFAD, 2018). The obtained values were given in 

Table 2. 
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Table 2. Short period and 1 s period for DD-2 and DD-3 

 Ss S1 

DD-2 0.706 0.205 

DD-3 0.276 0.085 

The response spectrum was obtained considering the soil profile of ZA, the importance factor 

of 1, the response modification factor of 8. The design base shear for both directions was 

calculated as 351.958 kN considering total mass and reduced design spectral acceleration 

(SaR(T)). Then seismic loads for both -x and -y direction were identified. For wind load, TS EN 

1991-1-4 and DCCPSC-2018 were employed. Finally, considering all load cases such as 

vertical, horizontal and notional loads load combinations were constructed according to the 

TBEC-2018. Numerical analysis of the MRF was conducted with the help of SAP 2000 which 

is a commercial finite element and design software. The selected sections for the structural 

members were given in Figure 2. Detail information about the design of the archetype may be 

reached in the document carried out by Özer et al. 2018. 

In order to come up with seismic response of the archetype where HSLA steel was employed, 

the material grade of the columns was replaced with HSLA steel. In this study, only MRF-2 

(Figure 1) placed on perpendicular axis was investigated. The front view of the archetype where 

MCS and HSLA steel were employed was depicted in Figure 2. 

 

Figure 2. Selected sections for the structural members 

 

NUMERICAL MODELING TECHNIQUE 

Two cases were considered in this part of the study to examine nonlinear response of MRFs. 

Pushover analysis was conducted for MRF where MSC was used in the first case (previously 

designed by Özer et al. 2018). In the second case, only material properties of the all column 

members of MRF was replaced by HSLA considering the same sections obtained from previous 

part. In this way, a dual system was constructed with MSC and HSLA. Dissipative members 
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(beams) are subjected to plastic deformations. In other words, beams work as a fuse member. 

On the other hand, non-dissipative members (columns) remain elastic. The yielding stress and 

tensile stress of HSLA, which are defined in the study conducted by Xia et al. (2021), were 

taken as 700 MPa and 980 MPa respectively. The strain ratios of HSLA which correspond to 

yielding, ultimate, fracture strength are 0.56%, 7.10%, and 7.78% respectively. On the other 

hand, the strain ratios of MCS are generally 0.1% and 10%. Therefore, generalized force-

deformation relation for steel elements is depicted in Figure 3. 

 

 

 

 

 

 

 

  Figure 3. Generalized force-deformation relation for MCS and HSLA steel elements 

 

Numerical modeling was conducted by using SAP2000 software. Geometrical nonlinearity was 

taken into account by P-Delta plus large displacement whereas material nonlinearity was 

considered by defining plastic hinges at the both nodes of each beam and column. Pushover 

analyses were performed for both MRFs where MCS and HSLA were employed for columns. 

In these analyses, first mode of the frames was applied as load pattern and the frames were tried 

to push up to 2000 mm at the roof level. Minimum number of saved states was selected 50.   

 

ANALYSIS RESULTS 

After the pushover analyses of the MRFs where MCS and HSLA steel were utilized, plastic 

hinge patterns based on the lateral loading were depicted in Figure 4 and 5. These figures 

indicate that high strength low alloy steel, which is used as a material grade for column 

members, delayed the plastic hinge formation of the columns compared the mild carbon steel. 

According to pushover curves of the MRFs where MCS and HSLA steel were used (Figure 6), 

the ductility ratios were obtained as nearly 12.0 and 14.5 respectively which indicates that 

HSLA promotes the ductility of the frame. On the other hand, the maximum base shear forces 

of the MRFs with MCS and HSLA were calculated as 2607 kN and 3184 kN which indicates 

that HSLA increases the strength of the frame by nearly 22%. 
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Step 4 

 

 

 

Step 5 

 

 

 

Step 10 

 

 

 

Figure 4. Plastic hinge pattern for the MRFs where MCS and HSLA steel elements were used 
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Step 20 
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Last Step 

 

 

 

Figure 5. Plastic hinge pattern for the MRFs where MCS and HSLA steel elements were used 
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Figure 6. Pushover curves of moment resisting frames with both MCS and HSLA Steel 

 

The values in association with performance points based on ATC-40 capacity spectrum of the 

MRFs where MCS and HSLA steel were utilized were given in Table 3. Total shear force and 

corresponding roof displacement at the performance point of the MRF where MCS was 

employed are 1849 kN and 149 mm whereas that of the MRF where HSLA was employed are 

1883 kN and 152 mm respectively.  

 

  Table 3. Performance point values according to ATC-40 

Model Type Performance Point 

V (kN) D (mm) Sa Sd Teff Beff 

MCS 1849 149 0.260 0.116 1.337 0.085 

HSLA 1883 152 0.266 0.118 1.332 0.079 

V: total shear force, D: roof displacement, Sa: spectral acceleration, Sd: spectral displacement, 

Teff: effective period, Beff: effective damping 

 

CONCLUSIONS 

In order to investigate contribution of HSLA steel on seismic response of MRF, a numerical 

study was conducted. In the first numerical model, MCS was used for material grades of all 

steel members whereas in the second model, MCS was used for beams and HSLA steel was 

used for columns. Nonlinear iterative pushover analyses were performed for both MRFs with 

MCS and HSLA steel. According to numerical analyses, it should be stated that HSLA steel 

delayed the plastic hinge formation of the columns which increase the ductility ratio by 21% 

and the maximum base shear force 22%. 
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AZERBAYCAN EDEBİYATINDA ALİAĞA VAHİD`İN VE ŞAHİN FAZIL'IN 

ULUSAL GAZEL YARATMA GİRİŞİMLERİ 

ATTEMPTS OF ALIAGA VAHID AND SHAHIN FAZIL TO WRITE NATIONAL 

GHAZALS IN AZERBAIJANI LITERATURE 
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Bakü Mühendislik Üniversitesi, Pedaqoji fakülte, İngilizce Bölümü 

Bakü, Azerbaycan 

ORCID ID: orcid.org/0000-0002-9444-3325 

ÖZET 

Çalışmanın temel amacı, XX. yüzyılın başında yaşamış gazel şairi Aliağa Vahid (1895-1965) 

ve şu anda Azerbaycan edebiyatında dörd Divan yazarı olaraq bilinən şair Şahin Fazıl'ın 

(1940) gazel yaratıcılığındaki benzerlikleri incelemektir. Farklı zamanlarda yaşamış olsalar da 

her iki şairin anadillerini arındırma çabaları gazellerinde incelenmiş ve örneklerle 

anlatılmıştır. Aliağa Vahid, Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarına, 1917 Rus Devrimi'ne, 

Azerbaycan'da Sovyet hükümetinin kuruluşuna, aynı zamanda 1918-1920 yıllarında 

Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin yükselişine ve düşüşüne tanık olmuş bir şairdir. 

Şahin Fazıl'se Sovyet rejimi döneminde Azerbaycan'da yaşamış ve rejimin çöküşünden sonra 

1990'ların başında Karabağ'ın Ermeni işgali ve Hocalı soykırımı da dahil olmak üzere 

Azerbaycan'da yaşanan sosyal ve siyasi olaylara tanık olmuştur. Makalede, ayrıca klasik 

şairlerin aşk temalı gazeller yazma geleneklerine saygı duymalarına rağmen, her iki şairin de 

moderniteye daha yatkın olduğu belirtilmişdir. Aliağa Vahid ve Şahin Fazıl'ın eserlerindeki 

benzer özellikler, Azerbaycan edebiyatında gazelleri milli ruhda yazmak, onları Arapça ve 

Farsça kelimelerden arındırmak ve günümüz insanında yankı uyandıran eserler yaratmak 

girişimleri ile araştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Aliağa Vahid, Şahin Fazıl, Azerbaycan edebiyatı, modern gazel, anadil 

 

ABSTRACT 

The main purpose of the research is to study the similar features in the ghazal works of the 

poet Aliaga Vahid (1895-1965), who lived in the early twentieth century, and Shahin Fazil 

(1940), who is now known as the author of four Divans in Azerbaijani literature. Although 

they lived in different times, the efforts of both poets to purify their mother tongue will be 

explored in their ghazals and explained with examples. Aliaga Vahid is an Azerbaijani poet 

who witnessed the First and Second World Wars, the Russian Revolution of 1917, the 

establishment of the Soviet government in Azerbaijan, as well as the rise and fall of 

Democratic Republic of Azerbaijan in 1918-1920. Shahin Fazil lives in Azerbaijan during the 

Soviet regime and reflects the social and political events that took place in Azerbaijan after 

the collapse of the soviet regime including the Armenian occupation of Karabakh and Khojaly 

genocide  in the early 1990s in his ghazals. The article also notes that both poets, while 

respecting the traditions of classical poets to write ghazals on the theme of love, were more 

inclined to modernity. Similar features, as the attempts to write ghazals in the national spirit, 

to purify ghazals from Arabic and Persian words, to create ghazals that resonate with today 

will be studied in both poets' works. 

Keywords: Aliaga Vahid, Shahin Fazil, Azerbaijani literature, modern ghazal, native 

language 
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GİRİŞ 

Aliağa Vahid, XX. yüzyılın ilk yarısında, Şahin Fazıl'se XX. yüzyılın sonları ve XXI. yüzyılın 

başlarında Azerbaycan edebiyatında eruz vezninin mükemmel bilenleri sayılır. Onlar kendi 

döneminde gazel türünün kalıcı, ebedi ve ulusal olması için  yorulmadan savaşmışlardır. 

XX.yüzyılın başında gazel türüne kayıtsızlık ve gazellerin yüzyıllardır var olan ve varlığını 

sürdüren Arapça ve Farsça kelimelerden arındırılması alanında A. Vahid`in üzerindeki yük 

çok fazlaydı. Akademisyen B. Nabiyev, şairin edebi ortamını şu şekilde değerlendirir: “Bu 

kabul edilen bir gerçektir ki, Azerbaycan dili, yüzyıllardır Kuran-ı Kerim ve İslam ilminin dili 

olan Arapça'dan ve şiirsel düşünce ve duyguları ifade etme becerisine sahip Farsçadan, son iki 

yüzyılda Rusçadan etkilenmiş, ancak aynı zamanda orijinalliğini ve gramer yapısını 

korumuştur. Şu nedenle A.Vahid'in eserlerinde birçok Arapça kelime ve Farsça izafetlerin de 

yer alması doğaldır. Ancak şairin edebiyatımıza en büyük hizmetlerinden biri gazellerinde 

kullandığı yabancı kelimeleri büyük cesaretle Azerbaycancanın doğal akışıyla 

birleştirmesitir”(Vahid,2004:12). Vahid'in Azerbaycan edebiyatına katkısından bahseden 

yazarlar, "onun gazeli klasik bir tür olarak koruduğunu ve daha da geliştirildiğini" vurgular. 

"Onun yaşadığı ve yarattığı döneme bakarsak, o dönemde genel olarak kadim şiir biçimlerine 

ve eski geleneklere karşı çok yabancı bir tutum olduğunu görebiliriz, gazelizmin ne kadar 

sorumlu ve gazel yazarlarının ne kadar tehlikeli durumda olduğu ortaya çıkmış olar"(Orucov, 

2019).  Böylece yeni kurulan Sovyet hükümeti bir yandan işçi sınıfına ve köylülere mutlu bir 

gelecek vaat ederken, diğer yandan sovyet sistemini kabul etmeyen, onu övmeyen, yani 

rejime boyun eğmeyen her kesi halk düşmanı ilan edib yok ediyordu. Sovyet rejimi gazelleri 

ve gazel yazan şairleri de sevmezdi çünkü gazel, aşktan başka bir şeyi yüceltmedi. Ulusal 

değerleri yok ederek kolektivizmi hedefleyen Sovyet rejimi, eskimiş, modern olmaktan uzak, 

sosyalizme uygun olmayan bir tür olarak gazeli  literatürden çıkarmaya çalıştı. A.Vahid, 

hayatının geri kalanında bile baskıyı ve tavsiyeleri görmezden gelerek gazel yazmaktan bir an 

bile uzaklaşmadı. A.Vahid böylesine karmaşık bir dönemde yaşamış ve gazeli yok olmaktan 

korumuştur.  

Şahin Fazıl, XX. yüzyılın ikinci yarısından beri Azerbaycan edebiyatı ortamında 

tanınmaktadır. Bilim hayatına tarihçi ve çevirmen olaraq katılmıştır. Bir çok Doğu halklarının 

dilini bilmesi, şairin klasik edebiyatımızı incelemesine yardımcı olmuştur. Doğu bilimcisi 

olarak başlamış ve ilk kez Farsça ve Arapça'daki tarihi eserleri dilimize çevirmiştir. Şairin 

edebi hayatının araştırmacılarından olan T. Necefli, Ş. Fazıl'ın edebi yaratıcılığının nedenini, 

“şiirsel eserinde klasik edebi geleneklere sadık kalarak onlara yeni bir ruh vermek ve yeni 

nesillere sevdirmek” olduğunu rapor etmiştir. “Şairi, XX. yüzyılın sonlarında Azerbaycan 

edebiyatının ilk matbu “Divanı” nı yaratmaya iten de bu düşünce olmuşdur” (Necefli, 2020). 

 

ARAŞDIRMA 

Aliağa Vahid'in ve Şahin Fazıl'ın gazellerindeki benzerlikler  birkaç grupta oluşturulabilir: 

 - Azerbaycan dilinde yazılmış gazelleri Arapça ve Farsça kelimelerden arındırmak, 

- Azerbaycan dilinde milli ruhla gazel yazmak, 

- gazele yeni içerik getirmek ve onu popülerleştirmek, 

 - ana dilin tonlarını kullanarak gazelin okunabilirliğini artırmak.  

A.Vahid, hiçbir hazırlık yapmadan gazel söyleyen bir şair olub. Halkına hizmet etmekten 

gurur duyardı ve bu karakteriyle halk tarafından çok sevilirdi. Gazel dilinde böyle 

açıklamıştır: 
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“Cəhd qıl xəlq içində yekrəng ol,  

  Ləkə olma ağ üzdə qarə kimi. 

 Vahid, öz xəlqimin mənafeinə 

 İndidən ta varam məzarə kimi!” (Vahid, 2004:167). 

A.Vahid, gazel tarihinde ilk kez, söylenen kelimelerı Azerbaycan ruhuna bu kadar 

yaklaştırmıştır. O asırlık geleneklerden yararlanarak, insanların anlayacağı şekilde şiir 

yazmayı başardı. Bu nitelik onun tüm eserlerinde canlı bir şekilde ifade edilmektedir: 

“Sadə dildə bu qədər incə qəzəllər ki yazır, 

 Bu yetər Vahidin haqqında ki:el şairidir!”(Vahid, 1993:305) 

Şahin Fazıl, A. Vahid ile başlayan gazel dilinin sadeleştirilmesi mücadelesini hayatının ana 

çizgisine dönüştürür. Ustadı Vahid`i mükemmel bir aruz uzmanı ve gazelin parlak feneri 

olduğunu düşünen Şahin Fazıl, Azerbaycan edebiyatında içerik olarak klasik gazellerden 

farklı, modern, ulusal ve yabancı kelimelerden tamamen uzak gazeller yazmayı başarmış ve 

bu gazeller de dahil Beş Divan'ın yazımını tamamlamışdı. Şair kendisine xas olan gazel 

yazma tarzını şu şekilde ifade eder: 

“İşim yoxdur nə cür yazmış qəzəl bildirki şairlər, 

Bugün şair, sözün yazmaz qəliz, şeirin rəvan saxlar”(Fazil,1994:12). 

Şahin Fazıl, gazelin temiz ana dili kelimeriyle, Arapça ve Farsça kelime ve ifadelerden 

arındırmanın önemini Celil Memmedguluzade'nin bir felyetonunu örnek vermekle anlatmıştır. 

Felyeton bu kelimelerle başlar: “Molla Amca, Allah aşkına, dokuz yıldır Müslüman dini 

üzerine çalışıyorum ama bu şairlerin dilini hala anlamıyorum”(Fazıl, 1994:21). Halkın basit 

bir temsilcisinin diliyle konuşulan şu sözler, yüzyılın başlarında anlaşılmaz bir dilde yazılmış 

herhangi bir metni halkın okuyup anlamasının ne kadar zor olduğunu açık bir şekilde ifade 

ediyor. 

Bu nedenle, Ş. Fazıl, 1998'den beri yönettiği "Majmauş-şuara" edebi meclisinin bazi 

muhafazakar gazelhanlarıyla mücadele eder“Farsça ve Arapçanın kendi sözleri var”, “onlar 

neden kendi dillerinde yazıyorlar?”,“Hiçbir Fars şairi Azerbaycanca yazmaz” söyleyen şair 

modern gazelhanları ana dillerinde gazel yazmaya davet eder. Esasen şairin şu ifadeleri 

Azerbaycan dilinde gazel yazmanın önemini gösteren açık fikirlerdir: “Yabancı bir dilde 

söylenen ninni ruhuma yabancıdır”, “Yamıyorsun diline sen Arabi-Farsı heder” veya “Halka 

gizemli bir söz söyleme”.  Şair, “Söylemeli” gazelinde birçok yabancı kelime örneği vermiş 

ve karşılığının zengin ana dilimizde yazmanın mümkün olduğunu göstermiştir: 

“Qəzəli sadə yazan şairə "can" söyləməli, 

"Yad kəlamlar gətirir şeirə ziyan" söyləməli. 

Dili vardırsa bu xalqın dilə qoy "dil" də desin,  

Nə "lisan" söyləmək olmaz, nə "zəban" söyləməli. 

Niyə fars şairi öz "çeşm"inə "göz" söyləməyir?  

Ağıza hansı ağız ilə "dəhan" söyləməli? 

Ərəbin "zilli"i neçin "kölgə"yə dönmür bir yol?  

Nə bəla "gizli"yə gəlmiş ki, "nihan" söyləməli? 

Nəyə lazım çətin olsun qəzəlin məfhumu?  
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Şahina, sözlərini xalqa asan söyləməli!” (Fazil,1994:8). 

Şairin ana dilinde gazel yazmaktaki amacı bu sözlerden anlaşılmaktadır: Dilimiz fikirleri ifade 

etmek için zengin bir kelime bilgisine sahipken neden başka bir dilden kelimeler kullanalım?! 

Bu yüzden Azerbaycan'da Sovyet iktidarının kurulmasından sonra gazel dilinin Arapça ve 

Farsça kelimelerden arındırılması da tarihsel bir gereklilik olarak ortaya çıkmıştır. Çünkü şu 

ana kadar yüzyıllardır cilalanan ince ve mükemmel tür olan gazel, aşk, yar-ağyar, şem-

pervane, aşık-maşuk temaları zikretmenin ötesine geçmemışdi. Ama doğru olanı, tabii ki, 

ülkedeki sosyo-politik olayların şiire yansımasını sağlamaktır. Bu süreçte A.Vahid, gazelleri 

halkın anlayabileceği bir dilde yazmayı kendine görev edinmiştir. “Aşk şairi” olarak kabul 

edilen A.Vahid, klasik geleneklerden uzaklaşmadan sosyal içerikli gazeller yazmaya devam 

etti: 

“Vahid, çalış ətrafını incitmə özündən, 

 Cəhd et, elə söz yaz ki, o söz xalqa gərəkdir!”(Vahid,1993:306). 

Hem gazelimizin ustadı Aliağa Vahid'in, hem de modern gazelin yazarı sayılan Şahin Fazil'in, 

Azerbaycan dilinde milli gazel yazmak ve gazele aşkdan farklı yeni bir içerik getirmek 

mücadelesinin en önemli yönlerinden biri vatanseverlik temalı gazeller yazmalarıtır. Bu 

gazeller, halk ve vatan için saf duygulardan bahseder. Çağdaşlar buna inanıyor ki, “belki de 

gazel türünün edebi gençliğini yeniden doğrulamak için Vahid, kapsamını önemli ölçüde 

genişletmiş, vatan ve insan sevgisini aruzun ritmik meyveleriyle şiire dönüştürmüştür” 

(Vahid, 2005: 9). 

“Vahid, vətən yolunda cəsarətlə şeir yaz,  

Xəlqin yanında yüksələcəkdir şərafətin!(Vahid, 2005:216) 

veya 

Zəmanə əyrilər ilə həmişə düşməndir, 

Çalış ki, xalqın ilə doğruluq şüar eylə”(Vahid, 2004: 90). 

A.Vahid 2.Dünya Savaşı'nda halkların vatanları için savaş mücadelesini ve düşmana karşı 

nefretlerini şiirsel bir dille anlatır,“Barış olmadan vatan mutlu olmayacak!” sloganını elde  

rehber tutmuştur:  

“Çıx, ey qaniçən yırtıcı, çıx torpağımızdan! 

Xain gözünü çək, dərəmizdən, dağımızdan!”(Vahid, 2005:174). 

“Ey zulm evi, çabuk mahv olacaksın temelinden” başlıklı gazelde A. Vahid, savaşa sebep 

olanları “hain” ve “namert” adlandırır, zor günde vatanına hiç olmazsa gazelleriyle hizmet 

etmeli olduğunu  vurgular:  

“Vahid! Vətən uğrunda məhəbbətlə qəzəl yaz, 

Duyduqca könül ləzzət ala hər qəzəlindən”(Vahid, 2004:320).  

Sovyet rejimi ve İkinci Dünya Savaşı A. Vahid'in gazellerine konu olmuşsa, Şahin Fazil'in 

kaderine Karabağ'ın işgali ve Hocalı soykırımı düşmüştür. Şahin Fazil bu derdini şiirlerine 

konu eder. Şair, yaratıcılığının ayrılmaz bir parçası olan bu konuda yazdığı yüzlerle gazelini 

divanlarına da eklemiştir. O, 1994 yılında yazdığı gazellerinde Karabağdakı zulmün bir gün 

biteceğine inandı.  “Düşmanım ne zamandan beri yakamdan yapışmıştır”yazarak dünyaya 

sesleniyor ve tüm kalbiyle “Karabağ yakında kurtulacak, inşallah” demiştir. Devletimize, 

ordumuza ve halkımıza güvenen 80 yaşındaki şair, bir savaşçı cesaretiyle “Bir gün seni 

kovacağım, silahımdan yapışarak” söylemiştir (Fazıl, 1994:144). Şairin Karabağ işgaline ve 
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Hocalı soykırımına ithaf ettiği gazeller, halkımızın ve ordumuzun intikamının şiirsel bir 

ifadesi olan eski düşmana karşı bir savaş ilanıtır. Ş.Fazil, 1990'lardan beri işgal altındaki 

topraklarımızın kararlı ve güvenle kurtuluşunu dört gözle bekliyor. O, Sovyet hükümetinin bir 

parçası olan ve bir zamanlar kardeş olarak adlandırılan Müslüman Cumhuriyetlerin 

Azerbaycan topraklarının işgaline ilgisizliğinden şikayet etti. Şair, 1994 yılında yazdığı 

“Kızgınım”redifli gazelinde şöyle der: 

“Ay kişilər, mən də acıqlanmışam, 

Bişkekə, Daşkəndə acıqlanmışam. 

Zərrə qədər eyləməyirlər kömək, 

Mən bu təhər fəndə acıqlanmışam” (Fazil, 1994:115). 

Ş.Fazil, Karabağ'ın işgalini defalarca dile getirerek, “Karabağ toprakları her zaman 

yardımımızı bekliyor”, "Qаrаbаğsız vətənimin bütövlüyü hеçdi" der. “Şahin Fazıl, tutkulu, 

ilham verici bir periye adadığı şiirlerinde bile Karabağ'ı unutmaz. Onun şiirlerinde anavatanla 

sevgili yan yana durur. Bu nitelik, gençliğinde ve yaşlılık döneminde de yazdığı gazellerde 

aynıdır. 2016 yılının Nisan savaşında Azerbaycan halkının milli ruhunu ve kararlılığını 

harekete geçirmenin yanı sıra, Şahin Fazıl da Karabağnamelerinden vazgeçmedi. Şu gazeldeki 

eşsiz kahramanlık ve intikam çığlığı, zaten saldırgana sert bir uyarı ve kesin zaferimize olan 

güvenden kaynaklanır. Zor günde halkın birliğe ihtiyacı olduğunu öngörülü vurgular: 

“Qarəbağdan qan iyi çoxdan çəkilmir, biz gərək, 

Qan töküb, qan istəyək, yox başqa imkan, qan gəlir. 

Mərd igidlər, ər şəhidlər "intiqam al" qışqırır, 

Torpaq altda hər şəhiddən, qan ki, hər an qan gəlir” (Mədətli, 2019). 

Veya 

“Yağı düşmənləri yumruqlamaq üçün, Şahin, 

Yumruq olmaq dilərəm Azəribaycan boyda” (Fazil, 1994:119). 

XX. yüzyılın başlanğıcında Aliağa Vahid, ana dilin tonlarını kullanarak gazelin 

okunabilirliğini artırmak,  gazeli halka sevdirmek ve daha uzun yaşatmak için gazellerinde 

ustaca atasözleri ve deyimleri de kullanmıştır. Vahid'in gazellerinin lirik kahramanı, yerel 

halk tarafından kullanılan kelime ve ifadelerle uyumlu yeni bir toplumsal içerik kazanır: 

“Mimarı iyi olan bina dağılmaz”, “Nesil ile ad kalır alemde”, “Meyvesiz bir ağaç, elbette, 

çabuk gider boşuna” ifadelerin derin anlamı var. Şairin, geleneksel aşk temasından 

uzaklaşmadan hayatın her alanına, özellikle gelecek nesillerin eğitiminde önemli olan öğretici 

noktalara dikkat ettiğini görüyoruz: 

“Bilərmi, cahilə yüz dəfə söyləsən, Vahid,  

  Və lakin arifə bir kəlmə söz kifayətdir!”(Vahid, 1993:311) 

 Başka bir gazelde yazıyor:  

“Hiyləgərlik şəninə layiq deyil insanlğın,  

  Tülkütək yaltaqlanan alçaqdan aslan yaxşıdır”(Vahid, 1993:315). 

Şahin Fazıl'ın gazellerinin lirik kahramanı, "İslam'a inanan" ve "dürüstlük beyan eden" şiirsel 

bir imgedir. O yüzlerce yerli kelime, atasözü ve ifadeyi bu kahramanın dilinde kullanarak 

gazelin dilini sadeleştirmiştir. Şair, “Söyleyen var mı onu şeytan yoldan çıkartmıştır”, 

“Derviş gibi bir hücrede yalnızdım”,  “El benden, etek senden, istemiyorsan tutsun el o 
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etekten, gelme”, “Duman dert çoğaltır”, “Uçmak ne kadar zordur hayalde”, “Abad eyleyen 

berbadın mimarı sendin”, “Dert yarımlar elinden, demiş atalar”, “Düşmanın dostu bizim 

vatanımızın düşmanıdır", “Öyle bir insan var mıdır ki, şeytana uyup zorda kalmasın”, “Kötü 

iyiler üzerinde zafer kazandı, doğrunu iftira götürdü” gibi yüzlerle ifadeleri kullanarak 

gazellerini daha da okunaklı ve anlaşılan bir şekilde yazmıştır (Fazil, 2014).  

 

SONUÇ 

Azerbaycan edebiyatındaki miras geleneğine sadık kalan Aliağa Vahid ve Şahin Fazıl gibi 

edebiyatçılar, ana dillerinde gazel yazmayı vatandaşlık görevi olarak görmüşler. Her biri 

kendi döneminde gazel türünün geleneklerine sadık kalmasına ve ustadlarına boyun eğmesine 

rağmen, yeni bir içerikle modern gazeli yazmayı tercih ettiler. Sevgi ve şefkatten farklı olarak, 

gazelin içeriğini vatanseverlik, baskı yapmama, düşmana nefret ve milli birlik içeriğiyle 

yenilemeyi başardılar. A.Vahid 70 yıllık hayatının son günlerine kadar, Ş.Fazil'se hala milli 

gazel yazmaya devam eder. Araştırmadan, Şahin Fazıl ve ustadı Aliağa Vahid'in en eski Doğu 

şiirini, içeriğinin ve biçiminin tüm inceliklerini gerçekten iyi tanıdığı, gazelin klasik 

ustalarının Arapça, Farsça ve Türkçe yazılmış eserlerini büyük bir sevgiyle ve saygıyla 

okudukları anlaşılır. Gazellerin içeriğinden de anlaşılacağı üzere A.Vahid, Arapça-Farsça 

ifadelerden tam olarak kurtulamamıştır. Ancak o, Emirlik rejimi döneminde büyük sanatsal 

fedakarlık göstererek, ince ruhlu eserleriyle gazelin modern edebiyatımızda sabit kalmasına 

neden olmuştur. Şahin Fazıl, gazel yaratıcılığında aşk temasından uzaklaştığı gibi, gazele yeni 

bir ruh katarak milli ve halk gazelleri yazmayı da başarmıştır. Bu nedenle, bugün Azerbaycan 

edebiyatında A.Vahid  Fuzuli'nin halefi olarak tanınırsa Şahin Fazıl  de modern gazellerin 

yazarı gibi kabul edilir. 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, önemli bir tarımsal artık sayılan fındık kabuğunun hafif torrefaksiyon 

davranışının, bu işlem sonunda elde edilen biyokömürün özellikleri üzerine işlem süresinin 

etkisinin ve Afşin Elbistan linyiti ile birlikte yanma davranışının incelenmesidir. Bu nedenle 

deneysel çalışmalar iki kısımda yürütüldü. İlk kısımda dikey bir ısıtma kamarası içerisine 

yerleştirilen pyrex bir reaktördeki fındık kabuğuna200oC’de 100 ml/dk debi ile geçen azot 

atmosferinde beş farklı (0, 10, 20, 30 ve 40 dk.) işlem süresi uygulandı. Çalışmanın ikinci 

kısmında 40 dk. işlem süresi sonunda geride kalan torrefiye kabukların -100 mesh tane 

büyüklüğündeki tozları ile aynı büyüklükteki Afşin Elbistan linyiti tozundan değişik oranda 

torrefiye fındık kabuğu bulunduran (0, %10, %20, %30, %40, %50 ve %100) karışımlar 

hazırlandı. Bu karışımlardan hazırlanan 1.000 g kütleli ve yaklaşık 13.0 mm çaplı peletlerin 

650oC başlangıç sıcaklığındaki dikey bir yakma kamarasında yanma davranışları 

incelendi.Uçucu madde ve karbon yanma periyotları yönünden ele alınan yanma 

davranışlarını karşılaştırmak amacıyla aynı büyüklükteki ham fındık kabuğu ve Afşin Elbistan 

linyiti tozlarından hazırlanan peletlerin yanma davranışları üzerinde de duruldu. 

Hafif torrefaksiyon işleminde katı ve sıvı ürün verimlerinde işlem süresi ile fazla bir değişim 

olmadığı görüldü. Torrefiye fındık kabuğunun uçucu madde oranının işlem süresi ile azaldığı 

ve linyit ile karışımlarının deneysel olarak belirlenen uçucu madde ve kül içeriklerinin 

beklenen değerlere yakın olduğu belirlendi. Yanma sırasında karışım peletlerin ham veya 

torrefiye biyokütle oranındaki artış ile tutuşma süresinin kısaldığı, uçucu madde ve karbon 

yanma hızlarının arttığı ve karbon yanma süresinin kısaldığı belirlendi. Ham fındık kabuğu ile 

linyit tozlarından hazırlanan karışım peletlerin yanma hızlarının torrefiye fındık kabuğundan 

hazırlananlara göre daha yüksek olduğu belirlendi.   

Anahtar Kelimeler: Biyokütle, Linyit, Torrefaksiyon, Birlikte yakma. 
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ABSTRACT 

The objective of this work is to investigate light torrefaction behaviour, effect of processing 

time on the properties of bio chars obtained from this process and co-combustion behaviour 

with Afşin Elbistan lignite. For this reason, experimental studies were carried out in two parts. 

In the first part, five different processing times (0, 10, 20, 30 and 40 min.) were applied for 

hazelnut shells inside a pyrex glass reactor placed in a vertical heating chamber at 200oC 

under 100 ml/min. nitrogen flow rate. In the second part of the study, varied composition (0, 

%10, %20, %30, %40, %50 and %100) blends were prepared from -100mesh dusts of 

torrefied shells remained after 40 min processing time and same size dusts of Afşin Elbistan 

lignite. Combustion behaviours in a vertical burning chamber at 650oC starting temperature of 

1.000 g mass and 13.0mm diameter pellets prepared from these blends were studied. In order 

to compare combustion behaviours taken in terms of volatiles and carbon combustion periods, 

combustion behaviours of pellets prepared from same particle size hazelnut shell and Afşin 

Elbistan lignite dusts were also considered. 

It was seen that solid and liquid yields didn’t change considerably with processing time in the 

light torrefaction process. Volatile matter content of torrefied hazelnut shell decreased with 

the processing time and the experimentally-determined volatile matter and ash contents of the 

mixtures were close to the expected values. It was observed that the ignition times shortened, 

volatiles and carbon combustion rates increased, and the carbon combustion times shortened 

with increasing raw or torrefied biomass ratio in the mixture. Combustion rates of pellets 

prepared from lignite and untreated shells were found to be higher than those prepared from 

torrefied shells and lignite. 

Keywords: Hazelnut shell, Lignite, Torrefaction, Co-combustion. 

 

GİRİŞ 

Günümüzde biyoenerji, petrol, kömür ve doğal gazdan önce gelen dördüncü en büyük birincil 

enerji kaynağıdır (Bui ve diğ., 2015). Sadece elektrik üretimi için kullanılan güneş ve rüzgar 

enerjisinden farklı olarak, biyoenerji temel olarak ısı ve elektrik üretimi ile ulaşım sektöründe 

kullanılabilecek biyoyakıtlar üretilmesi yönünde gelişmektedir (Chen ve diğ., 2021). 

Biyokütle, ısı ve güç üretmek için doğrudan yakılabilir. Ancak, endüstriyel ve diğer 

sektörlerde kullanımını genişletme amacına yönelik çeşitli dönüştürme teknolojileri 

geliştirilmiştir. Bu teknolojiler fiziksel, kimyasal, biyolojik ve termokimyasal dönüşüm 

süreçleri olarak kategorize edilir (Naik ve diğ., 2010). Günümüzde yaygın olarak kullanılan 

termokimyasal dönüşüm prosesleri yanma, piroliz, gazlaştırma, sıvılaştırma, karbonizasyon 

ve torrefaksiyon işlemlerinden oluşmaktadır. Bu yöntemlerin işleyişi oksijen kaynağına ve 

reaksiyon sıcaklığına bağlı olup, yanma dışında bu yöntemlerden katı, sıvı ve gaz biyoyakıtlar 

üretilir. Fosil yakıtlar ile karşılaştırıldığında ham biyokütlenin yüksek nem içeriği, düşük ısıl 

değeri ve düşük enerji yoğunluğunun yanı sıra higroskopik yapısı, heterojen bileşimi, yanma 

sırasındaki emisyonları ve yüksek taşıma maliyeti gibi dezavantajları vardır (Safar ve diğ., 

2019). Biyokütlenin bu dezavantajları termokimyasal işlemler sırasında birçok sorunlara 

neden olmaktadır. Bu nedenle enerji dönüşüm ürünlerinin üretiminde bu dezavantajlarının 

giderilmesi amacıyla ön işlem uygulanması gerekmektedir. Torrefaksiyon, kalitesi 

yükseltilmiş katı yakıt üretimi için uygulanan, sera gazı emisyonlarını dengelemede umut 

verici bir ön işlem teknolojisidir. Biyokütleyi biyo-kömüre dönüştürmeyi amaçlayan bir 

termal süreç olarak tanımlanır (Prins ve diğ., 2006a; Dehghani Madvar ve diğ., 2019). 

Torrefaksiyon, yetersiz oksijen atmosferinde 200 ve 300◦C arasındaki sıcaklıklarda uygun 

sürelerde (0,5-2 saat) yürütülen hafif bir piroliz işlemidir (Bach  ve Skreiberg, 2016;Ong ve 

3. INTERNATIONAL ANKARA MULTIDISCIPLINARY STUDIES CONGRESS 
December 5-7, 2021 

Ankara, Turkey

Full Texts Book 281 www.izdas.org

_____________________________________________________________

____________________________________________________________



 

 

 

diğ., 2021). Torrefaksiyon sırasında biyokütledeki hemiselüloz, lignin ve selüloz bileşenleri 

değişik ölçülerde parçalanır ve yüksek miktarda uçucu bileşik salınır (Ong ve diğ., 2021). Bu 

işlem hafif, orta ve şiddetli torrefaksiyon olarak sınıflandırılır. 

Bir fiziksel işlem olan peletlemede biyokütle atıkları mekaniksel kuvvet uygulanarak 

sıkıştırılır ve üniform hacimli katı peletler üretilir (Chen ve diğ.,2015). Odun peletleri yanma 

ve gazlaştırmayı kapsayan pek çok evsel ve endüstriyel uygulamalar için yüksek kalitede 

uygun bir besleme olarak göz önüne alınmaktadır. Odunun pelet halinde yoğunlaştırılmasının 

amacı hacimsel enerji yoğunluğunu artırmak, kolay depolanma ve taşıma kolaylığı sağlamak, 

nem içeriğini azaltmak ve taşıma maliyetini düşürmektir (Li ve diğ., 2012; Kumar ve diğ., 

2017). 

Biyokütlenin pelet halinde torrefaksiyonunun, torrefiye peletlerin ve torrefiye biyokütlenin 

linyit ile birlikte yanma davranışının uçucu madde ve karbon yanma davranışı yönünden ele 

alındığı çalışmalar sınırlıdır (Yılgın ve diğ., 2019; Yilgin ve diğ., 2021). Bu çalışmanın amacı, 

önemli bir tarımsal artık sayılan fındık  kabuğunun hafif torrefaksiyon davranışının, bu işlem 

sonunda elde edilen biyokömürün özellikleri üzerine işlem süresinin etkisinin ve Afşin 

Elbistan linyiti ile birlikte yanma davranışının incelenmesidir. 

 

MATERYAL VE METOT 

Deneysel çalışma iki kısımda yürütüldü. Birinci kısımda çalışmada kullanılan fındık 

kabukları200oC’de farklı işlem sürelerinde torrefaksiyon işlemine tabi tutuldu. İkinci kısımda 

ise ham ve torrefiye katı ürünler Afşin Elbistan linyiti (AEL) ile belirli oranlarda karıştırılarak 

pelet haline getirildi ve 650oC fırın başlangıç sıcaklığında sabit yatak yakma sisteminde 

yakılarak yanma davranışları incelendi. 

Torrefaksiyon Deneyleri ve Pelet Hazırlama 

Çalışmada kullanılan fındık kabukları (FK) Elazığ ilinde yerel bir firmadan sağlandı. 

Deneylerde kullanılmadan önce havada kurumaları amacıyla düz bir zemin üzerine yayılarak 

bir hafta boyunca laboratuvar ortamında bekletildi. 

 

Şekil 1.Torrefaksiyon Deney Düzeneği:1, Transformatör; 2, termoçift; 3, rotametre; 4, fırın; 

5, pyrex cam reaktör; 6, fındık kabukları; 7, sıvı ürün toplama kabı; 8, buz  banyosu; 9, gaz 

çıkış borusu. 
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Torrefaksiyon işlemi daha önce yapılmış çalışmalara benzer olarak yürütüldü (Yılgın ve diğ., 

2019; Yilgin ve diğ., 2021). Deneyler 60 mm iç çaplı, 155 mm dış çaplı ve 120 mm 

yüksekliğinde, içinden direnç telleri geçirilmiş refrakter malzeme bulunan silindirik kesitli 

dikey bir kamarada yürütüldü. Fırının üst kısmında 40 mm iç çaplı bir refrakter kapak 

bulunmaktadır. Fırın içerisine 35 mm çaplı 150mm uzunluğunda pyrex bir reaktör 

yerleştirildi. Fırın değişik voltaj transformatörü ile ısıtıldı. Çalışma sıcaklığı fırının refrakter 

duvarı içerisinde açılmış olan küçük bir delikten geçirilen ve pyrex reaktör ile temas halinde 

bir termoçift (NiCr) ve sıcaklık ölçer ile takip edildi. Torrefaksiyon sırasında oluşan sıvı 

ürünün toplanması için buz banyosuna yerleştirilmiş bir sıvı ürün toplama kabı deney setine 

eklendi. İnert ortam N2 gazı ile sağlandı. Torrefaksiyon işleminin yapıldığı deney sistemi 

Şekil 1’de görülmektedir. Torrefaksiyon işleminde 200oC’de 0, 10, 20, 30 ve 40 dk olmak 

üzere beş farklı işlem süresi uygulandı. Elde edilen torrefiye fındık kabukları (TFK) işlem 

sürelerine bağlı olarak TFK0, TFK1, TFK2, TFK3 ve TFK4 olarak ham fındık kabuğu ise FK 

olarak adlandırıldı.  

FK, TFK4 ve Afşin Elbistan linyiti (AEL)önce el tipi bir havanda dövülüp küçük parçalar 

haline getirildikten sonra, Restch marka otomatik bir havanda öğütüldü. Sonra Restch marka 

titreşimli elek sisteminde elenerek<100 mesh büyüklükteki taneler, kısa analiz (proximate) ve 

peletleme işleminde örnek olarak kullanıldı. Örneklerin kısa analizinde (uçucu madde ve kül 

içerikleri) ASTM standartları uygulandı. Ham kabuğun nem içeriği Mettler LJ16 nem tayin 

cihazı ile belirlendi.  

Yanma deneyleri için, öğütülmüş FK, TFK, AEL ve bunların %0, %10, %20, %30, %40, %50 

ve %100 FK veya TFK bileşimli karışımları ile Şekil 2a’da verilen hidrolik baskı ile 30 

saniye süresince 5 ton basınç uygulanarak Şekil 2b de görülen 1.000g ağırlıkta13 mm çaplı 

peletler hazırlandı. Peletler yakma deneylerinde kullanılıncaya kadar plastik poşetlerde 

muhafaza edildi. 

 

Şekil 2. Hidrolik pres(a)  ve ham fındık kabuğu peleti(b) 

 

Yanma Deneyleri 

Pelet örneklerinin yanma davranışı 42 mm iç çaplı, 105 mm dış çaplı 120 mm uzunluğunda 

dikey fırın kullanılarak incelendi. Bu amaçla 30 mm çapında paslanmaz çelikten yapılmış elek 

sepet 250 mm uzunluğundaki çelik çubuğun ucuna takılmış olarak bir destek üzerine 

sabitlendi ve fırın içerisine yerleştirildi. Sepet ve destek yanma sırasındaki ağırlık 
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değişimlerinin kaydedilmesi amacı ile ±0.001g duyarlıklı bir terazi üzerine yerleştirildi. 

Çalışma sıcaklığı fırın içerisinden geçirilen ve elek sepet ile temas etmeyecek şekilde elek 

sepete yakın bir şekilde yerleştirilen termoçift (NiCr) ile takip edildi. Sabit yatak yakma 

sistemi Şekil 3’de görülmektedir. 

Yakma deneyleri 650oC başlangıç sıcaklığına ön ısıtılmış fırındaki sepet içerisine ağırlığı 

bilinen pelet düşürüldüğü anda kronometre çalıştırılarak başlatıldı. Sisteme yerleştirilmiş ayna 

yardımı ile alev görülme ve alev sönme zamanları belirlendi. Uçucu madde ayrılma 

periyodunda ve karbon yanma periyodunda her 5s ’de bir peletin kütlesi kaydedildi. Ayrıca 

kamerayla da kaydedildi. Şekil 3’de peletin uçucu madde ve karbon yanma sırasındaki 

görüntüsü verilmektedir. Peletin akkor hali kaybolduktan sonra elek sepet üzerindeki kül 

tartılarak atık madde miktarı da belirlendi. 

 

 

Şekil 3.Yakma sisteminin Deney Düzeneği: 1, Refrakter tuğla; 2, sepet; 3, pelet; 4, Direnç 

teli; 5,termoçift; 6,Terazi; 7, destek; 8, sepet çubuğu; 9,ayna; 10, transformatör 

 

BULGULAR 

Fındık kabuğunun hafif torrefaksiyonu sonucu elde edilen katı, sıvı ve gaz ürün verimlerinin 

işlem süresi ile değişimi Şekil 4’de görülmektedir. İşlem süresi ile katı ürün verimi azalıp, sıvı 

ürün ile gaz ürün veriminde artış bulunmakla beraber,bu değişimler düşüktür. Bu durum 

fındık kabuğunun lignin içeriğinin yüksek olmasından kaynaklanabilir. Literatürde fındık 

kabuğunun ekstrakte edilebilir madde, holoselüloz, lignin ve -selüloz oranları kuru temel 

üzerinden sırasıyla %6,2; %38,6; %51,5 ve %22,9 olarak belirtilmiştir (Haykiri-Acma ve 

Yaman, 2007). Lignoselülozik yapının hemiselüloz, selüloz ve ligninin parçalanma sıcaklık 

aralıkları sırasıyla 225-325, 305-375oC ve 250-500oC'dir (Prins ve diğ., 2006b). Ligninin 

parçalanma sıcaklık aralığının hemiselüloz ve selüloza göre daha geniş olduğu görülmektedir. 

Bu nedenle torrefaksiyon süresince kütle kaybı hemiselülozun uçucu bileşen kısmına bağlıdır. 

Şekil 5'de fındık kabuğunun işlem süresine bağlı olarak renk değişiminin belirgin olmaması 

da torrefaksiyon işleminden elde edilen ürün verimlerindeki değişimin düşük olduğunu 

göstermektedir. 

Fındık kabuğu, linyit ve torrefiye fındık kabuklarının kısa analiz sonuçları Tablo 1’de 

verilmiştir. Kuru temel üzerinden dikkate alındığında torrefiye fındık kabuğunun uçucu 

madde miktarında belirgin bir azalma vardır. Bu azalmada en etkili faktörün işlem sıcaklığı 

olduğu belirtilmektedir (Yılgın ve diğ.., 2019; Yu ve diğ., 2019). 
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Şekil 4. Ürün verimlerinin işlem süre ile değişimi 

 

 

Şekil 5. Torrefaksiyon sırasında fındık kabuklarındaki renk değişimi 

Tablo 1.Linyit, ham ve torrefiye fındık kabuklarının kısa analiz sonuçları (*:farktan 

belirlendi) 

Örnek % Nem %Uçucu madde % Kül %Sabit karbon* 

FK 7,34 71,06 0,92 20,25 

AEL 9,77 44,33 20,51 25,39 

TFK0 - 74,61 1,19 24,20 

TFK1 - 74,15 0,95 24,90 

TFK2 - 73,81 1,25 24,94 

TFK3 - 72,80 1,25 25,95 

TFK4 - 72,14 1,20 26,66 

Yanmada kullanılan FK ve TFK4 örneklerinin linyit ile birlikte hazırlanan karışımlarının kısa 

analiz sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. Linyitin kül içeriğinin FK ve TFK'dan yüksek olduğu 

nemsiz temele göre uçucu bileşen miktarının ise düşük olduğu görülmektedir. Linyitin FK ve 

TFK4 ile hazırlanan karışımlarının deneysel olarak belirlenen uçucu madde ve kül içerikleri 

karıştırılan yakıtlar arasında olup FK veya TFK oranındaki artış ile kendi değerlerine 

yaklaşmaktadır. Tabloda parantez içerisinde verilen değerler karıştırılan yakıtların uçucu 

madde ve kül oranları dikkate alınarak hesaplanan veya beklenen değerleri göstermektedir. 

FK-AEL karışımlarının deneysel olarak belirlenen uçucu madde miktarları beklenen 

değerlerden biraz farklıdır. TFK4-AEL karışımlarının deneysel olarak belirlenen uçucu 

madde miktarları ise beklenen değerlerden düşüktür. Ancak deneysel olarak belirlenen uçucu 

madde miktarları ile beklenen değerler arasındaki farkın deneysel hata sınırlarında olduğu 

düşünülebilir. Karışımların deneysel olarak belirlenen kül içerikleri ile beklenen değerler 

arasında da farklılıklar mevcuttur. TFK4-AEL karışımlarının kül içerikleri beklenen değere 

yakın olarak belirlenirken FK-AEL karışımlarının kül içerikleri beklenen değerlerden oldukça 

düşüktür.  
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FK-AEL ve TFK4-AEL peletlerinin 650oC fırın başlangıç sıcaklığında yakılması sırasında 

kütlelerinin zamanla değişimleri Şekil 6'da görülmektedir. Tüm yanma eğrileri uçucu 

bileşenler ve karbon yanma süreleri ile ilişkili kolayca ayırt edilebilir iki bölgeye sahiptir. FK-

AEL karışımları için verilen eğrilerin karıştırılan örnekler için verilenlerin arasında 

bileşimlerine göre yer aldığı görülmektedir. TFK4-AEL karışımlarının kütle değişimi eğrileri 

de benzer davranışı yansıtmaktadır. 

Tablo 2. Karışımların kısa analiz sonuçları (*:farktan belirlendi) 

Örnekler %Uçucu madde %Kül %Sabit karbon* 

%10FK-%90AEL 55,82 (56,53) 14,42 (18,55) 29,76 

%20FK-%80AEL 57,98 (58,96) 12,03 (16,59) 29,99 

%30FK-%70AEL 61,29 (61,39) 10,07 (14,63) 28,64 

%40FK-%60AEL 63,73 (63,82) 8,15 (12,67) 28,12 

%50FK-%50AEL 64,91 (66,25) 8,05 (10,72) 27,04 

%10TFK4-%90AEL 53,05 (55,90) 17,05 (18,58) 29,90 

%20TFK4-%80AEL 56,21 (57,71) 15,08 (16,65) 28,71 

%30TFK4-%70AEL 58,19 (59,51) 13,31 (14,72) 28,50 

%40TFK4-%60AEL 60,35 (61,32) 11,34 (12,79) 28,31 

%50TFK4-%50AEL 63,76 (63,12) 9,90 (10,86) 26,34 

 

 

Şekil 6. FK-AEL ve TFK4-AEL karışım peletlerinin 650oC fırın başlangıç sıcaklığında 

yanması sırasında kütlelerinin zamanla değişimi (▬:FK veya TFK4, ▬:AEL;▬: %10FK 

veya %10TFK4, -%90AEL;▬:%20FK veya %20TFK4 -%80AEL;▬: %30FK veya 

%30TFK4-%70AEL; ▬:%40FK veya %40TFK4-%60AEL; ▬:%50FK veya %50TFK4 -

50AEL) 

FK-AEL ve TFK4-AEL karışım peletlerinin tutuşma süresi, uçucu madde ve karbon yanma 

süreleri ile Şekil 6’daki eğrilerin eğimi ve (1) nolu denklemden (Yilgin ve Pehlivan, 2009) 

hesaplanan uçucu madde (Rv) ve karbon yanma (Rc) hızları Tablo 3’de verilmiştir. 

Denklemde W0 örneğin uçucu madde veya sabit karbon miktarını temsil etmektedir. Uçucu 

madde yanma süresi, alevin görüldüğü ve söndüğü zamanlar arasındaki fark, karbon yanma 

süresi ise alevin söndüğü ve akkor halinin kaybolduğu zamanlar arasındaki fark olarak alındı. 
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Linyit ile karşılaştırıldığında FK ve TFK4'ün tutuşma süresinin kısa olduğu ve uçucu madde 

yanma sürelerinin daha uzun olduğu Tablo 2'den görülmektedir. Bu durum ham ve torrefiye 

biyokütlenin yapısal farklılığından kaynaklanmaktadır. Literatürde biyokütleden uçucu 

bileşenlerin salınımının yaklaşık 300oC’de meydana geldiği linyitte ise bu sıcaklığın daha 

yüksek olduğu (450-500oC) belirtilmektedir (Kulah, 2010). FK ile TFK4' ün tutuşma süreleri 

birbirine yakındır. Ancak torrefaksiyon işlemi nedeni ile yapıdan uçucu bileşenlerin salınımı 

nedeni ile uçucu madde yanma süresi kısadır. Tablo 1'de verilen kısa analiz sonuçları uçucu 

madde yanma süresi ile uçucu madde miktarı arasında ilişki olduğunu göstermektedir. 

Karışımların tutuşma süresi karışım içerisindeki FK veya TFK4 oranındaki artış ile 

beklenildiği gibi azalmıştır. Uçucu madde yanma hızı FK-AEL ve TFK4-AEL karışımlarında 

FK veya TFK4 oranı ile artmıştır. TFK4-AEL karışımlarının uçucu madde yanma hızları FK-

AEL karışımlarına ait hızlara göre düşüktür. Uçucu madde yanma hızı ile uçucu madde 

yanma süreleri arasında ilişki bulunmamaktadır. Bu durum alev görülmeden öncede yapıdan 

uçucu bileşenlerin çıkışından kaynaklanmaktadır.  

Tablo 3. Linyit, fındık kabuğu, torrefiye fındık kabuğu ve karışımların 650oC fırın başlangıç 

sıcaklığındaki yanma sonuçları 

Örnek 

 

Tutuşma 

süresi 

(s) 

Uçucu madde 

yanma süresi 

(s) 

Rv.102 

(s-1) 
R2 

Karbon yanma 

süresi 

(s) 

Rc.103 

(s-1) 
R2 

 

%Atık 

AEL 38 54 9,9 0,97 788 1,56 0,98 20,20 

FK 8 72 1,55 0,96 370 2,83 0,98 2,35 

%10FK-%90AEL 17 65 1,23 0,95 693 1,73 0,81 17,40 

%20FK-%80AEL 13 66 1,37 0,96 669 1,98 0,95 15,15 

%30FK-%70AEL 10 69 1,46 0,98 623 2,65 0,95 13,60 

%40FK-%60AEL 11 71 1,50 0,96 532 2,73 0,95 11,30 

%50FK-%50AEL 11 72 1,53 0,97 531 2,80 0,96 9,70 

TFK4 9 66 1,54 0,95 452 2,27 0,96 1,00 

%10TFK4-%90AEL 29 59 1,15 0,98 749 1,51 0,91 17,10 

%20TFK4-%80AEL 15 62 1,24 0,97 671 1,85 0,95 14,95 

%30TFK4-%70AEL 12 66 1,32 0,97 611 2,06 0,96 12,20 

%40TFK4-%60AEL 9 67 1,43 0,96 578 2,14 0,96 11,90 

%50TFK4-%50AEL 13 68 1,48 0,98 559 2,23 0,95 10,50 

 

Ham örnekler ile karışımların karbon yanma periyoduna ait yanma hızları ve süreleri Tablo 

3'de görülmektedir. TFK4 örneğinin karbon yanma süresi FK örneğinden yüksektir. Bu 

durum torrefaksiyon işlemi ile yapıdan uçucu bileşenlerin salınması nedeni ile karbon 

içeriğindeki artıştan kaynaklanmaktadır (Tablo 1). Linyitin karbon yanma süresi ise FK ve 

TFK4 örneğinden daha uzundur. Karışımların karbon yanma hızları linyit içerisindeki ham 

veya torrefiye katıların oranlarındaki artış ile beklendiği gibi artmış ve AEL-FK karışımları 

için TFK4-AEL karışımlarına göre daha yüksek olarak belirlenmiştir. Karbon yanma süreleri 

ise karbon yanma hızlarına bağlı olarak beklendiği gibi kısalmıştır. Bu durum karbon yanma 

hızları ile süresi arasındaki ilişkinin beklendiği gibi olduğunu göstermektedir.  
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Tablo 3’de uçucu madde ve karbon yanma hızlarına ait regresyon katsayıları her iki bölgedeki 

kütle değişimlerinin doğrusal uyuma yakın olduğunu göstermektedir. 

Tablo 3'de verilen atık miktarı yanma işlemi sonrası yanmamış karbon ve külü 

göstermektedir. FK-AEL karışımlarına ait atık miktarları Tablo 2'de verilen kül miktarları ile 

karşılaştırıldığında atıkta yanmamış karbon da olduğunu göstermektedir. Buna karşılık, 

TFK4-AEL karışımların atık miktarları,külün başlıca mineral madde kaynaklı olduğunu ifade 

etmektedir. 

 

SONUÇLAR  

Fındık kabuğunun hafif torrefaksiyonu üzerine işlem süresinin etkisi ve linyit ile belirli 

oranlarda karışımlarının yanma davranışından aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir: 

 Torrefiye katıların uçucu madde içeriği işlem süresi ile azalmakta ve sabit karbon 

içerikleri artmaktadır. 

 Uçucu madde yanma süreleri karışımdaki ham veya torrefiye biyokütle oranı ile düzenli 

olarak değişmektedir. 

 Uçucu madde yanma hızı ham veya torrefiye biyokütle oranı ile artmakta,ancak yanma 

hızı ile süresi arasında  bir ilişki bulunmamaktadır. 

 Karbon yanma hızları ham veya torrefiye biyokütle oranı ile düzenli olarak artmakta, 

buna paralel olarak yanma süreleri kısalmaktadır. 
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ÖZƏT 

Nitq mədəniyyəti ümumi mənəvi mədəniyyətin tərkib hissələrindən biridir. 

Xalqımızın müstəqillik və suverenlik əldə etdiyi indiki dövrdə hərtərəfli inkişaf etmiş 

şəxslərin tərbiyə olunması tələbi dil mədəniyyətini də vacib məsələ  kimi qarşıya qoyur. 

Azərbaycan dili hazırda sözün əsl mənasında dövlətimizin rəsmi dilidir, geniş və şəriksiz 

ictimai ünsiyyət vasitəsidir. Hər cür dəftərxana işləri, rəsmi sənədlər, mətbuat, radio və 

televiziya verilişləri və s. bu dildə aparılır. Xüsusən, radio və televiziya verilişlərində ayrı-ayrı 

ixtisas sahələrinə, müxtəlif dil duyumuna mənsub olan adamlar öz arzu və istəklərini, təklif və 

tövsiyələrini, xalqın ədəbiyyatı, tarixi, mədəniyyəti, dövlətimizin daxili və xarici siyasəti və s. 

ilə bağlı söhbətlərini öz ana dilində - Azərbaycan dilində şərh edir, söyləyirlər. 

Bugün əfsuslar olsun ki, həm televiziya, həm radio verilişlərində nitq mədəniyytinin aktual 

problemləri ilə üzləşirik. Bu mənfi halı yığışdırmaq, dilimizin gözəlliyini qorumaq naminə 

həm TV, həm radio verilişlərinə savadlı, dilimizi mükəmməl bilən kadrlar cəlb edilməlidir. 

TV cəmiyyətin aynasıdır. Cəmiyyətin özünü özünə göstərən sehrli bir vasitədir. Bu vasitədən 

daha düzgün istifadə edərək, daha çox nailiyyət əldə edə bilərik. 

Açar sözlər: televiziya, radio, nitq 

  

ABSTRACT 

Speech culture is one of the components of general spiritual culture. Comprehensive in the 

current period of independence and sovereignty of our people. The requirement of educating 

educated people is also an important issue of language culture puts forward as. The 

Azerbaijani language is now our state in the true sense of the word. It is an official language, 

a broad and unparalleled means of public communication. All kinds of stationery works, 

official documents, press, radio and television programs, etc. conducted in this language. In 

particular, different specialties in radio and television programs, different languages. People 

who belong to the senses express their wishes and desires, suggestions and recommendations, 

literature, history, culture of the people, domestic and foreign policy of our state, etc. They 

comment on their conversations in their native language - Azerbaijani. 

Today, unfortunately, we face the current problems of speech culture in both television and 

radio programs. In order to eliminate this negative situation and preserve the beauty of our 

language, both TV and radio programs should be staffed with educated people who know our 

language perfectly. TV is the mirror of society. It is a magical tool that shows itself to society. 

By using this tool more correctly, we can achieve more. 

Keywords: television, radio, speech 
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 Azərbaycan xalqının dili onun milli varlığını müəyyən edən başlıca amillərdəndir. 

Heydər Əliyev. 

Nitq mədəniyyəti sadəcə televiziya və radioların deyil, bütövlükdə cəmiyyətin problemidir. 

Televiziyada, radioda, yazılı və elektron mediada nitq mədəniyyətinin xüsusi önəmi var. Bu 

amil həm ana dilimizin qorunub saxlanmasında, inkişaf etdirilməsində, həm də səlis danışıq 

tərzinin formalaşmasında mühüm rol oynayır. Diqqət yetirmisinizsə, qardaş Türkiyənin 

televiziya kanallarında danışıq səviyyəsi çox yüksəkdir. Söhbət təkcə televiziya və radio 

aparıcılarının danışıq tərzindən, ləhcəsindən getmir. Eyni zamanda, hər hansı verilişə qonaq 

qismində dəvət olunan şəxslərin də nitqinin rəvan və səlis olması şərtdir. Çünki televiziya və 

radioda sözün təsir qüvvəsi bütün təbliğat vasitələrindən seçilir. 

Televiziyanın informasiya vermək imkanlarını, şüurlara təsiretmə mexanizmini nəzərə alsaq, 

efiri milyonların tribunası adlandırmaq olar. Nitq mədəniyyətinin lazımi səviyyədə 

formalaşmaması məsələsindən dəfələrlə yazılıb. Bu istiqamətdə müəyyən addımlar 

atılmasının vacibliyi qeyd olunub. Ancaq təəssüflər olsun ki, nitq mədəniyyəti ilə bağlı 

vəziyyət hələ də acınacaqlı olaraq qalır. Halbuki ekran və efir mədəniyyətinin əsas 

qollarından biri məhz nitq mədəniyyətidir. Problem xüsusən televiziyalarda özünü açıq 

şəkildə göstərir. Həm aparıcıların, həm də verilişlərə dəvət edilən qonaqların sözləri biri-

birinin ardınca deyə bilməməsini çoxlarınız müşahidə edirsiniz. Aparıcıların danışığında 

səhvlər həddindən artıq çoxdur. Aparıcıların danışığında intonasiya yoxdur. Danışanda 

tələsirlər, tamaşaçını, dinləyicini nəzərə almırlar. Daha çox alınma sözlərdən istifadə edirlər. 

Eyni zamanda bəziləri terminlərdən daha çox istifadə etməklə savadlı və ağıllı olduqlarını 

göstərməyə çalışırlar. Ancaq terminlərdən daha çox istifadə hələ savadlı olmaq demək deyil. 

Məşhur fransız yazıçısı Viktor Hüqo deyir ki, "dil billur şüşəyə bənzəyir, onun parlaqlığı 

təmizliyindən asılıdır”. Biz ilk növbədə dilin təmizliyini qoruyub saxlamalı, sonra isə nitq 

mədəniyyətinin formalaşması ilə bağlı ciddi addımlar atmalıyıq. Çünki nitq və danışıq kamil 

olanda qarşı tərəfin qəlbinə yol tapır. Nitq fərdidir, hər bir şəxsin özünə məxsusdur. Ancaq 

şəxslərə məxsus olan danışıq meyar deyil. İstənilən fikri, informasiyanı, elmi, bədii məlumatı 

başqalarına çatdırmaq xüsusi istedad tələb edir. Müasir aparıcıların demək olar ki, 

əksəriyyətində qüsur hiss olunur. Buna görə də, ədəbi dilin qorunması üçün müəyyən 

normalar, kriteriyalar müəyyənləşdirmək vacibdir. Bəzi mütəxəssislərin fikrincə, diktor və 

aparıcıların dilindəki bu və ya digər qüsurlara nəzarət etmək üçün hər bir televiziyada bədii 

rəhbər olmalıdır. Əsas problem isə odur ki, hazırda nəinki təkcə media cameəsində, 

ümumiyyətlə, ölkə əhalisinin böyük əksəriyyətində nitq mədəniyyəti lazımi şəkildə 

formalaşmayıb. Nitq mədəniyyətinin formalaşmamasının əsas səbəblərindən biri insanların 

kitab oxumaması göstərilir. Hamı öz fikir və mülahizələrini doğma ana dilində ifadə etmək 

qabiliyyətinə yiyələnməlidir. Bəzən fikirləşirlər ki, nitq mədəniyyəti dilçilər, 

ədəbiyyatçılar, müəllimlər üçün daha vacibdir. Ancaq bu cür yanaşma yanlışdır. Orta 

məktəbdən insanların nitq mədəniyyətinə diqqət yetirilməlidir. (https://sherg.az/arxiv/20035) 

Nitq mədəniyyətinin təbliği və inkişafında bədii ədəbiyyatın, kütləvi informasiya vasitələrinin 

(mətbuat, radio, televiziya və s.) rolu mühümdür. Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev hələ 1981-ci 

ildə Azərbaycan yazıçılarının 7-ci qurultayındakı nitqində xalqın sərvəti olan dilin 

təkmilləşdirilməsi və zənginləşdirilməsində, onun lüzumsuz dialekt sözlərindən, jarqon 

ünsürlərindən təmizlənməsində nitq mədəniyyətinin əhəmiyyətini xüsusi qeyd edərək 

demişdir: “Azərbaycan ədəbi dilinin saflığına, kütlələrin nitq mədəniyyətinə daim qayğı 

göstərilməlidir... Yazıçı nitq mədəniyyətinin, ədəbi dil normalarının qanunvericisi olmalıdır” 

(“Kommunist” qəzeti, 1981, 14 iyun). Ayrı-ayrı illərdə radio və televiziya verilişləri dilimizin 

öyrənilməsində, təbliğində xeyli iş görmüşdür. Bu verilişlərdə ədəbi dilimizin bir sıra aktual 

məsələləri – dilimizin tarixi, üslubiyyatı, leksikologiyası, lüğətçiliyi, etimologiyası, 

terminologiyası və s.) şərh olunmuş, Azərbaycan dilinin ictimai ünsiyyət baxımından 
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yararlılığı və bu dildə danışmağın vacibliyi xüsusilə vurğulanmışdır. Məsələn, 1981-1989-cu 

illərdə dilimizin formal şəkildə dövlət dili olduğu bir dövrdə respublika televiziyası ilə 

“Azərbaycan dili”, “Dil xalqın mənəvi sərvətidir” adlı xeyli sayda veriliş səsləndirilmişdir. 

Onların efirə hazırlanması və verilişlərin aparılmasında filologiya elmlər doktoru, professor 

İ.Məmmədovun əməyi böyük olmuşdur. Onun “Ədəbi tələffüz qaydalarını gözləyək”, “Azər- 

baycan dilinin orfoepiya normaları haqqında”, “Dil də dəniz kimi təmizlik sevir”, “Ekran, efir 

və dilimiz” və s. kimi əsərlərində nitq mədəniyyəti məsələlərindən bəhs olunmuş, bu sahə ilə 

bağlı maraqlı və aktual fikirlər söylənilmiş, ixtisasından, mövqeyindən asılı olmayaraq hər bir 

kəsin bu keyfiyyətə yiyələnməsi vacib və zəruri sayılmışdır. (Nadir Abdullayev, Bakı 2013, s. 

28). 

Bu gün bütün TV kanallarında ədəbi dil normalarının pozulması halına rast gəlirik. İctimai TV, 
“Xəzər” TV, ANS TV, ATV, “Space” TV, “Lider” TV və “Region” TV-də yayımlanan verilişlər izlənilərək 
ədəbi dil normalarının pozulma faktları aşkarlanıb. Gündəlik olaraq istər informasiya verilişləri, istər 
bəddi verilişlərdə bu hallarla üzləşirik. əlbəttə məyusedici bir haldır. Gəlin bir neçə nümunəyə nəzər 
salaq: 

 

Televiziya verilişlərində yol verilən dil xətaları 

 Mehman topu qapıya yönəltmək istədi, amma niyyəti alınmadı” (baş tutmadı əvəzinə) 

 Cinayətkarların pul  məsələsində razılığa gəlmələri alınmadı” (razılığa gələ bilmədilər 

əvəzinə).  

 İstintaq zamanı müəyyən edildi ki, cinayət yerli adamlar tərəfindən törədilib” 

ifadəsində də rus dilinin təsiri duyulur.  

 Hörmətli radiosevərlər, bir neçə dəqiqədən sonra xəbərləri rus dilində dinləyəcəksiniz. 

(rusca  dinləmə nə deməkdir?) 

 Məlum olduğu kimi, uşağın cansağlığının möhkəmləndirilməsi profilaktiki tədbirlərin 

gücləndirilməsindən, onların daha düzgün və dəqiqliklə yerinə yetirilməsindən çox asılıdır”  

cümləsində “cansağlığının” yerinə “sağlamlığının” sözü işlədilməli idi. 

 Onların bir çoxu artıq bir çox illərdir ki, xəzli heyvanlar bəsləməklə məşğuldur (bir 

çox illər?) 

 “Dəfələrlə onun adını birincilər sırasında çəkilirdi” (cümlədə uzlaşma pozulub-

“adı...çəkilirdi” olmalıdır); 

 “Uşaqların, xüsusilə də yeniyetmələrin yaxşı istirahət etməsi üçün az iş görülmür” 

(R.). Burada məna səhvi ondadır ki, yeniyetmə artıq uşaq deyil. 

 Onun beyni bir neçə xəstəlik çəkib 

 Mal ətinin ciyərindən hazırlanan xörəklər 

 Lakin yaşlı olmasına baxmayaraq, o, hələ də zəif deyil.  

 Belə düşünürük ki, uzaqgörən olaq, işi bitirək. 
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ÖZET 

Köpeklerde perineal bölgenin alt bölgelerinden biri olan ürogenital bölge pet tıbbı açısından 

önemli anatomik yapıları içermektedir. Doktora tezimize konu olan ürogenital bölge ve alt 

bölgeleri olan anal bölge ve ürogenital bölge anatomik yapılarının yatay, transversal ve sagital 

görüntüleri, kesitsel anatomi ve bilgisayarlı tomografi yöntemleri kullanılarak belirlendi. 

Ürogenital bölge birçok hayvan türünde incelenmiş olmasına rağmen, özellikle köpeklerde 

çeşitli anatomik muayene yöntemleri kullanılarak yapılmış sınırlı sayıda çalışma 

bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı köpeklerde Ürogenital bölgenin anatomik yapılarını 

farklı anatomik muayene yöntemleri ile incelemek ve bölgeye üç (diseksiyon, kesitsel 

anatomi, bilgisayarlı tomografi) bakış açısıyla bir yaklaşım sunmaktır. Çalışmamız ürogenital 

hastalıklar, ürogenital travmalar, ürogenital inflamasyon ve ürogenital fistül vb. klinik 

vakalara yeni yaklaşımlar sunması açısından önemlidir. Çalışma 12 köpek kadavrası üzerinde 

yapılmıştır. 3 erkek ve 3 dişi köpek kadavrasının perineal bölgesinde karşılaştırmalı 

diseksiyon çalışması yapıldı. 3 erkek ve 3 kadın kadavrada kesitsel anatomi çalışması yapıldı. 

1 adet erkek köpek kadavrasından perineal bölgenin bilgisayarlı tomografik görüntüleri 

alınmış ve bu çalışma kapsamında elde edilen görüntülere eklenmiştir. Ürogenital bölgedeki 

farklılaşan kaslar ve bu kasların anatomik aktiviteleri ile ilgili yeni bulgular tespit edildi. Bu 

çalışmanın katkısı, özellikle üretrotomi, ürogenital hastalıklar, ürogenital travmalar, 

ürogenital inflamasyon ve ürogenital fistül gibi patolojik ve klinik vakalara yönelik 

sergilenecek yaklaşımlarda tanı ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi açısından önemlidir.  

 

ABSTRACT    

Urogenital region, one of the sub regions of perineal region in dogs, contains important 

anatomical structures in terms of pet medicine. The horizontal, transversal, and sagittal 

images of the anatomical structures of urogenital region which was the subject of our 

doctorate dissertation, and its sub regions, namely anal region and urogenital region, were 

determined by using cross-sectional anatomy and computerized tomography methods. 

Although urogenital region has been examined in many animal species, there is a limited 

number of studies conducted by using several anatomic examination methods especially in 

dogs. The aim of the study is to examine the anatomical structures of Urogenital region in 

dogs via different anatomical examination methods and to present an approach to the region 

in terms of three (dissection, cross-sectional anatomy, computerized tomography) 

perspectives. Our study is important for presenting new approaches for the clinical cases such 

as urogenital diseases, urogenital traumas, urogenital inflammation and urogenital fistulae, 

etc.. The study was conducted on 12 dog cadavers. Comparative dissection study was 

conducted on perineal region of 3 male and 3 female dog cadavers. In 3 male and 3 female 
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cadavers, cross-sectional anatomy study was executed. From 1 male dog cadaver, 

computerized tomographic images of perineal region were obtained and added to the images 

obtained within the scope of the present study. New findings related to the differentiating 

muscles in the urogenital region and the anatomical activities of these muscles were detected. 

The contribution of this study is important for development of diagnostic and treatment 

methods in approaches to be exhibited especially towards pathological and clinical cases such 

as urethrotomy, urogenital diseases, urogenital traumas, urogenital inflammation and 

urogenital fistulae.   

Key words: Perineal Region, Urogenital Region, Perineal Hernia, Urethrotomy, Dog. 

 

GİRİŞ 

M. urethralis 

Urethra, erkek köpekte pelvis içindeki pars pelvina urethra, ve penisin içindeki kısmı pars 

spongiosa urethra olmak üzere iki kısımdır. Dişi köpekte ise urethra daha kısa olduğu için 

böyle bir ayrıma gerek görülmemiştir. M. urethralis: urethra’nın pelvis içinde kalan kısmının 

etrafını halka şeklinde saran bir kastır. (Rolf 1995, Schaller 2007, Dursun 2008a, König ve 

Liebich 2015). 

M. ischiourethralis 

M. ischiourethralis, arcus ischiadicus’tan orijin alan ve arcus ischiadicus ile devam  ederek 

penisi besleyen damarlara (a.et v. dorsalis penis) baskı uygulayarak ereksiyonun devamlılığını 

sağlayan bir kastır. (Dursun 2008a, König ve Liebich 2015, Dyce ve ark 2018). Dişi 

köpeklerde ise bu kas, oldukça zayıf ve ince bir kastır. Dişi köpeklerde de erkek köpeklerde 

olduğu gibi arcus ischiadicustan başlangıç alır ve vestibulum vagina’nın ventral derinliğine 

doğru arcus ischiadicus boyunca devam eder. (Budras ve ark 2009).  

M. retractor penis 

M. retractor penis, ilk kuyruk omurunun ventralinden başlangıç alarak m. levator ani’nin 

altında rectumun caudolateral yüzeyinde üç parçaya ayrılarak ventrale doğru devam eden düz 

bir kastır. (Budras ve ark 2009). N.A.V 2017’ye göre bu kas son sacral ya da ilk birkaç caudal 

vertebradan başlangıç almaktadır. (NAV 2017). 

M. retractor clitoridis 

M. retractor clitoridis, M. retractor penis kasının dişilerdeki karşılığıdır. Bu kasta M. retractor 

penis gibi ilk caudal omurun ventralinden başlangıç alarak caudo ventrale doğru seyrine üçe 

ayrılarak devam eder. Bu parçalar: -pars analis, -pars rectalis, -pars clitoridea. 

 

YÖNTEM 

Araştırmamızda kadavra temini; Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol 

Dairesi Başkanlığına bağlı hayvan barınağından, fiziki ölümü henüz gerçekleşmiş köpeklerin 

alınarak Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı laboratuvarına 

getirilmesi ile tedarik edilmiştir. Regio uronitalis’in diseksiyon çalışmaları için 3 erkek ve 3 

dişi köpek, Regio uronitalis’in kesitsel anatomisi için de 3 erkek ve 3 dişi olacak şekilde 

köpek kadavrası temin edilerek anatomi laboratuvarımıza getirilmiştir. Kullanılan köpek 

kadavralarının fiziksel özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. Kesitsel anatomisi için getirilen 

erkek kadavralarından birisinde bilgisayarlı tomografi görüntüleri temin edilmiştir. Yaş 

grupları arası doğru bir çalışma yapabilmek için küçük cüsseli köpekleri temin etmekten 
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kaçındık. Regio uronitalis’in diseksiyonu, kesitsel anatomisi ve bilgisayarlı tomografisi için 

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı hayvan 

barınağından köpek kadavrası temini ile ilgili olur yazısı ve bu yazıya bağlı olarak Selçuk 

Üniversitesi Veteriner Fakültesi Etik Kurulu tarafından 31.05.2017 tarih ve 2017/54 sayılı 

kurul onayı yazısı alınmıştır.  

 

Tablo 1. Köpek kadavralarımızın fiziksel özellikleri. 

 IRK YAŞ BOY(cm) KİLO(kg) 

1.Erkek Sokak Köpeği-kırma 8-10 86  23  

2.Erkek Sokak Köpeği-kırma 6-8 94  25  

3.Erkek Sokak Köpeği-kırma 1-3 80  17  

1.Dişi Sokak Köpeği-kırma 5-7 107  22  

2. Dişi Sokak Köpeği-kırma 1-3 92  15  

3. Dişi Sokak Köpeği-kırma 3-5 105  24  

 

Makroanatomik ve kesitsel anatomi çalışması 

Köpek kadavralarımızdaki yaptığımız diseksiyonlarımızda kasın origo, insertio, orta 

noktasının genişliği ve kasın kalınlığı kumpas (bts 200 mm) ile ölçülerek yaşa bağlı ve 

cinsiyete bağlı farklılıklar noktasında bir çıkarım yapılmaya çalışıldı. Urogenital bölgeye 

diseksiyon ile yapılan makro anotomik çalışmanın yanı sıra horizantal ve transversal kesitler 

yapıldı. Erkek ve dişi kadavralarımızdan 2 tanesine transversal kesit çalışması, bir adet erkek 

ve dişi köpeğimize ise horizantal kesit anatomi çalışması yapıldı. Transversal ve horizantal 

kesitlerimiz 1 cm.-1.5 cm. aralıklarla alınmıştır.   

Bilgisayarlı tomografi 

1erkek köpeğimizin Regio urogenitalis’ine bilgisayarlı tomografi görüntülemesi için Selçuk 

Üniversitesi Tıp Fakültesi kliniğinde bulunan tomografi cihazı kullanıldı. Kadavramızdan 

temin edilen görüntüler 0,5 mm kalınlıkta alınarak görüntüler DICOM formatında 

kaydedilmiştir. 

 

BULGULAR 

M. urethralis 

M. urethralis; m. bulbospongiusus’un craniale, bir başka ifade ile cavum pelvisin içine doğru 

devamı konumundadır. Yapılan diseksiyonlarda m. bulbospongiosus’un bulbus penisin 

ventral yüzünü örttüğü ancak m. urethralis’in urethra’nın cavum pelvis içindeki bölümünü 

çepeçevre tamamen sardığı görüldü. Dişi köpeklerde m. urethralis vesica urinaria’da bulunan 

ostium urethrae internum’dan sonra başlangıç alarak cavum pelvis içinde urethra feminina’yı 

saran bir kastır. Yapılan transversal kesitler ile m. urethralis’in 3.kuyruk omuru düzeyinde 

sonlandığı ve urethra feminina’nın m. urethralis olmadan devam ederek vestibulum vagina’ya 

açıldığı tespit edildi. Özellikle dişi köpek piyeslerimizde m. urethralis’in vagina’nın bilateral 

duvarlarının ventral yüzünden başlangıç alarak urethraya doğru uzandığı ve urethra’nın daha 

çok alt ve yan yüzünü sardığı tespit edildi (Şekil 1, Şekil 2). 
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Figure1. Male specimen horizontal section. u: Urethra,  x: Arteria et vena dorsalis penis, 12: 

M. ischiocavernosus, 13: M. bulbospongiosus, 14: M. ischiourethralis, y: Arteria perinealis 

ventralis, vena perinealis ventralis, Rp: M. retractor penis, c: M. urethralis, t: Tuber 

ischiadicum, 10:Caput ossis femoris. r:Rectum.   

 

 

3. INTERNATIONAL ANKARA MULTIDISCIPLINARY STUDIES CONGRESS 
December 5-7, 2021 

Ankara, Turkey

Full Texts Book 297 www.izdas.org

_____________________________________________________________

____________________________________________________________



 

 

Figure 2. Male specimen regio urogenitalis BT sagittal section. 1: Rectum, 2: Vesica urinaria, 

3: Os penis, 4: Testis, 13: M. bulbospongiosus, c: M. urethralis, k: Vertebra caudalis, S: 

Sacrum.  

M.İschiourethralis   

M. ischiourethralis arcus ischiadicus’un lateral 1/3’ ünden başlangıç alır.  Arcus ischiadicus 

boyunca devam eden M. bulbospongiosus’un derinliğinde ilerleyerek sonlanan ince, uzun bir 

kastır. Anatomik olarak uzunluk ve genişlik açısından küçük bir kas olsada, M. 

bulbospongiosus’un derinliği ile arcus ischiadicus arasına girecek olan a.et v. penis 

damarlarına olan etkisinden dolayı ereksiyonun devamlılığının sağlanabilmesi açısından 

oldukça önemli bir kastır. M. ischiourethralis, v.penis’e olan sıkıştırıcı ve daraltıcı etkisi 

sayesinde ereksiyon halindeki penis arterlerindeki kanın venöz dolaşıma geri alınmasını 

sınırlandırarak ereksiyonun devamlılığını sağlar. Kasın penisi besleyen bu damarlara olan 

etkisi elde edilen (diseksiyon, kesit anatomisi, bilgisayarlı tomografi görüntüleri) görüntülerle 

net olarak ortaya konulmuştur. Kas gevşediğinde ise v. penis üzerindeki daraltıcı ve 

sınırlandırıcı etkisi ortadan kalkarak ereksiyonun devamlılığını sağlayan hapsedilmiş arterial 

kanın venöz dolaşıma tekrar alınmasını sağlayarak ereksiyonun sonlanmasını temin 

etmektedir. Söz konusu etkide ereksiyonu sonlandırmaktadır. Arcus ischiadicustan başlangıç 

alarak ve yine arcus ischiadicus boyunca devam ederek vestibulum vagina’nın median ve 

derin yüzünde sonlandığı belirlendi. Vestibulum vaginanın median yüzünde arcus kemeri 

boyunca uzanarak vestibulumun duvarını geri çekerek ürinasyon da aktif rol aldığını 

gözlemledik (Şekil 3, Şekil 4, Şekil 5). 

3. INTERNATIONAL ANKARA MULTIDISCIPLINARY STUDIES CONGRESS 
December 5-7, 2021 

Ankara, Turkey

Full Texts Book 298 www.izdas.org

_____________________________________________________________

____________________________________________________________



 

Figure 3. Male specimen regio urogenitalis BT transversal kesiti. z: Arteria et vena dorsalis 

penis, 5: M. obturatorius internus, 6: M. gluteus superficialis, 7: M. bulbospongiosus, 8: M. 

ischiocavernosus, 9: M. semimembranosus, 14: M. ischiourethralis, C: 3.vertebra caudalis. 

 

 

 

Figure 4. Regio perinealis topography female specimen.1: M. coccygeus, 2: M. levator ani, 3: 

M. rectococcygeus, 4: M. obturatorius internus, 5: Lig. sacrotuberale, 6: M. constrictor 

vestibuli, 7: Anus (zona cutanea), 8: M. sphincter ani externus, 9: M. constrictor vulva, 10: M. 

ischiourethralis, t: Tuber ischiadicum, k: Caudae, m: Mm. perinei, v: Vulva.  
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Figure 5. Regio perinealis topography male specimen. 1: M. coccygeus, 2: M. levator ani, 3: 

M. rectococcygeus, 4: M. obturatorius internus, 5: Ala ossis ilii, 6:  Os ischii, 7: Anus (zona 

cutanea), 8: M. sphincter ani externus, 9: M. bulbospongiosus, 10: M. ischiourethralis, x: M. 

ischiocavernosus, t: Tuber ischiadicum, k: Caudae, Rp: M. retractor penis. 

 

M. retractor penis- M. retractor clitoridis 

M. retractor penis, m. bulbospongiosus’un etrafını çevreleyen superficial perineal fascialar 

uzaklaştırıldıktan sonra m. bulbospongiosus’un medianında dar şerit şeklinde uzanan bir 

kastır. M. retractor penis’in, m. bulbospongiosus’un medianından dorsale doğru seyri takip 

edildiğinde liflerinin m. sphincter ani externus ile kaynaşarak karıştığı belirlendi. M. retractor 

penis, canalis analisi lateral yüzünden bombeleyerek devam ettiği ve m. levator ani’nin 

medialinden geçerek sacrum ile 1.-3. kuyruk omurlarının ventralinden başlangıç aldığı 

gözlendi. Sağ ile sol yarımdan gelen kas lifleri median düzlemde m. bulbospongiosus kasının 

önce caudalinde sonra ventralinde seyretmeye başlarken birleşerek tek bir kas olarak glands 

penise kadar ilerler. Başlangıç noktasından kısa bir mesafe sonra rectumun lateralinde m. 

levator ani’nin hemen altında üçe ayrıldığı görüldü. Bu parçalar: -pars rectalis, -pars analis, -

pars penina (Şekil 7). 

Pars rectalis: Kasın köpeklerdeki en kısa parçasıdır ve ayrım noktasından sonra craniale doğru 

rectuma yönelir. Pars analis: M. retractor penisin en kalın ve belirgin olan parçasıdır ve üçe 

ayrılan noktadan sonra caudal olarak ilerleyerek anüs ile m. sphincter ani externus arasına 

girerek sonlandığı belirlendi. Pars penina’nın diğer parçalardan ayrılarak ventrale doğru 

devam ederek ve karşı taraftaki aynı kasla birleşerek M. bulbospongiosus’un önce caudalinde 

sonra ventralinde glands penise kadar devam ettiği gözlendi.  
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Erkekteki m. retractor penis’in dişideki karşılığı olan m. retractor clitoridis, m. levator ani’nin 

hemen iç yüzünde yer alan beyaz şerit şeklinde bir kastır. M. retractor clitoridis birinci ve 

ikinci caudal vertebranın ventralinden başlangıç alarak rectumun sağ ve sol lateral duvarının 

yakınından geçerek caudale doğru devam eden bir çift kastır. Kuyruk omurlarının 

ventralinden başlangıç aldıktan sonra rectumun lateral yüzeyinde 3 kola ayrılır:   -pars analis,            

-pars rectalis, -pars clitoridea (Şekil 6). Pars analis parçalardan en kalın olanıdır ve anüsün 

etrafındaki m. sphincter ani externus’a karışarak sonlandığı tespit edildi. İkinci parçası olan 

pars rectalis 3 e ayrıldıkları noktadan hemen sonra rectum duvarına doğru kısa bir seyir takip 

ederek rectumun lateral duvarında eriyerek kaybolduğu görüldü. Üç dişi köpek kadavramızda 

da kasın pars rectalis parçasının tespit edilmesinin oldukça zor olduğu, rectuma giden liflerin 

zor farkedildiği görüldü.Kasın son parçası olan pars clitoridea daha incedir. Pars clitoridea’nın 

rectumun lateral duvarından geçerek ventrale doğru ilerlerken vestibulum vaginanın 

lateralinden geçtiği ve m. constrictor vulva ile karışarak clitorise kadar devam ettiği tespit 

edildi. Pars clitoridea ventrale clitorise doğru seyri esnasında m. constrictor vulva’nın kas 

lifleri ile karışarak-harmanlanarak ilerlediği ve bu sebeple ayırt edilmesinin ve takibinin 

zorlaştığı tespit edildi. Pars clitoridisin bu aşamadaki varlığının kanıtı olarak m. constrictor 

vulva’dan sonra ventrale yani clitorise doğru belli belirsiz görülen ince kas liflerinin 

görülmesidir.  

 

Figure 6. Female specimen m. retractor clitoridis. k: Caudae, s: Sinus paranalis, r: Rectum, R: 

M. retractor clitoridis, a: M. rectococcygeus, x: Lig. sacrotuberale, d: Tuber ischiadicum, e: 

Arcus ischiadicus, f: M. obturatorius internus, 1: Pars analis, 2: Pars rectalis, 3: Pars clitoridis. 
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Figure 7. Appearance of m. retractor penis in lateral of rectum.  r: M. retractor penis, 1: Lig. 

sacrotuberale, 2: Sacrum, 3: Caudae, 4: Ala ossis ilii, 5: Tuber ischiadicum, 6: Anus, 7: M. 

bulbospongiosus, 8: M. levator ani, 9: M. obturatorius internus, 10: Caput ossis femoris, 11: 

M.ischiourethralis, 12: M. ischiocavernosus. 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ  

M. urethralis; urethra’nın pelvis içinde kalan kısmının etrafını halka şeklinde saran bir kastır. 

(Rolf 1995, Schaller 2007, Dursun 2008a, König ve Liebich 2015). Schaller (2007); m. 

urethralis ile ilgili olarak dişilerde vagina’nın yan taraflarından başlangıç aldığını ve 

urethra’yı şerit şeklinde sarar durumda bulunduğunu bildirmiştir. Bu çalışma kapsamında; dişi 

köpek piyeslerimizde m. urethralis’in vagina’nın lateral duvarlarının ventral yüzünden 

başlangıç alarak urehraya doğru uzandığı ve urethra’nın özellikle ventral ve lateral yüzeylerini 

olmak üzere etrafını sardığı tespit edildi. Bu çalışma kapsamında yapılan transversal kesitler 

ile m. urethralis’in 3.kuyruk omuru düzeyinde sonlandığı ve urethra feminina’nın m. 

urethralis olmadan devam ederek vestibulum vagina’ya açıldığı tespit edildi. 

M. ischiourethralis, arcus ischiadicus’tan orjin alarak başlayan ve arcus ischiadicus ile devam 

ederek penisi besleyen damarlara (a.et v. dorsalis penis) baskı uygulayarak ereksiyonun 
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devamlılığını sağlayan bir kastır. (Dursun 2008a, König ve Liebich 2015, Dyce ve ark 2018). 

Bu etkisini penisi besleyen dorsal venaların etrafında yer alan fibröz bir halkada sonlanarak 

sağlar. (Dyce ve ark 2018). M. ischiourethralis ile ilgili olarak yukarıdaki bilgileri doğrulayan 

bu çalışmada, m. ischiourethralis’in penis venelarına olan etkisini hem diseksiyonlarda ile 

hem de kesit anatomisi bulguları ile net olarak ortaya konuldu.  Dişi köpeklerde ise bu 

çalışmanın sonuçlarına uygun olarak m. ischiourethralis’in oldukça zayıf ve ince bir kas 

olduğu ve dişi köpeklerde de erkek köpeklerde olduğu gibi arcus ischiadicustan başlangıç 

alarak ve vestibulum vagina’nın ventral derinliğine doğru arcus ischiadicus boyunca devam 

ederek sonlandığı bildirilmiştir. (Budras ve ark 2009).  

Budras’a göre; m. retractor penis ilk kuyruk omurunun ventralinden başlangıç alarak m. 

levator ani’nin altında rectumun caudolateral yüzeyinde üç parçaya ayrılarak ventrale doğru 

devam eden düz bir kastır. (Budras ve ark 2009). M. retractor penisin origosu konusunda 

Budras ve ark (2009)’ın bildirdiğinden farklı olarak kasın origosunun son sacral ve ilk 2 

caudal vertebraların ventral yüzü olduğu tespit edildi. Özellikle kadavralarımızın çoğunda 

kasın origosunun son sacral omur hizasına yaklaşarak ama son sacral omura varmadan ilk 

caudal vertebralardan başlangıç aldığı belirlendi. Bu bulguyu doğrular şekilde NAV (2017)’e 

göre de bu kas son sacral ya da ilk birkaç caudal vertebraların ventral yüzünden başlangıç 

almaktadır. Üç parçalı olan bu kasın parçaları şu şekildedir:  -pars analis, -pars rectalis, -pars 

penina.  (Çalışlar 1976, Miller 1979, Miller 1993, Rolf 1995, Pasquini ve ark 2003, Schaller 

2007, Budras ve ark 2009, König ve Liebich 2015, NAV 2017, Dyce ve ark 2018). Bu 

araştırmacı grubunun beyan ettiği ve bu çalışmanın sonuçlarına uygun olarak bu parçalardan 

en kalın ve belirgin olanı pars analis kısmıdır ve anüs ile anal kasların arasına girerek burada 

sonlanır. Kasın ikinci kısmı olan pars rectalis, ayrım noktasından hemen sonra rectum 

duvarına doğru ilerleyerek burada sonlanır. (Miller 1979, Miller 1993, Schaller 2007, Budras 

ve ark 2009, Dyce ve ark 2018). Ancak şunu eklemek gerekir ki pars rectalis parçası kasın 

belirlenmesi en zor olan parçasıdır. Kasın üçüncü parçası olan pars penina, karşı tarafında yer 

alan aynı kasla caudomedian hatta birleşerek ventralde yer alan penise doğru seyrine devam 

etmektedir. (Çalışlar 1976, Miller 1979, Miller 1993, Rolf 1995, Pasquini ve ark 2003, 

Schaller 2007,  Budras ve ark 2009, König ve Liebich 2015, NAV 2017,  Dyce ve ark 2018). 

Literatürde bildirilenleri destekler nitelikte diseksiyonlarımızda pars penina parçasının 

bilateral olarak birleşerek tek bir kas olarak m. bulbospongiosus’un üstünde ventrale, glands 

penise kadar seyrettiği ve burada sonlandığı tespit edildi.   

M. retractor clitoridis, m. retractor penis gibi ilk caudal omurların ventralinden başlangıç 

alarak caudo ventrale doğru seyrinde üçe ayrılarak devam eder. (Çalışlar 1976, Miller 1979, 

Miller 1993, Rolf 1995, Pasquini ve ark 2003, Schaller 2007, Budras ve ark 2009, König ve 

Liebich 2015, NAV 2017, Dyce ve ark 2018). NAV (2017)’ye göre; bu kas son sacral ya da 

ilk birkaç caudal vertebradan başlangıç almaktadır. Miller (1979)’e göre m. retractor clitoridis 

ilk iki kuyruk omurundan başlangıç almaktadır. Bu çalışmanın sonucunda kasın origosu 

konusunda NAV (2017) ve Miller (1979) ile aynı bulgulara ulaşıldı. Rolf (1995)’ün söylediği 

şekilde sadece ilk caudal omurun ventrali olarak değerlendirme yapmak bu kasın origosu için 

yetersiz olacağı düşüncesindeyiz. Çünkü son sacral ve ilk 2 caudal vertebraların ventralinden 

başlangıç aldığı gözlemlendi. Kas üç parçalıdır.  

Bu parçalar: -pars analis, -pars rectalis, -pars clitoridea.  

M. retractor clitoridis’in parçalarından en büyük olanı pars analistir. İkinci parça olan pars 

rectalis dişi köpeklerde ya bulunmaz ya da tespit edilemeyecek kadar zayıftır. Kasın üçüncü 

parçası olan pars clitoridea dişi köpeklerde zayıftır. (Budras ve ark 2009). M.retractor 

clitoris’in parçaları hakkında bu çalışmanın bulguları Rolf (1995)’in bildirdiklerine kısmen 

uymaktadır. Çünkü diseksiyonlarımızda pars clitoridea parçasının zayıf değil belirgin bir kas 
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parçası olduğunu ancak ventrale doğru seyri esnasında m. constrictor vulva ile kaynaşarak 

ilerlediği için ventral seyrinin tespitinin zor olduğu belirlendi. M. retractor clitoridis ilk iki 

kuyruk omurundan başlangıç alarak ventralde yer alan m. sphincter ani externus kası ile 

birleşerek seyrine devam eder ve m. constrictor vulvae ile harmanlanarak clitorisin ventral 

yüzüne gider. (Miller 1979, Miller 1993). M. retractor clitoridis’in ventral seyri ile alakalı 

olarak Miller (1979)’in bildirdikleri bu çalışmanın bulgularına uymaktadır.  

Urogenital bölgeye uygulanan diseksiyon, kesitsel anatomi ve bilgisayarlı tomografi 

çalışmalarının bu bölgede çalışacak veteriner hekimlere yol gösterici olacağı 

düşünülmektedir. Ürogenital bölgedeki farklılaşan kaslar ve bu kasların anatomik aktiviteleri 

ile ilgili yeni bulgular tespit edildi. Bu çalışmanın katkısı, urogenital travmalar, üretrotomi, 

ürogenital inflamasyon ve fistül gibi patolojik ve klinik vakalara yönelik sergilenecek 

yaklaşımlarda tanı ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi açısından önemlidir.      
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YUNUS ƏMRƏ “DİVAN”INDA SUFİ-TƏSƏVVÜF  TƏLİMİNİN POETİK 

İFADƏSİNDƏ DİL FAKTORUNUN ROLU 

YUNUS EMRE “ DİVAN”INDA SUFİ-TASAVVUF ÖĞRETİSİNİN ŞİİRSEL 

ANLATIMINDA DİL FAKTÖRÜNÜN ROLÜ 

THE ROLE OF LANGUAGE FACTOR IN THE POETIC EXPRESSION OF SUFI-

MYSTICISM IDEAS IN YUNUS EMRE'S "DIVAN" 

Gülnar Taryel qızı İsmayılova 

AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun doktorantı 

XÜLASƏ 

Məqalədə XIII-XIV yüzilliklərin böyük türk mütəfəkkiri Yunus Əmrənin yaradıcılığında 

özünü aparıcı mövzu istiqməti kimi göstərən sufi-təsəvvüfi ideyaların tərənnümünə həsr 

olunan poetik nümunələr təhlil olunur, ərəb-fars dillərinin çevrəsində özünün ilkinliyini, ədəbi 

dil normalarını qoruyub saxlayan zəngin irsin linqvo-poetik məziyyətləri nəzərdən keçirilir. 

Dini-fəlsəfi cərəyan və təmayüllərlə sıx təmasda olan Yunus Əmrənin yaradıcılığına bəşəri 

ideyalar aşılayan fikir və düşüncələrin mahiyyətində dayanan təməl prinsiplər Şərq və islami 

dəyərlər müstəvisinə çıxarılır. Şairin leksikasında işləklik qazanan anlayışların məna və 

semantikasına yeni çalarlar, ifadə imkanları gətirən xüsusiyyətlər zəngin faktlar əsasında üzə 

çıxarılır. Burada həmçinin Yunus Əmrənin poeziyasında özünü parlaq şəkildə nümayiş 

etdirən  milli dilin imkanlarından yararlanma səviyyəsi, leksik və fonetik normaların işlənmə 

tezliyi kimi linqvo-poetik məqamlara aydınlıq gətirilir.  

Açar sözlər: islami dəyərlər, dini-fəlsəfi cərəyan, təriqət, təsəvvüf, mənəvi-əxlaqi ideyalar 

ABSTRACT 

The poetic examples dedicated to the glorification of Sufi ideas which are the leading themes 

in the works of the great Turkish thinker of the XIII-XIV centuries Yunus Emre were 

analyzed in this article. Furthermore, the linguo-poetic merits of Yunus Emre's rich heritage 

which preserves its originality and literary language norms around the Arabic-Persian 

languages were investigated in this article. The basic principles underlying the essence of the 

ideas and thoughts that instilled human ideas in the work of Yunus Emre who is in close 

contact with religious and philosophical currents and tendencies are brought to the level of 

Eastern and Islamic values. Rich colours are added to the meaning and semantics of the 

concepts which are active in the poet's lexicon and on the basis of rich facts special features 

that bring opportunities for expression are revealed. The article clarifies the linguo-poetic 

points such as the level of use of the capabilities of the national language, the frequency of 

using lexical and phonetic norms   in Yunus Emre's poetry. 

Keywords: Islamic values, religious and philosophical current, sect, Sufism, spiritual and 

moral ideas 

Şərq poetik düşüncəsinin XIII-XIV əsrlərdə yetişdirdiyi parlaq ədəbi simalardan biri də 

Yunus Əmrədir. O, təkcə yaşayıb-yaratdığı dövrün deyil, həm də özündən sonrakı 

yüzilliklərin ədəbi təcrübəsinə əsaslı şəkildə təsir göstərən, türk ədəbi dilinin inkişafında 

xüsusi mərhələnin təməlini qoyan azman sənətkarlardan biri hesab olunur. 
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Məlum həqiqətdir ki, hər bir yaradıcı şəxsiyyətin yaradıcılıq dünyasına məxsus özəlliklərin, 

fərdi üslubi istiqamətlərin üzə çıxarılaraq müəyyənləşməsində dil faktoru əsas və aparıcı 

mövqeyə malikdir. Bədii sistemin bir struktur vahid  və bütöv mətn kimi formalaşması 

bilavasitə dilin imkanları sayəsində gerçəkləşir, obrazlılıq, bədii təsvirin mükəmməlliyi bu 

“tikinti materialı”nın iştirakı ilə ədəbi-bədii dövriyyəyə, bütövlükdə geniş oxucu 

auditoriyasına ünvanlanır. Bu baxımdan söz sənətkarın fikir intəhasızlığını, ən mürəkkəb və 

həyati mətləbləri ifadə etmək gücünü  belə məqamlarda özünəməxsus şəkildə üzə çıxarır. Bu 

doğru qənaətdir ki:”Dil – qiymətli bədii-estetik faktorlarla hüdudsuz dərəcədə zəngin, ucsuz-

bucaqsız söz və ifadələr okeanıdır. Hər bir qələm sahibinin böyüklüyü bu okeandan istifadə 

məharəti ilə ölçülür. Söz düzmək məharəti – sənətdə obrazlılıq və poetikliyin  ilkin şərti, 

sənətkarın ömürlük ehtiyacı, dərin məzmunlu bədii əsərin  üzunömürlülük meyarıdır” [2. S. 

15] 

Yunus Əmrənin yaradıcılığı belə bir  zəmin əsasında inkişaf edən, tarixiliklə müasirliyi 

özündə vəhdət halında cəmləşdirən unikal bir ədəbi hadisədir. Milli dəyərlər və ənənələr 

əsasında ümumbəşəri ideyaları tərənnüm etmək, insanlığı ali hiss və duyğulara yönəltmək bu 

zəngin irsin dərin humanizmindən, bütün dövrlər və zamanlar üçün aktuallığını şərtləndirən 

mühüm amillərdən biridir. Bu da təbiidir ki, yaradıcılıq irsinin məhz belə bir ümumbəşəri 

mahiyyətinə görə bütün tərəqqipərvər dünya ictimaiyyəti UNESKO-nun qərarına əsasən 

1991-ci ili “Yunus Əmrəyə sevgi ili” kimi qeyd etmişdir.  

XIII-XIV əsrlərin ədəbi dilinin təşəkkülündə Yunus Əmrənin yaradıcılığı ayrıca bir 

mərhələdir. Milli dilin saflığını, xəlqilyini, yaşarı xüsusiyyətlərini öz əsərlərində müstəsna bir 

səviyyəyə çatdıran böyük mütəfəkkirin mürəkkəb ədəbi-ictimai şəraitdə fəaliyyəti belə bir 

həqiqətdən soraq verir. Ədəbi dilin lüğət fondunda və leksikasında dini-fəlsəfi cərəyanlara, 

təriqət və məzhəblərə məxsus anlayışların yer alması  dövrün, ictimai-tarixi şəraitin öz 

tələbindən irəli gəlirdisə, digər tərəfdən bu Şərq mühitinin və müsəlman dünyasının 

dünyagörüşündən, islami dəyərlərindən qaynaqlanan ideyalarla sıx bağlı izah oluna bilər. Dil 

bu mənada cəmiyyətdə, ictimai-sosial münasibətlərdə baş verən yenilikləri həssaslıqla duyan, 

onu ifadə etmək mütəhərrikliyinə malik olan canlı bir varlıq timsalında çıxış edir, ən mühüm 

olayların tarixini, salnaməsini  yaradır, onu gələcək nəsillərin yaddaşına həkk edir. Belə bir 

baxış bucağından yanaşdıqda Yunus Əmrə yaradıcılığı özünün ideya-məzmun, dil-üslub 

cəhətləri ilə seçimli xüsusiyyət daşıyır. 

Tədqiqatçıların sufi-təsəvvüf ideyalarının  ozanı adlandırdıqları Yunus Əmrə yaradıcılığı, 

məna və hikmət dolu zəngin poetik irsi,  sadəliyi, anlaşıqlı dil və üslub özəlliklərini özündə 

cəmləyən dərin fəlsəfi mahiyyəti ilə seçilir. 

Ərəb-fars dillərinin əhatə dairəsində və çevrəsində inkişaf yolu keçən türk dilinin zərif və incə 

mətləbləri ifadə etmək imkanları Yunus Əmrənin yaradıcılığında özünün parlaq ifadəsini 

tapır. Dillərin inkişaf qanunauyğunluğu elədir ki, o yalnız öz lüğət fondunun stabilliyi, 

dəyişməzliyi ilə yadda qalmır, o da cəmiyyət kimi inkişaf edir və belə bir inkişaf digər 

dilllərdən alınmaların hesabına da baş verir, beləliklə qarşılıqlı təsir və faydalanma olmadan 

ədəbi-bədii təcrübə kimi dil də belə bir təmaslardan təcrid olunmuş şəkildə yaşaya bilmir. Hər 

üç dilin imkanlarından məharətlə yararlanmaq Yunus Əmrənin yaradıcılığında özünü qabarıq 

şəkildə nümayiş etdirir, bu cəhət xüsusi olaraq şairin ilahi eşq konsepsiyasında, sufi-təsəvvüf 

ideyalarının tərənnümünə həsr olunan şeirlərində, konkret olaraq bu dini-fəlsəfi cərəyanın 

təməl prinsiplərinə münasibət ifadə edilən nümunələrdə daha dəqiq və görümlü şəkil alır. 

Şair-mütəfəkkirin eşq anlayışı  özünün polifonik semantikası ilə də diqqəti cəlb edir. Bu 

mənada eşqin Allah sevgisindən öz başlanğıcını götürməsi ideyası Yunus Əmrənin poetik 

düşüncələrində kifayət qədər əsaslandırılır, insanı uca tanrıya yaxınlaşdıran əsas təməl prinsip 

kimi ön mövqeyə çıxarılır: 
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   Türlü türlü cefanın adını aşk vermişler 

   Bu cefaya katlanan dosta halvet ermişler 

 

   Aşk durur türlü bela döndürür halden hale 

   Dost elinden piyale key melamet olmuşlar 

 

   Kime kim aşk ulaştı  her dem kaynaya taşa 

   İyi dirilik hem yavuz dört yanında durmuşlar. 

 

   Her kim aşk eri ise aşka müşteri ise 

   Aşk onun yari ise canına od urmuşlar 

 

   Miskin Yunusun canı başında serencamı 

   Aşka münkir ademi bu meydandan sürmüşler [1. S. 109] 

 

Ərəb mənşəli söz olan eşqin (işqun) [7. S. 265 ]çoxmənalı sinonim variantlarından ən 

mükəmməl versiyasının  seçilməsi islami dəyərlərlə yaxından səsləşməsi ilə sıx bağlıdır. 

Bunun ekvivalent qarışılığı olan məhəbbət (hubbun) [7. S. 617 ] sözündən sərf-nəzər edilməsi 

Allah eşqinin əzəmi dərəcə və səviyyəsini müəyyənləşdirən bir ifadə (söz birləşməsi) 

olduğunu da əyani şəkildə nümayiş etdirməkdədir. Maraq doğuran bir cəhət də odur ki, Yunus 

Əmrənin eşq anlayışına verdiyi önəmin şərh və təfsirini göstərən təhlillərdə bunu bir ilahi 

sevgi (ilahiyə sevgi) kimi mənalandırılması Allaha qovuşmanın dərəcə və mərtəbələri barədə 

əyani təsəvvür yarada bilir: ”Yunus deyir ki, eşq çox dəyərli toxumdur, o, dəmyə torpaqlarda 

bitməz, eşq insanın könlünə yol açar, soltanları  qul eylər, eşq dənizləri  qaynadar, dalğaları 

şahə qaldırar, qayaları yerindən oynadar, eşq insanı dəyişdirər, o, insanı tərbiyə edər...” [3. S. 

263] 

Belə ki, sufi-təsəvvüf ideyaları ilə süstlənmiş poetik düşüncələrində şair islami dəyərlərin 

insan mənəviyyatına saflıq gətirən bir xüsusiyyət daşıdığını elə bu hikmət xəzinəsinə məxsus 

anlayışlar sistemində yer alan söz və ifadələrin, tərkib və izafət birləşmələrinin münasib 

şəkildə işlədilməsi təcrübəsini əyani surətdə öz əsərlərində böyük sənətkarlıqla səsləndirməyə 

nail olur. Ancaq bununla bərabər, milli dilin (ana dilinin) ifadə imkanları ilə  fərdi üslubun  

üzvi vəhdəti, türk düşüncə mədəniyyətinin böyük tarixi ənənəsi Yunus Əmrə yaradıcılığında  

özünü böyük sənətkarlıqla realizə edir. Leksik vahidlərin, fonetik əvəzlənmələrin hesabına, 

bəzən  poetik mətnə ustalıqla gətirilən ifadələrin sinonim sırasını yaratmaq xüsusiyyətinə görə 

də Yunus Əmrənin yaradıcılığı dil, ifadə və üslubi çalarlarla zəngindir. 

Yunus Əmrə, hər şeydən əvvəl, sufi-təsəvvüf şairdir. Onun yaradıcılığında bu dini-fəlsəfi 

cərəyana məxsus ideya-estetik prinsipləri, insanın əxlaqi-mənəvi təkamülünün keçid və 

mərhələlərini, ziddiyyət və aşınmalardan arınmaq yollarını da bütün mənzərəsi ilə izləmək  

mümkündür. 

Böyük mütəfəkkirin özünə mürid seçdiyi ustadlardan əxz etdiyi dini-fəlsəfi fikirlərin əsas 

mənbə və qaynaqları barədə müəyyən təsəvvür yaratmadan onun sufi-təsəvvüfi ideyalarla 
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zəngin olan yaradıcılıq irsinin mahiyyət və siqləti barədə müəyyən qənaət hasil etmək 

çətindir. Türk tədqiqatçılarının araşdırmalarında qeyd olunduğu kimi, Yunus Əmrənin sufi-

təsəvvüf ideyalarının bir dünyagörüşü kimi formalaşmasını yalnız bir təriqətin adı ilə 

bağlamaq doğru deyil. Mənbələrin birində qeyd olunduğu kimi: “Onun Yesevilik etkisinde 

kaldığını söyleyenler vardır. Daha sonra şiirlerinde Batınılik eğlimleri aranmış,  bu sure de, 

Velayetname deki menkabeleri dolayısıyla, Bektaşı olduğu sanılmıştır. Şair, Ahmed  

Yeseviden  ve Hacı Bektaş Veliden hiç söz etmemeiştir. Şiirlerinde de Yesevilik veya 

Bektaşiliğin etkileri  rastlanamamaktadır.” [8. S. 432] 

Yunus Əmrənin sufi-təsəvvüfi ideyalarına bağlılığını, belə təmas və faydalanmanın işartılarını  

Qərbi Türküstan əsilli, XI əsr ortaq  türk ədəbiyyatının yaradıcısı  Əhməd Yəsəvi təlimindən 

aldığı anlaşılmaqdadır. Əhməd Yəsəvi təliminin əsasında hansı meyar və prinsiplər dayanır 

kimi suallara da aydınlıq gətirilməsi belə məqamlarda bir zərurət kimi ortaya çıxır: “Onun 

əsas məqsədi İslam dinini türklərə  sevdirmək və əhli-sünnət əqidəsini yaymaq olmuşdur. 

Əhli-sünnət nədir? Əvvəlcə əhl, sonra  isə sünnət sözünün izahına ehtiyac vardır. Əhl sözü 

ərəb sözüdür və “yabançı olmayan, dost; sahib, malik” mənalarını  bidirir. Bu əqidənin 

sahibləri  insanları üç qrupa ayırmışlar: 1) Əhli-dünya, 2) Əhli-uqba, 3) Əhlullah. 

1)Əhli-dünya. Bu cür insanlar dünya nemətlərinə  dəyər verərək düşünməyənlərdir. 2) Əhli-

uqba. Onlar bu dünyada ömürlərini  ibadətdə keçirir, günah eləmək istəmir və axirəti  

düşünürlər. 3) Əhlullah. Bu cür adamların içləri Allah  sevgisi ilə dolu olur, onlar Allah adamı 

olur  və Allahın yolunda xidmət edirlər.” [5. S. 140] 

Belə təməl prinsiplərdən çıxış etmək, bu müddəalardan qaynaqlanmaq təsəvvüfdə şəriət, 

təriqət, mərifət və həqiqət kimi “dörd qapı” sayılan anlayışlar Allaha qovuşmağın, mənəvi 

təkamülə nail  olmağın əsas  vasitələrindən biri hesab edilir.  

Bu hikmət dünyasının mənəvi üstünlüklərinin poetik biçimdə ifadəsi Yunus Əmrənin 

şeirlərində yüksək sənətkarlıqla səsləndirilir. Şübhəsiz ki, xalq müdrikliyindən, obrazlı deyim 

tərzindən, bədii təsvir vasitələrindən yararlanmaqla araya-ərsəyə gətirilən şeirlərdə 

humanizmi, insanpərvərliyi, mənəvi kamilliyi təlqin edən fikirlər adi hökm kimi deyil, 

düşüncə, dünyagörüş,  həyat və yaşam tərzi səviyyəsinə qaldırılması ilə əlamətdarlıq qazanır. 

Yunus Əmrə poeziyasının qoşa qanadı kimi pərvazlanan fəlsəfi fikirlərin mahiyyətində 

şəxsin, fərdin daxili aləmini saflaşdıran, onu dünyanın, bəşəriyyətin taleyini düşünən 

müdrikliyə, mənəvi saflığa və insanpərvərliyə çağırış əsas motiv kimi müəyyənləşir. “Bir 

könül ziyarəti” şeiri bu baxımdan səciyyəvidir. Dünyanın eyş-işrətinə uymaq, maddi sərvətin 

əsirinə çevrilmək kimi cılız hisslər Yunus Əmrənin kəskin iradlarına tuş gəlir: 

 

  Necə sən bəsləyirsən 

  Bu qədd ilə qaməti?! 

  Düşdün dünya zövqünə, 

  Unutdun qiyaməti. 

 

  Çalış qazan, ye, yedir, 

  Bir könül ələ gətir. 

  Yüz Kəbədən yeyrəkdir 

  Bir könül ziyarəti. 
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  Saraylar quran olur, 

  Dövranlar sürən olur... 

  Aqibət viran olur 

  Cümlənin imarəti. 

  ...Yunus gerçək ər imiş –  

  Gerçək sümü-zər imiş 

  Gerçək ərənlər imiş 

  Hamının ibadəti! [6. S. 23-24] 

 

Azərbaycan türkcəsinə uyğunlaşdırılan bu şeir Yunus Əmrənin əsrlərin və zamanların 

sınağından çıxan yaradıcılıq irsinin həmişəyaşar məziyyətlərə malik olduğunu təsdiqləməklə 

yanaşı, şair-mütəfəkkirin dünyəvi fikir və düşüncə sahibi olmaq qüdrətini də kifayət qədər 

təsdiqləməkdədir.  

Yunus Əmrənin sufi-təsəvvüfi görüşlərinin mükəmməl və sistemli halda təqdimi baxımından 

“Risalətün-nüshiyyə” məsnəvisi xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Didaktik səpkidə qələmə alınan 

poetik risalədə Yunus Əmrənin islami dəyərlərdən çıxış edərək insanın mənəvi-əxlaqi 

dünyasını saflaşdıran, ona hüzur və ruhi rahatlıq gətirən xüsusiyyətlər diqqət mərkəzinə 

çəkilir. Əsərin əsas məziyyətlərindən bəhs edən mülahizələrdə doğru olaraq belə qənaətə 

gəlinir ki: “Bu risalənin əsas ideyası insan qəlbində Allah sevgisi yaratmaqla onun qəlbini 

fitnə-fəsadlardan təmizləmək, Allahın birliyini və bu aləmin onun iradəsi ilə idarə olunmasını 

insanlara başa salmaqdır.”        [4. S. 33] 

Böyük sənətkarın yüksək bəşəri dəyərləri poetik sözün gücü ilə ifadə etmək bacarığını,  

obrazlı düşüncə və bədiiliklə yoğrulan ədəbi irsinə xas olan məziyyətlərin ardıcıllığını, bir 

təsəvvüf təlimi kimi bütövlüyünü bu məsnəvidə yaxından izləmək mümkündür.  

Belə bir yaradıcılıq dühasının məhsulu olan nümunələrin orta əsrlərdən bu günə kimi öz 

yaşarı xüsusiyyətlərini qoruyub saxlaması sənətkarın bütün dövrlər və zamanlar üçün müasir 

olan   təsəvvüfi ideyalarla zəngin irsinin timsalında öz təsdiqini tapır.  
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, ortaokul altıncı sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler akademik başarı 

düzeylerinin belirlenmesi ve söz konusu akademik başarılarıyla diğer derslere (Türkçe, 

matematik, fen bilimleri, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi, görsel sanatlar, beden eğitimi 

ve spor, müzik, bilişim teknolojileri ve yazılım) ait akademik başarıları arasındaki ilişkinin 

ortaya konmasıdır. Mevcut çalışma ilişkisel tarama modeli temel alınarak yürütülmüştür. 

Araştırmanın örneklem grubunu 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Kilis ili 

merkez ilçede bulunan yedi devlet ortaokulunda öğrenim görmekte olan 446 ortaokul altıncı 

sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin sosyal bilgiler dersi 

akademik başarılarının iyi düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin sosyal bilgiler 

akademik başarı puanlarıyla Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, yabancı dil, din 

kültürü ve ahlak bilgisi, görsel sanatlar, beden eğitimi ve spor, müzik ve bilişim teknolojileri 

ve yazılım disiplinlerine ait başarı puanları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki 

(p<0.01) bulunmuştur. Buna göre sosyal bilgiler akademik başarıyla Türkçe, matematik, fen 

bilimleri, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi, bilişim teknolojileri ve yazılım derslerine ait 

başarı puanları arasında pozitif yönlü yüksek düzeyde bir ilişki olduğu; görsel sanatlar ile beden 

eğitimi ve spor ile müzik derslerine ait başarı puanları arasında ise pozitif yönlü orta düzeyde 

bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ortaokul öğrencilerinin sosyal bilgiler akademik başarı 

puanlarının pozitif yönlü en yüksek düzeyde ilişkili olduğu disiplinin Türkçe, en az ilişkili 

olduğu disiplinin ise beden eğitimi ve spor dersi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar kelimeler: Sosyal bilgiler, akademik başarı, ortaokul, ilişkisel analiz 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to determine the social studies academic achievement levels of middle 

school sixth grade students. In addition, the relationship between the academic achievement of 

secondary school students in the social studies course and the academic achievements of other 

courses (Turkish, mathematics, science, foreign language, religious culture and moral 

knowledge, visual arts, physical education and sports, music, information technologies and 

software). The present study was conducted based on the relational analysis model. The sample 

group of the research consists of 446 middle school sixth grade students studying at seven state 

secondary schools in the central district of Kilis in the spring term of the 2020-2021 academic 

year. As a result of the research, it was determined that the academic success of the students in 

the social studies course was at a good level. In addition, there is a statistically significant 

relationship between the students' academic achievement scores in social studies and the 

achievement scores of Turkish, mathematics, science, social studies, foreign language, religious 

culture and moral knowledge, visual arts, physical education and sports, music and information 
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technologies and software disciplines. (p<0.05) was found. Accordingly, there is a high level 

of positive correlation between academic achievement in social studies, Turkish, mathematics, 

science, foreign language, religious culture and ethics, information technologies and software 

courses; It has been determined that there is a positive moderate relationship between the 

success scores of visual arts, physical education and sports, music lessons. It was concluded 

that the discipline with the highest level of positive correlation with the social studies academic 

achievement scores of secondary school students was Turkish, and the discipline with the least 

correlation was physical education and sports.  

Keywords: Social studies, academic achievement, secondary school, relational analysis 

 

GİRİŞ 

Belirlenen amaca ulaşma ve isteneni elde etme olarak tanımlanan başarı, eğitim öğretim 

açısından düşünüldüğünde programın hedefleriyle tutarlı davranışlar bütünü şeklinde 

tanımlanmaktadır (Demirtaş & Güneş, 2002). Okul ortamında herhangi bir ders veya akademik 

programdan bireyin ne oranda yararlandığının bir ölçüsü ya da göstergesi olan başarının bir 

diğer tanımı ise bir akademik programdaki derslerden öğrencinin aldığı notların ya da 

puanlarının ortalaması olarak düşünülebilir (Özgüven, 1998). Zira “bir öğrenci programdaki 

hedef davranışları sergilemesi halinde başarılı sayılabilmektedir. Eğitimde başarı kavramıyla 

genellikle okulda okutulan derslerde geliştirilen ve öğretmenlerce takdir edilen notlarla, test 

puanlarıyla ya da her ikisiyle birlikte belirlenen beceriler veya kazanılan bilgilerin ifadesi olan 

“akademik başarı” kastedilmektedir. Akademik başarı öğrencilerin mesleki ve toplumsal 

yaşama donanımlı şekilde hazırlanmalarını sağladığı ve geleceklerini şekillendirdiği için, 

aileleri ve çevreleri açısından da oldukça önemli görülmektedir” (Sarıer, 2016). 

Öğrencilerin ders başarıları üzerinde etkili olan birçok faktör veya değişken bulunmaktadır. 

Öğrenme değişkeni olarak da bilinen bu faktörler fizyolojik, psikolojik ve toplumsal durum ve 

koşullarla ilgilidir. Öğrenme değişkenleri, öğrencinin başarı düzeyini olumlu ya da olumsuz 

olarak etkilemektedir (Uluğ, 2012). Alanyazın incelendiğinde öğrencilerin akademik başarıları 

üzerinde bilişsel etmenlerin (zekâ, öğrenme hızı, vb.), duyuşsal etmenlerin (benlik saygısı, ders 

çalışma alışkanlıkları, kişilik yapısı, motivasyon, öz-yeterlik, vb.) ve çevresel etmenlerin (anne-

baba tutumu ve eğitim durumu, ailenin sosyo-ekonomik durumu, okul yöneticilerinin ve 

öğretmenlerin tutumu ve yeterlilikleri, vb.) etkili olduğu ortaya konmuştur (Arıcı, 2007; Sarıer, 

2016; Şevik, 2014). Yine alanyazında akademik başarının öğrenciden, okuldan ve aileden 

etkilendiği; yani öğrencilerin başarılı ve başarısız olmaları üzerinde kendilerinin, ailenin ve 

okulun etkili olduğu şeklinde çeşitli çalışmaların olduğu görülmektedir (Arıcı, 2007; Dağdelen, 

2013; Özer & Anıl, 2011; Polat, 2009; Şevik, 2014). Sarıer (2016), akademik başarı üzerinde 

“benlik saygısı, öz-yeterlik, motivasyon, ders çalışma alışkanlığı, derse yönelik tutum, 

öğretmen davranışları, okul müdürünün liderliği, okul kültürü, anne-babanın tutum ve 

davranışları, eğitime katılım, anne-baba eğitim durumu, ailenin sosyo-ekonomik düzeyi” gibi 

birçok değişkenin etkili olabileceğini belirtmiştir. Genel anlamda öğrencilerin okuldaki 

akademik başarılarını etkileyen değişkenleri, “okul dışı ve okul içi faktörler olmak üzere iki 

başlık altında incelemek de mümkündür. Okul dışı faktörler; öğrencilerin televizyon seyretme 

alışkanlıkları, evdeki bilgisayar kullanımı, ailenin sosyo-ekonomik durumu, temel demografik 

özellikler, çocuğun içinde yer aldığı akran grubunun değer ve normları ve benzerleridir. Okul 

içi faktörler arasında ise eğitim programlarının niteliği, okul yöneticilerinin ve eğitim 

uzmanlarının yeterlilikleri, sınıf düzeyi, dersin türü ve niteliği, eğitim araçlarının niceliği-

niteliği ve benzerleri yer almaktadır. Bu faktörler, başarıyı etkileyen çok sayıda değişkeni içinde 

barındırırlar” (Akt. Güleç & Alkış, 2003, s. 20).  
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Bilindiği gibi eğitim sistemimizde öğrenci başarısı karne notuyla ifade edilmekte ve öğrencinin 

karneye yansıyan notu başarıda belirleyici ve belki de en önemli kriter olarak kabul 

edilmektedir (Güleç & Alkış, 2003; Güneyli, Özder, Konedralı & Arsan, 2010). Bu çalışmada 

da akademik başarı, karne notu olarak ele alınmış ve ortaokul altıncı sınıf öğrencilerinin sosyal 

bilgiler dersindeki başarı düzeyleri ortaya konmuş ve bu dersteki akademik başarıları ile diğer 

derslerdeki başarı düzeyleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Nitekim sosyal bilgiler dersiyle 

öğrencilerin ilkokul dördüncü sınıftan ortaokul yedinci sınıfa kadar coğrafya, tarih gibi 

disiplinler başta olmak üzere arkeoloji, antropoloji, hukuk, sosyoloji, psikoloji, felsefe gibi 

birçok disipline ait kazanım edindikleri ders sayesinde “hem ulusal hem de küresel çapta 

öğrencilerin milli bilince sahip birer vatandaş olarak yetişmeleri; demokratik, laik, millî ve 

çağdaş değerleri yaşatmaya istekli olmaları; yasalar önünde eşit olduklarını gerekçeleriyle 

bilmeleri; kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi gerektiğini kabul etmeleri; insan ile 

çevre arasındaki etkileşimi açıklamaları ve mekânı algılama becerilerini geliştirmeleri; çevre 

duyarlılığı içerisinde doğal kaynakları korumaya çalışmaları ve sürdürülebilir bir çevre 

anlayışına sahip olmaları; doğru ve güvenilir bilgiye ulaşma yollarını bilen bireyler olarak 

eleştirel düşünme becerisine sahip olmaları gibi birçok bilgi, beceri ve değerlerle donatılmaları 

söz konusudur” (Akt. Demir & Atasoy, 2018, s. 755). Kuşkusuz sosyal bilgiler dersi öğretim 

programındaki söz konusu bu kazanım, beceri ve değerleri öğrencilerin ne ölçüde edindiğinin 

bir göstergesi olan öğrencilerin sosyal bilgiler dersi akademik başarılarının (karne notunun) 

belirlenmesi ve bu dersteki akademik başarılarıyla diğer derslerdeki başarılarının 

ilişkilendirilerek analiz edilmesi dersin amacına ulaşıp ulaşmadığının sorgulanması açısından 

önem arz etmektedir. 

Çalışmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı ortaokul altıncı sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersi akademik başarı 

düzeylerini belirlemek ve sosyal bilgiler dersine ait akademik başarıyla diğer derslerin (Türkçe, 

matematik, fen bilimleri, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi, görsel sanatlar, beden eğitimi 

ve spor, müzik, bilişim teknolojileri ve yazılım) akademik başarıları arasındaki ilişkiyi ortaya 

koymaktır. Araştırmanın ana problem cümlesi “ortaokul altıncı sınıf öğrencilerinin sosyal 

bilgiler dersi akademik başarıları ne düzeydedir ve sosyal bilgiler dersi akademik başarıları ile 

diğer derslerin (Türkçe, matematik, fen bilimleri, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi, görsel 

sanatlar, beden eğitimi ve spor, müzik, bilişim teknolojileri ve yazılım) akademik başarıları 

arasındaki ilişkisi nedir?” şeklinde belirlenmiştir. 

 

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Bu araştırma nicele araştırma yöntemlerinden biri olan ilişkisel tarama modeline göre 

tasarlanmıştır. Bu model, iki ve daha fazla değişken arasındaki korelasyonun varlığını ve 

derecesini belirlemek için kullanılır (Karasar, 2014).  

Araştırmanın Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Kilis ili merkez 

ilçede, yedi devlet ortaokulunda öğrenim görmekte olan 227’si (%50.9) kız, 219’u (%49.1) 

erkek öğrenci olmak üzere toplam 446 ortaokul altıncı sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışma 

grubuna ait tanıtıcı bilgilere Tablo 1’de yer verilmiştir. 
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Tablo 1. Çalışma Grubuna Ait Tanıtıcı Bilgiler 

Okul 
Cinsiyet 

Toplam 
Kız Erkek 

1. okul 38 39 77 

2. okul 33 30 63 

3. okul 31 29 60 

4. okul 38 36 74 

5. okul 34 32 66 

6. okul 28 26 54 

7. okul 25 27 52 

Toplam 227 219 446 

Veri Toplama Araçları 

Bu araştırmanın veri toplama aracını “öğrenci ders notu döküm cetveli” oluşturmaktadır. Buna 

göre araştırmanın yapıldığı okullara rassal olarak gidilerek okul idaresi bilgisi ve izni 

doğrultusunda “öğrenci ders notu döküm cetvelinin” dijital ortamda bir öğreneği alınmıştır. 

Ardından öğrenci ders notu döküm cetvelindeki veriler SPSS 23 programına veri olarak girilmiş 

ve gerekli analizler yapılmıştır.   

Verilerin Analizi 

Verilerin betimsel analizinde öncelikle ortaokul altıncı sınıf öğrencilerinin akademik başarı 

puanlarının normal dağılım gösterip göstermediği sınanmıştır. Yapılan analizler, verilerin 

normal dağılım göstermediğini (p<0.05) ortaya koymuştur (Tablo 2). Veriler normal dağılım 

göstermediğinden istatistiksel analizlerde parametrik olmayan testler kullanılmıştır. Bu 

bağlamda elde edilen sonuçlar doğrultusunda non-parametrik “spearman sıra farkları 

korelasyon analizi” uygulanmıştır. Korelasyon yorumlamada, “korelasyon katsayısının mutlak 

değer olarak 0.70-1.00 arası olması yüksek, 0.70-0.30 arası olması orta ve 0.30-0.00 olması ise 

düşük düzeyde ilişki” (Büyüköztürk, 2014, s.32) olarak değerlendirilmiştir. 

Tablo 2. Öğrencilerin Ders Puanlarının Normallik Değerleri 

Dersler Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Çarpıklık Basıklık  p Çarpıklık Basıklık  p 

Türkçe -.462 -.690 .000 -.462 -.690 .000 

Matematik -.013 -1.206 .000 -.013 -1.206 .000 

Fen bilimleri -.289 -.824 .000 -.289 -.824 .000 

Sosyal bilgiler -.269 - 1.209 .000 -.269 - 1.209 .000 

Yabancı dil -.642 -.719 .000 -.642 -.719 .000 

Din kültürü ve ahlak bilgisi -.728 -.214 .000 -.728 -.214 .000 

Görsel sanatlar -.223 -1.098 .000 -.223 -1.098 .000 

Beden eğitimi ve spor -2.579 5.889 .000 -2.579 5.889 .000 

Müzik -1.616 5.635 .000 -1.616 5.635 .000 

Bilişim teknolojileri -.683 -.574 .000 -.683 -.574 .000 

Genel not ortalaması -.284 -.909 .000 -.284 -.909 .000 

n=446; p<0.05 

 

BULGULAR 

Ortaokul öğrencilerinin sosyal bilgiler dersi akademik başarı düzeyleri düşük (0-44), geçer (45-

54), orta (55-69), iyi (70-84) ve çok iyi (85-100) olmak üzere beş grupta değerlendirilmiş ve 

analiz sonuçları Tablo 3’te sunulmuştur. Tablo 3’e göre araştırmaya katılan ortaokul 

öğrencilerinin %8.5’i düşük, %11.4’ü geçer, %21.8’i orta, %20.9’u iyi, %37.4’ü ise çok iyi 

sosyal bilgiler dersi akademik başarısına sahiptir (Tablo 3). Dolayısıyla ortaokul öğrencilerinin 
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önemli bir bölümünün (%58.3) sosyal bilgiler dersi akademik başarılarının iyi ve çok iyi 

düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Tablo 3. Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine İlişkin Akademik Başarı Düzeyleri 

Akademik Başarı Düzeyi n % 

Düşük (0-44) 38 8.5 

Geçer (45-54) 51 11.4 

Orta (55-69) 97 21.8 

İyi (70-84) 93 20.9 

Çok iyi (85-100) 167 37.4 

Toplam 446 100 

Araştırma kapsamında ortaokul öğrencilerinin sosyal bilgiler dersinde aldıkları puanların 

betimsel analizi de yapılmıştır. Bu bağlamda sosyal bilgiler dersinde alınan en yüksek akademik 

puan 100 iken en düşük puan 36’dır. Bu verilere göre en yüksek ve en düşük puan arasındaki 

fark (ranj) ise 64’tür. Ayrıca sosyal bilgiler dersinde en çok tekrarlanan (mod) puan değerinin 

95, ortanca (medyan) puan değerinin ise 75 olduğu belirlenmiştir. Sosyal bilgiler dersi yanı sıra 

araştırmada ortaokul öğrencilerinin tüm derslerine ait puan ortalamalarına ilişkin veriler de 

analiz edilmiş ve Tablo 4’te sunulmuştur. Tablo 4’e göre ortaokul öğrencilerinin en düşük puan 

ortalamasının matematik (�̅�=65.52) dersine ait olduğu; en yüksek puan ortalamasının ise beden 

eğitimi ve spor (�̅�=95.87) dersine ait olduğu görülmektedir. Öğrencilerin sosyal bilgiler ders 

puan ortalamaları ise iyi (�̅�= 73.15) düzeydedir. Ortaokul öğrencilerinin akademik başarı 

ortalamaları incelendiğinde Türkçe (�̅�=74.62), fen bilimleri (�̅�=74.13), yabancı dil (�̅�=79.66), 

din kültürü ve ahlak bilgisi (�̅�=78.95), görsel sanatlar (�̅�=92.77), beden eğitimi ve spor 

(�̅�=95.87), müzik (�̅�=88.56), bilişim teknolojileri (�̅�=74.48) derslerindeki başarı 

ortalamalarının sosyal bilgiler dersi akademik başarılarından daha iyi olduğu tespit edilmiştir. 

Ortaokul öğrencilerinin sosyal bilgiler ders puan ortalamalarının sadece matematik (�̅�=65.52) 

dersinden daha iyi olduğu belirlenmiştir. Diğer bir ifadeyle matematik dersinden sonra ortaokul 

öğrencilerinin en başarısız oldukları ders sosyal bilgiler dersidir denilebilir. Sosyal bilgiler dersi 

akademik başarının en yakın olduğu dersin ise fen bilimleri dersi olduğu belirlenmiştir. Ayrıca 

ortaokul öğrencilerinin sosyal bilgiler ders puanı ortalamalarının (�̅�=73.15) genel not 

ortalamalarının (�̅�=76.10) altında olduğu araştırmada ulaşılan bulgulardan biridir (Tablo 4). 

Tablo 4. Öğrencilerin Tüm Derslerine İlişkin Bazı Betimsel Verileri 

Dersler Mod Ortanca Ranj Minimum 

puan 

Maksimum 

puan 
�̅� SS 

Sosyal bilgiler 95 75 64 36 100 73.15 18.42 

Türkçe 96 76.5 74 25 99 74.62 17.66 

Matematik 100 63 79 21 100 65.52 22.88 

Fen bilimleri 96 74.5 71 29 100 74.13 17.34 

Yabancı dil 100 85 69 31 100 79.66 17.26 

Din kültürü ve ahlak bilgisi 99 82 70 30 100 78.95 16.93 

Görsel sanatlar 98 92.5 22 78 100 92.77 5.62 

Beden eğitimi ve spor 100 99 38 62 100 95.87 7.82 

Müzik 88 90 65 35 100 88.56 8.85 

Bilişim teknolojileri  81 79 68 31 99 74.48 16.96 

Genel not ortalaması 97 77.5 60 39 99 76.10 15.41 

n=446 

Ortaokul öğrencilerinin sosyal bilgiler dersi akademik başarı puanlarıyla diğer derslerin 

(Türkçe, matematik, fen bilimleri, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi, görsel sanatlar, 

beden eğitimi ve spor, müzik, bilişim teknolojileri ve yazılım) akademik başarıları arasındaki 

ilişkiyi belirlemek üzere yapılan “spearman sıra farkları korelasyon” analizi sonucunda puanlar 
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arasında istatistiksel açıdan sosyal bilgiler dersinden alınan puanlarla diğer derslerde alınan 

puanlar arasında anlamlı bir ilişki (p<0.01) olduğu sonucuna varılmıştır. Bu bağlamda sosyal 

bilgiler dersinden alınan puanlarla Türkçe, matematik, fen bilimleri, yabancı dil, din kültürü ve 

ahlak bilgisi, bilişim teknolojileri ve yazılım derslerinden alınan puanlar arasında pozitif yönlü 

yüksek düzeyde bir ilişki olduğu; sosyal bilgiler dersinden alınan puanlarla görsel sanatlar, 

beden eğitimi ve spor ile müzik derslerinden alınan puanlar arasında ise pozitif yönlü orta 

düzeyde bir ilişki olduğu görülmektedir. Sosyal bilgiler dersinden elde edilen puanların pozitif 

yönlü en yüksek düzeyde ilişkili olduğu ders Türkçe dersi iken en az ilişkili olduğu ders ise 

beden eğitimi ve spor dersidir. Ortaokul öğrencilerinin sosyal bilgiler dersi puanlarıyla genel 

not ortalamaları arasındaki ilişkinin ise pozitif yönlü oldukça yüksek olduğu (.915) tespit 

edilmiştir. Dahası Türkçe ve fen bilimleri dersinden sonra genel not ortalamasıyla ilişki düzeyi 

en yüksek olan dersin sosyal bilgiler dersi olduğu belirlenmiştir (Tablo 5).   

Tablo 5. Öğrencilerin Akademik Başarılarına İlişkin Sperman Sıra Farkları Korelasyon Analiz 

Sonuçları 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1-Sosyal bilgiler Korelasyon 

katsayısı 

1 .860 .830 .801 .767 .813 .615 .466 .655 .815 .915 

 p . .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

2- Türkçe  Korelasyon 

katsayısı 

.860 1 .868 .799 .823 .831 .604 .505 .690 .853 .953 

 p .000 . .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

3- Matematik Korelasyon 

katsayısı 

.830 .868 1 .823 .792 .804 .608 .477 .656 .826 .895 

 p .000 .000 . .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

4-Fen bilimler Korelasyon 

katsayısı 

.801 .799 .823 1 .805 .738 .509 .304 .590 .702 .919 

 p .000 .000 .000 . .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

5-Yabancı dil Korelasyon 

katsayısı 

.767 .823 .792 .805 1 .795 .521 .409 .627 .797 .893 

 p .000 .000 .000 .000 . .000 .000 .000 .000 .000 .000 

6-Din kültürü ve 

ahlak bilgisi 

Korelasyon 

katsayısı 

.813 .831 .804 .738 .795 1 .570 .550 .699 .829 .892 

 p .000 .000 .000 .000 .000 . .000 .000 .000 .000 .000 

7-Göresel sanatlar Korelasyon 

katsayısı 

.615 .604 .608 .509 .521 .570 1 .275 .564 .565 .645 

 p .000 .000 .000 .000 .000 .000 . .000 .000 .000 .000 

8-Beden eğitimi 

ve spor 

Korelasyon 

katsayısı 

.466 .505 .477 .304 .409 .550 .275 1 .436 .605 .547 

 p .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 . .000 .000 .000 

9-Müzik Korelasyon 

katsayısı 

.655 .690 .656 .590 .627 .699 .564 .436 1 .701 .780 

 p .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 . .000 .000 

10-Bilişim 

teknolojileri 

Korelasyon 

katsayısı 

.815 .853 .826 .702 .797 .829 .565 .605 .701 1 .914 

 p .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 . .000 

11-Genel not 

ortalaması 

Korelasyon 

katsayısı 

.915 .953 .946 .887 .889 .890 .634 .530 .727 .898 1 

 p .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 . 

n=446; p<0.01 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ  

Ortaokul altıncı sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine ilişkin akademik başarı 

ortalamalarının iyi (�̅�= 73.15) düzeyde olduğu görülmektedir. Ortaokul öğrencilerinin diğer 
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derslere ilişkin akademik başarı ortalamaları incelendiğinde ise Türkçe, fen bilimleri, yabancı 

dil, din kültürü ve ahlak bilgisi, görsel sanatlar, beden eğitimi ve spor, müzik, bilişim 

teknolojileri derslerindeki akademik başarı ortalamalarının sosyal bilgiler dersinden daha iyi 

olduğu; matematik dersindeki akademik başarı ortalamasının ise sosyal bilgiler dersinden daha 

düşük olduğu belirlenmiştir. Diğer bir ifadeyle matematik dersinden sonra ortaokul 

öğrencilerinin en başarısız oldukları dersin sosyal bilgiler dersi olduğu tespit edilmiştir. Dahası 

ortaokul öğrencilerinin sosyal bilgiler dersi akademik başarı ortalamalarının genel not 

ortalamalarının altında olduğu görülmektedir. Anlar (2011) tarafından yapılan çalışma 

sonucunda öğrencilerin, Türkçe dersindeki başarıları yüksek ve derse karşı tutumları olumlu 

iken, Sosyal bilgiler dersindeki başarılarının Türkçe dersine nispeten düşük ve bu derse karşı 

tutumlarının olumsuz olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla gerek Anlar (2011) tarafından 

yapılan çalışmada gerekse bu çalışmada öğrencilerin sosyal bilgiler dersi akademik başarı 

ortalamalarının Türkçe dersinden daha düşük olması dikkat çekicidir. Zira genel anlamda 

matematik dersinde öğrencilerin daha düşük akademik başarıya sahip oldukları genel kabul 

görse de matematik dersinden sonra ortaokul altıncı sınıf öğrencilerinin en düşük akademik 

başarıyı sosyal bilgiler dersinde göstermiş olmaları ayrıca araştırılması gereken bir bulgu olarak 

değerlendirilebilir. 

Ortaokul öğrencilerinin sosyal bilgiler dersi akademik başarı puanlarıyla diğer derslerin 

(Türkçe, matematik, fen bilimleri, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi, görsel sanatlar, 

beden eğitimi ve spor, müzik, bilişim teknolojileri ve yazılım) akademik başarıları ve genel not 

ortalaması arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan “spearman sıra farkları korelasyon” 

analizi sonucunda puanlar arasında istatistiksel açıdan sosyal bilgiler dersinden alınan puanlarla 

diğer derslerin tümü arasında anlamlı bir ilişki (p<0.05) bulunmuştur. Bu bağlamda sosyal 

bilgiler dersinden alınan puanlarla Türkçe (r=.86), matematik (r=83), fen bilimleri (r=80), 

yabancı dil (r=76), din kültürü ve ahlak bilgisi (r=81), bilişim teknolojileri ve yazılım (r=81) 

derslerinden alınan puanlar arasında pozitif yönlü yüksek düzeyde bir ilişki olduğu ancak görsel 

sanatlar (r=61), beden eğitimi ve spor (r=.46) ve müzik (r=65) derslerinden alınan puanlarla 

orta düzeyde bir ilişki olduğu görülmektedir. Ayrıca sosyal bilgiler dersinden elde edilen 

puanların pozitif yönlü en yüksek düzeyde ilişkili olduğu ders Türkçe dersi iken en az ilişkili 

olduğu ders ise beden eğitimi ve spor dersidir. Güleç ve Alkış (2003) tarafından yapılan 

çalışmada ise beşinci sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersi akademik başarıları ile Türkçe 

(r=.80), matematik (r=.81) ve fen bilimleri (r=.91) dersleri akademik başarıları arasında pozitif 

yönlü yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Güleç ve Alkış (2003) 

tarafından yapılan çalışmada öğrencilerin sosyal bilgiler dersi akademik başarılarının pozitif 

yönlü en yüksek düzeyde ilişkili olduğu dersin fen bilimleri dersi olduğu sonucuna varılmıştır. 

Dolayısıyla sosyal bilgiler dersinin diğer derslerle olan ilişkisi hakkında daha geçerli sonuçlara 

ulaşmak amacıyla her öğretim kademesinde çok sayıda araştırmaya ihtiyaç olduğu söylenebilir.  
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РЕЗЮМЕ 

Отличительной особенностью журналистики XX века является значительный рост 

численности изданий, появление как новых газет, журналов, альманахов и сборников, в 

том числе юмористических и сатирических. Тематика и проблематика материалов в 

новых условиях также претерпевает изменения, что можно расценивать неоднозначно. 

Основная задача исследования - выявить историю становления и развития 

сатирической журналистики в Азербайджане, изучить основные направления и 

тематику. «Пародия — одно из сильнейших средств общественной сатиры», — 

утверждал В. Я. Пропп в книге «Проблемы комизма и смеха». С помощью пародии 

автор получает возможность подметить те или иные изъяны в поступках и сознании 

героев публикаций, которые вызывают искренний интерес читателя. Сатирическая 

журналистика в Азербайджане берет свое начало с журнала «Молла Насреддин», 

который был издан в 1906 году на азербайджанском языке. Этот еженедельный 

сатирический журнал стал первым сатирическим журналом во всем мусульманском 

мире и на Ближнем Востоке. 

Пародия, чрезвычайно востребованная в начале XX в., утратили своё значение в веке 

XXI, практически исчезнув со страниц газет и журналов. Современная периодика чаще 

обращается к информационным жанрам журналистики, забыв о таких эффективных 

формах подачи материала, как пародия и сатира, являющихся действенным способом 

искоренения пороков и недостатков общества, преимущественно в «переломные» 

эпохи, что, по нашему мнению, существенно обедняет востребованные читателем 

газеты и журналы.   

Ключевые слова: сатирическая журналистика, провинциальная пресса, сатира, 

пародия. 

 

ABSTRACT 

In the early XX century the journalism is characterized by a significant increase of publishing, 

foundation of new newspapers, magazines, almanacs and story collections, as well as a 

noticeable update of existing ones. Subjects and problems of publications under the new 

conditions are also undergoing changes, which can be regarded as ambiguous. The main 

objective of the research is to reveal the history of the formation and development of satirical 

journalism in Azerbaijan, to study the main directions and topics. "Parody is one of the 

strongest means of social satire," V. Ya. Propp argued in his book "Problems of Comedy and 

Laughter." With the help of parody, the author gets the opportunity to notice certain flaws in 

the actions and consciousness of the heroes of the publications, which arouse the reader's 
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sincere interest. Satirical journalism in Azerbaijan originates from the magazine "Molla 

Nasreddin", which was published in 1906 in the Azerbaijani language. This weekly satirical 

magazine was the first satirical magazine in the entire Muslim world and in the Middle East. 

Parody, which was in great demand at the beginning of the 20th century, lost its significance 

in the 21st century, practically disappearing from the pages of newspapers and magazines. 

Modern periodicals more often turn to information genres of journalism, forgetting about such 

effective forms of presentation of material as parody and satire, which are an effective way to 

eradicate the vices and shortcomings of society, mainly in "critical" epochs, which, in our 

opinion, significantly impoverishes the newspapers demanded by the reader and magazines 

Keywords: satirical journalism, provincial press, satire, parody. 

 

Каждая эпоха имеет свою систему жанров, чутко реагирующую на исторические, 

культурные, эстетические факторы. Ученые доказывают, что активность сатирической 

публицистики, активность развития сатирических жанров совпадают с переломными, 

революционными периодами в развитии того или иного общества. Небольшие по 

объему, сатирические тексты всегда органичны в духовной жизни разных народов в 

определенные периоды общественно-культурного развития, поскольку олицетворяют 

критический взгляд на знакомые вещи. Феноменальным было количество сатирических 

периодических изданий  во время русской революции 1905−1907 гг., что обусловило и 

заметное развитие системы сатирических жанров. В сатирических журналах периода 

революции 1905 г. все заметнее оформляются собственно журналистские их 

особенности: ориентация на конкретный факт; привязка к конкретной дате и месту 

события; использование статистических данных, заимствованных из других газет; 

ссылки на программы политических партий; обличение конкретных государственных и 

политических деятелей, хорошо известных читателям, усиление аналитического 

начала. 

В ХХ в. жанровая и жанрово-стилевая структура сатирической газетно - журнальной 

публицистики становится более четкой и богатой на формы и поэтические приемы. 

Сатирические журналы и газеты, иллюстрированные сатирические приложения к 

газетам и общеполитические издания были в начале века местом испытания, борьбы и 

обогащения новых средств сатирического изображения действительности, становления 

сатирических жанров, а в дальнейшем – формирование их системы. 

Предметом сатирических жанров становятся социальные, политические, морально-

этические явления и процессы, требующие вскрытия, осмеяния и порицания, 

искоренения; отрицательные факты действительности, комическая природа которых 

очевидна для сатирика [5. с. 164]. В жанровой структуре текстов СМИ стоит 

разграничивать систему собственно сатирических жанров журналистики и 

сатирические жанры других видов творческой деятельности, продуцирующей 

массовую информацию (прежде всего, художественной литературы), используемых на 

страницах периодических изданий. Кроме того, изучение большого круга специальных 

сатирических изданий, прежде всего журналов и сатирических публикаций в 

общеполитических изданиях на разных этапах развития газетно-журнальной 

журналистики, дает основание говорить о необходимости выделения и 

самостоятельного изучения так называемых «изобразительных» сатирических жанров, 

к которым можно отнести карикатуру, шарж, сатирическую фотографию, фотоколлаж. 

Они активно использовались во всех разновидностях сатирических изданий и в 

общественно-политических изданиях уже с конца XIX − начала ХХ в.  
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Поэтика сатирических жанров определяется все-таки публицистичностью – прямым 

выражением мысли автором [4. с. 104]; ориентированностью на документальность, 

пафосом и тенденциозностью повествования, использованием только домысла, но не 

вымысла [7]. В сатирических жанрах отсутствует многослойность смысла, характерная 

для художественных и художественно-публицистических произведений. В организации 

сатирического текста важную роль играют эффект комического парадокса [5. с. 164] и 

эффект афоризма. Общими свойствами сатирических публицистических жанров также 

считается оперативность, факто логическая основа, которая доступна проверке; 

сосуществование образных и логических структур. 

Современная изобразительная журналистика, осуществляющая коммуникацию 

посредством использования изображений, является ныне важной составляющей 

журналистского дискурса, что тоже подтверждает целесообразность выделения и 

комплексного изучения изобразительных сатирических жанров. Кроме того, считается 

неоправданным включение сатирических жанров в группу художественно-

публицистических. Современная система жанров журналистики, сохраняющая 

целостность и определенную стабильность, демонстрирует потенциал и потребность к 

развитию и изменению в ответ на внешние факторы. 

Считается целесообразным в составе сатирических жанров разграничивать по форме 

выражения две подгруппы: текстовые сатирические жанры и изобразительные 

сатирические жанры. Основу изобразительных сатирических жанров составляет 

карикатура, также сюда принадлежат шарж, сатирическая фотография, фотоколлаж, 

который прошел эволюцию от техники к самостоятельной жанровой форме. В будущем 

необходимо более четкое определение в ее структуре места и особенностей так 

называемых «малых форм» сатирических жанров, к анализу которых на разных этапах 

развития журналистики обращались ученые, однако до сих пор их круг, особенности и 

статус однозначно не выписаны. 
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ÖZET 

Fundementalizm ile ilişkili olan aşırılıkçılık (ekstremism) terimi sahip olunan değerlerin radikal 

bir şekilde ifade edilmesiyle ilgili olup, şiddetin ve terörizmin ideolojik temeli olarak 

tanımlanmaktadır. Farklı fikirlere ve karşıt çıkarlara yönelik hoşgörüsüzlükle ilgili olan 

aşırılıkçılık (ekstremism); ara renklere kapalı ahlaki mutlakları, genellemeci yüzeysel 

hükümleri, kendilerinden olmayana yönelik dışlayıcılığı ve onlarla mücadeleyi, yeni bir dili ve 

kendileri dışında kalan ötekilere yönelik komplocu yaklaşımları içinde barındırır. Özellikle 

günümüz dünyasında küreselleşme, çok-kültürlülük, sekülerleşme ve bir arada yaşama süreçleri 

bireyleri köklerine dönme arayışına ve belirli bir kimlik arayışı ve seçimine götürebilmektedir. 

Seçilen kimliğin, diğer kimliklere saygı duymaması, dışlaması ve onları kontrol etme isteği ise 

köktenciliğin toplumsal problemleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada kaygıya neden 

olan belirsizlikleri besleyen küreselleşme sürecinde bireyleri dini köktenciliğe götüren veya 

onu yaşatan bireysel, sosyal, siyasi, ekonomik, küresel nedenler ile aşırılıkçılığın özellikleri 

incelenecektir. Çalışmada yöntem olarak, nitel araştırma veri toplama araçlarından literatür 

tarama kullanılmıştır. Bu doğrultuda aşırılıkçılığın unsurları ile ilgili son yıllarda yapılmış 

çalışmalar taranarak bir derleme çalışmasının yapılması amaçlanmaktadır.  

Anahtar Kavramlar: Aşırılıkçılık (Ekstremism), Fundementalizm, Dini Köktencilik, 

Belirsizlik Kaygısı. 

  

ABSTRACT 

The term fundamentalism was first used to describe a type of Conservative Protestantism that 

was born in the United States as a reaction to liberal Protestantism. The term has come to be 

used to refer to a similar militant and dogmatic type of religions, including Islam and Judaism. 

Extremism, which is associated with fundamentalism, is also defined as the radical expression 

of values, the ideological basis of violence and terrorism. Extremism, which is related to 

intolerance of different ideas and opposing interests; it includes moral absolutes closed to 

intermediate colors, generalist superficial judgments, a new language, exclusion, and 

conspiratorial approaches towards others outside of themselves. Especially in today's world, 

processes such as globalization, multiculturalism and secularization can lead individuals to seek 

to return to their roots and to choose a certain identity. The social problems of fundamentalism 

are lack of respect for other identities, their exclusion, and the desire to control them. In this 

study, it will be examined to the characteristics of extremism and individual, social, political, 

economic and global reasons that lead to religious fundamentalism or keep fundamentalism 

alive in the globalization process. As a method in the study, it were determined the literature 

review one of the qualitative research data collection tools. In this direction, this study aims to 

scanning the studies conducted in recent years on the elements of extremism and identify 

elements of extremism. 

Keywords: Extremism, Fundamentalism, Ambiguities, Anxiety. 
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GİRİŞ 

Din,1650'lere kadar Avrupa'yı kasıp kavuran savaşlarda fanatik bağlılığa ve şiddetli nefrete 

kaynaklık eden önemli bir motivasyon sağlayıcısı olarak anılır. Her ne kadar sekülerleşme 

teorisi ile modernitenin bir sonucu olarak dinin bir şekilde özel alana sığdırılması ya da 

marjinalleşmesiyle birlikte gerileyeceğini varsaysa da “dini diriliş” ile bu teori ciddi saldırıya 

uğramıştır. Bir yandan modern bilim, kapitalist piyasalar ve modern devlet bürokrasileri sanki 

Tanrı yokmuş gibi işlemekteyken, öte taraftan kilise ve devlet arasında görülen duvarda 

çatlaklar büyümeye devam etmektedir. Dini kurumlar giderek daha fazla kamusal rol 

üstlenmekte ve belirli yönlerden din ve siyaset ortak ilişkiler kurmaya da devam etmektedir 

(Appleby, 2000:2). 

Sahip olunan değerlerin radikal bir ifadesi olan aşırılıkçılık (ekstremism), şiddetin ve terörizmin 

ideolojik temelini oluşturur ve aynı zamanda önemli bir motivasyon kaynağıdır. Dini 

aşırılıkçılar ise kendilerini özellikle bir gerçeğin koruyucusu ve varisi olarak görmekte olup, 

Tanrının isteğine uygun bir hayat yaşıyor olma gerekçesi de onlar için seçilmişlik hissini 

beraberinde getirir. Bu doğrultuda kendi yaşam tarzlarına uymayan herkes, doğrudan tanrının 

iradesine karşı çıkan günahkârlar olarak tanımlanır (Martin, 2017:29-30). 

Fundamentalizm(köktencilik) terimi ise ilk defa ABD’de liberal Protestanlığa verilmiş bir tepki 

olarak Muhafazakâr Protestanlığın bir tipini tarif etmek için kullanılmıştır. Günümüzde bu 

terim, İslam ve Yahudiliği de kapsayarak, dinlere dair benzer militan ve dogmatik tipe atıfta 

bulunmak için kullanılmaktadır. Terimin doğuşu Hristiyanlık ile başlasa da Martin (2008), son 

yıllarda kilise bünyesinde doğan dinsel muhafazakâr hareketlerin, İncil’e dair katı 

fundamentalist görüşlerden ziyade ahlak ve adanma disiplini ile ilişkili olduğunu 

belirtmektedir. Bununla birlikte o, İslam’ın kendiliğinden fundamentalist bir yapıya sahip 

olduğunu iddia eder. Bunu gerekçelendirirken de İslam inancının ‘Tanrı’nın son olarak 

Kuran’da cisim bulan mükemmel sözü’ne vurgu yapmasını sunar. Ayrıca ona göre, İslam’ın ve 

İslami Yasa’nın (şeriat) devleti de kapsayan bütünsel bir hayat tarzı tesisini amaçladığını belirtir 

(Martin, 2008:294). 

Dinî Köktenciliğin Unsurları 

Dini köktenciliğin kaynakları veya onu doğuran koşullar hakkında birçok teori ortaya atılmıştır. 

Dinî köktenciliğin tek bir sebebi yoktur. Birçok faktörün birbiriyle olan karşılıklı etkileşimi 

olup, köktenciliği doğuran, besleyen ve yönlendiren koşullar söz konusudur. Coleman ve 

Bartoli (2003) köktencilik hakkında temel bakış açılarını şu şekilde özetlemişlerdir.  

1. Aşırılık çeşitli koşullar sonucu gelişir. Yoksulluk, sağlık hizmetleri ve eğitime yetersiz erişim 

gibi olumsuz şartlar ve aşağılanma deneyimleri sonucunda kişiler hayal kırıklığı yaşar.  Bireyler 

bu en temel insan ihtiyaçlarını hak ettiklerine inanırlar ve bunu elde edebilmek için de aşırılık 

içeren davranışlar sergileyebilirler.  

2. Aşırılık inşa edilir. Bu iki şekilde gerçekleşir. Birincisi, olumsuz koşullardan yararlanan 

siyasi liderlerin aşırılığı teşvik (para teklifi veya “şehit” olmanın ahiretteki nimetleri gibi) 

ederek meşrulaştırmasıdır. İkincisi de iktidarı sürdürmek ve değişim taleplerine direnen bir 

grubu “aşırılıkçı” olarak nitelendirerek, bu grupların giderek daha aşırı eylemleri ortaya 

çıkarması yani kendi kendini gerçekleştiren kehanetin sergilenmesidir. 

3. Aşırılık, şiddetli duygular için duygusal bir çıkış noktasıdır. Sürekli baskı, güvensizlik, 

aşağılanma, kızgınlık, kayıp ve öfke gibi deneyimler, bireyleri (ve grupları) bu deneyimlerle 

tutarlı hisseden çatışma stratejilerini benimsemeye yönlendirir. Aşırılıkçılıkta, grup içindekiler 

tarafından intikam ve şiddet içeren bu tür duyguları ahlaki olarak onaylandığında, üyeler 

“haklı” hissettikleri için daha fazla yatırım yaparlar.  
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4. Aşırılık, güç üzerinde oynanan bir oyunda rasyonel bir stratejidir. Bu aşırılık yanlısı 

eylemler, kaynakların kıt olduğu ve güç rekabetinin kişinin ihtiyaçlarını karşılamak için önemli 

olduğu hiyerarşik bir ortamda güç kazanmak için etkili bir strateji olarak açıklanır. Buna göre, 

aşırılık kişiye fayda sağlar, kendi iç grubunu ortak bir düşmana karşı birleştirebilir.  

5. Aşırılık, apokaliptik, eskatolojik ideolojilerden doğar. Aşırılıkçı faaliyetler, daha geniş mitler 

veya anlam sistemleriyle tutarlı oldukları için değerlidir. Bu ideolojilerden bazıları, kötü 

yönetici güçlerin (dış grup) kötülüklerine ve iç grubun yüceltilmesine odaklanır. Bu tür inanç 

sistemleri şunları içerir: iyiye karşı kötü çerçeveleme; başka bir dünyevi yönelim, kendini 

temizleme ihtiyacı; şehitliğin bir kendini arındırma ve adalet eylemi olarak tasvir edilmesi.  

6. Aşırıcılık patolojik bir hastalıktır. Bu bakış açısı, aşırılığı bir hastalık ve insanların canlı 

hissetmek için şiddete başvurduğu bir yaşam biçimi olarak görür. Aşırılık bir taktik ya da 

ideoloji değil, yaşamın yok edilmesinden beslenen patolojik bir hastalıktır (Coleman ve Bartoli, 

2003: 3-4) 

Aşırıcılığın oluşumunda etkili olan psiko-sosyal faktörler birçok araştırmacı tarafından 

çalışılmıştır. Örneğin van Prooijen ve Krouwel (2019) hem sağ hem sol aşırılıkçıların 

birbirlerine benzer özelliklerini psikolojik bir perspektiften çalışmıştır. Buna göre dört unsur ön 

plana çıkmaktadır. (1) psikolojik sıkıntıların aşırı ideolojik bir bakış açısı benimsemeyi teşvik 

etmesi; (b) bilişsel basitlik: sosyal dünyanın basitçe siyah-beyaz algılanması (3) aşırı güven: 

zihinsel basitlik nedeniyle, aşırılık yanlıları yargılarına fazlasıyla güvenirler (4) hoşgörüsüzlük: 

farklı grup ve görüşlere karşı daha az tolerans (van Prooijen ve Krouwel, 2019:160-161).  

İdeolojik amaçlarına ulaşmak için masum kurbanları öldüren grupların ve bireylerin çılgın 

fanatikler olması gerektiğine dair varsayım, psikolojik olarak “normal” hiçbir bireyin masum 

kadınlara ve çocuklara karşı ahlaksız şiddet uygulayamayacağını varsayar. Bununla birlikte 

terörist psikolojisi üzerine çalışanlar, çoğu teröristin psikotik bozukluklardan mustarip değil, 

“normal” olduğunu belirtir (Post, 2007:3-4). Kriz ve kaos ortamına odaklanan Dökmeciyan 

(2003) ise köktenci bireyin kriz sahnelerinde yeniden biçimlenen şahsiyet yapısını belli 

başlıklar altında sıralar. Bu özellikler şunlardır: Topluma yabancılaşma, Dogmatizm, Aşağılık-

üstünlük Duyguları, Aktivizm-Saldırganlık, Otoriterlik, Tahammülsüzlük, Paranoya, Gizlilik 

Görünme Çabası, İdealizm-Vazife Duygusu, Zorluk- Cesaret, İtaat-Mutabakat (Dökmeciyan, 

2003:53-56). 

Köktenciler ve aşırılıkçılar üzerine yapılmış çalışmaların ortak sonucu olarak onların en başat 

özelliği, zihin dünyasında yapılan “biz” ve “onlar” ayrımı olmasıdır. Ötekileştirici bir anlayışı 

benimseyen bir tur dindarlık tipi olan tekfircilik de bu anlamda tarih ve kültürü dışlayan, 

çatışmacı, ötekileştirici ve pragmatist bir yapıdır (Aydinalp,2014:33). Aşırılıkçılıkta kendilerini 

başkalarından farklılaştırarak oluşturulmuş bir kimlik inşası söz konusudur.  Bu ayrım sonunda 

“ötekiler” veya “onlar” günah keçisi olarak tüm kötülüklerin kaynağı olarak algılanır. “Biz” ise 

özgürlük ve adalet için mücadele eden erdemli bir topluluk olarak görülür (Küçükcan,2010:39).  

Belirsizlikler Karşısında Dini Fundamentalizm 

Anksiyete/endişe, etrafta tehlike(ler) olduğu algısıyla ilgili olup, oluşumu için gerçek bir 

tehlikeye ihtiyaç yoktur. Tehlikelere karşı duyulan endişeden kaçınmak için insanlar birtakım 

düzenekler geliştirmiştir. Bunlardan biri de ‘gerileme’dir. Belirli bir tehdit, örselenme, stres 

karşısında verilen zorunlu bir tepkidir. Bireyler kadar dini grup ve topluluklar da gerileme 

gösterebilmektedir. Beklenti ve düşünce kalıpları nedeniyle yaşanan gerileme sonucu grup 

üyelerinin çoğunluğu tarafından paylaşılan anksiyete/endişe durumunda, bireylerde bazı 

özellikler ön plana çıkabilmektedir (Volkan, 2005:79-83). Volkan’a göre, gerilemiş 

toplumlarda belli başlı öne çıkan özellikler ise şunlardır. (1). Biz’i onlar’dan ayırma (2). Yeni 

bir ahlak anlayışı (3). Kitlesel içe atımlar ve hak kazanma (4). Büyüsel düşünce ve gerçekliğin 
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bulandırılması (5). Yeni ve şekillendirilmiş kültürel ve toplumsal örüntüler (6). Seçilmiş 

örselenmeler, seçilmiş zaferler ve yeni bir tarih (7). Sınırlarla ve küçük farklılıklarla 

uğraşma/grup kimliğine yönelik tehdit algısı yaratma’dır (Volkan, 2005:96-105). 

Kaos ve belirsizlik ortamında dini fundamentalizmin en cazip özelliği, savunduğu öğretilerin 

katı, esneklikten uzak ve matematiksel kesinlik içeren bir hesaplama sunmasıdır. Hatta bazı 

araştırmalar fundamentalist hareketlere katılanlar arasında fen bilimleri alanında eğitim alan 

gençlerin daha fazla olduğunu ortaya koymuştur (Kepel, 1994 akt. Hasanov, 2017:245-246). 

Cihatçı selefilerin yaşadıkları zihinsel dünyanın kapalı olmasına rağmen, yeni teknolojilerin 

sağladığı imkânların farkında oldukları ve birçok eylemcinin mühendislik ve bilgi teknolojisi 

gibi uygulamalı bilimlerden aldıkları eğitim veya derece ile övündükleri belirtilir (Kepel, 

2002:375). 

1.Rasyonel Bir tercih  

Dindarlığı rasyonel bir tercih olarak açıklayan bu bakış açısı, dini gruplara katılmayı da kar-

zarar analizi sonucu yapılan bir tercih olabileceği şeklinde ele alır (Furseth ve Repstad 2011: 

213-214). Ekonominin mantığının ve dilinin; dinin sosyal-bilimsel incelenmesi için güçlü 

araçlardan biri olduğunun altını çizen Iannaccone, insanların dini gruplara katılımda da fayda 

ve maliyet değerlendirmesi yaptıklarını ifade eder. Dini cemaatler katılımın zor olması, 

gönülsüz üyelere karşı bir bariyer olup, öylesine katılıp üyeliğin avantajlarından yararlanmak 

isteyenler için bir önlemdir. Gruba katılmak için ödenen bedel, talep edilen damgaları ve 

fedakârlıkları kabul etmektir. Yüksek maliyetlerin ikinci bir etkisi de grup etkinliklerinin göreli 

değerini artırmasıdır. Ayrıca grup dışı ve alternatif faaliyetlere katılımın yasaklanması ya da 

zorlaşması, grup içi faaliyetlere talebi de artıracaktır (Iannaccone 1992: 127; Hasanov, 2017)  

2.Kök ve Kimlik Arayışları 

Dini köktenciliğin nedenleri arasında modernleşme, sömürge, göçmenlik ve küreselleşme gibi 

süreçlerin beraberinde getirdiği kimlik sorunları gösterilir. Batılılaşma ve küreselleşme 

süreçlerinde kendilerini kültürel olarak köksüz hisseden, Batı kültüründen uzaklaşmaya çalışan 

ve yeni bir kimlik arayışında olan kesimlerin ihtiyacına dini köktenciliğin cevap verdiği 

düşünülmektedir. Toplumun sağlamakta zorlandığı fırsat eşitliği bazı grupların umutsuz ve 

ezilmiş hissetmesine neden olarak fundamentalist akımlar için önemli bir zemin sağlamaktadır. 

Özellikle Dini köktenciliğin dünya ve ahiret saadeti ile ilgili ortaya koyduğu kesin kurtuluş 

reçeteleri çaresiz, dışlanmış ve ezilmiş hisseden bireyler için bir umut kaynağı olmaktadır. 

Modernleşme ve küreselleşmenin sahip olunan geleneksel kimlik ve değerleri yozlaştırdığı 

iddiası ve buna yönelik tepkiler de öze dönüşün altını çizer. Kültürel olarak köksüzleşmiş ve 

kimlik arayışı içerisinde olan bireyler için mevcut kültürü reddeden püriten bir İslam anlayışını 

savunan fundamentalist dinî söylemler cazip hale gelir (Roy 2013 akt. Hasanov, 2017:252-

255). Dini koktencilik, küreselleşmeye yönelik bir tepki mi? yoksa bu süreçlerin ortaya 

çıkardığı bir uyum çabası mı? tartışması mevcuttur. Birincisinde köktenciliği modernleşme ve 

küreselleşmeden kaynaklanan kültür ve değer yozlaşmasına tepki olarak doğduğu iddia edilir. 

İkincisinde ise yozlaşmanın kültürel anlamda köksüzleşmeye ve her türlü kültürü reddeden 

köktenci yaklaşımların ortaya çıkmasını sağladığı savunulur (Hasanov, 2017:251-2). 

Alman teröristler üzerinde yapılan bir araştırmada, boşanmış veya dağılmış ailelerden gelen 

üyelerin sayıca çok olduğu tespit edilmiştir. Araştırma kapsamındaki teröristlerin yüzde 79’nun 

hayatında ciddi ve derin çatışmalar yaşadıkları ve bu kişilerin üçte birinin çocuk suçluluğu ile 

ilgilenen mahkeme tarafından cezaya çarptırıldıkları tespit edilmiştir (Post, 1990 akt. 

Küçükcan, 2010:41) Her ne kadar bu tespitler belirleyici faktörler olmasa da bir rehberlik, kök 

ve kimlik arayışıyla ilgili önemli ipuçları olarak yorumlanabilir. 
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3.Yoksunluklar 

Bireylerin neden dindar olduğunu açıklayan teorilerden biri de onların yaşamlarında çeşitli 

engel ve sorunlarla karşılaşıp, tatminsizlik hissettiklerinde alternatif bir hedef arayışında 

olduklarıdır. Din, bu anlamda bireylerin hayatlarında hem bir teselli hem de adaletsizliğe ve 

acılara karşı bir tür protesto ve tepki rolü görebilmektedir. Kişilerin hayatlarının bir döneminde 

de olsun yaşadıkları bu sorun ve yoksunluklar; ekonomik, sosyal, fiziksel, ahlaki, psikolojik ve 

varoluşsal yoksunluklar seklinde sınıflandırılır. Bunlar içerisinde varoluşsal yoksunluk, varlık 

ve hayatın anlamı ile ilgili bir arayıştır (Furseth ve Repstad, 2013:204-206). Din de hayat ve 

varlıkla ilgili anlamlandırmayı sağlayan ve insanın varlığını, hayatını kozmik bir düzen 

bağlamında anlamlandıran, bunun dışında bu söz konusu anlama uygun bir yaşam tarzı sunan 

kapsamlı bir sistemdir. Bu bağlamda insanların dindarlığa yönelmesi, anlam arayışı bağlamında 

“insan” olmaktan kaynaklanan içsel-manevi bir ihtiyaçtır (McGuire 1992 akt. Hasonav, 2017 

246). Yoksunluk kuramı, kurulu dini inançtan ziyade özellikle değişim talep eden rakip dini 

grupları izah etmede daha faydalı bulunmaktadır (Furseth ve Repstad, 2013:208). 

 

SONUÇ  

Dini köktencilik ve aşırılıkçılık tarihteki rolünün yanı sıra değişen dünyayla birlikte gelecekte 

de gündemi meşgul etmeye devam edecek gibi görünmektedir. Değişime karşı duruşu ve 

değişim kaygısından beslenmesiyle ele alınacak olan dini köktenciliği besleyen birçok faktör 

bulunmaktadır. Günümüze ait problemler ve artan belirsizlikler karşısında duyulan kaygı 

bireylere acı çektirmekte ve bireyleri bir çıkış yolu aramaya yöneltebilmektedir. Köktenci dini 

inançlar tarafından sunulan kesinlik ve garanticilik ise bireylerin güvenlik ve kontrol edebilirlik 

hissini/ihtiyacını karşılayabilmektedir. 

Toplumda hak ettiği konumu ve saygınlığı bulamadığı için topluma karşı kırgın hissedenler ile 

akışkan hızlı bir dünyanın getirdiği belirsizlikler bireysel ve toplumsal kaygıya neden olmakta 

olup, kök arayışındaki bireyleri kesinliğinden emin oldukları güvenli bir liman arayışına 

itebilmektedir.  

Adaletsizliğe uğradığını düşünme ile yükselen adalet mücadelesi arayışı ile Avrupa özelinde 

Yabancıları topluma entegre etmek yerine gettolaştıran ve yalıtan bir toplumsal yapı da bireyleri 

kurtuluş reçetesi arayışına yönlendirmektedir. İçinde yaşanılan toplumda yaşanan siyasi-

ekonomik sorunlar da beraberinde bir günah keçisi arayışına ve nihayetinde tepki olarak dinî 

köktenciliğin yükselmesine götürebilir. Özellikle bireylerde haksızlığa uğrama hissi, adalet ve 

günah keçisi arayışı ile sıfırdan başlama arzusu köktenciliğe yönelmede öne çıkan unsurlar gibi 

görünmektedir.  

Köktenciliğin dışlayıcı, ötekileştirici şiddet eylemlerini içeren olumsuz özellikleri 

araştırmacıları çeşitli çözüm önerisi arayışına yöneltir. Aydinalp (2011) bireyleri dini 

köktencilikten koruyacak çözüm önerilerini şu şekilde sıralar: hoşgörünün önemli olduğu bir 

sosyalleşme süreci; dini radikalizm konusunda cehaletin giderilmesi ve özel bir bilincin 

geliştirilmesi, farkındalık; doğru dini bilincin güçlendirilmesi için kaliteli ve kalıcı bir din 

eğitimi politikası (Aydinalp, 2011: 46-47).  

Sonuç olarak, birey her şeyden önce içinde yaşadığı toplumun sosyal, ekonomik ve kültürel 

ilişkilerinin bir çıktısıdır. Çoğu zaman seçilen kimlikler her ne kadar bireysel olarak görünse de 

içinde bulunulan toplum şartlarına göre şekil almaktadır. Manevi ihtiyaçları gidermek için 

toplumun hangi seçenekleri sunduğu bu anlamda önemlidir. Bireylerin toplumdan bağımsız 

olarak kendi dini görüşlerini geliştirebilmeleri dahi içinde bulunulan toplumların özelliği ile 

ilgili görünmektedir.  
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ÖZET 

15. yüzyılın ikinci çeyreğinden itibaren Herat merkezli kitap sanatının önemli örnekleri 

Baysungur Mirza dönemine aittir. 1420 yılında Azerbaycan Seferi sonucunda Şâhruh’un Tebriz 

atölyelerinde çalışan sanatçıların çoğu, sefer ganimetleriyle birlikte Herat Sarayına getirilmiştir. 

Sultan Şâhruh’un daha önceden Herat’ta bulunan kitaplığı, oğlu Baysungur Mirza’nın 

çabalarıyla Bağ-i Sefid Sarayındaki atölyesiyle birleştirilmiştir. Böylelikle Herat, değerli 

kitapların hazırlandığı önemli sanat merkezine dönüşmüş, dönemin seçkin eserlerinin üretim 

ve korunmasıyla nam salmıştır. Önceden Tebriz, Şiraz ve Bağdat olan seferleri sonucunda 

saraya ganimet ya da hediyeleşme vasıtasıyla getirilen eserlerin musavver nüshaları, Baysungur 

Mirza için yeniden hazırlanmıştır. Ca’fer Tebrizî’nin, hamisi için 1427 yılında yazdığı raporda 

(Arzadaşt) Baysungur Mirza’nın Bağ-i Sefid Saray Kitaphanesinde çalışan sanatçılar için de 

Tebriz’den getirdiği Azher Tebrizî’de bulunmaktadır.  Azher Tebrizî sarayın baş hattatı Ca’fer 

Tebrizî’den sonra Timurlu meliki Baysungur Mirza için en çok eser istinsah eden 

hattatlardandır. Azher Tebrizi, Baysungur Mirza’nın vefatından sonra Herat’ta Alaüd-Devle 

(öl. 1447-1448), Şiraz’da İbrahim Sultan (öl.1435), Karakoyunlu Çihanşah’in oğlu Pir Budak 

(öl.1469), Ebû Saîd Mirza (öl.1469) Akkoyunlu Uzun Hasan’ın (öl.1478) hizmetinde 

bulunmuştur. 1475 yılında Kudüs’te vefat ettiği bilinir. Hattatın Herat Sarayına Tebriz’den 

gelmiş olması, eserlerinde Tebriz etkisini yansıtmasına neden olmuştur.  

“Ustaların Üstadı” olarak anılan Azher Tebrizî, yaşamı boyunca yazdığı eserlerde çeşitli 

imzaları kullanmıştır. Herat’ta bulunduğu yıllarda Azher el-Ca’ferî (1429-1430), Azher el-

Sultanî (1459-1460), Azher el-Katıp (1449-1450), Meşhed’de Azher (1458-1459), İsfahan’da 

Azher Tebrizî (1472-1473) olarak imzalamıştır. Azher Tebrizî’nin Baysungur Mirza için 

Herat’ta istinsah ettiği eserler: Nizâmi’nin Hüsrev ve Şirin mesnevisi (1421), Feridûddin 

Attâr’ın Musîbatnâma / Dertler Kitabı (1429-1430), Nasrullah’ın Farsça kaleme aldığı Kelîle 

ve Dimne (1430), İmadüddin Fakıh’ının Külliyât (1431) ve Baysungurnâme/Cong-i Merâsi 

(1434) olarak bilinir. Azher Tebrizî, Herat Sarayında hamisi için önem arz eden eserleri istinsah 

ederek zamanının en yetenekli hattatları arasında kendinden söz ettirmiştir. Azher Tebrizî’nin 

elli yıllık üretim faaliyetinde kendine özgü bir yazı üslubu geliştirmiş, insani ilişkileri ve 

yeteneği sayesinde çeşitli saraylarda yeni hamileri için yüze yakın eserin istinsahını 

üstlenmiştir. Çalışmada bunlar kronolojik olarak ele alınmakta, dönemin diğer eserleriyle 

karşılaştırılmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Azher Tebrizî, Baysungur Mirza, Herat, Kitaphane 

 

ABSTRACT 

The important examples of Herat-centered book art as of the second quarter of the 15th century 

belong to the period of Bâysunghur Mirza. Most of the artists who worked in the Tabriz 

3. INTERNATIONAL ANKARA MULTIDISCIPLINARY STUDIES CONGRESS 
December 5-7, 2021 

Ankara, Turkey

Full Texts Book 330 www.izdas.org

_____________________________________________________________

____________________________________________________________

https://orcid.org/0000-0000-0000-0000


workshops of Shahrukh were brought to the Herat Palace with the trophies of the campaign 

after the Azerbaijan Campaign in 1420. Sultan Shahrukh’s Library, which was located in Herat 

previously, was combined with his workshop in Bag-i Safid Palace with the efforts of his son 

Bâysunghur Mirza. In this way, Herat became an important art center where valuable books 

were prepared and was famous for the production and preservation of distinguished works of 

the period. The “imagined” (i.e. musavvar) copies of the works that were brought to Tabriz, 

Shiraz and Baghdad to the palace as trophies or gifts as a result of the expeditions were prepared 

again for Bâysunghur Mirza. The report (Arzadasht) that was written by Ja’far Tabrîzî for his 

patron in 1427 was also included in Azhar Tabrîzî, which Bâysunghur Mirza brought from 

Tabriz for the artists working in the Bag-i Sefid Palace Library. Azhar Tabrîzî is one of the 

calligraphers who copied the most works for Bâysunghur Mirza, the Timurid Malik, following 

Ja’far Tabrîzî, the chief calligrapher of the palace. After the death of Bâysunghur Mirza, Azhar 

Tabrîzî served ‘Alâ’ al-Daula (d. 1447-1448) in Herat, Ibrâhîm Sultan (d. 1435) in Shiraz, Pîr 

Budâq, son of Jihanshâh from Qarâ Quyûnlû (d. 1469), Abû Sa’îd Mirza (d. 1469), and Aq 

Quyûnlû Uzun Hasan (d. 1478). It is known that he died in 1475 in Jerusalem. The fact that the 

calligrapher came to Herat Palace from Tabriz caused him to reflect the Tabrîzîan influence in 

his works. 

Azhar Tabrîzî, who was known as the “Master of the Masters”, used various signatures in his 

works throughout his life. During the years he was in Herat, he signed his works as Azhar al-

Ja’farî (1429-1430), Azhar al-Sultanî (1459-1460), Azhar al-Kâtib (1449-1450), Azhar in 

Meşhed (1458-1459), Azhar Tabrîzî in Isfahan (1472-1473). The works copied by Azhar 

Tabrîzî in Herat for Bâysunghur Mirza were Nizâmî’s Masnavi of Khusrau -u Shîrîn (1421), 

Farîd ud-Din Attâr’s Musîbat-nâma (Book of Troubles) (1429-1430), Nasrullah-ı Munshi’s 

Kalila and Demna written in Persian (1430), ‘Imâd al-Dîn Faqîh’s Kulliyât (1431), and 

Bâysunghur-nâma/Jung-i Marâthî (1434). Azhar Tabrîzî made his name mentioned among the 

most talented calligraphers of his time by copying works important for his patron in the Herat 

Palace. Azhar Tabrîzî developed a unique writing style in his fifty-year prolific activity and 

undertook the copying of nearly one hundred works for his new patron in various palaces with 

his human relations and talent. In the present study, these are handled chronologically, and 

compared with other works of the period. 

Keywords: Azhar Tabrîzî, Bâysunghur Mirza, Herat, Library  

 

GİRİŞ 

Timur, Şiraz, Bağdat ve Tebriz’e yaptığı seferleri sonucunda Semerkand sarayına getirilen 

sanatçılarının karşılıklı deneyimlerini birleştirmesine ve yeni bir resim anlayışını ortaya 

çıkmasına ortam sağlamıştır. Timur’un vefatından sonra Semerkand'ın idaresiyle 

görevlendirilen Uluğ Bey, büyükbabası zamanında saraya zorunlu olarak getirilen bilim ve din 

adamları ile, sanatçıların evlerine dönebilmesi için Ağustos 1411 yılına ait bir ferman (Ferâid-

i Gıyâsî)1 yayınlanmıştır (Lentz ve Lowry, 1989; Yüksel, 2009; Woods, 1990). Ferman 

sonrasında Semerkand’da bulunan hattat, nakkaş ve süsleme ustalarının büyük bir bölümü 

kendi istekleriyle Herat’a gelmiş ve Şâhruh ve oğlu Baysungur Mirza adına çalışmaya, 15. 

yüzyıl Herat kitap sanatlarının şekillenmesine katkıda bulunmuşlardır. 

Timurlu Mirzaları arasında sanatçı kişiliğiyle bilinen 15. yüzyılın birinci çeyreğinde Herat 

merkezli nakkaşhanelerinin gelişmesine destek sağlayan ve babası Şâhruh’un kitaphanesinin 

                                                            
1H. 832-837/1427-1433 yıllar arasında Timurlu hükümdarları, devlet adamları, sufî ve âlimleri arasında yazılan 

Farsça yazılan mektup ve fermanları içerir, 494 yapraktan oluşur.  Şâhruh’un veziri Giyâseddin Pir Hâfî’ye ithaf 

edildiği, 450 civarında mektup olduğu bilinmektedir. 
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oluşumunda önemli rolü olan Baysungur Mirza’dır. Baysungur Mirza (Gıyâseddin Baysungur) 

21 Zilhicce 799/15 Eylül 1397 yılında Herat’ta doğmuştur (Alparslan, 1993; Roemer, 1989).  

Annesi Gevher Şad Hatun, Şâhruh devrinde nüfuzlu bir kişidir (Alan, 1999; Alan ve 

Kemaloğlu, 2016; Binbaş, 2016). Baysungur, Timur’un vefatı sonrası önceden babasının vali 

olduğu Tûs, Nîşâbur ve Esterâbâd bölgesinin yeni valisi olarak atanmıştır. 1417 yılında Herat’ta 

Şâhruh’un devlet işlerini yürüttüğü Dîvân-ı Âlî-i Emîrî’de görevlendirildiğinden, tahtın varisi 

olarak görülmüştür (Togan, 1950; Binbaş, 2016).  

Baysungur Mirza’nın sanatçı kişiliği, hat ve kitap sanatına olan ilgisi genç yaşta başlamıştır. 

Baysungur Türkçe, Farsça ve Arapça şiir yazmaya meraklı şair ve tasavvuf ehliyle sohbet 

etmeyi seven mirzalardandır.  Şemseddin Muhammed b. Hüsâm el-Herevî’den Aklâm-ı sitte 

yazı türlerini öğrenmiş, özellikle sülüs yazısında kendini yetiştirmiştir. Bugün Topkapı Sarayı 

koleksiyonunda bulunan ve Baysungur albümü olarak tanınan bir albümün (H.2152), 31b. 

yaprağında Arapça bir atasözü farklı hattatlar tarafından peş peşe yazılmıştır. Cümleyi önce 

Ahmed-i Rumî yazmış, sonra benzer kural ve estetiğe uygun bir şekilde bazılarının isimlerini 

kaynaklardan bildiğimiz hattatlar tarafından yazılmıştır. Bu hattatlardan biri de Baysungur 

Mirza’dır. Bu yaprak Baysungur ’un bir hat sanatçısı olmasını kanıtlaması yanında, bu türden, 

muhtemelen kolektif bir şekilde yapılan alıştırmaların genç mirzanın çevresindeki sanatsal 

üretim ortamının etkinliklerini örneklemesi bakımından da önemlidir (Soucek, 1979; Lentz ve 

Lowry, 1989; Alparslan, 1993). 

Baysungur‘un kitap sanatlarına merakı ve sanatçıları destekleyip yönlendirmesiyle 15. yüzyılın 

birinci çeyreğinden itibaren özellikle kitap sanatında dönemin seçkin eserleri üretilmiştir. 

Yukarıda da belirtildiği gibi 1420 yılında yapılan Azerbaycan seferi sonucunda Şâhruh’un 

Karakoyunlulardan aldığı Tebriz atölyelerinde çalışan sanatçılar, sefer ganimetleriyle birlikte 

Herat sarayına getirilmiştir. Şâhruh’un kitaplığı ile Baysungur Mirza’nın Bağ-i Sefid 

Sarayı’ndaki atölyesi birleştirilmiştir (Akkale, 2011). Böylece, Herat şehri değerli kitapların 

hazırlandığı merkeze dönüşmüş, yeni sanat eserlerinin üretimine ve korunmasına devam 

etmiştir. İşte bu ortam içinde Tebriz, Şiraz ve Bağdat’tan savaş ganimetleri veya hediyeleşme 

yoluyla saraya ulaşmış musavver eserlerin birebir kopyalarının Baysungur Mirza için 

hazırlanmıştır (Toğan, 1988; Lentz ve Lowry, 1989; Akkale, 2011; Akimushkin, 1997). 

 

KİTAPHANE  

Baysungur Mirza’nın Herat sarayında hizmetinde bulunan sanatçılar ve nakkaşhanesinde 

çalışan kitap sanatçıları hakkında daha fazla veri yoktur. Bunlardan ilki Baysungur Mirza 

tarafından Tebriz seferi sonucunda Bağ-i Sefid sarayında teşkil edilen kitaphanesinin başına 

getirilen Ca’fer Tebrizî’nin yazdığı bir raporda (Arzadaşt) karşımıza çıkmaktadır. Topkapı 

Sarayı Müzesi Kütüphanesinde H. 2153 numaralı albümün 98a. yaprağına yapıştırılmış olarak 

günümüze gelmiş çok önemli bir belgedir (Soucek, 1979; Lentz ve Lowry, 1989). Bu rapora 

göre Baysungur Mirza’nın kitaphanesinde çalışan sanatçıların içinde, önceden Sultan Ahmed 

Celâyirî hizmetinde bulunan mücellid Mevlâna Kıvameddîn, hattat Ma’rûf Kâtip, İskender 

Sultan’ın sarayında çalışan nakkaş Pîr Ahmed Bağşimalî, Mirza’nın Tebriz’den getirdiği Azher 

Tebrizî ve Mevlânâ Şems, Mevlânâ Muhammed Mutahhar gibi hattatlar vardır.  

Ca’fer Tebrizî atölyede dönemin en yetenekli hattat, müzehhib, musavvir, nakkaş ve 

mücellidlerinin bulunduğunu, örnek alarak yapılması istenen eserlerden daha üstün kalitede el 

yazmalar hazırladıklarından bahseder (Özergin, 1976). Bu belge Baysungur ‘un sarayındaki 

kitaphane etkinliğinin sadece el yazma kitap üretiminden ibaret olmayıp çok farklı malzeme ve 

boyutlara uyarlanan bir beğeninin yayıldığı bir merkez niteliği taşıdığını göstermesi 

bakımından çok önemlidir.  
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Baysungur Mirza için çalışan sanatçılardan bahseden tezkireler günümüze kadar gelmiştir. 

Sanatçılara dair veriler geç Timurlu ve Safevî dönemi tarih, edebiyat ve sanat tarihi 

metinlerinde de karşımıza çıkar.  Bunlar arasında özellikle Hüseyin Baykara (öl.1506) dönemi 

tarihçisi Devletşâh Semerkandî (öl.1494-95) tarafından 1487 yılında 143 İran şairinin 

biyografisi ve şiirleri yer alan Teẕkiretü’ş-şuʿarâ eserini kaleme almıştır (Demiroğlu, 1994). 

Ali Şîr Nevâî tarafından 1491-1498 yıllar arasında yazılan Mecâlisü’n Nefâis eseri Çağatayca 

kaleme alınmış ilk tezkiredir. 14-15. yüzyıllar Orta Asya Türk dünyasının sosyal ve kültürel 

hayatı hakkında kapsamlı bilgiler içeren, dönemin edebî hayatı ve şairleri hakkında zengin 

kaynak niteliğini taşımaktadır. Eser Sultan Şâhruh ve Baysungur Mirza döneminde saray 

çevresinde bulunan ilim ehli, sanatçı, tarihçi ve hekimler hakkında bilgiler içermektedir 

(Eraslan, 2003). Sultan Şâhruh ve Baysungur Mirza dönemi sanatçıları hakkında yeni bilgiler 

içeren eser Osmanlı sarayında Mustafa Ali tarafından yazılmıştır. 1587 yılında Osmanlı Sultanı 

III. Murad zamanında Bağdat Hazinesi defterdarlığı vazifesinde bulunan Mustafa Ali (öl.1600) 

Menâkıb-ı Hünerverân eserinde Timurlu sarayında hat ve hattatlar, müzehhip, nakkaş ve 

mücellitlerinden bahseder, saray çevresinde özgün hattatlık mektebi olduğundan söz eder (Âlî, 

2012). 

 

AZHER TEBRİZÎ  

Şâhruh ve Baysungur Mirza döneminde Herat nakkaşhanesinde çalışan sanatçılar içinde 

hattatlardan Ma’rûf Kâtip, Ca’fer Tebrizî, Azher Tebrizî, Mevlânâ Şems, Mevlânâ Muhammed 

Mutahhar isimleri bilinir. Azher Tebrizî Ca’fer Tebrizî’den sonra Timurlu meliki Baysungur 

Mirza için en çok eser istinsah eden hattatlardandır (Golombek-Wilber,1988; Lentz ve Lowry, 

1989; Özergin, 1976; Semarkandî, 2008).   

Tarih kitaplarında, Mevlâna Azher Tebrizi’nin doğum tarihi hakkında bilgi bulunmasa da 

Baysungur Mirza’nın vefatından sonra Herat’ta oğlu Ala üd- Devle (öl. 1447-1448), Şiraz’da 

İbrahim Sultan (öl.1435), Karakoyunlu Çihanşah’in oğlu Pir Budak (öl.1469) ve Ebû Saîd 

Mirza’nın (öl.1469) hizmetinde bulunmuştur. Mirzanın öldürülmesinden sonra yeni hami 

arayışına girmiş ve Akkoyunlu Uzun Hasan’ın (öl.1478) yanında Tebriz’de yaşamaya 

başlamıştır. Tebriz’de ve Şamah’da 1468-1472 yıllar arasında yeni hamisi için kitap istinsahına 

devam etmiştir. 1475 yılında Kudüs’te vefat ettiği bilinmektedir (Mihan, 2020; Nevrûzyân, 

2013; Norkulov, 1996; Thackston, 2001). Hattatın muhtemelen bir grup sanatçı ile Herat 

sarayına Tebriz’den gelmiş olması Tebrizî nispetini kullanmasına sebep olmuştur.  

“Menâkıb-ı Hünerverân’de Mustafa Ali, Azher Tebrizî hakkında şunları zikreder:      

‘Mevlâna Ca’fer’in öğrencilerinden en tanınmış hünerlisi Mevlâna Azher’dir. Yazısının 

sağlamlığı üstadından daha çok ve yazıcılığının tabiatının şivesi, incelik yönünden 

çoğundan daha üstün ve pek azından daha parlaktır” (Âlî, 2012, s.93). 

Safevî döneminde Azher Tebrizî hakkında çeşitli kaynaklara rastlarız. İlki Safevî döneminde 

Şehzadesi Sultan İbrahim’in (öl.?) kütüphanesinde görevlendirilen Mâlik-i Deylemî (öl. 1562) 

Murakka’i Emir Hüseyin Beğ (TSMK H.2151) adlı eserinde Azher hakkında şunları yazmıştır:                    

“Sultan Ali Meşhedi’nin Mevlâna Azher’e öğrencilik bağıyla bağlantısı vardır. Her ne 

kadar ondan hat talimi almamış olsa da onun yazıları ve albümleri üzerine bakarak 

alıştırmalar yapmıştır. Ca’fer Tebrizî’nin öğrencisidir” (Thackston, 2001, s.21).   

Safevî döneminde saray tarihçisi, münşî ve tezkire eseri olarak bilinen Kadı Ahmed’in 

(öl.1606) 1597 yılında yazdığı kitap-kâğıt sanatçılarının, özellikle hattat ve musavvirlerin 

biyografilerini verdiği Gülistan-ı Hüner başlıklı kitapta da Azher’in Ca’fer Tebrizî’nin 

öğrencisi olduğu, Baysungur Mirza devrinin iyi hattatları arasında beğeniyle bahsedildiğinden 

söz eder (Minorsky, 1959).  
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Azher’den geride kalan Recep 1472 yılında istinsah edilen Nizami’nin ve Emîr Hüsrev 

Dihlevi’nin Hamse’si, Şamah’da Yakup Bey Albümü (TSMK.H.2153) olarak bilinen 

Akkoyunlu sultanı Uzun Hasan için istinsah edilen yazı örnekleri onun 56 yıllık sanat hayatı 

boyunca çeşitli saraylarda hizmet ettiğini görmemizi sağlar (Nevrûzyân, 2013; Mihan, 2020).  

‘Ustaların üstadı’ olarak anılan Azher Tebrizî yaşamı boyunca yazdığı eserlerde çeşitli imzaları 

kullanmıştır. Herat’ta bulunduğu yıllarda Azher el-Ca’ferî (1429-1430), Azher el-Sultanî 

(1459-1460), Azher el-Katıp (1449-1450), Meşhed’de Azher (1458-1459), İsfahan’da Azher 

Tebrizî (1472-1473) olarak imzalamıştır (Mihan, 2020).   

Azher Tebrizî’nin Baysungur Mirza için Herat’ta istinsah ettiği eserler şunlardır: Nizâmi’nin 

Hüsrev ve Şirin mesnevisi (1421), Feridûddin Attâr’ın Musîbatnâma/Dertler kitabı (1429-

1430), Nasrullah’ın Farsça kaleme aldığı Kelîle ve Dimne eseri (1430), İmadüddin Fakıh’ın 

Külliyât (1431) ve Baysungurnâme/Cong-i Merâsi (1434)dir. Azher Herat sarayında hamisi için 

önem arz eden eserleri istinsah etmiş, böylece zamanının en yetenekli hattatları arasında 

kendinden adını duyurmuştur (Binyon, Wilkinson ve Gray, 1971; Lentz ve Lowry, 1989; 

Nevrûzyân, 2013; Togan, 1953). 

Aẓher el-Sulṭanî imzasıyla istinsah edilen en erken tarihli eser Nizâmi’nin Hüsrev ve Şirin 

mesnevisidir. Eser 24 Rabiulahir/28 Nisan 1421 yılında Herat’ta hazırlanmış ve 66 yapraktan 

oluşmaktadır. Kitapta tezhipli sayfa ve 15. yüzyıl başlarına ait beş resim bulunmaktadır 

(y.10b, 37b, 43b, 55a, 60a). Eserin Baysungur Mirza için hazırlandığına dair hiçbir kayıt 

bulunmasa da mirza için hazırlandığı düşünülmektedir. Günümüzde John Rylands Library, 

Pers. Ms. 6 numarada kayıtlıdır (Robinson, 1957; 1980).  Eserin son sayfasında üçgen içerisinde 

‘Tanrı'nın merhametine muhtaç ve zavallı kölesi Azher el-Sultanî’ yazısı yazılmıştır (Res.1).  

 

Resim 1. Hüsrev ve Şirin, John Rylands Library, Pers. Ms. 6, y.66a (20.06.2021 20:09) 

https://image.digitalcollections.manchester.ac.uk/iiif/MS-PERSIAN-00006-000-

00145.jp2/full/!348,348/0/default.jpg 
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Resim 2. Hüsrev ve Şirin, John Rylands Library, Pers. Ms. 6, y.38b (20.06.2021 20:10) 

https://image.digitalcollections.manchester.ac.uk/iiif/MS-PERSIAN-00006-000-

00090.jp2/full/!348,348/0/default.jpg 

Herat sarayında Baysungur Mirza için birçok nüshası yapılan eserlerden biri Bidpai’nin Kelîle 

ve Dimne’dir. Günümüzde Mirza için hazırlanan dört nüshası bilinmektedir.2 Nizamuddin 

Abdulma’ali Nasrullah tarafından yapılmış Farsça tercüme eser, 1430 yılında Azhar Tebrizî 

tarafından istinsah edilen ikinci nüshadır. 107 sayfa, 35 resim ve metin zarif nesta’lik yazısıyla 

yazılmıştır. Eserin ilk ve son yaprakları kitabın tamir edildiği esnada kaybolmuştur. Herat’ta 

hazırlanan nüshanın ilk sayfasında karemsi, oval ve damla şeklinde tespit edilemeyen birkaç 

mühür bulunmaktadır (Res.3). Günümüzde Tahran, Gülistan Sarayı Kütüphanesi’nde (2198) 

korunmaktadır (Binyon, Wilkinson ve Gray, 1971; Nevrûzyân, 2013).     

 

Resim 3. Kelîle ve Dimne, Tehran, Golestan Palace Library (2198), y. 1a (Erişim: 

Nevrûzyân, 2013, s.57) 

                                                            
2 Baysungur Mirza için hazırlanan en erken tarihli nüsha Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi R.1022’da 

korunmaktadır. Zilhicce/Muharrem 833/ Eylül 1429 tarihinde hattat Muhammed İbn Hüsâm Şemseddin 

Baysungurî tarafından Farsça olarak yazılmıştır. Eser 146 yaprak, bir zahriye, iki serlevha, iki unvân sayfası ve 26 

resimden oluşmaktadır. TSMK H.362’da korunmakta olan eser üçüncü nüsha olarak bilinmektedir. 834-835/1430-

1431 tarihlerinde Herat’ta hattat Cafer-i Tebrizî tarafından hurde nesta’lîk yazıyla Farsça yazılmıştır. Eser 172 

yaprak, zahriye, serlevha ve üç adet unvân sayfasıyla 19 adet minyatür bulunmaktadır (Karatay, 1961, s. 301-302). 

Her iki eserin şemse sayfasında Bahadır Han el-Baysungurî’ye ithaf edilen yazı bulunmaktadır. Eserin tarihi belle 

olmayan ve mirzanın atölyesinde hazırlandığı düşünülen nüshası Özbekistan İlimler Akademisi Al-Biruni Şarkiyat 

Enstitüsünde (N.3480) saklanmaktadır. Eser 146 yapraktan oluşmaktadır, Herat resim okuluna ait tezhip ve 49 

resim içermektedir (Polyakova ve Rahimova, 1987, s. 6-8). 
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Resim 4-5. Kelîle ve Dimne, Tehran, Golestan Palace Library (2198) (Erişim: Rajabi, 

2005, s.73) 

Azhar Tebrizî, Feridûddin Attâr’ın mistik ve efsanevi şiirlerini içeren Musîbatnâma/Dertler 

Kitabı 833/1429-1430 yıllar arasında Herat’ta Farsça olarak istinsah edilmiştir.  Aharlı kâğıt 

üzerine nesta’lik hatla iki sütun halinde, kırmızı ve altın mürekkeple yazılmıştır.  165 sayfadan 

oluşmaktadır.  Eserin şemse sayfasında Azhar el-Kâtip yazısı bulunmaktadır. Tezhip ve dört 

resim içermektedir. Muhtemelen eser Baysungur Mirza için istinsah edilmiştir.  Eserde Babür 

İmparatorluğuna ait çeşitli mühürler basılıdır (y.2a). Eser günümüzde Dublin, Chester Beatty 

Library, Per. 121’da korunmaktadır (Wilkinson ve Arberry, 1959; Mihan, 2020).  

Azhar Tebrizî’nin Baysungur Mirza için istinsah ettiği eserlerden bir İmaduddin Faqıh al- b. 

Mahmud’in tüm eserlerini bir araya getiren Külliyât’ıdir. 26 Zilhicce H.834/4 Eylül 1431 

yılında Herat’te nesta’lik hattıyla Farsça istinsah edilen eser, 195 yapraktan oluşmaktadır. 

Eserin şemse sayfasındaki notta ‘Büyük Sultan Baysungur Bahadır Han, Allah hâkimiyetini 

daim etsin, kütüphanesi için hazırlanmıştır’ yazısı bulunmaktadır (y.1a). Eser Oxford, Bodleian 

Library’de (Ms. Elliot 210) bulunmaktadır (Lentz ve Lowry, 1989; Thackston, 1989).  

Baysungurname/Cong-i Merâsi, Baysungur Mirza’nın vefatından sonra onun sanat atölyesinde 

çalışan sanatçılarının hamisine sevgisini gösteren eser olarak bilinmektedir. Eserin daha önce 

Hace Muhammed Nahçivani Kütüphanesinde bulunduğu sonradan ise Tabriz National 

Library’ye (No.2967) geçtiği bilinmektedir. H.837/1434 yılında Herat’ta istinsah edilmiştir. 

Eserin y.26b’den önceki sayfalar Azhar Tebrizî’ye, metnin devamı ise Mevlâna Muhammed 

tarafından istinsahı tamamlanmıştır. Eserin şemse sayfasında Baysungur Mirza’nın oğlu 

Rükned-dîn Alâüddevle b. Baysungur’un ismi yazılmıştır (y.1a). Eser tamamlandıktan sonra 

Sultan Şâhruh’a sunulduğu bilinmektedir. Eserin kaç sayfadan oluştuğu hakkında bilgi eksiktir 

(Lentz ve Lowry, 1989; Nevrûzyân, 2013). 

 

SONUÇ 

Sanatkâr kişilikleriyle bilinen Timurlu döneminin Mirzaları, Timurlu saraylarında 

oluşturdukları kütüphaneler ve nakkaşhânelerde hazırlattıkları eserlerle İslâm kitap sanatlarının 

gelişmesinde katkı sunmuştur. Mirzalar için hazırlanan eserlerin çeşitliliği, hat, tezhip, resim 

ile cilt sanatlarının ihtişamlı ve benzeri olmayan eserlerinin gün yüzüne çıkmasına, yeni üslûp 

bir beğeni oluşmasına destekte bulunmuştur. Herat kenti 15. yüzyılda sanatçılar için cazibe 

merkezi olmuştur. Herat Valisi Baysungur bu dönemde çeşitli sanat dallarında çalışan kırk 

sanatkârın görev yaptığı büyük bir atölye kurduğu resmi kayıtlarda geçmektedir. Bağ-ı Sefid 

saray atölyesinde üretilen eserler dönemin siyasi ve kültürel ortamının yansıttığı yapıtlardır.  
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Baysungur Mirza’nın sayı hareketleri neticesinde nesta‘lik yazının esas kaideleri ortaya 

konmuş, hükümdarların sanatkârlara her türlü imkânı sağlaması, İslâm sanatlarının yeni üslûpla 

zenginleşmesine katkı sunmuştur. Bu atölyelerde hazırlandığı bilinen ve tezyin edilen birçok 

eser, günümüzde dünyanın tanınmış birçok kütüphanesinde korunmaktadır. Mirzaların 

kitaplığında bulunan mevcut eserler, bu dönemde birkaç nüshaya sahip üslupsal farklılığın 

yansıtıldığını ve kitap zevkindeki üstünlüğü göstermektedir. 

Baysungur Mirza, kendisi gibi hattat olan ve Tebriz’den geldiği bilinen sanatçı Azher 

Tebrizî’ye ayrı bir ilgi duymuştur. Ayrıca bu hattattan daha önceden hazine kitaplığında 

bulunan özgün eserlerin birer nüshasını hazırlamasını istediği de bilinmektedir. Bu üretim ve 

teşvik sonucunda Azher Tebrizî, Mirza’nın desteği ve yeteneği sayesinde sarayın en önemli 

ikinci hattatı olarak kayıtlara geçmiştir. Hamisinin vefatı sonrasında bir süreliğine Herat’ta 

kalmış daha sonradan yeni hami arayışında bulunmak için Akkoyunlu ve Karakoyunlu 

saraylarında hizmet etmiştir. Bu dönem sonrasında geçen 50 yıllık üretim faaliyetinde nestâlik 

yazısının gelişmesine katkı sağlayan Azher Tebrizî, kendine özgü bir üslup geliştirmiştir. 

Hattatın Herat Sarayı’nda istinsah ettiği eserler çoğunluk teşkil etse de araştırmamızda mirza 

için istinsah edilen eserlerden sadece birkaçından bahsedilmiştir.  
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ABSTRACT 

English language has undergone many changes during its long journey starting from the Old 

English period to its use today as a tool of communication all around the world. Fifteen 

thousand years ago, English language was used for the first time by the members of three 

tribes; the Angles, the Saxons and the Jutes who invaded Britain during the 5th century AD. 

English language has evolved through Old English, Middle English, Early Modern English 

and Late Modern English periods and it has reached its present form and function. Today with 

369.9 million first language (L1) speakers, 978.2 million second language (L2) speakers and 

1.348 billion total speakers, English is the most spoken language in the world and it also has 

official statues in 75 countries and it is actively used in 188 countries. The use of the English 

language on such a large scale and for different purposes has led to the discussion of the 

status and belonging of the language, and as a result of these development, different 

descriptions of the English language have been made with different names. The most common 

of these nomenclatures are as follows; first language (L1), second language (L2), English as a 

second language (ESL), English as a foreign language (EFL), English as a lingua franca 

(ELF), world Englishes (WE), English as an international language (EIL), English as an 

intercultural language (EIcL). The aim of this study is to investigate the different terms used 

to address the English language according to its native and non-native users and the contexts 

in which the language is used, and to determine the definitions that are in demand today. 

Keywords: English language, WE, ELF, EIL, EIcL. 

 

ÖZET 

İngilizce dili, eski İngilizce döneminden başlayarak günümüzde tüm dünyada bir iletişim 

aracı olarak kullanılmasına kadar geçen uzun yolculukta birçok değişime uğramıştır. On beş 

bin yıl önce, İngilizce dili ilk kez üç kabilenin üyeleri tarafından kullanıldı; MS 5. yüzyılda 

Britanya'yı işgal eden Angluslar, Saksonlar ve Jütler. İngilizce dili, eski İngilizce, orta 

İngilizce, erken modern İngilizce ve geç modern İngilizce dönemleriyle büyük değişiklikler 

geçirmiş ve bugünkü biçimine ve işlevine ulaşmıştır. Bugün 369,9 milyon kişinin birinci dil 

(L1) olarak, 978,2 milyon kişinin ikinci dil (L2) olarak ve 1.348 milyar kişinin toplamda 

konuştuğu İngilizce, dünyanın en çok konuşulan dilidir ve ayrıca 75 ülkede resmi statüye 

sahiptir ve 188 ülkede aktif olarak kullanılmaktadır. İngilizce dilinin bu kadar geniş ölçekte 

ve farklı amaçlarla kullanılması, dilin statüsünün ve aidiyetinin tartışılmasına yol açmış ve bu 

gelişmeler sonucunda İngilizce dilinin farklı isimlerle farklı tanımlamaları yapılmıştır. Bu 

isimlendirmelerden en yaygın olanları şu şekildedir; birinci dil (L1), ikinci dil (L2), ikinci dil 

olarak İngilizce (ESL), yabancı dil olarak İngilizce (EFL), ortak dil olarak İngilizce (ELF), 

dünya İngilizceleri (WE), uluslararası bir dil olarak İngilizce (EIL) ve kültürlerarası bir dil 

olarak İngilizce (EIcL). Bu çalışmanın amacı, İngilizce dilini isimlendirmek için kullanılan 

farklı terimleri, dilin anadil olarak ve olmayarak kullanılmasına ve dilin kullanıldığı 

bağlamlara göre incelemek ve günümüzde kabul gören tanımları belirlemektir. 

Anahtar Kelimeler: İngilizce dili, WE, ELF, EIL, EIcL. 
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INTRODUCTION 

English language is historically defined as a “West Germanic language of the Indo-European 

language family that is closely related to the Frisian, German, and Dutch (in Belgium called 

Flemish) languages” (Potter & Crystal, 2020). The history of the English language is stated to 

have begun in the 5th century AD. It is thought that the English language began to be spoken 

when three tribes named Angles, Saxons and Jutes, who came from today's northwest 

Germany, southern Denmark and the Netherlands, reached the Britain with the influence of 

the migration. However, English language has undergone many changes in form and content 

throughout history. Considering these changes, the historical development of the English 

language is examined in three main sections. These sections are called 'Old English', 'Middle 

English' and 'Modern English'. The first part, the Old English period, begins with the 

emergence of English language in the 5th century AD and covers a period of 650 years, 

between about 450 and 1100. Due to the occupation of England by the Duke of Normandy in 

1066, the period between 1100-1500, when the French language had a great influence on the 

English language, is called Middle English. Then, it is accepted that the Modern English 

period, in which there were great changes in the phonetic structure and vocabulary of the 

English language, started in 1500 and continues until today. It is also stated that the Modern 

English period is divided into two sub-sections: the Early Modern English period, which 

covers the years 1500-1800, and the Late Modern English period, which lasts from 1800 until 

now. Together with its historical development, today English language has gone far beyond 

being a language used by the people of a particular region or nation (Crystal, 2003).  

With the use of the English language in many fields such as science, technology and 

commerce in an international context and the number of non-native speakers of English 

language exceeding the number of native speakers, the status of the English language has 

begun to be discussed more in academic circles. In the last century, English language has 

entered a process of spreading and has taken on a role with the effect of globalizing world. 

With the widespread effects of globalization, the interaction and integration between people, 

companies and governments around the world has reached very high degrees (Albrow & 

King, 1990). As a natural consequence of the wide-ranging effects of globalization, the 

number and variety of transportation and communication tools have increased and become 

more accessible. For this reason, people belonging to different mother tongues and cultural 

backgrounds felt the need to communicate more than ever before. All these developments 

have changed the role of the English language and it is being used by millions of people from 

all over the world (Graddol, 2006). It is reported that English language has turned into “the 

most widely taught and read, and spoken language that the world has ever known” (Kachru & 

Nelson 2001: 9). 

With the widespread outcomes of immigration, colonization, and globalization (Kuo, 2006), 

English language is used by millions of speakers at all around the world and it has been 

acquired as native or non-native language in national and international contexts. 

English language Today 

Traditionally, English language is called SLA and EFL in language teaching, but there have 

been great changes in the purpose of learning English and the areas in which it is used. Going 

far beyond the purpose of speaking with native speakers, English has taken on the function of 

being a basic communication tool by people whose mother tongue and self-culture are 

different from the mother tongue and self-culture of the people with whom they communicate. 

These developments have enabled the English language to be seen as an international, global 

language of communication. With the changes in perspective in this field, the status of the 

English language and the ownership status of the English language have been opened to 
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discussion. As Seidlhofer (2011, p. 17) states “far more people learning English today will be 

using it in international contexts rather than in just English-speaking ones.” In this context, in 

order to describe the status of the English language, many definitions have been made at 

different times, based on various perspectives and reference points, and many terms have been 

used to address it. However, as Seidlhofer (2011) underlines, the number of academic studies 

on this subject is very limited and more studies are needed on the process of acquiring 

international English. 

English as a Second Language (ESL) 

English as a Second Language (ESL) refers to the use and exposure of English by non-native 

speakers of the language in an English-speaking environment. If a person with a different 

nationality travels to a native English-speaking country such as the United Kingdom, the 

United States, Canada, Australia and learns English there, this process is considered ESL. In 

this process, what language your mother tongue is does not matter if English is the second 

language, English has the task of being a secondary additional language of that person. 

In theory, ESL comprises mainly the communities of people who have different mother 

tongues and nationalities and migrate to inner circle countries in Kachru’s (1985) the circles 

of English model, also called the core English-speaking countries, such as Australia, England, 

Canada, Ireland, New Zealand and the United States, where the official language is English 

for different purposes and the Outer Circle countries such as India, Nigeria, the Philippines, 

Bangladesh, Pakistan, Malaysia, Tanzania, Kenya, and non-Anglophone South Africa 

(Nordquist, 2020). 

English as a Foreign Language (EFL) 

English as a Foreign Language (EFL) corresponds to the use and study of English by non-

native speakers in countries where English is not the official or dominant language 

(Nordquist, 2020). Basically, it refers to English outside the English-speaking countries. If a 

person living in a country whose official language is different from English learns English 

language formally, this process is defined as EFL. According to the Kachru’s (1985) model of 

circles of English, EFL corresponds to the Expanding Circle countries such as Turkey, China, 

Japan, Indonesia, Iran, Korea, Denmark, and Sweden. In these countries, English is mainly 

learnt and used in the lessons with no or quite limited exposure outside the lessons. 

English as a Lingua Franca (ELF) 

The terms ESL and EFL are based on the distinction between native and non-native speakers. 

Therefore, they aim to meet native speaker norms and cultural aspects. However, it is 

insufficient to explain the current function of the English language and alternative definitions 

have been produced. The term English as a lingua franca (ELF) corresponds to the use of 

English as a common tool of communication among the speakers of different native language. 

EFL consists of the speakers from different linguacultural backgrounds and Seidlhofer (2011: 

7) describes ELF as "any use of English among speakers of different first languages for whom 

English is the communicative medium of choice and often the only option." The concept of 

ELF is related to the specific situation of use as the main aim is communication and function 

rather than the form of English. As Jenkins (2013) states, the notion of ELF is not a recent one 

as English has been used to communicate in most part of the world for years. However, the 

reach of English has expanded greatly and the total number of people using the language has 

increased more than ever before (Cogo, 2008; Paradowski, 2013). 
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World English (WE) 

The term World English (or World Englishes) corresponds to the use of English throughout 

the world as English language has been used in international and global context (Nordquist, 

2021). With the widespread use of English throughout the world, it has been used in many 

different contexts by various speakers and many localized and indigenized varieties of 

English emerged especially with the colonization process and international contact. English 

language is now spoken in more than 100 countries in form of many varieties such as 

American English, Australian English, British English, Canadian English, Caribbean English, 

Chinese English, Euro-English, Indian English, Irish English, and Japanese English. 

English as an international language (EIL) 

Today, English language is learnt and used by so many people that non-native speakers of 

English outnumbered the native speakers by more than two to one (Seidlhofer, 2011). With 

the acceptance of English as the common tool of communication and its use in intranational 

and international communication, English as an international language (EIL) is presented as a 

new orientation. EIL supports the paradigm shift in rejecting the native speaker model and 

accepting English as a common tool of communication. In order to underline the importance 

of contact, Jenkins (2009: 143) states that 'very roughly, it is English as it is used as a contact 

language among speakers from different first languages'. Because of the change in function of 

English language, with the term EIL, the question of what and what kind of language English 

is has been conceptualized again (Holliday, 2005). 

English as an intercultural language 

In order to address the English language today, one of the proposed terms is English as an 

Intercultural Language (EIcL). Together with the discussion on the ownership of English 

language and the process of its denationalization, English language has been regarded as an 

international and global language. The dimension of discussing the culture and cultural 

elements that are taken as a norm in the process of language learning and use has been added 

to the discussions of the English language being an international language. EIcL is related to 

the linguistic and cultural characteristics of language and the natural ability of the speakers of 

English to overcome the problems in speaking context by adjusting the communication 

process (Giles et al. 1991). In EIcL perspective, rather than being a native or non-native 

speaker of English or focusing on the varieties of English language, the successful 

management of the communication comes forefront with a wide point of view (Lee, 2013). 

Therefore, EIcL perspective supports the ability to interact and communicate with people 

coming from a different country and cultural background in an effective and appropriate 

manner (Deardorff, 2009) 

 

CONCLUSION 

English language has passed through Old English, Middle English, and Modern English 

periods. During the last centuries the function and use of English has differed and certain 

terms are developed to address English language according to different viewpoints and use of 

English in various contexts by native and non-native speakers. While the English language 

has traditionally been described as ESL and EFL, with the globalization and English acting as 

a global and international tool, more up-to-date definitions such as WE, ELF, EIL and EICL, 

which are widely accepted today, have been made. Within the scope of this study, these terms 

used to address English language according to native and non-native speakers and the 

contexts in which the language is used are discussed. 
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ABSTRACT 

In recent years, it has been seen that technology is used more effectively in language teaching 

day by day. The use of technology in English language lessons has evolved from the 

pioneering technology integration applications that involve projecting pre-prepared 

transparent slide papers on the classroom wall with OHP (over-head-projector) devices and 

has reached to interactive and simultaneous language activity applications with smart mobile 

devices used by students today. Especially with the widespread use of second-generation 

web-based tools, namely Web 2.0 tools such as podcasts, blogs, wikis, educational game 

platforms for educational purposes, technological applications, programs and internet 

resources have been integrated into language teaching environments in planning, teaching and 

even assessment stages of an English language lesson. English lessons designed face-to-face 

or through distance education can be gamified using online or offline applications, programs 

and web pages. This study aims to examine the usability of ‘Kahoot’, an online student 

response system-based Web 2.0 tool, to teach English language skills and sub-skills of 

vocabulary, grammar and pronunciation in the light of the existing literature. Within the scope 

of the study, the content and types of learning games called ‘Kahoots’ were introduced, it was 

explained that the contents prepared by people from different countries could be used and new 

content could be prepared, and their usage in English teaching was explained. 

Keywords: English language teaching, gamification, technology, game-based learning. 

 

ÖZET 

Son yıllarda teknolojinin dil öğretiminde her geçen gün daha etkin kullanıldığı görülmektedir. 

İngilizce derslerinde teknolojinin kullanımı, önceden hazırlanmış şeffaf slayt kağıtlarının 

OHP (tepegöz) cihazlarıyla sınıf duvarına yansıtılmasını içeren öncü teknoloji entegrasyon 

uygulamalarından başlayarak büyük değişimler yaşamış, günümüzde öğrenciler tarafından 

akıllı mobil cihazlarla kullanılan interaktif ve eşzamanlı dil etkinliği uygulamalarına kadar 

ulaşmıştır. Özellikle ikinci nesil web tabanlı araçların, yani podcast, blog, wiki gibi Web 2.0 

araçlarının yaygınlaşmasıyla, öğretim amaçlı eğitici oyun platformları, teknolojik 

uygulamalar, programlar ve internet kaynakları derslerin planlama, öğretim ve hatta 

değerlendirme aşamalarında dil öğretim ortamlarına entegre edilmiştir. Yüz yüze veya 

uzaktan eğitim yoluyla tasarlanan İngilizce dersleri, çevrimiçi veya çevrimdışı uygulamalar, 

programlar ve web sayfaları kullanılarak oyunlaştırılabilir. Bu çalışma, çevrimiçi öğrenci 

yanıt sistemi tabanlı Web 2.0 aracı olan 'Kahoot'un İngilizce dil becerileri ile kelime, dilbilgisi 

ve telaffuz alt becerilerini öğretmek için kullanılabilirliğini mevcut literatür ışığında 

incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında 'Kahoots' adı verilen eğitici oyunların içerik 

ve türleri tanıtılmış, farklı ülkelerden insanlar tarafından hazırlanan içeriklerin 

kullanılabileceği ve yeni içeriklerin hazırlanabileceği anlatılmış ve İngilizce öğretiminde 

kullanımları açıklanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İngilizce öğretimi, oyunlaştırma, teknoloji, oyun temelli öğrenme. 
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INTRODUCTION 

Technology has dominated almost all parts of our lives in the digital age we live in. With the 

help of changing technology, people and their lifestyles have changed. During the COVID-19 

pandemic in recent years, people have been exposed to technology more than before. 

Therefore, human productivity, work efficiency, quality in production, convenience in 

education and quality have increased with the use of technology in daily life, work life, and 

educational life. With the opportunities offered by technology, education has been easy and 

efficient. Thanks to the applications that emerged with technological hardware and software, 

teaching and learning activities turn into a fun activity, efficient, and easy both individually 

and in general terms, and it is frequently used.  

Schools have a wide variety of technology tools and learning software to help teachers and 

students. Learning software has features such as motivating teachers and students, providing 

feedback, ensuring continuity in learning, and attracting their attention with various items. 

Game-based software is among the most notable learning software. Game-based software has 

the most remarkable applications because it creates interaction between the teacher and the 

learner in a relaxed and enjoyable mood. 

Kahoot, one of the most preferred applications in education settings attracts attention because 

it not only motivates teachers and students, but also provides evaluation simultaneously. 

Almost every language teacher uses this application with their students in their lessons. 

Technology 

Technology is defined as the practical use of knowledge in a particular field (İşman, 2012). 

As stated in Britannica (2021), technology is described as “the application of scientific 

knowledge to the practical aims of human life or, as it is sometimes phrased, to the change 

and manipulation of the human environment. There are various types of technology such as 

communication technology, mechanical technology, electronic technology, industrial 

technology, medical technology, nuclear technology and educational technology.  

English Language and Technology 

In recent years, it has been seen that technology is used more effectively in language teaching 

day by day. The use of technology in English language lessons has evolved throughout the 

recent years. Primarily, OHP (over-head-projector) devices working with electricity were 

used to project pre-prepared transparent slide papers on the classroom wall. Then, interactive 

and simultaneous language activity applications can be used in language lessons with smart 

mobile devices used by students today. In order to show the importance of technology in 

language instruction process, Ybarra and Green (2003) state that a valuable language 

experience takes place in English lessons. Technology plays an important role for learners and 

teachers. 

Gamification 

Gamification is the concept of using game-based activities and the process of using video 

games to engage their audience or solve problems (Icard, 2014). By integrating games or 

gamified activities into a lesson, it becomes possible to blend the lesson.  
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Visual 1: Gamification application 

https://instabug.com/blog/mobile-app-gamification/ 

Gamification is regarded as a novel pedagogical approach in teaching and learning processes 

and offers opportunities in accordance with game elements and techniques that can be applied 

in nongame context like classroom. Gamification is also seen as an ideal teaching activity that 

promotes motivation. According to Werbach and Hunter (2012), game elements and game 

design techniques can be used in non-game contexts. In English language teaching, it is a 

good idea to take the advantage of gamification.  

Michos (2017: 512) thinks that gamification in language lessons is beneficial and he explains 

his ideas on this subject for the following reasons; 

• “modifies the mood within the classroom; 

• increases learners’ feeling of happiness; 

• provides breaks from learner’s fatigue; 

• increases motivation and improve attention; 

• increases student’s engagements in the classroom activities; 

• stimulates a goal-oriented activity; 

• makes learning fun. 

Web 2.0 

The term Web 2.0 refers to internet-based applications that provide sharing and collaboration 

activities and, in this way, people can have the chance to express themselves online (O'Reilly, 

2005). Web 2.0 makes more timely information possible and more efficient tools have 

emerged for finding information. For example, a web 2.0 website or application helps its 

users to interact and collaborate with each other through social media conversation. 

Today, the widespread use of second-generation web-based tools, namely Web 2.0 tools such 

as podcasts, blogs, wikis, educational game platforms for educational purposes, technological 

applications, programs, and internet resources have been integrated into language teaching 

environments in planning, teaching and even assessment stages of an English language lesson. 

Kahoot!: An E-Learning Gamification Tool 

One of the most popular game-based tools that can be preferred to use in class is Kahoot. It is 

a free online game-based application and it is possible to develop quizzes, discussions, and 
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surveys on it. By using Kahoot tool, the teaching and learning become challenging, fun and 

engaging. It is possible for all teachers to access more than millions of free activities for 

different majors. Teachers can use existing activities or they can prefer to develop their own 

activities. To access the webpage, the following link can used http://create.kahoot.it. 

 

Visual 2: Main webpage of Kahoot 

https://create.kahoot.it/ 

On the main page of the application, the users of the platform can get information about the 

application and its details, learn the latest news, choose the language that suits them among 11 

different language options such as Turkish, English, German, French, and sign up or log in to 

the platform. Although the Kahoot platform has some paid usage plans such as plus, pro, 

premium, and premium plus, the basic plan is offered for free. This opportunity makes it 

possible for the Kahoot platform to be reached by millions of people. After typing your user 

information on the Kahoot platform, you can access games that have been prepared on many 

different topics and levels before, and you can develop your own Kahoot game. 

 

 

Visual 3: Kahoot screen after login 

https://create.kahoot.it/ 
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Many games that concern many subjects such as mathematics, science, social studies and 

English can be accessed. The appropriate game is selected according to the content of the 

lesson or training to be applied and it is started by the teacher. A game pin is created by the 

Kahoot platform specifically for that game. This code is shared with the students. The 

students visit the following website with their mobile electronic devices; https://kahoot.it/. 

Students switch to the common sharing screen by keying in the password given to them. 

 

 

Visual 4: The game pin sharing page 

https://create.kahoot.it/ 

When the event starts, a question and four options are presented on the screens. In addition, 

the question can be supported by visual and sound. At this stage, the student's task is to give 

the answer that he thinks is correct within a limited time. In addition, four options are offered 

in different colours to support users' attention. 

 

 

Visual 5: Sample question format 

https://create.kahoot.it/ 
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After all the questions have been answered, the Kahoot program is presented with the total 

points they have achieved for each student and the best participant rankings among all 

students participating in the event. 

 

CONCLUSION 

Kahoot is regarded as a useful web 2.0 tool to increase student motivation and supporting 

English language learning. In the research, the emergence and integration of technology is 

discussed and the aspects of Kahoot tool. As a good example for Web 2.0 tools, Kahoot can 

be integrated into English lessons to increase interaction, ensuring fun and bring colour into 

the lesson. Kahoot can be used properly to all language skills; listening, reading, writing, 

speaking together with domains of pronunciation, vocabulary and punctuation. 
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ÖZET 

Coğrafya ve edebiyat karşılıklı etkileşim içindedir. Edebi eserlerde, özellikle olay ve durum 

metinlerinde yer alan unsurlardan biri de mekandır. Edebi metinlerde olaylar, birçok mekanda 

gerçekleşmekte olup bu mekanların izlerini taşımaktadır. Bu anlamda coğrafyanın çalışma 

alanını oluşturan mekan ve insan, edebi eserler içerisinde de kendisine yer bulmaktadır. Buna 

ek olarak edebiyatçıların edebi eserlerde anlatımı güçlendirmek için kullandıkları mekan, 

mekan özellikler, kahramanlar yani insanlar, coğrafi olaylar, coğrafi oluşumlar edebiyat ile 

coğrafya ilişkisini ortaya koymaktadır. Bununla birlikte insanın duygularının, düşüncelerinin 

ve eylemlerinin hikaye, roman ve şiir gibi edebi metinlerde yer alması ve bu duygu ve 

düşüncelerinin oluşmasında insanın yaşadığı doğal ortamın belirleyici etkisinden 

kaynaklanmaktadır. Bu anlamda coğrafyanın insanların doğal ortam üzerindeki etkisini ve 

doğal ortamın insan üzerindeki etkisini incelemesi edebiyat ile coğrafyayı belirli noktalarda 

buluşmasına sağlamaktadır.  

Bu çalışmada Gazap Üzümleri romanın beşeri ve fiziki coğrafya unsurlarının betimsel olarak 

tasvirinden yararlanılacaktır. Bu amaç doğrultunda çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden 

içerik analiz yöntemi kullanılmıştır. Ayrıca bu çalışmada Beşeri Coğrafya ve Fiziki Coğrafya 

alanında coğrafi kelime bulutları oluşturularak incelemeye hazır hale getirilerek betimsel içerik 

analizi yöntemi ile yorumlanmaya çalışılmıştır. 

Sonuç olarak, oluşturulan kelime bulutları neticesinde Gazap Üzümlerinde dağ, ova, toprak, 

çöl, yağmur, dere, nehir gibi coğrafi terimlerin kullanıldığı görülmüştür. Bununla birlikte tarım, 

göç gibi beşeri coğrafya terimlerinin kullanıldığı görülmüştür. Ayrıca Gazap Üzümleri romanı 

Amerika’nın 1930’lü yıllarındaki kuraklık ve çevre bozulmalarını ifade etmesi ve dikkat 

çekmesi açısından önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Edebiyat, Coğrafya, Edebiyat Coğrafyası, Roman, Gazap Üzümleri 
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ABSTRACT 

Geography and literature are in mutual interaction. One of the elements included in literary 

works, especially in the texts of events and situations, is space. In literary texts, events take 

place in many places and bear the traces of these places. In this sense, space and man, which 

constitute the field of study of geography, also find a place for themselves in literary works. In 

addition, the space, spatial october, heroes, that is, people, geographical events, geographical 

formations that literary writers use to strengthen expression in literary works reveal the 

relationship between literature and geography. However, it is due to the fact that human 

feelings, thoughts and actions are included in literary texts such as stories, novels and poems, 

and the determining influence of the natural environment in which a person lives on the 

formation of these feelings and thoughts. In this sense, the study of the influence of geography 

on the natural environment of people and the effect of the natural environment on people allows 

literature and geography to meet at certain points. 

In this study, the Grapes of Wrath will be used as a descriptive depiction of the human and 

physical geography elements of the novel. For this purpose, content analysis method which is 

one of the qualitative research methods was used in the study. In addition, in this study, 

geographical codes were created in the field of Human Geography and Physical Geography and 

prepared for examination and tried to be interpreted using the descriptive content analysis 

method. 

As a result, as a result of the codes created, geographical terms such as mountain, plain, land, 

desert, rain, stream, river were used in the Grapes of Wrath. However, it has been observed that 

human geography terms such as agriculture and migration have been used. In addition, the 

Grapes of Wrath novel is important for expressing and drawing attention to the drought and 

environmental degradation of America in the 1930s. 

Keywords: Literature, Geography, Literary Geography, Novel, Grapes of Wrath 

 

GİRİŞ 

Coğrafya ve edebiyat, sürekli bir etkileşim içerisindedir. Coğrafyanın çalışma alanlarından 

birisi olan mekan ve insan, edebi eserlerden yer bulmaktadır. Bu anlamda edebi eserlerde geçen 

yer-zaman ve olay örgüsü içerisindeki kurgularda coğrafyanın izlerini görmek mümkündür. 

Edebi eserlerde, özellikle olay ve durum metinlerinde yer alan unsurlardan biri de mekandır. 

Edebi metinlerde olaylar, birçok mekan da gerçekleşmekte olup bu mekanların izlerini 

taşımaktadır. Bu anlamda coğrafyanın çalışma alanını oluşturan mekan ve insan, edebi eserler 

içerisinde de kendisine yer bulmaktadır (Yıldırım, 2015). Buna ek olarak edebiyatçıların edebi 

eserlerde anlatımı güçlendirmek için kullandıkları mekan, mekan özellikler, kahramanlar yani 

insanlar, coğrafi olaylar, coğrafi oluşumlar edebiyat ile coğrafya ilişkisini ortaya koymaktadır. 

Coğrafya ve edebiyatın ortak bir yanı insan ile olan ilişkisidir. Coğrafya ve insan arasındaki 

karşılıklı etkileşim temelde üretime dayanmaktadır. Bu bağlamda edebi eserler, insan 

faaliyetleri ve insan-coğrafya arasındaki üretim sonucunda ortaya çıkmaktadır. Edebi eserler, 

insanın mekan üzerindeki etkisi, mekan üzerindeki faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin 

yansımalarını ele almaktadır. Edebiyatın insanı merkeze alması, olay örgülerini insan 

faaliyetleri çerçevesinden eserlere yansıtılması edebiyat ve coğrafya arasındaki bağlarının 

güçlenmesine olanak sağlamıştır (Kaçmaz, 2017). Bazı edebi eserler bir bölgenin coğrafi 

özelliklerini yansıtmak amacıyla yazılmaktadır. Evliya Çelebi’nin Seyahatname adlı eseri belli 

bir bölgenin tanıtılması amacıyla yazılmış olması edebiyat ve coğrafya arasındaki ilişkiyi ortaya 

koyan önemli eserlerden birisidir (Kefeli, 2009). 
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İnsanın yaşadığı coğrafya, insanın yaşam şeklini, düşünce yapısını ve insanın temelde birçok 

fonksiyonu üzerinde etkilidir. İnsan yaşadığı coğrafyanın düşünce yapısından etkilenmekte ve 

etki doğrultusunda duygu ve düşüncelerini tasavvur etmektedir. Buradan hareketle her yazar 

yaşadığı coğrafyadan etkilenmekte ki bu etki edebi eserlere yansımaktadır (Ever, 2009). Bu 

bağlamda ortaya çıkan her edebi eserler, yazıldığı dönemin özelliklerini ve bölgenin coğrafi 

özellikleri bakımında izler taşımaktadır. 19. Yüzyılda ortaya çıkan Natüralizm akımı bu etkinin 

en güzel örneklerini barındırmaktadır. Bu anlamda Natüralizm akımı ile birlikte ortaya çıkan 

edebi eserlerde gerek bölgenin fiziksel özellikleri gerekse bölgenin insan faaliyetlerini 

yansıtması açısından coğrafyacılara kaynak niteliği taşımaktadır (Kaçmaz ve Kaçmaz, 2017). 

Görüldüğü üzere edebiyat ve coğrafya tarihsel süreçte her zaman bir etkileşim içerisindedir. 

Edebiyat ile coğrafya arasındaki bu denli etkileşim coğrafya disiplininde edebiyat coğrafyası 

olarak yer almasına olanak sağlamıştır.  

Edebiyat coğrafyasının dünya üzerindeki gelişimi edebi eserlerin metin incelemesi ile 

başlamıştır. Günümüze yakın dönemlerde edebi eserlerin coğrafya merkezli okuma yöntemi ile 

edebiyat coğrafyası üzerine çalışmalar artmıştır. Coğrafya merkezli okuma yöntemi bir diğer 

ifade ile metin değerlendirmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamda metnin dokusundaki 

kurgusal mekan ve gerçek mekana ait tasvirler, yazarın çevresine yönelik gözlemleri, yazarın 

mekanı seçme nedenlerini irdelemesi açısından araştırmacılar için önemli görülmektedir (Emin, 

2019). Edebi eserlerde genellikle yazar kurgusal mekanın özelliklerinden, bölgenin kültürel, 

fiziki ve beşeri yapısı hakkında bilgi vermektedir. Coğrafyacılar edebi eserlerdeki bu kurgusal 

mekandan yola çıkarak gerçek mekan tasviri yapması açısından yazar ile aralarından bir bağ 

oluşmaktadır. Böylece edebi eserlerin estetik olarak sundukları, mekan tasvirler, coğrafyacılar 

için mekan hakkında çıkarımlar yapmalarına olanak sağlamaktadır (Yılmaz, 2007). 

Edebiyat ve coğrafya ilişkini ortaya koymak amacıyla birçok çalışma yapılmıştır. Bu anlamda 

edebiyat coğrafyası ile ilgili ilk çalışmalar Yi-fu Tuan (1978) tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Yi-fu Tuan çalışmasında “beşeri bilimlerde köklerimizin sığ” olduğunu ifade ederek edebiyatın, 

insanın çevre deneyimleri üzerinde önemli kanıtları olduğu vurgulamıştır. 

Vurmay (2010) Edebiyat, Coğrafya ve Uzam: Hardy’nin Yuvaya Dönüş Adlı Romanı, 

çalışmasında Yuvaya Dönüş adlı romanda geçen coğrafi unsurları ve öyküsel unsurları ortaya 

koyarak coğrafya ve edebiyat ilişkisine dikkat çekmeyi amaçlamıştır.  

Cobutoğlu (2014) Ahmet Mithat Efendi’nin Romanlarında Edebiyat Coğrafyası: Karadeniz ve 

Çevresi adlı doktora tezinde coğrafya merkezli bir okumayla Ahmet Mithat Efendi’nin 

romanlarında geçen coğrafi öge ve unsurları ortaya koymayı amaçlamıştır. Bu anlamda Ahmet 

Mithat Efendinin, coğrafya ve insan arasındaki karşılıklı etkileşimi ve bu etkileşimin sonucunda 

bir sentez olarak romanlarına taşıdığı ortaya çıkmıştır. 

Edebiyat coğrafyası alanında yapılan bir diğer çalışma ise Ayik ve İlik (2020) tarafından 

yapılan Orhan Kemal’in Bereketli Topraklar Üzerinde ve Gurbet Kuşları Romanlarının 

Edebiyat Coğrafyası Açısından İncelenmesi adlı çalışmadır. Bu çalışmada “Bereketli Topraklar 

Üzerine” ve “Gurbet Kuşları” adlı romanların edebiyat coğrafyası kapsamında kodlar 

oluşturularak romanlarda geçen coğrafi unsurlar belirlenmeye çalışılmıştır. Bu çalışma 

neticesinde Orhan Kemal’in her iki romanında da dönemin şehirsel coğrafi yapılarının 

romanlarına yansıdığı tespit edilmiştir. 

Sonuç itibariyle edebiyat ve coğrafya arasında sıkı bir ilişki bulunmaktadır. Bu ilişkiyi edebi 

metinlerden görmek mümkündür. Edebi metinlerin yazıldığı dönem, olay örgüsü, yazarın 

duygu ve düşünceleri, edebi eserlerdeki insan faktörü gibi birçok faktör coğrafya ile belirli bir 

noktada buluşmasına olanak sağlamıştır. Edebi eserler çözümlenirken coğrafya merkezli 

okumayla birlikte gerek beşeri gerekse fiziki birçok unsurlar ortaya çıkmaktadır (Emin, 2019).  
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Edebiyat coğrafyası bu unsurları ortaya koyarken coğrafyanın alt dallarını göz önünde 

bulundurarak metin çözümlemesi yapması gerektiğini vurgulamak yanlış olmayacaktır.  

 

AMAÇ VE YÖNTEM 

Bu çalışmanın amacı Jonh Steinbeck’in Gazap Üzümleri romanını edebiyat coğrafyası 

açısından inceleyerek, romanda geçen coğrafi unsurları ortaya koymaktır. Ayrıca bu çalışma 

edebiyat ve coğrafya ilişkisini ortaya koyarak edebiyat coğrafyası alanı ile ilgili literatüre katkı 

sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda Gazap Üzümleri romanında beşeri ve fiziki 

coğrafya unsurlarının betimsel olarak tasvirinden yararlanılacaktır. Çalışma nitel araştırma 

yöntemlerinden içerik analiz yöntemi kullanılmıştır. İçerik analiz yöntemi, belirli kurallara 

dayalı olarak oluşturulan kodlamalarla yapılan niceliksel ve elde bulunan kayıtlı metinlerin 

çözümlenmesine yönelik kullanılan bir yöntemdir (Yıldırım, 2015). Bu anlamda Gazap 

Üzümleri romanında geçen Beşeri Coğrafya ve Fiziki Coğrafya alanında coğrafi kelime 

bulutları oluşturularak incelemeye hazır hale getirilmiş, betimsel içerik analizi yöntemi ile de 

yorumlanmaya çalışılmıştır. 

 

BULGULAR 

Çalışma sonucunda elde edilen verilere göre Jonh Steinbeck’in Gazap Üzümleri romanı 1930’lu 

yıllarda Amerika da geçen kuraklığı ele almaktadır. Bu anlamda romanda birçok coğrafi 

terimlere yer verildiği görülmüştür. Elde edilen coğrafi terimler coğrafyanın alt dallarına göre 

incelenmiş ve ele alınmıştır. 

Gazap Üzümler romanında birçok fizik coğrafya terimlerinin geçtiği görülmüştür. Romanda 

yağmur, dere, rüzgar, atmosfer gibi fiziki coğrafya terimlerinin geçmesi romanın dönemin 

kuraklığı ile ilgili yazılmış olmasından kaynaklanmaktadır.  

 

Şekil 1: Klimatoloji Açısında Oluşturulan Kelime Bulutu 

Gazap Üzümleri romanında klimatoloji alanında coğrafi terimler kullanıldığı görülmüştür. Bu 

terimlerin başında Sıcaklık, Yağmur, Rüzgar, Güneş, Bulut gibi klimatoloji açısından önemi 
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terimler yer almaktadır (Şekil 1). Romanda yıllın belli dönemlerinde geçen hava durumu 

hakkında bilgi verildiği görülmüştür. Romanda geçen “Haziranın yarısı geçti; Texas ve körfez 

taraflarından büyük büyük bulutlar yükseliyordu. Yüksek, kocaman bulutlar... Yağmur getiren 

bulutlar. Tarlalardaki adamlar bulutlara baktılar, havayı kokladılar, rüzgârın esip esmediğini 

anlamak için, ıslak parmaklarını kaldırdılar. Yağmur bir parça serpiştirdi, sonra hemencecik 

başka yerlere doğru uzaklaşıp gitti.” bu ifadeyi destekler niteliktedir. Romanda özellikle 

rüzgarın hareketlerinde bu hareketler sonucunda bölgede meydana gelen değişimler betimsel 

olarak ifade edilmiştir. Örneğin “Rüzgâr daha da arttı. Şimdi taşların altını süpürüyor, saman 

çöplerini, yaprakları, hatta toprak parçalarını bile sürüklüyor ve bunlar rüzgârın yönüne 

uyarak, tarlaların üzerinde uçuşup duruyorlardı. Hava ve gök kararmıştı.” İfadesi ile rüzgar 

hareketler betimlenmiştir. Romanda rüzgar birçok kez ifade edilmiş ve betimlenmiştir. 

Romanda rüzgarların bazen şiddetini arttığını, rüzgar şiddeti ile beraber çevresinde bulunan 

ağaçların zarar gördüğünü ifade edilmiştir. Ayrıca romanda rüzgar hareketleri ile beraber 

yağmurun yağma şekli hakkında da söylemlerin olduğu görülmüştür. “Sonra bir rüzgâr, sanki 

dener gibi, hafif hafif söğütleri salladı; yere bir sürü sarı yaprak düştü. Birdenbire bir rüzgâr 

sağnağı geldi, ağaçları eğdi ve yere yağmur gibi yapraklar döktü. Ananın başına ve omuzlarına 

yapraklar düştü. Gökte kocaman bir bulut, yıldızları kapatarak geçiyordu. Düşen yaprakların 

üzerine iri iri yağmur taneleri damladı; bulut hareketinde devam etti ve yıldızlar yeniden 

meydana çıktı.” İfadesi ile birçok coğrafi olayların art arda gerçekleştiği görülmektedir. 

Bununla birlikte romanda klimatoloji alanında önemli görülen bir diğer atmosfer olayı olan 

yağmurların yağmasından da bahsedildiği görülmüştür. “Yağmur yağarsa, dedi, üstteki tahtaya 

bağlarız. Çoluk çocuk altına girer de ıslanmaktan kurtulur.” İfadesi bu durumu kanıtlar 

niteliktedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2: Bitki Coğrafyası Açısından Oluşturulan Kelime Bulutu 

Gazap Üzümleri romanında bitki coğrafyası alanında kullanılan birçok coğrafi terimlerinde yer 

aldığı görülmüştür. Bunlar özellikle tarım faaliyetlerine dayalı kavramlar ve bölgenin bitki 

türleri romana yansıdığı görülmüştür. Bu anlamda romanda Ot, Ağaç, Çiçek, Kamış, Söğüt 

terimler sıklıkla kullanıldığı görülmüştür (Şekil 2). 
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Romanda bir yol boyu görülen bitki türlerinden bahsedilirken çeşitli betimlemelerin yapıldığı 

görülmüştür. “Beton yolun her iki yanı birbirine geçmiş, bükülmüş kuru çayırlarla çevrilmişti. 

Başaklar bir köpeğin tüylerini yalamaya hazır yulaf kılçıklarıyla, bir atın tırnakları üstündeki 

tüylere dolaşmayı bekleyen çayır tilki kuyruklarıyla, koyunların tüylerine yapışmaya hazır 

yonca yapışkanlarıyla doluydu.” İfadesinde kullanılan çayır, başak, yulaf, yonca gibi bitki 

türleri tarımsal üretimde kullanılan bitki türleri olması nedeniyle dikkat çekmektedir. Buradan 

hareketle bölgenin 24 üretim faaliyetlerinde yoğun olarak yulaf, yoncaların ekildiğini ifade 

etmek yanlış olmayacaktır. Bununla birlikte romanda Söğüt ağacının teşbih sanatı ile ifade 

edildiği görülmüştür. “İleride, yolun kenarında, sıska, tozlu bir söğüt ağacı benek benek bir 

gölge salmıştı. Ağacın zayıf dalları yola eğilmiş; yaprakları da tüyü yolunmuş bir tavuk gibi 

dallar üstünde asılakalmış, seyrelmişti.” İfadesinde bu durumu kanıtlar niteliktedir. Romanda 

bitkilerin gerek hava durumuna gerekse yükseltilere göre farklılık gösterdiği ifade edildiği 

görülmüştür. “Yolun kenarında mısır saplarının gri gölgeleri, havada kızgın tozun keskin 

kokusu vardı. Mısır tarlası bitti, koyu yeşil pamuk tarlası başladı; ince toz tabakasından 

fırlayan koyu yeşil yapraklar ve yeni yeni olan pamuk topları görülüyordu. Bunlar benekli 

pamuklardı, suyun bulunduğu alçak yerlerde sık, yüksek yerlerdeyse seyrektiler.” İfadesi mısır 

saplarının sıcaklığa bağlı olarak gri gölgeli olması ifade edilirken, yolun boyunca mısırların 

bittiği akabinde pamuk tarlalarının bağladığı ifade edilmiştir. Bu aradan hareketle bitkilerin 

yükseltilere göre farklılık gösterdiği veya varlığını devam ettirip ettiremediği gibi coğrafi 

bilgilerinde romanda yer aldığı görülmüştür. Ayrıca romanda bitkilerin geçirdiği evrelerinde 

ifade edildiği görülmüştür. “Koyu yeşil bitkiler, diken diken olmuşlar artık; kozaların içinde 

pamuklar yumak yumak. Beyaz mısır patlakları gibi fışkırmış.” İfadesini bu durumu kanıtlar 

niteliktedir. Romanda bitki türlerinin birçok tekrarlandığı görülmüştür. Bu anlamda en yoğun 

kullanılan bitki Söğüt ağacı olduğu görülmüştür. “Dereler ve küçük nehirler, yataklarının 

kıyılarına doğru yükseldi, söğütlerin, ağaçların köklerine işledi, söğütleri akıntıya doğru 

yatırdı, pamuk bitkilerini köklerinden söktü, ağaçları sürükledi.” İfadesinde nehirlerin söğüt 

ağaçlarındaki değişikliklerinden bahsedildiği görülmüştür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3: Tarım Coğrafyası Açısından Oluşturulan Kelime Bulutu 
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Elde edilen verilere göre Gazap Üzümleri romanında tarım coğrafyası alanında kullanılan 

birçok coğrafi terimlerin olduğu görülmüştür. Gazap Üzümleri romanının dönemin 

kuraklığından bahsetmesi doğal olarak tarımsal faaliyetleri de etkilemesi nedeniyle tarım 

coğrafyası açısından önemli bir eser olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamda romanda 

tarımsal üretimde kullanılan tarım araçlarından, toprağı işleme şekillerinden çapayı ve tarım 

ürünlerinin hasat edilmesinden bahsedildiği görülmektedir (Şekil 3). 

Romanda geçen “Tarım araçları, ağır takımlar, yataklar, somyalarla satılabilecek ve 

taşınabilir her türlü eşya dolu kamyon gittikten sonra Tom, çevrede dolaşmaya başladı.” İfade 

aslında kuraklık nedeniyle tarımsal faaliyetlerin durduğunu ve böylece tarımsal araç gereçlerin 

satıldığı ifade edilmiştir. Bununla birlikte tarımsal üretimde kullanılan traktörler çeşitli 

benzetmelerle ifade edildiği görülmüştür. “Gümüş gibi parlayan, oluklu saçtan yapılma traktör 

garajları canlıydı yalnız; metal, petrol ve benzinleriyle, parlayan diskleriyle canlıydılar.” 

İfadesi bu durumu kanıtlar niteliktedir.  

Tarım coğrafyası açısından romanda özellikle tarımsal üretim öncesinde toprağın geçirdiği 

işlemlerden bahsedildiği görülmüştür. “Kimyasal bileşiminden başka bir nesne olan insan, 

yerde gezer, sapanın ucunu taşa çarpmasın diye çevirir, toprağın üstüne kadar çıkmış olan bir 

taş katının üzerinden sapanı kaydırmak için sapından aşağıya doğru bastırır.” İfadesiyle 

toprağın tarımsal üretim öncesinde sürülmesinden bahsedildiği görülmüştür. Ayrıca romanda 

insanların tarımsal üretim esnasında neler yaptıkları şu ifadelerle dile getirilmiştir. “Pamuk 

çapalıyorlar.. hepsi., dahası çocuklar, büyükbaba bile.” Son olarak romanda tarımsal ürünlerin 

hasat edildikten sonraki süreci şu şekilde ifade edilmiştir: “Artık ürün yetiştiği ve hasat edildiği 

zaman, hiç kimse sıcak bir toprak parçasını eline alıp, onu parmaklarından aşağı 

akıtamayacak. Kimse ne tohuma elini sürecek, ne de büyüsün diye hırsla başında bekleyecek.” 

Buradan hareketle tarımsal ürünlerin hasat edilmesi sonrasında toprağın boş kaldığını bir 

müddet tohum ekiminin durduğu ifade edilmiştir. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4: Jeomorfoloji Açısından Oluşturulan Kelime Bulutu 

Jeomorfoloji açısından Gazap Üzümleri romanı incelendiğinde elde edilen verilere göre, 

romanda jeomorfolojik birçok coğrafi kavramın kullanıldığı görülmüştür. Bölgenin 

jeomorfolojik özellikleri hakkında bilgi verildiği, bölgede bulunan çeşitli nehirlerden ve 

özellikle bölgenin dağları hakkında bilgilerin yer aldığı görülmüştür (Şekil 4). 
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Romanda yol boyunca çeşitli yüksek dağ sıralarından bahsedilmiş ve bu dağların hemen 

ardından yaylaların olduğu ifade edilmiştir. “Ve şimdi yol, yüksek dağlardadır. Holbrook, 

Winslow ve Flagstaff, Arizona'nın bu yüksek dağlarındadır. Sonra dalgalar gibi inip çıkan 

büyük yayla gelir. Ashfork, Kingman ve yeniden, kayalık dağlar, burada suyun yolunu değiştirip 

saparlar.” İfadesiyle dağların uzanış doğrultusundan bahsedilmiştir. Bu anlamda roman 

bölgenin jeomorfolojik özellikleri hakkında bilgi vermesi nedeniyle jeomorfoloji açısından 

önemli bir eser niteliğindedir. Romanda dağların uzanış doğrultusunda görülen jeomorfolij 

unsurlardan şu şekilde ifade edilmiştir: “Bu dağlar, yüce dağlardır ve 66 numaralı yol, bunların 

döne döne arasından gider. Ve birdenbire bir geçit, aşağıda güzel bir ova, daha aşağıda bağlar, 

bahçeler, küçük evler, uzaklarda bir şehir.” Romanda derelerin yön tarifinde kullanıldığı 

görülmüştür. Romanda geçen “Derenin sırtındaki mağara değil mi senin aradığın?” derelerin 

yön tarifinde kullanıldığı ki mağara gibi kavramlarında ifade edildiği görülmüştür. Gazap 

Üzümleri romanı dönemin kuraklığı hakkında bilgi vermesi nedeniyle gidilen herhangi bir yerin 

jeomorfolojik özelliklerinden bahsedilerek yaşanabilir bir alan olduğu ifade edilmiştir. 

Romanda çeşitli araçların geçişleri esnasında yarattığı etki jeomorfolojik olarak şu şekilde ifade 

edilmiştir: “Büyük nakliye kamyonları aralıklarla görülüyor ve toprakta küçük depremler 

yapıyordu.” Bununla birlikte Gazap Üzümleri romanında dere ve nehirleri akış doğrultusundan 

bahsedilirken nehir boyunca bulunan bitkilerdeki değişiklerden de bahsedildiği görülmüştür. 

Bu anlamda roman “Dereler ve küçük nehirler, yataklarının kıyılarına doğru yükseldi, 

söğütlerin, ağaçların köklerine işledi, söğütleri akıntıya doğru yatırdı, pamuk bitkilerini 

köklerinden söktü, ağaçları sürükledi.” İfadesi bu durumu kanıtlar niteliktedir. 

Gazap Üzümleri romanı beşeri coğrafyanın çalışma alanlarından birisi olan ulaşım coğrafyası 

açısından ele alındığında bölgenin önemli yollarından bahsedildiği görülmüştür. Romanda 

geçen “Bu dağlar, yüce dağlardır ve 66 numaralı yol, bunların döne döne arasından gider. Ve 

birdenbire bir geçit, aşağıda güzel bir ova, daha aşağıda bağlar, bahçeler, küçük evler, 

uzaklarda bir şehir.” İfadesi ile gerek fiziki olarak yol boyunca dağların farklılıklarından 

gerekse yolların uzanışlarından bahsedildiği görülmüştür. Bölgenin önemli yollarında birisi 

olan 66 numaralı yol romanda sıklıkla geçtiği görülmüştür. 66 numaralı yol ile ilgili romanda 

“Kaçan halk, 66'nın üzerinden akıyor; bazen bir tek otomobil, bazen küçük bir kervan gibi 

akıyor. Bütün gün, yol boyunca tekerlekler yavaş yavaş dönüyor ve geceleyin bir su yakınında 

konaklıyorlar.” İfadesi yolun yoğunluğundan ve ne sıklıkla kullanıldığı ifade edilmiştir. Ayrıca 

romanda 66 numaralı yolun gün içerisinde gerek sıcaklığa gerekse görüş mesafesine göre farklı 

görüldüğü şu sözlerle ifade edilmiştir: “Halk, 66 yolu boyunca kaçıyor. Ve karayolu güneşin 

altında bir ayna gibi parlıyor; uzakta ısı, beton yolu, üzerinde su birikintileri varmış gibi 

gösteriyor.”  

Gazap Üzümleri romanında salt olarak fizik coğrafya terimlerinde bahsedilmediği, beşeri 

coğrafyaya ait birçok kavramlarında kullanıldığı görülmüştür. Siyasi coğrafya açısından 

romanda devletlerden, hükümetlerin yerli halka ekonomik baskılarından, halkın ekonomik 

sorunlar yaşadıkları ve bu sorunların çözümlerine yönelik çeşitli yollara başvurdukları ifade 

edildiği elde edilen verilerle ortaya çıkmıştır. Romanda kuraklık nedeniyle bölge devletlerinin 

bu konuda tedirginlik yaşadıkları şu sözlerle ifade edilmiştir. “Batı toprakları, başlayan 

değişim altında tedirgin. Batı devletleri fırtınadan önceki atlar gibi tedirgin. Büyük toprak 

sahipleri, sinirli.”  Bununla birlikte hükümetlerin ekonomik gelirlerini arttırmak amacıyla halk 

da vergiler toplayarak halkın tepkisini çektikleri ise şu sözlerle ifade edilmiştir: “Hükümet 

yetkilerinin genişletilmesine, işçi birliğinin kuvvetlenmesine; yeni vergilere, planlara 

kızıyorlar.” Son olarak siyasi coğrafya açısından bölgede yaşayan bir ailenin kuraklığa bağlı 

olarak ekonomik sıkıntılar yaşadıkları ve geçirdikleri süreçleri şu şekilde ifade edilmiştir: “Batı 

devletleri, başlayan değişiklik altında tedirgin. Texas, Oklahoma, Kansas ve Arkansas; New 

Mexico, Arizona, Kaliforniya... Bir tek aile topraktan ayrıldı. Baba, bankadan borç para almıştı 
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ve banka, yani toprak şirketi, -bankanın elinde toprak olduğu için, toprak şirketi haline 

gelmişti-, şimdi toprağı istiyor.” 

Gazap Üzümleri şehir coğrafyası açısından incelendiğinde romanda bölgenin önemli 

şehirlerinden bahsedildiği görülmüştür. Romanda geçen “Joadlarla Wilsonlar bir olmuşlar, 

batıya doğru akıp gidiyorlardı: El Reno ve Bridgeport, Cliston, Elk City, Seyre ve Texola. Ve 

işte sınır, Oklahoma arkada kalmıştı. Ve o gün otomobiller Panhandle of Texas'ı geçtiler. 

Shamrok ve Alanreed, Groom ve Yarnell. Sonra akşamüstü Amerillo'dan geçiyorlar.” İfadesi 

ile belli bir doğrultu boyunca görülen yerleşim yerlerinden bahsedildiği görülmüştür. Bununla 

birlikte şehir coğrafyası ile yerleşme coğrafyasının bir arada verildiği dikkatler çekmektedir. 

Bu anlamda romanda geçen “Bu harap kasabalar suya yakındırlar; evler, çadırlardan, 

otlardan yapılmış, çardaklar ve mukavvalardan oluşmuş, büyük birer hurda yığınıdır.” İfadesi 

kasabaların bulunduğu özel konumdan, evlerin yapısından ve kullanılmaması sonucunda oluşan 

tahribattan bahsedildiği görülmüştür. 

Sonuç itibariyle Jonh Steinbeck’in Gazap Üzümleri romanında birçok coğrafi kavramların 

kullanıldığı görülmüştür. Coğrafi kavramların farklı betimlemeler ve teşbih sanatlarıyla romana 

yansıdığı görülmüştür. Bu anlamda roman edebiyat coğrafyası açısından önemli bir eser niteliği 

taşımaktadır. Romanın, yazıldığı dönemde gerçekleşen kuraklık ile ilgili olması sebebiyle 

edebiyat coğrafyasının inceleme alanına girmesinden önemli nedenler arasındadır. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Edebiyat ve coğrafya arasında tarihsel süreç içerisinde bağları bulunmaktadır. Bu bağ 

edebiyatçılardan, edebi eserlere kadar her alanda etkisini göstermiştir. Bu etki edebi eserlerde 

coğrafi yansımaların yer almasına olanak sağlamıştır. Edebi eserlerde yer alan mekan, zaman, 

olay örgüsü bütünüyle coğrafyanın etkisi altında kalmıştır. Bu anlamda edebiyat ile coğrafya 

arasında sıkı bir bağ bulunduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.  

Edebiyat coğrafyası alanında yapılan çalışmaların yoğun olarak 1980’li yıllarda gerçekleştiği 

görülmektedir. Bununla birlikte ülkemizde Edebiyat Coğrafyası alanındaki çalışmalar daha 

yakın dönemleri kapsamaktadır. Edebiyat Coğrafya alanında yapılan çalışmalar coğrafi 

merkezli okumalar çerçevesinde yapılması, edebi eserlerdeki coğrafi öge ve unsurların ortaya 

çıkmasına olanak sağlamıştır. 

Yapılan bu çalışmada Jonh Steinbeck’in Gazap Üzümleri romanı coğrafi merkezli okumayla 

gerçekleştirilmiştir. Bu sayede romanda geçen coğrafi öge ve unsurlar ortaya çıkmıştır. Roman 

1930’lu yıllarda Amerika’da gerçekleşen kuraklığı konu edinmesi nedeniyle genel itibariye 

romanda Fiziki Coğrafya unsurlarının yoğun olarak kullanıldığı görülmüştür. Buradan 

hareketle Gazap Üzümleri romanı aracılığıyla dönemin genel iklimi, yeryüzü şekilleri, bitki 

türleri, yerleşim yapıları, ekonomik gelir kaynakları hakkında bilgilere ulaşmayı mümkün 

kılmıştır.  

Sonuç itibariyle Jonh Steinbeck’in Gazap Üzümleri romanı gerek yazıldığı dönem gerekse 

günümüzde halen önemini koruyan bir edebi eser olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla 

birlikte roman Coğrafya alanı için bölgenin geçmiş hakkında öngörüde bulunulması açısında 

fikir oluşturmuştur. Bu anlamda Gazap Üzümleri romanı Coğrafya disiplini açısından önemli 

eserler arasında yer almaktadır. 
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ÖZET 

Dairesel delik elde etme işlemi talaşlı imalat alanında delme olarak adlandırılır. Delik boyunun 

delik çapına oranı 10 dan büyük olması durumunda delik delme işlemi derin delik delme olarak 

isimlendirilmektedir. Derin delik delme işlemi esnasında yüzey pürüzlülüğü ve delik çapı 

kaçıklığı istenmeyen durumlardır. Bu sonuçlar, ürün kalitesini ve üretim maliyetli açısından 

önemlidir. Bu çalışmada derin delik delme makinesinin ana spindell devri, karşı spindell devri 

ve ilerleme hızı unsurlarını ele alarak yüzey pürüzlülüğü ve delik çapı kaçıklığı değerleri 

incelenmiştir. İnceleme için Taguchi yöntemiyle deney tasarımı oluşturulmuştur. Deney 

tasarımı için 3 faktör 3 seviyeli Taguchi L9 ortagonal dizisi seçilmiştir. Girdi unsurları farklı 

değerlerde ele alınarak 9 farklı deney yapılmış ve bir çok kriterli karar verme yöntemi olan 

COPRAS yöntemi ile en iyi alternatif deneyler seçilmiştir. COPRAS yönteminde incelenen 

kriterlerin ağırlıklandırılması en iyi alternatifin seçiminde önemli rol oynamaktadır. Bu seçim 

esnasında yüzey pürüzlülüğü ve delik çapı kaçıklığı farklı oranlarda ağırlıklandırılarak en iyi 

deneyler karşılaştırılmıştır. Çalışma ile ana spindell devri, karşı spindell devri ve ilerleme 

hızının yüzey pürüzlülüğü ve delik çapı kaçıklığı üzerindeki etkileri incelenmiştir. Ayrıca 

yüzey pürüzlüğü ve delik çapı kaçıklığı unsurlarının ağırlıkları farklı oranlarda seçilerek 

ağırlıkların etkileri de incelenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Derin delik delme, COPRAS, Deney tasarımı, Taguchi. 

 

ABSTRACT 

The process of obtaining a circular hole is called drilling in the machining field. If the ratio of 

hole length to hole diameter is greater than 10, hole drilling is called deep hole drilling. Surface 

roughness and hole diameter deviation are undesirable during deep hole drilling. These results 

are important in terms of product quality and production cost. In this study, the surface 

roughness and hole diameter deviation values are investigated by considering the main spindle 

speed, counter spindle speed and feed rate elements of the deep hole drilling machine. 

Experimental design is created with the Taguchi method for analysis. Taguchi L9 orthogonal 

array with 3 factors and 3 levels is chosen for the experimental design. By considering the input 

elements at different values, 9 different experiments are carried out and the best alternative 

experiments are selected with the COPRAS method, which is a multi-criteria decision-making 

method. The weighting of the criteria examined in the COPRAS method plays an important 

role in the selection of the best alternative. During this selection, the surface roughness and hole 
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diameter deviation are weighted at different rates and the best tests are compared. In this study, 

the effects of main spindle speed, counter spindle speed and feed rate on surface roughness and 

hole diameter deviation are investigated. In addition, the weights of the elements of surface 

roughness and hole diameter deviation are selected at different rates and the effects of the 

weights are examined. 

Keywords: Deep hole drilling, COPRAS, Design of experiments, Taguchi. 

 

GİRİŞ 

Dairesel delik elde etme işlemine talaşlı imalat alanında delme ismi verilmektedir. Delik 

boyunun delik çapına oranı 10’dan büyük olması durumunda ise delik delme işlemi derin delik 

delme olarak anılmaktadır. Derin delik delme makinelerinde, takımın sertliği kendi uzunluğu 

ile zayıflar, bu durumda takımı bükülmeye duyarlı hale getirir ve işleme sonucu elde edilen 

delikte hatalara neden olarak yüzeyin pürüzlülüğünü ve elde edilen deliğin çapında kaçıklığa 

neden olabilir (Deng ve Chin, 2005).  

Derin delik delme işleminin kalitesi, havacılık sanayisi gibi birçok sanayide önem 

arzetmektedir (Basile, 1993).  Özellikle yüzey pürüzlülüğü ve delik çapı kaçıklığı derin delik 

delme işleminde delik kalitesine belirleyen en önemli unsurlarındandır (Roger ve Russel, 1998). 

Makine parçalarının verimli olarak işleyebilmesi için, yüzey kalitesi önemli etkenlerden 

birisidir. Yüzey kalitesi ise büyük orandan yüzey pürüzlülüğüne bağlıdır (Bayraktar, Sıyambaş 

ve Turgut, 2017). Delik kalitesini belirleyen bu unsurlar, kesme hızı, takım ilerlemesi, iş parçası 

malzemesi gibi farklı kesme koşullarına bağlıdır (Kılıçkap ve Hüseyinoğlu, 2010).  Derin delik 

delmede işleme kalitesi, çeşitli işleme koşulları altında araştırmacılar tarafından incelenmiştir 

(Biermann ve diğç, 2018; Mahmoudi ve diğ., 2009). Aized ve Amjad (2013), çalışmalarında 

kesme hızı, ilerleme hızı gibi derin delik parametrelerinin yüzey pürüzlülüğü ve delik çapı 

kaçıklığı üzerindeki etkilerini incelenmiştir. Çalışmalarında kesme hızı ve ilerleme hızının 

deliğin kalitesini büyük ölçüde etkilediğini ortaya koymuşlardır. 

Bu çalışmada, derin delik delme sonucu elde edilen deliğin yüzey pürüzlülüğünün ve delik çapı 

kaçıklığının en uygun şekilde olması için COPRAS (Complex Proportional Assessment) 

yöntemi ile oluşturulan alternatif deneyler arasından en uygun deneylerin seçimi yapılmıştır. 

İlk olarak ana spindell devri, karşı spindell devri ve ilerleme hızları için üçer kademe 

belirlenerek Taguchi L9 ortagonal dizisi aracılığıyla 9 adet alternatif derin delik delme deneyi 

oluşturulmuştur. Daha sonra yüzey pürüzlülüğü ve delik çapı kaçıklığı için farklı 

ağırlıklandırmalar seçilerek ağırlıklandırmalardaki en uygun alternatif delik delme deneyleri 

belirlenmiştir. 

 

ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Bu çalışmada derin delik delme işlemi için farklı delme deneyleri oluşturulmuş ve delik 

kalitesini belirleyen yüzey pürüzlülüğü ve delip çapı kaçıklığı unsurlarını en uygun olacak 

şekilde deneylerin seçimi yapılmıştır. En uygun delik delme deneyinin belirlenmesi aşamasında 

COPRAS (Complex Proportional Assessment) yöntemi kullanılmıştır. COPRAS yöntemi 

hakkında genel bilgi aşağıda verilmiştir. 

 

COPRAS (Complex Proportional Assessment) Yöntemi 

Bir çok kriterli karar verme yöntemi olan (COPRAS) yöntemi (Zavadskas ve diğ., 2008) bu 

çalışmada çok kriterli derin delik delme problemini çözmek amacıyla kullanılmıştır. COPRAS 
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yöntemi basitliği nedeniyle çok kriterli karar verme problemlerinde sıklıkla kullanılmaktadır 

(Zheng ve diğ., 2014; Albak ve diğ., 2021). COPRAS yöntemi şu temel adımlardan 

oluşmaktadır: 

Adım 1: Karar matrisinin (X) oluşturulması: 

𝑿 = [𝑥𝑖𝑗]𝑚𝑛 =



















mnmm

n

n

xxx

xxx

xxx

21

22221

11211

............
          (1) 

burada xij, i. alternatifin j. göstergesinin değerini temsil eder ve m ve n, sırasıyla alternatiflerin 

ve göstergelerin sayısını belirtir. 

Adım 2: Karar matrsinin normalize edilmesi: 

𝑹 = [𝑟𝑖𝑗]𝑚𝑛 =
𝑥𝑖𝑗

∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑚
𝑖=1

              (2) 

farklı birimlerin farklı değerlerini boyutsuz değerlere dönüştürerek karşılaştırmak için 

normalizasyon yapılır. 

Adım 3: Her bir kriter için belirlenen ağırlık değeri ile normalize edilmiş matrisin çarpılarak 

ağırlıklandırılmış normalize matrisin elde edilmesi: 

𝑫 = [𝑑𝑖𝑗]𝑚𝑛 = 𝑟𝑖𝑗 × 𝑤𝑗             (3) 

Adım 4: Fayda ve maliyet değerlerinin hesaplanması: 

𝑆+𝑖 = ∑ 𝑑+𝑖𝑗
𝑚
𝑖=1               (4) 

𝑆−𝑖 = ∑ 𝑑−𝑖𝑗
𝑚
𝑖=1               (5)  

burada S+i faydalı kriterlerin ve S-i faydalı olmayan kriterlerin toplamını temsil eder. 

Adım 5: Göreceli önem değerlerinin (Qi) hesaplanması: 

𝑄𝑖 = 𝑆+𝑖 +
∑ 𝑆−𝑖
𝑚
𝑖=1

𝑆−𝑖∑ (1 𝑆−𝑖
⁄ )𝑚

𝑖=1

                        (6) 

performans indeksi büyük olan alternatif daha iyi bir alternatifi temsil eder. 

Adım 5: Performans indeksi (Ui) hesaplanması ve sıralamaların elde edilmesi: 

𝑈𝑖 =
𝑄𝑖

𝑄𝑚𝑎𝑥
× 100%              (7) 

Ui  değerleri büyükten küçüğe doğru sıralanarak alternatiflerin tercih sırası belirlenir. 

Alternatif Deneyler 

Bu çalışmada derin delik delme ile elde edilen deliğin kalitesini belirleyen delik çapı kaçıklığı 

ve yüzey pürüzlülüğü; ana spindell devri, karşı spindell devri ve ilerleme hızlarının farklı 

kombinasyonları üzerinden incelenmiştir. Derin delik delme işleminde kullanılan derin delik 

delme makinası ve derin delik delinen makina parçasını görselleri Şekil 1’de verilmiştir.  Şekil 

2 ve Şekil 3’de ise sırasıyla derin delik delinen parçanın delik çapı kaçıklığı ve yüzey 

pürüzlülüğünün ölçümü gösterilmiştir. 
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Şekil 1. Derin delik delme makinası 

 

Şekil 2. Delik çapı kaçıklığı ölçümü 

 

Şekil 3. Yüzey pürüzlülüğü ölçümü 

Bu çalışmada delik delme kalitesini incelemek amacıyla ana spindell devri, karşı spindell devri 

ve ilerleme hızları için üçer kademe belirlenerek Taguchi L9 ortagonal dizisi aracılığıyla 9 adet 
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alternatif derin delik delme deneyi oluşturulmuştur. Taguchi L9 ortagonal dizisi ile oluşturulan 

derin delik delme deneyleri Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Derin delik delme deneyleri 

 Karşı spindell 

devri (d/dk) 

İlerleme hızı 

(m/dk) 

Ana spindell 

devri (d/dk) 

Yüzey pürüzlülüğü 

(Ra) 

Delik çap 

salgısı 

Deney 1 0 0.010 9000 0.14 0.33 

Deney 2 0 0.015 10500 0.18 0.38 

Deney 3 0 0.020 11500 0.30 0.35 

Deney 4 100 0.010 10500 0.20 0.10 

Deney 5 100 0.015 11500 0.18 0.08 

Deney 6 100 0.020 9000 0.15 0.10 

Deney 7 300 0.010 11500 0.05 0.05 

Deney 8 300 0.015 900 0.08 0.03 

Deney 9 300 0.020 10500 0.06 0.04 

 

COPRAS Sonuçları 

Bir çok kriterli karar verme yöntemi olan COPRAS ile yapılan derin delik delme deneylerinin 

sıralanmasında ağırlıklandırma önemli bir unsurdur. Ağırlıklandırma en iyi deneylerin 

sıralamasını etkileyen önemli unsurlardandır. Ağırlıklandırmayı öznel olarak seçmek yerine 

nesnel olarak belirlemek için AHP ve entropi gibi kriter ağırlıklandırma yöntemleri 

bulunmaktadır. Fakat bu çalışmada ağırlıklandırmaya göre testlerin sıralamasının nasıl 

değiştiğini incelemek için bu yöntemler kullanılmamıştır. İlk olarak hem yüzey pürüzlülüğü 

hem de delik çapı kaçıklığı ağırlıkları 0.5 olarak belirlenerek yapılan COPRAS sonuçları Tablo 

2’de verilmiştir. Eşit ağırlık sonuçlarında en iyi deney altenatifi Deney 7 sonrasında ise Deney 

9 dur. Deney 7 ve Deney 9’un performans indeksi (Ui) değerleri birbirine çok yakındır. Yani 

her ikisi de en iyi alternatifler olarak değerlendirilebilir anlamına gelmektedir. En kötü 

alternatifler ise sırasıyla Deney 3, Deney 2 ve Deney 1’dir. Buradan yüksek karşı spindell 

devrinin yüzey pürüzlülüğü ve delik çapı kaçıklığı açısından daha iyi olduğu anlaşılmaktadır. 

Tablo 2. Eşit ağırlık ile COPRAS sonuçları (Yüzey pürüzlülüğü (YP), Delik çapı salgısı (DS)) 

 Karar matrisi Normalize matris Ağırlıklı matris Sıralama matrisi 

 YP DS YP DS YP DS S+ S- Qi Ui Sıra 

Deney 1 0.14 0.33 0.105 0.226 0.052 0.113 0.000 0.165 0.048 0.217 7 

Deney 2 0.18 0.38 0.134 0.260 0.067 0.130 0.000 0.197 0.040 0.181 8 

Deney 3 0.30 0.35 0.224 0.240 0.112 0.120 0.000 0.232 0.034 0.154 9 

Deney 4 0.20 0.10 0.149 0.069 0.075 0.034 0.000 0.109 0.072 0.329 6 

Deney 5 0.18 0.08 0.134 0.055 0.067 0.027 0.000 0.095 0.083 0.378 5 

Deney 6 0.15 0.10 0.112 0.069 0.056 0.034 0.000 0.090 0.087 0.397 4 

Deney 7 0.05 0.05 0.037 0.034 0.019 0.017 0.000 0.036 0.220 1.000 1 

Deney 8 0.08 0.03 0.060 0.021 0.030 0.010 0.000 0.040 0.197 0.892 3 

Deney 9 0.06 0.04 0.045 0.027 0.022 0.014 0.000 0.036 0.218 0.992 2 

Ağırlıklandırmanın en iyi deneyleri belirleme üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla yüzey 

pürüzlülüğü ve delik çapı kaçıklığının ağırlıklandırma değerleri kademeli olarak değiştirilerek 

Tablo 3 ve Tablo 4’de verilmiştir. Tek tabloya sığmadığı için sonuçlar iki tablo halinde 

verilmiştir. Burada ağırlıklandırmalar 0.1’lik aralıklarla 1’e tamamlayacak şekilde yüzey 

pürüzlülüğü ve delik çapı kaçıklığına atanmıştır. Yüzey pürüzlüğünün ağırlığının düşük olduğu 
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COPRAS sonuçlarında Deney 7 daha iyiken, yüzey pürüzlüğünün ağırlığının büyük olduğu 

COPRAS sonuçlarında ise Deney 8 daha iyi olmaktadır. 

Tablo 3. Farklı ağırlıklar ile COPRAS sonuçları (Yüzey pürüzlülüğü (YP), Delik çapı salgısı 

(DS)) 

YP / DS 

ağırlıklandırmaları 0.1 / 0.9 0.2 / 0.8 0.3 / 0.7 0.4 / 0.6 0.5 / 0.5 

 Ui Sıra Ui Sıra Ui Sıra Ui Sıra Ui Sıra 

Deney 1 0.11 7 0.14 7 0.17 7 0.19 7 0.22 7 

Deney 2 0.10 9 0.12 8 0.15 8 0.16 8 0.18 8 

Deney 3 0.10 8 0.12 9 0.14 9 0.15 9 0.15 9 

Deney 4 0.32 6 0.34 6 0.35 6 0.34 6 0.33 6 

Deney 5 0.39 4 0.40 4 0.41 4 0.40 5 0.38 5 

Deney 6 0.34 5 0.37 5 0.40 5 0.40 4 0.40 4 

Deney 7 0.71 3 0.81 3 0.92 3 0.97 2 1.00 1 

Deney 8 1.00 1 1.00 1 1.00 1 0.95 3 0.89 3 

Deney 9 0.84 2 0.92 2 0.99 2 1.00 1 0.99 2 

Tablo 3. Farklı ağırlıklar ile COPRAS sonuçları (Yüzey pürüzlülüğü (YP), Delik çapı salgısı 

(DS)) 

YP / DS 

ağırlıklandırmaları 0.5 / 0.5 0.6 / 0.4 0.7 / 0.3 0.8 / 0.2 0.9 / 0.1 

 Ui Sıra Ui Sıra Ui Sıra Ui Sıra Ui Sıra 

Deney 1 0.22 7 0.24 7 0.26 7 0.28 6 0.32 5 

Deney 2 0.18 8 0.20 8 0.21 8 0.23 8 0.25 8 

Deney 3 0.15 9 0.16 9 0.16 9 0.16 9 0.16 9 

Deney 4 0.33 6 0.31 6 0.29 6 0.28 7 0.26 7 

Deney 5 0.38 5 0.35 5 0.33 5 0.31 5 0.29 6 

Deney 6 0.40 4 0.38 4 0.37 4 0.36 4 0.34 4 

Deney 7 1.00 1 1.00 1 1.00 1 1.00 1 1.00 1 

Deney 8 0.89 3 0.82 3 0.76 3 0.71 3 0.66 3 

Deney 9 0.99 2 0.95 2 0.92 2 0.89 2 0.86 2 

 

SONUÇ 

Bu çalışmada, derin delik delme işlemi sonucu elde edilen deliğin yüzey pürüzlülüğünün ve 

delik çapı kaçıklığının en uygun olması için COPRAS (Complex Proportional Assessment) 

yöntemi ile oluşturulan alternatif deneyler arasından en uygun deneylerin seçimi yapılmıştır. 

COPRAS yönteminde ağırlıklandırma en iyi alternatifleirn belirlenmesinde önemli bir 

unsurdur. Bu çalışmada deliğin yüzey pürüzlülüğüne ve delik çapı kaçıklığına farklı 

ağırlıklandırmalar tanımlanarak sonuçları incelenmiştir. Yüzey pürüzlüğünün ağırlığının düşük 

olduğu COPRAS sonuçlarında Deney 7 daha iyiken, yüzey pürüzlüğünün ağırlığının büyük 

olduğu COPRAS sonuçlarında ise Deney 8 daha iyi olmaktadır. Bu çalışma bir ön çalışma 

niteliğinde olup ilerleyen çalışmalarda farklı yöntemlerle yüzey pürüzlülüğü ve delik çapı 

kaçıklığının iyileştirilmesi amaçlanacaktır.  
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ÖZET 

Sosyal hizmet mesleği, müracaatçının sorunlarını, kültürünü, soruna yönelik bakış açısını 

anlayarak, onun iyilik halini artırmayı ve kendi başına sorunlarını çözebilecek düzeye 

gelmesine yardım etmeyi amaçlayan bir meslektir. Sosyal hizmet uzmanı mikro ve mezzo 

düzeyde birey ve grup odağında çalışırken planlı müdahale sürecinin aşamaları bağlamında 

hareket etmektedir. Planlı müdahale sürecinin bu aşamaları, sosyal hizmet uzmanına müdahale 

sürecinde rehberlik eden, uzmanın sistematik bir şekilde ilerlemesini sağlayan planlı 

adımlardan oluşan bir süreçtir. Hazırlık yapma, tanışma/bağlantı kurma, ön değerlendirme, 

planlama, müdahale, son değerlendirme, sonlandırma ve izleme basamaklarından oluşan planlı 

müdahale süreci, genellikle sosyal hizmet uzmanının bu süreçteki görev ve işlevleri temelinde 

ele alınmaktadır. Bununla birlikte planlı müdahale sürecine ilişkin olarak, sosyal hizmet 

uzmanının müracaatçının sorunlarını, sorunlara yönelik bakış açısını, kültürel kodlarını etkili 

bir şekilde anlayabilmesi için sosyal hizmet uzmanının öz farkındalığının ve buna ilişkin tinsel 

alanını keşfetmesinin önemine vurgu yapan çalışmalar yok denecek kadar azdır. İnsanla bire 

bir temas halinde çalışan ve temelde insanı anlamayı amaçlayan sosyal hizmet uzmanlarının bu 

anlayışı sağlayabilmek için kendisine ilişkin öz farkındalığı, dolayısıyla tinsel alanına ilişkin 

farkındalığı son derece önemlidir. Bu çalışmada sosyal hizmet mesleğinde planlı müdahale 

sürecini değerlendirirken öncelikle sosyal hizmet uzmanının kendi benliğine ilişkin 

farkındalığının sağlanmasının öneminden bahsedilerek, planlı müdahale sürecine farklı bir 

pencereden bakılmaya çalışılmıştır.  

Anahtar kelimeler: Planlı müdahale süreci, tinsellik, öz farkındalık, sosyal hizmet 

 

ABSTRACT 

The social work profession is a profession that aims to increase the well-being of the client by 

understanding the problems, culture and perspective of the problem and to help him reach the 

level where he can solve his problems on his own. The social worker acts in the context of the 

stages of the planned intervention process while working with an individual and group focus at 

the micro and mezzo level. These stages of the planned intervention process are a process 

consisting of planned steps that guide the social worker in the intervention process and enable 

the specialist to progress in a systematic way. The planned intervention process, which consists 

of preparation, meeting/connection, pre-assessment, planning, intervention, final evaluation, 

termination and follow-up, is generally handled on the basis of the social worker's duties and 

functions in this process. However, with regard to the planned intervention process, there are 
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scarcely any studies emphasizing the importance of the social worker's self-awareness and 

exploration of the related spiritual field so that the social worker can effectively understand the 

client's problems, perspectives on problems, and cultural codes. Self-awareness of social 

workers, who work in one-on-one contact with people and basically aim to understand people, 

is extremely important in order to achieve this understanding, and therefore awareness of their 

spiritual field. In this study, while evaluating the planned intervention process in the social work 

profession, the importance of raising awareness of the social worker's self was mentioned and 

tried to look at the planned intervention process from a different perspective. 

Keywords: Planned intervention process, spirituality, self-awareness, social work 

 

GİRİŞ 

Sosyal Hizmet mesleği, insanların iyilik halini, işlevselliğini artırmayı ve var olan güçlerini fark 

etmesi ile kendi yaşamlarında aktif bir şekilde rol almalarını amaçlayan bir meslektir. 

Müracaatçının sorunlarına, gereksinimlerine, yaşamına ve kendisine ilişkin farkındalığını 

artırmasına yardım eden sosyal hizmet uzmanları, öncelikle kendi yaşamını etkileyen içsel ve 

dışsal unsurların farkında olmalıdır. Planlı müdahale sürecinde müracaatçıyla güven ilişkisi 

kurulması ve müracaatçının bütüncül bir şekilde anlaşılabilmesi açısından sosyal hizmet 

uzmanının kendi tinsel alanına yönelik farkındalık geliştirmesi son derece önemlidir.  

Değişen toplum yapısı, sosyal hizmet mesleğinin de şekillenmesine neden olmaktadır. 

Dolayısıyla sosyal hizmet uzmanları, kurumlar, kuruluşlar ve müracaatçılar da değişen toplum 

yapısının etkisiyle farklılaşmakta ve yapılandırılmaktadır. Sosyal hizmet uzmanları toplumdaki 

bu beklentilere yanıt vermeye çalışmaktadır (Payne, 2005). 

Sosyal hizmet uzmanları mikro, mezzo ve makro olmak üzere üç müdahale düzeyinde hizmet 

verirler. Sosyal hizmetin temel amaçları arasında güçlendirici ve destekleyici bir toplum 

yaratmak, bireylerin iyilik halini artırmak ve var olan koşulları geliştirmek yer almaktadır 

(Sheafor ve Horejsi, 2003). Ayrıca sosyal hizmet insanların sorunlarla başetme becerilerini 

artırmayı, müracaatçıların çevresindeki kaynaklardan etkin bir şekilde yararlanmasını 

amaçlayan bir meslektir (Pincus ve Minahan, 1973). Etik ilkelere bağlı kalarak, sosyal adalet 

temelinde dezavantajlı ve yardıma ihtiyaç duyan tüm bireylere yardım etmeyi amaçlayan sosyal 

hizmet uzmanları, müracaatçılara daha etkili bir şekilde yardım sunabilmek, bu süreçte daha 

sistematik şekilde hareket edebilmek için müdahale sürecini planlı bir şekilde 

gerçekleştirmektedir. Literatürde hazırlık yapma süreci ile başlayıp izleme ile son aşamasına 

ulaşan planlı müdahale süreci şu şekilde sınıflandırılmıştır (Duyan, 2010): 

 Hazırlık yapma 

 Tanışma/bağlantı kurma 

 Ön değerlendirme 

 Planlama 

 Müdahale 

 Son değerlendirme 

 Sonlandırma 

 İzleme  

Sosyal hizmet uzmanları planlı müdahale sürecinin tüm aşamalarında birtakım işlevleri ve bu 

işlevlere karşılık gelen rolleri yerine getirmektedir.  
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Şekil 1: Sosyal Hizmetin İşlev ve Bu İşlevlere Karşılık Gelen Roller 

İşlevler Düzey Rol Strateji  

D
A

N
IŞ

M
A

N
L

IK
 

Birey ve aileler (mikro) Muktedir kılıcı Çözümleri bulmada müracaatçıyı 

güçlendirme 

Formel gruplar ve 

organizasyonlar (mezzo) 

Kolaylaştırıcı Örgütsel gelişmeyi destekleme 

Topluluk ve toplum 

(makro) 

Planlayıcı Araştırma ve planlama yapmak 

suretiyle program ve politika 

geliştirmeyi koordine etme 

Sosyal hizmet sistemi Meslektaşlık/izleme Mesleki kültürün yayılması konusunda 

hocalık yapmak, rehberlik yapmak ve 

meslektaşları desteklemek 

K
A

Y
N

A
K

 Y
Ö

N
E

T
İM

İ Birey ve aileler (mikro) Bağlantı 

kurucu/savunucu 

Vaka yönetimi yoluyla müracaatçılar 

kaynaklarla bağlantılandırılır 

Formel gruplar ve 

organizasyonlar (mezzo) 

Uygun hale 

getirici/aracı 

Kaynak geliştirmek için gruplar ve 

organizasyonlar arasında ilişki ağı 

oluştururlar 

Topluluk ve toplum 

(makro) 

Harekete geçirici Sosyal aksiyon yoluyla değişimi 

başlatır ve sürdürür 

Sosyal hizmet sistemi Hızlandırıcı Disiplinlerarası aktiviteler yoluyla 

toplum hizmetlerini uyarır 

E
Ğ

İT
İM

 

Birey ve aileler (mikro) Öğretici Bilgi işleme sürecini kolaylaştırıcı ve 

eğitsel program sağlayıcı 

Formel gruplar ve 

organizasyonlar (mezzo) 

Eğitim Personeli geliştirme yoluyla 

yönlendirme 

Topluluk ve toplum 

(makro) 

Toplumu bilgilendirme Toplumu eğitim yoluyla sosyal 

sorunlar ve sosyal hizmetler hakkında 

kamuoyunu bilgilendirme 

Sosyal hizmet sistemi Araştırmacı/mesleki 

bilgilendirici 

Bilgiler oluşturmak için araştırma keşif 

sürecine katılma 

Kaynak: Miley, K.K., O’Melia, M. Ve DuBois, B.’den aktaran Duyan, 2003 

 

Planlı müdahale sürecinde sosyal hizmet uzmanı bilgi, beceri ve değer temelini esas almaktadır. 

Sosyal hizmet literatüründe, planlı müdahale sürecinde sosyal hizmet uzmanının rollerinin ve 

işlevlerinin neler olduğuna ilişkin çok fazla bilgi yer almaktadır. Bu rollerin ve işlevlerin ise 

daha çok müracaatçıyı anlamaya, müracaatçının iyilik halini artırmaya, sorun çözme becerisini 

geliştirmeye yönelik çabalar ve eylemler olduğu görünmektedir. Ancak sosyal hizmet 

uzmanının tinsel alanının keşfinin müracaatçıyı anlamada temel unsurlardan biri olduğuna yer 

veren çalışmalar yok denecek kadar azdır. Bu çalışmadaki temel vurgu, insanla bire bir temas 

halinde çalışan ve insanın iyilik halini artırmayı hedefleyen sosyal hizmet mesleğinde planlı 

müdahale sürecini karşı pencereden yani sosyal hizmet uzmanının tinsel alanının keşfi 

vurgusunun öneminden yola çıkarak değerlendirmektir. 

Sosyal hizmetin planlı müdahale sürecinde müracaatçının anlaşılması ve onun bulunduğu 

noktadan başlayarak değerlendirmeler yapılması son derece önemlidir. Yani “müracaatçının 

bulunduğu yerden başlamak” ilkesi temeldir. Müracaatçının bulunduğu noktaya gidebilmek ve 

müracaatçının gözünden sorunlara ve hayata bakmak aynı zamanda onun fenomenlerini de 

anlamayı gerektirmektedir. Bu noktada sosyal hizmet uzmanının müracaatçıyı anlayabilmesi, 

onun bulunduğu yerden sorunlara bakabilmesi, sosyal hizmet uzmanının öz farkındalığını 

gerektirmektedir. Sosyal hizmet uzmanının kendisine ilişkin farkındalığının yüksek olması, 

kendini tanıması ve kendisiyle ilişki kurması planlı müdahale sürecinin temel basamağını 

oluşturmakta ve tüm aşamalar için de temel oluşturmaktadır. Cüceloğlu (2021)’nun da belirttiği 

gibi bir kişi kendisiyle ilişki kurmadan bir başkası ile ilişki kuramaz. Temelde insanı, onun 
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sorunlarını ve fenomenlerini anlamayı amaçlayan bir meslek elemanı olarak sosyal hizmet 

uzmanının kendisini nasıl tanımladığı, davranışlarına ve düşüncelerine ilişkin farkındalığı, 

sosyal çevrenin ve kültürel kodların kendisine olan yansıması, kendisiyle olan ilişki düzeyi 

onun tinsel alanına ilişkin farkındalığını gerektirmektedir. Dolayısıyla planlı müdahale 

sürecindeki etkili faktörlerden birisinin sosyal hizmet uzmanlarının tinsel alanlarına yaptığı 

yolculuk olduğu söylenebilir.  

Birçok metinde, kitapta insanların kendisini ve çevrelerini anlamlandırabilmesi noktasında 

kendilik arayışından söz edilmektedir. Bireyin kendisine ve yaşadığı çevreye bir anlam katması 

veya anlam arayışı da yine kendilik yani “ben” arayışı ile ilişkilidir. İnsanın anlam arayışının 

temelinde de bir nevi kendilik arayışı vardır. Hesse (2020), Siddhartha isimli kitabında insanın 

“ben” arayışını ve kendisi hakkında aslında çok az şey bildiğini şu sözlerle ifade etmiştir: 

“…İç yüzünü öğrenmek istediğim şey Ben’di. Kurtulmak, alt etmek istediğim şey Ben’di. Ama 

alt edemedim, sadece yanılttım, sadece kaçtım ondan, sadece saklanıp gizlendim. Doğrusu bu 

dünyada Ben’im kadar kafamı kurcalayan başka bir şey olmadı. Ve bu dünyada kendim kadar 

az bildiğim başka hiçbir şey yok!”  

İnsanın kendisinin farkında olma ve anlam arayışı yüzyıllardır süregelen bir konudur. Bununla 

birlikte insanla çalışan bir meslek elemanı olarak sosyal hizmet uzmanının tinsel alanına 

yönelik farkındalığı son derece önemlidir. 

Planlı Müdahale Sürecinde Tinselliğin Önemi 

Her bireyin yaşamında tinsellik, son derece önemlidir. Bireyin kendi benliğine, yaşama, 

yaşamdaki olaylara ilişkin sorgulamaları, anlamlandırmaları; yaşamdaki amaçları, inanç ve 

değer sistemleri tinsel alanın bir parçasını oluşturmaktadır. Tinsellik bireyin dünyayla ve 

kendisiyle olan bağlantıları, transandantal ve kutsalın takdiri, idealizm duygusu, anlam ve amaç 

duygusu, iyilik halinin ve bilinçlilik en yüksek seviyesi gibi amaçların gerçekleştirilmesi 

yönünde insan gelişiminin önemli bir sürecidir (Derezotes, 2000). 

Bireylerin içsel alanında yaşamını ve kendisini sorgulaması aynı zamanda tinsel alanına yaptığı 

bir yolculuk olarak düşünülebilmektedir. Ayrıca bireyler inançları, herhangi bir “şeye” olan 

bağlılıkları ve atfettikleri kutsiyet ile yaşadığı zorluklarla mücadele edebilmektedir (Akgül 

Gök, 2020).  

Latince kökenli bir kelime olan tinsellik, spirit, spiritus kelimelerinden türemiştir (Piles, 1990). 

Tinsellik bireyin iyilik hali, sorunlarla baş etme stratejisi ve dayanıklılık üzerinde oldukça 

etkilidir. Bireyin potansiyeli ve iyilik hali gibi konular bağlamında 20. yy sonlarına doğru 

sıklıkla bahsedilen bir kavram haline gelmiştir (Gockel, 2011).  

Planlı müdahale sürecinde sosyal hizmet uzmanı ve müracaatçı arasında güven ilişkisinin 

kurulması son derece önemlidir. Güven ilişkisinin kurulabilmesi için müracaatçının sosyal 

hizmet uzmanı tarafından anlaşıldığını hissetmesi, uzmanın müracaatçıyı inançları, kültürel 

değerleri ile kabul etmesi ve müracaatçıya empatik geribildirimler vermesi gerekmektedir. Bu 

bağlamda Akgül Gök (2020)’ün de belirttiği gibi uzmanın tinsel alanına ilişkin farkındalığının 

aynı zamanda öz farkındalığını artırdığı, planlı müdahale sürecinde terapötik ilişkiyi 

güçlendirdiği belirtilmektedir. Sue ve Sue (2008), danışmanın kendisine ve kendi değerlerine 

ilişkin farkındalığının, farklı kültürel özelliklere sahip danışanları, onların dünya görüşlerini 

anlamasında son derece önemli olduğunu belirtmiştir. Gockel (2011) de kendi tinsel alanının 

farkına varmış danışmanların, danışanının tinsel alanına daha duyarlı olabileceğini belirtmiştir.  

Sosyal hizmet uzmanının kendi tinsel alanının farkında olması, aynı zamanda kendi kültürünün, 

duyuşlarının ve bilişlerinin de farkında olması anlamına gelmektedir. Diğer taraftan sosyal 

hizmet uzmanının tinsel alanına yönelik farkındalığı çevreye ve diğer insanlara ilişkin 
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farkındalığını da beraberinde getirmektedir. Sosyal hizmet uzmanları farklı kültürlere, 

değerlere ve inançlara sahip müracaatçıların iyilik halini ve işlevselliğini artırmayı 

hedeflemektedir. Her bir insan farklı kültüre, değerlere ve inançlara sahiptir ve aynı zamanda 

hayatı anlamlandırma, sorunlarla baş etme biçimleri de farklıdır. Dolayısıyla her insan tek ve 

biriciktir. Tek ve biricik olan müracaatçılarla yola çıkarken öncelikle güven ilişkisi 

kurulmalıdır. Güven ilişkisinde temel unsurlardan biri de müracaatçının sosyal hizmet uzmanı 

tarafından anlaşıldığını hissetmesidir. Anlamak ve anlaşılmak için de özellikle sosyal hizmet 

uzmanının kendi tinsel alanına ilişkin farkındalığı gerekmektedir. Yani uzman öncelikle 

kendisiyle olan ilişkisinin farkında olmalıdır ki karşısındaki kişiyle ilişki kurabilsin.   

Bu ifadelerden de anlaşılacağı üzere sosyal hizmet uzmanının müracaatçıyı, onun sorunlarını 

anlayabilmesi ve tinselliğine vurgu yapabilmesi için kendinin farkında olması gerekmektedir. 

Çünkü kendi tinsel yolculuğuna çıkmamış olan uzmanın, müdahale sürecinde tinselliğe vurgu 

yapması beklenemez. 

 

SONUÇ 

Sosyal hizmet mesleğinde mikro ve mezzo düzeyde gerçekleştirilen uygulamalar, planlı 

müdahale süreci aşamaları göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmektedir. Planlı müdahale, 

hazırlık yapma, tanışma/bağlantı kurma, ön değerlendirme, planlama, müdahale, son 

değerlendirme, sonlandırma ve izleme olmak üzere sekiz basamaktan oluşmaktadır. Bu 

süreçlerde müracaatçı çevresi içinde değerlendirilir ve sorunlarının çözümüne yönelik, 

müracaatçı ile birlikte bir müdahale süreci oluşturulur. Tüm aşamalarda müracaatçıyı anlamak 

ve onunla empati kurmak oldukça önemlidir. Ancak müracaatçıyı anlayabilmek, onun 

penceresinden sorunlara bakabilmek için sosyal hizmet uzmanının öncelikle kendisini fark 

etmesi, tanıması, kendisiyle iletişim kurması ve tinsel alanına yönelik bir farkındalık geliştirmiş 

olması gerekmektedir. Bireyin duyuşlarıyla ve bilişleriyle de bağlantılı olan tinsellik, bireyin 

yaşam, kendisi ve dünya hakkındaki anlamlandırmalarını da etkilemektedir. Bu bağlamda 

müdahale süreci açısından sosyal hizmet uzmanının önce kendi tinsel alanını keşfetmesi ve 

müdahale sürecinde de tinselliği kullanması, müdahalenin etkililiği açısından önem 

taşımaktadır.  
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ÖZET 

Bu çalışmada haar like method ‘unun görüntü işleme konusundaki önemi anlatılmıştır. 

Görüntü işleme ve nesne tanıma konularında bilgisayarların CPU ‘sunun kullanımı esnasında 

renkli görüntüler bilgisayarları yavaşlatabilmektedir bu yüzden görüntü aktarımı geç 

gerçekleşebilir. Ancak Haar Like metodu kullanıldığı zaman renkli görüntüler siyah beyaz 

görüntülere çevrilir ve görüntüler üzerinde sayısal değerler kullanılarak hızlı bir şekilde işlem 

yapılır. Bu sayede görüntü akratımı hızlı bir şekilde gerçekleşir. Görüntü işlemenin temelinde 

nesne tanıma vardır, aynı zamanda gerçek zamanlı görüntü aktarımında hızlı görüntü aktarma 

işlemi önemlidir ve gerçek zamanlı görüntü aktarımında sıklıkla derin öğrenme metodları 

kullanılır. Bu çalışmada önemli olan adım adım haar like metodu ile birlikte nesne tanıma 

işlemlerinin nasıl hızlı bir şekilde yürütüldüğü ve bu algoritmanın farklı özelliklerinin nasıl 

etkili bir şekilde nesneleri ayırt ettiğinin açıklanmasıdır. Haar like algoritması aynı zamanda 

derin öğrenme metodu ile de birlikte kullanılmaktadır. Haar like metodu kenar bulma 

özellikleri üzerine çalışan bir algoritmadır. Renkli olan görüntüler siyah beyaza çevrildikten 

sonra siyah ve beyazlıklar sayısal değer olarak 0 ile 255 arasında 256 bit olarak ayrılır işte bu 

algoritma yani haar like metodu yaklaşımı ile keskin sayı farkının olduğu yerde bir nesne 

olduğunun farkına varılır bu şekilde görüntülerdeki nesneler tanınır ve görüntü işleme 

işlemleri başarılı bir şekilde gerçekleştirilir.      

Anahtar Kelimeler: Haar like metodu. Haar like metodunun özellikleri. Anlık Görüntü 

İşleme. 

 

ABSTRACT 

In this study, the importance of haar like method is explained for image processing. The 

colored images operations may occur slowly during colored image detection because 

computer’s CPUs performance may enforce. But if Haar Like Method is used then this 

method converts colored images to the black and white images. By this method the CPU 

performance will be more quickly. Also the basics of haar like method and image processing 

principals are explained by edge finding algorithm. So for real time object detection problems 

quick image transfer is important. Also mostly deep learning method is used for quick image 

transfer solutions. In this study step by step haar like algorithm approach and the main 

purpose of quick image processing infrastructrure and quick object detection will explain in 

details.  Also the characteristic of haar like method is explained. Haar like method is based on 

edge finding algorithm. After converting colored images to black and white images. The 

blacks and whites seperated between the range of 0 and 255 numeric values as 256 bit. So by 

using this method the significant changes on numeric values is noticed and any kind of object 

is defined successfully by this method.  

Keywords: Haar like method, haar like features, Real time image processing. 
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INTRODUCTION  

In Today’s Technology Solutions , Image Processing is very important especially for strategic 

sectors (Internet of Things, Drones, Medical Sector, Agriculture..). Also Image processing is 

one of the most rapidly growing technology today.  Since we need to define real time display 

actions as digital solutions So we should use image processing methods to find efficient ways 

to real life real time data transfer operations.  Also Image Processing Operations are very 

important at object detection operations.  For any image processing operation to define any 

object detection problem we need to identify objects correctly. 

Digital image processing consists of the manipulation of images using digital computers. 

(Eduardo A.B. da Silva, Gelson V. Mendonça, 2005). 

An image may be defined as two dimensional function f(x,y), where x and y are spatial 

(plane) coordinates and the amplitude of f at any pair of coordinates (x,y) is called the 

intensity or gray level of the image at that point. When x,y and the intensity values of f are all 

finite discrete quantities we call the image a digital image. The field of digital image 

processing refers to processing digital images by means of a digital computer. Note that a 

digital image is composed of a finite number of elements, each of which has a particular 

location and value. These elements are called picture elements, pets and pixels. Pixel is the 

term used most widely to denote the elements of a digital image.  (Rafael C. Gonzalez, 

Richard E. Woods, 2007). 

Digital image processing is a process to perform image processing algorithms on digital 

images. Digital image processing is an advanced technology that enables to manipulate digital 

images by using computer software.  

Digital image processing concerns the transformation of an image to a digital format and its 

processing by digital computers. Both the input and output of a digital image processing 

system are digital images. Digital image analysis is related to the description and recognition 

of the digital image content. Its input is a digital image and its output is a symbolic image 

description. In many cases, digital image analysis techniques simulate human vision 

functions.  (I.Pitas, 2000). Image processing may be performed at several levels of details. At 

the lowest level, basic image contents are processed to produce another image which is 

suitable for some applications. This kind of conversion of captured raw image into good 

quality useful ones is called image enhancement. Some other relavent processes are image 

restoration. Images may be represented in various different forms depending on application 

needs. For example, for the purpose of transmission of images over the internet an encoding 

technique that may provide a very high compression ratio may be used. This kind of 

processing is called image encoding. Low level processing requires very little knowledge of 

the image contents. Images may be segmented to identify objects and background separately. 

This process is called image segmentation. Sometimes, only the outlines or boundaries of 

objects are only needed. In such sitiuations boundary detection techniques are applied over 

the input image. These processes are commonly known as image analysis. (Malay K. Pakhira, 

2011). 

 

RESEARCH AND METHOD  

The algorithm was started by the image extraction. When those images were not good 

enough, an image rotation, contrast and brightness adjustment should be implemented. Next, 

the conversion of RGB (Red, Green, Blue) to grayscale images would be performed. In order 

to emphasis on the important information, the images were cropped into desired dimension. 

The noise reduction process was started by the image complementary operation. The function 
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also tackled to construct a new background from the complement images. Then, an image 

filtering operation was implemented to choose the valuable image data. The image 

segmentation which involved image thresholding and conversion to binary images needed a 

threshold value. It corresponded to adjustment the pixel value. The water phase was set to 

black color and the air was set to white color. The image complement of the perimeter 

function performed the clear image boundary by choosing the outer border.(Okto 

Dinaryanto, Arif Widyatama, Akmal Irfan Majid, Deendarlianto, and Indarto, 2016) 

Binary images take only two values,i.e., either '0' or '1'. The brightness graduation can not be 

diffentiated in the binary image. An example of a black and white image. A grayscale image 

can be converted to a black and white or binary image by the thresholding operation. 

Geometric properties of an object, like the location of the centroid of the object or the 

orientation of the object, can be easily extracted from a binary image. (S Jayaraman, S 

Esakkirajan, T Veerakumar, 2009) 

An image is represented as a function F(a,b) which is 2-dimensional, where a and b are the 

spatial or plane coordinates. The range of ‘F’ at any point of (a,b) is called the intensity of the 

image at that point. If a, b and the values of f are finite, the image is said to be a digital image. 

A digital image consists of pixels having particular locations and values. The value of pixel 

has ranged from 0 to 255. 

One of the well known image processing operation is face recognitation also face detection is 

an active research area comprising the fields of computer vision, machine learning and 

intelligent robotics. However, this area is still challenging due to many problems arising from 

image processing and the further steps necessary for the detection process. 

To calculate the Haar-like feature value, the pixel sum of the light grey rectangle is 

substracted from the pixel sum of the dark grey rectangle. Type A.1 to A.5 are the original 

Haar-like features from a Face Detection. In Table 1.  

The examples for the different types B to D are used for the Hopfield Neural Network (HNN) 

The pixel sums of every small rectangle is part of the input vector. 

Table-1. Calculation of Haar-like feature value, rectangle method to detect objects. 

 
In many detection tasks involving visual input processing one main question is how robust the 

developed detection technique is regarding e.g. different light conditions, nonstationary 

background, and natural image noise. In particular, face detection is challenging as some 

important face-representing features like eyebrows or nose could be hard to detect. In addition 

to robustness, the real-time constraints met in video streaming or in human-robot-interaction 

scenarios further push research towards fast algorithms. A major step in face detection is the 

feature extraction. Here, the computation of Haar Features on grey-valued images has shown 

great success in detection and recognition applications. (Nils Meins, Doreen Jirak, Cornelius 

Weber, Stefan Wermter, 2012) 

The Researchers Paul Viola and Michael Jones adapted the idea of using Haar wavelets and 

developed the so-called Haar-like features. A Haar-like feature considers adjacent rectangular 

regions at a specific location in a detection window, sums up the pixel intensities in each 

region and calculates the difference between these sums. This difference is then used 

to categorize subsections of an image. For example, with a human face, it is a common 

observation that among all faces the region of the eyes is darker than the region of the cheeks. 

Therefore, a common Haar feature for face detection is a set of two adjacent rectangles that lie 
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above the eye and the cheek region. The position of these rectangles is defined relative to a 

detection window that acts like a bounding box to the target object (the face in this case). 

In the detection phase of the Viola–Jones object detection framework, a window of the target 

size is moved over the input image, and for each subsection of the image the Haar-like feature 

is calculated. This difference is then compared to a learned threshold that separates non-

objects from objects. Because such a Haar-like feature is only a weak learner or classifier (its 

detection quality is slightly better than random guessing) a large number of Haar-like features 

are necessary to describe an object with sufficient accuracy. In the Viola–Jones object 

detection framework, the Haar-like features are therefore organized in something called 

a classifier cascade to form a strong learner or classifier. The key advantage of a Haar-like 

feature over most other features is its calculation speed. Due to the use of integral images, a 

Haar-like feature of any size can be calculated in constant time (approximately 60 

microprocessor instructions for a 2-rectangle feature). (Viola and Jones, 2001) The first step 

is to collect the Haar features. A Haar feature is essentially calculations that are performed on 

adjacent rectangular regions at a specific location in a detection window. The calculation 

involves summing the pixel intensities in each region and calculating the differences between 

the sums. Here are some examples of Haar features below in Table 2. (Aditya Mittal, 2012).  

Table 2. Haar feature calculations that are performed on adjacent rectangular regions 

 

 

CONCLUSION  

Why this method convert colored images to white and black colors? Because RGB (Red, 

Green, Blue) Colored images enforce Computer’s CPU and because of that reason CPU 

works slowly. If the CPU ( Central Processor Unit ) works slowly then Real Time, Live Video 

Operations or Live Object Detection Operations can’t finish succesfully for ex: By Using a 

Camera System Detection of a Car to open a bareer in a car park location.   

So, by using haar like method we can convert colored images to black and white colors result 

of this operation now the computer ‘s CPUs works more faster and all the operations will be 

complete more quickly by using haar like method. So the speed is very important for real time 

image processing to define the objects quickly and simultaneously. Because of this reason 

haar like method is very important for real time image processing solutions. Also deep 

learning use haar like method to solve image processing and object detection problems 

quickly. 
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ABSTRACT 

The process of becoming a teacher starts with a person’s desire to enter an Educational 

Faculty and continues by taking the necessary courses to fulfill the formal process of studying 

at a university. However, although the period that the process has started is known, the period 

which shows the end of the process doesn’t exist, as this profession needs lifelong dedication, 

learning and hard work. 

At universities, students are taught with the lessons which help them come closer to the idea 

of becoming a teacher. The students are given theoretical tuition which gives rational 

explanations to almost every situation in a learning environment. In this period, the candidate 

teachers “learn how to teach”. Therefore we can easily say that the time spent in the 

Educational Faculties is a period where the students are constructed with a professional 

identity as well as theoretical learning. 

The process of becoming a teacher continues after finishing the faculty. The process of 

becoming a teacher lingers as the graduates need to pass another exam to be replaced as a 

teacher. It is when the teachers are placed when they understand that the process of becoming 

a teacher doesn’t have an ending and that the process goes on until the retirement period.  

So what some of the reasons why these people want to becomes a teacher; this current study 

explores the reasons indicated by 56 prospective English teachers about the reasons why they 

have chosen a profession which doesn’t have a period of completion.  

Keywords: Teaching, Language Classrooms, English Teacher, Language Learning, 

 

ÖZET 

Öğretmen olma süreci, kişinin Eğitim Fakültesine girme isteğiyle başlar ve üniversitede 

öğrenim görmenin resmi sürecini yerine getirmek için gerekli dersleri alarak devam eder. 

Ancak sürecin başladığı dönem bilinmesine rağmen, bu mesleğin ömür boyu özveri, öğrenme 

ve sıkı çalışma gerektirdiği için sürecin sonunu gösteren dönem yoktur. 

Üniversitelerde öğrencilere öğretmen olma fikrine yaklaşmalarına yardımcı olan dersler 

verilir. Öğrencilere, bir öğrenme ortamındaki hemen hemen her duruma rasyonel açıklamalar 

veren teorik dersler verilir. Bu dönemde öğretmen adayları “öğretmeyi öğrenirler”. 

PROSPECTIVE ENGLISH LANGUAGE TEACHERS’ MOTIVATION TO BECOME 

FUTURE TEACHERS 

İNGİLİZCE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN OLMAK İÇİN MOTİVASYONLARI  
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Dolayısıyla Eğitim Fakültelerinde geçirilen sürenin öğrencilerin teorik öğrenmenin yanı sıra 

profesyonel bir kimlikle yapılandırıldığı bir dönem olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 

Fakülteyi bitirdikten sonra öğretmen olma süreci devam eder. Mezunların öğretmen olarak 

değiştirilmeleri için başka bir sınavı geçmeleri gerektiği için öğretmen olma süreci devam 

eder. Öğretmenlerin, öğretmen olma sürecinin bir sonu olmadığını ve sürecin emeklilik 

dönemine kadar devam ettiğini anladıkları zaman ise bir eğitim kurumuna yerleştirildikleri 

zamandır. 

Peki, bu insanların öğretmen olmak istemelerinin sebeplerinden bazıları nelerdir; Bu mevcut 

çalışma, 56 İngilizce öğretmeni adayının bitirme süresi olmayan bir mesleği seçme 

nedenlerine ilişkin belirttiği nedenleri araştırmaktadır. 

Anahtar kelimeler: öğretim, dil sınıfları, ingilizce öğretmenliği, dil öğrenimi  

 

INTRODUCTION  

Given the changes brought about by the global status of English, man's relationship with the 

English language brought the need to pay special attention in the field of English language 

teaching (ELT). Influential construct called integrativity needed to be reinterpreted because of 

the increasing role of English as a world language.  English as a world language had to be 

reinterpreted because it became clear that most learners of English learn the language for 

instrumental reasons or to become global citizens, and not because of any identification with 

the native speakers or cultures of the English language (Doernyei, 2005). 

This globally important role could be one of the important factors influencing language 

teachers' motivation in contexts where English proficiency is associated with social status 

(Kim & Kim, 2016). Moreover, as Doernyei and Ushioda (2011) point out, the increasing 

prevalence and recognition of the international use of English can have a positive impact on 

motivation. 

Despite the mentioned circumstances, there are a high number of students who enter higher 

education institudes to become English Language teachers. The reasons why students choose 

these departments is a question that has not been answered frequently as student choice 

wasn’t one of the popular areas of study in the field. Generally, the question is asked to find 

out the motivation of the in-service- teachers to become English language teachers.  That is 

why extremely little is known about the motivation of the prospective Language teachers.  

(Kyriacou & Kobori, 1998; Topkaya & Uztosun, 2012).   Not much information is found 

about the motivational characteristics of prospective language teachers motivation to become 

teachers related to their attitudes which is one of the key variables of motivation, according to 

Doernyei (2005). In general, motivation is a person's drive to exert effort, make certain 

decisions, and commit to an action (Doernyei & Ushioda, 2011). 

Teachers’ motivation refers to the desire that the prospective language teachers have during 

their studies, and this motivation influences their determination to enter the teaching 

profession and their commitment to the teaching profession (Sinclair, 2008). Prospective 

teachers' motivation is inherently diverse and subject to change; it is multifaceted and evolves 

throughout teacher education (Gao & Trent, 2009; Lee & Yuan, 2014). The implication of 

these characteristics of motivation is that the evolution of motivation over time needs to be 

examined. It can be considered as an pressing issue to study prospective teachers' motivation 

to become English teachers. According to Kyriacou and Kobori (1998) motivation reveals 

three catagories; intrinsic, extrinsic, and altruistic reason. Prospective teachers who chose the 

teaching profession for intrinsic reasons are primarily motivated by the enjoyment of 

teaching. On the other hand, extrinsic reasons have to do with externally controlled teaching-
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related factors such as job stability, and altruistic reasons are the perception of the teaching 

profession as socially valuable (Kyriacou & Kobori, 1998). 

 

THE STUDY  

Design  

Data collection of the present study begins with the development of a quantitative data 

collection instrument. After validity and reliability studies, the quantitative scale is then 

administered to the participants of the study.  

Context  

The present study is situated in the context of a highly rated Turkish State University.  In the 

context of the study, foreign language teaching has experienced many ups and downs due to 

the changing language policies throughout the years.   In the Turkish education system, 

teaching English as a school subject is officially offered in the second grade of elemenrary 

school when students are 8 years old and continues for the rest of their high school and 

secondary school educatıon. All the decisions regarding teaching methods and materials, 

assessment procedures are made centrally by the Ministry of Education. 

Participants 

The participants of the current study were 56 students who are studying at the english 

Language Teaching department of a highly rated state university in Turkey.  73% of the 

participants were female and 27% were male students. To collect data, the students were 

asked to answer an online survey. Among all the students, the ones who agreed to participate 

in the study, answered 22 multiple choice questions. The reason for selecting prospective 

language teachers as the subject of this study, was to shed a light on the reasons why these 

people want to choose teaching as their future profession. No special permission was required 

to conduct the present study in our context. However, we assured participants that their 

security, privacy, and confidentiality of their data would be maintained and that they could 

opt out of the study at any time. The demographic data of the participants can be found in 

Table 1. 

Procedure 

In order to collect data, a quantitative collection tool was designed using Google Forms and 

the electronic version of the tool was shared with the students in the form of a link. In 

addition,  internet link to the questionnaire was posted on WhatsUpp groups of the students. 

In order to avoid students responding more than once,  “Limit to one response" option was 

enabled in the Google forms so that each participant could only submit one response. 

Data Collection Tool  

A questionnaire developed by the researcher was used to collect the quantitative data, which 

consisted of an introduction, a demographic information section, and a main section. The 

introductory section introduced the study and informed participants of their rights to voluntary 

participation, anonymity and confidentiality. The next section collected participants' 

background information on the year they are studying, gender and age and their institution.  

The main section of the questionnaire included a total of 25 meaningful items in English, to 

which participants responded by selecting one of the options ranging from " very important,     

fairly important and not important".  
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Table 1. Demographic Information of the participants took part in the study 
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FINDINGS 

Table 2. Job offers good job Security 

 

As can be seen in Table 2, within the scope of the data of this study, 71.4% of the participants 

strongly agreed and 19.6% agreed with the statement “Job offers good job Security” And only 

8.9 % indicated that it is not important.    

Table 3. The job has social hours 

 

As for the second statement seen in Table 3, 53.6 % of the participants strongly agreed and  

39.3% agreed with the statement “The job has social hours” And only 7.1 % indicated that it 

is not important.    
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Table 4. The level of pay is quite good. 

 

Again, a large proportion of the participants revealed that the level of pay is a very important 

component. Participants rated this suggestion 58.9% asv “very important” and 32.1% as 

“important”. Although the salary of the teachers is not very high compared to their western 

collegues, still it can be said it is mostly considered as satisfactory in the national contex.     

Only  8.9% of the participants do not agree with the statement.  

Table 5. There are long holidays. 

The results indicated that 50% of the participants perceive that is very important and 39.3% 

revaled that it is important to have long holidays. According to these results it can be 

indicated that having long holidays is an important variable to choose teaching as a 

profession.  Only 10.7% of the participants believe that having long holidays is not a big deal 

to choose teaching as a proffession.  
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Table 6. I enjoy the subject I will teach / I am teaching 

 

A total of 96.5% of the participants asserted that they enjoy the subject they are teaching. 

Only 3.6 % said that, their subject of teaching does not make a big difference in their choises 

of the profession.   

Table 7. I like working with children 
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Table 8. I want to help children succeed.  

 

Responses given to the statements shown on the Tables 7 and 8 reveal that the participats’ 

general attitude towards children is very positive and this positive attitude is rated as a highly 

determinant variable to choose teaching as a profession. Likewise, the results revealed that 

working with children (55.4% and 28.6%) and helping the children to succeed (75% and 

19.6%) were rated by a high number of the partipants.  

 

Table 9. The job has a varied work pattern.  

 

As for having varied work program; the results revealed that it is one of the most successful 

components of the study. Total of 92.9% of the participants rated that is a variable that is 

taken into consideration while choosing teaching as a future profession.  
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Table 10. It helps pupils become more internationally minded.  

 

The results of descriptive statistics show that the proposition for becoming more 

internationally minded is rated positively by a total of 78.6% of the participats as “very 

important” and 16.1% “important”. The results show that this proposition has a high impact 

on the success of the program to be chosen by the students. The participants who rated 

negatively were rated only as 5.4%.  

Table 11. I like the activity of classsroom teaching.  

 

A total of 60.7% of the participants asserted that they very much enjoy the teaching activity 

and additionally 28.6% also rated positevly to this statement. It is interesting that 10.7 % of 

the participants indicated that they are not fond of classroom teaching  
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Table 12. English Language Teaching is a prestigious job in my society. 

According to the findings of the study, the participants’ rating to the statement “English 

Language Teaching is a prestigious job in my society” was rated high. Total of 87.5% 

participants indicated positive responses. It is important to see that the reputation of a 

proffession is an important variable. 

Table 13. I have always been interested in Language especially English. 

 

The findings, revealed that the interest in the languages, especially the interest to the English 

language is rated as the highest variable in choosing English language teaching as a 

profession. 98.3% of the participants responses were positive and only 1.8% rated negatively. 

The results given to this statement clearly shows that the profession is highly chosen by the 

people who enjoy their teaching subjects.  
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Table 14. I can get a job in any part of my country.  

 

Having an oportunity  to get a job and also the flexibility of the location to find the job are 

also motivational factors for the participants to choose the job as a profession. 53.6% of the 

participants rated this staement as “very important” and 44.6% of them rated as “important”. 

A very low number of participants (1.8%) claimed that this statement is not an important 

variable in their decision to be an English teacher.  

Table 15. English is important to me. 
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Table 16. English is an important subject for pupils. 

 

Statements 16 and 17 seek to understand the participants’ perception to the English language 

both from their own side and from the future target audiences’ side. The findings reveale that 

the interest in the English language and the perception of its positive use were rated very high. 

Especially the statement “English is important to me “ was rated positively by 98.2% of the 

participants. Also, English being an important subject for pupils, was also rated positively by 

94.6% of the participants. The results to this statement clearly show the interest and the 

positive attitude of the participants towards the language they are learning and future 

teaching, which is one of the very important findings of the study 

 

Table 17. Being a teacher can help improve society. 

 

The responses given to the statement “Being a teacher can help improve society” was also 

rated highly ( 85,7% and 8,9%).  These responses show that the choice that the participants do 

while choosing their future profession has a greater meaning than just having an idea of 

earning Money. The results show that the participants believe that they will have a greater 

purpose like helping and improving the society. 
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Table 18. Beign a teacher can lead on to other jobs in the future.  

Responses given to Statement 18 and to the Statement 21, both indicate that the students who 

are planning to become an English teacher have a hope for a Plan B for their professional 

future plans. A total of 76.8% of the participants asserted that having a possibility of finding a 

job in other areas apart from teaching is very important. Additionally 19.6% of the 

participants indicated that it is important to have this opportunity. Among all the participants, 

only 3.6% indicated that the given statement is not an important variable for them in choosing 

the profession.   

Table 19. Other people encouraged me to become a teacher. 

It is important to see that the credibility of teaching as a profession is comperably high and the 

people either choose to become or recomend others to become a teacher. The rating “very 

important” was chosen by 32,1% and “important” was chosen by 50%  of the participants.  
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Table 20. It can help me to get a job teaching in another country. 

 

DISCUSSION 

The below survey was conducted to 56 prospective English language teachers. The 

dimensionality of the targeted variables, as well as whether the scales measured what they 

were supposed to measure, were examined as the first step of the data analysis. The 

questionnaire items were then combined into scales and reliability analysis were then 

performed. The goal of the study described above was to pilot and verify an adapted 

questionnaire previously designed to assess preservice teachers' motivation to become English 

instructors. The validity of the instrument was improved as a result of the data analysis.  

Furthermore, the participants exhibited relatively high levels of motivation in studying to 

become teachers. The internal structure of the participants' motivation was demonstrated 

using analyses As a result, a study with a sufficiently high sample size using structural 

equation modeling (Byrne, 2010) as the primary data analysis approach is required. This 

could not only help us better understand pre-service English teachers' motivations, but it could 

also have ramifications for teacher-education programs.  The current study aimed to shed a 

light to the teacher-education, it is for this reason that the current study has a significant role 

in the area of educational studies.  Trying to understand the motivation of the prospective 

English language teachers is important as it can help to assist the needs analysis studies done 

by other researchers. It is very important to understand the motivation of the students so that 

the faculties can be designed accordingly. The results, as a whole, clearly shows that the 

prospective English teachers are intrinsically more motivated to become teachers than 

extrinsically.  This could be achieved through further studies done on the similar topic.  
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IMPACT OF TEACHERS’ TRAINING ON LEARNERS’ ACADEMIC 

PERFORMANCE. A CASE STUDY OF CONGOLESE EFL LEARNERS 
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Marien Ngouabi University 

Republic of Congo 

 

ABSTRACT 

For more than two decades, and precisely in the year 2000, the Republic of Congo has adopted 

an educational policy called "Education For All" (EFA). This policy has led to many 

phenomena such as the building of new schools, the recruitment of volunteer teachers. As a 

result, the quality of education in the Republic of Congo has significantly decreased. It is for 

this reason that the present study intends to establish the impact the teacher’s training has on 

the academic performance of learners. To conduct this study, the researcher mixed quantitative 

and qualitative research methods. That is, data were collected thanks to the questionnaire and 

interview from the sample population made of 5 inspectors, 16 teachers of English (4 trained 

teachers and 12 untrained teachers) and 250 secondary school learners. The results of the 

present study, thanks to learners’ performance indices analyzed using descriptive statistics, 

including the mean scores and standard deviations, have shown that there is a great correlation 

between the teacher’s training and the learners’ academic performance. In order to reverse the 

situation, some recommendations have been made toward educational deciders and inspectors 

to train professionally teachers in order to enhance their productivity. 

Keywords: Education, Congo, Learners’ performance, Teachers’ training  

 

RESUME 

Depuis plus de deux décennies, et précisément en l’an 2000, la République du Congo a adopté 

une politique éducative appelée "Education Pour Tous" (EPT). Cette politique a entraîné de 

nombreux phénomènes tels que la construction de nouvelles écoles, le recrutement 

d'enseignants volontaires. En conséquence, la qualité de l’éducation en République du Congo 

a considérablement baissé. C’est pour cette raison que la présente étude se propose d’établir 

l'impact de la formation des enseignants sur les performances scolaires des apprenants. Pour 

mener cette étude, le chercheur a mélangé les méthodes de recherche quantitative et qualitative. 

C’est-à-dire que les données ont été collectées à l’aide d’un questionnaire et d’un entretien 

auprès d’un échantillon de population composé de 5 inspecteurs, 16 enseignants d’anglais (4 

enseignants formés et 12 enseignants non formés) et 250 apprenants du secondaire. Les 

résultats de la présente étude, grâce aux indices de performance des apprenants analysés à l'aide 

de statistiques descriptives, y compris les scores moyens et les écarts types, ont montré qu’il 

existe une grande corrélation entre la formation de l’enseignant et la performance académique 

des apprenants. Afin de renverser la situation, des recommandations ont été faites aux décideurs 

et aux inspecteurs de l’éducation pour former professionnellement les enseignants afin 

d'améliorer leur productivité. 

Mots-clés : Education, Congo, Performance des apprenants, Formation des enseignants.  
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INTRODUCTION  

Educational policy-makers and practitioners have had a longstanding interest in improving 

teacher quality. Officials in many education systems around the world have championed in-

service teacher training programs as a cost-effective way to improve the subject knowledge 

and pedagogical skills of teachers, thus helping them better teach their students. Inservice 

teacher training, which can be used to improve teacher quality and student educational 

performance in developing countries, has also been included as an important component in 

social development programs. In developing countries such as the Republic of Congo, 

preservice teacher preparation is not always required. As a consequence, in-service training is 

often the only preparation teachers receive (Villegas-Reimers 2003). Moreover, in moving 

towards the Millennium Goal of Universal Education, countries have invested heavily in the 

construction of new schools and school facilities (Duflo 2004). For more than two decades, 

and precisely in 2000, the Republic of Congo has adopted an educational policy called 

“Education For All” (EFA). This policy has led to many phenomena such as the building of 

new schools, the recruitment of volunteer teachers. As a result, the quality of education in the 

Republic of Congo has significantly decreased. It is for this reason that the present study 

intends to establish the impact the teacher’s training has on the academic performance of 

learners. Indeed, teachers’ training has a great influence on learners. That is to say, if teachers 

are not competent, it can affect learners. That is the reason why, a huge number of Congolese 

learners still have difficulties as far as English language learning is concerned. In this 

connection, the main concern all along this work is to answer the following research questions: 

-What is the impact of teachers’ training on learners’ performance? -Does the teacher’s initial 

training affect (negatively or positively) learner’s proficiency?  

By saying so, the purpose of the present work is to show the impact of teacher’s training on the 

learner’s oral communication, to establish the correlation between the teacher’s training and 

the learner’s performance and to find solution issues to develop learner’s performance.  

 

I- REVIEW OF RELATED LITERATURE  

Previous studies have described many aspects related to teachers training and its impact on 

students’ learning and organizational performance. These studies also explain the relationship 

between the training and different aspects of students’ performance. One of them is developing 

teachers’ competences for designing inclusive learning through training, (Shaymaa et al., 

2017). There is rich literature available in this regard which is discussed here under.  

Among previous researchers (Aaronson, Barrow, & Sander, 2007). Another researcher for this 

topic (Harris & Sass, 2011) did relevant study about impact of teacher training on students’ 

and teachers’ interaction and its impacts. Another research insight e.g. Baker ( 2016) shows 

the teacher training and change in students’ performance. Reviewing literature (Clotfelter, 

Ladd, & Vigdor, 2007) explains the positive impact of trained teacher on student’s learning. 

So, N. Harris, (2011) studied the impact of teachers’ trainings on student’s performance. 

However, a universal system is required for designing teachers’ trainings to provide students 

with better learning opportunity (Silvia Baldiris et al., 2016). Teachers’ training enhances the 

teacher competences to interact with the students in a better way to increase the students’ 

attitude towards learning (Zachary, Eleazar, & Wilfred, 2016). 

Teacher training (TT) enhances the students cognitive learning strategies encouraging the 

adoption of a deep learning approach (Noah & Olusola, 2015) and have been shown to be 

effective in enhancing students achievement (Zachary et al., 2016).Teachers’ training enhances 

the student learning abilities (Shaymaa et al., 2017) and constructs related knowledge of 
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students (Tate, Thompson, & McKerchar, 2005). Teacher training can help students in better 

understanding subject matter. It also increases students’ cognition (Zachary et al., 2016). 

Training comprises on utilizing vast procedures for learning and speaking skills which helps to 

enhance students’ learning attitude (Batte, Forster, & Larson, 2003). 

Diagnostic feedback to teachers is also part of teacher training. It can improve the quality of 

education by increasing students learning abilities (Muralidharan & Sundararaman, 2011) and 

it can also improve the attitude of students towards learning. Training design for teacher also 

help (Biktimirov & Armstrong, 2015) change the teachers’ behaviors towards students learning 

approach. It helps teacher to assist students in a way (Bertagna, 2015) suitable for learning 

improving students’ knowledge. Teachers’ training (Anita et al., 2015) can mold a student 

behavior towards activity-based learning and cognition. It can be achieved by designing a 

teacher training program enriched with activity-based learning approaches (Webster-Stratton, 

Reinke, Herman, & Newcomer, 2011). A trained teacher can make up a student’s cognitions 

towards learning and knowledge (Merchant, Goetz, Cifuentes, Keeney-Kennicutt, & Davis, 

2014).  

As for improvement process, the school students are at the basic purpose of physical and mental 

improvement. An educator's words and acts will fundamentally impact the understudy's whole 

life. An educator can additionally comprehend and handle an understudies' psychological 

advancement, proffer them with a great learning model, enable them to get more concrete also, 

more extensive information, and cultivate them to apply and make information. A successful 

student is the indicator of an educational institution. 

At that point, their psychological advancement will be completely built by the teachers 

interacting with them. An instructor's method for educating will profoundly impact the 

understudies, and after that induces the difference in learning state of mind also, a groomed 

mind can participate in enhanced and improved performance of the organization as well (M.-

L. Chang, 2009). The classroom atmosphere is in this way framed after the educator and 

understudies are learning and acting together in a similar class, influencing every part's idea, 

feeling, attitude and learning style. This atmosphere contributes towards the overall 

performance of the school organization. 

A decent relationship among educator and understudies will help organization in performing 

better and smoothly. An instructor ought to offer positive teaching style, bolster and partake in 

the understudies' action, comprehend and pay them a direct respect. The companions among 

the understudies will along these lines be energized and upheld, and afterward additionally pay 

more consideration regarding others (Frymier & Houser, 2000). All aforementioned things are 

a part of an organization and every organization needs all these to be aligned together to attain 

a sustainable performance. 

The specialists find that students’ performance will essentially impact the organizational 

performance. In this way, the success of an organization not only depends on performance of 

the teachers but also the altered attitude of students towards learning. By legitimate counsel, 

the school instruction can build up an understudy to build up a positive learning demeanor. A 

positive learning state of mind will profit understudies' taking in; and the organizational 

performance as a whole.  

 

II- RESEARCH METHODOLOGY 

To collect data, the present research referred to the sample population and data collection 

instruments as explained in the beneath sections. 
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II.1. Sample population 

Quantitative research method is used for this study. For this purpose, all learners and teachers 

of English in the public junior secondary schools located in Brazzaville I and inspectors of 

English were taken as population. Random Sampling technique was used to collect data in this 

study.  

Table 1: Sample population 

Sample population Number of respondents 

Inspector 05 

Teacher 16 

Learner 250 

Total  271 

From the above table, it appears that, the sample population of the present study is made of 5 

inspectors, 16 teachers, and 250. So, we work with a total of 271 subjects. 

II.2. Data Collection Instruments  

As far as the instruments are concerned, three instruments were used to collect data namely the 

questionnaire and the interview. Survey questionnaires were used as research instrument in 

order to collect data. This instrument was designed by adopting and adapting the available 

scales after getting approval. Data collection was done by providing survey questionnaires and 

the responses gathered these on the same date in order to make it participant more responsive 

and immediate. Data analysis was done by using SPSS 22 for data analysis was done by 

applying descriptive and correlational techniques. Reliability of variables was also calculated. 

III- Major findings 

The present study considers the performance indices of teachers in various schools with the 

reference to the teaching of English as a foreign language. The teachers have been stratified as 

trained and untrained with consideration put as same teachers teaching the classes from 2019 

to 2021 while others performance in schools is attributed to various aspects of training. These 

may be in terms of content delivery, time management and use of resources among many 

others. The teachers formed the basis of analysis where those who taught within the three year 

period were evaluated. Only one analysis was done, that is, performance versus training. 

Descriptive statistics were used to analyze the data. These included means, standard deviations 

and percentages. Chi square statistic was used to test for the significant difference between the 

performance of the trained and untrained teachers. Mean scores for performance were 

calculated for both trained and 

untrained teachers for the period 2019, 2020 and 2021 with all the 16 teachers of English. The 

results showed that the difference was significant. Further analysis by use of chi square was 

done as below:  

Table 2: Results for chi square test for trained and untrained teachers 

 Number of trained teachers Number of untrained teachers Total 

 04 12 16 

Performance  3.87 1.58 5.45 

Total  62.87 31.58 94.45 

Source : The researcher 

From the table above: degree of freedom (df) = 1, p< 0.05  

X2 = 94.45 (4x1.58 – 12x3.87)2 ÷ (16x5.45x62.87x31.58) = 0.03337 
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The value of the chi square statistic is significant, X2=0.033, p˂ 0.05. This implies that 

performance in English by students taught by trained teachers was much better than the 

performance of those taught by their untrained colleagues. It can be concluded from this that 

teacher training makes a big difference in their performance, hence students’ performance. 

III.1. Results from teachers’ questionnaire 

In this section, the researcher presents the results of teachers’ questionnaire in accordance with 

their training. The graphic below describes the summary of the findings.  

Graphic n°1: Teachers’ questionnaire analysis 

 

Source: The researcher  

It appears from this graphic that only four teachers were trained as teachers of English. The 

majority (12) were untrained teachers. As one knows, teachers who are well prepared and 

trained are more effective in the content delivery in classroom and therefore have the greatest 

influence on the student learning (Killion, 1999). A study by Atsenga (2002) revealed that 

teacher training improves teaching methods which positively influences learning. 

Referring to the preoccupation related to the attendance of any workshop related to teaching 

strategies, only six out of sixteen attended such workshops. And five of them have been visited 

by inspectors during their teaching process.  

From the graphic n°1,  we can assert that, 10 teachers out of 16 do not regularly take part of 

workshops organizing in their department. With these results, we can say that teachers of 

English do not give more importance on workshops participation. The organization of 

workshops help to share some experiences, but the fact of ignoring its importance, put some 

teachers in difficulties. It blocks them in the sense that, they sometimes lack strategies to teach 

well their lessons and they are limited in their own methods. The more you participate to the 

workshops, the more your teaching will be updated. 

With reference to teachers’ questionnaire, one may conclude that most of them are not trained 

and they scarcely receive in-service training from the inspectors. 

III.2. Results of inspectors’ interview 

To get relative data, the researcher resorted to the interview with inspectors of English since 

they have the mission of training teachers who are already on the ground by organizing 

seminars and workshops. The results of the interview are presented and analyzed in the 

following table. 
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Have you already attending
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teaching strategies?

Did inspectors visit your
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Table 3: Interview’s analysis  

Questions Agree Disagree 

Have you already visited some class teaching sessions? 5 0 

Are all teachers trained? 0 5 

Do you think that the organization of workshops on teaching strategies may help 

teachers’ 

5 0 

Source : The researcher 

The above table shows that the inspectors recognized that not all teachers working under their 

authority are trained teachers. They yet again agree that the organization of workshops on 

teaching strategies may help teachers to improve their ways of teaching. Five out five 

interviewed inspectors agreed with this fact. 

The fact that the organization of seminaries is very rare, teachers who do not receive a 

professional training from teachers’ training college will be in difficulties; they will not know 

how to handle the teaching syllabus very well and push them to teach in their own manner 

without respecting the yearly program. 

III.3. Results of learners’ questionnaire 

In this study, the teachers’ teaching practices were cross-examined through learners’ 

questionnaire. In fact, the researcher expected to appreciate teachers’ practice through their 

teaching strategies. The beneath graphic is focused on these aspects.  

Graphic 2: Learners’ questionnaire 

 

Source: The researcher 

The above graphic shows that 50.40% of learners are not encouraged in the classroom by their 

teachers. This means that teachers do not know or were not trained to cope with encouragement 

strategies. Owing to that fact of not being encouraged, the majority of learners (60%) become 
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passive learners. They do not participate in different classroom’s activities. The learners’ 

participation in different classroom activities is only at 14%.  

The findings of the study are valuable to policy makers and school managers in revising the 

existing guidelines on training programs for teachers to enhance student academic 

achievement. Since academic achievement is the major concern of the sponsors of these 

schools, it would be imperative to provide feedback of the influence the teachers’ training has 

on the students’ academic performance.  

IV- Practical suggestions 

For helping teachers of English in the Republic of Congo to achieve their purpose, a special 

attention should be given to their training. This can allow them to overcome some weaknesses 

they show in the fulfillment of their duties. These negative points are due to teachers who do 

not possess the required qualification to teach English in junior secondary school. For example, 

they are incapable to plan lessons, to use appropriate tools and so on. So, to help them for 

example, inspectors should organize workshops or seminaries most of the time. Inspectors 

should be on the ground frequently to check whether teachers accomplish their duties correctly 

and try to bring some solutions where they find wrong.  

The control of teachers should be reinforced. The lack of control is one of the reasons that lead 

teachers to skip some lessons and neglect different workshops organized in their department or 

schools. If the control of teachers is regular, these one will be obliged to teach with extreme 

attention or make research most of the time if they know that they are not competent in that 

domain, because if they do not do so they will be exposed to disciplinary sanctions. The control 

should be done by inspectors and the hierarchy of the schools. That is to say the deputy, the 

headmaster…  

 

CONCLUSION 

This work aimed at evaluating the impact of teachers’ training on the learners’ performance. 

With a sample of 271 subjects, thanks to questionnaire and interview, the results have shown 

that there is a great correlation between the teachers’ training and the learners’ academic 

performances. The trained teachers have teaching practices likely to foster and encourage 

learners’ language learning. The survey has shown that many teachers are untrained teachers 

and inspectors who are supposed to provide teachers training during class visits are rare. They 

rarely organize workshops and this has negative impact on the learning of English language. 

In order to remedy these difficulties, a number of suggestions have been provided. Those 

suggestions are based on: reinforcing in-service teacher training and reinforcing teachers’ 

control.   
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ABSTRACT 

Blockchain is an emerging decentralized database technology that enables secured, transparent 

recording and validation of digital transactions. Blockchain technology is essentially a set of 

blocks where all kinds of information and transactions can be stored in an encrypted form and 

distributed among the users. Well-known for its first popular application, cryptocurrency (e.g., 

Bitcoin), blockchain recently started to penetrate different areas that are especially bearing trust 

issues, limited information transfer and lack of automation, such as construction management. 

However, academic studies and application of blockchain technology in real-life projects are 

still limited in this field. This study aims to make a strategic overview of the current literature 

on the use of blockchain in the construction management area and present a road map 

suggesting future directions for research. A systematic review of the literature has been 

undertaken by classifying and mapping the literature, exhibiting the areas focused on by 

researchers as well as neglected ones and by indicating the trends in research through the years. 

48 publications analyzed by keywords, published countries, genres and journals show that 

academic and sectoral research on the use of blockchain in the construction industry is 

insufficient. Many of the publications reviewed consist of research on the features, types of 

blockchain technology and which areas they can be used in the construction industry. The issues 

of creating a specific model or analyzing a case study are missing or rather limited. In order for 

this capacity of technology to be operational, it should be used and supported with specific 

projects in certain parts of construction. In addition, Blockchain and IoT collaboration should 

be further scrutinized and the number of publications on this subject should increase.  

Keywords: Blockchain technology, Blockchain-enabled BIM, Construction management, 

Smart contracts, structured literature review. 

 

INTRODUCTION  

Construction projects combine different disciplines to design and shape the environment. 

Despite of this, the efficiency and effectiveness of the construction industry are frequently 

questioned. Changali et al. (2015) studied that, while construction efficiency has remained 

constant for years, the productivity of many major industries has almost doubled in the same 

period. Moreover, construction industry faces many challenges such as trust, information 

sharing, transparency, accountability and process automation (Wang et al., 2017). 

Similar to all other major industries, the construction industry is increasingly trying to use 

technological solutions to improve the efficiency and predictability of their projects. 

Digitalization is the significant part of this development. 

Blockchain technology, which has recently announced its name with Bitcoin, is a database 

technology that does not have a central authority. Data is stored by all users registered in the 
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system, all transactions are cryptographically and chronologically verified and recorded (Belle, 

2017). Technology has the potential to naturally adapt to the current problems of the 

construction industry due to its features.  

Potential of blockchain technology, which has been investigated in many sectors worldwide, 

has attracted the attention of researchers and industry leaders. However, blockchain is a quite 

new technology. Publications about blockchain technology in construction industry are very 

limited in literature. 

The purpose of this paper is to examine the potential use of blockchain technology in the 

construction industry and to perform the structured literature review that compiles the studies 

in this field. 

 

BLOCKCHAIN TECHNOLOGY 

Even though the ideas behind blockchain technology go earlier, under the pseudonym Satoshi 

Nakamoto published a paper that developed the digital currency application called Bitcoin using 

Blockchain technology in 2008 (Nakamoto, 2008). 

Blockchain is a distributed database technology. Each computer on the network shares the copy 

of database and can create new blocks. Each block in the chain contains; timestamp for 

preventing temper, data to be stored, the numerical value called the hash, 'fingerprint' and the 

hash of the previous block. Since each block created in this mechanism is chained to each other, 

this technology is called the blockchain (Dounas and Lombardi, 2018). 

Blockchain provides security, anonymity and data integrity without the control of transactions 

by any third party organization (Yli-Huumo et al., 2016). Thanks to this structure of technology, 

it is quite difficult to change or manipulate a database without consensus among users on 

network (Kinnaird et al., 2017). Due to distributed ledger technology, all participants in the 

network can access the entire database and display the history of the database. In addition, errors 

caused by the central server can be reduced to zero, with the consensus mechanism a transaction 

is confirmed unanimously by the majority of participants in the network (Crosby et al., 2017; 

Iansiti and Lakhani, 2017; Rennock et al., 2018). 

Blockchain technology has attracted the attention of the construction sector in recent years, as 

in many sectors, with its decentralized structure, transparency, controllability, confidentiality 

and immutability. 

Due to its structural features, blockchain technology can be used in many areas in the 

construction industry. Blockchain technology can be used in; 

• smart contracts with it’s automation feature ; 

• supply chain and equipment leasing with its transparency and traceability;  

• with BIM, providing deep collaboration and a sense of trust;  

• waste management by combining the wastes formed during construction under a single 

management and registration system;  

• real estate management by keeping land and title deed in a blockchain-based system; 

• energy management with the use of smart grid in energy production and distribution;  

• sustainability by providing raw material database in;  

• the facility management since it has all the information about the building when 

maintenance is required system can create automatic work orders. 
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METHODOLOGY 

The articles, reports, conferences, theses consisting of keywords such as "Blockchain, DLT, 

AEC, BIM, Smart Contracts, Supply Chain" in the "ASCE, Emerald, Google Scholar, Direct 

Science, Taylor & Francis" databases were selected. Subsequently, publications which are not 

related to the construction sector were eliminated. The publications were categorized by, 

keywords, countries, the type / year and journals. Finally, the research roadmap is created and 

is for similar and successive studies. 

Literature Review

Databases: 

ASCE, Emerald, Google Scholar,  

Science Direct,  Taylor&Francis

Literature Selection

Keywords: Blockchain in Construction, 

DLT, AEC, BIM, Smart Contracts, 

Supply Chain

Selection of Article, Report, Conferance, 

Thesis

Elimination of Publications Which Are 

Not Related To Construction Sector

Evaluation of 

Publications by
Most Common Used Keywords

Countries

Type/Year

Articles Within Journals/Year

Research Domain 

Map

 

 

Figure 1. Methodology flow 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

Distribution of Publications According to Keywords 

Most commonly used keywords in 48 publications are showed in Table 1. The most used 

keyword is “Blockchain”, used 41 times, followed by the “Smart Contract” and “AEC” words 

used 25 times. Then comes “BIM”, “Supply Chain”, “Digitalization” and other keywords, 

respectively. This ranking shows that blockchain technology has the potential to solve 
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contractual and procurement methods in the construction industry, and by using it in 

conjunction with BIM, it can both bring solutions to some of BIM's current problems and 

increase digitization in the construction industry. 

Table 1. Articles by keywords within databases 

Keywords Number of published articles Frequency 

Blockchain 41 85% 

Smart Contracts 25 52% 

AEC 25 52% 

BIM 21 44% 

Supply Chain 11 23% 

Digitalisation 7 15% 

IOT 5 10% 

Application 4 8% 

Sustainability 3 6% 

Bitcoin 1 2% 

 

Distribution of Publications by Countries 

The distribution of the 48 publications examined by country is shown in Figure 2. The countries 

with the high number of publications were England with 11 publications, the United States with 

9 publications, Australia with 7 publications, and China with 6 publications. Publications in 

these countries make up about 70% of the total publications. 

 

Figure 2. Numbers of publications by geographical distribution 

Types of publications 

The types of 48 publications investigated by years are shown in Figure 3. The distribution of 

48 publications in total was determined as 20 articles, 20 conferences, 5 reports, 2 book 

chapters, 1 master thesis. In the period from 2015 to today, the highest number of publications, 

starting from 2017, has been jumped in 2019, with 12 articles, 10 conferences and 1 report, 23 

in total. This situation shows that the blockchain topic has started to attract attention in the 

construction industry and has the potential to overcome the problems in the industry. 
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Figure 3. Distribution types of publications during years 

Chronological distribution of articles within journals 

Blockchain in the construction industry has been the subject of articles since 2017. The number 

of articles has increased dramatically to 13, especially in 2019. Automation in construction 

journal published 3 articles in total, 2 in 2019 and 1 in 2020. Later, journal of Engineering and 

Construction published 2 articles in 2017 and 2019.  

The distribution of a total of 20 articles by journals is shown in Table 2. 

Table 2. Chronological distribution of articles within journals 

Journals 

Number of Articles   

2017 2018 2019 2020 Total 

Automation in Construction   2 1 3 

Buildings   1  1 

Computing in Civil Engineering   1  1 

Construction Research And Innovation 1    1 

Construction Innovation    1 1 

Electronics   1  1 

Frontiers of Engineering Management 1    1 

Harward Business Review 1    1 

Information Technology in Construction   1  1 

International Journal of Production Research    1  1 

Journal of Industrial Information Integration   1  1 
Journal of Legal Affairs and Dispute Resolution in Engineering and 

Construction 1  1  2 

Journal of Structural Science and Innovation   1  1 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Conferance 2 1 3 4 10 0

Article 0 0 5 0 12 3

Thesis 0 0 0 1 0 0

Report 0 0 2 2 1 0

Book Chapter 0 0 0 0 0 2

Cumulative 2 3 13 20 43 48
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Malaysian Construction Research Journal   1  1 

Mathematical Problems in Engineering    1  1 

Procedia Computer Science   1  1 

Procedia Engineering 1    1 

Total 5 0 13 2 20 

 

RESEARCH ROADMAP FOR BLOCKCHAIN APPLICATIONS IN CONSTRUCTION 

MANAGEMENT 

In his research, Cardeira (2015) mentions that smart contracts, along with cryptocurrencies, can 

provide the construction industry with an effective way to speed up payments between property 

owners, contractors and subcontractors, and to protect against bankruptcy. Also obstacles to the 

implementation of smart contracts in the construction industry were identified. Mason (2017) 

argues that smart contracts can work more effectively when defined as an extension of BIM. In 

addition to the contribution and barriers to implementation of smart contracts, he thinks that 

semi-automated smart contracts may already be more appropriate. Lamb (2018), tells about 

smart contracts and how smart contracts can be applied in related project management 

processes. Then mentions about the features of blockchain technology with drivers and barriers 

in smart contracts. McNamara and Sepasgozar (2018) describe how smart contracts can be best 

applied in the construction industry and what changes it can causes in existing systems. They 

also mentions that the payment assurance provided by smart contracts will help small 

companies operate safely in the industry. In their study the suitability of BIM for the 

implementation of smart contracts in the construction industry was investigated. McNamara 

and Sepasgozar (2020), on the other hand, developed a new theoretical technology acceptance 

model to estimate whether smart contracts are accepted in construction. This model was created 

to evaluate whether the concept of smart contract is ready in the construction contract 

environment and was evaluated by discussing with experts in the industry. They stated that 

smart contracts, like all other innovations, will face many problems, but it may lead to attitudes 

towards more collaborative practices. They also mention that smart contracts are not a weapon 

to be used when problems arise during construction, but a tool that will be used continuously 

to minimize dispute and add efficiency and clarity to the construction process. 

Turk and Klinc (2017) talk about the features of blockchain technology, the potential they can 

add to the construction industry and the potential to be a solution for issues such as data 

ownership, privacy, change tracking, brokerage, traceability that prevent the industry from 

using BIM. Ye et al. (2018) mention that the use of BIM adds a lot in terms of development 

and digitalization in the construction industry, but is insufficient in solving current problems in 

the industry. Stating that Internet of Thing (IoT) and blockchain technology are two 

technologies that can be integrated with BIM for the construction industry. Finally, a theory 

called "cup of water", in which these three technologies can be used together, is presented. Li 

et al. (2019), analyzed interactions between blockchain, BIM, IoT and smart contracts. Also 

designed a small-scale simulation using these technologies together. IoT device verification is 

presented as an example of how the blockchain with smart contracts supported by BIM data 

can speed up the contractual payment process. Lokshina et al (2019) propose a system using 

blockchain technology to secure and control the use of IoT and BIM technologies together. 

Thus, they talk about the efficiency of construction and the security of people and assets. 

Shojaei et al. (2019) offer the implementation of smart contracts by integrating BIM and 

blockchain.  
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Wang et al. (2017) investigated the potential to apply blockchain technology in the construction 

industry. The types of blockchain technology and their application areas in the construction 

industry are explained, as well as the difficulties of technology implementation. 

Kiu Mee San et al. (2019) described the potential of blockchain applications in the construction 

industry. It has also explored the characteristics of blockchain technology in the construction 

industry that it can demonstrate its potential. Finally, he discussed the results that may occur if 

blockchain technology is adopted in the construction industry. Shojaei (2019) examined the 

role of blockchain technology in developing the information management systems of the 

construction industry. He concluded that blockchain technology does not only have the 

potential to solve some common problems in the construction industry, but can also be adapted 

to the construction industry structure and implementation. In his study, Penzes (2018) wants to 

clarify the opportunities offered by blockchain technology in the construction industry and draw 

the attention of those in the industry. It presented its usage areas in the construction sector 

within a broad framework and defined the problems that may be encountered in practice. 

Kinnaird et al. (2017), investigated possible opportunities for the construction industry with the 

implementation of blockchain technology in the world. In the report, which is explained in a 

wide range from the features of the blockchain technology to its structure and application areas, 

it states that blockchain technology can be a solution to many problems as well as certain 

problems that need to be solved in the long run. Nguyen et al. (2019) is the second report 

published by Arup on blockchain technology in the construction industry. In this updated 

edition, it describes where blockchain technology can go and what it means for the construction 

industry. The research, based on various expert opinions, stated that the gradual adoption of 

blockchain technology by the industry was not possible before 2025. Dakhli et al. (2019) first 

outlines the idea that underlies blockchain technology, how it works, and indicates potential 

limitations of technology. Then, using a case study, it examines potential cost savings from 

using blockchain for a real estate company.
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CONCLUSION 

As a result of the structured literature review performed, many of the papers examined consisted 

of research on the features, types of blockchain technology and in which areas it can be used in 

the construction industry. Blockchain technology has the capacity to increase the efficiency of 

the construction industry, especially with BIM and smart contracts. The issues of creating a 

specific model or analyzing a case study in publications are missing or very limited. Generally, 

estimations are made according to the structure of the sector.  

In order for this capacity of technology to be operational, it should be used and supported in 

certain parts of construction with sample projects, especially the IoT issue should be researched 

more and the number of publications on this subject should increase. Although case studies are 

limited and blockchain technology is an emerging technology, the technology has the potential 

to solve certain problems in the construction industry and increase efficiency. Even though 

blockchain adoption is not expected to be quick in the industry, this does not mean to ignore 

the potential of the technology. There are several start-ups worldwide trying to integrate 

blockchain technology with smart contracts and BIM. The increase in their number will 

positively change the sector's view of blockchain technology. 
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ABSTRACT 

Building Information Modeling (BIM) is an emerging approach that offers new opportunities 

to improve efficiency and effectiveness of the architecture, engineering and construction (AEC) 

industry throughout the project life-cycle. BIM is becoming widely adopted not only in design 

and construction phases but also processes such as sustainability planning, energy efficiency, 

knowledge management, safety and risk management, operation and maintenance and facility 

management. The transformation of the industry to BIM based collaborative working requires 

a wide range of documents including guidelines, standards and protocols to define the new 

models of doing business, relationships of the stakeholders and new rights and responsibilities 

arising. A variety of BIM documents have been prepared by different institutions in various 

countries, and it is difficult for practitioners to choose the right documents suited to the needs 

of the project and its various phases. The goal of this paper is to review major BIM documents 

used in the industry and to provide a roadmap for the practitioners that will adopt BIM in their 

projects. In this context, documents such as BIM execution plan (BEP) guides, Employer’s 

Information Requirements (EIR), BIM protocols (e.g., AEC BIM Protocol), and standards (e.g., 

PAS 1192-2) were investigated and their possible use by different stakeholders throughout the 

project life-cycle were explained. 

Keywords: Building information modeling, BIM, BIM documents, BIM execution plan, BEP. 

 

INTRODUCTION  

BIM is an emerging approach that offers new opportunities to improve efficiency and 

effectiveness of the architecture, engineering and construction (AEC) industry throughout the 

project life-cycle. BIM has become a more important subject over the last years. It is necessarily 

for implementing BIM to be adopted by everyone took part in each phase of the project life-

cycle. In an ideal scenario, the BIM approach starts naturally in the early planning phase where 

there is currently a strong focus on BIM implementation. But to maximize the potential of BIM 

for an efficient result, the implementation process also should cover the project construction 

and management phases, ensuring the involvement of both the general planner or contractor as 

well as the suppliers. 

BIM Process in Construction Projects 

For the professionals involved in a project, BIM enables a virtual information model to be 

handed from the design team (architects, surveyors, civil, structural, MEP and building services 

engineers, etc.) to the main contractor and subcontractors and then on to the owner/ operator; 

each professional adds discipline-specific data to the single shared model. This reduces 

information losses that traditionally occurred when a new team takes ‘ownership’ on the project, 

and provides more extensive information to owners of complex structures. BIM is more than 

the production of 3D models (NBS Report 2018). Collaboration is more than reducing 
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coordination problems on-site through clash detection at design time. The move from desktop 

to cloud computing is opening new opportunities around collaboration, performance and 

transparency. 

BIM is a very strong tool during construction, because it is used in conjunction with a digital 

documentation workflow. Moreover, BIM in the construction phase of a project gives the 

project staff a better way of working and enables many tools that were not available before 

(Hardin and McCool, 2015). BIM implementation in construction phase could be separated as 

pre-construction and construction stage. Pre-construction stage includes data sharing, 

coordinating and preparing the tender documents. In construction stage, the mobilisation of the 

project is already launched and according to the concept and detailed design, the construction 

is started 4D/5D BIM. Furthermore, BIM is used to analyze physical construction information, 

manage in-field clash detection, clarify scope and work packages, enhance on-site safety 

efforts, develop better recovery schedules and prepare the model for project closeout (Hardin 

and McCool, 2015).  

BIM has recently increased its popularity particularly in the areas of building facility 

management. When the facility challenges are discussed with the business authorities, it is 

mentioned that the simple information required for the operation is repeatedly requested by 

different persons. Only a small part of the information obtained during the design and 

construction phases is transferred to the operation. What is important is that the people who 

will manage to do so from now on, even with the most basic information, are not able to make 

effective management. During the construction and design phases, most managers do not know 

how important information transfer is at the operating stage. The use of BIM in facility 

management will also be an advantage in terms of cost for the automation systems and other 

infrastructures that are needed later in the business. One of the most mentioned benefits of BIM 

is visualization. It manages operations, data and processes over 3D model, enabling more 

efficient management of the structure. The control of the operation is particularly useful for the 

maintenance part of the project. It is important that, with the creation and use of information 

leverage the benefits that structured data can bring to the functionality, operational efficiency 

and effectiveness of assets, and their impact on the built environment (Pittard and Sell, 2016). 

 

BIM Documents 

Evolving BIM technology is transforming modes of working in the construction industry in 

terms of the ways in which design data is generated, shared and integrated, and this creates a 

requirement for new protocols, activities and definitions. The technological and conceptual 

basis of BIM has been emerging for more than twenty years and is now rapidly approaching 

maturity (Sinclair, 2012). When it comes to a certain level of maturity, the needs and solutions 

of implementing problems have become clearer. To understand the how to choose a good BIM 

implementation, it is necessary to understand the culture of BIM implementation. At that point 

to understand the definitions of BIM documents and choose the proper documents is crucial. In 

this paper, BIM Documents categorized as Employer’s Information requirements, BIM 

execution plan (BEP), BIM standards, BIM protocols and BIM guidelines. The table of BIM 

documents separated by countries and years is shown in Table 1.  

Employer’s Information Requirements (EIR) 

EIR is an essential document in BIM project life cycle. In PAS 1192-2 the definition of EIR is 

‘pre-tender document setting out the information to be delivered, and the standards and 

processes to be adopted by the supplier as part of the project delivery process. The EIR sets out 

the organizational information requirements necessary to manage the asset design, construction 
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and operation lifecycle (Pittard and Sell, 2016). At the beginning of the project, the key 

information and significant decisions of the project stages defined in EIR document. The key 

aim of the EIR is to ensure that appropriate information is created in a suitable format for use 

at the right time for tendering in the BIM process, during the project, and afterwards. It is 

therefore a vital client tool in the BIM process. In EIR is clearly explained management, 

technical and commercial requirements like document purpose, document structure, 

information exchanges, data exchange format, standards, roles and responsibilities, level of 

details, security, coordination and clash detection process, collaboration process, health and 

safety and construction design management, compliance plan. 

BIM Execution Plan (BEP) 

BEP is defined in PAS 1192-2:2013 as a ‘plan prepared by the suppliers to explain how the 

information modelling aspects of a project will be carried out’. In the AEC BIM Protocol, the 

definition of the BIM Executive Plan is stated as follows; shall be put in place that identifies 

key project tasks, outputs and model configuration (AEC, 2012). At the project level, BIM 

Execution plans dictate specifics relating to a single project. According to the Computer 

Integrated Construction Research Group:’ A BIM Project Execution Plan […] outlines the 

overall vision along with implementation details for the team to follow throughout the project. 

The BIM execution plan refers back to the owner organization’s BIM standards, protocols and 

guidelines and contextualizes them within a project. It is used to gain consensus among the 

team and align expectations and intentions around BIM uses and deliverables to ensure the 

project team is all on the same page (Cavka et al, 2017). BEP is the other crucial document of 

the BIM process and it is connected the EIR. Firstly, it should be understanding BIM, before 

choosing the appropriate implementation plan (Ahmad et al, 2012). In the literature research 

BIM Execution Plan separated pre-contract BIM Execution Plan and post-contract BIM 

Execution Plan. Pre-contract BIM execution plan is defined ‘prepared by prospective suppliers, 

setting out their proposed approach, capability, capacity and competence to meet the EIR. 

Before the contract agreed, the supplier is responsible for preparing a BIM Execution Plan that 

include the purpose of the supplier’s responsibility, their capabilities and sufficiency of EIR. In 

general, the pre-contract BIM Execution plan include these topics; the project implementation 

plan (PIP), project goals for collaboration and information modelling, major project milestones 

consistent with the project program, project information model deliverable strategy. Post-

contract BIM Execution plan is defined ‘confirms the supply chain’s capability, capacity and 

competence to meet the EIR and providing a Master Information Delivery Plan’. In post 

contract BIM Execution Plan contain roles, responsibilities and authorities, major project 

milestones according to the project schedule, approval information, the standard method and 

procedure, data exchange information. 

BIM Standards 

A BIM Standard dictates the information required, to what extent it is required, how it is to be 

structured and how it is to be delivered, among other things (e.g. PAS 1192-2, PAS 1192-3). 

The principle intent of a BIM standard is to ensure consistency in BIM implementation and 

BIM-enabled project delivery. There exist two levels of standards: industry standards (such as 

those published by ISO and organizational standards (Cavka et al., 2017). Many standards 

relevant to BIM exist but it was suggested that there is a lack of frameworks into which they 

could fit (Howard and Bjork, 2008).  

One standard is often not applicable to all organizations (Cavka et al., 2017). However, by 

following guidelines and processes each organization can tailor BIM implementation to its 

internal processes and technology infrastructure according to the organizations strategic plan 

(Cavka et al., 2017). 
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BIM Protocols 

A BIM protocol would establish the rules on modeling processes and information exchanges 

for various uses. In the UK, the Construction Industry Council developed a BIM protocol stating 

that: ‘The BIM Protocol is a supplementary legal agreement that is incorporated into 

professional services appointments and construction contracts by means of a simple amendment 

The Protocol creates additional obligations and rights for the employer and the contracted 

party.’ Similarly, to BIM standards, protocols can exist at the institutional level, being shared 

among groups of individuals from the same discipline, for instance (Cavka et al., 2017).The 

principal difference between standards and protocols relate to fact that standards dictate 

measurable outcomes, whereas protocols dictate a set of rules on how those outcomes should 

be achieved (Cavka et al.,2017). The aim of the protocol is to provide producing the information 

models at defined. It is also promoting collaborative working, provide standards and working 

practices contractual requirement. For instance, in AEC (UK) BIM Protocol in 2012 include 

main titles; introduction, best practice, project BIM Execution Plan, collaborative BIM 

working, interoperability, data segregation, modelling methodology, folder structure and 

naming conventions, presentation styles, resources and appendices. Moreover, CIC Protocol 

consist of a set of contractual conditions which are expected to form of the agreement, the 

specimen model production and delivery table and the information requirements (Pittard and 

Sell, 2016). 

BIM Guideline 

A guideline is more normative in tone and is not necessarily enforceable. A BIM guideline 

outlines the general steps, roles, responsibilities, infrastructure, etc. that are susceptible to 

change overtime within an organization. BIM guidelines should remain flexible and evolve 

over time as an organization gains maturity (Cavka et al, 2017). 

 

A Roadmap for BIM Document Management 

Conflicting terminologies with differing definitions create further confusion (Sinclair, 2012). 

Because of that clarify the terminology that cause confusion and define the BIM processes 

simplify is an essential step for BIM implementation. According to PAS 1192-2 and PAS 1192-

3, BIM documentation process is shown in Figure 1. Level 2 BIM Process in PAS 1192 is 

viewed in Figure 2. 
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Figure 1: BIM Documentation Process (PAS 1192-2 and PAS 1192-3). 

 

Figure 2: Level 2 BIM Process - PAS 1192. 

RESULTS 

Table 1. BIM Standards. 

Country Category Year Organisation  

AMERICA 

Main Standards 

1990 
Center for Integrated Facility Engineering at Stanford 

University- Research 

2004 

US Department of Commerce: Cost Analysis of 

Inadequate Interoperability in the US Capital Facilities 

Industry 

Guidelines 

2006 AGC-Consensus Docs 301 BIM Addendum 

2006 
Associated General Contractors: Contractors’ Guide to 

BIM-Edition 1 

2007 
United States General Services Administration- National 

3D-4D BIM Program 

2010 US Department of Veterans Affairs the VA BIM Guide  

2010 GSA, 3D-4D-BIM Program Guidelines 
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2010 
The Pennsylvania StateUniversity- Project execution 

planning guide, ver 2 

2011 
Massachusetts Institute of Technology Department of 

Facilities- MIT CAD and BIM Guidelines 

2011 

Georgia Tech Facilities Management-Georgia Tech BIM 

Requirements and Guidelines for Architects, Engineers 

and Contractors 

2011 College of the Desert- BIM Guide 

2012 
New York City Department of Design and Construction 

BIM Guidelines 

2012 
United States Army Corps of Engineers-Roadmap for 

Life-Cycle BIM 

2012 
University of Southern California Facilities Management 

Services-BIM Guidelines 

2012 
The Pennsylvania State University- BIM Planning Guide 

for Facility Owners 

2013 

Georgia State Financing and Investment Commission- 

GSFIC BIM Guide Series 01: Model Analysis and 

Validation 

2015 AGC-CD 300 

Guidelines&Standards 

2009 
Indiana University-BIM Guidelines& Standards for 

Architectures, Engineers and Contractors  

2009 

State of Wisconsin Department of Administration, 

Division of State Facilities, DSF BIM Guidelines and 

Standards for Architects and Engineers 

2010 
State of Texas, Texas Facilities Commission- Professional 

Service Provider Guidelines and Standards 

Standards 

2011 Los Angeles Community College District- BIM Standard 

2011 

City of San Antonio Capital Improvements Management 

Services- BIM Development Criteria and Standards for 

Design and Construction Projects- CoSA BIM Standards 

2012 
National Institute of Building Science buildingSMART 

alliance- National BIM Standard 

2012 
San Diego Community College District-BIM Standards 

for Architects, Engineers and Contractors 

2012 

University of Washington Capital Projects Office- 

Attachment G-University of Washington CAD and BIM 

Standards 

Protocols 

2008 
American Institute of Architects- E 202-2008 BIM 

Protocol 

2010 
State of Ohio Facilities Construction Commission 

Building Information Modeling Protocol 

Contracts 
2012 

United States Air Force Centre for Engineering and the 

Environment Capital Investment Management- 

Attachment-F-BIM Requirement 

2013 AIA-C 106-2013 

Contracts Documents 
2008 AIA-E 202-2008 

2013 AIA-E 203-2013 

Forms 
2013 AIA-G 201-2013 

2013 AIA-G 202-2013 

UNITED 

KINGDOM 
Standart 

2007 
BS1192:2007 Collaborative production of architectural, 

engineering and construction information-Code of practice 

2011 

BS 8541-2:2011 Library objects for architecture, 

engineering and construction. Recommended 2D symbols 

of building elements for use in building information 

modelling 

2011 AEC(UK) BIM Standard for AEC industry in UK 

3. INTERNATIONAL ANKARA MULTIDISCIPLINARY STUDIES CONGRESS 
December 5-7, 2021 

Ankara, Turkey

Full Texts Book 418 www.izdas.org

_____________________________________________________________

____________________________________________________________



  

2012 

BS 8541-1:2012 Library objects for architecture, 

engineering and construction. Identification and 

classification. Code of practice  

2012 

BS 8541-3:2012 Library objects for architecture, 

engineering and construction. Shape and measurement. 

Code of practice 

2012 

BS 8541-4:2012 Library objects for architecture, 

engineering and construction. Attributes for specification 

and assessment. Code of practice 

2013 

PAS 1192-2:2013-Specification for information 

management for the capital/delivery phase of construction 

projects using BIM 

2014 
PAS 1192-3:2014-Specification for information 

management for the operational phase of assets using BIM 

2014 
PAS 1192-4:2014: Collaborative production of 

information : fulfilling employer 

2014 

BS 1192-4:2014 Collaborative production of information 

Part 4: Fulfilling employer’s information exchange 

requirements using COBie – Code of practice 

2015 

BS 8536-1:2015 Briefing for design and construction. 

Code of practice for facilities management (Buildings 

infrastructure) 

2015 

BS 8541-5:2015 Library objects for architecture, 

engineering and construction. Assemblies. Code of 

practice 

2015 

BS 8541-6:2015 Library objects for architecture, 

engineering and construction. Product and facility 

declarations. Code of practice 

2015 

PAS 1192-5:2015 Specification for security-minded 

building information modelling, digital built environments 

and smart asset management 

2016 

BS 1192:2007+A2:2016 Collaborative production of 

architectural, engineering and construction information. 

Code of practice 

2018 

PAS 1192-6:2018 Specification for collaborative sharing 

and use of structured Health and Safety information using 

BIM 

Protocols 
2012 AEC(UK) BIM Protocol 

2012 BSI/ CIC BIM Protocols 

Guidelines 

2012 RIBA: BIM Overlay to the RIBA Outline  

2013 

Specialist Engineering Contractors BIM Academy at the 

University of Northumbria. National Specialist 

Contractors Council-First Steps to BIM Competence: A 

Guide for Specialist Contractors 

2013 

CIC/BIM INS- Best Practice Guide for Professional 

Indemnity Insurance When Using  Building Information 

Modeling 

AUSTRALIA 

Guidelines 2009 
Coopeartive Research Centre- National Guidelines and 

Case Studies for Digital Modelling 

  2011 Australia Mechanical Contractors' Association 

Guidelines 2011 NATSPEC National BIM Guide 

Standards 2012 Australian and New Zealand Revit Standards 

DENMARK Guidelines 2007 

Erhvervsstyrelsen( National Agency for Enterprise and 

Construction)- Det Digitale Byggeri ( Digital 

Construction) 

SPAIN     

Generalitat Valenciana ( Valencia Regional Government)- 

Formato Intercambio Datos Edificacion aka Building Data 

Exchange Format 
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FINLAND 
  2007 Senate Properties: BIM Requirements 

Guidelines 2012 BuildingSmart Finland- Yleisettietomallivaatimukset 

NORWAY 
  2011 Bolig BIM 

  2012 Statsbygg BIM Manual 

NETHERLANDS Standards 2012 
Ministry of the Interior and Kingdom Relations- Rgd BIM 

Standard 

SINGAPORE Guidelines 

2010 
Corenet e-submission System- CORENET BIM 

Guidelines 

2012 
Building and Construction Authority-Singapore BIM 

Guide 

HONG KONG Guidelines 2011 
The Hong Kong Institute of Building Information 

Modeling- BIM Project Specification 
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KIYI SULARINDA MİKROBİYOLOJİK PARAMETRELERİN DEĞİŞİMLERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİNE ÖRNEK ÇALIŞMA 

CASE STUDY ON THE EVALUATION OF CHANGES OF MICROBIOLOGICAL 

PARAMETERS IN COASTAL WATERS 
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ÖZET 

Yerüstü ve kıyı sularında insan sağlığının korunması amacıyla yüzme suyu kalitesinin 

belirlenmesi, izlenmesi, muhafaza edilmesi, sınıflandırılması, yönetilmesi ve yüzme suyu 

kalitesi konusunda halkın bilgilendirilmesi oldukça önemlidir. Bu amaçla ülkemizde Mavi 

Bayrak ve Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetimine Dair Yönetmelik kapsamında pekçok çalışma 

gerçekleştirilmektedir. Özellikle kıyı sularının pek çoğunda Sağlık Bakanlığı verilerine göre 

çok iyi yüzme suyu kalitesine sahip olan turizmin başkenti Antalya için kalitenin korunması 

ve izlenmesi turizmin ve çevrenin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır. Bu 

kapsamda T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Müdürlüğü’nden su kalite kriterlerinde önemli 

rol oynayan mikrobiyolojik  parametrelere ait analiz sonuçları elde edilmiştir. Çalışma 

kapsamında Antalya merkezde bulunan bir plajda mikrobiyolojik parametrelerin 2013 ve 

2018 yıllarındaki durumu ve değişimi incelenmiştir. Mikrobiyolojik parametreler hem Mavi 

Bayrak hem de Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetimine Dair Yönetmelikte yüzme suyu için 

verilen limitler içerisinde olmalıdır. Su kalitesinde mikrobiyolojik parametreler açısından 

uzun zamanlı gidişatın değerlendirilmesi, su kalitesinde kötüye gidişin engellenmesi ve 

iyileştirilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasında oldukça önemlidir. Bu çalışmanın amacı su 

kalitesindeki mikrobiyolojik açıdan durumun ve uzun dönemdeki değişimin 

değerlendirilmesidir. Mikrobiyolojik parametrelerin uzun dönemde gösterdiği artış veya 

azalışa bağlı olarak alınması gerekli tedbirler değerlendirilmeye çalışılacaktır. Bu tür uzun 

dönemli çalışmalar su kalitesi açısından olumsuz yöne doğru gidişatın olması durumunda 

gerekli tedbirlerin önceden alınması açısından oldukça faydalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Mavi Bayrak, mikrobiyolojik parametre, yüzme suyu kalitesi. 

 

ABSTRACT 

In order to protect human health in surface and coastal waters, it is very important to 

determine, monitor, preserve, classify, manage and inform the public about the quality of 

bathing water. For this purpose, many studies are carried out in our country within the scope 

of the Blue Flag and the Regulation on the Management of Bathing Water Quality. Especially 

for Antalya, which has very good bathing water quality in most of the coastal waters 

according to the data of the Ministry of Health, the protection and monitoring of quality is of 

great importance for the sustainability of tourism and the environment. In this scope, Long-

term analysis results of microbiological parameters that play an important role in water 

quality criteria were obtained from the Ministry of Health, Public Health Directorate. Within 

the scope of the study, the situation and change of microbiological parameters in 2013 and 

2018 on a beach in the center of Antalya was examined. Microbiological parameters must be 

within the limits given for bathing water in both the Blue Flag and the Regulation on the 

Management of Bathing Water Quality. Evaluating the long-term progress of water quality in 
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terms of microbiological parameters is very important in taking the necessary measures to 

prevent deterioration in water quality and to improve it. The aim of this study is to evaluate 

the microbiological situation and long-term change in water quality. It will be tried to 

evaluate the necessary measures to be taken depending on the increase or decrease of 

microbiological parameters in the long term. Such long-term studies are very beneficial in 

terms of taking necessary precautions in case of a negative trend in terms of water quality. 

Keywords: Blue flag, microbiological parameters, bathing water quality 

 

GİRİŞ 

Yüzme suyu olarak kullanılan yerüstü ve kıyı sularında çevre standartlarının geliştirilmesi, 

doğal kaynakların ve insan sağlığının korunması amacıyla kalitenin  hem Mavi Bayrak hem 

de Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetimine Dair Yönetmelikte yüzme suyu için verilen limit 

değerler açısından uygun olması esastır. Mevcut yüzme suyu kalitesinin sınıflandırılması, 

yüzme sularını etkileyebilecek ve yüzenlerin sağlığına zarar verebilecek kirlilik nedenlerinin 

belirlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen yüzme 

sezonunda yerüstü ve kıyı sularından örnekler alınır. Su numuneleri yüzme sezonunda yüzme 

suyu içerisinde il sağlık müdürlüğü tarafından en fazla sayıda yüzenin beklendiği ya da 

yüzme suyu profiline göre en yüksek kirlilik riskinin beklendiği yerlerden alınır. Yüzme suyu 

izlemesi il sağlık müdürlüğü tarafından oluşturulan izleme takvimine göre yapılır. Analiz 

sonuçlarına göre yüzme sularının yüzenlerin kirliliğe maruz kalmalarını önlemek 

amacıyla “yeterli” kalitede olması gerekmektedir. Bu kalite düzeyinde olmayan yüzme 

sularında kirlilik nedenleri önlenmeli, azaltılmalı veya ortadan kaldırılmalıdır (YSKYDY, 

2019). 

Bu çalışmada yüzme sularında insan sağlığı açısından oldukça önemli olan mikrobiyolojik 

parametrelerin 2013 ve 2018 yıllarındaki durumları ve değişimleri irdelenmiştir. Analiz 

sonuçları incelenen plajın yüzme suyu kalitesi açısından Çok Temiz/High Quality olduğunu 

göstermiştir.   

 

YÖNTEM 

Antalya merkezde bulunan bir plajdaki 2013 ve 2018 yıllarındaki mikrobiyolojik 

parametrelere ait veriler T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Müdürlüğü’nden temin edilmiştir. 

Veriler kullanılarak söz konusu döneme ait grafikler oluşturulmuştur. Verilerin zamana bağlı 

değişimi Mavi Bayrak ve Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği (76/160/AB) kapsamında 

değerlendirilmiştir. Antalya’da Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yüzme suyu 

kalitesinin takip edildiği örnekleme noktalarının yerlerini ve sayılarını gösteren harita Şekil 

1’de verilmiştir.  
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Şekil 1. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Antalya Yüzme Suyu Numune Alım Noktaları (T.C. 

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı) 

 

Tablo 1’de Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği (76/160/AB) yüzme ve rekreasyon amacıyla 

kullanılan suların sağlaması gereken kalite kriterleri tablosundan bu çalışmada incelenecek 

mikrobiyolojik parametreler için verilen kılavuz ve zorunlu değerler bulunmaktadır.  

Tablo1. Yüzme ve rekreasyon amacıyla kullanılan suların sağlaması gereken kalite kriterleri 

(Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği (76/160/AB)) 

Parametreler Kılavuz 

(cfu/100 ml) 

Zorunlu 

(cfu/100 ml) 

Toplam Koliform/Total Coliform 500 10000 

Fekal Koliform/Fecal Coliform 100 2000 

Fekal Streptekok/Fecal Streptecoc 100 1000 

 

BULGULAR 

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Müdürlüğü’nden temin edilen veriler kullanılarak 

oluşturulan grafikler Şekil 2, Şekil 3 ve Şekil 4’de verilmiştir. Bu çalışma kapsamında 

mikrobiyolojik veriler 2013 ve 2018 yıllarına ait olduğundan değerlendirmede 2019 yılı 

öncesi yürürlükte olan Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği (76/160/AB) kullanılmıştır.  

2013 ve 2018 yıllarına ait Fekal Koliform analiz sonuçları incelendiğinde Fekal Koliform 

verilerinin kılavuz değer olan 100 cfu/100 ml’den az olduğu görülmüştür (Şekil 2). Bununla 

birlikte bütün Fekal Koliform değerleri yönetmelikteki Çok Temiz/High Quality sınıfı için 

verilen 0-100 aralığında yer almaktadır. Şekil 3’de verilen aynı yıllardaki Fekal Streptekok 

dağılımları incelendiğinde ise 2018 yılında 2013 yılına kıyasla Fekal Streptekok’un gözlenme 

sıklığında ve değerlerinde artış olduğu ancak yine de Fekal Streptekok için verilen 100 

cfu/100 ml değerinin çok altında olduğu görülmektedir.  
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Şekil 2. 2013 ve 2018 yıllarına ait Fekal Koliform analiz sonuçları 

 

 

Şekil 3. 2013 ve 2018 yıllarına ait Fekal Streptekok analiz sonuçları 

 

Toplam Koliform için uyulması gereken kılavuz değer 500 cfu/100 ml’dir. Şekil 4 

incelendiğinde bütün analiz sonuçlarının söz konusu kılavuz değerin çok altında olduğu 

görülmektedir. Toplam Koliform değeri 0-500 aralığında olan yüzme suları Çok Temiz/High 

Quality olarak sınıflandırılır. Buna göre incelenen plaj mikrobiyolojik parametrelerden 

Toplam Koliform için hem 2013 hem de 2018 yılında yüzme suyu kalitesi Çok Temiz/High 

olarak sınıflandırılabilir. Bununla birlikte 2018 yılında plajın en yoğun kullanıldığı aylardan 

biri olan Temmuz ayında Toplam ve Fekal Koliform değerlerinde diğer aylara göre bir artış 

gözlenmiş olmasına rağmen değer yönetmelikte çok temiz yüzme suyu kalitesi için verilen 

değerin çok altındadır.  
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Şekil 4. 2013 ve 2018 yıllarına ait Toplam Koliform analiz sonuçları 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu çalışma sonucunda Antalya merkezde bulunan ve T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı 

Müdürlüğü’nden mikrobiyolojik verileri temin edilen plajın hem 2013 hem de 2018 yılında 

Çok Temiz/High Quality yüzme suyu kalitesine sahip olduğu ve söz konusu yılların verileri 

karşılaştırıldığında kalite sınıfında değişme olmadığı görülmüştür. 
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ABSTRACT 

From the beginning of the human history, the battle of weapon and armor had continued. As 

new weapons are developed, corresponding armors are also developed in response. Today, the 

development of light armor against small-caliber projectiles gains importance when 

considering mobility. Armor design is typically performed in two stages especially for those 

that contain multiple stacks for maximum efficacy. First steps of this stage are the armor 

design and selection of appropriate materials for the application and the threat under 

consideration. Second stage includes simulation and testing the structure which define the 

ballistic limits of the materials being used in designing the armor and total efficiency of the 

design. Ballistic testing is a key part of the armor design. However, it is unattainable to test 

every condition and it is necessary to limit the number of tests to cut huge costs. It is also an 

extremely complicated subject and before the advent of powerful desktop computers, the 

calculations were laborious and time consuming, requiring the use of many mathematical 

tables. With modern computers and ballistic programs, it is now possible to calculate the most 

complex trajectory equations with just a few keystrokes. Material type, geometry, application, 

and working conditions are the key parameters of the armor design. In the simulation process, 

the modeling conditions of both target and projectile are playing an important role in the 

results. Meshing tool, mechanical properties, and physical properties of the materials and 

material modeling characterizing like the type of elasticity and failure conditions are the most 

important modeling conditions in ballistic armor simulation process. As an alternative to 

developing and testing prototypes, ANSYS® AUTODYN® software is used in this study to 

examine the impact of a 9-millimeter full metal jacket bullet on an aluminum plate, to assess 

damage to the plate, and to observe deformation of the projectile. 

Keywords: Ballistic analysis, Simulation, Armor design 

1. INTRODUCTION

From the beginning of the human history, the battle of weapon and armor had continued. As 

new weapons are developed, corresponding armors are also developed in response. Today, 

development of lightweight armors against small caliber projectiles is getting important as 

mobility is considered. The purpose of armor systems is preventing entry of bullets into the 

protected area. The armor to be used should be durable and easy to produce, use, and repair 

(Deniz, 2010), (Soydan & Others, 2018). 
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Enhancing the ballistic resistance of armors by using composite materials is a generally 

accepted practice in armor design. In the past few decades, laminate armors have been 

investigated to achieve good durability and lightweight armors . Kevlar and steel are 

commonly used materials in ballistic armor industry especially in structural armor types 

(Soydan & Others, 2018). 

Armor design is typically performed in two stages especially for those that contain multiple 

stacks for maximum efficacy. First steps of this stage are the armor design and selection of 

appropriate materials for the application and the threat under consideration. Second stage 

includes simulation and testing the structure which define the ballistic limits of the materials 

being used in designing the armor and total efficiency of the design (Soydan & Others, 2018). 

According to EN 1063 Ballistic Standards in Table 1, there are different types of projectiles 

and testing conditions of the ballistic test. Tests are classified into levels listed from BR1 to 

BR7 based on the geometry, the tip shape, the shooting distance, the mass, the speed, and the 

material of the projectile. There are two major applications of ballistic armors, the body armor 

and the structure armors. In the battlefield, humans are usually encountered BR2 level of 

threat, while vehicles and buildings are encountered a higher level of threat. Material type, 

geometry, application, and working conditions are the key parameters of the armor design. In 

the simulation process, the modeling conditions of both target and projectile are playing an 

important role in the results. Meshing tool, mechanical properties, and physical properties of 

the materials and material modeling characterizing like the type of elasticity and failure 

conditions are the most important modeling conditions in ballistic armor simulation process 

(Tham & Others, 2008), (Saleh & Others, 2017). 

Commercial software tools like SolidWorks, CATIA V5, and Ansys design modeler are 

commonly used to model the geometry of both armor and projectile. While tools like 

ABAQUS, Ansys with LS-DYNA, and AUTODYN 3D are used for material and test 

modeling. These impact analysis programs calculate the forces between two or more colliding 

bodies and the resultant deformation or damage. Explicit Dynamics generally is used for high-

speed interactions or complex contact (Soydan & Others, 2018). 

In this study, simulations at BR2 ballistic level were performed, and results are presented. 

2. A BRIEF HISTORY OF AMMUNITION

The first forms of ammunition consisted of loose powder, carried in a flask or horn, and 

various projectiles which were loaded into the barrel from the muzzle end. These early 
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Table 1. Ballistic Standards (Tham & Others, 2008) 

CEN (Committee European Normalization) BS/EN 1063 Ballistic Standards 

Level  Gun Type            Core Type                Caliber             Mass (gr)  Shooting distance(m)    Bullet 

speed(m/s) 

BR1              Riffle     L/RN   2.6 ± 0.1  10.00 ± 0.  360 ± 10 

BR2         Handgun 

       0.22 LR 

 9mm parabellum  FJ1/RN/SC   8.0 ± 0.1  5.00 ± 0.5  400 ± 10 

BR3         Handgun   FJ1/CB/SC  10.2 ± 0.1    5.00 ± 0.5  430 ± 10 

BR4  Handgun 

 0.357 magnum     

 0.44 magnum         FJ2/FN/SC  15.6 ± 0.1  5.00 ± 0.5  440 ± 10 

BR4+  Riffle  FJ2/PB/HC1     8.0 ± 0.1  10.00 ± 0.5   710 ± 10 

BR5  Riffle     FJ2/PB/SCP1    4.0 ± 0.1  10.00 ± 0.5   950 ± 10 

BR6  Riffle         FJ1/PB/SC          9.5 ± 0.1  10.00 ± 0.5   830 ± 10 

BR6+  Riffle         FJ/PB/SC    3.6 ± 0.1  10.00 ± 0.5    980 ± 10 

BR7  Riffle 

 7.62 × 39mm 

  5.56 × 45mm    

  7.62 × 51mm 

5.56 × 45mm 

  7.62 × 51mm         FJ2/PB/HC1  9.8 ± 0.1  10.00 ± 0.5      820 ± 10 

L: lead; CB: conic bullet; FJ: full steel jacket; FN: flat nose bullet; RN: rounded nose bullet; HC1: steel hard core with incendiary; SCP1: 
soft core with steel penetrator; PB: pointed bullet; SC: soft core. 



 

projectiles were often irregularly shaped stone balls or arrow - like objects. By the fifteenth 

century, ammunition had become fairly standardized and consisted of ‘black powder’ 

propellant (a mixture of charcoal, sulfur and potassium nitrate), followed by some wadding, a 

spherical lead ball and further wadding to retain it all in place. Materials other than lead had 

been used for the projectile, and it was recognized from an early period that the lighter the 

material, the higher the velocity. However, due to its ballistics properties and the ease of 

casting it into spheres or bullet - shaped projectiles, lead remained the preferred material 

(Heard, 2008). 

2.1. Bullet Materials 

Modern ammunition comes with a bewildering variety of bullet profiles, materials and 

construction to cater for every conceivable circumstance. In small arms ammunition, bullets 

are either jacketed or unjacketed. Whilst unjacketed bullets can be made from all manner of 

materials, the most common by far is lead. The lead will be alloyed with varying quantities of 

antimony to give it hardness and tin (if it is a cast bullet) to assist in the moulding process 

(Heard, 2008). 

Plain lead bullets can be manufactured either by casting from molten metal or swaged from 

lead wire. In swaging, lead wire is cut into the appropriate length then cold forged with 

hydraulic pressure into a die with the correct dimensions and shape of the finished bullet. 

Nowadays, virtually all commercially manufactured lead bullets are swaged. Jacketed bullets 

have a plain lead core covered with a thin layer of a much harder material. This can be a 

copper/zinc alloy (gilding metal), a copper/nickel alloy (cupronickel) or plain steel coated 

with either a copper wash or a thick coat of lacquer to prevent corrosion. Jacketed bullets are 

used for a variety of reasons, that is, to grip the rifling more in high - velocity bullets, to 

prevent bullet damage and feeding jams in weapons with a self-loading mechanism and to 

prevent bullet break up in hunting ammunition when used on heavy or thick-skinned game 

(Heard, 2008). 

2.2. Other Bullet Types 

Figure 1. (a) Round - Nosed Bullet; (b) Wadcutter Bullet; (c) Jacketed Bullet; (d) Semi - 

Jacketed Hollow - Point Bullet (Heard, 2008) 

Apart from the normal round - nosed configuration, properly called “ogival”, the list of bullet 

shapes is almost endless (Figure 1). Some of the more common shapes include: 

• Wadcutter – flat - nosed bullet with a sharp shoulder. Generally used by target shooters and

designed to produce a clear - cut punched - out hole in the paper target. 
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• Spitzer – a German term applied to an elongated ogival bullet with a sharp point.

• Soft point or semi - jacketed – a jacketed bullet with the jacket cut back at the nose to reveal

the lead core. 

• Hollow point – generally a semi - jacketed bullet the nose of which has a cavity. This is

designed to expand on impact with soft targets, thus increasing the wounding effect of the 

bullet. 

• Rifled slug – generally plain lead (but can also be steel and lead or plain steel) projectile for

use in smooth - bored shotguns. To impart spin, and therefore stability, to the projectile, wing 

- like helical ribs are formed on the outside surface. These fi ns, however, have been found to 

impart little or no spin to the projectile. It is generally intended for use against large soft - 

skinned game, such as deer, but is also used by police and security forces against cars and 

taking the locks from doors (Heard, 2008). 

2.3. What is Caliber? 

Figure 2. Different Calibers (Gun news daily, 2020) 

Caliber, also spelled calibre, in firearms, unit of measure indicating the interior, or bore, 

diameter of a gun barrel and the diameter of the gun’s ammunition; or the length of a gun 

expressed in relation to its interior diameter (now used only of naval and coastal defense 

guns). Different calibers and cartridge cross section are shown in Figure 2 and Figure 3, 

respectively. Figure 4 shows bullet comparison. 

Figure 3. Cartridge Cross Section (Gun news daily, 2020) 
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 Primer – This is the ignition that helps power the explosive or the propellant.

 2.Powder/propellant – Just gun powder. 

 3.Case – Cases are usually made of nickel, brass or steel. 

 4.Projectile – This is what most people commonly referred to as the bullet. 

Figure 4. Bullet Comparison (Gun news daily, 2020) 
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3. BALLISTICS

3.1. Internal, External and Terminal Ballistics 

There are basically three types of ballistics, internal, external and terminal . Internal ballistics 

is the study of what happens within the barrel of a weapon from the moment the firing pin hits 

the primer to the time the bullet exits from the barrel. It is mainly concerned with propellant 

pressures, acceleration of the missile whilst it is in the bore, muzzle velocity and recoil. 

Esoteric considerations such as primer ignition time, primer pressure/time curves and 

temperature also come within the general subject matter of interior ballistics (Heard, 2008). 

External ballistics deals with the flight of the bullet from the muzzle of the weapon to the 

target. This is truly a terribly complicated subject involving parameters such as bullet shape, 

sectional density, atmospheric pressure and even, in larger-caliber weapons, the rotation of the 

earth. With the advent of powerful personal computers, this subject has, however, now come 

within the realms of the average person. What took hours of complex calculations and 

reference to books of  flight timetables can now be achieved in a few moments (Heard, 2008). 

Diagram showing flight of bullet is seen in Figure 5. 

Figure 5. Diagram Showing Flight of Bullet (Heard, 2008). 

Terminal ballistics deals with the behavior of the missile once it reaches the target. This is 

obviously not concerned with simply piercing a paper target, but what the missile does once it 

encounters a material considerably denser than air. Whilst this will usually be concerned with 

the missile‟s performance and wounding capabilities in animal tissue, this could also include 

its performance in water, soil, brick, concrete, wood or bullet - resistant materials (Heard, 

2008). 

3.2. Terminal Ballistics 

Terminal ballistics is the study of missile penetration in solids and liquids. It can be 

subdivided into penetration potential, which is the capability of a missile to penetrate various 

materials and wound ballistics, which is the effect the missile has on living tissue (Heard, 

2008). 

3.2.1. Review on Penetration Mechanics 

The study of plate penetration and perforation covers a diverse range of problems and 

applications. The interest of current study is to understand and emphasize the effects of 

impact of armor piercing projectiles into metallic plates. Penetration is a general term that 

refers to the impact case in which the projectile enters the target. Perforation refers to a 

penetration case in which the projectile passes completely through the target. Embedment 

refers to a penetration case in which the projectile does not pass through the target, and 

remains attached to the target after the impact event is over (Deniz, 2010). 

First, it is necessary to identify different ballistic impact concepts. The ballistic limit velocity, 

VBL, is the velocity below which the projectile will fail to penetrate the target completely. 

Figure 6 presents different approaches on ballistic limit concepts. The essential difference 

between those concepts is in the criterion applied to define a perforation. The actual 
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assessment of ballistic limit is usually based upon a statistical performing of large number of 

tests. The resulting velocity is expressed as V50, which is a 50 % probability that a projectile 

will perforate a target. A typical V50 data is shown for a bullet impacting on a target in Figure 

7 (Deniz, 2010). Figure 8 shows failure modes in plates.  

Figure 6. Definitions for Ballistic Limit (Deniz, 2010) 

Figure 7. Penetration Probability Curve (Deniz, 2010) 

Fracture due to inertial stress wave:  Compressive waves propagate into the plate upon 

impact. If the stress magnitude of this wave exceeds the dynamic yield strength of the target, 

failure may occur in an unconfined region of the target plate. For a plate target, failure or 

fracture would occur near the rear target surface. The probability of this type of failure 

decreases with an increase in target density, hardness or compressive yield or ultimate 

strength. 

Radial fracture behind initial wave front: Tensile radial stresses are built up as the 

compressive wave propagates away from the impact sight. If the target material behavior is 

tensile and the magnitude of the built-up stresses are higher than the ultimate dynamic tensile 

strength, radial and/or circumferential cracks may occur. The hoop or circumferential stresses 

will be tensile because of the Poisson‟s effect, as the compressive wave propagates outward. 

Radial cracks are caused by this circumferential tensile stress. 

Spallation: The compressive waves reflect from the rear surface as tensile waves. First, the 

tensile wave cancels the compressive wave. As the compressive wave propagates to the back 

of the plate, the amplitude of the compressive wave decays, then the net tensile stress may 
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exceed the ultimate dynamic tensile strength of the target material. In this case, a tensile 

fracture will occur. 

Plugging: This type of failure occurs when the projectile pushes a plate plug through the rear 

surface of the plate. This plug has approximately an equal radius to that of the deformed 

projectile. 

As the hardness of the plate is increased (related to the yield strength or the hardness 

number),the tendency for plugging increases. The reason is that it becomes harder for the 

plate material to be pushed radially outward by the projectile. Thus, a narrow shear zone 

builds up in front of the projectile in the periphery region and the plastic flow is confined to 

this region. Other parameters that effect the formation of plugging are the relative plate 

thickness and projectile nose shape. Plugging occurs more easily in thinner plates such that 

even softer plates may fail in this in case that the impact velocity is not sufficiently close to 

the ballistic limit so that radial momentum transfer causes severe plate bending. In a similar 

way, for the impact of a blunt projectile, the chance of this failure increases. The cylindrical 

projectile would establish a much higher shear stress gradient at its well-defined periphery 

than would a conical or ogive shaped projectile. 

Petalling: This type of failure occurs in relatively thin plates. Large circumferential stresses 

occur through the thickness of the plate as the compressive wave propagates outward. The 

stress pattern is formed by the extensive radial flow or significant plate bending. Plates of a 

relatively ductile material subjected to impact by hard conical or ogive projectiles are likely to 

exhibit petalling. Also, thin plates which bend significantly exhibit this type of failure due to 

large bending stresses imposed near the free surface of the plate. The chance of occurring 

petalling is increased at impact velocities extremely near the ballistic limit since at these 

relatively low velocities the momentum transfer is not restricted merely to the region beneath 

the deforming projectile.  

Fragmentation: Large amounts of energy are deposited in a short time at higher impact 

velocities which results in high local stresses. For relatively thin plates, the local material 

under the projectile nose will fracture, causing fragmentation of the plate. 

Ductile hole enlargement: For ductile materials, the tip of the conical or ogive projectile 

concentrates stresses in its vicinity and this results in intense deformations along the axis of 

the crater. These extensive plastic deformations result in fractures on the axis. The projectile 

forms a hole in the target along the projectile axis and this hole is enlarged as the perforation 

proceeds. This type of perforation is characteristic of extremely ductile materials (Deniz, 

2010). 



 

Figure 8. Failure Modes in Plates (Deniz, 2010) 

3.2.2. Mechanism of Bullet Resistant Materials 

To effectively stop a bullet, the material must first deform the missile. If the surface area of 

the bullet is large enough and the material has sufficient resistance to the passage of the 

bullet, then the energy transfer to surrounding fibers can occur. A non - deformed bullet will 

merely push apart the weave and penetrate. If the bullet is sufficiently soft, that is, plain lead, 

semi - jacketed or a thinly jacketed bullet, then the material alone will often be sufficient to 

cause the deformation. If, however, the bullet is heavily jacketed or of the metal-penetrating 

type, then some intermediate, much more rigid material will be required to deform the bullet. 

This generally takes the form of a hard plate which fits in front of the soft body armor (Heard, 

2008) 

4. MODELING AND ANALYSIS

A hydrocode is a computer program that is capable of computing strains, stresses, velocities 

and propagation of shock waves as a function of space and time. In the last three decades, 

hydrocodes have been used extensively to simulate the penetration and perforation of 

isotropic materials (i.e., steel and aluminum) when subjected to high velocity and 

hypervelocity impact (ANSYS, 2020). 
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First, the geometry of both the projectile and the aluminum plate has been modeled with 

Ansys Design Modeler, and then a separate simulation of the projectile against plate has been 

done. Ansys Explicit Dynamics with AUTODYN has been used to solve the model and 

generate modeling results. The materials of each part have been modeled into Ansys 

engineering data, and then the model properties like mesh and contact conditions between 

parts have been setup. Finally, the solver properties like initial conditions, system statics, and 

dynamic properties, and desired output have been defined. 

The projectile geometry was modeled as two parts. The inner part is the bullet core, and outer 

part is the bullet jacket. According to the European EN 1063 Ballistic Standards in Table 1, 

the assigned material to the core is the lead and the jacket is full metal (FMJ). In the 

simulation, the lead and the brass in the explicit material database of Ansys were assigned to 

the core and the jacket, respectively. Both the brass and the lead have been modeled as 

explicit material (Tham & Others, 2008). The mechanical properties of both of these materials 

are shown in Tables 2 and 3, respectively. 

The aluminum plate’s z,x dimensions are 100 mm x 100 mm, and the thickness is 2 mm. It is 

modeled from Ansys explicit material data sources (Figure 9). Table 4 shows the mechanical 

and ballistic properties of the AL2024T351. Figure 9 shows both the bullet and plate’s mesh 

profile. Figure 10 shows plate and the firing direction as modeled on Ansys AUTODYN. 

Figure 9. The Geometry in Design Modeler and 3D Mesh of the Bullet 
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Table 3. Material Modeling of Bullet Core Lead (Ma & Suhling, 2009)

 Lead shock EOS linear 

Gruneisen coefficient     Parameter C1 (m·s−1)  Parameter S1  Parameter quadratic S2 (s·m−1) 

   2.74  2006  1.429  0 

Density (kg·m−3) 

     Constant and response 

 Specific heat constant pressure J (kg−1·C−1)  Shear modulus (Pa) 

  11340  124  8.6e + 009 

 Steinberg Guinan strength 

 Hardening     Derivative (dG/dP   Derivative dG/dT G‟T Initial yield stress Y    Maximum yield stress 

(Pa)                                         Ymax (Pa)     

   Hardening 

 constant B    exponent n  G‟P)  Pa·C−1 

8e + 006  1e + 008  110  0.52  1   −9.976e + 006 

 Derivative (dY/dP Y‟P)   Melting temperature Tmelt (C°) 

 9.304e – 004  486.85 

Table 4. Mechanical and Ballistic Properties of AL 2024 T351 

 Density (kg·m−3) 

     Constant and response 

 Specific heat constant pressure (J·kg−1·C−1)  Shear modulus (Pa) 

 2785  875  2.76e+010 

Gruneisen coefficient  Parameter C1 (m·s−1) 

  Shock EOS linear 

 Parameter S1      Parameter quadratic S2 (s·m−1) 

    2  5328  1.338  0 

Initial yield    Hardening  Hardening  Strain rate  

  Johnson Cook Strength 

  Thermal softening      Melting  Reference strain rate 

stress Pa  constant Pa  exponent  constant  exponent  temperature oC  (sec) 

2.65e+08  4.26e+08  0.34  0.015  1  501.85  1 

Source: Ansys explicit material database. 



 

Figure 10. Plate and the Firing Direction as Modeled on Ansys AUTODYN 

4.2. Analysis Settings 

The model has been solved in Ansys Explicit dynamics in Ansys workbench v18.2 and 19 

using Ansys AUTODYN 3D solver. The initial condition of the test has been simulated by 

assigning an initial component velocity to the bullet parts equals to 400 m/s in the Y direction, 

and fixed support boundary conditions at X and Z faces of the plate. The end time of the 

analysis sets to 9e−004 s with maximum number of cycles equals to 1e + 07. 

In the literature, there are several detailed descriptions of the AUTODYN 3D code as used in 

explicit dynamic problems (Soydan & Others, 2018). However, in brief, the code solves the 

conservation laws of mass and momentum in Eulerian or Lagrangian-form based on boundary 

initial conditions. User must define the mechanical properties and failure response of the 

materials modeled into the code, where the program calculated and presented the stresses in 

terms of pressure, volume, and internal energy. The code also has the capability of solving 

different types of stress including equivalent (von Mises) stress and shear stress. To predict 

the ballistic behavior of the system, the solver output sets to calculate total and Y directional 

deformation of the plate. The mechanical properties and failure conditions have been 

illustrated in the geometry section. In addition, von Mises stress was set to show the residual 

stress of the whole system (Soydan & Others, 2018). 
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5. RESULTS AND DISCUSSION

Figure 11. Bullet Impact, Showing the Deformation Surface of the Plate and the Bullet 

Figure 12. Total Deformation on Plate 

Figure 13. Residual Stress on Plate Figure 14. Directional Deformation (Y Axis) 
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Figure 15. Total Deformation on Bullet Figure 16. Residual Stress on Bullet 

Figure 13. Energy Summary of AUTODYN Solution 
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The model could give a good indicator to the damage conditions of the armor in terms of 

shape and size before all the costly experimental tests are done. In addition, the simulation 

model could predict the total and directional deformations and shows the residual stress of the 

bullet and target as well. Figure 11 shows bullet impact, showing the deformation surface of 

the plate and the bullet. Figure 12 shows resulting total deformation of the plate as the bullet 

exits through it. Equivalent (Von mises) stress of the plate also shown on Figure 13. 

Directional deformation (Y axis) is seen in Figure 14. To assess damage to the bullet, total 

deformation and equivalent (Von mises) stress of the bullet shown in Figure 15 and Figure 16, 

respectively. As expected, the maximum stress and damage to the plate is where the bullet 

exits. Figure 17 shows energy summary of AUTODYN solution. Directional deformation in 

Y direction of aluminum layer during the time of simulation is shown in Table 5. 

6. CONSLUSION

The results show that an aluminum (AL2024T351) of 2 mm thickness cannot stop a 9 mm 

FMJ bullet. In conclusion, this study has demonstrated the application of the explicit 

dynamics in ANSYS AUTODYN software for predicting the ballistic responses.  

This technology is available for ballisticians seeking to develop composite materials and 

armor for future combat systems. Hence, the demonstration should inspire and motivate 

engineers to complement ballistic tests with hydrocode simulation in order to reduce the cost 

of developing the next generation of combat systems (ANSYS, 2020). 
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ÖZET 

Yaşadığımız dünyada insanlığın karşılaştığı ve sebep olduğu en büyük sorunların başında 

bozulan ekolojik denge ve iklim değişikliği gelmektedir. Söz konusu sorunlar çözüme 

kavuşturulamazsa, dünya gezegeni tüm insanlık için yaşanılabilirlik özelliklerini yitirecektir. 

Bu nedenle sorunların kaynağını bulmalı ve önleyici politik seçenekler belirlenmelidir. Sorun 

küreselden yerele her ölçekte alınacak önlemlerle çözüme kavuşturulabilecektir. Bu kapsamda 

küresel toplum tarafından tespit edilen çözüm önlemlerinin, ulusal bazda devletler tarafından 

belirlenecek yasalar çerçevesinde uygulamaya geçirilmesi gerekmektedir. Sorunu çözüme 

kavuşturmak amacıyla, gerek uluslararası hukuk açısından gerekse devletlerin kendi hukuk 

sistemleri çerçevesinde caydırıcı hukuki kurallar uygulanmalıdır. Sosyo-ekonomik statü, insan 

sağlığı ve iklim değişikliği arasındaki ilişkide göz önünde bulundurulması gereken önemli bir 

faktördür. Gelişmemiş ve fakir ülkeler iklim aşırılıklarından çok daha fazla etkilenmektedirler. 

Yaşanan iklimsel değişimlerin en önemli sebebi atmosferdeki sera gazlarının yoğunluğunun 

eşik değerleri aşmasıdır. Bu durum ise fosil yakıtların aşırı kullanımı sonucu ortaya 

çıkmaktadır. Gelişmiş ülkeler yoğun fosil yakıt kullanımı sonucu daha fazla emisyona yol 

açmaktadır. Aynı zamanda refah seviyesi yüksek ülkeler de iklim değişikliğine karşı çok fazla 

hazır sayılmazlar. Fosil yakıtların neden oldukları hava kirliliği, iklim değişikliğinden 

kaynaklanan sağlık problemlerini de artırmaktadır.  Bununla birlikte iklimin çok hızlı değiştiği 

bir bölgede yaşayan ve yerli kaynaklara bağlı olarak hayatını sürdüren insanlar muhtemel 

ekonomik kayıplar ve sağlık problemleri bakımından büyük risk grubunu oluşturmaktadır. 

Ekolojik dengenin bozulmasına yol açan sorunların yansımaları, küresel olarak her ülkeyi ve 

her bireyi etkilemektedir. Yaşanılan sorunlar hayat kalitemizi düşürmekte ve türümüzün 

devamı için tehdit oluşturmaktadır. Bu nedenle gerek ulusal ölçekte gerekse küresel ölçekte 

sorunların çözümüne ilişkin politikalara öncelik verilmelidir. Yaşanılan iklimsel değişimler her 

bölgeyi aynı şekilde etkilememektedir, en fazla azgelişmiş ülkeleri etkilemektedir. İklim 

adaleti, sorunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan ve özellikle savunmasız kesimi daha fazla 

etkileyen hakkaniyetsiz durumu çözüme kavuşturmak amacıyla ortaya atılmıştır. Çünkü, 

yaşanan iklim değişikliklerinin birinci derece sorumlusu gelişmiş ülkelerdir. Az gelişmiş 

ülkelerin iklim değişikliğine yönelik etkileri ise sınırlı seviyelerdedir. Bu kapsamda iklim 

adaleti, iklim değişikliğinin yol açtığı, özellikle kırılgan gruplar üzerindeki orantısız yükü 

ortadan kaldırma amacıyla göz önünde bulundurulması gereken bir olgudur. Uluslararası iklim 

değişikliği programlarının, iklim adaleti isteklerine duyarsız yapısı ve gerekli önceliklerin 

aksine, sermaye odaklı çözümlere ağırlık vermesi iklim adaletine ilişkin uluslararası toplumun 

güvenini sarsmaktadır. Söz konusu taleplerin karşılanmaması ve yaşanılan sorunların 

dezavantajlı kırılgan grupları her geçen gün daha fazla etkilemesi, ‘hangi adalet, kimin için 
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adalet’ soruları, ortaya çıkan eşitsiz durumu ifade etmek amacıyla, küresel toplum tarafından 

sıklıkla dile getirilmektedir. Bu kapsamda çalışmada çevresel açıdan risk oluşturan ve ekolojik 

krize neden olan hususlara değinilmiş ve alınması gereken önlemler tespit edilmiştir. Sorunun 

ekonomik, siyasi ve çevresel boyutları incelenerek krize neden olan yanlış uygulamalar, iklim 

adaleti çerçevesinde ele alınarak değerlendirilmiştir. Sonuç olarak iklim değişikliği gezegen 

ölçeğinde meydana gelen ve küresel toplumun dayanışma ile çözüme kavuşturabileceği bir 

sorundur. Sorunun çözüme kavuşturulmasında ise hakkaniyet ilkesi gereği gelişmiş ülkelere 

daha fazla sorumluluk düşmektedir. 

Anahtar Kelimeler: ekolojik kriz, iklim değişikliği, iklim adaleti 

 

ABSTRACT 

One of the biggest problems faced and caused by humanity in the world we live in is the 

deteriorating ecological balance and climate change. If these catastrophic problems are not 

addressed, the planet Earth will become uninhabitable for all humans. Therefore, the source of 

the problems should be found and preventive policy options should be determined. The problem 

can be solved by measures to be taken at all scales, from global to local. In this context, the 

resolution measures determined by the global community should be implemented within the 

framework of the laws to be determined by the states on a national basis. In order to solve the 

issue, deterrent legal rules should be applied both from the point of view of international law 

and within the framework of the states' own legal systems. Socio-economic status is an 

important factor to consider in the relationship between human health and climate change. 

Underdeveloped and poor countries are much more affected by climate extremes. The most 

important reason for the climatic changes experienced is that the density of greenhouse gases 

in the atmosphere exceeds the threshold values. This situation arises as a result of the excessive 

use of fossil fuels. Developed countries cause more emissions as a result of the intensive use of 

fossil fuels. At the same time, countries with high levels of prosperity are not considered very 

ready for climate change. Air pollution caused by fossil fuels also increases health problems 

caused by climate change. However, people living in an area where the climate changes very 

rapidly and their lives depend on domestic resources are at great risk of possible economic 

losses and health problems. The reflections of the problems that lead to the deterioration of the 

ecological balance affect every country and every individual globally. The problems 

experienced reduce our quality of life and pose a threat to the continuation of our species. For 

this reason, priority should be given to policies related to solving problems both on a national 

scale and on a global scale. Experienced climatic changes do not affect every region in the same 

way, they mostly affect underdeveloped countries. Climate justice was introduced with the aim 

of resolving the unfair situation that arises in connection with the problems and especially 

affects the vulnerable population more. Because developed countries are primarily responsible 

for climate change. The impacts of underdeveloped countries on climate change are at limited 

levels. In this context, climate justice is a phenomenon that should be considered in order to 

eliminate the disproportionate burden caused by climate change, especially on fragile groups. 

The insensitive nature of international climate change programs to climate justice demands and 

the emphasis on capital-oriented solutions as opposed to the necessary priorities undermine the 

trust of the international community regarding climate justice The fact that the aforementioned 

demands are not met and the problems experienced are affecting the disadvantaged and 

vulnerable groups more and more each passing day, the questions of 'which justice, justice for 

whom' are frequently raised by the global community in order to express the unequal situation 

that has arisen. In this context, the issues that pose an environmental risk and cause an 

ecological crisis was addressed in the study, and the precautions that need to be taken were 

determined. The economic, political, and environmental aspects of the problem have been 
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examined and the misapplications that caused the crisis have been considered and evaluated 

within the framework of climate justice. In conclusion, climate change is a problem that occurs 

on a planetary scale and that the global community can solve with solidarity. The developed 

countries have more responsibilities in resolving the problem in accordance with the principle 

of fairness. 

Keywords: climate change, climate justice, ecological crisis 

 

GİRİŞ 

Enerji ihtiyacının yoğun olarak fosil kaynaklardan karşılanması sonucu meydana gelen küresel 

ısınma ve bozulan çevre dengesinin, küresel yansıması olan iklim değişikliği sorunu, gezegen 

ölçeğinde bir ekolojik krize neden olmaktadır. Her geçen gün farklı bir boyutu ile karşı karşıya 

kaldığımız sorunartık bir yaşam mücadelesine dönüşmüştür. İklim değişikliği sorununu kriz 

boyutuna taşıyan en önemli etkisi ise, küresel düzeyde yaşanan tehditler ve tehditlerle başa 

çıkmak adına alınacak önlemlerin acil bir şekilde hayata geçirilmesi gerekliliğidir. Tehdit 

doğadan gelmektedir ve yüz yüze kalınacakların boyutları üzerinde sadece kestirimler 

yapılmaktadır. Mevcut durum ise, iklim değişikliğine yönelik üretilen senaryolardan en kötüsü 

ile karşı karşıya olunduğudur. İklim değişikliğinin gerektirdiği mücadelede her insana düşen 

görevler bulunmaktadır ve tüm insanlık dayanışma içinde sorunun bir parçası olmak 

zorundadır.  

İklim değişikliği sorunu, dünyada eşit bir etkiye neden olmamakta, aksine soruna en az düzeyde 

katkı sağlayan en savunmasızları daha fazla vurmaktadır. Bu durum ise adalet tartışmalarını 

beraberinde getirmektedir. İklim adaleti, bozulan insan çevre dengesinin yıkıcı sonuçlarının her 

toplumun en savunmasız kesimini en çok etkilemesi sonucu ortaya çıkan bir kavramdır. 

Orantısız bir şekilde yaşanan sorunların yıkıcı etkilerinin savunmasızları daha fazla etkilemesi, 

sürdürülebilirlik yaklaşımlarının hakkaniyet boyutu ile de yakından ilgilidir. 

Hazırlanan bu çalışmanın temel argümanı, iklim değişikliğinin bir adalet sorunu olarak 

yaşanmasıdır. Soruna en az katkı yapanları etkilemesi, eşitsizlik temelli uygulamalar, ortaya 

çıkan adaletsizliğin nedeni olarak nitelendirilmektedir. Adaletsizlik farklı toplumsal grupları 

farklı şekillerde etkilemektedir. Çalışma kapsamında bu etkiler ise kadınlar ve yerli halklar 

özelinde ele alınmıştır.  

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE: İKLİM ADALETİ 

İklim değişikliğinin küresel boyuttaki etkileri giderek daha çok hissedilmektedir. Hava 

olaylarının şiddetindeki artış, deniz seviyesinin yükselmesi, biyolojik çeşitlilik kaybı, kuraklık 

gibi olumsuz sonuçlar, bozulan dengenin yansımalarıdır. Bunun yanında iklim değişikliği, 

siyasi, ekonomik, toplumsal yapılar ve ekosistem üzerinde de yıkıcı etkilere neden olmaktadır. 

1990’lı yılların ilk yarısında başlatılan uluslararası müzakereler sonucu ortaya çıkan, Birleşmiş 

Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, Kyoto Protokolü ve Paris Anlaşması, temel 

uluslararası belgeler olarak tarihe geçmiş, devletlerin imza ve onayı ile yürürlüğe girmiştir. 

Ancak teoride tespit edilenlerin, uygulanması konusunda devletlerin ileri sürdükleri ekonomik 

çekinceler, iklim krizinin durdurulmasının önünde ciddi engeller oluşturmuştur ve oluşturmaya 

da devam etmektedir. Örneğin 2016'da yürürlüğe giren Paris Antlaşması ile taraf ülkeler bir 

takım yükümlülükler üstlenmek ile birlikte, anlaşmanın hedefi olarak belirlenen küresel 

sıcaklık artışının 2 derecenin altında tutulması ve mümkünse 1,5 derece ile sınırlandırılması 

noktasında anlaşmış olsalar da, günümüz koşullarında artışın bu seviyelerde tutulması pek 

mümkün görünmemektedir (Oğuz & Bilben, 2020). 
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İklim değişikliğinde ortaya çıkabilecek yıkımların, geri döndürülemez olması ve felakete 

sürükleyecek dengesizliklerin önlenmesi, iklim adaleti çalışmalarının temelini oluşturmaktadır. 

Elde edilen veriler, karbon salımında azaltılmaya gidilmediğinde, iklim değişikliğine bağlı 

olarak gözlenen birçok etkinin şiddetlenerek artacağını işaret etmektedir (Kaya, 2017) 

Gelişmiş ülkelerin sorumlulukları, iklim borcu, kırılgan toplulukların hak arayışları gibi 

boyutlar çerçevesinde ele alınan iklim adaleti kavramı, gerek akademik çalışmalarda, gerekse 

çeşitli uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerinin raporlarında yoğun bir şekilde yer 

almakta ve küresel bir gündem oluşturmaktadır. İklim adaleti kavramı, insan haklarını ve 

ekolojik sürdürülebilirliği birleştirerek, kirletici sanayilerin yol açtığı çevresel ve toplumsal 

sorunlardan en çok etkilenen toplulukların aynı zamanda iklim değişikliği ile mücadelede 

zorunlu olarak ön saflarda yer aldıklarını belirtmektedir. Bu nedenle birçok ülkede çevresel 

bozulmaların yol açtığı hak kayıplarına karşı başlatılan hukuki girişimler, iklim krizinde en çok 

zarar gören kırılgan grupların hak arayışlarında önemli bir adım oluşturmaktadır (Oğuz & 

Bilben, 2020). 

“İklim değişikliği şuanda ve hepimizin başına geliyor, hiçbir ülke ve topluluk bu durumdan 

bağışık değildir. Ve her zaman olduğu gibi ilk acı çekenler ve en kötü etkilenenler yoksullar ve 

savunmasızlardır” ( Guterres, 2019).  Birleşmiş Milletler genel sekreteri Antonio Guterres 

tarafından dile getirilen bu cümle, iklim adaletinin gerekliliğini ve hakkaniyetsiz durumunu, 

açıkça ortaya koymaktadır. Gezegensel bir etkiyle yaşanan iklim değişikliği sorunu tüm 

insanlığı ilgilendirmekte, herkesi etkilemekte ama Guterres’in deyimiyle; en çok en 

savunmasızlara acı çektirmektedir.  

İklim değişikliğini etik bir bakış açısıyla ele alan iklim adaleti kavramı, değişikliği nedenleri ve 

sonuçları bağlamında özellikle, sosyal ve çevresel adalet çerçevesinde incelemektedir. İklim 

değişikliği konusunda uluslararası topluma yol haritası çizen anlaşmalarda ise iklim adaleti, 

kıyıda köşede yer alan bir kavramdır. Oysa ki, iklim değişikliğinin etkilerine maruz kalan 

grupların kırılganlık derecesinin farklılaşması, eşitlik ve adalet tartışmalarını da kaçınılmaz 

kılmaktadır. Bununla birlikte adalet tartışmaları, kimin emisyonları ne oranda azaltacağı, çıkan 

zararların finansmanında kimlerin daha fazla pay alması gerektiği, süreç yönetişiminin ne 

oranda ve kim tarafından üstlenilmesi gerekliliği gibi hususları beraberinde getirmektedir 

(Bilben, 2018: 214). Sorunun özellikle adil bir yük paylaşımı gerektirmesi, belki de 

anlaşmalarda kıyıda köşede bir kavram olmasının en temel nedeni olarak nitelendirilebilir. 

İklim adaletinin etik, yasal ve pragmatik olmak üzere üç ana gerekçesi vardır. Etik gerekçeler, 

iklim değişikliğine ve sosyal adalete dayandırılarak iki şekilde ortaya konmaktadır. Doğru ve 

yanlış ahlaki yapılar çerçevesinde insan haklarını ele alarak, adaletin sağlanıp sağlanmadığına 

ilişkin bir değerlendirme ortaya konmaktadır. Yasal olarak, iklim adaleti, hükümetleri sera gazı 

azaltmayı taahhüt eden ve bunu yaparken imzacı devletlerin “ortak fakat farklılaştırılmış 

sorumlulukları” olduğunu göz önünde bulundurarak, 1992 BM İklim Değişikliği Çerçeve 

Sözleşmesi de dahil olmak üzere çeşitli uluslararası çerçevelere yerleştirilmiştir. Bu kapsamda 

özellikle gelişmiş ülkelerin bu konudaki çabalara öncülük etmesi beklenmektedir. Pragmatik 

bir temelde yapılan tartışmalarda ise, adil olduğu takdirde, insanların iklim değişikliği 

politikasını desteklemesinin daha olası olduğu iddia edilmektedir. Bu çerçevede iklim 

değişikliği politikası daha adil bir toplum oluşturabilmek için bir fırsat olarak 

nitelendirilmektedir (Cameron vd., 2013). 

Gelişmiş ülkelerin sanayileşme süreçlerinden kaynaklanan bir iklim borcu vardır. Etkilerini 

eşitsiz bir şekilde yansıtan iklim değişikliği sorunu, pek çok farklı alanda adaletsizlikleri daha 

da derinleştirmiştir. İklim adaleti, iklim değişikliğinin en savunmasız bireyler üzerindeki 

yüküne odaklanarak, yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde yüklerin daha eşit ve adil bir şekilde 

dağıtılmasını savunmakta ve dezavantajlı toplumların haklarını koruma önceliğiyle politik 
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seçenekler ortaya koymaktadır. İklim adaletinin amacı, diğer çevresel risklerin, iklim 

değişikliği ile artan olumsuzluklarını birlikte ele almaktır (Demirci, 2013). 

Sera gazı salımlarında artışa yol açan sanayileşme ve onun yan ürünü olan yaşam tarzının ortaya 

çıkardığı, toplumsal, ekonomik ve ekolojik yıkımın yükünün, toplumlar arasında hiç de adil 

olmayan bir şekilde paylaşıldığı sıklıkla vurgulanmaktadır. Bunun yanında, iklim değişikliğinin 

sonuçlarından sadece gelişmekte olan güney ülkeleri değil, gelişmiş ülkelerdeki yoksullar ve 

dezavantajlı gruplar da etkilenmektedir. Bu kapsamda dezavantajlı toplumların haklarının 

savunulması için iklim adaleti, önemli bir hukuksal araçtır. Fakat iklim adaleti yalnızca hukuki 

değil, ekonomik, toplumsal, siyasi ve ekolojik çerçeveler içerisinde de ele alınmalıdır. İklim 

değişikliğinin yol açtığı sonuçlar, çok boyutlu bir krizle karşı karşıya olduğumuzu 

göstermektedir ve çözüm arayışları da farklı boyutlar göz önünde bulundurularak tespit 

edilmelidir. İklim değişikliğinin ortaya çıkışında neredeyse hiç payı olmayan ama bu 

değişiklikten en çok zarar gören toplumların talepleri, uluslararası müzakerelerde daha fazla ön 

planda tutulmalıdır (Oğuz & Bilben, 2020). Ayrıca, iklim değişikliğine adaptasyon sürecinde 

meydana gelen iklimsel olaylar sonucunda, geçim sıkıntısı çekmesi muhtemel kesimler 

üzerinde, geçim imkânlarının çeşitlendirilmesi gibi daha kalkınma odaklı yaklaşımlar tercih 

edilmelidir (Burton, 2009). 

İklim adaleti, toplumdaki en savunmasız kesimlerin hak arayışları olarak ortaya çıkan bir 

kavramdır. Toplumsal yaşamda bir takım eksiklikler sonucu daha zorlu şartlarda hayatlarını 

idame ettiren grupların, sahip oldukları dezavantajlar göz önünde bulundurulduğunda 

hakkaniyetli bir durum değerlendirmesinin gerekliliği de açıkça ortaya çıkmaktadır. Bu 

çerçevede iklim adaleti tartışmalarında, toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikler ve yerli halkların 

maruz kaldıkları olumsuzluklar uluslararası toplum tarafından sıklıkla dile getirilmektedir.  

 

İKLİM ADALETİNİ TOPLUMSAL CİNSİYET PERSPEKTİFİNDEN ELE ALMAK 

İklim adaleti, iklim değişikliğinin yarattığı eşitsiz ve orantısız yükleri ortadan kaldırmayı 

amaçlamaktadır. Yerli halklar, yoksullar ve kadınlar vs. toplumda dezavantaja sahip tüm 

insanlar, refah içinde yaşama hakkına sahiptir. Bu nedenle iklim adaleti, küresel adalet olgusu 

çerçevesinde toplumsal cinsiyet adaleti ile birebir ilişkilidir. İklim krizleri, toplumsal cinsiyet 

eşitsizliğini artırıp daha eşitsiz bir toplumsal yapı ortaya çıkarırken, toplumsal cinsiyete dayalı 

eşitsizlikler de iklim adaletini derinleştirmektedir. 

Erkeklerden daha az özel araca sahip olan ve daha fazla toplu taşıma araçlarını kullanarak daha 

az karbon tüketimi yapan kadınlar, iklim değişikliğine daha az katkı sağlarken bu 

değişikliklerden daha fazla zarar görmektedir. Kadınlar, cinsiyet eşitsizliğinin getirdiği 

kırılganlıklarının, iklim değişikliğiyle birleşmesiyle toplumdaki en savunmasız gruplardan biri 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Erkeklerden daha fazla sağlık sorunu yaşarken, kirli sularla daha 

fazla temasta bulunmakta, çalışma şartları kötüleşmekte, siyasi sorunların kurbanı olmakta, 

taciz, tecavüz ve ölüm oranları her geçen gün artmaktadır. İklim değişikliğinin orantısız etkisi 

aynı zamanda kadınların yoksullaşması ile ilgilidir. Cinsiyet temelinde ele alındığında dünyada 

yoksulların çok büyük bir bölümünü, kadınlar oluşturmaktadır. Bu nedenle iklim değişikliğinin 

getirdiği sorunlara karşı oldukça savunmasızlardır. Özellikle kırsal kesimde yaşayan kadınlar, 

tarım sektöründe yaşanan olumsuzluklardan dolayı iklim değişikliğinden daha fazla 

etkilenmektedirler. Bu çerçevede iklim değişikliği, doğal afetlerin toplumsal cinsiyet 

karmaşasına ışık tutmaktadır (Tatkın, 2019). 

Toplumsal cinsiyet rolleri ve ilişkileri, bireylerin iklim değişikliğine uyum kapasitesini 

şekillendirmektedir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde doğal kaynaklara bağımlı bir yaşam 

sürdüren, tarımsal işlerin çoğunu yapan, su ve yakıt temini sorumluluğu taşıyan, kırsal kesimde 
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yaşayan kadınlar oldukça savunmasızdır. İklim değişikliğinin, söz konusu kadınların 

yaşamlarının tüm alanlarını olumsuz yönde etkilediği yaygın kabul görmektedir. Artan iklim 

değişikliği sonucu tarım öngörülemez hale gelmekte ve bazı bölgelerde devam eden çölleşme, 

yerel yakıt krizinin şiddetlenmesine yol açmaktadır. Kentlerdeki temiz su sıkıntısı, sıcaklık ve 

yağış düzenlerindeki değişiklikler nedeni ile sıtma gibi vektör kaynaklı hastalıkların, yoksul 

kadınları daha fazla etkilediği muhtemeldir. 21.yy başlangıcında yaşanan birkaç aşırı iklim 

olayı; 2003 Avrupa sıcak hava dalgası, 2004 Asya tsunamisi, 2005 New Orleans’ı harap eden 

Katrina Kasırgası,  kadınların afetlere yönelik, cinsiyete dayalı savunmasızlığını açıkça 

göstermiştir. 1991 yılında Bangladeş kıyılarını vuran kasırga sonucu ölen kadın sayısı erkek 

sayısından çok daha fazladır. Benzer felaketlerle ilerleyen yıllarda karşılaşma olasılığı 

muhtemeldir. Bununla birlikte afetler sırasında ve hemen sonrasında, kadınların daha fazla 

zarar gördüğü ve ölüm oranlarında görülen cinsiyet dengesizlikleri, erkeklere kıyasla kadınların 

düşük sosyoekonomik statüden kaynaklanan bir dezavantaja sahip olduklarını açıkça gözler 

önüne sermektedir (Tery, 2009). Bu nedenle iklim adaletinin etkin bir şekilde tesisinde 

toplumsal cinsiyet temelli politik seçenekler belirlenmesi büyük önem arz etmektedir.   

Kadınlar uygun maliyetli, verimli ve sürdürülebilir iklim değişikliğine uyum planları 

tasarlamak için hayati öneme sahip, ekolojik, yerel, politik ve sosyal bilgilere sahiplerdir. 

Ayrıca iklim değişikliğiyle birlikte gelen zorluklarla karşılaşan kadınların, ailelerin ve 

toplumların iklim değişikliğine ve afet olaylarına karşı dirençli olmalarında, liderlik yaptıkları 

da görülmektedir. Brezilya ve Afrika’da yürütülen iklim adaleti projesinin sonuçları, kadınların 

iklim değişikliği ve su politikalarıyla ilgili bilgi ve uygulamalarını geliştirmeye yönelik, 

yürütülen yerel girişimlerin toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin üstesinden gelinmesi için bir 

avantaj sağladığını ortaya koymuştur (Talu, 2017). 

 

YERLİ HALKLAR VE İKLİM ADALETİ 

Yerli halklar dünya nüfusunun % 6,2’sini oluşturmaktadır. Asya ve Pasifik bölgeleri, yerli 

halkların en yoğun yaşadığı yerlerdir. Geçimlerini avcılık ve toplayıcılıkla sağlayan bu insanlar, 

atalarının topraklarını, doğal kaynaklara zarar vermeden kullanmaları sayesinde günümüze 

kadar, dış dünyadan bağımsız olarak yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Yerli halkların yaşamlarını 

sürdürdükleri mekânların zengin kaynakları ise, istila yoluyla birçok devlet tarafından 

sömürülmüştür. Böylece, yavaş yavaş doğal geçim kaynaklarından mahrum bırakılmışlardır. 

Bu olayların neticesinde ise,  hem fakirleşmiş hem de kültürel olarak ezilmişlerdir (Polat, 2021).  

Yoksulluk içinde yaşamak zorunda kalan yerli toplulukların pek çoğu, en yüksek bebek ölüm 

oranına,  en düşük yaşam süresine,   en düşük eğitim düzeyine ve en yüksek işsizlik oranına 

sahiplerdir. Dünyanın geri kalanıyla kıyaslandığında yaşam standartları oldukça düşük 

seviyelerde olduğu söylenebilir. Bunun yanında yerli halklar, iklim değişikliğinin etkilerinden 

en çok zarar gören topluluklar oldukları için, iklim adaleti tartışmalarında da en çok dile 

getirilen gruplar içinde yer almaktadırlar. 

Dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan yerli halklar, yüzyıllardır geleneksel yaşamlarını çevre 

koşullarına göre şekillendirmişlerdir. Ancak sömürge devletler tarafından toprakları, yeraltı ve 

yerüstü kaynakları kullanılmış ve yeni yerleşim yerlerinin kurulması için yaşam ortamları 

izinleri olmadan ellerinden alınmıştır. Böylece, yaşam alanları ile bağları kopartılmış olan yerli 

halklar,  birçok ekonomik sorunla karşılaşmışlardır. Yoksulluk, işsizlik, eğitim ve eşitsizlik 

içinde, ait oldukları kültüre yabancılaştırılarak, bu toplumların savunmasızlığı daha da 

artırılmıştır. Fosil yakıtların çıkartılması,  sanayi süreçleri, madencilik gibi ekonomik 

faaliyetlerin yol açtığı çevresel bozulmalar, yerli halkların yaşam ortamlarını birebir ilişkili 

olarak, olumsuz etkilemektedir. Bu faaliyetler sonucu oluşan zenginlik ise, maalesef hiçbir 

zaman bu topluluklarla paylaşılmamıştır. Aksine yaşam alanlarında ortaya çıkan tahribat, 
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yaşam kalitelerinin daha da düşmesine neden olunmuştur. Sahip oldukları topraklarda bulunan 

kaynakların birçoğu, büyük şirketler tarafından devlet destekli, fakat yerlilerin izni alınmadan 

çıkartılıp kullanılmakta ve gerçekleştirilen faaliyetler karbon salınımının artmasına neden 

olmaktadır (Talu, 2017). 

İklim değişikliğinin olumsuz etkileri, krizin ortaya çıkışında neredeyse hiç payı olmayan yerli 

halklar ve yerel topluluklar için tam anlamıyla bir varoluş meselesi haline gelmiştir.  Örneğin 

Pasifik Okyanusu’nda yer alan küçük ada ülkelerinde, Kuzey Kutup bölgesinde ve 

Amazonlarda yaşayan topluluklar ölçeğinde iklim değişikliği, belirsizlik taşıyan ve uzak 

gelecekte bazı sonuçlar doğurması beklenen bir sorun, olmanın çok ötesindedir.  Bu insanlar 

için iklim değişikliği; yaşadıkları adanın sular altında kalması, yüzlerce yıllık kasabalarının 

deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle terk edilmesi zorunluluğu, geleneksel yaşam tarzlarının 

yok olması, beslenme ve barınma olanaklarının azalması gibi, yaşamaya başladıkları ya da çok 

yakın gelecekte yaşayacakları muhtemel etkiler, olarak görülmektedir. Yerliler doğal 

kaynaklara olan yaşamsal bağlılıkları nedeniyle, iklim değişikliğinden çok daha fazla zarar 

görmektedirler. Bu topluluklar, deniz seviyesinin yükselmesi, ormansızlaşma ve azalan 

kaynaklar nedeniyle zorla yerlerinden edilmektedirler. Örneğin; Inuit toplulukları, yaşadıkları 

doğal çevrenin zorlu koşullarına adapte olarak yüzyıllardır var olmuşlardır. Ancak iklim 

değişikliği bu halkın geleneksel avlanma, beslenme ve barınma alışkanlıklarını olumsuz 

etkilemiştir. Deniz buzunun daha geç oluşması, kalıcı buz tabakasının incelmesi ve bazı 

bölgelerde tamamen erimesi, yerli halkların beslenme düzeninde önemli yere sahip olan, kara 

ve deniz memelilerinin sayılarının azalmasına neden olmuş böylece gıda güvenlikleri tehlikeye 

girmiştir. Sağlık sorunlarının artış göstermesi, özellikle kıyı bölgelerdeki yerleşim yerlerinin 

aşırı hava olayları nedeniyle zarar görmesi, Inuit halkının karşılaştığı sosyoekonomik ve 

ekolojik sorunlardan öne çıkanlardır (Oğuz & Bilben, 2020). 

İklim değişikliğinin olumsuz etkilediği başka bir bölge de Amazonlardır. Yağmur 

Ormanları’nda mevsiminden geç başlayan yağışlar, şiddetli kuraklık, orman yangınları, su 

kaynaklarının kuruması ve gıda kaynaklarının azalması, burada yaşayan yerlilerin karşı karşıya 

kaldığı, iklim değişikliği kaynaklı sorunların temelini oluşturmaktadır. Çevresel bozulma 

balıkçılık ve tarım faaliyetlerinin sekteye uğraması, yerlilerin gıda erişimini zorlaştırmaktadır. 

Bunun beraberinde de sömürge dönemi itibariyle süregelen yoksulluk, daha da artarak yerlilerin 

hayat şartlarını zorlaştırmaktadır (Talu, 2017). 

Son yıllarda Jair Bolsonaro Hükümeti’nin politikaları, Amazonların dünya mirası olarak 

korunmasını sağlamak yerine, madencilik gibi ekolojik dengeleri bozan etkilere yol açan 

yatırımlara izin vermesi nedeniyle, yerli halkın haklarının sürekli ihlal edildiği Brezilya başta 

olmak üzere tüm Amazonlarda sürdürülen çalışmalar, ormansızlaşmayı hızlandırmaktadır. 

Oysa ki, iklim değişikliğinin en önemli nedeni fosil yakıt kullanımı, ikinci nedeni de 

ormansızlaşmadır. Tüm olumsuzluklara karşı yerli halk, çevresel yıkım ve iklim değişikliğine 

karşı olan mücadelelerini yerel, ulusal ve küresel boyutta sürdürmektedir. Yerli halkların 

yüzyıllar boyunca doğal ortamları ile uyumlu yaşamaları, kültürleri ve sahip oldukları bilgi ve 

deneyimler, iklim krizini çözmede ve iklim adaletini sağlamada, uluslararası çözüm 

arayışlarında son derece önemli yere sahip olmalıdır (Oğuz & Bilben, 2020). 

Karbon dioksit gazını absorbe etmede doğal yutak alanı olarak nitelendirilen ormanlar, iklim 

değişikliği ile mücadelede önemli bir yere sahiptir. Fosil yakıtların kullanımının azaltılması ile 

birlikte doğal yutak alanı olarak nitelendirilen ormanlık alanların artırılması ve okyanusların 

korunması, iklim değişikliği ile mücadelede en etkili yöntemlerin başında yer almaktadır. 

Sonuçta, yaşam alanlarına yapılan müdahaleler ve sömürüler ilk başta yerli halkları etkilese de, 

aslında zarar görecek olan tüm insanlık olacaktır. 
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İklim adaletinin ortaya çıkması küreselleşme karşıtı protestolara kadar dayanmaktadır. İklim 

adaleti, iklim değişikliğinin ortaya çıkardığı kırılgan gruplar üzerindeki orantısız yükü ortadan 

kaldırma amacındadır. Irklar arasındaki eşitsizlik, iklim adaleti tartışmalarında önemli yer 

tutmaktadır. Yüzyıllar boyunca toprakları işgal edilen, hakları tanınmayan yerlerinden edilen 

yerli halk, iklim değişikliğine katkısı en az olan ama oluşan olumsuz sonuçlardan en fazla 

etkilenen gruplar içinde yer almaktadır. İklim değişikliği uyum ve azaltma programlarında ve 

uluslararası görüşmelerde yerli halkların, toprak hakkı başta olmak üzere hak talepleri 

korunmalıdır. Bununla birlikte, kültürel birikim ve deneyim sonucunda dile getirecekleri çözüm 

önerilerine de politik süreçlerde mutlaka yer verilmelidir. Yerlilerin onaylamadığı ve haklarının 

ihlal edildiği projeler hem iklim krizinin, hem de yerliler başta olmak üzere savunmasız 

grupların karşılaşmak zorunda oldukları sosyoekonomik ve ekolojik problemlerin, daha da 

artmasına neden olacaktır. Paris Anlaşması sonrası alınan sevindirici kararların uygulanma 

aşamasında, gelişmiş ülkelerin sözlerini yerine getirmiyor olmaları, bugüne kadar yürütülen 

mevcut düzenin işleyişini de tartışma konusu haline getirmektedir. Uluslararası iklim 

değişikliği programlarının iklim adaleti isteklerine öncelik oluşturmayan yapısı ve yapılması 

gerekenin aksine, sermaye odaklı çözümlere ağırlık vermesi, güveni sarsmaktadır. Bununla 

birlikte taleplerin karşılanmaması da halk arasında “hangi adalet, kimin için adalet’’ sorusunun 

yankılanmasına sebep olmuştur (Oğuz &Bilben, 2020).    

 

SONUÇ 

İnsan-doğa dengesinin bozulmasının, doğanın zararına işlediğine yönelik yanılgının iklim 

değişikliği ile birlikte gün yüzüne çıkması ile birlikte, doğanın yeniden konumlandırılması 

ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Sorun çevresel, sosyal, ekolojik, ekonomik, hukuksal ve mekânsal 

boyutları ile bir arada ele alındığında yeniden konumlandırma mecburiyeti doğa tarafından bir 

zorunluluk olarak dayatılmaktadır. Eriyen buzullar, yükselen deniz seviyesi, yaşana şiddetli 

kuraklıklar, aşırı hava olaylarındaki artış sonucu başta sağlık ve gıda güvenliği olmak üzere 

yaşanan tehditler neticesinde doğayı yok eden insanlık, bindiği dalı kestiğini geç fark etmiştir. 

Bununla birlikte iklim değişikliği nedeni ile göç etmek zorunda kalacak milyonlarca insan ise, 

insanın insan üzerindeki tahakkümünde de, bindiği dalı kestiğini bir an evvel fark etmesi 

gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Bu çerçevede iklim değişikliği özelinde küresel eşitlik ve 

küresel adalet tartışmaları oldukça elzem bir noktaya ulaşmıştır. Böyle bir durumda iklim 

adaleti, adil ve yaşanılır yeni bir toplumsal düzenin inşasında önemli bir rol üstelenebilme 

potansiyeline sahiptir (Bilben, 2018).    

İklim adaleti tartışmalarında sosyal kırılganlıkların azaltılması yada mümkün mertebe 

hafifletilmesi, bu kapsamda dezavantajlı kesimlere yönelik adaptasyon programlarının işlerlik 

kazanması gerekmektedir. İklim adaleti, en savunmasız insanları merkezine alan iklim 

değişikliğine karşı oluşturulacak eylemlerin yüklerini ve faydalarını adil bir paylaşım 

çerçevesinde dağıtacak, etkili ve hakkaniyetli bir anlaşma talep etmektedir. Tüm ülkeler, iklim 

değişikliğinin etkilerinden korunmak için dezavantajlı gruplara ve ekosistemlere sahiptirler. 

İklim adaletinin bu kapsamda mesajlarından biri, sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirirken 

savunmasız insanları korumak ve onlara adil davranmak şartıyla iklim değişikliği konusunda 

harekete geçmenin mümkün olduğunu göstermektir (Cameron vd., 2013).   

Araştırmalar sonucunda elde veriler; iklim değişikliği nedeni ile ortaya çıkan ekstrem hava 

olaylarının en fazla dezavantajlı kesimleri etkilediğini ortaya koymaktadır. Bunun yanında 

dezavantajlı grupların gelir kaynakları da durumdan olumsuz etkilenmekte, yaşadıkları 

yoksulluğun derecesini daha da şiddetlenmektedir. Ayrıca ortaya çıkan kirlilik, dezavantajlı 

kesimlerin sağlıkları üzerinde de ciddi tehdit unsuru olmaktadır. Kısacası yaşanan iklim 

değişikliğinin bu grupların yaşam alanlarında yol açtığı sorunlar sonucu ortaya çıkan var olma 
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mücadelesi, bu gruplar için göçü bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Sürdürülebilir 

kalkınma yaklaşımının temel parametrelerinden biri olan kuşaklar arası ve aynı kuşak içi 

hakkaniyet, iklim değişikliği sonucu ortaya çıkan iklim adaletsizliklerinin, ortadan kaldırılması 

ya da en azından azaltılması için, tüm insanlığın dayanışma içinde hareketini gerekli 

kılmaktadır. Bu durumda ancak adil bir yük paylaşımı çerçevesinde inşa edilebilecektir. 

 

KAYNAKÇA 

Burton, I., (2009). Climate change and the adaptation deficit. Edt: Schipper, E.L. &Burton, I. 

(Eds.), The Earthscan Reader on Adaptation to Climate Change. Earthscan, London, pp. 89–98 

Bilben, M. S. I. (2018). Yeni Bir Toplumsal Düzenin Doğum Sancısı: İklim Adalet(sizliğ)i ve 

Hak Temelli Yaklaşımın Önemi. Mediterranean Journal of Humanities, 8(1), 213–226. 

https://doi.org/10.13114/MJH.2018.392 

Cameron, E., Tara, S., Wendi B. (2013), Climate Justice: Equity and justice informing a new 

climate agreement. Word Resources Enstitu. WorkingPaper. 

http://pdf.wri.org/climate_justice_equity_and_justice_informing_a_new_climate_agreement.p

df.  

Demirci, M. (2013). İklim Değişikliği ve Dağıtıcı Adalet. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 

İİBF Dergisi, 183-204. 

Guterres, A.(2019). Climate justice. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2019/05/climate-justice/. E.T. 01.11.2021. 

Kaya, Y. (2017). Paris Anlaşmasını İklim Adaleti Perspektifinden Değerlendirmek. 

Uluslararası İlişkiler Akademik Dergi, 87-106. 

Oğuz, C. U., & Bilben, M. S. (2020). Ekolojik Kriz Ve Küresel Çevre Politikaları. Ankara: 

Beta. 

Polat, H. (2021). İklim Değişikliği ile Savaşmada Yerli Halklardan Öğreneceğimiz Çok Şeyler 

Var. https://sosyalekonomi.org/iklim-degisikligi-ile-savasimda-yerli-halklardan-

ogrenecegimiz-cok-seyler-var/amp/ . E.T. 01.11.2021. 

Tatkın, E. (2019). İklim Adaleti Kapsamında Toplumsal Cinsiyet Tartışması. Kent ve Çevre 

Araştırmaları Dergisi, 104-118. 

Talu, N. (2017). İklim Değişikliği ve Toplumsal Cinsiyet Politika Belirleme Süreçleri. Yasama 

Dergisi, 68-87. 

Terry, G. (2009). No climate justice without gender justice: an overview of the issues. Gender& 

Development, 17(1), 5–18. 

 

 

3. INTERNATIONAL ANKARA MULTIDISCIPLINARY STUDIES CONGRESS
December 5-7, 2021

Ankara, Turkey

Full Texts Book 451 www.izdas.org

_____________________________________________________________

____________________________________________________________

https://doi.org/10.13114/MJH.2018.392
http://pdf.wri.org/climate_justice_equity_and_justice_informing_a_new_climate_agreement.pdf
http://pdf.wri.org/climate_justice_equity_and_justice_informing_a_new_climate_agreement.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2019/05/climate-justice/


SAĞLIK COĞRAFYASI AÇISINDAN HASTA (SİCKO) BELGESEL FİLMİ 

PATIENT (SICKO) DOCUMENTARY FILM IN TERMS OF HEALTH GEOGRAPHY 

Hüseyin MERTOL 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya ABD, Tokat, Türkiye. 

ORCID ID: 0000-0001-8048-0814 

Yunus ERGÜN 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Coğrafya ABD, Tokat, 

Türkiye. 

ORCID ID: 0000-0002-2986-6073 

Onur IŞIK 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Yabancı Diller ve 

Kültürler Bölümü, Tokat, Türkiye. 

ORCID ID: 0000-0003-1294-5282 

 

ÖZET 

Sağlık coğrafyası, sağlık problemlerini inceleyen ve bu problemi coğrafi geleneklere bağlı 

kalarak mekânsal dağılışını ortaya koyan beşeri coğrafyanın bir alt dalı olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Genel itibariyle sağlık ve sağlık ile ilgili konuların, sorunların incelendiği ve 

araştırıldığı, bunların insanı etkileyen yönlerinin tartışıldığı, tartışmaların önerilerinin dile 

getirildiği bir bilim dalıdır. Sağlık coğrafyası salt olarak sağlık ve sağlıkla ilgilenmemekle 

birlikte sağlık sistemlerinin işleyişi ve bu işleyişin ortaya çıkardığı olumlu/olumsuz sonuçlarını 

da ele almaktadır. Sağlık sistemlerindeki işleyişler ve sorunlar kitaplara, filmlere, yazılı ve 

sözlü birçok eserlere konu edinilmiştir. 

Bu çalışmada ise sağlık coğrafyası açısından hasta filmi analiz edilerek, sağlık sistemlerinde 

meydana gelen sorunlar coğrafi geleneklere bağlı kalarak ortaya çıkarmayı amaçlamıştır. Bu 

amacı gerçekleştirmek için nitel araştırma yöntemlerinde içerik analiz yöntemi kullanılmıştır.  

Hasta filmi Michael Moore tarafından yönetilen 2007 ABD yapımı bir belgesel filmdir. 

Belgesel filmi ABD’deki sağlık sistemini eleştirmektedir. ABD’nin sağlık sistemlerinin ne 

denli bozuk, siyasi çıkar meselesi haline geldiğini konu edinen belgesel filmde ABD 

vatandaşlarının başından geçen herhangi bir yaralanmada dahi kendi kendilerini tedavi ettikleri 

görülmektedir. Belgeselde sağlık sigortası olmayan ya da olduğu halde yararlanamayan 

insanlara yer verilmektedir. Hatta sağlık sigortası yaptırabilmek için sadece ekonomik gelir 

düzeyine bakılmadığı bunun yanında boy, kilo gibi kriterlerinde yer aldığı gösterilmektedir.  

Hasta filminde sadece ABD’ye yönelik göndermenin dışında Fransa, Küba ve İngiltere gibi 

ülkelere göndermeler yaparak sağlık sisteminin ücretsiz bir şekilde toplumun tamamının 

yararlandığı gösterilmektedir. Bu anlamda süper güç olarak nitelendirilen ABD’de sağlık 

sisteminin diğer ülkelerden daha iyi durumda olmadığını göstermektedir. 

Sağlık coğrafyası açısından bakıldığında, hasta belgesel filmi sağlık sistemlerinin bölgesel ve 

küresel anlamda farklılık gösterdiğini, güçlü devletlerin güçlü sağlık sistemleri tarzındaki 

algının yanlış olduğunu, toplumsal statülere göre verilen hizmetlerin kalitesi ve çeşitliliğinin 

farklılaştığını, ekonomik gelirlerine göre toplumsal statü farklılıklarının hissedildiğini 

söylemek mümkündür. Bununla birlikte sağlık sistemlerinin mekânsal ve zamansal olarak her 
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ne kadar farklılık gösterse de belgeseldeki temel amaç sağlık sistemlerinin beraberinde getirdiği 

ve götürdüğü toplumsal yıkımlardır.  

Anahtar Kelimeler: Sağlık, Sağlık Coğrafyası, Film, Hasta (Sicko) 

 

ABSTRACT 

Health geography is a sub-branch of human geography that studies health problems and reveals 

the spatial distribution of this problem by adhering to geographical traditions. In general, it is a 

branch of science in which health and health-related issues, problems are studied and 

investigated, aspects that affect people are discussed, suggestions for discussions are expressed. 

Although health geography is not solely concerned with health and wellness, it also addresses 

the functioning of health systems and the positive/negative consequences of this functioning. 

The functioning and problems in health systems have been the subject of books, films, and 

many written and oral works. 

In this study, by analyzing patient data in terms of health geography, it was aimed to reveal the 

problems occurring in health systems by adhering to geographical traditions. In order to achieve 

this goal, the content analysis method was used in qualitative research methods. 

The Patient is a 2007 American documentary film directed by Michael Moore. The 

documentary film criticizes the health care system in the United States. In the documentary film 

about how corrupt the US health care systems have become a matter of political interest, it is 

seen that US citizens treat themselves even with any injuries they have suffered. The 

documentary features people who do not have health insurance or who cannot benefit even 

though they have it. In fact, it is shown that not only the economic income level is looked at in 

order to get health insurance, but also it is included in criteria such as height, weight. 

In the patient film, it is shown that the entire society benefits from the health system for free by 

sending to countries such as France, Cuba and the United Kingdom in addition to sending only 

to the United States. In this sense, it shows that the health care system in the United States, 

which is characterized as a superpower, is no better off than in other countries. 

From the point of view of health geography, it is possible to say that patient documentary film 

health systems differ in regional and global terms, the perception of strong states as strong 

health systems is wrong, the quality and diversity of services provided differ according to social 

status, social status differences are felt according to their economic income. However, although 

health systems may differ spatially and temporally, the main purpose of the documentary is the 

social destruction that health systems bring and lead to. 

Keywords: Health, Geography of Health, Film, Sicko 

 

GİRİŞ 

Sağlık kavramının birçok bilim alanında tanımı ve karşılığı bulunmaktadır. Dünya Sağlık 

Örgütü tarafından yapılan en geniş tanımıyla, salt olarak hastalık veya sakatlığın olmadığı 

durumlar, sosyal, ruhsal ve fiziksel olarak iyilik hali olarak tanımlamaktadır. Sağlık kavramının 

tanımlaması yapılırken biyolojik, davranış ve tıbbi antropolojiye göre ele almak mümkündür. 

Biyolojik olarak yapılan tanımlamada insanın bedeninde bulunan hücrelerin en iyi şekilde işlev 

görmesi olarak ifade edilmektedir. Davranış bilimlerine göre sağlık, insanın bulunduğu çevre 

ile uyumu ve karşılaştığı olaylar karşısındaki savunma potansiyeli olarak tanımlanmaktadır. 

Tıbbi antropolojiye göre ise sağlık, yaşamını sürdürmek ve ilerletmek amacıyla temek 

kaynakları kontrol etmek olarak tanımlanmaktadır (Atabey, 2005). Coğrafi olarak yapılan 
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tanımlamada ise insanın gerek biyolojik gerekse çevresel etkilerden kaynaklı olarak bireyin ruh 

ve beden sağlığının iyiliği olarak ifade etmek yanlış olmayacaktır.  

Sağlık kavramını coğrafi perspektifle ele alındığında, insan sürekli olarak bulunduğu çevrede 

etkilenmekte ve bulunduğu çevreyi etkilemektedir. Mekan ile insan yaşamı arasından karşılıklı 

bir bağlantı bulunmaktadır. Bu anlamda Hipokrat’tan günümüze kadar çevre ile hastalıklar 

arasında ilişkinin olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Ancak bu ilişki dikkate alınmaması 

nedeniyle birtakım sağlık sorunları yaşanmaktadır (Çolak vd., 2006). Bu bağlamda insanın 

yaşadığı mekanı tanıması sağlıklı bir yaşam sürmesi açısından önemli görülmektedir. Coğrafi 

perspektifle sağlık, insanın yaşadığı doğal ortam ile paralellik gösterdiği ifade edilebilmektedir. 

Tanımlardan yola çıkarak sağlığı, insan ve mekanı kapsayan bütünsel bir bakış açısı ile ele 

almak mümkündür. İnsanların hastalık halleri ile mekan, lokasyon ve coğrafya arasında 

bütünsel bir organizasyon çerçevesinde ekonomik ve sosyokültürel ilişkilerinin ortaya 

çıkarmaya çalışmaktadır. Bu organizasyonu sağlık coğrafyası açısından değerlendirilmesi 

mümkündür (Hapçıoğlu,1987). 

Sağlık Coğrafyası, mekan ve mekan etkileşimi sonucunda ortaya çıkan hastalıkları dağılışı, bu 

dağılışı etkileyen faktörler ve nedenlerini inceleyen bir bilim dalı olarak tanımlanmaktadır.  Bu 

anlamda sağlık coğrafya sağlık ile ilgili araştırmaları coğrafya ile ilişkilendirmesi, coğrafi 

ilkelere bağlı kalarak, coğrafi yaklaşımlar çerçevesinde ele alması gerekmektedir (Özkan ve 

Güngör, 2007). Coğrafyanın temelde insan ve mekan faktörünü ele alması, sağlık coğrafyasına 

çalışma ortamı ve imkanı sağlamaktadır. Mekan üzerinde ortaya çıkan herhangi bir sağlık 

problemini, ortaya çıkış nedenlerini, dağılışında etkili olan faktörler ve bunun gerek insan 

gerekse çevresel etkileri arasındaki bağlantıyı sağlamaktadır. Buradan hareketle genel olarak 

sağlık coğrafyasının tanımını yapmak gerekirse sağlık coğrafyası, mekânsal olarak ortaya çıkan 

sağlık ile ilgili olayların yer, zaman ve toplum boyutunda ele alan, inceleyen ve nedenlerini 

araştırarak, çözüm yollar sunan bir bilim dalı olarak karşımıza çıkmaktadır (Yiğit, 2011). 

Ülkemizde sağlık coğrafyası alanında yapılan çalışmaların yeterli oranda olmadığı 

görülmektedir. Ancak yapılan bazı çalışmalar şu şekilde sıralamak mümkündür; Başlı (1991) 

Ankara ilinin sağlık hizmetlerin coğrafi yaklaşımla ele alan yüksek lisans tez çalışması 

yapmıştır. Korkut (1998) yaptığı çalışma ile sağlık coğrafyası hakkında bilgiler vererek ilgili 

literatüre katkı sağlamıştır. Çalışmasında insan ve bulunduğu çevresi arasındaki bağlantıyı 

sağlık coğrafyası açısından ele almıştır. Altın ve Baloğlu (2001) Tıbbi Coğrafya Açaısından 

Çevre Koşullarının Değerlendirilmesi Üzerine Örnek Bir Çalışma: Köçkönü, Kiledere, Elmalı 

adlı çalışmasında coğrafi ortamın insan fizyolojisinde meyanda getirdiği hastalıkları, 

hastalıkları görülme sıklıklarını ve nedenlerini ele almıştır. Günay ve Saraç (2006) Sağlık 

Coğrafyasında CBS’nin Kullanımı: Samsun Sağlık Ocakları Örneği adlı çalışmasında sağlık 

ocaklarının dağılımını coğrafi ilkelere perspektifinde ele almıştır. Kantürk (2009) yaptığı Ege 

Bölgesi’nde İnsan Sağlığı ve Mekan Arasındaki İlişkiler adlı doktora tezinde Guatr hastalığının 

Ege Bölgesi’ndeki dağılımını ele almıştır. 

Sağlık Coğrafyası açısından yapılan çalışmalarda görüldüğü üzere coğrafi geleneklere bağlı 

kalarak çalışmalar yapılmıştır. Buradan hareketle Sağlık coğrafyası, sağlık problemlerini 

inceleyen ve bu problemi coğrafi geleneklere bağlı kalarak mekânsal dağılışını ortaya koyan 

beşeri coğrafyanın bir alt dalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Genel itibariyle sağlık ve sağlık ile 

ilgili konuların, sorunların incelendiği ve araştırıldığı, bunların insanı etkileyen yönlerinin 

tartışıldığı, tartışmaların önerilerinin dile getirildiği bir bilim dalıdır (Özdoğan, 2020). Sağlık 

coğrafyası salt olarak sağlık ve sağlıkla ilgilenmemekle birlikte sağlık sistemlerinin işleyişi ve 

bu işleyişin ortaya çıkardığı olumlu/olumsuz sonuçlarını da ele almaktadır. 
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Sağlık coğrafyası üzerine yapılan çalışmaların salt olarak araştırma inceleme alanında 

gerçekleşmemektedir. Sağlık ve sağlık problemleri üzerine, sağlık sistemlerindeki işleyişler ve 

sorunlar kitaplara, filmlere, yazılı ve sözlü birçok eserlere konu edinilmiştir.  

 

AMAÇ VE YÖNTEM 

Bu çalışmada ise sağlık coğrafyası açısından hasta filmi analiz edilerek, sağlık sistemlerinde 

meydana gelen sorunlar coğrafi geleneklere bağlı kalarak ortaya çıkarmayı amaçlamıştır. Bu 

amacı gerçekleştirmek için nitel araştırma yöntemlerinde içerik analiz yöntemi kullanılmıştır.  

 

BULGULAR 

Michael Moore’un yazıp yönettiği Hasta belgesel filmi 2007 yılında çekilmiştir. Hasta belgesel 

filmi temelde ABD’deki sağlık sistemlerini eleştirmektedir. Belgesel filminin asıl amacı 

ABD’deki sağlık sigorta şirketlerinin, sigortalı olan bireyleri istismar etmesi, kar etmek 

amacıyla mücadele eden ilaç şirketlerini, siyasetçilerin maddi kazanç elde etmek amacıyla 

sağlık sistemlerindeki politikalarını konu edindiği görülmüştür. Bununla birlikte belgesel film 

ABD’nin süper güç olduğu algısını eleştirmek amacıyla çekilmiştir. 

Hasta belgesel filmi ABD’de sağlık sigortalarından yararlanamayan vatandaşların ya da sağlık 

sigortası olmasına rağmen sağlık sistemlerinden yararlanamayan vatandaşların yaşadıkları 

konu edindiği görülmüştür. Bu anlamda belgesel film sigorta şirketinde çalışan Becky Malke 

isimli vatandaşın şeker ve kalp hastalığı gibi ciddi sağlık problemleri yaşamasına rağmen gerek 

ilaç şirketlerinin gerekse siyasileri kar etmek uğruna gerekli tedaviyi göremedikleri 

görülmüştür. Bununla birlikte bir ABD vatandaşının boyun kanseri olmasına rağmen tedavi 

görememesinden kaynaklı Kanada’ya tedavi olmak amacıyla gittikleri görülmüştür. Belgesel 

filmde bu gibi birçok örnekleri görmek mümkündür. Sağlık sigortasının olmamasından 

kaynaklı olarak tedavisi yapılmayan bir ABD vatandaşının hastaneden kovulması, bu sürecin 

en acımasız kısmı göstermektedir. 

Belgesel filmde görüldüğü üzere ABD’deki sağlık sistemlerindeki bu gibi sorunlar sadece ilaç 

şirketlerinin kar etmesi amacıyla kullanılmamaktadır. Ülke içerisindeki bazı siyasilerin, 

bürokratların da sağlık sistemlerinden faydalanarak kar etmek için caba sarf ettikleri ifade 

edilmektedir. Buradan hareketle ABD’deki sağlık sistemlerindeki hukuksal açının kullanılarak 

birçok hasta üzerinden kar etmeye çalıştıkları ve bunu gerçekleştirmek amacıyla lobicilik 

faaliyetleri içinde bulundukları belgesel film ise beraber ortaya çıkmaktadır.  

Hasta belgesel filmde sağlık sistemlerindeki sorunlardan dolayı birçok hastanın farklı ülkelere 

giderek tedavi gördükleri ifade edilmiştir. Bu anlamda ABD’deki vatandaşların bir kısmı tedavi 

amacıyla Kanada ve Küba gibi ülkelere gittikleri görülmüştür. Bu anlamda sağlık 

sistemlerindeki problemler bireyleri farklı nedenlere bağlı olarak göçe zorladıklarını söylemek 

yanlış olmayacaktır. Belgesel filme 22 yaşındaki kanser olan kadın bir ABD vatandaşının tedavi 

amacıyla Kanada’ya gittiği ve ülkeye girişini sağlamak amacıyla da sahte evlilikler yaptıkları 

ifade edilmiştir. Böylece tedavi amacıyla farklı illegal yollara başvurulduğu gösterilmektedir. 

Bu durum ABD’nin sağlık sistemlerinin ne denli sorunlu, eksik olduğunu göstermektedir. 

Özellikle de ABD’nin Küba’ya uygulamış olduğu ambargoya rağmen ABD vatandaşlarının 

Küba’ya tedavi amaçlı gittikleri dikkatleri çekmektedir. Coğrafi perspektifle bakıldığında 

sağlık sistemlerinin mekânsal farklılıklarının olduğu görülmektedir. 

Belgesel filmde ABD’nin sağlık sistemlerinden yararlanmanın birtakım kriterlerinin olduğu 

ifade edilmiştir. Aşırı kilolu olanların sağlık sistemlerinden yararlanırken sorunlar yaşadıkları 

ve bununla birlikte aşırı zayıf olmanın da sağlık sistemlerinden yararlanmanızda önemli 
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engeller oluşturduğu ifade edilmektedir. Aşırı kilolu olanların veya aşırı zayıf olanların ABD 

sağlık sistemlerine ekonomik bir yük getireceği kanısına varmak yanlış olmayacaktır. Ayrıca 

bazı tedavilerin kişiye ve hastalığa göre farklı miktarda ücretlerin olduğu yansıtılmaktadır. Bu 

anlamda belgesel film de iki parmağı kopan Rick isimli vatandaşın yüzük parmağı için 12 bin 

dolar, orta parmağı için 60 bin dolar civarında ücretlendirmelerin olduğu yansıtılmaktadır. 

Bunun yanında özellikle sigortasızların sağlık sistemleri içerisinde yaşadıkları problemlerde ele 

alınmaktadır. Belgesel filmde sigortasız bir ABD vatandaşının yaşadığı problemler ifade 

edilmektedir. İnsanların sağlık sigortasının olması büyük bir mucize gibi algılandıkları 

görülmüştür. Bunun en büyük nedenleri arasında sigortalı olanların sağlık sistemleri içerisinde 

tedavi süreçleri üzerinde hekimlerin yoğun ilgi göstermelerinde kaynaklanmaktadır. 

Sonuç itibariyle hasta belgesel filmi Sağlık coğrafyası açısından bakıldığında, hasta belgesel 

filmi sağlık sistemlerinin bölgesel ve küresel anlamda farklılık gösterdiğini, güçlü devletlerin 

güçlü sağlık sistemleri tarzındaki algının yanlış olduğunu, toplumsal statülere göre verilen 

hizmetlerin kalitesi ve çeşitliliğinin farklılaştığını, ekonomik gelirlerine göre toplumsal statü 

farklılıklarının hissedildiğini söylemek mümkündür. Bununla birlikte sağlık sistemlerinin 

mekânsal ve zamansal olarak her ne kadar farklılık gösterse de belgeseldeki temel amaç sağlık 

sistemlerinin beraberinde getirdiği ve götürdüğü toplumsal yıkımlardır. 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Sağlık coğrafya dünyada ve Türkiye’de gün geçtikçe önem kazanmakta ve çeşitli çalışmalar 

yapılmaktadır. Bu çalışmaların temelde coğrafi bakış açısı ve coğrafyanın ilkelerine bağlı 

olarak çalışılmış olması coğrafyanın sağlık ile ilişkisinin önemini ortaya koymaktadır. 

Sonuç itibariyle Belgesel niteliği taşıyan bu film 2007 yılında Michael Moore’un tarafından 

kaleme alınarak yönetilmiştir. Filmde ABD’deki sağlık sitemine Kanada, İngiltere, Küba ve 

Fransa devletlerinin ücretsiz sağlık sistemleri ile karşılaştırmalı bir eleştiri yapıldığı 

görülmektedir. Bu eleştirinin sebebi ise ABD de ki özel sağlık sigortaları, büyük ilaç şirketleri 

ve sigorta şirketlerinin bürokratları kendi isteklerine göre parayı yönlendirebilmesinden, 

hükümetin paraya halkın yararından daha fazla önem vermesinden kaynaklanmaktadır.  

Amerika gibi birçok konuda gelişmiş bir toplumun neden bu kadar kötü bir sağlık sistemi 

olduğunu ısrarla sorgulayan Moore, bunun nedeninin aslında basitçe siyasilerin para sevgisi 

olduğunu görülmektedir. Michael Moore bu belgeselinde Amerika vatandaşlarına çarpıcı bir 

sistem sorununu tüm gerçekliğiyle başarılı bir şekilde ortaya koymaktadır. Belgeselde, ABD’de 

sağlık sigortası hiç olmayan vatandaşların aksine sağlık sigortası olan ama bu sağlık 

sigortalarından çeşitli nedenlerle yararlanamayan insanların başlarından geçen olaylardan 

hareketle bu duruma gelinmesinde etkili olan nedenleri sıralanmıştır.  Belgesel filmi ABD’deki 

sağlık sistemini eleştirmektedir. ABD’nin sağlık sistemlerinin ne denli bozuk, siyasi çıkar 

meselesi haline geldiğini konu edinen belgesel filmde ABD vatandaşlarının başından geçen 

herhangi bir yaralanmada dahi kendi kendilerini tedavi ettikleri görülmektedir. 

Belgeselde sağlık sigortası olmayan ya da olduğu halde yararlanamayan insanlara yer 

verilmektedir. Hatta sağlık sigortası yaptırabilmek için sadece ekonomik gelir düzeyine 

bakılmadığı bunun yanında boy, kilo gibi kriterlerinde yer aldığı gösterilmektedir. Hasta 

filminde sadece ABD’ye yönelik göndermenin dışında Fransa, Küba ve İngiltere gibi ülkelere 

göndermeler yaparak sağlık sisteminin ücretsiz bir şekilde toplumun tamamının yararlandığı 

gösterilmektedir. Bu anlamda süper güç olarak nitelendirilen ABD’de sağlık sisteminin diğer 

ülkelerden daha iyi durumda olmadığını göstermektedir. 

Yapılan çalışma neticesin elde edilen verilere göre sağlık sistemleri birçok ülkede farklılık 

göstermekte ve coğrafyanın ilgi odağı olan insanı etkilemektedir. Bu bağlamda hasta belgesel 
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filmi sağlık sistemlerinin ve sağlık coğrafyasının bir yansıması niteliğini taşımaktadır. Sonuç 

itibariyle filmler veya belgeseller toplumsal düzen içerisindeki her türlü sorunları işlemektedir. 

Bu sorunları işlerken ise coğrafyadan etkilendiği görülmektedir. 
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ÖZET 

Ders kitapları eğitim dünyasının vazgeçilmez bir parçasıdır. Ders kitabının amacı bilgi, değer, 

tutum, beceri ve davranışı aktarmaktır. Ders kitabı bilgiyi aktarma ve inşa etme gücüne sahiptir. 

Ders kitabının içeriğindeki bilgi kadar kapak tasarımın da kullanılan her bir ögeye de gereken 

önem verilmelidir.  

Ders kitap kapaklarında öncelikli olarak içerikle uyumlu görseller kullanılmalıdır. Kapaktaki 

görseller kesin bir beklenti ufku oluşturmaya hizmet ettiğinden, bir kitabın içeriğine ilişkin ilk 

izlenimi şekillendirmede önemli bir rol oynar. Kullanılan görseller ile öğrencileri yanlış 

yönlendirme yapmadan ilgisini çekebilmek önemli bir noktadır. Özgünlükten yoksun veya 

altında yatan anlamlardan yoksun bir kitap kapağı öğrencileri yanlış yönlendirebilir veya 

dersten uzaklaştırabilmektedir.  

Kapak tasarımında tasarımcının ilk ve en önemli sorumluluğu, uygun harf ve yazı tipini 

seçmektir. İlkokul 3. Sınıf seviyesine en uygun font ise serifsiz yazılar yer almaktadır. 

Tipografik öğeler arasındaki bırakılan boşluk, yazının okunmasını kolaylaştırır veya 

zorlaştırmaktadır. Fazla boşluk bırakmak mesajı itici, az boşluk bırakmak ise kelimeleri ve 

satırları sıkıştırarak yazının görünümünü bozar ve okumayı da sorunlu hale getirmektedir. 

Kapak tasarımında tipografi, görsel ve renk unsurları bir uyum içerisinde tasarlanmalıdır. Kitap 

kapağında bu uyumu sağlamak için görsel tasarım ilkelerine başvurulmalıdır. Örneğin, kitap 

kapağında kitabın ismi, genellikle en büyük ve en cesur olarak vurgulamak istediğimiz alandır. 

Tasarımda dikkat çekmek için vurgulama ilkesi en hızlı ve en etkili yollardan biri olarak 

düşünülebilmektedir. Diğer denge, bütünlük, görsel hiyerarşi ve görsel devamlılık gibi 

ilkeleride unutmamak gerekmektedir.  Bunların yanında renk, içeriğe anlam vermektedir. Renk 

kullanımında doğru ve etkili rengi kullanmak gerekmektedir. Rengin doğru ve dengeli 

kullanımı iyi bir tasarımın olmazsa olmazıdır.  

Araştırmada 2018-2019 Eğitim -Öğretim Yılı, İlkokul 3. Sınıf düzeyinde MEB yayınevi 

tarafından hazırlanan İngilizce, Türkçe, Matemetik ve Hayat Bilgisi ders kitap kapaklarının 

görsel tasarım açısından incelenmesi amacı ile nitel araştırma yöntemlerinden doküman 

incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada görüşme formu kullanılmış ve sonucunda 

uzmanlar, ders kitap kapak tasarımlarının görsel tasarım ilkeleri üzerine görüşlerini 

bildirmişlerdir.  

Anahtar Kelimeler: ders kitabı, kapak tasarımı ve görsel ögeler. 
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ABSTRACT 

Textbooks are an indispensable part of the educational world. The purpose of the textbook is to 

convey knowledge, values, attitudes, skills and behaviors. The textbook has the power to 

transfer and structure knowledge. Every element used in the cover design should be given due 

importance as much as the information in the content of the textbook. 

First of all, images that are compatible with the content should be used on the covers of the 

textbooks. Because the images on the cover serve to create a certain horizon of expectation, 

they play an important role in shaping the first impression of a book's content. It is an important 

point to be able to attract students' attention without misdirecting them with the visuals used. A 

book cover that lacks originality or underlying meaning can mislead students or distract them 

from the lesson. 

The first and most important responsibility of the designer in the cover design is to choose the 

appropriate letter and font. The most suitable font for primary school 3rd grade level is serif-

free fonts. Spacing between typographic elements makes the text easier or harder to read. Too 

much spacing makes the message unattractive, while too little spacing compresses words and 

lines, distorting the appearance of the text and making it problematic to read. In the cover 

design, typography, visual and color elements should be designed in harmony. Visual design 

principles should be applied to ensure this harmony on the book cover. For example, on a book 

cover, the title of the book is often the area we want to highlight as the biggest and boldest. The 

principle of emphasis can be considered one of the fastest and most effective ways to attract 

attention in design. Other principles such as balance, integrity, visual hierarchy and visual 

continuity should not be forgotten. In addition, color gives meaning to the content. In the use 

of color, the correct and effective color should be used. Correct and balanced use of color is 

essential for a good design. 

In this research, document analysis technique, a type of qualitative research, was used to analyse 

the English, Turkish, Maths and Social classes’ textbooks, which were prepared by ministry of 

national education for 3rd grades in 2018-2019 academic year. The interview form was used 

for the research and the experts presented their opinions on design of textbooks covers by the 

principles of graphic design. 

Keywords: textbook, design ve visual elements. 

 

GİRİŞ 

Ders kitabının amacı bilgi, değer, tutum, beceri ve davranışı aktarmaktır. Ders kitabı bilgiyi 

aktarma ve inşa etme gücüne sahiptir. Ders kitabının içeriğindeki bilgi kadar kapak tasarımın 

da kullanılan her bir ögeye de gereken önem verilmelidir. Ders kitabı kapağında, okutulacak 

dersin adı, sınıfı, okul türü ve yayınevinin adı yer almaktadır. Bunlara ilave olarak ders içeriğine 

uygun fotoğraf, resim ve illüstrasyon ile desteklenmektedir. İlkokul seviyesinde öğrenciler 

ikonik düşünme evresinde olduğu için tasarlanan kapaklarda resimlerin kullanılması daha 

doğru ve etkili olacaktır.  

Başarılı bir kitap kapağı tasarımında tüm öğelerde tasarım ilkelerine dikkat edilerek 

tasarlanmaktadır. Bu tasarım ilkeleri aşağıdaki gibidir;  

 Bütünlük 

 Vurgulama 

 Denge 
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 Orantı ve görsel hiyerarşi 

 Görsel devamlılık 

Tasarım ilkelerinden en önemlisi olarak kabul edilen unsur bütünlüktür. Bir tasarımdaki görsel 

öğeler bir araya getirilerek bütünlük oluşturulduğunda, kompozisyondaki dağınıklığın önüne 

geçilmiş demektir. Tasarımcı, tasarımında birlikte kullanabileceği öğeleri seçip gruplandırmalı 

ve bunları birbiriyle uyumlu olacak şekilde gruplamalıdır. Aynı renk, şekil, doku veya anlama 

sahip olan öğeler; bir tasarımda ideal birliği oluştururlar. Benzer nesneler gördüğümüzde, onları 

doğal olarak birlikte gruplandırırız. Benzerliğe dayalı bir tasarımda farklı bir unsur hemen 

dikkat çeker. Farklı öğeyi vurgulayarak dikkat çekmek için diğer öğelerin bir bütünlük ve uyum 

içinde olması gerekmektedir (Becer, 2009). 

Tasarımcı çalışmasına başlamadan önce, hangi görsel öge ile vurgu yapacağına karar verip 

ondan sonra her öge için farklı vurgulama metotlarından örneğin boyut büyütme, canlı ton veya 

koyu ton, kalınlaştırma, değişik kompozisyonlar gibi denemeler yapmalıdır (Becer, 2009).  

Kapak tasarımında genellikle optik merkezde vurgulama yerinde bir karar olabilmektedir. 

Okunabilirlik ve mesaj daha çabuk ve etkili olabilmektedir.  

Vurgulamada dikkat edilmesi gereken nokta, her şeyin aynı büyüklükte ve oranda 

verilmemesidir. Yoksa o tasarımda vurgudan söz edemeyiz.  

Vurgualamada ön plana çıkması gereken öge ile ikinci planda olması gerek öge arasında 

oluşacak renk, ton, yön, şekil, çizgi veya ton kontrastı ile sağlanabilmektedir (Becer, 2009).  

Bir tasarımda denge var diyebilmemiz için, o tasarımın kendisiyle barışık olması 

gerekmektedir. Dengeli olup hiçbir hareket unsuru içermeyen bir tasarım düşünülemez. Hareket 

unsurları tasarımda kullanılan illüstrasyon, fotoğraf ve tipografi gibi ögelerin içindedir (Becer, 

2009). 

Dengeli tasarımlar kişilerde dinginlik ve huzur etkisi yaratır. Ancak simetrik bir denge bazen 

sıkıcı bir his yaratabilir. Öte yandan asimetrik denge sürükleyici ve akılda kalıcı bir etkiye 

sahiptir. Ayrıca hiçbir tasarım ilkesi mutlak ve katı değildir (Uçar, 2004). 

Görsel hiyerarşi, tasarımda görsel öğeleri vurgu amacına göre boyutlandırılması anlamına gelir. 

Bazı tasarımlarda, illüstrasyon veya fotoğraf ile vurgu yapılırken bazı tasarımlarda da tipografi 

veya beyaz boşluk ön planda olabilir (Becer, 2009). 

Kitap kapağı tasarımlarında görsel ögeleri farklı renklerde ve büyüklüklerde kullanarak bu 

hiyerarşiyi sağlayabilmek mümkündür.  Tasarımda hiyerarşi yoksa eğer monotonluk ve 

tekdüzelik vardır. 

Okuyucunun gözü bir tasarım yüzeyinde sürekli hareket etmektedir. Göz bu hareketi bir ögeden 

diğerine kesintisiz yani aralıksız yapabiliyorsa orada devamlılık sağlanmış demektir.  

Sürekliliği sağlamak için aşağıdaki uygulamalar kullanılabilir (Becer, 2009) : 

a. Tasarımda kullanılan görsel öğeler gözün normal hareketlerine uyacak şekilde 

düzenlenmelidir.  

b. Algının yönü hedef kitlenin dikkatini dağıtmamalıdır. 

c. Göz, soldan sağa ve yukarıdan aşağıya tek yön izleme alışkanlığına sahiptir.  Yatay hareketler 

dikey hareketlere göre daha hızlı ve kıvrak algılanır. Göz koyudan açığa, büyükten küçüğe, 

renkliden renksize, kalından inceye doğru bir algılama izlemektedir. 

Kapak tasarımında dikkat edilmesi gereken öğelerden biri de tipografidir. İlkokul düzeyindeki 

öğrenci seviyesine en uygun yazı karakteri arasında serifsiz yazılar yer almaktadır. Bu seviye 
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için daha okunaklı ve algılanabilir bir yazı karakterleridir. Genellikle alfabe fontu ile karşımıza 

çıkmaktadır.  

Her bir harf, her bir kelime, her bir nokta ve hatta karakterler arasındaki her bir boşluk, tıpkı bir 

ressamın fırça darbesiyle duygu ve ruh halini yansıtması gibidir (Grzymkowski, 2015).  

Renk, bir kitabın kapak tasarımına görsel bir vurgu yapabilen etkili bir unsurdur. 

Etkili bir tasarım unsuru olan renk, ders kitaplarına görsel zenginlik katmaktadır. Renk, gözün 

bir yüzeyde algıladığı ilk görüntüdür (Demirel, 2005). 

Kapak tasarımlarında fotoğraf, illüstrasyon, tipografi gibi görsel öğeler kullanılmaktadır. 

Tasarımcı bunları kullanırken ilk önce rengi nasıl olmalı sorusunu sormaktadır. Birbirleriyle 

uyumlu ve hedef kitleye uygun olmalı ki dikkat çekmeyi başarabilsin. 

Her bir rengin psikolojik bir duygu ve mesajı içinde barındırır. Renkler kültürel açıdan da 

bakıldığında değişik kavramları çağrıştırmaktadırlar (Becer, 2009).  

 

YÖNTEM 

Çalışmada 2018-2019 Eğitim -Öğretim Yılı, İlkokul 3. Sınıf düzeyinde MEB yayınevi 

tarafından hazırlanan İngilizce, Türkçe, Matemetik ve Hayat Bilgisi ders kitap kapaklarının 

görsel tasarım açısından incelenmesi amacı ile nitel araştırma yöntemlerinden doküman 

incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada görüşme formu kullanılmış ve sonucunda 

uzmanlar, ders kitap kapak tasarımlarının görsel tasarım ilkeleri üzerine görüşlerini 

bildirmişlerdir.  

Veri Toplama Araçları 

Bu çalışma kapsamında yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Form 

oluşturulurken alan uzmanlarından görüş alınmıştır. Uygulama sürecinde gönüllülük ve gizlilik 

ilkeleri esas alınmıştır. Görüşmeler yaklaşık 70-90 dakika sürmüştür.  

Veri Toplama Araçlarının Uygulanması 

Çalışmada nitel araştırma veri analiz yazılımı NVivo 9 programı kullanılmıştır. İngilizce, 

Türkçe, Matemetik ve Hayat Bilgisi ders kitapları ayrı ayrı programa aktarılmıştır. Çalışmada 

uzman cevaplarının her bir kelimesi analiz edilmiş ve analizin sonucunda bütün verilerdeki 

benzer ilişkiler birer birer kodlanmıştır. 

BULGULAR 

Matematik 3. Sınıf Ders Kitap Kapağına Yönelik Bulgular 

Tasarımcı kapak tasarımında tasarım ilkelerine özen göstermelidir. Tasarım ilkelerinde 

vurgulama, bütünlük, denge, görsel hiyerarşi, orantıi, görsel devamlılık ve gestalt algı yasaları 

yer almaktadır. Öğrencilerde görsel algının oluşması için temel kitaplarda daha çok bunlara 

dikkat edilmesi gerekir. Ayrıca renk unsuru da kapağın önemli görsel elemanlarındandır. 

Seviye için rengin psikolojik anlamları düşünülerek tasarımlar oluşturulmalıdır.  

Tablo 1. Matematik 3. Sınıf Ders Kitap Kapağına Yönelik Bulgular 

Tema Kod f 

Görsel Öğeler ve 

Tasarım İlkeleri 

Bütünlük 4 

Denge 3 

Hiyerarşi 2 

Şekil-zemin 2 

Renk 2 
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Şekil 1.1. Matematik 3. Sınıf Ders Kitabı (2018-2019) 

Kapak tasarımında görsel öğelerin tasarım ilkelerine uygunluğuna yönelik ilk görüş, bütünlük 

ilkesidir. Kapak tasarımında uzmanlar bir kurgunun olmadığını ve görsellerin amaçsız 

olduğunu öne sürmüşlerdir. 

Görseldeki rakamlar ve boş defterler amaçsız bir şekilde kullanılmış ve kurgu yapılmadan 

komposizyon oluşturulmuş. Öğrencilerde ilgi ve merak uyandırmayacağını düşünmekteyim. 

(K2) 

Kapak tasarımında görsel öğelerin tasarım ilkelerine uygunluğuna yönelik başka görüş, denge 

ilkesidir. Kapak tasarımında uzmanlar kompoziyonda dengenin sağlanamadığına vurgu 

yapmışladır.  

Kapak tasarımında denge ilkesi gözardı edilmiş, rakamların yerleşiminde bir düzen olmadan 

rastgele yerleşim dikkat dağıtıcı görünmekte. Yine söylüyorum boş defter ve rakamların 

deforme edilmesini anlayamadım. (K2) 

Kapak tasarımında görsel öğelerin tasarım ilkelerine uygunluğuna yönelik diğer görüş, şekil-

zemin ilkesidir. Kapak tasarımında uzmanlar zemin algısının eksik olduğunu ve ışık 

kaynağından gelen yansımasının çelişkili olduğunu ifade etmişlerdir. 

 Zemine sanki iki farklı ışık kaynağından gelen yansıma etkisi verilmiş. Işık etkisinin tek açıdan 

olup rakamlar ve deftere ışık-gölge etkisi ile çizilmesi doğru olurdu. Tüm herşeyin boşlukta 

olduğu etkisi de hissedilmektedir. (K4) 

Kapak tasarımında görsel öğelerin tasarım ilkelerine uygunluğuna yönelik başka görüş, 

hiyerarşi kullanımıdır. Kapak tasarımında uzmanlar ders kitabı yazısının puntosunu 

diğerlerinden çok küçük puntoda buldukları için hiyerarşi ilkesine dikkat edilmediğini 

belirtmişlerdir. 
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‘İlkokul matematik’ boyutu ve satır aralarındaki boşluk dengesi açısından öğrenci seviyesine 

uygundur. Bununla birlikte 3 yazısının anatomisi ciddi sıkıntılı görünüyor. Okunaklı değil. Ders 

kitabı yazısının puntosu diğer İlkokul Matemetik yazılarına göre çok küçük. Hiyerarşi ve vurgu 

yapılamamış. (K3) 

Kapak tasarımında görsel öğelerin uygunluğuna yönelik diğer görüş, renklerin birbiriyle 

uyumlu olması gerektiğidir. Uzmanlar kapak tasarımında yer alan rakamları çok renkli bu 

yüzden dikkat dağıtıcı olduğunu ve renk uyumuna dikkat edilmediğini belirtmişlerdir.   

Rakamlarda çok çeşitli renkler ilgiyi dağıtabilir. Arka planda uygulanan soğuk renklerin mavi 

ve yeşil tonları öğrencide heyecan uyandırmayabilir. Yazılarda kullanılan siyah renk seviye 

için çok ciddi geldi bana. Sıcak renk ağırlıklı bir kitap kapağı tasarımı olabilirdi. Ayrıca 

kapakta kullanılan renk uyumunda ne yakın ton ne de zıt renk kombinasyonuna uyulmamıştır. 

(K1) 

Tablo 2. Türkçe 3. Sınıf Ders Kitap Kapağına Yönelik Bulgular 

Tema Kod f 

Görsel Öğeler ve 

Tasarım İlkeleri 

Bütünlük 4 

Denge ve Vurgulama 4 

Renk 3 

 

Şekil 1.2. Türkçe 3. Sınıf Ders Kitabı (2018-2019) 

Kapak tasarımında görsel öğelerin tasarım ilkelerine uygunluğuna yönelik ilk görüş, bütünlük 

ilkesidir. Kapak tasarımında farklı stiller kullanıldığı için bütünlüğün eksik olduğunu öne 

sürmüşlerdir.  

Türkçe yazısının çapraz olması, ilkokul ve ders kitabının yatay düzlemde olup birbirinden kopuk 

olması bütünlüğe aykırı durmaktadır. (K3) 

Kapak tasarımında görsel öğelerin tasarım ilkelerine uygunluğuna yönelik diğer görüş, denge 

ilkesidir. Kapak tasarımında algıyı merkeze toplayarak bir denge ve vurgu oluşturulduğunu 

belirtmişlerdir.  
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Kapağa ilk baktığımızda merkezde olan beyaz alanın içindeki Türkçe ve 3 yazısı dikkat 

çekmektedir. Bununla birlikte daire etrafındaki kırmızı şeritler, en alt ve en üstte mor çizginin 

içerisinde sarı daireler vurgulamayı biraz zayıflatmış. Bunlar amaca uygun olmamış.  (K5) 

Kapak tasarımında görsel öğelerin uygunluğuna yönelik diğer görüş, uzmanlar kapakta 

kullanılan rengin değer kaybettiğini ve öğrencilerin kapağa odaklanma şansının zayıf olduğunu 

söylemişlerdir.  

Kapakta merkezde kullanılan beyaz, daire şeklinde tipografinin ve görselin yerleştirdiği alanın 

çevrede kullanıldığı renge göre değer kaybetmesi. Değer kaybetmiş yani çocuğun bu kadar 

kırmızıdan dolayı Türkçe ve 3`e odaklanma şansının zayıf olduğunu düşünüyorum. Kitap 

kapağındaki görsellerde aslında yapılmak istenen dikkat çekme ve resimleme açısından değişik 

bir şeyler yapılmaya çalışılmış ama fonda kullanılan renk bence çocuğun oradaki detayları 

yakalamasına engel olur nitelikte. Hemen yaşı düşünelim. Dokuz yaşındaki çocuk artık 

genelden özel parçalara detaylara bakar ve inceler bir yaşta. O yaştaki detayları yakalamasını 

düşündüğümüzde harflerin üzerindeki karakterlerdeki detay ilgisini çekebilir ancak dediğim 

gibi renk kullanımını kapağın genelinde başarılı bulmuyorum. (K5) 

Tablo 3. Hayat Bilgisi 3. Sınıf Ders Kitap Kapağına Yönelik Bulgular 

Tema Kod f 

Görsel Öğeler ve 

Tasarım İlkeleri 

Bütünlük 4 

Şekil-zemin 2 

Renk 2 

 

Şekil 1.3. Hayat Bilgisi 3. Sınıf Ders Kitabı (2018-2019) 

Kapak tasarımında görsel öğelerin tasarım ilkelerine uygunluğuna yönelik ilk görüş, bütünlük 

ilkesinin önemi üzerinedir. Kapak tasarımı illüstrasyon çizimlerinde çok farklı teknik 

kullanıldığı için bütünlüğün sağlanamadığını öne sürmüşlerdir. Bunun yanında öğrencinin 

dikkatini çekebilecek görsellerin yer aldığını da belirtmişlerdir.  

Öğrencilerin ilgisini çekebilecek şekilde görseller kullanılmaya çalışılmış. Fakat görsellerin 

fazlalığı sayfa yapısını bozmakta ve öğrencinin algısını dağıtma gibi sorunlara neden olabilir. 
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Burada şöyle bir durumda mevcut dört farklı kompoziyon verilmiş ve dördününde tekniği farklı 

olduğu için dil birlikteliği yani tasarımda bütünlük sağlanamamış. (K2) 

Kapak tasarımında görsel öğelerin tasarım ilkelerine uygunluğuna yönelik başka görüş, şekil 

zemin ilkesidir. Uzmanlar görsellerin çok yoğun olması şekil-zemin algısını zayıflattığını 

söylemişlerdir. 

Kapakta kullanılan figürlerin gölgelerinin farklı yönlerden verilmesi ışık-gölgenin zemine 

nereden geldiği anlaşılmıyor. Kalabalık figürlerin de küçük alanda verilmesi figürlerin 

algılanabilirliğini düşürmüş. En alttaki dairenin içindeki görselin arka planı ile kapağın 

fonunun aynı mavi tonda olması da mekân algısını yok saymış diyebiliriz. (K4) 

Kapak tasarımında görsel öğelerin uygunluğuna yönelik diğer görüş, tasarımda kullanılan 

renklerin uyumuna ilişkindir. Uzmanlar, kapakta kullanılan renklerin öğrencilerin dikkatini 

çekebileceğini fakat renk perspektifinin olmadığını belirtmişlerdir. 

Kapakta renk açısından bir uyum yakalanmaya çalışılmış. Fakat figürlerin önde arkada ilişkisi 

anlaşılmamakta. Eğer renk perspektifi verilmiş olsa idi bu durum çözülürdü.  9-10 yaş seviyesi 

düşünüldüğünde Hayat Bilgisi yazısına verilen açık ton öğrencilerin dikkatini çekmeyebilir, 

bunun yerine sıcak canlı tonlarda bir renk olabilirmiş. (K3) 

Tablo 4. İngilizce 3. Sınıf Ders Kitap Kapağına Yönelik Bulgular 

Tema Kod f 

Görsel Öğeler ve 

Tasarım İlkeleri 

Bütünlük 4 

Denge 3 

Şekil-zemin 2 

Renk 2 

 

Şekil 1.4. İngilizce 3. Sınıf Ders Kitabı (2018-2019) 

Kapak tasarımında görsel öğelerin uygunluğuna dair ilk görüş, bütünlük ilkesinin önemine 

yöneliktir. Kapakta iki adet illüstrasyon çiziminde dil birlikteliğinin olmadığını öne 

sürmüşlerdir. 
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Kapakta iki adet illüstrasyon çiziminde dil birlikteliği yoktur. Üstteki görsel karikatürize bir 

üslüpla çizilmiş, diğeri tam tersi bir şekilde gerçekçi bir tarzda çizilmiş. Bundan dolayı 

bütünlük ilkesine maalesef uyulamamış. (K1) 

Kapak tasarımında görsel öğelerin tasarım ilkelerine uygunluğuna yönelik diğer görüş, denge 

ilkesidir. Kapak tasarımında asimetrik bir denge ile kompozisyon oluşturulduğunu uzmanlar 

söylemişlerdir. 

Öncelikle yazılar arasında bir denge sağlanamamış, İlkokul ve Ders kitabı yazısının puntosu 

çok küçük kaynak kitap gibi verilmiş. 3’ün puntosu ile aralarında çok fark var. Büyüklük 

küçükük daha dengeli olabilirdi. Kompozisyonda asimetrik bir tasarım uygulanmış olabilir beni 

çok rahatsız etmedi. Yazılar daha çok rahatsız etti diyebilirim. (K2) 

Kapak tasarımında görsel öğelerin tasarım ilkelerine uygunluğuna yönelik başka görüş, şekil 

zemin ilkesidir. Uzmanlar görsellerin kesilmesini ve birinci görselde mekân algısını yetersiz 

bulmuşlardır. 

Beni en çok rahatsız eden üstteki görselde sağda duran çocuğun kesilmesi, bir de bu görselde 

figür ve mekân algısı olması gerektiği gibi verilmemiş. Bu seviye için ışık-gölge, mekân biraz 

daha gerçeğe uygun olmalı. Çünkü çocuk kendi hayatı ile kıyaslamaya gider. Somut düşünmede 

olduğu için özelden genele düşünebilir. (K5) 

Kapak tasarımında görsel öğelerin uygunluğuna yönelik diğer görüş, tasarımda kullanılan 

renklerin uyumuna ilişkindir. Uzmanlar, kapakta kullanılan renklerin öğrencilerin dikkatini 

çekebileceğini, sıcak ve soğuk renkler ile kontrastlık sağlandığını söylemişlerdir. 

Kapakta kullanılan renk çocuğun ilgisini ve dikkatini çekebilecek özellikte, hem kontrast hemde 

çizimlerde canlı renkler kullanılmış. (K1) 

 

SONUÇ  

İlkokul ders kitap kapaklarının görsel tasarım açısından incelenmesine yönelik yapılan bu 

araştırmadan elde edilen bulgulara göre aşağıdaki sonuçlar ortaya çıkmıştır. 

Matematik 3. sınıf ders kitap kapağına yönelik bulgular sonucunda; 

Kapak tasarımında bir kurgunun olmadığını ve görsellerin amaçsız olduğunu, kompozisyonda 

dengenin sağlanamadığını, zemin algısının eksik olduğunu, ışık kaynağından gelen 

yansımasının çelişkili olduğunu, hiyerarşi ilkesine dikkat edilmediğini, rakamlarda çok çeşitli 

renk kullanıldığından dikkat dağıtıcı olduğunu ve renk uyumuna dikkat edilmediği 

anlaşılmaktadır. 

Türkçe 3. sınıf ders kitap kapağına yönelik bulgular sonucunda; 

Kapak tasarımında farklı stiller kullanıldığı için bütünlüğün eksik olduğunu, kapakta kullanılan 

rengin değer kaybettiğini ve öğrencilerin kapağa odaklanma şansının zayıf olduğunu bunların 

yanında kapak tasarımında algıyı merkeze toplayarak bir denge ve vurgu oluşturulduğunu 

söylemişlerdir. 

Hayat Bilgisi 3. sınıf ders kitap kapağına yönelik bulgular sonucunda; 

Kapak tasarımı illüstrasyon çizimlerinde çok farklı teknik kullanıldığı için bütünlüğün 

sağlanamadığını, görsellerin çok yoğun olması şekil-zemin algısını zayıflattığını, kapakta 

kullanılan renklerin öğrencilerin dikkatini çekebileceğini fakat renk perspektifinin olmadığını 

bunun yanında öğrencinin dikkatini çekebilecek görsellerin yer aldığını belirtmişlerdir. 

İngilizce 3. sınıf ders kitap kapağına yönelik bulgular sonucunda; 
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Kapakta iki adet illüstrasyon çiziminde dil birlikteliğini olmadığını, görsellerin kesilmesini ve 

birinci görselde mekân algısını yetersizliğini ve kapak tasarımında asimetrik bir denge ile 

kompozisyon oluşturulduğunu, renklerin öğrencilerin dikkatini çekebileceğini, sıcak ve soğuk 

renkler ile kontrastlık sağlandığını belirtmişlerdir. 

Ders kitabı alanında çalışma yapacak olan yayınevleri ve tasarım ajansları bu çalışmanın 

bulgularından ve sonuçlarından yararlanabilirler.  
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ÖZET 

Bourdieu, insan ilişkileri ve davranışlarına yönelik yaptığı gözlemlerle daha önce 

bahsedilmemiş kavramlar üretmiştir. Gözlemleri sonucunda toplumsal hayatın birçok yönünü 

“alan” ismini verdiği yapılar çerçevesinde açıklamıştır. Siyaset, ekonomi, sağlık veya tüketim 

gibi kavramlar farklı alanları oluşturmaktadır. Bir toplumun zaman içerisinde yaşadığı olaylarla 

oluşturduğu deneyimlerinin toplu halde paylaşılmasını ve devam ettirilmesini ifade eden kültür 

ise özerk alanlar bütünü olarak düşünülebilir. Kültürel alan içerisinde onunla doğrudan ilişkili 

olan veya iç içe geçmiş alanlardan bahsetmek de mümkündür. Ana kültürden bir yanıyla farklı 

olan ideolojik veya gençlik gibi belli grup ya da topluluklar tarafından paylaşılan; sanatsal 

yenilikler, farklı değerlerin ifadesi, şiddet, tüketim vb. alt kültür örneği olarak ele alınabilir. Alt 

kültür içerisinde anlamlandırılan davranış şekilleri Bourdieu tarafından habitus olarak 

isimlendirilen birtakım alışkanlıklar çerçevesinde sürdürülmekte ve geçmişten gelen yapılara 

dayanan “toplumsallaşmış bir beden” olarak açıklanmaktadır. Alt kültürün aile içerisindeki 

yetiştirilme tarzından, alınan eğitimin kalite ve çeşidinden veya toplum içerisindeki sınıf 

farklılıklarından etkilenmesi ve onu doğrudan etkilemesi habitusun devamı açısından 

önemlidir. Alt kültür içerisinde habitusun nasıl yaşanacağı ise özneye yakın ve uzak çevresi 

tarafından aktarılan simgesel, sosyal, ekonomik ve kültürel sermaye ile doğrudan ilişkilidir. Bu 

çalışmada Bourdieu perspektifinden alt kültürün art alanı ve günümüzdeki yansımalarına 

yönelik literatür temelinde bir tartışma yapılmaktadır. Tartışma sonunda Bourdieu’nün ürettiği 

kavramların alt kültür içerisindeki yapılara açıklık getirerek onları somutlaştırdığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Bourdieu, Alt Kültür, Alan, Habitus, Sermaye. 

 

ABSTRACT 

Bourdieu, with his observations on human relations and behaviors, produced concepts that were 

not mentioned by others before. As a result of his observations, she explained many aspects of 

social life within the framework of the structures she called "field". Concepts such as politics, 
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economy, health or consumption constitute different fields. Culture, which expresses the 

collective sharing and continuation of the experiences of a society over time, can be considered 

as a set of autonomous fields. It is also possible to talk about fields that are directly related or 

intertwined within the cultural field. Artistic innovations, expression of different values, 

violence, consumption, etc. which are somewhat different from the mainstream culture, shared 

by groups or communities such as ideological or youth; can be considered as an example of 

subculture. Behaviors that are made meaningful within the subculture are maintained within the 

framework of some habits called habitus by Bourdieu and are explained as a "socialized body" 

based on structures from the past. It is important for the continuation of the habitus that the 

subculture is affected by the upbringing in the family, the quality and variety of the education 

received, or the class differences and directly affects it. How the habitus will be lived in the 

subculture is directly related to the symbolic, social, economic and cultural capital transferred 

to the subject by his/her close and distant environment. In this study, a discussion is made on 

the basis of the literature on the background and reflections of subculture from the perspective 

of Bourdieu. At the end of the discussion, it was seen that the concepts produced by Bourdieu 

clarified the structures within the subculture and embodied them. 

Keywords: Bourdieu, Subculture, Field, Habitus, Capital. 

 

GİRİŞ 

20. yüzyılın ikinci çeyreğinde -birinci dünya savaşı ile ikinci dünya savaşı arasında- dünyaya 

gelen Bourdieu, dönemin yapısı, aldığı eğitimler, akademik birikimi nedeni ile dünyaya farklı 

bir perspektiften bakmaya başlamıştır. Onun özellikle gözlem yeteneği, içinde bulunduğu 

ortamları farklı bir açıdan görmesine, okuyabilmesine ve yeni kavramlar üretmesine katkıda 

bulunmuştur. 1955 yılında başlayan Cezayir yılları, onun üreteceği kavramların art alanı için 

büyük önem taşımaktadır (Maggio, 2017:9-10). Bourdieu, çalışmalarında peşine düştüğü soru 

“insan eylemlerini neyin belirlediğidir”. Bu sorunun yanıtı için gözlemler yapmış ve gözlemleri 

süresince de araştırma yöntemlerine ilişkin bir takım sorular sorarak yöntem konusunda da ayrı 

bir perspektif sunmuştur. Bourdieu, gözlemleri çerçevesinde edindiği bilgileri kişisel tecrübe 

süzgecinden geçirip kavramlaştırmayı başarmıştır. Ona göre farklı çevreler kendi içlerinde ayrı 

alanları oluşturmaktadır. Alışkanlıklar, habitustur. Kurallar, doxalar; çıkarlar illusiolardır. O, 

toplum içerisinde tesadüfi durumlar yerine sermayelerin belirleyiciliği üzerinde durmaktadır. 

Sermayeyi, ekonomik, kültürel, sosyal ve sembolik olarak dört farklı başlıkta ele almakta ve 

açıklamaktadır. Ekonomik sermayenin temel belirleyiciliği onun için önemlidir. Ancak bu 

durum Marks’ta olduğu gibi üst yapı ile alt yapı ilişkisi yerine, alanda bulunanların birbirleri 

ile bağları şeklinde bir açıklamaya sahiptir. Ona göre sosyal sermaye, toplumda elde edilen 

bağlar toplamını; kültürel sermaye, gerek aile, çevre gerek eğitim kurumlarından edinilen 

değerler bütününü, sembolik sermaye ise diğer sermaye türlerinin etkisi ile elde edinilen 

değerlerin somutlaştırılmasını veya doğallaştırılmasını ifade etmektedir.  

Kültür en genel tanımıyla bir toplumdaki değerler toplamını ifade etmektedir. Ancak toplum 

üyeleri arasında oluşan ekonomik, sosyal, kültürel şartlara dayalı sınıflar genel kültür içerisinde 

altkültürlerin oluşmasına neden olmaktadır. Altkültür, bir anlamda genelin en azından bir 

kısmının reddedilmesi/kabul edilmemesi, var olan kültüre muhalif olunması veya genel 

kültürden farklılaşması/ marjinal farklılaşmasıdır. Bu anlamda Bourdieu perspektifinden 

bakılarak altkültürün yeni alanlar olarak ele alınması mümkündür. Altkültür içerisinde devam 

ettirilen değerleri habitus çerçevesinde, altkültürün kurallarını doxalar, altkültürdeki çıkarları 

illusiolar ve hangi alt kültüre nasıl katılınıp nasıl devam edileceğini de sermayeler ile açıklamak 

mümkün olabilir.  
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Bu çalışmanın amacı Bourdieu’nun perspektifinden altkültüre ilişkin akademik açıklamaları ele 

almak ve birlikte tartışmaktır. Çalışmada öncelikle yaptığı çalışmalarla geçmişten günümüze 

sosyal bilimler alanına büyük katkısı olmuş bir bilim insanı olan Bourdieu’nun ürettiği 

kavramlar tartışılmaktadır. Sonrasında altkültüre ilişkin literatür incelemesi yapılmış ve yapılan 

incelemede Bourdieu’nun kavramları ile altkültür alanındaki akademik düşünsel yapı, birlikte 

ele alınarak tartışılmıştır. Böylelikle altkültür alanına Bourdieu’nun kavramları ile bakılarak 

farklı alanlar üzerinden yeni bir tartışma denenmiştir.  

 

BOURDIEU’NÜN DÜŞÜNSEL PERSPEKTİFİ 

Fransa’da küçük bir köy olan Denguin’de 1930 yılında doğan Bourdeu, aldığı iyi eğitimlerden 

sonra 1955 yılında Cezayir’de gerçekleşen bağımsızlık savaşında Fransa adına savaşmak için 

askere alındı. Bu durum daha önce eğitim sistemindeki gözlemleri ile beraber sonraki hayatında 

üreteceği çalışmaların zeminini oluşturmuştur. Özellikle Kabylia bölgesindeki etnografik 

araştırma, 1972 yılında yayımlanmış olan Outline eseri için ilham vermiştir. Gerek eğitim 

sistemine ilişkin fikirleri gerek Cezayir’deki gözlemlerine zamanın akademik yapısı da etki 

ederek insan eylemlerini farklı bir perspektiften açıklamaya çalıştı (Maggio, 2017:9-10). 

Bourdieu’nun sosyoloji alanındaki temel sorularından birisi “insan eylemlerini neyin 

belirlediğidir”. Bourdieu, bu sorunun yanıtını ararken yapısalcıların “davranışların 

belirleyicisinin doğuştan getirilen yapılar olduğu” düşüncesine karşı çıkmaktadır. Aynı 

zamanda kişisel deneyimlerin öncelikli bir durum olduğunu savunan etnometodoloji ve 

fenomenolojiye de karşı çıkarak fail ile yapı arasında bağ kurmaya çalışmıştır. Bu noktada 

geçmiş deneyimler doğrultusunda aktörler tarafından içselleştirilen ve tamamen bağlı olmadan 

gündelik hayatta tekrar tekrar uygulanan tutumları ifade eden habitus kavramını üretmiştir 

(Maggio, 2017:10-12). Habitus'un doğası pratiktir (Lau, 2004). Diğer bir ifade ile yalnızca 

zihinsel algılardan oluşmayıp somutlaşmış olmasıdır (Reay, 2004:432).Ancak onun art alanına 

bakıldığında Durkheim, Gehlen, Husserl, Weber, Veblen Schultz gibi sosyal bilimcilerin 

kavramsal temellerini oluşturduğu ve “alışkanlık” anlamına gelen habit kelimesinden türediği 

görülmektedir (Baltacı, 2018:7). 

Habitus her toplumun öznelleşmiş hali olarak düşünülebilir. Habitus, öznenin dünyaya 

gelmesinden itibaren gerek ailesi gibi yakın çevresinden gerek okuldaki arkadaşları, 

mahallesindeki kişiler gibi uzak çevresi tarafından aktarılan ve özne tarafından içselleştirilen 

ikinci bir beden gibi kimliğinin, benliğinin bir parçası olarak düşünülebilir. Yapılandırılmış 

olarak düşünülen habitus, pasif değildir. Çünkü Bourdieu’ya göre birey sadece yapılandırılan 

değil aynı zamanda yapılandıran da olabilmektedir. Böylece habitus ile içinde bulunulan ağsal 

yapı yeniden değiştirilmeye çalışılmaktadır (Akşit 2021).  Bu anlamda habitusun, bir eylemin 

oluşmasını ve şekillenmesini etkileyen eğilimler ve yetkinliklerin bütününü açıkladığını 

söylemek mümkündür (Crossley, 2001:86). Habitus, toplumsal algının sistemleştirilmesinin, 

mantıksal art alan oluşturmanın kurallar bütünü ve toplumsal kategoriler oluşturarak 

içselleştirmeye yarayan bir tezahürdür (Bourdieu, 1996: 170). Faillerin içeriden yönetildiği, 

yapılaştırıcı mekanizmalar bütünü şeklinde tanımlanabilir. Habitus faillerin eylemlerini 

yönlendiren ilkeler olarak düşünülebilir. Bu anlamda alan içindeki eylemler hem habitus 

tarafından biçimlendirilmeye devam ederler hem de nesnel yapıları değiştirerek yeninden bir 

üretim sağlarlar (Bourdieu, 1992: 122). Diğer bir ifade ile habitus yeni deneyimler, eklemeler 

yapılarak değişen/gelişen yatkınlıkların toplamıdır (Bourdieu, 2016:120-125). Bu değişimler 

alanlar içerisinde farklı habituslarla gerçekleşebilir. Örneğin toplum içerisinde egemen kültür 

temelinde konuşma, yemek yeme, jest ve mimik hareketleri deneyimlerle edinilmiş bir takım 

farklı etkinliklerle gerçekleştirilir (Reay, 2004:432-433).  Bu konuda diğer bir örnek ise bir işçi 

üzerinden verilebilir. Bir işçi kaslarını güçlendirmek istediğinde yerel veya basit temelli spor 
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dallarıyla uğraşmaktadır. Oysa alt-orta sınıf üyelerinin spor yaparken amacı uzun ömürlü 

olmaktır ve seçimi de jimnastikten yanadır. Ek olarak “ayrıcalıklı” sınıflar ise daha elit ve 

prestijli bir spor alanını seçebilmekte ve golf oyunu oynamaktadır (Bourdieu, 1997: 177). 

Mauss (1979:73) habitusu, çevreden edinilen davranışlar veya beğeni kalıpları olarak 

görmemekte, bunun ötesinde derin anlamlara sahip olduğunu ifade etmektedir. Dursun’a (2018: 

77) göre bireye eylem yetisini habitus vermekte ve alan içerisindeki varlığının sürmesini 

sağlamaktadır. Habitusta aktörü görünür kılmak ve kamusallaştırmak en önemli işlerden biridir 

(Kaplan ve ve Yardımcıoğlu, 2018:28). Habitus, geçmiş ve bugüne ilişkin bilgiyi içermekte ve 

bu bilgiler ışığında geleceği şekillendirmektedir (Akoğlan Kozak ve Araboğa, 2021:70).  

Bourdieu, sosyal hayat içerisinde birçok yaşam unsurunu ve yapısını alan kavramı çerçevesinde 

açıklamaktadır. Konumlar arasındaki ilişkiler çeşidi, özerk bir tarih, habitus, inançlar dizisi 

alanın yapısını karakterize etmektedir (Peillon, 1998:215). Siyaset, kültür, din, ekonomi eylem 

farklı alanlara örnek olarak verilebilir. Bourdieu alanı açıklarken Weber ve Durkheim’ı temel 

almıştır (Benson, 2006:188). Bourdieu’ya göre bir alan, “üreticilerin özelliklerinin üretim 

ilişkileri içindeki konumlarına göre nesnel ilişkilerin belli bir uzamında isgal ettikleri yer 

tarafından belirlendiği bir evren”dir (Bourdieu, 1997: 76). Alan içerisinde meydana gelen tüm 

olaylar, alanın kültürel, ekonomik yapısı ile doğrudan ilişkilidir (Bourdieu, 1998b:46-47). 

Ancak her alan her ne kadar yapısal olarak diğer alanlarla türdeş olsa da kendi içinde başka 

alanlardan farklı bazı özelliklere sahiptir (Hackett, 2006:7). Akşit’in (2021) alana ilişkin 

fikirleri ayrıntılı olarak aşağıdaki gibidir:  

Alan modern toplumun farklılaşmış ve uzmanlaşmış farklı yanlarını ifade etmektedir. Örneğin 

ortaçağda tarım toplumunda çift sürme ekin ekme var. Ancak modern toplumda sanayi 

toplumundan sonra kentleşmeyle birlikte bir ekonomik alan oluşuyor. Daha önceki çiftçi artık 

üretici olarak katılmaya başlıyor. Küçük pazarlar sonra mahalle pazarları oluşmakta,  piyasa 

mekanizmaları gelişiyor sonra ekonomi dili oluşuyor. Diğer bir ifade ile kendi içinde işleyen 

mekanizma oluşuyor. Bu süreçte devlet de dönüşüyor. Devlet de kendi ilişkileri çerçevesinde 

iktidar ilişkilerine göre çalışıyor ve temel sermayesi de ekonomik sermaye oluyor. Köyler, 

cemaatler de dönüşerek sivil toplum haline geliyor. İnsanların toplanıp konuştukları sorunlarını 

hallettikleri yerler sivil toplumu oluşturuyor. Alt ekonomik alanlarda bir araya gelen insan 

ilişkileri ve bu ilişkiler çerçevesinde bir araya gelen insanlar da sosyal sermayeyi oluşturmuş 

oluyor. Bütün bu ayrışan ekonomik devlet, siyasal sivil toplum alanını ortak bir şekilde bir 

araya getiren ortak bir dil ve kültür bulunmaktadır. Dolayısıyla bu üç-dört temel alanı 

ekonomik, kültür, siyasi, ve sivil toplum ile onun alt alanları içerisinde sermaye gelişmişse o 

alan göreli özel bir alan haline geliyor. Göreli özel alanın sınırları oluşuyor.  

Alan içindeki işleyişin belli kuralları olması nedeniyle sosyolojik belirleyicilik olarak ifade 

edilen “oyunun” kurallarından bahsetmek mümkündür. Bu anlamda Bourdieu oyun 

metaforundan bahsetmektedir. Bourdieu, alan içerisinde gerçekleşen oyundaki oyuncuların 

kişisel çıkarlarını illusio ve oyundaki kuralları doxalar olarak açıklamaktadır. Doxa, aktörlerin 

düzeni sorgulamadan oyuna dahil olmalarını ifade etmektedir (Kaplan ve Yardımcıoğlu, 

2018:25). Oyunun yapısı, işleyişi yalnızca oyunu oynamayı isteyen, bilen, çıkarı olan kişiler 

için önemli ve anlamlıdır (Crossley, 2001:86).  

Alan içerisinde aktörler, sahip oldukları sermayeleri doğrultusunda hareket etmektedirler 

(Maggio, 2017:10-12). Sermaye, alan içerisindeki aktörlerin sahip olduğu maddi veya manevi 

değerlerin tamamını ifade etmektedir (Lau, 2004). “Her alan kendi sermaye türüne sahiptir” 

(Crossley, 2001:87). Sermaye çeşitli formlarda kendisini göstermektedir. Alan ve habitus 

arasında sıkı bir ilişki bulunmakta, habitus alanı yönetmekte ve bu ise alanın sermaye yapısı ile 

ilişkisi ile ilgilidir (Bourdieu ve Wacquant, 2010). Bourdieu, sahip olunan sermayeyi, kişilerin 

toplum içerisindeki sosyal konumlarının belirlediğini ve bunun da gerek dolaylı gerek doğrudan 
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habitusu etkileyen şartları ortaya çıkardığını belirtmektedir (Crossley, 2001:87). Bourdieu, 

sermaye konusunu, ekonomik (mali), kültürel (eğitim, yüksek itibarlı eserlere sahip olma, vb.), 

sosyal (faydalı bağlantılar, ağlar) ve sembolik (statü) olarak dört farklı alt başlıkta ele 

almaktadır (Kaplan ve Yardımcıoğlu, 2018:30; Crossley, 2001:87; Giddens, 2009:458-459). 

Bourdieu’nun ekonomik sermaye ile belirttiği konu sadece ekonomik kaynaklara sahiplik 

durumu değildir. Bu sermaye türünde bireylerin, doğrudan ve hemen dönüştürülebilen maddi 

kaynakları ifade edilmekte (Pinxten ve Lievens, 2014:1097; Desan, 2013, s. 332).); ancak var 

olan mülkiyete sahip olmaları ve gelirlerine ek olarak ekonomik nesnelerin diğer çevresel 

faktörlerle bağlantısı da kastedilmektedir. Bu anlamda ekonomik sermayeyi ekonomik olmayan 

sermayelerle doğrudan ilişkilendirmiştir (Akoğlan Kozak ve Araboğa, 2021:74). Bourdieu, 

ekonomik sermayeyi servet, mülkiyet ve gelir gibi maddi konuların kısmi bir “sınıf düşüncesi” 

sağladığını belirtmektedir (Giddens, 2009:458-459). Tüm sermaye türleri temelde doğaları 

gereği ekonomik olarak düşünülebilir (Yüksek, 2018:1092).  

Bourdieu’ya göre kültürel sermaye üç farklı formdadır. Birincisinde düşüncenin uzun dönem 

içerisinde somutlaştırılması, ikincisinde resimler, kitaplar, makineler, araçlar gibi bir kültürel 

mal olarak nesneleştirilmesi ve üçüncü olarak da alınan eğitim dereceleri ile 

kurumsallaştırılması olarak formlara ayrılır (Dursun, 2018:84). Diğer sermaye türleri ile birlikte 

kültürel sermaye kişi veya grupların statü kazanmasını ya da gücün kaynağını ifade etmektedir 

(Dumais, 2002:46).  

Bourdieu’ya göre sosyal sermaye toplum içerisindeki diğer kişilerle ilişkiler ağını ifade 

etmektedir Kaplan ve Yardımcıoğlu, 2018:32). Kişiler tanıdıkları aracılığı ile sosyal temelli 

birtakım kaynakları elde etmektedirler (Giddens, 2009:459). Sosyal sermaye kişilere yaşamın 

farklı alanlarında elde edecekleri nesne veya hizmetler için kredi sağlamaktadır (Ihlen, 

2005:494). Bu anlamda Bourdieu, bireysel başarının art alanında kişinin kurumsallaşmış 

yapılar içerisindeki sosyal sermayelerinin etkili olduğunu açıklar (Dursun, 2018:90). Yukarıda 

bahsedilen ekonomik, sosyal ve kültürel sermaye, bir araya gelerek başkalarının sahip 

olduklarını değerlendirdiği takdirde sembolik sermayeyi oluşturur (Öztürk, 2020:148). 

Sembolik (ya da simgesel) sermaye,  sembolik düzeyde devam eden alanları açıklamak için 

kullanılmaktadır (Kaplan ve Yardımcıoğlu, 2018:33). “Sembolik sermaye, prestij veya şöhret 

birikimini ifade etmektedir” (Hackett, 2006:7)Diğer sermaye türlerinin sembolik sermayeye 

dönüştürülmesi, verilmiş bir emeği ve harcanan zamanı ifade etmektedir (Bourdieu ve 

Wacquant, 2013:299). Bourdieu’ya göre sermaye fikri, sosyal statü fikri ile benzerlik 

göstermektedir (Giddens, 2009:459). Bu noktada sembolik sermayeyi, toplumsal bir konunun 

doğallaştırılması ile gerçekleştirildiğini söylemek mümkündür (Öztürk, 2020:148). “Örneğin, 

Akdeniz toplumlarında onur veya onursuzlukla ilişkilendirilen namus kavramı, yalnızca itibar 

yoluyla var olan tipik bir sembolik sermaye biçimidir” (Bourdieu, 1998a:47). Distinction'da 

Bourdieu, alan, habitus ve sermaye kavramlarının sosyal eylem açısından birlikte işlediğini 

vurgulamaktadır (Dumais, 2002:46). Çünkü alan-habitus sermaye üçlüsü, birbirini etkileyen ve 

birbirinden etkilenen bir bütünsellikle anlaşılabilir (Bourdieu ve Wacquant, 2010). Örneğin bir 

hayvan kliniğinde çalışan veteriner toplumsal fayda üretecek; ancak aynı kişinin çocuk 

hastanesinde çalışmasıyla toplumsal kaos meydana gelecektir. Bu anlamda veterinerlik ile elde 

edilen sermayenin faydası, o bilginin ilgili alanda kullanılmasına bağlı olmaktadır (Baltacı, 

2018:5).  

 

ALTKÜLTÜR ve BOURDIEU 

20. yüzyıl toplumlarında iş bölümünün belirgin bir şekilde yapıldığı ancak kültürel unsurların 

eşit şekilde dağılmadığı, paylaşılmadığı görülmektedir. Bu nedenle sadece bir toplumdan, 
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kültürden, bahsetmek mümkün değildir.  Toplum içerisinde paylaşılan yaygın kültürün alt 

kültürlerden oluştuğunu söylemek gerekmektedir. Altkültür, bir toplum içindeki gruplara özgü 

değerler, anlamlar, davranışlar bütünü olarak ifade edilebilir (www.kriminoloji.com). “Alt 

kültür nüfusun daha geniş toplumdan kültürel yapısıyla ayırt edilebilen herhangi bir kesimidir” 

(Giddens, 2009:1134). Diğer bir tanımla alt kültür bir alt toplum olarak ele alınabilir (Fine ve 

Kleinman, 1979:2). 1920'lerden 1970'lere kadar Chicago Okulu ve Birmingham Çağdaş 

Kültürel Çalışmalar Merkezi (CCCS) gibi itibarı yüksek iki ünlü akademik kurum gençliğin 

farklı davranışları ve kültürü üzerine çok sayıda çalışma gerçekleştirmiştir. Bu çalışmalar 

sonunda alt kültür kavramı ve alt kültür teorisi ortaya çıkmıştır (Cheung ve Liu, 2015:411). Bu 

kurumların çalışmalarına ek olarak sembolik etkileşimcilerin, etkileşimler sonucu toplumsal 

sembollerin anlamlarını aramaları ve Frankfurt Okulu’nun “kültür endüstrisi” çalışmaları 

kültürel yöntemlere katkıda bulunmuştur (Çağırkan, 2017:158).  

1950-60’ların ilk yıllarındaki kriminolojik teoriler, çocuk suçluluğunda en yaygın suçu 

saptamaya çalışmışlar ve bunun sonunda nedenin çeteler olabileceğini açıklamışlardır 

(Williams vd., 2018:79-80). Suçlu davranışların çete tarzı gruplarda gerçekleşmiş olması, bu 

grup içerisindeki kişilerin birlikte hareket etmeleri, yalnız hareket ettiklerinde ise çetelerdeki 

genel davranışları sergilemeleri onların altkültüre bağlığını göstermiştir (Shoemaker, 

2010:141). Çetelerden farklı olarak siyasi gruplar, gençlik, dini cemaatler alt kültür 

oluşumlarına örnek olarak verilebilir (Çağırkan, 2017:150-151). Bourdieu’nun perspektifi ile 

alt kültür oluşumları farklı alanlar olarak ele alınabilir ve değerlendirilebilir. Yukarıda da 

bahsedildiği gibi Bourdieu, alt kültürlerin benzer yapılarda olduğunu ancak iç dinamiklerinin 

farklı olduğunu belirtmektedir. Siyasi gruplar, dini cemaatler, tüketim toplumu veya gençlik 

grupları da bu anlamda yapıları itibari ile benzerlik göstermekte ancak kendi alan özelliklerine 

sahip olmaktadırlar.  

Alt kültüre ilişkin farklı tartışmalar bulunmaktadır. Bu konu özellikle sosyoloji ve kültürel 

çalışmaların ilgili alanlarında stil, müzik, boş zaman ve gençlik araştırmalarında öncül değere 

sahip olmuştur (Cheung ve Liu, 2015:411). Şehir hayatının kıyasla alışılmamış olduğunu öne 

süren altkültür teorisi, muhalif değerlerin açıklanması, sanatsal yenilik,  suçluluk gibi 

kavramları kapsamaktadır. Alkültüre göre şehir hayatının dinamikleri, kişilerin sahip olduğu 

geleneksel değerleri azaltmakta, bunun sonucunda insanlar daha özgür olabilmektedir. Özgür 

olan insanlar ise birbirlerine yabancılaşmakta ve normsuzluğun hakim olduğu ilişkiler bütünü 

meydana gelmektedir. Alışkanlıklar ve normlar farklı şekillerde toplum hayatı ile ilişki 

içindedir. Alt kültür üyeleri, ortak özellikleri paylaşmakta, birbirleri ile ilişki içinde farklı değer 

yapılarına bağlı kalmakta ve benzer kültürel özellikler çatısı altında buluşmaktadırlar (Fischer 

1975). Fischer’in, (1995:545-546) alt kültürle ilgili açıklamaları aşağıdaki gibidir: 

 Daha büyük yerler, daha az nüfuslu olanlardan daha fazla uzmanlaşmış alt kültürler 

geliştirir ve bu nedenle kültürel olarak daha heterojendir. 

 Daha kalabalık yerler, daha az nüfuslu yerlere göre yalnızca daha farklı alt kültürler 

değil, aynı zamanda daha yoğun alt kültürler de geliştirir. 

 Toplum içerisindeki gruplar arası temas, karşılıklı etkiye yol açar. 

 Bulunulan yer ne kadar kentsel olursa, toplumun geneline göre geleneksel olmama 

durumu o kadar yüksek olur. 

Cohen (1955), altsınıfların genellikle ebeveynlerin ekonomik durumlarından, sınıfsal 

farklılıklardan, eğitim standartlarının farklılıklarından kaynaklandığını belirtmektedir. Ona 

göre ailelerin sahip oldukları sosyal konumları, çocuklarının yaşamlarının tüm evrelerini 

etkileyecek temel bir durumdur. Altsınıfta bulunan bireylerin ebeveynleri, çocuklarının orta ve 

üst sınıfa girebilmeleri konusunda yeterli donanıma sahip olamamaktadır. Buna ek olarak 
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eğitim sistemi de orta ve üst sınıfa yönelik bir yapıya sahiptir ve bu durum altsınıflarda bulunan 

bireyleri daha çok kendi içlerinde bir altkültür yaratıp bunu devam ettirmelerine neden 

olmaktadır (Cohen, 1955’ten aktaran Kızmaz, 2005: 157-158). Bourdieu, kültürel sermaye 

içerisinde eğitimin fırsat yaratabileceğini düşünmektedir. Ona göre eğitim üzerinden elde edilen 

kültürel sermaye bireylerin hayatında farklı pozitif açılımlara neden olabilmektedir. Ancak 

eğitim sisteminin altsınıflar dikkate alınarak yapılandırılmaması ve üst sınıflar düşünülerek 

planlanması alt sınıfların eğitim dünyasından uzaklaşmalarına sebep olmaktadır. Bu anlamda  

alt sınıf bireylerinin kültürel sermaye ile toplumsal yapı içerisinde yeni alanlara geçebilmeleri 

de büyük zorluk taşımaktadır. Jung vd. (2015: 155) alt kültürün, gruplar arasındaki çıkarlara, 

kişilerin amaç ve beklentilerine, görüş farklılıklarına bağlı olarak şekillenebildiğini 

belirtmektedir. Bu durum Bourdieu’nun alan kavramının yapısı ile paralel bir açıklamadır. 

Bourdieu, her alanın kendisine özgü bir habitus ağı olduğunu ve bu ağı da alanda bulunanların 

düşüncelerinin, değerlerinin, normlarının ve çıkarlarının belirlediğini söylemektedir. Jung 

vd’nin (2015: 155) açıklamasına göre altkültürün okul velileri gibi herhangi bir ortak payda 

çerçevesinde toplanan kişiler arasında gelişebileceği söylenebilir. Bu anlamda farklı amaçla bir 

arada bulunan tüm grupların bir alt kültür geliştirmesi mümkündür. 

“Cohen (1955), Cloward ve Ohlin (1960), Miller (1958) ve Wolfgang ve Ferracuti'nin (1967) 

çalışmaları gibi klasik alt kültür teorileri, suç araştırmaları için önemli kaynaklar olarak kabul 

edilebilir. En eski klasik altkültür teorilerinden biri Cohen'in (1955) çalışmasıdır. Cohen, alt 

sınıf alt kültürlerinin kökeninin, yetersiz sosyalleşme süreçlerine dayalı olarak alt sınıfın orta 

sınıf statüsünden bloke edilmesinden kaynaklandığını öne sürmüştür. Cohen, suçun amacının 

engellenmesi şeklindeki zorlamadan kaynaklandığı konusunda Merton ile aynı fikirde olsa da 

Merton'un temel önermesinden ayrılmaktadır ve gerginliğin alt sınıfın genel toplumda statü 

kazanamamasından (sadece parasal başarı değil) kaynaklandığını savunmuştur. Başka bir 

deyişle, alt sınıf, orta sınıf kurallarını ve beklentilerini yerine getiremedikleri için orta sınıf 

statüsünden (örneğin, statü yoksunluğu) reddedilir ve bu da “statü hüsranı” ile sonuçlanır. Statü 

hüsranı, alt sınıf erkek çocuklarının başarı ve statü elde edebildiği alternatif statü sistemleri 

(yani suçlu alt kültürler) ile sonuçlanır” (Peck, 2015:1). 

Miller (1958) altkültüre ilişkin “odak kaygıları teorisini” geliştirmiştir. Bu teoriye göre “alt sınıf 

yaşam tarzı” aşağıda bulunan altı odak kaygı ile ifade edilebilir:  

 Sorun (Davaya girmek): Bourdieu, bireylerin sosyal hayat içerisinde bir alana isteyerek 

ya da istemeyerek girmelerinden bahsetmektedir. Ona göre kişi hayatın getirdiği sosyal 

zorunluluklar veya tercihleri üzerinden alanda bulunur ve alanın kurallarını ya bilerek ya da 

girdikten sonra öğrenerek devam eder veya alandan ayrılabilir.  

 Dayanıklılık (Dövüşmek): Bourdie, bireylerin alan içerisinde var olan bir mücadele 

içerisine girdiklerinden bahsetmektedir. Bireyler bu mücadele alanında ya taraf olarak diğer 

bireylerin mücadelesine katkı sağlar ya da yeni bir mücadeleye girerek alan içerisindeki 

habitusların dönüştürülmesine sebep olur.  

 Akıllılık (Düşünme/Dolandırıcılık): Bourdieu’ya göre alan içerisinde birtakım kurallar 

diğer bir ifade ile doxalar bulunmakta ve bu doxalar kişilerin çıkarları (illusioları) ile 

çatışabilmektedir.  Bu süreçte alandaki yeni bireyler, kendi sermaye art alanları çerçevesinde 

mücadele ederek diğer kişilere uyum sağlayabilmekte veya ayrı bir alan yaratabilmektedir. 

 Heyecan (Risk almak): Bourdieu, sosyal hayat içerisinde her bir alanda atılan adımı bir 

risk olarak görmektedir. Bu riskler bireylerin sahip oldukları sermayeleri ve kişisel kararları ile 

ilişkilidir. Birey, alanda bulunan habitusu sadece olduğu gibi kabul etmez aynı zamanda onu 

dönüştürebilme imkânına da sahiptir.  
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 Kader (Kader/Şans): Bourdieu, kişinin içinde bulunduğu aileyi, çevreyi fırsat 

bakımından avantaj veya dezavantaj olarak görmektedir. Ona göre içinde bulunulan ailenin 

sosyal veya kültürel sermayesi, bireyin hayatının nasıl şekilleneceğini doğrudan etkilemektedir.  

 Özerklik (Bağımsızlık): Bourdieu, bireylerin alan içerisine girdiklerinde alanda bulunan 

norm ve değerlerin ötesine geçmelerinin kolay olmadığını, alanın kurallarının geçerli olduğunu, 

bağımsız davranıldığında ya alan dışı kalındığını ya da yeni bir alan yaratıldığını söylemektedir.  

Altkültür içerisine girmek için bir sosyalleşme sürecinden geçilmekte ve öncelikle hiyerarşinin 

en altından başlanmaktadır. Ek olarak bir üyenin grup içerisinde güvenilir olması onun tüm 

değerlere zaman yer ve gerekçe gözetmeksizin bağlı olması ile ilişkili olmaktadır. Bu durum 

alt kültür sermayesi ile doğrudan ilişkilidir ve bu sermaye kültürün sahip olduğu değerler ve 

tarihe bağlıdır (Arthur, 2004:2; Schouten ve McAlexander,1995:48). Çünkü insanlar belirli 

nesneler veya insanlarla özdeşleştikçe belirleyici tüketim kalıpları aracılığı ile benzersiz 

değerler dizisi ortaya çıkar  (Schouten ve McAlexander, 1995:48). “Altkültür üyeleri, altkültür 

ideolojisine bağlı olduklarından, ürün-imaj öz-imge uyumu elde etme olasılıkları daha 

yüksektir” (Arthur, 2004:3). Altkültürde özellikle çocukluk çağında akran onayı büyük önem 

taşımaktadır (Segrave ve Hastad, 1985:2).İlerleyen yıllarda ise onaydan çok alışkanlık öne 

çıkabilmektedir. Shaw (1966) kentsel çevrede sapkın davranışın ekolojisine ilişkin 

çalışmasında, suçun demografik özellikler değişse de devam ettiğini saptamıştır. Bu durum alt 

kültürün, aktörler tarafından zaman içerisinde sürdürüldüğünü göstermektedir. Bourdieu’ya 

göre yeni bir alana giren birey o alanın kültürüne sıkı sıkıya bağlı olmak zorunda değildir ancak 

alan içerisinde devam edebilmesi o alanın habitusuna ayak uydurmasına bağlıdır. Habitusların 

devamı ise alana yeni giren bireyin onu nasıl devam ettirdiği ile ilişkilidir. Ancak alan içerisinde 

habitusların gerek aynı gerek dönüştürülerek devam ettirilmesi zorunluluk taşımaktadır. Cohen 

de altkültürün inançlar, değerler, önyargılar veya kodlar üzerinden devam ettirildiği üzerinde 

durmaktadır. Bu durum altkültürün ana kültürden farklılığını göstermektedir.  Bu doğrultuda 

Cohen altkültürün temel özelliklerinin aşağıdakiler olarak açıklamaktadır (Cohen, 1955’ten akt. 

Beirne ve Messerschmidt, 2015:1991:114). 

 Faydacı olmamak: Bir alt kültür olarak değerlendirilen çete üyeleri bazen ihtiyaç 

duydukları için değil eğlence olsun diye çalma eylemini gerçekleştirmektedir.  

 Kötü niyetlilik: Suçlular, başkalarını rahatsız etmekten, iyi çocukları korkutmaktan ve 

öğretmenleri dinlememek veya alay etmekten zevk almaktadır. 

 Negatiflik: Altkültür üyeleri gerçekleştirdikleri davranışlar ve deneyimledikleri yaşam 

biçimi açısından olumlamaktadırlar.  

 Çok yönlülük: Suçlular, farklı türde suçları işleyebilmektedirler.  

 Kısa süreli hedonizm: Uzun erimli olmayan istek veya arzuları gerçekleştirmeyi 

hedeflemektedirler.  

 Bir grup otonomisine sahip olmak: Altkültür üyeleri diğerlerine karşıt olarak kendi 

gruplarına bağlıdırlar.  

Moda yayılım kuramlarından birisi olan “Alt Kültür Etkisi Kuramı”, toplumun beğenmediği 

altkültür içerisindeki azınlık gruplarından ilham alınarak veya onların doğrudan/dolaylı etkisi 

ile yeni bir moda yaratılmasını açıklamaktadır (Gürcüm ve Kartal, 2021:549-550).Bu durumda 

moda, yukarıdan aşağıya yerine aşağıdan yukarı doğru yayılmaktadır (Öztürk ve Polat, 

2016:116). Crane’e (2003:178). göre ‘sokak tarzları’ olarak adlandırılan altkültür stilleri, 

şehirlerdeki altkültürler tarafından oluşturulmakta, birçok yeni akıma öncülük etmektedir. 

1970’lerde alt kültür etkisini açık bir şekilde punk modasında görmek mümkündür. Bu modayı 

İngiliz tasarımcılar kot pantolonlar, deri ceketler ve tişörtler gibi kıyafetleri marjinal bir şekilde 
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tasarlayarak üretmişlerdir. Punk modasının ilk olarak işçi sınıfının gençleri arasında 

yaygınlaşması alt kültürel etki bakımından açıklanabilir. Alt kültür etkisi kuramı, popüler kültür 

ve medya ile doğrudan ilişkilidir (Ertürk, 2011:13-14). Punk kültürü üzerine yaptığı 

çalışmasında Fox (1987), alt kültürün değerleri ile oluşturulan stillerin gerek medya gerek diğer 

aracı kanallarla geniş bir izleyici kitlesi tarafından paylaşılabildiği/taklit edilebildiği veya 

kitlesel tüketim için ticari hale getirilebildiğini saptamışlardır.  Bu durum zaman içerisinde 

belgeseller veya fotoğraflar gibi farklı kanallarla daha da yaygın hale getirilebilmektedir 

(Smedley, 2000:146; Ertürk, 2011:12-13). Bourdieu’ya göre bireyler toplumsal hayat içerisinde 

sosyal sermayeye sahip olmaları birtakım ağlar ile mümkün olmaktadır. Bu ağların ise farklı 

alanlardan farklı sınıflardaki kişilerle kurulması önem taşımaktadır. Böylece bireyler sahip 

oldukları kültürel ve ekonomik sermayelerini farklı alanlarda da kullanabilme fırsatını elde 

edebilirler.  

 

SONUÇ 

Bourdieu, toplumsal yaşam dinamiklerinin belirlenmesinde sadece ekonomik faktörlerden 

ziyade, eğitim ve kültür gibi toplumsal sınıfları oluşturan temel değerlerin de incelenmesi 

gerektiğini savunmaktadır. Bu nedenle Bourdieu, toplumsal yaşamın sosyal aktörlerini 

açıklayabilmek için alan, habitus ve sermaye kavramlarından yararlanmıştır. Kişisel ve 

toplumsal çıkar odaklarını ifade etmek için kullanılan alan kavramının kendine has ve üyeleri 

tarafından paylaşılan bir takım kuralları bulunmaktadır. Alan içerisinde bulunan her birey söz 

konusu bu kurallar çevresinde davranıp, alanı yeniden inşa etmektedir. Çünkü her alan kendine 

özgü toplumsal ilişkiler oluşturmaktadır. Alan, varlığını devam ettirebilmek için ise habitusa 

ihtiyaç duymaktadır. Toplumsal ilişkiler ve yaşayış çerçevesinde şekillenen habitus, bireysel 

davranışların şekillenmesini sağlamaktadır. Bu nedenle habitus, bireysel davranış şeklini ortaya 

koyma açısından öznel, toplumsal ilişkiler ağını yansıtması açısından ise nesnelleşmiş bir 

alışkanlıklar bütünüdür. Bourdieu, bireylerin toplumsal varoluşa olan etkisini açıklamak için 

sermaye kavramından yola çıkmıştır. Çünkü bireylerin sahip oldukları sermaye türü onların 

sosyal alan içerisindeki değerlerinin toplamını ifade etmektedir. Söz konusu sermaye türleri 

ekonomik (maddiyat veya mülk), kültürel (kültürel bilgi, yatkınlık ve yeterlilik), sosyal (faydalı 

kaynak ve bağlantılara sahip olunuş) ve sembolik (prestij ve statü) olarak bireyin toplum 

içerisindeki sosyal konumunu ortaya koymaktadır. Bireyler, sosyal alanları içerisinde sahip 

oldukları sermaye birikimleri doğrultusunda bir takım değer paylaşımlarında bulunmaktadır. 

Bu değerler ise toplumsal sembollerin aktarımını, anlamını içeren ve yalnızca somutlamış 

kültürlere özgü simge, sembol ve davranışların bütününü ifade etmektedir. 

Sosyal aktörlerin yaygın olarak paylaştığı kültür, alt kültürlerden meydana gelmektedir ve her 

alt kültürün kendine özgü değer, davranış ve anlam kalıpları bulunmaktadır. Kendine özgülük, 

alt kültür içerisine dahil olup, o alt kültür içerisindeki sosyalleşme ile kendini göstermektedir. 

Çünkü alt kültür genel olarak ana kültürden farklı özellikler göstermektedir. Cohen’e göre alt 

kültürün paylaştığı olumlu veya olumsuz kodlar devam ettirildiği sürece alt kültür de devam 

etmektedir. Özellikle alt kültür üyesi bireylerin normal dışı tutumlarının nedeni statülerinin 

kabul görmemesidir. Geleneksel anlamda statü kabulü, toplumsal dinamiklere uygun giyim, 

davranış ve yetenek standartlarını sergilemekten geçmektedir. Bu da ekonomik ve kültürel 

sermayenin bir dışavurumudur. Söz konusu standartlar en fazla orta sınıfta karşılık bulmaktadır. 

Örneğin, devlet okulundaki orta sınıfa mensup öğrencilerin görgü kuralları, davranış kalıpları, 

derse katılım gibi standartları onların statü ve onay kazanmasına yardımcı olmaktadır (Cohen, 

1955’ten akt. Akers, 1999:121-122). Bu şekilde alt kültürler onlara mensup olan aktörler 

tarafından zaman içerisinde tekrarlanarak sürdürülmektedir. 
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Alt kültür içerisinde girebilmek için bireyler pek çok alanda bireysel başarı ortaya koymak 

zorundadır. Bourdieu’ya göre alt kültür içerisinde başarılı olabilmek için ise sosyalleşme süreci 

ile hiyerarşinin en altından başlamak gerekmektedir. Sosyal aktörler olarak bireylerin sahip 

oldukları ekonomik, kültürel, sosyal ve sembolik sermaye sosyal sermayenin etkinliğine bağlı 

olarak şekillenmektedir. Bu ise bireyin sembolik sermayesi ile ortaya çıkmaktadır.  Sembolik 

sermaye bireyin alt kültürdeki rolünü ortaya koymaktadır. Bu yüzden alt kültür içerisindeki 

habituslar, doxalar ve illusiolar, bireylerin sembolik sermayesine etkide bulunmaktadır.  

Sembolik ve sosyal sermaye en çok, yaygın kültür tipi olan popüler kültür içerisinde yaşam 

bulmaktadır. Çünkü popüler kültür ve medyanın alt kültür ile etkileşimi, bireylerin hareket 

kabiliyetini doğrudan etkilemektedir. Alt kültürün popüler kültürü etkilemesi bireysel 

etkileşimi de hızlandırmaktadır. Örneğin 1960’lı yılların hippi habercisi olarak Beat kuşağı II. 

Dünya Savaşı’ndan sonra Amerika’daki kültürel değişimleri araştırmıştır (Cogswell, 2016). 

Buna göre gençlerin ortaya çıkarttığı Hippi kültürü, diğer alt kültürleri etkilemiş ve bir dönemin 

yaşam tarzı olarak kabul edilmiştir. 1960’lı yıllarda alt kültürün ortaya çıkardığı Hippi kültürü, 

popüler kültürün bir parçası olarak alt kültür üyeleri tarafından sürdürülmüştür. Bireylerin hippi 

kültürüne ait olabilmeleri belli bir sosyal sermayeye sahip olmalarını gerektirmiştir. Çünkü alt 

kültürde paylaşılan, bireylerin siyasal olarak apolitik olmaları ve mutlak retçiliği savunmaları, 

hippi kültürünün temelini oluşturmuştur.  

Sonuç olarak toplumsal gerçekliğin, onu üreten ve tüketen alt kültür mensuplarına bağlı olarak 

değiştiğini söylemek mümkündür. Çünkü değişimi sağlayan temel unsur, alt kültürü üreten 

aktörlerin kendilerinin oluşturduğu öznel gerçekliği somutlaştırarak onu yaşam standartlarına 

taşıması ve yeniden üretimine olanak tanımasıdır. Bu açıdan alt kültürlerin yaşam buldukları 

alanlar, farklı davranış alışkanlarını içeren habituslara zemin hazırlamaktadır. Bu habituslar ise 

aktörlerin sahip oldukları sermayeye göre şekillenerek toplumsal yaşam içerisinde yeniden 

üretilmeye devam etmektedir. 

 

KAYNAKÇA 

Akers, Ronald L.  (1999). Criminological Theories, New York: Routledge Taylor & Francis 

Group. 

Akoğlan Kozak, M. & Araboğa, Y. (.2021). Lunaparkların “Pierre Bourdieu Sosyolojisi” 

Üzerinden Değerlendirilmesi. Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 32, Sayı 1, Bahar 67 

– 78.  

Akşit. B. (2021) Bourdieu, https://www.youtube.com/watch?v=qZ9aADtWpq4 Erişim Tarihi: 

01.12.2021. 

Arthur, D. (2004), “The diffusion of style a qualitative investigation of Australian hip hop 

culture”, Proceedings for the ANZMAC 2004 Conference, December, Wellington. 

Baltacı, A. (2018). Habitus: Dini İnanç Habitusunun Oluşumu Üzerine Kavramsal Bir 

İnceleme. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (2) , 1-24. 

Beirne, Piers & James Messerschmidt. (1991). Criminology, A Sociological Approach, Sixth 

Edition. New York: Oxford University Press. 

Benson, R. (2006). News Media as a “Journalistic Field”: What Bourdieu Adds to New 

Institutionalism, and Vice Versa. Political Communication, 23(2), 187–202. 

Bourdieu, P. (1992) An Invitation to Reflexive Sociology, Chicago: Üniversty of Chicago Press 

Bourdieu, P. (1996) Distinction: A Social Critique of the Judament of Taste (Çev: R. Nice), 

London: Routledge. 

3. INTERNATIONAL ANKARA MULTIDISCIPLINARY STUDIES CONGRESS 
December 5-7, 2021 

Ankara, Turkey

Full Texts Book 477 www.izdas.org

_____________________________________________________________

____________________________________________________________

https://www.youtube.com/watch?v=qZ9aADtWpq4


Bourdieu, P. (1997). Toplumbilim Sorunları (Çev: Işık Ergüden) İstanbul: Kesit Yayıncılık. 

Bourdieu, P.  (1998a). Practical Reason, On the Theory of Action. Stanford University Press. 

Bourdieu, P. (1998b). On Television. Trans-- Priscilla Parkhurst Ferguson. USA: New York. 

The New Press. 

Bourdieu, P. & Wacquant, L. (2010). Düşünümsel Bir Antropoloji İçin Cevaplar, Çev. Nazlı 

Ökten. İstanbul, İletişim Yayınları. 

Bourdieu, P. & Wacquant, L. (2013). Symbolic capital and social classes. Journal of Classical 

Sociology 13(2), 292-302. 

Bourdieu, P.& Wacquant, L. (2016). Düşünümsel Bir Antropoloji İçin Cevaplar, Çev. Nazlı 

Ökten. İstanbul, İletişim Yayınları. 

Cheung, C., & Liu, L. L. (2015). Revisiting the subculture-- understanding deviant students in 

China. Asian Education and Development Studies, 4(4), 409–422. 

Cogswell, N. (2016). The History Of The Hippie Cultural Movement, 

https://web.archive.org/web/20160622195400/https://theculturetrip.com/north-

america/usa/california/articles/the-history-of-the-hippie-cultural-movement/ Erişim Tarihi: 

12.12.2021.  

Crane, D. (2003). Moda ve Gündemleri Giyimde Sınıf, Cinsiyet ve Kimlik. Çev. Özge Çelik. 

İstanbul: Ayrıntı Yayınları. 

Crossley, N. (2001). The phenomenological habitus and its construction. Theory and Society 

(30). 81-120. 

Çağırkan, B. (2017). Kültür Sosyolojisinde Metodoloji Tartışmaları--İdeoloji Olarak Kültür ve 

Eylem Olarak Kültür. SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. Sayı.45. 

Desan, M. H. (2013). Bourdieu, Marx, and capital: A critique of the extension model. 

Sociological Theory. 31(4), 318-342. 

Dumais, S. A. (2002). Cultural capital, gender, and school success: The role of 

habitus. Sociology of Education, 75(1), 44–68. 

Dursun, O. (2018). Toplumu Pierre Bourdieu İle Düşünmek. Global Media Journal TR Edition, 

8 (16). 

Ertürk, N. (2011). “Moda Kavramı, Moda Kuramları ve Güncel Moda Eğilimi Çalışmaları”. 

Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli Dergisi, 7(2011): 1- 32.  

Fine, G. A & Kleinman, S. (1979). Alt Kültürü Yeniden Düşünmek: Etkileşimci  Bir Analiz. 

Amerikan Sosyoloji Dergisi, 85(1), 1–20. 

Fischer, C. S. (1975). Toward a Subcultural Theory of Urbanism. The American Journal of 

Sociology, Vol. 80, No. 6 (May, 1975), pp. 1319-1341. 

Fischer, C. S. (1995). The Subcultural Theory of Urbanism A Twentieth-Year Assessment. 

American Journal of Sociology, 101(3), 543–577.  

Fox, K. J. (1987). Real Punks and Pretenders. Journal of Contemporary Ethnography, 16(3), 

344–370. 

Giddens, A. (2009). Sociology, 6th Edition. Polity Press. 

Gürcüm, B. H. & Kartal, S. (2021). Tekstil Tasarımında Esin Kaynaklarını Yansıtma 

Yöntemleri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. Cilt: 14 Sayı: 77.  

3. INTERNATIONAL ANKARA MULTIDISCIPLINARY STUDIES CONGRESS 
December 5-7, 2021 

Ankara, Turkey

Full Texts Book 478 www.izdas.org

_____________________________________________________________

____________________________________________________________

https://web.archive.org/web/20160622195400/https:/theculturetrip.com/north-america/usa/california/articles/the-history-of-the-hippie-cultural-movement/
https://web.archive.org/web/20160622195400/https:/theculturetrip.com/north-america/usa/california/articles/the-history-of-the-hippie-cultural-movement/


Hackett, R. A. (2006). Is Peace Journalism Possible? Three Frameworks for Assessing 

Structure an Agency in News Media. Conflict & Communication Online. Vol 5. No 2. pp. 1-

13. 

Ihlen, Ø. (2005). The power of social capital: Adapting Bourdieu to the study of public 

relations. Public Relations Review, 31(4), 492–496. 

Jung, J., Nam, C., Lee, E., & Kim, S. (2015). Subculture by autonomy and group cohesion and 

its effect on job satisfaction of R&D professionals in an R&D organization. Journal of 

Management & Organization, 22(02), 154–172. 

Kızmaz, Z. (2005). Sosyolojik Suç Kuramlarının Suç Olgusunu Açıklama Potansiyelleri 

Üzerine Bir Değerlendirme. Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler 

Dergisi, 29(2), 149 - 174. 

Kaplan. M. & Yardımcıoğlu, M. (2018). Alan, Habitus ve Sermaye Kavramları ile Pierre 

Bourdieu, Social Science Studies Journal, 4 (14): 614-623. 

Lau, R. W. K. (2004). Habitus and the Practical Logic of Practice: An Interpretation. Sociology, 

38(2): 369-387. 

Maggio, R. (2017). An Analysis of Pierre Bourdieu’s Outline of a Theory of Practice. Macat 

International. Third Avenue, New York, Routledge. 

Mauss, M. (1979). ‘Body Techniques’, in M. Mauss Sociology and Psychology: Essays, pp. 

97–123. London: Routledge and Kegan Paul. 

Miller, W. B. (1958). Lower class culture as a generating milieu of gang delinquency. Journal 

of Social Issues, 14, 5–19. 

Öztürk, F. & Polat, G. (2016). Müzik Türlerinin Giyim Tarzlarına Etkisinin İncelenmesi. Sanat 

Dergisi, 0 (26) , 109-121. 

Öztürk, Ş. (2020). Pierre Bourdieu’s Theory Of Social Action . Habitus Toplumbilim Dergisi, 

(1) , 63-77. 

Peck, J. H. (2015). Subcultural Theories. The Encyclopedia of Crime and Punishment, 1–6. 

Peillon, M. (1998). Bourdieu’s Field and the Sociology of Welfare. Journal of Social Policy, 

27(2), 213–229. 

Pinxten, W., & Lievens, J. (2014). The importance of economic, social and cultural capital in 

understanding health inequalities: using a Bourdieu-based approach in research on physical and 

mental health perceptions. Sociology of Health & Illness, 36(7), 1095–1110. 

Reay, D. (2004). “It”s all becoming a habitus’: beyond the habitual use of habitus in educational 

research. British Journal of Sociology of Education, 25(4), 431–444. 

Schouten, J. W., & McAlexander, J. H. (1995). Subcultures of Consumption: An Ethnography 

of the New Bikers. Journal of Consumer Research, 22(1), 43. 

Segrave, Jeffrey O. & Douglas N. Hastad, (1985). “Evaluating Three Models of Delinquency 

Causation for Males and Females: Strain Theory, Subculture Theory, and Control Theory.” 

Sociological Focus 18:1–17. 

Shaw, C. R. (1966). The Jack-Roller: A Delinquent Boy's Own Story. London:The University 

Of Chicago Press. 

Shoemaker, Donald J. (2010).Theories of Delinquency An Examination of Explanations of 

Delinquent Behavior, Sixth Edition. New York: Oxford University Press. 

3. INTERNATIONAL ANKARA MULTIDISCIPLINARY STUDIES CONGRESS 
December 5-7, 2021 

Ankara, Turkey

Full Texts Book 479 www.izdas.org

_____________________________________________________________

____________________________________________________________



Smedley, E. (2000). Escaping To Reality Fashion photography in the 1990s. In.  Eds. Stella 

Bruzzi and Pamela Church Gibson, Fashion Cultures Theories, explorations and analysis. 

Roudledge.  

Suç Nedenleri, https://www.kriminoloji.com/Sucun_Nedenleri_Sosyolojik-

Fusun_Sokullu.htm Erişim Tarihi: 17.11.2021. 

Yüksek, D. A. (2018). Evaluating the Importance of Social Capital for the Conversion of the 

Forms of Capital: A Critical Approach to the Bourdieusian Model. Gaziantep University 

Journal of Social Sciences, 17 (3) , 1090-1106. 

Williams III, Frank P. Marilyn McShane D. (2018). Criminological Theory, Seventh edition. 

Boston: Pearson. 

 

 

 

3. INTERNATIONAL ANKARA MULTIDISCIPLINARY STUDIES CONGRESS 
December 5-7, 2021 

Ankara, Turkey

Full Texts Book 480 www.izdas.org

_____________________________________________________________

____________________________________________________________

https://www.kriminoloji.com/Sucun_Nedenleri_Sosyolojik-Fusun_Sokullu.htm
https://www.kriminoloji.com/Sucun_Nedenleri_Sosyolojik-Fusun_Sokullu.htm


EKOLOJİK MİMARİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TASARIM KRİTERLERİ 

ÜZERİNDE ETKİSİ 

EFFECT OF ECOLOGICAL ARCHITECTURE ON SUSTAINABLE DESIGN CRITERIA 

Servet SOYGÜDER 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, 06010, 

Ankara, Türkiye 

Dilan Ceylan ŞAHİN

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği 

Anabilim Dalı, 06010, Ankara, Türkiye 

ÖZET 

18. yy başlarında sanayileşme ve endüstrileşmenin artması ile insanın doğaya hükmü,

kentleşme, teknik tarımın yapılması, teknolojik gelişmeler hız kazanmıştır. Çevrenin ve doğal 

kaynakların tahrip edilmesi, tüketim içinde olan toplumların bu tahribatın sorumluları olduğu 

açık ve nettir. Günümüz ve gelecek nesiller için alınması gereken önlemler içinde çevreyle ilgili 

tasarımlar ve sürdürülebilirlik kavramları çözüm yolları sunmaktadır. Kullanılan enerji 

kaynağının değiştirilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının yapılara entegre edilmesi ile 

olumlu gelişmeler sağlanabilir. Çevre ve enerji konularının mantıklı bir yaklaşım ile yapılarda 

kullanımı, oluşan zararı minimuma indirebilir. Bu bağlamda çevreyle ilgili mimarlık, 

topografya-çevre ilişkisini kuran, iklim verilerini dikkate alan ve doğal çevre-iklim 

adaptasyonunu sağlamak amacıyla binada tüketilen enerji miktarını en aza indirgeyip, sağlıklı 

bir döngü oluşturmayı hedeflemektedir. Sürdürülebilirlik kavramı, çevreyle ilgili, toplumsal, 

ekonomik, sosyal koşulları toplumsal boyutları kapsayan bütünsel bir yaklaşımdır. Bir şeyin 

sürdürülebilir olması için o şeyin belirli bir yaşam döngüsü içerisinde devam etmiş olması 

gerekmektedir. Bununla beraber sürdürülebilirliğin yapılar ve çevre üzerindeki etkisini, uzun 

vadeli planlar yaparak doğal kaynakları korumayı amaçlar. İnsan ve çevreye zarar veren yapılar, 

kullanım, yenileme, yıkma işlemleri sırasında enerji, su hammaddeleri kullanır, atık üretir ve 

potansiyel olarak zararlı atmosferik emisyonlar yapar. Artan nüfus ve yerleşim yoğunluğu 

bireysel atıkları büyük bir sorun haline getirmiştir. Bu yapıların sürdürülebilir yeşil yapı tasarım 

kriterleri uygulanarak, çevreye duyarlı, yapının çevreye uyumlu, kendi kendini yenileyebilme 

ve sürdürülebilir ilkelere uygun kaynakların en elverişli kullanımıyla tasarlanmalıdır. 

Kaynakların verimli kullanımı, meydana gelen atıkların geri dönüşüm sürecine girmeden yok 

edilmesi veya üretime tekrar kazandırılması, var olan doğal kaynakların verimli ve planlı 

şekilde kullanılması, ekosisteme duyarlı yapıları günümüzde yaygınlaşmasına destek olacaktır. 

Sürdürülebilir yapılarda ilerleme sağlanması bugün ancak doğru durum analiz planlarını 

yapmak ve uygulamak ile gerçekleşebilir. Bu amaçla bu çalışmada, Sertifika Sistemi (YES-

TR), LEED (Yeşil Bina Derecelendirme Programı), USGBC(American Yeşil Binalar Konseyi 

), BREEAM(Building Research Establishment’s Environmental Assesment Method ), 

GBCI(Green Business Certificatian Inc) Uluslararası Yeşil İş Belgeleme Kuruluşu ve ÇEDBİK 

(Türkiye Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği) çalışmalarından veriler kullanılarak 

sürdürülebilirlik için analiz planları yapılmış ve yorumlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yeşil Yapılar, Ekolojik Tasarım, Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Mimari 
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ABSTRACT 

At the beginning of the 18th century, with the increase of industrialization and industrialization, 

the domination of human to nature, urbanization, technical agriculture and technological 

developments gained speed. It is clear and obvious that the destruction of the environment and 

natural resources and the consumption societies are responsible for this destruction. 

Environmental designs and sustainability concepts offer solutions for current and future 

generations. Positive developments can be achieved by changing the energy source used and 

integrating renewable energy sources into the buildings. The use of environmental and energy 

issues in buildings with a logical approach can minimize the damage. In this context, 

environmental architecture aims to create a healthy cycle by minimizing the amount of energy 

consumed in the building in order to establish the topography-environment relationship, take 

into account the climate data and provide natural environment-climate adaptation. The concept 

of sustainability is a holistic approach that covers environmental, social, economic and social 

conditions and social dimensions. For something to be sustainable, it must have continued 

within a certain life cycle. In addition, it aims to protect natural resources by making long-term 

plans and the impact of sustainability on buildings and the environment. Buildings that harm 

people and the environment use energy, water raw materials, produce waste and potentially 

harmful atmospheric emissions during use, renovation and demolition processes. Increasing 

population and density of settlements has made individual waste a major problem. These 

buildings should be designed by applying sustainable green building design criteria, with the 

most appropriate use of resources that are environmentally friendly, compatible with the 

environment, self-renewal and sustainable principles. The efficient use of resources, the 

destruction of the wastes before they enter the recycling process, or their reintroduction into 

production, the efficient and planned use of existing natural resources, will support the 

widespread use of ecosystem-sensitive structures today. Progress in sustainable structures can 

only be achieved by making and applying the right situation analysis plans today. For this 

purpose, in this study, Certification System (YES-TR), LEED (Green Building Rating 

Program), USGBC (American Green Building Council), BREEAM (Building Research 

Establishment's Environmental Assesment Method), GBCI (Green Business Certificatian Inc) 

International Green Business Certification Analysis plans for sustainability were made and 

interpreted by using data from its foundation and ÇEDBİK (Turkish Environmentally Friendly 

Green Buildings Association). 

Keywords: Green Buildings, Ecological Design, Sustainability, Sustainable   Architecture 

 

 

GİRİŞ 

 

1.SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMI 

Sürdürülebilirlik kavramı ilk defa 1987’de Dünya Çevre ve Gelişme Komisyonu (WCED- 

World Commission on Environment and Development) küresel çevreyi tehdit etmeyen, çevre 

ve enerji politikalarının benimsenmesi gerektiğini savunan Brundtland Raporunda çizilmiştir. 

Birleşmiş Milletler’in oluşturduğu bir komisyondur. 

Sürdürülebilirlik (sustainability) kavramı toplumların gelecek yüzyıllarda var olabilmelerini 

amaçlayan anahtar bir kelime olarak ele alınmıştır. 

 

1.1 Sürdürülebilir Mimarlık Nedir? 

Sürdürülebilir mimarlık ekosistem dengesini bozmadan, çevre kalitesini iyileştiren, çevreye 

duyarlı, çevre üzerinde en az etkiye sahip olan malzemeler ile, insanın yaşam kalitesini artıracak 
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her önlemi alan, iç ortam konforu sunan yapılar yapmaktır. Bu nedenle, mimarlığın yeşil, 

sürdürülebilir, çevresel veya ekolojik kavramlarından herhangi biri ile ifade edilmesinin bir 

önemi yoktur. 

1.2 Sürdürülebilir Yapı Tasarımı  

Yapı sektörü doğal kaynakların önemli bir bölümünü kullanarak ekolojik dengenin 

bozulmasına, insan sağlığını tehdit eden ortamların oluşmasına neden olmakta ve insan-doğa-

çevre etkileşimini olumsuz etkilemektedir. Dünyada tüketilen enerjinin % 90’ı ve Türkiye’de 

tüketilen enerjinin % 75’i kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtlardan sağlanmaktadır. 

Ayrıca dünya genelinde tüketilen enerjinin % 50'si ve suyun % 42'si bina yapımında veya 

kullanım süreçlerinde harcanmaktadır. Küresel ısınmaya neden olan sera gazlarının % 50'si, 

içme sularındaki kirlenmenin % 40'ı, hava kirliliğinin % 24'ü, kloroflorokarbon(CFCs)ve 

hidroflorokarbonlar (HCFCs) salımlarının % 50'si yapılarla ilişkili faaliyetlerden 

kaynaklanmaktadır. 

 

 
 

Şekil 1. Sürdürülebilir Bina Şeması 

Şekil 1’de sürdürülebilir bir binanın ilke ve stratejileri ifade edilmektedir. Kohler, 

‘Sürdürülebilir Bina’nın ekolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel boyutlarıyla tanımlanması 

gerektiğini, bu boyutların sürdürülebilir binanın tasarım ilkeleri olduğunu vurgular. Bu 

bağlamda, ekolojik açıdan kaynakların ve ekosistemin korunmasına ilişkin ekonomik 

sürdürülebilirliğin kaynakların uzun dönem kullanılabilirliği ve kullanım bedelinin düşük 

olabilmesini, sosyal ve kültürel sürdürülebilirliğin ise, insan sağlığını konforunu sağlayan ve 

sosyal, kültürel değerlerin korunması için stratejileri kurgulayan ilkelerdir. 

  

2. EKOLOJİK YAPILARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR TASARIM KRİTERLERİ 

 

1. Bina kabuğu  

2. Bina Formu 

3. Bina Isıl Kütlesi 

4. Doğal Havalandırma 

5. Doğal Aydınlatma Sistemleri 

6. Yapay Aydınlatma Sistemleri 
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2.1 BİNA KABUĞU 

Çevresel faktörlere bağlı olarak biçimlenen yapı kabuğunun ana görevleri; 

Isıl konforu ( İklimsel elemanların etkilerini kontrol etmek) 

Görsel konforu ( doğal ışığı kontrol etmek) 

İşitsel konforu (gürültüyü kabul edilebilir seviyeye düşürerek) sağlamaktır. 

Dünya genelinde ve Türkiye özelinde tüketilen enerjinin yaklaşık %33’ü binalarda %30’u 

sanayide, %19’u ulaştırmada ve %18’i de diğer alanlarda kullanılmaktadır. Binalarda harcanan 

enerjinin ise yaklaşık %70’i ısıtma ve soğutmada yani mekanların iç hacmini konfor 

koşullarında tutma amacıyla kullanılmaktadır. Isı, iç hacim ile dış çevre arasındaki yapı kabuğu 

yardımıyla, her zaman sıcaklığın yüksek olduğu taraftan düşük olduğu tarafa doğru hareket 

etmektedir. Bu nedenle yapı kabuğunda alınacak önlemler, sürdürülebilirlik adına belirleyici 

birer adım olacaktır. 

2.1.1 Dış Cephe 

Geleneksel yapılarda çok kısıtlı açıklıklara izin verirlerken, günümüzde giydirme cephe denilen 

ve dışarıdan neredeyse tamamı cammış gibi görünen cephe elemanları kullanılmaktadır. Cam 

giydirme cephe sisteminin kullanıldığı binalarda sadece ısı kayıplarından dolayı değil, aynı 

zamanda havalandırma, soğutma ve aydınlatmadan dolayı harcanan enerji miktarları da 

artmaktadır. Doğal hava akımlarının, gün ışığının ve binanın ısıl kapasitesinin optimum yararlı 

bir şekilde kullanılması ve değerlendirilmesiyle binadaki enerji tüketim miktarlarında önemli 

ölçüde azalma elde edilebilir. 

Pencereler güneş ışığı ve manzara tedariği açısından oldukça önemlidir. Pencerelerdeki ısı 

kaybı doğrama ve camdan kaynaklanmaktadır. Doğru bir cam seçimi ile ısıtma ve soğutma için 

kullanılan enerji miktarı düşürülebilmektedir. İki cam arasında kalan hava boşluğu etkisi 

sayesinde tek cam yerine çift camlı pencerelerin ısı yalıtım özelliği daha iyidir. 

2.1.2 Akıllı Giydirme Cepheler 

Akıllı giydirme cepheler; yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan, doğaya duyarlı, enerji 

verimi yüksek, kullanım sırasında ekonomik ve ısıtma- soğutma- aydınlatma gereksinimi için 

harcanan enerjinin minimum olduğu giydirme cephe sistemleridir. 

Akıllı giydirme cephelerin kullanımına, 1980’li yıllarda başlanmış ve getirdiği avantajlar 

nedeni ile kullanımı hızla yaygınlaşmıştır. Gelecek yılların vazgeçilmez bir yapı elemanı olarak 

karşımıza çıkacak olan akıllı giydirme cepheler ile ilgili birçok yapı uygulamasına 

rastlanmaktadır. Olumlu sonuçlar alınmış, yapılarda iç mekan performans kriterleri iyi bir 

şekilde sağlanmıştır. Kullanım aşamasında, aydınlatma, ısıtma ve soğutma için harcanan enerji 

minimuma indirilmiştir ve hatta bazı binalar enerji bakımından kendi kendine yeterli konuma 

gelmiştir. Güneş enerjisinin verimli ve en iyi şekilde kullanımı sağlanmıştır. 

Akıllı giydirme cepheler, cephe tabakasını oluşturan tabaka sayısına göre iki grupta 

incelenebilir. 

 

1.) Tek kabuk giydirme cepheler 

2.) Çift kabuk giydirme cepheler 

Tek kabuk giydirme cephelerde güneş kontrolü, cama kaplama yapılmasıyla sağlanmaktadır. 

Bu kaplamalar; görülebilen dalga boylarını yansıtan ve toplayan veya ışınları yansıtırken aynı 

zamanda soğuk havalarda da ısı kazanımlarını ve gün ışığı kazanımlarını azaltır.  

Çift kabuk akıllı giydirme cepheler birçok fonksiyonlu katmandan oluşur; dış cephe tabakası 

hava şartlarına karşı koruma sağlarken, dış ortamdaki sesin binanın içine girmesini 

engelleyerek ses yalıtımı da sağlar. Cephe tabakaları arasındaki boşluk, iç ve dış mekan 

3. INTERNATIONAL ANKARA MULTIDISCIPLINARY STUDIES CONGRESS 
December 5-7, 2021 

Ankara, Turkey

Full Texts Book 484 www.izdas.org

_____________________________________________________________

____________________________________________________________



 
 

arasında bir tampon bölge oluşturarak binanın ısı kayıplarını azaltırken, yapının doğal 

havalandırmasına da olanak sağlar. Cephe tabakaları arasındaki boşlukta hava hareketi, ısının 

havaya yükselmesi ve cephe tabakaları arasındaki rüzgar kuvvetiyle gerçekleşir. 

2.1.3.Çatılar 

Geleneksel yapılarda çatılar, formları, kullanım biçimleri, iklimsel gereksinimleri ile halkın 

yaşam tarzını yansıtırlar. Günümüzde ise, işlevselliğin daha ön planda olduğu elemanlardır. 

Burada karşılaşılabilecek yağmur suyu problemlerine karşı uygulanacak detaylar güvenilir 

olmalıdır, ayrıca uygulamalar birkaç yılda bir bakımdan geçirilmelidir. 

Enerji açısından bakıldığında, genelde tek katlı yapılarda, yapı kabuğundaki en fazla enerji 

kaybı/ kazancı çatılardan gerçekleşir. Çatı ile iç mekan arasındaki enerji alış verişini etkileyen 

başlıca etkenler; iklim kaynaklı ve yapı elemanı kaynaklı olmak üzere iki kısımda incelenebilir.  

İklim kaynaklı etkenler; yüzeye gelen güneş ışınımı, ortam sıcaklığı, çatı yüzeyinde oluşan hava 

hareketi ve gökyüzü sıcaklığıdır. Çatı elemanı kaynaklı etkenler ise, elemanın ısıl iletim 

katsayısı, ısıl kütlesi ve kaplama elemanının yansıtma / yutma özelliğidir. 

Enerji kayıp ve kazançlarını azaltmak için, çatı elemanını iklim verilerine uygun tasarlamak 

gereklidir. Yüzeye gelen güneş ışığı miktarında ve hava hareketi oluşumunda çatının biçimi 

önemli rol oynar. Güneş ve rüzgar gereksinime göre içeri alınabilir ve ya binanın dışında 

tutulabilir. Güneş rüzgar ile ilişkiyi düşünürken komşu binaların konumlarına da dikkat etmek 

gereklidir. Günümüzde güneş enerji sistemleri genellikle çatıda konumlanmaktadır. 

Çatı tasarımında en yaygın kullanılan yöntem; ısıl iletim katsayısının azaltılması, yani yalıtımın 

artırılması ile güneş geçişinin azaltılmasıdır. Ayrıca, çatının ısıl kütlesinin artırılması ile enerji 

akışının azaltıldığı yöntemler de vardır. Örneğin; çatı havuzları, faz değişim malzemeleri içeren 

çatılar ve yeşil çatılar. Bunların yanında çatı tasarımında güneş ışınlarının yansıtılması / 

yutulması gereğine göre kaplama malzemesi seçilebilir. Açık renkli ve pürüzsüz malzemeler 

güneş ışınlarını yansıtarak iç mekana alınan güneş ışınımını azaltır, pürüzlü ve koyu yüzeyler 

ise güneş emilimini artırarak ortama ısı kazancı sağlar. 

 

2.2 BİNA FORMU 

   Bina formunun enerji performansını etkileyebilecek tasarım parametreleri: 

• Plandaki bina uzunluğu/ bina derinliği, 

• Kabuk yüzey alanı/ bina hacmi, 

• Bina yüksekliği 

• Çatı türü( düz, beşik,kırma) 

• Çatı eğimi 

• Cepheeğimi 

 

İklimsel veriler dikkate alındığında, bina formunun ve en-boy oranlarının oldukça önem taşıdığı 

görülür. Örneğin, sıcak nemli bir iklimde mümkün olduğunca yaygın, çok yüzeyli, yerden 

koparılmış, geçirgen ve hafif konstrüksiyonlu bir planlama söz konusu iken, sıcak kuru iklim 

için daha içe dönük, avlulu, küçük açıklıklı ve ağır konstrüksiyonun tercih edilmesi gerekir. 

Türkiye’nin iklim özellikleri dikkate alındığında, farklılıklar gözlemlenmekte birlikte münkün 

olduğunca, binanın doğu-batı doğrultusunda uzanmasını sağlamak, güney cephesini 

genişleterek güneş kazançlarını ve kontrolünü sağlamaktır. 

2.3. ISIL KÜTLE 

Isıl kütle, malzemenin ısıyı veya soğuğu depolama ve uzun zamanda bırakma özelliğidir. 

( Yeang, 2006) Termal kütle veya ısısal kütle olarak da adlandırılır. Malzemenin ısıl enerjiyi 
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uzun süre boyunca depolama kapasitesinin yüksek olması da ısıl kütlesinin büyüklüğünü 

anlatır. Örneğin beton veya tuğla gibi yüksek yoğunluklu bir malzemenin sıcaklığını arttırmak 

için, ahşaba göre daha çok miktarda ısı enerjisi gerekir, yani bu malzemeler yüksek ısıl kütleye 

sahiptir. Isıl kütlenin doğru kullanımı, iç mekandaki konfor artışında ve enerji faturalarındaki 

azalmada fark edilebilir. Ancak hatalı kullanımı hem konforda hem de enerji kullanımına 

olumsuz etkileri olabilir. 

Geleneksel yapılarda, günümüz klimaları olmadan yaşamayı konforlu kılacak şekilde 

tasarlanmıştır. Pek çok çalışma masif duvarların aynı ısıl iletim katsayısına sahip daha hafif 

duvar teknolojilerinden daha iyi performansı ortaya koyduğunu göstermektedir. Bu daha iyi 

performans, ısıl kütlesi yüksek yapının güneş, aydınlatma, elektrikli aletler ve kullanıcı 

kaynaklı enerji kazançlarını emerek binadaki sıcaklık salınımlarını azaltmasından kaynaklanır. 

Yaz koşullarında iklimlendirilmeyen bir yapının ısıl kütlesi ne kadar az ise, yapı dış ortam 

koşullarını o kadar yakın taklit eder. Ancak ısıl kütlesi ne kadar az ise, yapı dış ortam koşullarını 

o kadar yakın taklit eder. Ancak ışıl kütlenin yalıtım malzemesi olmadığı ve onun yerini 

tutamayacağı unutulmamalıdır. Isıl kütle, ısıl enerjiyi depolar ve salar, yalıtım ise geçişini 

yavaşlatır. Yüksek ısıl kütleli malzemeler, genellikle iyi yalıtıcı değillerdir. 

Genelde yüksek yoğunluklu, iyi ısı iletimi olan ve yansıtıcılığı az malzemelerin ısıl kütlesi 

yüksektir, örneğin taş, tuğla, toprak, beton, seramik ve su gibi malzemeler gelişen teknolojiyle 

beraber sabit sıcaklıkta gizli ısı özelliğiyle daha fazla depolayan faz değişim maddeleri de 

binaların ısıl kütlesini artırmak için kullanılabilir. Isıl kütle kullanımında malzemelerin 

termofiziksel özelliklerinin ısı emilimini etkilediği unutulmamalıdır. Yüzey pürüzlülüğü 

arttıkça elemanın yüzey alanı dolayısıyla güneş emilimi de artar, pürüzsüz yüzeylerde ise azalır. 

Buna karşın siyah gibi koyu renkler güneş emilimini artırır, beyaz ise azaltır. Parlak yüzeylerde 

ise mat yüzeylerden daha az emilim gerçekleşir. 

Beton döşeme gibi yüksek ısıl kütleye sahip bir yüzey halı gibi hafif bir malzeme ile 

kaplandığında her elemana gelen ısının emilimini hem de elemandan ortama yayılan ısının 

yayılımını azaltır. Böylece kışın ortam sıcaklığı 1-2 C kadar artırarak avantaj sağlar. Ancak 

yazın bu sıcaklık artışı dezavantajdır. Seramik karo gibi ağır bir kaplama malzemesi 

kullanıldığında ise yazın soğutma yükü azaltabilir. 

 

                       
 

                             Şekil 2. Isıl kütlenin binalardaki etkisi 

Şekil 2’de görüldüğü üzere gece gündüz arasında sıcaklık farkı olan iklim bölgelerinde pasif 

tasarımda ısı depolama amacıyla sıklıkla kullanılır. Aynı ısı geçirgenlik direncine sahip iki 

kabuktan, ısıl kütlesi olan ağır konstrüksiyonlu bir kabuğun, diğerine oranla önemli üstünlüğü 
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vardır. 

2.4. DOĞAL HAVALANDIRMA 

Yapı ölçeğinde havalandırma kelimesi, havanın dış ortamdan iç ortama aktarılarak mekana 

dolan kısmının mekan içerisinde doğal dolaşımı olarak kullanılmaktadır. Ekstra enerji 

kaynağından enerji gereksinimi olmadan doğal enerjinin tasarım aracılığı ile kullanıldığı pasif 

teknik ise doğal havalandırma olarak ifade edilebiir. 

Doğal havalandırma, ısı farkları ya da rüzgar etkisi gibi basınç farklarından oluşan doğal etkileri 

hava aktarımında kullanır. Hava akışı yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru 

hareket eder ve farklı alt koşullara bağlı olarak hızlanır ya da yavaşlar. Tıpkı dış mekandaki 

rüzgar etkidi gibi iç mekandaki hava hızlı v akış yönü de kesin saptaması güç olan karmaşık ve 

dinamik bir yapıdadır. 

2.4.1.Cephede Açıklık Açma Yöntemi İle Doğal Havalandırma 

Doğal havalandırma dendiğinde akla ilk gelen geleneksel kültürümüzün de etkisi ile pencere 

açma eylemidir. Açılan pencereler kapılar ya da daha teknik tanımı ile açıklıklar farklı boyut 

ve konumlandırma biçimleri ile mekanda basınç farklı oluşturur. Böylece iç mekandaki tüm 

mekan ve açıklık çeşitlemelerine göre doğal havalandırma paterni ve hızı farklılık gösterir. 

 

            
                

                    Şekil 3. Yapıda cephe açıklığı ile havalandırma şemaları 

Doğal havalandırma üzerine yapılan araştırmalar incelendiğinde mekanlar arası ısı farklı ve 

yüzey ısısı kaynaklı ısı iletimi etkisinin ihmal edildiği, sadece hava akışının incelendiği birçok 

çalışmaya rastlanır. Şekil 3’de aktarılan hava akış şemaları her tasarımda kullanılabilecek 

geometri ve ölçü tanımları kadar net olmasa da hız ve dağılım çerçevesinde tasarım fikirlerine 

ilişkin öneriler getirebilir. Hava akış şemasına ısı ve bina hava kaçış etkilerinin de eklenerek 

incelendiğinde, ayrıntıların önemli olduğu koşullarda, farklı hesaplama ya da simülasyon 

teknikleriyle tasarımın doğal havalandırma kapasitesi tam olarak incelenebilir. 

 

2.4.2.Rüzgar Kepçesi Veya Rüzgar Kulesi 

Açıklıklar yardımı ile doğal havalandırma rüzgar kepçesi/tutucu gibi çatıdan rüzgar toplayan 

mimari tasarım öğeleri ile de sağlanabilir. (Şekil 4) Bu yöntem basınç farkından yararlanarak 

yoğun kent merkezleri gibi sıkışık alanlarda ve ısı adası etkisi altında kalan yerleşim alanlarında 
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etkin kullanım ile doğal havalandırmayı güçlendirir. Rüzgar tutucu baca hakim rüzgar yönünde 

yerleştirilip pozitif basınçtan fayda sağlarken, rüzgar kulesi hakim rüzgarın tersi bu yöne 

yerleştirilerek negatif basınçtan rüzgar tersi yönde toplanan hava akışından fayda sağlar. 

 

 

                               
 

                

                             Şekil 4. Yapıda rüzgar tutucu baca kullanımı  

 

Tasarımcıların, etkin doğal havalandırma koşullarının sağlanması halinde dikkat etmeleri 

gereken diğer kritik tasarım unsurları ise: 

 Yapı içi ve dışı arasında ses iletim sorunları( akustik problemleri) 

 İç mekan yangın bölüntüleme gereksinimleri ile doğal havalandırma şemalarının 

çelişmesi 

 Yapı kabuğundaki açıklıklarda güvenlik sorunlarının oluşabilmesi 

 Açıklıkların her türlü hava koşuluna uyum gösterme gerekliliği 

 Dış hava kalitesinin sağlık koşullarına uygunluğunun sorgulanma gerekliliği olarak 

sıralanabilir. 

2.5.DOĞAL AYDINLATMA SİSTEMLERİ 

Konforlu, estetiksel memnuniyet verici ve kullanıcıların ilerini kolaylıkla yerine getirebildiği 

bir mekanın temellerinden birisi aydınlatmadır. Aydınlatmanın en temel görevi cisimleri 

görmek için gerekli olan ışığın sağlanmasıdır. Genelde, iyi görüş; beklenen görsel etkinlik için 

yeterli miktarda ışığın olması, aydınlatma ışık ve aydınlık dağılımının düzenli olması, yüzey 

dokusunun ve biçiminin algılanabilmesi, parlamanın olmaması ve renklerin gerektiği zaman 

yeterince algılanabilmesi iyi bir aydınlatmanın özelliklerindendir. 

Bina aydınlatma sistemlerinde kullanılan elektrik, bina kaynaklı karbon salımlarındaki ana 

kalemlerden biridir. Her ne kadar binadan binaya değişse de gelişmiş ülkelerde binanın toplam 

enerji tüketiminin %20-40’ı aydınlatma amaçlıdır. Bu durumda kaliteden ödün vermeden 

gerekli aydınlatma enerjisini, bundan kaynaklı sera gazı salımlarını azaltmak yüzyıllardır 

geliştirilen doğal aydınlatma stratejisinin kullanımı ile olasıdır. 

 

2.5.1.Atrium 

Doğal aydınlatma sistemlerinden bazıları ışığı bina içine almak için cephelerden veya çatıdan 
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yararlanmayı gerektirir, bazıları ise yapı kabuğundan bağımsızdır. Geleneksel pencere ve çatı 

ışıklıklarının ulaşamadıkları mekanları hedef alır. Ayrıca ışığı yönlendirme özelliklerine sahip 

malzemelerden olan prizmatik ve lazerle kesilmiş paneller hem çatı hem de cephede 

kullanılabilirler. ( Şekil 5) 

 

    
  

 

               Şekil 5. Atrium avlu açıklığında doğal aydınlatma sistemi 

 

2.5.2.Işık Rafları 

Genelde pencere yüzeyinin dışına monte edilen yatay veya yataya yakın elemanlardır. 

Gökyüzünden gelen direkt güneş ışınımına karşı koruma sağlar. Hem gölge vermek hem de üst 

yüzeyi yardımıyla ışığı içeriye yansıtmak için kullanılır. Parlamayı engelleyecek biçimde 

konumlandırılırlar. Bazen ışığın yapının içinde daha derinlere girmesi için kullanılabilir. 

Kullanılabilmeleri için mekan yüksekliğinin fazla olması gereklidir. Bu yüzden uygulama 

koşulları mimari tasarımın başında göz önüne alınmalıdır. 

Standart prefabrik ürünler değillerdir. Kullanıldıkları duruma uygun mimari olarak tasarlanır 

ve üretilirler, böylece monte edildikleri cephe veya yapıyla bütünleşir.  

 

                   
 

                    Şekil 6. Yapı cephesinde ışık rafı doğal aydınlatma sistemi 
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Şekil 6’da görüldüğü şekilde, genellikle dış mekanda görsel ilişkiyi bozmamak için, göz 

seviyesinin üstüne monte edildikleri cephe veya yapıyla bütünleşir. Genelde, dış mekanla görsel 

ilişkiyi bozmamak için, göz seviyesinin üstüne monte edilir. Pencereyi aşağıdaki görüntü alanı 

ve yukarıdaki vasistas alanı olarak ikiye böler. Her pencere pencere yönü, oda biçimlenmesi ve 

enlem için ayrı tasarlanmalıdır. Doğrudan güneş ışığının çok olduğu güney cephelerinde 

kullanımları başarılıdır. Doğu ve batı yönlerinde, kapalı havaların hakim olduğu iklimlerde 

başarılı değildirler.  

Konforlu, estetiksel memnuniyet verici ve kullanıcıların işlerini kolaylıkla yerine getirebildiği 

bir mekanın temellerinden birisi aydınlatmadır. Aydınlatmanın en temel görevi cisimleri 

görmek için gerekli olan ışığın sağlanmasıdır. 

Genelde, iyi görüş; beklenen görsel etkinlik için yeterli miktarda ışığın olması, aydınlatma ışık 

ve aydınlık dağılımının düzenli olması, yüzey dokusunun ve biçiminin algılanabilmesi, 

parlamanın olmaması ve renklerin gerektiği zaman yeterince algılanabilmesi iyi bir 

aydınlatmanın özelliklerindendir. 

Bina aydınlatma sistemlerinde kullanılan elektrik, bina kaynaklı karbon salımlarındaki ana 

kalemlerden biridir. Her ne kadar binadan binaya değişse de gelişmiş ülkelerde binanın toplam 

enerji tüketiminin %20-40’ı aydınlatma amaçlıdır. Bu durumda kaliteden ödün vermeden 

gerekli aydınlatma enerjisini, bundan kaynaklı sera gazı salımlarını azaltmak yüzyıllardır 

geliştirilen doğal aydınlatma stratejisinin kullanımı ile olasıdır. 

Doğal aydınlatma sistemlerinden bazıları ışığı bina içine almak için cephelerden veya çatıdan 

yararlanmayı gerektirir, bazıları ise yapı kabuğundan bağımsızdır. Geleneksel pencere ve çatı 

ışıklıklarının ulaşamadıkları mekanları hedef alır. Ayrıca ışığı yönlendirme özelliklerine sahip 

malzemelerden olan prizmatik ve lazerle kesilmiş paneller hem çatı hem de cephede 

kullanılabilirler. 

 

                 

          

Şekil 7. Işık Rafı Kullanımı 

 

 

Şekil 7’de Işık rafını dışarı taşımak gölgelenmiş alanın paralel şekilde pencere yüzeyine doğru 

hareket etmesini sağlar. Böylece pencerenin yakınındaki aydınlatma değerleri düşer ve daha 

homojen bir gün ışığı dağılımı sağlanır. Dış rafın tavsiye edilen derinliği yaklaşık kendisinin 

çalışma seviyesinin üstünden yüksekliği kadardır. Cam yüksekliği ve ışık rafı derinliği enlem 

ve iklim özelliklerine göre seçilmelidir. 
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Tavan, ışık rafı sisteminin ikincil bir elemanıdır ve ışık tavanın karakteristiklerine bağlı olarak 

içeride dağılır. Tavanın önemli özellikleri; kaplama malzemesinin optik özellikleri, düzgünlüğü 

ve eğimidir. Her ne kadar parlak yüzeylerde içeri daha fazla ışık yansısa da içeride parlamalar 

olmaması için yansımalara dikkat etmek gereklidir. Bu yüzden genelde beyaz, dağıtıcı özellikli 

veya yansıtıcı özelliği çok düşük boyalar tercih edilir. 

     

 

             
 

                                   Şekil 8. Yapı içinde Işık Rafı Kullanımı 

   

Geleneksel ışık rafları genelde sabit elemanlardır. Şekil 8’da görüldüğü gibi hareketli ışık rafları 

sabitlerden daha pahalıdır ancak kontrol ve kullanımları daha esnektir. Yansıtma özelliklerini 

kaybetmemeleri için sürekli bakım gereklidir. İç raflarda toz birikir. Dış raflar kirlenebilir, kuş 

ve böcek yuvası olabilir. Optik ayarlanmış ışık rafları iç ve dışa kapalı oldukları için iç ve dış 

camların temizlenmesi dışında bakım gerektirmezler. 

Işık rafları yardımıyla gün ışığı miktarı arttırılabilirse de çoğu geleneksel ışık rafı mekanın 

derinliklerinde yüksek seviyede aydınlatma yaratmazlar. Bu yüzden fazla enerji kazancı olmaz. 

2.5.3.Panjur Ve Stor Sistemleri 

Çok sayıda eşit aralıklı yatay, düşey veya eğimli şeritlerden oluşurlar. Pek çok çeşitleri olmakla 

birlikte bazıları oldukça karmaşık biçim veya yüzey kaplamasından yararlanır. Pencerenin, tepe 

ışığının içine yerleştirilebilirler. Panjurlar genelde cephenin dışına, storlar ise camın içine veya 

arasına yerleştirilebilirler. Güneş ışığının bir yapının içine girmesini engeller, emer, yansıtır 

veya iletebilirler.  

 

 

                              
 

                                           Şekil 9. Dış Cephe Jaluzi Kullanımı 
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Şekil 9’da görüldüğü gibi dış panjurlar genelde yüksek dayanım ve düşük bakım masrafı için 

galvanize çelik, anodize veya boyalı alüminyum yapılır. İç jaluziler genelde PVC veya boyalı 

alüminyumdan yapılır. Şeritler düz veya eğri olabilir. Şeritler genellikle kapandıklarında üst 

üste binmeleri için aralarında şerit genişliğinden daha az boşluk kalacak şekilde sınırlanırlar. 

Ancak yapının dışında kullanılan şeritler genelde 50 ila 100 mm arası, yapının içinde 

kullanılanlar ise 10 ila 50 mm arası genişliktedirler. 

Jaluzi ve stor eklenmiş bir cephenin özellikleri sürekli değişkenlik gösterir. 

Her yön ve enlemde kullanılabilir ve her pencere sistemine eklenebilirler. 

Dış elemanlar yapının mimari ve strüktürel tasarımını etkilerler, iç elemanların etkisi ise daha 

azdır. Pratikte yatay jaluzi ve storlar her yönlenmede kullanılır, düşeyler ise doğu ve batı 

yönlerinde kullanılır. Yatay yönlü şeritleri olan elemanlar güneşten,  ve zeminden gelen ışınımı 

alabilirler. Yukarıya yönlendirildiğinde öncelikle güneşten ve gökyüzünden gelen ışınımı 

yansıtırlar. Aşağıya yönlendirildiğinde öncelikle zeminden gelen ışığı iletirler. Hem storlar hem 

de jaluziler gökyüzü kapalı olduğunda eşit ışık dağıtımı yaparlar. Düşey elemanlar gökyüzüne 

dik bir açıyla bakarken yatay elemanlar dış görünüş dikey yüksekliğini azaltır. Kullanıcının 

dışarıyı algılamasında zorluğa yol açabilir, hatta şerit açısına göre dış görüntüyü tamamen 

gizleyebilirler. 

Genelde tamamen veya kısmen açılabilir şekilde tasarlanırlar, ancak sabitte olabilirler. Sabit 

sistemler genelde güneşten korunma amacıyla tasarlanırlar.  

Hareketli sistemler ise ısı kazançlarını kontrol etmek gün ışığını yansıtmakta kullanılabilirler.  

 

2.5.4.Işık Boruları 

Pencere ve çatı ışıklıkları ışığı sadece belirli bir derinliğe kadar etkin olarak iletebilirler. Işık 

boruları ise, yapı biçimi ve mekan yapı kabuğuna uzaklığından bağımsız, bir ucundaki 

kaynaktan aldığı ışığı sürekli yansıtmalarla diğer ucuna iletir. Elektrik ışığı ve doğal ışığı 

taşıyabilirler. Güneş boruları, gökyüzü borusu, günışığı borusu, ışık tüpü olarak da bilinirler. 
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                                          Şekil 10 Işık Borusu Sistemi 

 

Şekil 10’da görüldüğü gibi her yönden gelen ışığı yakalayan kubbe biçimli elemanlar,  aynasal 

yansıtma prensibi ile çalışan içi yansıtıcı yüzeyli borular metalik elemanlardır. 

 

2.5.5.Işık Yönlendirici Gölgelikler 

Pencerenin önüne normal bir gölgelik gibi yerleştirilir ve pencereyi direkt güneş ışığından 

korur. Genelde yapıda ışık dağılımı yatay düzlemde 0-60 derece açıyla ilerleyecek biçimde 

tasarlanır.(Şekil 11) Işık yönlendirici gölgelikler normal gölgeliklerden daha karmaşıktırlar ve 

daha detaylı tasarlanmaları gerekir. İç yüzeylerinde parlak alüminyum gibi yansıtıcı özelliği 

yüksek malzemeler kullanılmalıdır. Pencere sisteminin 1/3’lük ve 1/2' lik üst kısmına 

yerleştirilirler. Kamaşma probleminin gerçekleşmemesi için yönlendirilen ışınların yansıtıldığı 

tavan mat olmalıdır. Normal dış gölgeleme sistemlerinden daha pahalıdır. 

 

 

                          
 

                       Şekil 11. Yapı Cephesinde Işık Yönlendirici Gölgelikler 

2.5.6.Lazerle Kesilmiş Paneller 

Berrak akrilikten ince panellerin (PMMA) lazerle bir seri dikdörtgenlere kesilmesidir.  

Her lazer kesiği panelden geçen ışığı yansıtan bir iç ayna gibi davranır. Panele gelen ışık, 

panelin her elemanında dağıtır. Yansıma ve dağıtma ile ışık yolundan saptırılır.(Şekil 12) 
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                              Şekil 12.Lazer Kesim Panellerin Kesit Detayı 

 

Normalde paneller yüzeye dik kesilir, ancak ışığın yoluna göre değişik açılarda da kesilebilir. 

Pencere sisteminin içinde ve dışında kullanılabilir. Görüşü engeller. Güneş ışınlarını yukarı 

yansıtır. Göz seviyesinin üstüne yerleştirilirse kamaşma problemi yaşanmaz. Gündüz oldukça 

düzenli ışınım dağılımı yaratmakla beraber yazın aşırı ısınmadan korunmakta yardımcı 

olabilirler.             

2.5.7.Prizmatik Paneller 

Berrak akrilikten yapılan, ışığı yönlendirmeye ve yaymaya yarayan ince, düzlemsel testere dişli 

elemanlardır.(Şekil 13)  Gölgeleme elemanı olarak kullanıldıklarında direkt gün ışığını 

dağıtırlar. Kullanılan aydınlatma stratejisine göre pencere camının iç ve dış yüzünde 

kullanılabilir.  

Prizmatik panellerin bulutlu havanın yoğun olduğu iklimlerde sınırlı uygulama alanları varken, 

açık havanın yoğun olduğu iklimlerde paneller günışığını yönlendirmede ve daha homojen bir 

günışığı dağılımı sağlamada daha başarılıdır. 

 

               

                     

 

 

                                            Şekil 13. Prizmatik Paneller 
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2.6. YAPAY AYDINLATMA SİSTEMLERİ 

2.6.1.Fotovoltaik Güneş Panelleri 

Fotovoltaik paneller, mimaride güneş enerjisinin yenilenebilir enerji kaynağı kullanım 

yöntemlerinden birisidir. Güneş enerjisini soğutup elektrik enerjisine çevirebilen yarı iletken 

malzemelerdir. Fotovoltaik malzemelerden maksimum verim alabilmek için güneş ışınlarını 

olduğunca dik alması gerekmektedir. Mimaride farklı şekillerde ve malzemelerden üretilmiş 

paneller mevcuttur. Panellerin binaya eklemeden, verimli çalışmasını sağlamak için binanın 

tasarımına, yönlenme eğim açısına uygun olduğundan emin olmak gerekir.  

Güneş ışınımının PV yüzeyine gelen kısımdan sadece PV’ler tarafından yutulan ışınım 

elektrik enerjisi üretimi sağlar. PV hücresi malzemeleri silikon, bakır, kadmiyum, galyum gibi 

yüksek verimli malzemeden üretilmiş film tabakaları olabilir. 

Güneş ışınımından direkt olarak elektrik üreten paneller, binanın enerji ihtiyacını azaltmakta, 

bununla birlikte çevreye zararlı atık vermediğinden sürdürülebilir mimarlık için önemli bir 

yer tutmaktadır. Böylelikle güneş enerjisi, enerji kaynağına para ödenmeden kullanılmakta, 

fosil enerji kaynağı kullanımı ve dolayısıyla karbon salımı azaltılarak çevreye verilen zarar 

engellenmektedir. 

 

                  

                      
 

                 Şekil 14, Boston, Çatısına FV panel yerleştirilmiş çok katlı bina 

 

Fotovoltaik bileşenlerin patenti 1954 yılında alınmış olmasına rağmen pahalı ve düşük 

verimleri nedeniyle sadece uzay araçlarında kullanılmıştır. Teknolojinin ilerlemesi ile 1978’de 

ilk PV panel ABD ‘nin Boston eyaletinde çok katlı bir binaya uygulanmıştır.(Şekil 14.) 

 

SÜRDÜRÜLEBİLİR MİMARİYE ÖRNEKLER 

SİNO - İTALYAN  EKOLOJİK VE ENERJİ VERİMLİ BİNASI 

(Sino-italian ecological and energy efficient building) 

Yer: Pekin, Çin 

Mimar: Mario Cucinella Architects 

Çin’in kuzeyindeki ovalık alanda bulunan Pekin şehrinin batısı kuzeyi dağlarla çevrilidir, güney 

ve doğusunda ise tarım yapılan geniş ovalar vardır. Kıta iklimi, yaz aylarında çok sıcak ve nemli 

muson rüzgarları, kış aylarında çok sıcak ve nemli muson rüzgarları, kış aylarında ise soğuk 

rüzgarlar getirir. Ocak ayında en düşük sıcaklık -4,6 derece iken en yüksek sıcaklık 26 derece 
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temmuz ayında görülür. Muson mevsimi yaz aylarında da etkisini sürdürür ve yaklaşık 

22cm’lik yağmur suyu bırakır. Hava kirliliğinden ve erozyona bağlı toz fırtınalarından mustarip 

olduğu bilinen Peki şehri sürdürülebilir altyapı ve mimarlık yaklaşımıyla çok fayda görecektir. 

 

                 
 

             Şekil 15. Sino–İtalyan Ekolojik ve Enerji Verimli Binası 

Şekil 15’de görüldüğü gibi kışın kuzey rüzgarlarını engellemek ve güneşi içeri almak, yaz 

aylarında ise güney cephesinde güneşten korunma ve gölge sağlamak amacıyla kademeli bir 

yapı biçimi seçilmiştir. Yapının kademeli kesiti ışığın ve havanın alt katlara ulaşmasını 

sağlarken aynı zamanda iç ve dış mekanlar arasında zengin bir görsel ve fiziksel ilişki oluşturur. 

Güneydeki gölge elemanları ve dışarıdaki bahçeler, mevsime uygun ışık ve sıcaklık koşulları 

yaratacak şekilde tasarlanmıştır. Yapının doğu ve batı cephesindeki çift katlı çeper ise yaz 

aylarında doğal havalandırma ve güneş enerjisi kazanımını en verimli hale getirecek şekilde 

düşünülmüştür.  

 

                      
 

                      Şekil 16. Sino–İtalyan Ekolojik ve Enerji Verimli Binası 
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Şekil 16’de görüldüğü gibi kademeli teras, bahçe ve gölge elemanlarından oluşan bir 

düzenlemeyle geniş camlı güney cephesi güneşten korunmakta, çıkma yapan üst katlar ve 

büyük yatay fotovoltaik elemanlarla gölge sağlanmaktadır. İç avlunun camlı cephelerinde ısı 

ve ışık kontrolü sağlamak için açılabilir pencereler ve ayarlanabilir, yansıtıcı cam ince levhalı 

yatay panjurlar kullanılmıştır. Panjurlar, mevsimlere ve günlere bağlı olarak değişen güneşe 

ayarlanacak şekilde yerleştirilmiştir. İç avlunun cephelerinde güneş yansıtıcı kaplamalı cam 

güvenlik panjurları kullanılmıştır. Bu panjurlar, iç yüzeyinde stor perdeler bulunan çift camlı 

pencerelerin önünde yer alır. En uygun ışık ve ısı konforu ile verimlilik koşullarını elde etmek 

amacıyla gün ışığıyla aydınlatma, güneş enerjisi kontrolü ve ısı konularında kapsamlı 

araştırmalar yapılmış, kamaşma, güneş kontrolü, aydınlık seviyeler ve ısı yükleri gibi mevsime 

bağlı konular da dikkate alınmıştır. 

 

SCHLİERBERG’ DE GÜNEŞ SİTESİ 

(Solarsiedlung am Schlierberg 

YER: ALMANYA,  

MİMAR. ROLF DİSCH ARCHİTECTS 

Site, Almanya’ da Freiburg’un sürdürülebilir bir yaşam modeli olarak yapılanan yeni ekolojik 

banliyösü Vauban’da inşa edildi. Freiburg şehri, kamu politikası ve kent planlaması düzeyinden 

mimari form ve teknolojilere kadar yenilenebilir enerji tasarımının yaygınlaştırılmasının bir 

örneği ve Avrupa’nın güneş enerjisi başkenti olarak tanınmaktadır. Freiburg bu konuma, 

kısmen şehir meclisinin sürdürülebilir kent planlaması ve mimari tasarımı destekleyen 

politikaları sayesinde erişmiştir. Freiburg’un enerji yaklaşımının üç ayağı var: Enerji koruma, 

birleşik ısı ve güç sistemleri gibi yeni teknolojiler ve ekoloji odaklı enerji temini hedefiyle fosil 

yakıtlar yerine güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı. Bu hedef 2010 

yılına varıldığında Freiburg’un karbondioksit salımını 1992 yılı düzeyinin %25 altına çekmiş 

olmak konusunda 1996’da alınan şehir meclisi kararıyla desteklenmiştir. 

 

            
 

                                  Şekil 17.  Schlierberg’de Güneş Sitesi 

       

Site, Almanya’ da Freiburg’un sürdürülebilir bir yaşam modeli olarak yapılanan yeni ekolojik 

banliyösü Vauban’da inşa edildi. Freiburg şehri, kamu politikası ve kent planlaması düzeyinden 

mimari form ve teknolojilere kadar yenilenebilir enerji tasarımının yaygınlaştırılmasının bir 

örneği ve Avrupa’nın güneş enerjisi başkenti olarak tanınmaktadır. Freiburg bu konuma, 
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kısmen şehir meclisinin sürdürülebilir kent planlaması ve mimari tasarımı destekleyen 

politikaları sayesinde erişmiştir. Freiburg’un enerji yaklaşımının üç ayağı var: Enerji koruma, 

birleşik ısı ve güç sistemleri gibi yeni teknolojiler ve ekoloji odaklı enerji temini hedefiyle fosil 

yakıtlar yerine güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı. Bu hedef 2010 

yılına varıldığında Freiburg’un karbondioksit salımını 1992 yılı düzeyinin %25 altına çekmiş 

olmak konusunda 1996’da alınan şehir meclisi kararıyla desteklenmiştir. 

 

 

             
 

                                  Şekil 18. Schlierberg’de Güneş Sitesi 

 

Şekil 18’de görünen, sitenin yerleşim planı, topluluk algısı ve toplumsal ilişkilerle birlikte 

sürdürülebilir ve sağlıklı bir yaşam tarzını destekleyen dış mekanlar ve bahçeler yaratarak, 

güneş ışığının peyzaj ışığının payzaj içindeki hareketini de öne çıkarır. 

125 m boyunca, kuzey- güney aksı üzerinde uzanan binanın cadde kotunda mağazalar, ikinci 

ve üçüncü katlarında ofisler, daha üst katlarında ise çatı bahçeleri olan güneye bakan sekiz adet 

çatı dubleksi bulunmaktadır. 

 

Gün ışığı ve ısı tasarımında, pasif tasarım yöntemleri kompleksin ekolojik verimini ve deneysel 

niteliklerini şekillendirmektedir. Kış günlerinde ısının geri kazanımı, yaza gecelerinde de 

serinleme amaçlarına hizmet eden ve cephede bulunan havalandırma elemanlarında olduğu 

gibi, ısı ve ses yalıtımı ile gölge elemanlarında da işlevsellik ön plandadır. Sitenin alt 

kotlarındaki ticaret ve ofis mekanları pasif güneş enerjisi kullanımına uygun olarak 

yönlendirilmemiştir. Bunlar caddenin kuzey- güney eksenini izler. Bu yüzden de ticaret 

merkezinde ticaret merkezi, enerji sarfiyatını gün ışığı ve doğal havalandırma yarıkları ise yine 

bu cephelerdeki pencerelerle ardışık olarak rengarenk düzenlenmiş üç boyutlu havalandırma 

bacalarının çevreleri boyunca yerleştirilmiştir.  

Binanın plan ve kesit derinliğinin az olması, gün ışığı ve doğal havalandırmadan enerji 

sarfiyatını azaltacak şekilde yararlanılmasını sağlamaktadır. 
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 Şekil 19. Schlierberg’de Güneş Sitesi 

Güneş sitesi görsel ve akustik olarak korunmuş durumda, doğu yönünde konumlandırılmıştır. 

50 sıra evden oluşmaktadır. Doğu- batı ekseni üzerindeki parmakları andıran beş adet sıra ev 

dizisi ticari yapıya dik olarak uzanmaktadır. Yayalar ve bisikletliler, konut bölgesine, alışveriş 

caddesi üzerindeki girişlerden ulaşmaktadır. Yerleşimin doğu sınırındaki ormanlık alan doğal 

bir tampon bölge oluşturmakta, özel bahçeler ile kamusal park alanları, yürüyüş ve bisiklet 

parkurları sıra evlerin aralarına yerleştirilmiştir. Şekil 19’de görüldüğü üzere özel ve kamusal 

alanları ayıran depo mekanları, çitler ve bahçe setleriyle şekillenen dış mekanlar, kompleksin 

yoğunluğuna rağmen özel balkonlar, bostanlar, teraslar içerideki yaşama alanlarını peyzajla 

bütünleştirecek şekilde tasarlanmıştır. 

 SONUÇ 

Özet olarak, bu araştırmada, yapıların tasarımında, kaynakların ve enerjinin etkin kullanımı 

için, bina kabuğunda alınan önlemler, binanın formu, doğru malzeme seçimi ile enerji 

kayıplarının minimuma indirgenmesi için sürdürülebilir mimari yaklaşımlar ele alınmıştır. 

Sürdürülebilir mimarinin amacı etkin enerji kullanımı ile iklim ve doğaya uygun, sera gazı 

salınımını düşüren doğal havalandırma ve doğal aydınlatma yöntemlerini destekleyen formda 

yapılar tasarlamaktır. Ekonomik ve ekolojik dengeyi sağlayan yapılar çevre ile uyumlu, mevcut 

doğal kaynakları devamlılık ilkesi ile uzun vadede kullanacak yapı malzemelerini destekleyen 

tasarımlar örneklerde yer almaktadır. Bu bağlamda, sürdürülebilir mimari işlevini yerine 

getirmek için yapıyı çevreleyen yapı kabuğu formu ne kadar kompakt olursa yüzeylerde o 

derece az ısı kaybı oluşur. Ayrıca, bina kabuğunda açılan pencere ve kapı boşluklarındaki oran 

ve yerleşimleri, binanın ısı kayıp ve kazançlarını belirlemektedir. Dış yüzeylerde, yeşil dokudan 

oluşturulan ısı yalıtımı sayesinde binanın iklimlendirme maliyetlerinin de düşürülmesi 

sağlanabilir. Ekolojik mimari tasarım için seçilen malzemelerin, çevreye uyumlu doğaya az 

zarar veren, geri dönüştürülebilir ve yerel malzemelerin kullanımı tercih edilmelidir. 

Çevre sorunlarını gidermek, yapı sektöründe enerji kullanımını minimize etmek amacıyla, 

yapılarda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasına yönelik çalışmaların desteklenerek 

enerji kullanımına yönelik ilkelerin belirlenmesine ve uygulanmasında yarar görülmektedir. 
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ÖZET 

Araştırmanın amacı, Şırnak Spor Lisesi sınavlarına katılan öğrencilerin “Spor Etkinliklerine 

Yönelim” düzeylerinin incelenmesidir. Araştırmanın örneklem grubunu Şırnak Spor Lisesi 

sınavlarına katılan ve araştırmaya gönüllü olarak dahil olan 66 (50 erkek ve 16 kadın) 

katılımcıdan oluşmaktadır. Çalışmada Pons ve arkadaşları (2006) tarafından geliştirilen ve 

Çevik ve arkadaşları (2019) tarafında Türkçeye uyarlanan, 12 soru ve 3 alt boyuttan oluşan 

“Spor Etkinliklerine Yönelim Ölçeği” ve “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Elde edilen 

verilerin analizinde katılımcıların demografik verilerinin dağılımının belirlenmesi için yüzde 

(%) ve frekans (f) analizleri, bağımsız gruplar t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 

uygulanmıştır. Tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda ortaya çıkan istatistiksel farkın 

hangi gruplardan kaynakladığını belirlemek amacıyla Tukey çoklu karşılaştırma testi 

uygulanmıştır.  

Araştırma sonucunda cinsiyet değişkeni ile Spor Etkinliklerine Yönelim ölçeği alt boyutları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Sosyalleşmede erkek 

katılımcıların aritmetik ortalamalarının kadın katılımcılara göre daha yüksek olduğu, Duygu 

Arama ve Bilgiyi Arama alt boyutlarında ise kadın katılımcıların aritmetik ortalamasının erkek 

katılımcılara göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Spor ilgi düzeyi değişkenine göre bilgi 

arama alt boyutunda anlamlı bir farklılık görülmektedir. Tukey Post hoc analizi sonucunda 

spora ilgi düzeyi katılımcı olanlar ile hem katılımcı hem izleyici olanlar arasında fark olduğu 

görülmektedir.  

Anahtar kelimeler: Öğrenci, Spor, Spor Etkinlikleri Yönelimi. 

 

ABSTRACT 

The aim of the research is to examine the "Orientation to Sports Activities" levels of the students 

who participated in the Şırnak Sports High School exams. The sample group of the research 

consists of 66 (50 male and 16 female) participants who participated in the Şırnak Sports High 

School exams and voluntarily participated in the research. In the study, Pons et al. (2006) and 

was adapted into Turkish by Çevik et al. (2019) and the "Personal Information Form" created 
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by the researchers were used. In the analysis of the data obtained from the researchers, 

percentage (%) and frequency (f) analyzes, independent groups t-test and one-way analysis of 

variance (ANOVA) were applied to determine the distribution of the demographic data of the 

participants. Tukey's multiple comparison test was applied to determine from which groups the 

statistical difference emerged as a result of one-way analysis of variance (ANOVA). 

As a result of the research, there is no statistically significant difference between the sub-

dimensions of the Orientation to Sports Activities scale and the gender variable. It is seen that 

the arithmetic mean of male participants in socialization is higher than that of female 

participants, and the arithmetic averages of female participants in Emotion Search and 

Information Search sub-dimensions are higher than male participants. There is a significant 

difference in the sub-dimension of seeking information according to the variable of interest in 

sports. As a result of Tukey Post hoc analysis, it is seen that there is a difference between those 

who are interested in sports and those who are both participants and spectators. 

Keywords: Student, Sports, Sports Activities Orientation. 

 

GİRİŞ 

Günümüzde insan yaşamı ve spor bir bütün haline gelmiştir. Bundan dolayı insan hangi yaşta 

olursa olsun bilimin ışığında, sistemli ve bilinçli yapılan spor, insanın bütün yaşamı süresinde 

sağlıklı, başarılı, mutlu, uyumlu olmasında ve normal gücün yüksek tutulmasında önemli bir 

rol oynamaktadır (Arpa, 2014). Spor bir ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimini ve 

kalkınmasını olumlu yönde etkilemektedir. Spor, insanın fiziksel ve psikolojik acıdan sağlığını 

geliştiren ve kişiliğini, karakterini, becerisini, bilgisini ve yeteneğini geliştirerek çevre ile olan 

uyumunu kolaylaştırmaktadır (Yetim, 2005). Spor, insanların hayatlarına çok farklı yollardan 

girmiş, dolaylı ya da direk olarak insanlar spora yönelerek bağımlı hale getirmiş ve bundan 

dolayı toplumun dikkatini çekmiş, ilgisini sürekli biçimde gündemde tutmayı başarmış bir 

sosyal süreçtir (Arslan ve ark., 2021). Spora yönelimde kişinin, çevresindeki veya okul 

ortamındaki spor etkinliklerinin, salonların, sahaların ve spor malzemelerinin yeterli olmasının 

yanında spor yapmasına motive eden birçok unsur vardır (Görücü, 2001).  

Yaptığı spor branşını çok sevmesi, spor aşkı veya spor sevgisi bireyi spor yapmaya yönelten 

neden olarak yeterli görülmemektedir. Bireyi spora yönelten nedenleri şöyle sıralayabiliriz; 

(Karaküçük ve Yetim, 1997). 

1-Anne ve babası (aile) eski bir sporcu olduğu için 

2-Yeni bir çevre için 

3-Beden eğitimi öğretmeni yönlendirdiği için 

4-Hareket dürtüsü, performans gösterme arzusu, kendi değerini ölçme isteği veya saldırganlık 

duygusunu köreltmek için 

5-Herhangi bir başarısızlığı ya da hayal kırıklığını telafi için 

6-Dünya görüşü spor yapmayı gerektirdiği için 

7-Seyahat imkânları doğabilmesi için 

8-Başarı olmak suretiyle milli duyguları yaşamak için 

9-Para kazanmak için 

10-Hoşlandığı için 
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Aile yapısı spora yönelimde oldukça önemli bir role sahiptir. Bu yüzden iyi eğitim almış aileler 

çocuklarını erkek ya da kız olarak ayırt etmeden spora yönlendirmektedir (Diker, 2021). 

Bunlara ilaveten,  okul-iş çevresi, sosyal çevre etkisi, yakın çevrenin etkisi, kitle iletişim 

araçlarının etkisi, elit sporcuların etkisi ve serbest zamanın etkisi de önemli rol oynamaktadır 

(İmamoğlu, 2009). 

Günümüzde insanları yetenekleri doğrultusunda yönlendirmek çağdaş eğitimin amacı ve bu 

yönde kurulan liseler ile, öğrencilerin bu liselere yönlendirilmesi de bu amacı desteklemektedir 

(Güneş, 2010). Bu amaç doğrultunda açılan liselerden biri olan Spor Liseleri öğrencilerin; 

beden eğitimi ve spor alanında temel bilgi ve becerileri kazanmaları için ilgi ve yetenekleri 

doğrultusunda eğitim, öğretim görmelerini ve başarılı sporcular olarak yetiştirilmelerini, spora 

ilgi ve yeteneği olan öğrencilerin, kendi potansiyellerini arttırma, Türk sporunu geliştirme ve 

temsil etme, takım ruhu ile hareket etme, spor disiplini ve centilmenliği özümsemiş, kendilerine 

uygun yükseköğretim programlarına hazırlanma, spor alanında araştırmaya yönelmelerini 

sağlamak amacıyla kurulmuştur (MEB, 2007; Akt: Öçalan ve ark., 2018). Bu bağlamda 

çalışmanın amacı, Şırnak Spor Lisesi sınavlarına katılan öğrencilerin spor etkinliklerine 

yönelim düzeylerinin incelenmesidir. 

 

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Bu araştırma genel tarama modellerinden biri olan anlık tarama modeline göre tasarlanmıştır. 

Anlık tarama araştırmaları büyük örneklemler üzerinden belirli bir konu üzerinde grupların 

veya kişilerin ilgi, beceri, yetenek, tutum, görüş vb. özelliklerini betimlemektedir (Büyüköztürk 

ve ark., 2018). 

Evren ve Örneklem  

Araştırmanın çalışmanın evreni aynı zamanda örneklem grubunu oluşturmuştur. Oransız 

eleman örnekleme yöntemi ile seçilen örneklem grubu Şırnak Spor Lisesi sınavlarına katılan 

50 erkek ve 16 kadın olmak üzere toplam 66 katılımcıdan oluşmuştur. 

Veri Toplama Aracı 

Araştırmada veri toplama aracı olarak; “Spor Etkinliklerine Yönelim Ölçeği” ve araştırmacılar 

tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. 

“Spor Etkinliklerine Yönelim Ölçeği” 

Pons ve ark. (2006) tarafından geliştirilmiş ve Çevik ve ark. (2019) tarafından Türkçeye 

uyarlanmıştır. 12 soru ve 3 alt boyuttan oluşmaktadır. Spor Etkinliklerine Yönelim Ölçeğinin 

Cronbach Alpha iç tutarlılık değeri bu çalışma için α=0.779, olarak bulunmuştur. Spor 

Etkinliklerine Yönelim ölçeğinin alt boyutları, Sosyalleşme (1,2,3,)’üncü maddelerden, Duygu 

Arama (4,5,6,7,8)’inci maddelerden, Bilgi Arama ise (9,10,11,12)’inci maddelerden 

oluşmaktadır. Ölçeklerde ters çevrilerek puanlanan madde bulunmamaktadır. 5 kategori 

üzerinden değerlendirilen maddelerin sayısal olarak karşılığı ise; Heyecan Arayışı Ölçeğinde 

“Kesinlikle Katılmıyorum=1…Kesinlikle Katılıyorum=5” olacak şekilde puanlanmıştır.  

Verilerin Analizi 

Tablo 1. Verilerin Normallik Analiz Dağılımı 

 Sosyalleşme Duygu Arama  Bilgisi Arama 

Skewness -0,823 -0,033 -0,657 

Kurtosis 0,272 -0,644 0,161 

N 66 66 66 
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Tablo 1’deki verilerin normallik analizi dağılımı incelendiğinde; skewness ve kurtosis 

değerlerinin +2 ile -2 arasında olduğu görülmektedir. Çarpıklık ve basıklık katsayısı -∞ ile +∞ 

arasında değereler alabilmektedir. Bu değerler bazı yazarlara göre (+2 ile -2) bazılarına göre ise 

(+3 ile -3) aralığında değer alması durumunda toplanan verilerin normal dağılım özelliği 

gösterdiği kabul edilmektedir (Kalaycı; 2010). Bu nedenle bu çalışmada, Parametrik hipotez 

testlerinin kullanılmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda katılımcıların demografik verilerinin 

dağılımının belirlenmesi için yüzde (%) ve frekans (f) analizleri, iki grubun karşılaştırılması 

için T-testi ve grupların karşılaştırmaları için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 

kullanılmıştır. Farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek amacıyla Tukey testi 

yapılmıştır. Çalışmanın anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edilmiştir. 

Tablo 2. Katılımcıların çeşitli değişkenlere göre yüzde ve frekans dağılımları 

  N % Toplam  

Cinsiyet Erkek  50 75,8 66 

Kadın  16 24,2   

Lisansınız var mı? Evet 28  36,4  66 

Hayır   38  63,6  

Aile spor ile uğraşan var mı? Evet 28 42,4 66 

Hayır 38 57,6 

Sporla ilişkisi 

   

Katılımcı   24 36,4 66 

İzleyici  22  33,3  

Hem katılımcı hem izleyici   20 30,3 

 

Tablo 3. Katılımcıların Sosyalleşme Alt Boyutunda Yer Alan Maddelere Verdikleri Cevapların 

Dağılımları 

Maddeler Cevaplar N % x   

Genellikle spor etkinlikleri ile ilgili 

sohbetlere katılırım. 

K. Katılmıyorum 9 13,6  

 

3,530 
Katılmıyorum 7 10,6 

Orta derece katılıyorum 5 7,6 

Katılıyorum 30 45,5 

K. Katılıyorum 15 22,7  

Arkadaşlarım ile spor etkinlikleri 

hakkında konuşmaktan hoşlanırım 

K. Katılmıyorum 0 0  

 

3,772 
Katılmıyorum 10 15,2 

Orta derece katılıyorum 9 13,6 

Katılıyorum 33 50,0 

K. Katılıyorum 14 21,2  

Spor etkinlikler ile ilgili duygu ve 

düşüncelerimi genellikle başkaları 

ile paylaşırım. 

K. Katılmıyorum 0 0  

 

     3,848 
Katılmıyorum 4 6,1 

Orta derece katılıyorum 18 27,3 

Katılıyorum 28 42,4 

K. Katılıyorum 16 24,2  
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Tablo 4. Katılımcıların Duygu Arama Alt Boyutunda Yer Alan Maddelere Verdikleri 

Cevapların Dağılımları 

Maddeler Cevaplar N % x   

Benim için spor etkinliğine katılmak 

gerçekten büyük bir zevktir. 

 

K. Katılmıyorum 1 1,5  

 

3,924 
Katılmıyorum 6 9,1 

Orta derece katılıyorum 8 12,1 

Katılıyorum 33 50,0 

K. Katılıyorum 18 27,3  

Spor etkinliklerine katılmak beni 

heyecanlandır. 

 

K. Katılmıyorum 1 1,5  

 

4,015 
Katılmıyorum 3 4,5 

Orta derece katılıyorum 10 15,2 

Katılıyorum 32 48,5 

K. Katılıyorum 20 30,3  

Spor etkinliğine katılmayı 

düşündüğümde heveslenirim.  

 

K. Katılmıyorum 0 0  

 

     3,833 
Katılmıyorum 9 13,6 

Orta derece katılıyorum 16 24,2 

Katılıyorum 18 27,3 

K. Katılıyorum 23 34,8  

Spor etkinliğine katıldığımda 

kendimi onun bir parçası olarak 

görürüm.  

 

K. Katılmıyorum 5 7,6  

 

3,636 
Katılmıyorum 5 7,6 

Orta derece katılıyorum 17 25,8 

Katılıyorum 21 31,8 

K. Katılıyorum 18 27,3  

Spor etkinliğine katıldığımda mutlu 

olurum. 

K. Katılmıyorum 0 0  

 

3,984 
Katılmıyorum 4 6,1 

Orta derece katılıyorum 14 21,2 

Katılıyorum 27 40,9 

K.Katılıyorum 21 31,8  

 

Tablo 5. Katılımcıların Bilgi Arama Alt Boyutunda Yer Alan Maddelere Verdikleri Cevapların 

Dağılımları 

Maddeler Cevaplar N % x   

Spor etkinliğini izlemek yıldız 

sporcularla yakınlaşma fırsatı sağlar. 

 

K. Katılmıyorum 5 7,6  

 

3,560 
Katılmıyorum 7 10,6 

Orta derece katılıyorum 16 24,2 

Katılıyorum 22 33,3 

K. Katılıyorum 16 24,2  

Kendimi spor uzmanı olarak 

düşünürüm.  

 

K. Katılmıyorum 3 4,5  

 

3,621 
Katılmıyorum 7 10,6 

Orta derece katılıyorum 16 24,2 
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Katılıyorum 26 39,4 

K. Katılıyorum 14 21,2  

Profesyonel spor yorumcuları kadar 

spor taktik ve stratejileri ile ilgili 

konuşabilirim. 

 

K. Katılmıyorum 2 3,0  

 

     3,348 
Katılmıyorum 13 19,7 

Orta derece katılıyorum 17 25,8 

Katılıyorum 28 42,4 

K. Katılıyorum 6 9,1  

Spor konusunda herhangi bir bilgi 

(rekor, sonuç, sözleşme vb.) ile 

ilgilenirim. 

K. Katılmıyorum 3 4,5  

 

3,545 
Katılmıyorum 10 15,2 

Orta derece katılıyorum 16 24,2 

Katılıyorum 22 33,3 

K. Katılıyorum 15 22,7  

 

Tablo 6. Spor Etkinliklerine Yönelim puan ortalamalarının cinsiyet değişkenine göre 

incelenmesi 

 Cinsiyet N Ort. Ss     t p 

Sosyalleşme  Erkek  

Kadın  

16 

50 

3,773 

3,541 

0,775 

0,739 

1,052 0,297 

Duygu Arama Erkek  

Kadın 

16 

50 

3,864 

3,925 

0,643 

0,768 

-0,315 

 
0,754 

Bilgi Arama  Erkek  

Kadın 

16 

50 

3,460 

3,703 

0,744 

0,541 

-1,205 

 

0,233 

 

*p<0,05 

 

Tablo 7. Spor Etkinliklerine Yönelim puan ortalamalarının lisans değişkenine göre incelenmesi 

 Lisans N Ort. Ss     t p 

Sosyalleşme  Evet 

Hayır  

24 

42 

3,819 

3,658 

0,780 

0,763 

0,816 0,417 

Duygu Arama Evet 

Hayır 

24 

42 

3,833 

3,904 

0,706 

0,655 

-0,414 

 

0,680 

Bilgi Arama  Evet 

Hayır 

24 

42 

3,635 

3,452 

0,780 

0,658 

1,015 

 

0,314 

 

*p<0,05 

 

Tablo 8. Spor Etkinliklerine Yönelim puan ortalamalarının Ailede Sporla Uğraşan Birey Olma 

değişkenine göre incelenmesi 

 Ailede 

spor ile 

uğraşan 

N Ort. Ss     t p 

Sosyalleşme  Evet 

Hayır 

28 

38 

3,631 

3,780 

0,808 

0,740 

-0,781 0,438 

Duygu Arama Evet 

Hayır 

28 

38 

3,900 

3,863 

0,674 

0,675 

0,219 

 
0,827 

Bilgi Arama  Evet 

Hayır 

28 

38 

3,776 

3,328 

0,628 

0,704 

2,669 

 

0,010* 

 

*p<0,05 
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Tablo 9. Spor Etkinliklerine Yönelim puanlarının spora ilgi düzeyine göre incelenmesi 

 Alt Boyutlar Gruplar N ort  Ss 

 

F                          P 

 Sosyalleşme  Katılımcı 

İzleyici 

Hem katılımcı hem 

izleyici 

 

24 

22 

20 

3,680 

3,697 

3,783 

0,865 

0,697 

0,751 

0,106 

 

 

0,899 

 

Spora İlgi 

Düzeyi 

Duygu Arama Katılımcı 

İzleyici 

Hem katılımcı hem 

izleyici  

24 

22 

20 

3,717 

4,033 

3,800 

0,573 

0,647 

0,792 

1,007 

                        

0,371 

 Bilgi Arama  Katılımcı 

İzleyici 

Hem katılımcı hem 

izleyici 

24 

22 

20 

3,833 

3,375 

3,300 

 

0,108 

0,747 

0,737 

 

4,185 0,020* 

*p<0,05 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ  

Şırnak Spor Lisesi sınavlarına katılan öğrencilerin “Spor Etkinliklerine Yönelim” düzeylerinin 

incelenmesi amacıyla yapılan bu araştırmaya ilişkin bulgular ışığında yorumlar aşağıda 

sunulmuştur. 

Tablo 2 incelendiğinde; cinsiyet değişkenine göre, katılımcıların %75,8’ini (n=50) erkekler, 

%24,2’ini (n=16) ise kadın sporcular oluşturmaktadır. Lisansı olup olmaması değişkenine göre 

%36,4’ü (n=16) katılımcının lisansı olduğu, %63,6’sı (n=38) katılımcının lisansı olmadığı 

görülmektedir. Ailede spor ile uğraşan olup olmaması değişkenine göre katılımcıların 

%42,4’ünün (n=28) ailede spor ile uğraşan olduğu,  %57,6’sının (n=38) ailede sporla uğraşan 

olmadığı belirlenmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin %36,4’ünün (n=24) sporla ilişkisinin 

katılımcı düzeyde olduğunu, %33,3’ünün (n=22) izleyici, %30,3’ünün ise hem katılımcı hem 

izleyici olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 3’e bakıldığında Katılımcıların sosyalleşme alt boyutundaki maddelere verdikleri 

cevaplara bakıldığında, “Spor etkinlikler ile ilgili duygu ve düşüncelerimi genellikle başkaları 

ile paylaşırım.” maddesine katılımın en yüksek düzeyde (�̅�=3,848) gerçekleştiği görülmektedir. 

Bu alt boyutta ,“ Genellikle spor etkinlikleri ile ilgili sohbetlere katılırım.” maddesine katılımın 

ise en düşük düzeyde (�̅�= 3,530) gerçekleştiği görülmektedir.  

Tablo 4’te katılımcıların duygu arama alt boyutundaki maddelere verdikleri cevaplara 

bakıldığında, “Spor etkinliklerine katılmak beni heyecanlandır.” maddesine katılımın en yüksek 

düzeyde (�̅�= 4,015) gerçekleştiği görülmektedir. Ayrıca ölçeğin geneline bakıldığında ilgili 

maddenin ölçekte en yüksek düzeyde katılımın gerçekleştiği madde olduğu görülmektedir. Bu 

alt boyutta, “Spor etkinliğine katıldığımda kendimi onun bir parçası olarak görürüm.” 

maddesine katılımın ise en düşük düzeyde (�̅�=3,636) gerçekleştiği görülmektedir. 

Tablo 5’te katılımcıların bilgi arama alt boyutundaki maddelere verdikleri cevaplara 

bakıldığında, “Kendimi spor uzmanı olarak düşünürüm.” maddesine katılımın en yüksek 

düzeyde (�̅�=3,621) gerçekleştiği görülmektedir. Bu alt boyutta, “Profesyonel spor yorumcuları 

kadar spor taktik ve stratejileri ile ilgili konuşabilirim.” maddesine katılımın ise en düşük 

düzeyde (�̅�= 3,348) gerçekleştiği görülmektedir. 

Tablo 6 incelendiğinde Spor Etkinliklerine Yönelim ölçeği alt boyutları ile cinsiyet değişkeni 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Sosyalleşme (�̅�=3,733±0,775), 
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erkek katılımcıların aritmetik ortalamalarının kadın katılımcılara göre daha yüksek olduğu, 

Duygu Arama (�̅�=3,925±0,768) ve Bilgiyi Arama (𝑋 ̅=3,703±0,541) alt boyutlarında ise kadın 

katılımcıların aritmetik ortalamasının erkek katılımcılara göre daha yüksek olduğu 

görülmektedir. Kiremitçi ve arkadaşları (2012) profesyonel sporcular ile yapmış oldukları 

çalışmada cinsiyet değişkeninin spor yöneliminde etken olmadığı sonucuna ulaşmışlardır. 

Ayrıca Çiriş ve Başkonuş (2021) öğretmen adayları üzerine yapmış oldukları çalışmada spor 

etkinliklerine yönelimleri cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık bulamamışlardır. 

Tablo 7 incelendiğinde Spor Etkinliklerine Yönelim ölçeği alt boyutları ile lisans olup 

olmaması değişkeni arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilememiştir. 

Çalışmamıza benzer olarak Turan (2021) yaptığı çalışmada spor yapıp yapmamalarına göre 

spor etkinliklerine yönelim arasında anlamlı bir farka ulaşmamıştır. 

Tablo 8 incelendiğinde Spor Etkinliklerine Yönelim ölçeği alt boyutları ile ailede spor ile 

uğraşan birey olup olmaması değişkeni arasında istatistiksel olarak bilgi arama alt boyutunda 

(t=2,669; p=0,010) anlamlı bir fark tespit edilememiştir. Farkın hangi guruptan kaynaklandığı 

incelendiğinde spor yöneliminde ailede spor ile uğraşan birey olan katılımcıların 

(𝑋 ̅=3,776±0,628) aritmetik ortalamasının ailede spor ile uğraşan birey olmayan katılımcıların 

(𝑋 ̅=3,328±0,704) aritmetik ortalamasından daha yüksek olduğu görülmektedir. İlgili literatür 

incelendiğinde Spor Etkinliklerine Yönelim ölçeği alt boyutları ile ailede spor ile uğraşan birey 

olup olmaması değişkeni arasındaki ilişkiyi inceleyen herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. 

Tablo 9 incelendiğinde, spor ilgi düzeyi değişkenine göre bilgi arama alt boyutunda 

(F(2;63)=4,185; p<0.05) anlamlı bir farklılık görülmektedir. Farkın hangi gruplardan 

kaynaklandığını belirlemek için yapılan Tukey Post hoc analizi sonucunda spor yöneliminde 

spora ilgi düzeyi katılımcı olanlar (�̅�=3,833±0,108) ile hem katılımcı hem izleyici olanlar 

(𝑋 ̅=3,300±0,737) arasında fark olduğu görülmektedir. Lin ve arkadaşları (2019) ise yaptıkları 

çalışmada spor uygulamalarının spor yöneliminde etkili olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Bunun 

yanı sıra Arslanoğlu (2016) spor yapma durumunun spor yöneliminde ve hedef yöneliminde 

etken bir durum olduğu sonucunu ortaya koymuştur. 

Sonuç olarak, öğrencilerin spor etkinliklerine yönelim düzeyleri ailede spor ile uğraşan birey 

olup olmaması ve spora olan ilgi durumlarına göre farklılaşmaktadır. Cinsiyet ve lisanslı olma 

durumu gibi çeşitli faktörlerin ise spor etkinliklerine yönelim düzeyi üzerinde bir etkiye sahip 

olmadığı sonucuna varılmıştır. 
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ÖZET 

Tip 2 diyabet (T2D), küresel bir halk sağlığı sorunudur ve 2045 yılına kadar 700 milyon insanı 

etkileyebileceği tahmin edilmektedir. Hipoglisemi ve/veya insülin direncinden kaynaklanan 

hiperglisemi ile karakterize Tip 2 diyabet, tüm diyabet türlerinin yaklaşık %90'ını 

oluşturmaktadır. Diyabet artışını hızlandıran şey, aşırı kilo ve obezite prevalansının artmasıdır. 

Tip 2 diyabeti yönetmek için yaşam tarzı müdahalelerinden diyet, egzersiz ve kilo kaybı dahil 

ilk seçenek olmasına rağmen, hastalara sıklıkla ilaçlar reçete edilmektedir. Halihazırda çeşitli 

ilaçlar mevcuttur, ancak yan etkiler ve ilaçlara ömür boyu bağımlılık, hastalar ve küresel olarak 

sağlık sistemi üzerinde önemli bir yük oluşturmaktadır. Bu nedenle, T2D'nin kişiselleştirilmiş 

yönetimine odaklanan yeni kişiselleştirilmiş tedavilere alternatifler geliştirilmektedir. T2D’li 

bireyler için yaşam tarzı yönetiminin temel bileşenleri olarak fiziksel aktivitelere aktif katılım 

önerilmektedir. Fiziksel aktivitenin benimsenmesi ve sürdürülmesi, Tip 2 diyabeti olan 

bireylerde kan glukozu kontrolü ve genel sağlık için önemlidir. Dolayısıyla bu derlemenin 

amacı, farklı fiziksel aktivite programlarının (aerobik, direnç ve kombine egzersizler) Tip 2 

diyabetli bireyler üzerindeki etkisini değerlendiren mevcut literatürdeki kanıtları gözden 

geçirerek tartışmaktır. Ortaya çıkan sonuçlar incelendiğinde, aerobik egzersizin yağ dokusu, 

iskelet kası ve insülin reseptörleri üzerinde aktif bir etkiye sahip olduğunu ve böylece insülin 

duyarlılığını ve glukoz homeostazını indüklediği tespit edilmiştir. Direnç egzersizlerinin ise kas 

gücünü, insülin duyarlılığını ve kas rehabilitasyonunu arttırabileceği belirtilirken, kombine 

egzersizlerin glisemik ve kilo kontrolünü iyileştirme, insülin duyarlılığını artırma üzerinde 

olumlu etkileri olduğu tespit edilmiştir. Bu potansiyel faydaların T2D’li bireyler üzerindeki 

etkilerin daha iyi anlaşılması için daha birçok araştırmaya ihtiyaç vardır. 

Anahtar kelimeler: Tip 2 diyabet, fiziksel aktivite, egzersiz 

 

ABSTRACT 

Type 2 diabetes (T2D) is a global public health problem and is estimated to affect 700 million 

people by 2045. Type 2 diabetes, characterized by hypoglycemia and/or hyperglycemia 

resulting from insulin resistance, constitutes approximately 90% of all diabetes types. What 

accelerates the increase in diabetes is the increasing prevalence of overweight and obesity. 

Although it is the first choice of lifestyle interventions to manage type 2 diabetes, including 

diet, exercise and weight loss, patients are often prescribed medications. A variety of drugs are 

already available, but side effects and lifelong dependence on drugs place a significant burden 

on patients and the healthcare system globally. Therefore, alternatives to new personalized 

treatments are being developed that focus on the personalized management of T2D. Active 

participation in physical activities is recommended as essential components of lifestyle 
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management for individuals with T2D. The adoption and maintenance of physical activity is 

important for blood glucose control and general health in individuals with Type 2 diabetes. 

Therefore, the purpose of this review is to review and discuss the available literature on the 

impact of different physical activity programs (aerobics, resistance and combined exercises) on 

individuals with Type 2 diabetes. The results showed that aerobic exercise has an active effect 

on adipose tissue, skeletal muscle and insulin receptors, thereby inducing insulin sensitivity and 

glucose homeostasis. While it is stated that resistance exercises can increase muscle strength, 

insulin sensitivity and muscle rehabilitation, it is seen that combined exercises have positive 

effects on improving glycemic and weight control and increasing insulin sensitivity. Much more 

research is needed to better understand the implications of these potential benefits for 

individuals with T2D. 

Key words: Type 2 diabetes, physical activity, exercise 

 

GİRİŞ 

Egzersiz, Tip 2 diyabet (T2D) teşhisi konan hastalar için önerilen ilk tedavi stratejilerinden 

biridir. Çoğu hasta için glisemik kontrol sağlamak için ilaç tek başına yeterli değildir; bir diyet 

planı, düzenli fiziksel aktivite ve stres yönetimi dahil olmak üzere birçok sağlıklı davranışa 

dikkat etmeyi gerektirir. Diyet ve yaşam tarzı değişikliği ile birlikte egzersiz, tüm diyabet ve 

obezite önleme ve yaşam tarzı müdahale programlarının temel bir bileşenidir. Tip 2 diyabetin 

önlenmesi ve tedavisi için yeni kişiselleştirilmiş tedavilere alternatifler geliştirilmektedir. Tip 

2 diyabetli hastalarda fiziksel aktivitenin benimsenmesi ve sürdürülmesi genel sağlık için 

oldukça önemlidir. Bu bağlamda bu derlemenin amacı, Tip 2 diyabetli hastalarda fiziksel 

aktivite ve egzersizin etkinliği ile ilgili mevcut literatürdeki kanıtları gözden geçirmek ve 

tartışmaktır. 

Diyabet Türleri 

Birincil diyabet türleri Tip 1 ve Tip 2'dir. Tip 1 diyabet (vakaların %5-10'u), pankreas β 

hücrelerinin hücresel aracılı otoimmün yıkımından kaynaklanır ve insülin eksikliğine neden 

olur. Her yaşta ortaya çıkabilmesine rağmen, β-hücre yıkım oranları değişir ve tipik olarak 

gençlerde yetişkinlerden daha hızlı meydana gelir. Tip 2 diyabet (vakaların %90-95'i), 

genellikle insülin direnci ile birlikte, ilerleyici bir insülin sekresyonu (salınım veya salgılanma) 

kaybından kaynaklanır. Gestasyonel diyabetes mellitus gebelik sırasında ortaya çıkar ve daha 

önce diyabeti olduğu bilinmeyen gebe kadınlarda tarama tipik olarak 24-28. gebelik 

haftalarında yapılır. Prediyabet, kan şekeri seviyeleri normal aralığın üzerinde olduğunda ancak 

diyabet olarak sınıflandırılacak kadar yüksek olmadığında teşhis edilir; etkilenen bireylerin Tip 

2 diyabet geliştirme riski daha yüksektir (ADA, 2016). 

Fiziksel Aktivite ve Egzersiz  

Fiziksel aktivite, günlük yaşam içerisinde kas ve eklemleri kullanarak enerji tüketimi ile 

gerçekleşen tüm vücut hareketlerini içerirken, egzersiz planlı, yapılandırılmış fiziksel 

aktiviteler olarak tanımlanmaktadır (Caspersen ve ark., 1985). Fiziksel aktivite, hem 

hastalıkların önlenmesi hem de bu durumların tedavisi ve rehabilitasyonu açısından insan 

vücuduna çeşitli avantajların yanı sıra genel sağlık açısından pek çok olumlu sonuçlar 

sağlamaktadır (Warburton ve ark., 2017).  Aerobik egzersiz, büyük kas gruplarının tekrarlanan 

ve sürekli hareketini içerir. Örneğin;  yürüme, bisiklete binme, koşu ve yüzme gibi aktiviteler 

öncelikle aerobik enerji üreten sistemlere dayanır (Physical Activity Guidelines Advisory 

Committee, j2008). Direnç egzersizleri, serbest ağırlıklar, ağırlık makineleri, vücut ağırlığı 

veya elastik direnç bantları ile yapılan egzersizleri içerir. Esneklik egzersizleri eklemlerin 

etrafındaki hareket aralığını iyileştirir (Herriott ve ark., 2004). Denge egzersizleri ise yürüyüşe 
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fayda sağlar ve düşmeleri önler. Tai chi ve yoga gibi aktiviteler esneklik, denge ve direnç 

aktivitelerinin bir arada olduğu fiziksel bir egzersizdir (Morrison ve ark., 2010). 

Egzersiz ve Tip-2 Diyabet 

Egzersiz, Tip 2 diyabette kan şekeri (kan glukozu) kontrolünü iyileştirir, kardiyovasküler risk 

faktörlerini azaltır, kilo kaybına katkıda bulunur ve sağlığı iyileştirir (Chen ve ark., 2015; Lin 

ve ark., 2015). Düzenli egzersize katılım, Tip 2 diyabet gelişimini önleyebilir veya 

geciktirebilir (Schellenberg ve ark., 2013). Düzenli egzersize katılım ayrıca Tip 1 diyabeti olan 

kişiler için önemli sağlık yararları vardır (örneğin, gelişmiş kardiyovasküler uygunluk, kas 

gücü, insülin duyarlılığı vb.) (Yardley ve ark., 2014). Kan şekeri yönetimiyle ilgili zorluklar 

diyabet tipine, aktivite tipine ve diyabet ile ilgili komplikasyonların varlığına göre 

değişmektedir (ADA, 2016; Colberg ve  ark., 2010). Bu bağlamda, fiziksel aktivite önerileri ve 

önlemleri diyabet tipine göre değişiklik gösterebileceği göz önünde bulundurularak her bireyin 

özel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde fiziksel aktivite programları uygulanmalıdır. 

Aerobik Egzersiz ve Tip 2 Diyabet  

Tip 2 diyabette egzersizin glisemik parametreler üzerindeki etkileri hakkındaki literatürün 

büyük çoğunluğu aerobik egzersizi içeren programlara odaklanmıştır. Aerobik egzersiz, 

yürüyüş, koşu ve bisiklete binme gibi büyük kas gruplarının sürekli, ritmik hareketinden 

oluşmaktadır. En son ADA (American Diabetes Association) yönergeleri, bireysel aerobik 

aktivite seanslarının ideal olarak günde en az 30 dakika sürmesi ve haftanın 3 ile 7 günü 

yapılması gerektiğini belirtmektedir (Colberg ve ark., 2016).  

Özellikle, aerobik egzersiz, HbA1c'yi (Hemoglobin A1c veya glikozillenmiş hemoglobin) 

iyileştirmenin iyi bilinen bir yoludur ve aerobik egzersizlerin kilo kaybı üzerindeki etkileri, 

lipid ve lipoprotein metabolizmasının gelişmiş düzenlenmesi ile ilgili güçlü kanıtlar mevcuttur 

(Zanuso ve ark., 2010). Kadoglou ve ark. (2007) yapmış oldukları çalışmada, Tip 2 diyabetli 

60 yetişkinde 6 aylık aerobik egzersiz programının kontrol grubu ile sonuçları karşılaştırmış, 

egzersizin, glukoz kontrolü, lipid profili ve kardiyovasküler uygunluğu (VO2max) geliştirdiği; 

açlık plazma glukozu, insülin direnci, HbA1c ve sistolik kan basıncını önemli ölçüde azaldığını 

tespit etmişlerdir. Ayrıca, Tip 2 diyabetli hastalar için aerobik egzersizin faydalarını gözden 

geçiren meta-analizler, hareketsiz kontrol gruplarındaki hastalarla karşılaştırıldığında, aerobik 

egzersizin glisemik kontrolü, insülin duyarlılığını, oksidatif kapasiteyi ve ilgili önemli 

metabolik parametreleri iyileştirdiği kanıtlanmıştır (Sluik ve ark., 2012; Haffner ve ark., 1998).  

Yüksek şiddetli interval antrenman (HIIT), son yıllarda popüler olan egzersiz programlarından 

biri olarak ortaya çıkmıştır. HIIT, kısa aralıklarla (30 ile 60 saniye) dinlenme veya aktif 

toparlanmanın gerçekleştirildiği 4 ile 6 tekrarlı egzersizlerden oluşur. Egzersiz tipik olarak sabit 

bir bisiklet ergonometresi veya koşu bandı (treadmill) üzerinde yapılır ve tek bir seans yaklaşık 

10-20 dakika sürebilmektedir. 

HIIT, Tip 2 diyabetli erişkinlerde iskelet kası oksidatif kapasitesini, glisemik kontrolü ve insülin 

duyarlılığını artırmaktadır (Jelleyman ve ark., 2015; Gibala ve ark., 2012). HIIT programlarının 

glukoz regülasyonu ve insülin direnci üzerindeki etkilerini ölçen yeni bir meta-analiz, kontrol 

olarak aerobik antrenman veya egzersiz yapılmamasına kıyasla HIIT için daha olumlu etkilerin 

ortaya çıktığı bildirilmiştir. Spesifik olarak, programların en az 2 hafta sürdüğü 50 çalışmada, 

HIIT gruplarındaki katılımcılar, kontrol gruplarına kıyasla HbA1c'de %0,19'luk bir düşüş ve 

vücut ağırlığında 1,3 kg'lık bir azalmaya sahip olduğu tespit edilmiştir (Jelleyman ve ark., 

2015).. 

CrossFit gibi son yıllarda alternatif yüksek şiddetli egzersiz programları da ortaya çıkmıştır. Tip 

2 diyabetli 12 hastadan oluşan bir grupta 6 haftalık CrossFit egzersiz programının vücut yağı, 

diastolik kan basıncı, lipidler ve metabolik sendromu azalttığı bulunurken; VO2max’ı 
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iyileştirdiği ve insülin hassasiyetini artırdığı tespit edilmiştir (Nieuwoudt ve ark., 2017). HIIT, 

metabolik sağlığı iyileştirme üzerindeki etkileri göz önüne alındığında aerobik egzersiz 

programlarından alternatif bir yaklaşım olabilir. 

Direnç Egzersizleri ve Tip 2 Diyabet 

Son 20 yılda direnç egzersizleri, Tip 2 diyabetli hastalar için uygun bir egzersiz programı 

seçeneği olarak dikkate değer bir kabul görmüştür (Castaneda ve ark., 2002). Kuvvet 

antrenmanı ile eş anlamlı olan direnç egzersizi, serbest ağırlıklar, ağırlık makineleri, vücut 

ağırlığı egzersizleri veya elastik direnç bantları kullanılarak yapılan hareketleri içerir. 

Tip 2 diyabette direnç egzersizlerinin etkilerini değerlendiren çalışmalarda birincil sonuçlar, 

güç, kemik mineral yoğunluğu, kan basıncı, lipid profilleri, kardiyovasküler sağlık, insülin 

duyarlılığı ve kas kütlesinde %10 ile %15 arasında değişen iyileşmeler bulunmuştur (Colberg 

ve ark., 2016; Gordon ve ark., 2009).  

Dunstan ve ark. (2002), bir kontrol grubunda egzersiz yapmayan hastalara kıyasla, yaşları 60 

ile 80 arasında değişen Tip 2 diyabetli hastalarda HbA1c'de üç kat daha fazla azalma 

bildirmiştir. Ayrıca direnç antrenmanı yapan grubun kontrol grubuna göre yağsız vücut 

kütlesinde bir artış olduğu belirtilmiştir. Aynı araştırma grubu tarafından gerçekleştirilen 8 

haftalık bir ağırlık antrenman çalışmasında, Tip 2 diyabetli hastaların, oral glukoz tolerans testi 

sırasında glukoz ve insülin tepkilerini iyileştirmiştir (Dunstan ve ark., 1998).  

Bu bağlamda, diyabet yönetim planının bir parçası olarak direnç egzersiz programlarına katılım 

desteklemektedir.  Direnç egzersiz programlarının glisemik kontroldeki rolünü destekleyen 

artan kanıtlara dayanarak, ADA (American Diabetes Association) ve ACSM (American 

College of Sports Medicine) yakın zamanda Tip 2 diyabetin tedavisi ve önlenmesi için egzersiz 

kılavuzlarını direnç egzersizlerini içerecek şekilde güncellemiştir (Sigal ve ark., 2006). 

Kombine Egzersizler (Aerobik+Direnç Egzersizleri) ve Tip 2 Diyabet 

Mevcut ADA kılavuzlarında önerildiği gibi aerobik ve direnç egzersizleri ile birlikte 

uygulandığı kombine egzersiz programları, Tip 2 diyabette glukoz ve lipidleri kontrol etmek 

için en etkili egzersiz yöntemlerinden biri olabilir. 

Cuff ve ark. (2003), kombine egzersiz programına katılan Tip 2 diyabetli 28 postmenopozal 

kadınlarda tek başına aerobik egzersizin ötesinde insülin duyarlılığını arttırıp arttırmayacağını 

araştırmışlardır. Yapılan araştırma sonucunda, 16 haftalık kombine egzersiz programının, 

yalnızca aerobik egzersiz yapan bir grupla karşılaştırıldığında, insülin aracılı glukoz alımını 

önemli ölçüde artırmış ve daha fazla insülin duyarlılığını sağlamıştır (Cuff ve ark., 2003). 

Balducci ve ark. (2004),  aerobik ve direnç egzersizlerinin birleştirildiği kombine egzersiz 

programının kontrol grubu ile kıyaslandığında, HbA1c’yi iyileştirdiği tespit edilmiştir. Ayrıca 

Tip 2 diyabetli hastalar için kombine egzersiz programlarının hastalar üzerinde olumlu ek 

faydalar sağlandığı belirtilmiştir (Balducci ve ark., 2004)  

Snowling ve Hopkins (2006),  diyabetli toplam 1.003 hastada aerobik, direnç ve kombine 

egzersizlerinin metabolik etkileri üzerine 27 kontrollü çalışmanın bir meta-analizini 

yapmışlardır. 3 egzersiz modunun tümü HbA1c, açlık ve tokluk glukoz seviyeleri, insülin 

duyarlılığı ve açlık insülin seviyeleri üzerinde olumlu etkiler sağladığını ve egzersiz yöntemleri 

arasında anlamlı farkın olmadığını tespit etmişlerdir (Snowling ve ark., 2006).  Schwingshackl 

ve ark. (2014)’nın yapmış olduğu çalışmada ise, diyabetli 915 erişkinde aynı 3 egzersiz 

modalitesi için 14 randomize kontrollü çalışmayı sistematik bir şekilde gözden geçirmişler 

ve kombine egzersizin HbA1c'de tek başına aerobik veya direnç egzersizlerinden önemli ölçüde 

daha fazla azalma sağladığını bildirmişlerdir (Schwingshackl ve ark., 2014). 
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Bu bağlamda, tek başına aerobik veya direnç egzersiz rejimlerine kıyasla kombine egzersizin 

ilave ve sinerjik klinik faydalarını ölçmek için gelecekteki araştırmalara ihtiyacın olduğu; ancak 

kanıtlar, kombine egzersizinin diyabeti yönetmek için optimal strateji olabileceğini 

düşündürmektedir. 

Diğer Fiziksel Aktivite Türleri ve Tip 2 Diyabet  

Diyabetli yaşlı yetişkinler için esneklik ve denge egzersizleri de önemlidir. Kısmen normal 

yaşlanma sırasında biriken ve hiperglisemi ile hızlanan ileri glikasyon son ürünlerinin 

oluşumundan kaynaklanan sınırlı eklem hareketliliği sıklıkla mevcuttur (Abate ve ark., 

2010). Germe, eklem çevresindeki hareket aralığını ve esnekliği artırır (Herriott ve ark., 2004) 

ancak glisemik kontrolü etkilemez. Denge egzersizleri, periferik nöropati mevcut olduğunda 

bile dengeyi ve yürüyüşü iyileştirerek düşme riskini azaltabilir (Morrison ve ark., 2010).  

Grup egzersiz programları (direnç ve denge egzersizleri, tai chi dersleri) düşmeleri %28 ile %29 

oranında azaltabilir (Gillespie ve ark., 2012). Yoga ve tai chi gibi alternatif egzersizlerin 

faydaları daha az kanıtlanmıştır, ancak yoga, Tip 2 diyabetli yetişkinlerde glisemik kontrol, 

lipid seviyeleri ve vücut kompozisyonunda iyileşmeyi teşvik edebilir (Innes ve ark., 2016). Tai 

chi egzersizleri diyabetli ve nöropatili erişkinlerde glisemik kontrol, denge, nöropatik 

semptomlar ve yaşam kalitesinin bazı boyutlarını iyileştirebilir, ancak bu egzersiz ile ilgili daha 

birçok çalışmaya ihtiyaç vardır (Ahn ve ark., 2012). 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Düzenli olarak egzersiz programlarına katılımın, kardiyovasküler uygunluktaki gelişmelerin 

ötesinde genel sağlık açısından birçok fayda sağlar. Bunlar, gelişmiş glisemik kontrol, insülin 

sinyali ve kan lipidlerinin yanı sıra azaltılmış düşük dereceli inflamasyon, gelişmiş vasküler 

fonksiyon ve kilo kaybını içerir.  

Hem aerobik hem de direnç egzersiz programları daha sağlıklı iskelet kası, yağ dokusu, 

karaciğer ve pankreas fonksiyonunu destekler (Colberg ve ark., 2016). Daha yüksek tüm vücut 

insülin duyarlılığı, egzersizden hemen sonra görülür ve 96 saate kadar devam eder. Ayrıca 

egzersiz programına katılım, diyabetik kohortlarda önemli metabolik faydalar sağlarken, 

glukoz kontrolünün ve insülin duyarlılığının korunması sağlar. Egzersiz programı ile meydana 

gelen fizyolojik adaptasyonları en üst düzeye çıkarmak için egzersiz programının süresi (hafta, 

ay, yıl boyunca) arttırılmalıdır (Kirwan ve ark., 2009; Magkos ve ark., 2008).  

Tip 2 diyabetli hastalara egzersiz önerirken en önemli husus, yaralanma veya kardiyovasküler 

riskten kaçınırken en büyük metabolik fayda için yoğunluğun ve hacmin optimize 

edilmesidir. Genel olarak, Tip 2 diyabetli erişkinlerde bile egzersize bağlı olası olumsuz bir risk 

düşüktür ve bu popülasyondaki asemptomatik hastalarda egzersizi güvenli bir şekilde reçete 

etmek için olağan diyabet bakımının ötesinde tarama prosedürlerine ihtiyaç duyulduğuna dair 

mevcut kanıt yoktur (Colberg ve ark., 2016).   

Bu alandaki gelecekteki klinik araştırmalar, egzersiz ve diyabet ilaçları arasındaki etkileşimler 

(olumlu ve olumsuz), egzersiz ve bariatrik cerrahi arasındaki sinerji ve nefropati dahil diyabet 

komplikasyonlarının sağlık yükünü azaltmak için egzersize katılımın potansiyel faydaları 

hakkında daha geniş bir değerlendirme sağlayacaktır. Son olarak, Tip 2 diyabeti önlemek ve 

yönetmek için egzersizin etkili, ölçülebilir ve uygun maliyetli bir yaklaşım olduğuna dair yeterli 

kanıt olmasına rağmen, egzersiz programlarını hastaların özel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 

uyarlanabilir ve sürdürülebilir olmasını sağlamak için daha birçok randomize kontrollü 

araştırmalara ihtiyacın olduğu görülmektedir. 

 

3. INTERNATIONAL ANKARA MULTIDISCIPLINARY STUDIES CONGRESS 
December 5-7, 2021 

Ankara, Turkey

Full Texts Book 514 www.izdas.org

_____________________________________________________________

____________________________________________________________



KAYNAKLAR 

Abate M, Schiavone C, Pelotti P, Salini V. Limited joint mobility in diabetes and ageing: recent 

advances in pathogenesis and therapy. Int J Immunopathol Pharmacol 2010;23:997–1003 

[PubMed] [Google Scholar] 

Ahn S, Song R. Effects of tai chi exercise on glucose control, neuropathy scores, balance, and 

quality of life in patients with type 2 diabetes and neuropathy. J Altern Complement 

Med 2012;18:1172–1178 [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 

American Diabetes Association (ADA) .Classification and diagnosis of diabetes. Sec. 2. 

In Standards of Medical Care in Diabetes—2016 Diabetes Care 2016;39(Suppl. 1):S13–S22 

[PubMed] [Google Scholar] 

Balducci S, Leonetti F, Di Mario U, Fallucca F. Is a long-term aerobic plus resistance training 

program feasible for and effective on metabolic profiles in type 2 diabetic patients 

[letter]? Diabetes Care. 2004;27:841–842. [PubMed] [Google Scholar] 

Caspersen CJ, Powell KE, Christenson GM. Physical activity, exercise, and physical fitness: 

definitions and distinctions for health-related research. Public Health Rep. 1985;100: 126---31. 

[PubMed] 

Castaneda C, Layne JE, Munoz-Orians L, et al. A randomized controlled trial of resistance 

exercise training to improve glycemic control in older adults with type 2 diabetes. Diabetes 

Care. 2002;25:2335–2341. [PubMed] [Google Scholar] 

Chen L, Pei JH, Kuang J, et al. . Effect of lifestyle intervention in patients with type 2 diabetes: 

a meta-analysis. Metabolism 2015;64:338–347 [PubMed] [Google Scholar] 

Colberg SR, Sigal RJ, Fernhall B, et al. .; American College of Sports Medicine; American 

Diabetes Association . Exercise and type 2 diabetes: the American College of Sports Medicine 

and the American Diabetes Association: joint position statement. Diabetes Care 2010;33:e147–

e167 [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 

Colberg SR, Sigal RJ, Yardley JE, et al. Physical activity/exercise and diabetes: a position 

statement of the American Diabetes Association. Diabetes Care. 2016;39:2065–2079. [PMC 

free article] [PubMed] [Google Scholar] 

Colberg SR, Sigal RJ, Yardley JE, et al. Physical activity/exercise and diabetes: a position 

statement of the American Diabetes Association. Diabetes Care. 2016;39:2065–2079. [PMC 

free article] [PubMed] [Google Scholar] 

Cuff DJ, Meneilly GS, Martin A, Ignaszewski A, Tildesley HD, Frohlich JJ. Effective exercise 

modality to reduce insulin resistance in women with type 2 diabetes. Diabetes 

Care. 2003;26:2977–2982. [PubMed] [Google Scholar] 

Dunstan DW, Daly RM, Owen N, et al. High-intensity resistance training improves glycemic 

control in older patients with type 2 diabetes. Diabetes Care. 2002;25:1729–

1736. [PubMed] [Google Scholar] 

Dunstan DW, Puddey IB, Beilin LJ, Burke V, Morton AR, Stanton KG. Effects of a short-term 

circuit weight training program on glycaemic control in NIDDM. Diabetes Res Clin 

Pract. 1998;40:53–61. [PubMed] [Google Scholar] 

Gibala MJ, Little JP, Macdonald MJ, Hawley JA. Physiological adaptations to low-volume, 

high-intensity interval training in health and disease. J Physiol. 2012;590:1077–1084. [PMC 

free article] [PubMed] [Google Scholar] 

3. INTERNATIONAL ANKARA MULTIDISCIPLINARY STUDIES CONGRESS 
December 5-7, 2021 

Ankara, Turkey

Full Texts Book 515 www.izdas.org

_____________________________________________________________

____________________________________________________________

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21244749
https://scholar.google.com/scholar_lookup?journal=Int+J+Immunopathol+Pharmacol&title=Limited+joint+mobility+in+diabetes+and+ageing:+recent+advances+in+pathogenesis+and+therapy&author=M+Abate&author=C+Schiavone&author=P+Pelotti&author=V+Salini&volume=23&publication_year=2010&pages=997-1003&pmid=21244749&
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3513979/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22985218
https://scholar.google.com/scholar_lookup?journal=J+Altern+Complement+Med&title=Effects+of+tai+chi+exercise+on+glucose+control,+neuropathy+scores,+balance,+and+quality+of+life+in+patients+with+type+2+diabetes+and+neuropathy&author=S+Ahn&author=R+Song&volume=18&publication_year=2012&pages=1172-1178&pmid=22985218&
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27555625
https://scholar.google.com/scholar_lookup?journal=Diabetes+Care&title=Classification+and+diagnosis+of+diabetes&volume=39&issue=Suppl.+1&publication_year=2016&pages=S13-S22&pmid=26696675&
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14988317
https://scholar.google.com/scholar_lookup?journal=Diabetes+Care&title=Is+a+long-term+aerobic+plus+resistance+training+program+feasible+for+and+effective+on+metabolic+profiles+in+type+2+diabetic+patients+%5bletter%5d?&author=S+Balducci&author=F+Leonetti&author=U+Di+Mario&author=F+Fallucca&volume=27&publication_year=2004&pages=841-842&pmid=14988317&
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30593790/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12453982
https://scholar.google.com/scholar_lookup?journal=Diabetes+Care&title=A+randomized+controlled+trial+of+resistance+exercise+training+to+improve+glycemic+control+in+older+adults+with+type+2+diabetes&author=C+Castaneda&author=JE+Layne&author=L+Munoz-Orians&volume=25&publication_year=2002&pages=2335-2341&pmid=12453982&
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25467842
https://scholar.google.com/scholar_lookup?journal=Metabolism&title=Effect+of+lifestyle+intervention+in+patients+with+type+2+diabetes:+a+meta-analysis&author=L+Chen&author=JH+Pei&author=J+Kuang&volume=64&publication_year=2015&pages=338-347&pmid=25467842&
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2992225/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21115758
https://scholar.google.com/scholar_lookup?journal=Diabetes+Care&title=Exercise+and+type+2+diabetes:+the+American+College+of+Sports+Medicine+and+the+American+Diabetes+Association:+joint+position+statement&author=SR+Colberg&author=RJ+Sigal&author=B+Fernhall&volume=33&publication_year=2010&pages=e147-e167&pmid=21115758&
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6908414/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6908414/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27926890
https://scholar.google.com/scholar_lookup?journal=Diabetes+Care&title=Physical+activity/exercise+and+diabetes:+a+position+statement+of+the+American+Diabetes+Association&author=SR+Colberg&author=RJ+Sigal&author=JE+Yardley&volume=39&publication_year=2016&pages=2065-2079&pmid=27926890&
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6908414/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6908414/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27926890
https://scholar.google.com/scholar_lookup?journal=Diabetes+Care&title=Physical+activity/exercise+and+diabetes:+a+position+statement+of+the+American+Diabetes+Association&author=SR+Colberg&author=RJ+Sigal&author=JE+Yardley&volume=39&publication_year=2016&pages=2065-2079&pmid=27926890&
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14578226
https://scholar.google.com/scholar_lookup?journal=Diabetes+Care&title=Effective+exercise+modality+to+reduce+insulin+resistance+in+women+with+type+2+diabetes&author=DJ+Cuff&author=GS+Meneilly&author=A+Martin&author=A+Ignaszewski&author=HD+Tildesley&volume=26&publication_year=2003&pages=2977-2982&pmid=14578226&
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12351469
https://scholar.google.com/scholar_lookup?journal=Diabetes+Care&title=High-intensity+resistance+training+improves+glycemic+control+in+older+patients+with+type+2+diabetes&author=DW+Dunstan&author=RM+Daly&author=N+Owen&volume=25&publication_year=2002&pages=1729-1736&pmid=12351469&
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9699091
https://scholar.google.com/scholar_lookup?journal=Diabetes+Res+Clin+Pract&title=Effects+of+a+short-term+circuit+weight+training+program+on+glycaemic+control+in+NIDDM&author=DW+Dunstan&author=IB+Puddey&author=LJ+Beilin&author=V+Burke&author=AR+Morton&volume=40&publication_year=1998&pages=53-61&pmid=9699091&
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3381816/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3381816/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22289907
https://scholar.google.com/scholar_lookup?journal=J+Physiol&title=Physiological+adaptations+to+low-volume,+high-intensity+interval+training+in+health+and+disease&author=MJ+Gibala&author=JP+Little&author=MJ+Macdonald&author=JA+Hawley&volume=590&publication_year=2012&pages=1077-1084&pmid=22289907&


Gillespie LD, Robertson MC, Gillespie WJ, et al. . Interventions for preventing falls in older 

people living in the community. Cochrane Database Syst Rev 2012;9:CD007146 [PMC free 

article] [PubMed] [Google Scholar] 

Gordon BA, Benson AC, Bird SR, Fraser SF. Resistance training improves metabolic health in 

type 2 diabetes: a systematic review. Diabetes Res Clin Pract. 2009;83:157–

175. [PubMed] [Google Scholar] 

Herriott MT, Colberg SR, Parson HK, Nunnold T, Vinik AI. Effects of 8 weeks of flexibility 

and resistance training in older adults with type 2 diabetes. Diabetes Care 2004;27:2988–2989 

[PubMed] [Google Scholar] 

Herriott MT, Colberg SR, Parson HK, Nunnold T, Vinik AI. Effects of 8 weeks of flexibility 

and resistance training in older adults with type 2 diabetes. Diabetes Care 2004;27:2988–2989 

[PubMed] [Google Scholar] 

Innes KE, Selfe TK Yoga for adults with type 2 diabetes: a systematic review of controlled 

trials. J Diabetes Res 2016;2016:6979370 [PMC free article] [PubMed] 

Jelleyman C, Yates T, O’Donovan G, et al. The effects of high-intensity interval training on 

glucose regulation and insulin resistance: a meta-analysis. Obes Rev. 2015;16:942–

961. [PubMed] [Google Scholar] 

Kadoglou NPE, Iliadis F, Angelopoulou N, et al. The anti-inflammatory effects of exercise 

training in patients with type 2 diabetes mellitus. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2007;14:837–

843. [PubMed] [Google Scholar] 

Kirwan JP, Solomon TPJ, Wojta DM, Staten MA, Holloszy JO. Effects of 7 days of exercise 

training on insulin sensitivity and responsiveness in type 2 diabetes mellitus. Am J Physiol 

Endocrinol Metab. 2009;297:E151–E156. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 

Lin X, Zhang X, Guo J, et al. . Effects of exercise training on cardiorespiratory fitness and 

biomarkers of cardiometabolic health: a systematic review and meta-analysis of randomized 

controlled trials. J Am Heart Assoc 2015;4:4 [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 

Magkos F, Tsekouras Y, Kavouras SA, Mittendorfer B, Sidossis LS. Improved insulin 

sensitivity after a single bout of exercise is curvilinearly related to exercise energy 

expenditure. Clin Sci (Lond) 2008;114:59–64. [PubMed] [Google Scholar] 

Morrison S, Colberg SR, Mariano M, Parson HK, Vinik AI. Balance training reduces falls risk 

in older individuals with type 2 diabetes. Diabetes Care 2010;33:748–750 [PMC free 

article] [PubMed] [Google Scholar] 

Morrison S, Colberg SR, Mariano M, Parson HK, Vinik AI. Balance training reduces falls risk 

in older individuals with type 2 diabetes. Diabetes Care 2010;33:748–750 [PMC free 

article] [PubMed] [Google Scholar] 

Nieuwoudt S, Fealy CE, Foucher JA, et al. Functional high intensity training improves 

pancreatic beta-cell function in adults with type 2 diabetes. Am J Physiol Endocrinol 

Metab. 2017 doi: 10.1152/ajpendo.00407.2016. Epub ahead of print. [PMC free 

article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 

Physical Activity Guidelines Advisory Committee Physical Activity Guidelines Advisory 

Committee Report. Washington, DC, U.S. Department of Health and Human Services, 2008, p. 

683 [Google Scholar] 

3. INTERNATIONAL ANKARA MULTIDISCIPLINARY STUDIES CONGRESS 
December 5-7, 2021 

Ankara, Turkey

Full Texts Book 516 www.izdas.org

_____________________________________________________________

____________________________________________________________

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8095069/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8095069/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22972103
https://scholar.google.com/scholar_lookup?journal=Cochrane+Database+Syst+Rev&title=Interventions+for+preventing+falls+in+older+people+living+in+the+community&author=LD+Gillespie&author=MC+Robertson&author=WJ+Gillespie&volume=9&publication_year=2012&pages=CD007146&
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19135754
https://scholar.google.com/scholar_lookup?journal=Diabetes+Res+Clin+Pract&title=Resistance+training+improves+metabolic+health+in+type+2+diabetes:+a+systematic+review&author=BA+Gordon&author=AC+Benson&author=SR+Bird&author=SF+Fraser&volume=83&publication_year=2009&pages=157-175&pmid=19135754&
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15562222
https://scholar.google.com/scholar_lookup?journal=Diabetes+Care&title=Effects+of+8+weeks+of+flexibility+and+resistance+training+in+older+adults+with+type+2+diabetes&author=MT+Herriott&author=SR+Colberg&author=HK+Parson&author=T+Nunnold&author=AI+Vinik&volume=27&publication_year=2004&pages=2988-2989&pmid=15562222&
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15562222
https://scholar.google.com/scholar_lookup?journal=Diabetes+Care&title=Effects+of+8+weeks+of+flexibility+and+resistance+training+in+older+adults+with+type+2+diabetes&author=MT+Herriott&author=SR+Colberg&author=HK+Parson&author=T+Nunnold&author=AI+Vinik&volume=27&publication_year=2004&pages=2988-2989&pmid=15562222&
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4691612/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26788520
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26481101
https://scholar.google.com/scholar_lookup?journal=Obes+Rev&title=The+effects+of+high-intensity+interval+training+on+glucose+regulation+and+insulin+resistance:+a+meta-analysis&author=C+Jelleyman&author=T+Yates&author=G+O%E2%80%99Donovan&volume=16&publication_year=2015&pages=942-961&pmid=26481101&
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18043308
https://scholar.google.com/scholar_lookup?journal=Eur+J+Cardiovasc+Prev+Rehabil&title=The+anti-inflammatory+effects+of+exercise+training+in+patients+with+type+2+diabetes+mellitus&author=NPE+Kadoglou&author=F+Iliadis&author=N+Angelopoulou&volume=14&publication_year=2007&pages=837-843&pmid=18043308&
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2711659/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19383872
https://scholar.google.com/scholar_lookup?journal=Am+J+Physiol+Endocrinol+Metab&title=Effects+of+7+days+of+exercise+training+on+insulin+sensitivity+and+responsiveness+in+type+2+diabetes+mellitus&author=JP+Kirwan&author=TPJ+Solomon&author=DM+Wojta&author=MA+Staten&author=JO+Holloszy&volume=297&publication_year=2009&pages=E151-E156&pmid=19383872&
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4608087/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26116691
https://scholar.google.com/scholar_lookup?journal=J+Am+Heart+Assoc&title=Effects+of+exercise+training+on+cardiorespiratory+fitness+and+biomarkers+of+cardiometabolic+health:+a+systematic+review+and+meta-analysis+of+randomized+controlled+trials&author=X+Lin&author=X+Zhang&author=J+Guo&volume=4&publication_year=2015&pages=4&
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17635103
https://scholar.google.com/scholar_lookup?journal=Clin+Sci+(Lond)&title=Improved+insulin+sensitivity+after+a+single+bout+of+exercise+is+curvilinearly+related+to+exercise+energy+expenditure&author=F+Magkos&author=Y+Tsekouras&author=SA+Kavouras&author=B+Mittendorfer&author=LS+Sidossis&volume=114&publication_year=2008&pages=59-64&pmid=17635103&
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2845020/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2845020/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20097781
https://scholar.google.com/scholar_lookup?journal=Diabetes+Care&title=Balance+training+reduces+falls+risk+in+older+individuals+with+type+2+diabetes&author=S+Morrison&author=SR+Colberg&author=M+Mariano&author=HK+Parson&author=AI+Vinik&volume=33&publication_year=2010&pages=748-750&pmid=20097781&
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2845020/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2845020/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20097781
https://scholar.google.com/scholar_lookup?journal=Diabetes+Care&title=Balance+training+reduces+falls+risk+in+older+individuals+with+type+2+diabetes&author=S+Morrison&author=SR+Colberg&author=M+Mariano&author=HK+Parson&author=AI+Vinik&volume=33&publication_year=2010&pages=748-750&pmid=20097781&
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5625086/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5625086/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28512155
https://dx.doi.org/10.1152%2Fajpendo.00407.2016
https://scholar.google.com/scholar_lookup?journal=Am+J+Physiol+Endocrinol+Metab&title=Functional+high+intensity+training+improves+pancreatic+beta-cell+function+in+adults+with+type+2+diabetes&author=S+Nieuwoudt&author=CE+Fealy&author=JA+Foucher&publication_year=2017&doi=10.1152/ajpendo.00407.2016&
https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Physical+Activity+Guidelines+Advisory+Committee+Report&publication_year=2008&


Schellenberg ES, Dryden DM, Vandermeer B, Ha C, Korownyk C. Lifestyle interventions for 

patients with and at risk for type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis. Ann Intern 

Med 2013;159:543–551 [PubMed] [Google Scholar] 

Schwingshackl L, Missbach B, Dias S, König J, Hoffmann G. Impact of different training 

modalities on glycaemic control and blood lipids in patients with type 2 diabetes: a systematic 

review and network meta-analysis. Diabetologia. 2014;57:1789–1797. [PubMed] [Google 

Scholar] 

Sigal RJ, Kenny GP, Wasserman DH, Castaneda-Sceppa C, White RD. Physical 

activity/exercise and type 2 diabetes: a consensus statement from the American Diabetes 

Association. Diabetes Care. 2006;29:1433–1438. [PubMed] [Google Scholar] 

Sluik D, Buijsse B, Muckelbauer R, et al. Physical activity and mortality in individuals with 

diabetes mellitus: a prospective study and meta-analysis. Arch Intern Med. 2012;172:1285–

1295. [PubMed] [Google Scholar] 

Snowling NJ, Hopkins WG. Effects of different modes of exercise training on glucose control 

and risk factors for complications in type 2 diabetic patients: a meta-analysis. Diabetes 

Care. 2006;29:2518–2527. [PubMed] [Google Scholar] 

Warburton DE, Bredin SS. Health benefits of physical activity: a systematic review of current 

systematic reviews. Curr Opin Cardiol. 2017;32:541-56. [PubMed] 

Yardley JE, Hay J, Abou-Setta AM, Marks SD, McGavock J. A systematic review and meta-

analysis of exercise interventions in adults with type 1 diabetes. Diabetes Res Clin 

Pract 2014;106:393–400 [PubMed] [Google Scholar] 

Zanuso S, Jimenez A, Pugliese G, Corigliano G, Balducci S. Exercise for the management of 

type 2 diabetes: a review of the evidence. Acta Diabetol. 2010;47:15–22. [PubMed] [Google 

Scholar] 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. INTERNATIONAL ANKARA MULTIDISCIPLINARY STUDIES CONGRESS 
December 5-7, 2021 

Ankara, Turkey

Full Texts Book 517 www.izdas.org

_____________________________________________________________

____________________________________________________________

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24126648
https://scholar.google.com/scholar_lookup?journal=Ann+Intern+Med&title=Lifestyle+interventions+for+patients+with+and+at+risk+for+type+2+diabetes:+a+systematic+review+and+meta-analysis&author=ES+Schellenberg&author=DM+Dryden&author=B+Vandermeer&author=C+Ha&author=C+Korownyk&volume=159&publication_year=2013&pages=543-551&pmid=24126648&
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24996616
https://scholar.google.com/scholar_lookup?journal=Diabetologia&title=Impact+of+different+training+modalities+on+glycaemic+control+and+blood+lipids+in+patients+with+type+2+diabetes:+a+systematic+review+and+network+meta-analysis&author=L+Schwingshackl&author=B+Missbach&author=S+Dias&author=J+K%C3%B6nig&author=G+Hoffmann&volume=57&publication_year=2014&pages=1789-1797&pmid=24996616&
https://scholar.google.com/scholar_lookup?journal=Diabetologia&title=Impact+of+different+training+modalities+on+glycaemic+control+and+blood+lipids+in+patients+with+type+2+diabetes:+a+systematic+review+and+network+meta-analysis&author=L+Schwingshackl&author=B+Missbach&author=S+Dias&author=J+K%C3%B6nig&author=G+Hoffmann&volume=57&publication_year=2014&pages=1789-1797&pmid=24996616&
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16732040
https://scholar.google.com/scholar_lookup?journal=Diabetes+Care&title=Physical+activity/exercise+and+type+2+diabetes:+a+consensus+statement+from+the+American+Diabetes+Association&author=RJ+Sigal&author=GP+Kenny&author=DH+Wasserman&author=C+Castaneda-Sceppa&author=RD+White&volume=29&publication_year=2006&pages=1433-1438&pmid=16732040&
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22868663
https://scholar.google.com/scholar_lookup?journal=Arch+Intern+Med&title=Physical+activity+and+mortality+in+individuals+with+diabetes+mellitus:+a+prospective+study+and+meta-analysis&author=D+Sluik&author=B+Buijsse&author=R+Muckelbauer&volume=172&publication_year=2012&pages=1285-1295&pmid=22868663&
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17065697
https://scholar.google.com/scholar_lookup?journal=Diabetes+Care&title=Effects+of+different+modes+of+exercise+training+on+glucose+control+and+risk+factors+for+complications+in+type+2+diabetic+patients:+a+meta-analysis&author=NJ+Snowling&author=WG+Hopkins&volume=29&publication_year=2006&pages=2518-2527&pmid=17065697&
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30593790/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25451913
https://scholar.google.com/scholar_lookup?journal=Diabetes+Res+Clin+Pract&title=A+systematic+review+and+meta-analysis+of+exercise+interventions+in+adults+with+type+1+diabetes&author=JE+Yardley&author=J+Hay&author=AM+Abou-Setta&author=SD+Marks&author=J+McGavock&volume=106&publication_year=2014&pages=393-400&pmid=25451913&
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19495557
https://scholar.google.com/scholar_lookup?journal=Acta+Diabetol&title=Exercise+for+the+management+of+type+2+diabetes:+a+review+of+the+evidence&author=S+Zanuso&author=A+Jimenez&author=G+Pugliese&author=G+Corigliano&author=S+Balducci&volume=47&publication_year=2010&pages=15-22&pmid=19495557&
https://scholar.google.com/scholar_lookup?journal=Acta+Diabetol&title=Exercise+for+the+management+of+type+2+diabetes:+a+review+of+the+evidence&author=S+Zanuso&author=A+Jimenez&author=G+Pugliese&author=G+Corigliano&author=S+Balducci&volume=47&publication_year=2010&pages=15-22&pmid=19495557&


HEMŞEHRİLİK OLGUSUNU SOSYOLOJİK GÖZLE OKUMAK 

READING THE PHENOMENON OF HEMSEHRILIK WITH A SOCIOLOGICAL EYE 

Dr. Öğr. Üyesi Yonca ALTINDAL 

Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Türkiye 

ORCID ID: 0000-0002-1240-127X 

 

ÖZET 

Kent, kentleşme ve kentlileşme olguları birbirleriyle doğrudan bağlantılıdır. Kırsal alanın 

benzerlik esaslı yapısının farklılaşmaya doğru evrilmesiyle kentlerin oluşması söz konusudur. 

Kentin akışkan doğasında yaşamlar kamusal hayatta geçmektedir. Böylelikle toplumlar farklı 

ekonomik, toplumsal, kültürel ve politik bağlamlar etrafında kentsel yapılar içerisinde pasif ya 

da aktif özneler olarak yer almaktadırlar.  

Kentlerin yapısını şekillendiren ve değişime karşı dirençliliğini ya da kabul edilebilirliğini 

ortaya koyan temel nüveler barındırmaktadır. Bu doğrultuda kentte aktif olarak geçen her olay 

ve olgu temelde toplumsallığın izdüşümleri olarak yer almaktadır. Kentleşmenin gerçek 

anlamda görüngüleri ise her geçen gün artış gösteren gökdelenlerin ve AVM’lerin inşa 

edilmesinden çok daha derin bir sosyolojik sorgulama ile bizleri karşı karşıya bırakır. Çünkü 

binaların sayısının çoğalması gerçek anlamda bir gelişmiş kent olma özelliği taşımaktan 

uzaktır. Gelişmiş olmak insana dokunur ve rahat bir şekilde nefes alabileceği toplumsallığı 

önceleyen kentlerle gerçekleşebilir. Bu kertede gelişmişliğin toplumsal ve sınıfsal 

anlamsallığını da özellikle tartışılması gerekmektedir. Sosyal politik düzlemin hareket 

sahasının işlevsel oluşu ve olmasına dair kabul tam da bu noktada değer kazanmaktadır.  

Kentteki yaşanan toplumsal döngüde heterojenliğin etkinliği, barınma ile başlayan ve eğitim 

ve çalışma hakkına kadar süregelen pek çok toplumsal dinamik ile gerçekleşmektedir. Bu 

noktada iç göç dalgası ile tanışan Türkiye özelinde 1940’ların sonu ile başlayan ve günümüze 

kadar gelen bir süreç söz konusudur. Bu dinamik süreçte kentin yeni aktörlerinin kentleşme 

ve kentlileşme ile tanışmalarının sancılı oluşu beraberinde dayanışmaya olan yoğun bağ 

nedeniyle ilişki ağları oluşturulmuştur. Böylelikle hikâye aslında kente göç edenlerin ve yeni 

edenlerin aralarındaki sıkı iletişimle gerçekleşmiş ve kente uyum konusunda adeta bir destek 

ve dayanışma halini almıştır. Oluşan bu sosyal mekanizma hemşehrilik ilişkileri olarak 

dillendirilmektedir.  

Ev ve iş bulmada rol üstlenilen bu ilişkiler kentteki zorlu yaşama ayak uydurabilmek için bir 

ara tampon kurum olarak değerlendirmek mümkündür. Yeni kentli olmanın yarattığı 

bilinmezliğe karşı biraradalık beraberinde kentte tutunabilmenin de imkânlarını ortaya 

koymaktadır. 

Bu çalışmada hemşehrilik ilişkisinin kentleşmedeki öncü rolünü olgunun dünü ve bugünü 

açısından teorik düzlemde sosyolojik düzlemde bir açımlama ile irdelemektir. Kentleşmenin 

ve kentlileşmenin hemşehrilik ile olan bağına değinerek sosyolojik olgular temelinde 

sosyolojik perspektif etrafında okuması yapılacaktır. Bu nedenle olgunun kentin var oluşunu, 

Türkiye özelindeki hemşehriliğin ne ifade ettiğine yer verilecektir.  

Anahtar kelimeler: kent, kentleşme, hemşehrilik.  
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ABSTRACT 

The phenomena of urbanization, urbanization and urbanization are directly connected with 

each other. It is the formation of cities by the evolution of the similarity-based structure of the 

rural area towards differentiation. In the fluid nature of the city, lives are spent in public life. 

Thus, societies are located as passive or active subjects in urban structures around different 

economic, social, cultural and political contexts. 

The phenomena of urbanization, urbanization and urbanization are directly connected with 

each other. It is the formation of cities by the evolution of the similarity-based structure of the 

rural area towards differentiation. In the fluid nature of the city, lives are spent in public life. 

Thus, societies are located as passive or active subjects in urban structures around different 

economic, social, cultural and political contexts.It contains the basic nuances that shape the 

structure of cities and reveal their resistance to change or acceptability. In this direction, every 

event and phenomenon that takes place actively in the city is basically included as projections 

of sociality. The real manifestations of urbanization, on the other hand, confront us with a 

much deeper sociological question than the construction of skyscrapers and shopping malls, 

which are increasing every day. Because the proliferation of the number of buildings is far 

from being a truly developed city. Being developed touches a person and can be realized with 

cities that prioritize socialization where he can breathe freely. In this context, the social and 

class meaningfulness of development should also be discussed in particular. It is precisely at 

this point that the acceptance of the fact that the field of action of the social political plane is 

functional and that it is is gaining value. 

The effectiveness of heterogeneity in the social cycle in the city is realized by many social 

dynamics, starting with housing and continuing until the right to education and work. At this 

point, there is a process that started with the end of the 1940s and has come to the present day 

in Turkey, which is acquainted with the wave of internal migration. In this dynamic process, 

relationship networks have been created due to the intense connection to solidarity, which is 

accompanied by the pain of meeting the new actors of the city with urbanization and 

urbanization. Thus, the story was actually realized with the close communication between the 

immigrants and newcomers to urban and became almost a support and solidarity in terms of 

adaptation to social mechanism is expressed as the relations of hemsehrilik. 

It is possible to consider these relations, which are involved in finding a home and a job, as an 

dec buffer institution to keep up with the difficult life in the city. The coexistence against the 

obscurity created by being a new urban dweller also reveals the possibilities of being able to 

hold on to the city. In this study, it is aimed to examine the leading role of the relationship of 

citizenship in urbanization from the point of view of the past, present and tomorrow of the 

phenomenon on a theoretical plane with a sociological plane.  

In this study, it is aimed to examine the leading role of the relationship of citizenship in 

urbanization from the point of view of the past and present of the phenomenon on a 

theoretical plane with a sociological plane. A sociological perspective will be studied on the 

basis of sociological phenomena, referring to the connection of urbanization and urbanization 

with citizenship. For this reason, the existence of the city, what the city means in Turkey and 

the increase or decrease of its value from the point of view of the city will be included.  

Key words: urban, urbanization, hemsehrilik. 
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GİRİŞ 

Türkiye göç serüvenini anlayabilmek için kent, kentleşme ve kentlileşme olgularının nasıl var 

olduğunu değerlendirmek gerekmektedir. Kent; ekonomik, toplumsal, hukuksal ve kültürel 

anlamda fırsatlar sunmaktadır. Bu fırsatlar kırsal alanın kendi içsel dinamiklerinden oldukça 

farklılık taşımaktadır. Kırsal alan çok daha benzerliğe dayalı, işbölümünden uzak ve stabil 

hayatları konu alırken, kent akışkanlığı ile kamusal alanın canlı olduğu yaşamlar dizgesidir. 

İstihdam olanaklarının fazla olduğu, uzmanlaşmanın etkin kılındığı, sağlık koşullarının 

iyileştiği, yazılı metinlerin işlerlik kazandığı, sanatsal ve kültürel faaliyetlerin çeşitliliği ve 

halka sunumu açısından önem taşıdığı mekânlar kentin gerçek anlamında var olduğunun 

göstergeleridir. 

Kentlerin aktif olarak yaşamını sürdürebilmesi de gelişme yazını açısından bakıldığında 

oldukça değerli hale gelmektedir. Öyle ki kentlerin azgelişmiş ve gelişmiş olması da 

etkililiğin nasıl uygulandığı ve görünür kılındığı ile doğrudan bağlantısı bulunmaktadır. 

Kentleşme tam da bu anlamda önemli bir olgu haline gelmekte ve kentlileşmenin düzeyini 

belirlemektedir.  

Kent, kentleşme ve göç birbirinden ayrılamaz üç temel sosyolojik olgudur. Bu olguların ilişki 

ağındaki bilinen adı ise hemşehrilik ilişkileridir. Hemşehrilik ilişkisi sosyal ağlarla doğrudan 

ilintilidir. 

Bu çalışma hemşehrilik ilişkilerinin dün ve bugününü kent, kentleşme ve kentlileşme ile göç 

olguları arasındaki bağlantı kurulması anlamında sosyolojik olarak irdelemeyi 

amaçlamaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek için hemşehrilik olgusunun oluşma süreci ve 

günümüze kadar gelişi değerlendirilecektir. 

Kent-Kentleşme-Kentlileşme Olgularına Sosyolojik Bakış  

Kent, toplumların yerleşik hayata geçmesiyle birlikte Mezopotamya bölgesinde ortaya 

çıkmıştır. Zamanla bu yerleşim alanları genişlemiş ve sistematik olarak kentlerin sayılarında 

artışlar görülmüştür. Kentlerin sadece sayılarının artışından çok içerdiği boyutları da 

günümüzde en çok üzerinde tartışılan konular haline gelmiştir. Ekonomik anlamda istihdam 

olanaklarına kapı aralayan kentlerin, kentleşmede taşıdığı roller bu bakımdan önem 

taşımaktadır.  

Keleş’in dikkat çektiği üzere (1993) kentleşme, sanayileşme ve ekonomik gelişmeye koşut 

olarak, kent sayısının artması ve kentlerin büyümesi sonucunu oluşmaktadır. Kent yapısında 

meydana gelen örgütlenme, işbölümü ve uzmanlaşma değer kazanmaktadır. Kentlerde 

insanların davranış ve ilişkilerinde kentlere özgü değişikliklerin etkin olduğu nüfus birikimi 

süreçleri söz konusudur. 

Kentleşme, modernleşme ve kapitalistleşme olguları arasında karşılıklı bağlamsallık söz 

konusudur. Kentin toplumsallığında kurulan ilişki dinamikliği bu anlamda değer 

kazanmaktadır. Ancak kurulan bu dinamizmin kentsel yaşamda bütünüyle devingenlik 

sağladığı anlamına gelmemektedir. Oysa kent, kendi toplumsal ve kültürel dokusuyla 

özgünlük barındırmalıdır. Sınıfsal farklılıkların çatışmalara sebep olmadığı kentlerin var 

olabilmesi bu anlamda önem taşımaktadır. Buna karşın eşitsiz mekânsal ayrışmalar, 

kamusallığın tasarlanışı ile kent politikalarını ve kentleşmedeki egemen yapının temel 

nüvelerini derinden etkilemektedir (Altındal, 2020:2202). 

Kentlileşme ise temelde insanların kentle bütünleşmesini ifade etmek amacıyla kullanılmıştır. 

Bütünleşme kavramı genelde, bir nüfus grubunun daha büyük bir nüfus grubuyla kaynaşması 

anlamına gelmekte ve işlerlik kazanmaktadır (Keleş, 2008).  

Kentleşme ve kentlileşmenin ortaya çıkması ise ister istemez göç olgusuyla doğrudan 
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bağlantılıdır. Göçün seyri ise tarihsel ve toplumsal olarak farklı dinamikleri tartışmayı gerekli 

kılmaktadır. İç göç dalgasıyla tanışan Türkiye örneğinde esas hikâye 1940’lı yıllarla birlikte 

ortaya çıkmaktadır. Kırsal alanın cazibesini yitirmesinde ve kentin çekicilik kazanmasında 

temel nokta ekonomik bağlamlı olarak gerçekleşmiştir. Zamanla bu bağlam alanı genişlemiş 

ve kentin kendisine özgü davranış kodları ve örüntüleri de ortaya çıkmış ve gelişerek 

farklılıklar göstermiştir. Sosyolojik bir olgu olan göç burada anlam kazanmış ve toplumsal 

hareketliliğin temel nüvesini oluşturmuştur. Bu noktada ekonomik boyutuyla başlayan 

devinim beraberinde toplumsal izleklerin, kültürel ve hukuksal boyutların da tartışılmasını 

gerekli kılmıştır. Göçün yaşayan bir olgu olması çok boyutlu perspektiften ele almanın 

zeminini hazırlamıştır.  

Göç ve Hemşehrilik Olgularının Kesişme Noktası 

Göç özellikle de iç göç olgusu mekânsal düzlemde değerlendirmelerin de yapılmasını zaruri 

hale getirmiştir. Kentin neresinde ikame edileceği, kentleşmenin seyri, kentlileşmenin 

gerçekleşme düzeyi sorgulanması gereken temel konular olarak ele alınmalıdır. Altındal’ın da 

ifade etti üzere “modernleşmenin ilk yıllarından bu yana sürekli devam eden iç göç, 

kentleşme sürecinin vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Köylerden kentlere başlayan göç 

nedeniyle özellikle de büyük şehirlerde nüfusun ani artışı sonucu ortaya çıkan ek konut 

ihtiyacı, konut ve arsa fiyatlarının yükselmesine yol açmıştır” (Altındal, 2020:2206-2207). Bu 

artışın yanı sıra kentte var olabilmek adına pek çok sorunlar yumağı da beraberinde gelmiştir. 

Sorunların en temel bilinenleri metropol kent olan İstanbul ile Türkiye’nin başkenti olan 

Ankara’nın hızlı ve çarpık bir şekilde kentleşme olgusu ile tanışmasında yaşanmıştır. 

Özellikle Ankara’nın Türkiye’nin başkenti olması nedeniyle gerek küresel ölçekte gerekse 

ülke ölçeğinde ekonomik, siyasi, sosyal ve jeopolitik öneme sahip bir merkez olması 

bakımından oldukça önemlidir. İşgücü, istihdam, işsizlik ve göç olguları İstanbul ve Ankara 

örneklerinde sıkça karşılaşılan temel alanlar olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 

Kaynak: (Ankara Kalkınma Ajansı, 2014:25) 

Yeni kentlilerin barınma ihtiyaçlarını giderme, iş bulma vb. ihtiyaçlarını daha kolay şekilde 

karşılamak için kullandıkları hemşehrilik olgusu, tüm bunlarla beraber gecekondu 

mahallelerinin yasal statüye kavuşmasını sağlamak için de geçerli bir yol haline gelmiştir. 

1960’lı yıllarda Demokrat Parti zamanında gecekondular için popülist yaklaşımlar içinde 

bulunan hükümet, oy kaygısı nedeniyle gecekondulara alt yapı ve tapu sözü vermiştir. 1980 

darbesi ile gecekondu mahallelerine olan müdahale daha da artmış ve Özal Yasaları olarak 

adlandırılan Islah İmar Planı Yasa Grubu çıkarılmıştır. Ayrıca 1980 sonrasındaki Özal’ın 

kente dair aflar sürecinde uygulamış olduğu popülist politikalar etkili olmuştur (Işık ve 

Pınarcıoğlu, 2001; Erman, 2010; Kurtuluş, 2010). Zamanla kentlileşemeyen kentliler ya da 

köylüleşen kentliler tanımlamaları kentleşmede önemli simgeler haline gelmiştir.   
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Hemşehrilik ilişkileri görüldüğü üzere iç göç olgusuyla şekillenen bir olgudur. Bu olgu, aynı 

yerden göç eden insanları tanımlamakta kullanılan kimlik eksenli bir değerlendirmedir. 

Dolayısıyla ekonomik bağlamlı olarak gecekonduda yaşayan insanların birbiriyle kurdukları 

dayanışma ağlarıyla birlikte konut ve iş bulma çabaları beraberinde bu kimlik sürecini ve 

sosyal ilişki ağının da etkili olmasını sağlamıştır. Altındal açısından hemşehrilik modernleşme 

ile birlikte etkili kılınan kentleşme ve kentlileşme olgularını anlayabilmek adına da sosyal 

politik zemin açısından da incelenme yapılmasını önemli hale getirmektedir (Altındal, 2010; 

2020). Hemşehrilik ilişkisi kentte tutunabilmek adına bir çıkış yolu olarak görülebilir. Bu 

ilişki, iş ve ev bulma anlayışı ile başlayan kırsal alandan kente göç edilen ve sonrasındaki 

süreçte kente karşı adaptasyonun tam anlamıyla gerçekleşemeyen sınıfsallık ve toplumsal 

yaşamın farklı alanlarında hayatı idame ettirebilmek için oluşturulmuş bir kimliği ifade 

etmektedir.  

Hemşehrilik ilişkisi modern toplumda modernle geleneksel arasında kentsel alanla kırsal alan 

arasında sıkışmış ilişki dinamiklerini belirtmek amacıyla kullanılır. Bu bir anlamda arada 

kalmış mekânsallığın etkisiyle kurulan ilişkilenme türü olarak belirlenmektedir. “Nerelisin 

hemşehrim? tabirinin tanışmalarda ilk sorulan soru olması kentlileşmenin tam anlamıyla 

gerçekleşemediği, bir yere ait olmanın başka bir yere göç sonrasındaki yalnızlık ve fluluğa 

karşı bir anlamda geliştirilen bir strateji ve davranış örüntüsü olarak değerlendirmek mümkün 

hale gelmektedir.  

Günümüze kadar önemli bir olgu olan hemşehrilik, gecekonduda yaşayan insanların kurmuş 

olduğu ilişkilenme tarzından dernekleşme gibi sivil toplum örgütleri içerisinde yer almaya 

kadar alanını genişletmiştir. Böylelikle aynı kentin içerisinde göç ettiği yerdeki bağını 

korumak isteyen göçmenler yani yeni kentliler açısından hayata tutunma ağı olarak ve sosyal 

bir mekanizma olarak varlığını sürdürmektedir. Bugün pek çok kentte bu tarz 

dernekleşmelere, hemşehrilik ilişkileri ile bağ kurmaya ve çalışma hayatına da bu ilişki ağını 

kanalize etmeye doğru bir yönelim söz konusudur.  

Hemşehrilik olgusu bütünüyle enformel ile formel arasında çok fazla çeşitlilik göstermektedir. 

Dolayısıyla sadece kırdan kente göç sonrasında oluşa gelen ve kente tutunmak amacıyla ilişki 

ağı kurarak enformel ile eş tutulan bu olgu, aynı zamanda formel içerimlere de sahiptir. 

Hemşehrilik (ortak köy kökeni) olgusunun modern örgüt tipleri kurmak ve siyasal tercihlerin 

belirlenmesinde etkili olduğu ifade edilebilir (Karpat, 2003). Yine hemşehrilik ilişkisinin 

varlığı, aynı kökenden gelmekle birlikte akrabalık dışında kurulan ilişkilerle 

gerçekleşmektedir. Bu sosyal ilişki ağının biçimi ve niteliğinde tek düzeliğinin yerini çeşitlilik 

gösterdiğini söylemek mümkündür (Altındal, 2010). Hemşehrilik olgusunun kent içinde 

erimek ya da kaybolmak yerine dayanışarak var olan ve pekişen bir kimlik kazandığını da 

(Ayata, 1991; Öncü, 1991) ifade etmek mümkündür. Bugün kentli hakları açısından da bu 

kimlik oldukça konuşulmakta ve önemsenen bir olgu olarak ele alınmaktadır. Hemşehrilik 

bilincinin güçlendirilmesi kent konseyleri tarafından da sıklıkla dile getirilmekte ve yaşanılan 

kentin hemşerilik açısından bağ kurulması ve aidiyete yönelik dil ile davranış örüntüleri 

etrafında değerlendirilmektedir.  

 

SONUÇ 

Ülkelerin gelişme yazını içerisinde en önemli göstergelerinden biri kentsel yaşamın temel 

nüveleridir. Çünkü kent yerleşik hayata geçiş ile birlikte geçmişten günümüze değin 

vazgeçilmez bir olgu olarak kabul edilmiştir. Kentleşme ve kentlileşme de kentin etkin bir 

şekilde yaşandığının göstergeleridir. Bu olgular göç ile birlikte kırsal alandan kopuşu ve 

bambaşka ilişki düzeneği, davranış örüntüleri ve toplumsal yapıları ortaya çıkarmıştır. Kent 

böylelikle işbölümü ve uzmanlığın görüldüğü, ekonomik, kültürel, hukuksal boyutları 
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bulunan sosyolojik perspektifle geniş bir yelpazede analiz edilmeyi gerekli kılmaktadır. Bu 

anlamda kentlerde yalnızlıktan, yabancılaşmadan, uyum sorunlarından uzak kalabilmek ve bir 

anlamda yaşamda var olabilmek için bir araya gelinen ilişkilenmeler de bulunmaktadır. Bu 

ilişki ağlarının en bilineni ve günümüze kadar geleni hemşehrilik olgusudur.  

Hemşehrilik ilişkisi kent, kentleşme, kentlileşme ve göç olgularıyla ayrılamaz bir bağ 

oluşturmaktadır. İç göç serüveninde Türkiye bu olgu ile tanışmış ve günümüze kadar aktif bir 

şekilde varlığını sürdürmüştür. Başlarda iş ve konut ihtiyacını ortadan kaldırmak amacıyla 

kurulan bu dayanışma ve sosyal ilişki ağı giderek alanını genişletmiş ve kentte tutunabilmenin 

en önemli kimlik göstergelerinden biri haline gelmiştir. Zamanla bu dayanışma dernekler gibi 

sivil toplum alanına da sıçramış ve kente ait olmaya çabalama ile köken ve hafıza belleğin 

izlerinin silinmemesi adına kenetlenmeye dair kimlik edinme anlamına kavuşmuştur. Bugün 

hemşehrilik ilişkisi hala dinamizmini korumakta ve göç ve sonrasında ortaya çıkan sorunları 

çözmede etkin rol oynamaya çalışmaktadır. Bu özelliklerinin yanı sıra hemşehrilik aynı 

zamanda kentte patronaj ilişkilerin oluşabilme ihtimaline de zemin hazırlamaktadır. Patronaj 

ilişkilerin eşitlikten uzak yapısı önemli bir çıkmaza da yol açmaktadır. İtaate dayalı bu 

yapının toplumsal yapıya zarar vermesi söz konusudur ki hemşehriliğin dayanışmacı 

özelliğini kaybetmesi bu olumsuzluğa da neden olabilecektir. 

Kentli hakları açısından hemşehrilik, etkisinin her daim var olduğu bir çeşit sosyal 

mekanizmadır. Ancak hemşehriliğin aşırı kutsanması beraberinde kentlileşmiş kentli olma 

özelliğinin de kaybına sebep olabilir. Bu nedenle bu ilişki tarzının özgünlüğü bilinmekle 

birlikte kentli olmanın gerekliliği, kentli davranış sergilemenin önemsenmesi bilinmelidir. 

Sosyolojik gözle bakıldığında hemşehrilik kentte çalışmaya ve herhangi bir konutta yaşam 

sürmeye dayalı ilklerle başlayan ilişkiyi sunmakta ve zamanla sosyalleşmenin ve ortak bir 

kimlik edinmenin de önemli olduğunu açıkça göstermektedir.  
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ÖZET 

Çevreci düşüncenin toplumsal ve siyasal zeminde halk tarafından gelen taleplerle kendine yer 

açması yerel yönetimlerin sorumluluk alanları açısından önem taşımaktadır. Yeşil siyaset, 

sadece ekosistem ve çevre sorunlarını değil, hem bunların nedenlerini hem de üretilecek 

çözümleri tartışan; yoksulluk, sosyal adalet, refah devleti, sosyal eşitlik, siyasi-idari 

parametrelerin dengesini sağlama gibi konularda da çaba gösteren bir yapılanmadır. Bu 

yapılanmanın hedefleri yerel yönetimlerin görev alanlarıyla doğrudan örtüşmektedir. 

Araştırmanın kapsamını oluşturan Giresun’un Tirebolu ve Espiye ilçeleri, bu Çalışmada yeşil 

siyaset açısından destekleyici bir örneklem olarak ele alınmaktadır. Doğu Karadeniz’de yer 

alan bu iki ilçe belediyesi; iklim, arazi, nüfus, yerleşim ve sanayileşme bakımından Doğu 

Karadeniz’in karakteristik özelliklerini taşımakta ve çevre sorunları açısından büyük 

benzerlikler göstermektedir. Çalışmada özellikle çevre sorunlarının çözümüne dair nasıl 

adımlar atıldığı veya atılması düşünüldüğü analiz edilmektedir. Bu çerçevede iki farklı siyasi 

partinin (AKP ve CHP’nin) yönetiminde olan iki ilçenin belediye başkan ve yardımcıları ile 

görüşmeler yapılarak, söz konusu projelerin yerel ölçekteki etkileri analiz edilmekte ve 

belediyelerin yeşil düşünce eksenindeki siyasal algısı elde edilen bilgiler üzerinden ve söylem 

analizi ile değerlendirilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Yeşil Siyaset, Ekolojik Siyaset, Çevre, Yerel Yönetimler. 

 

ABSTRACT 

Green politics discusses not only ecosystem and environmental issues/problems but also the 

causes and solutions to be produced. It is a structure that strives for issues such as poverty, 

social justice, welfare state, social equality, and balancing the political-administrative 

parameters. The objectives of this structuring directly coincide with the duties of local 

governments. 

In this study Tirebolu and Espiye that are two districts in Giresun where we conducted our 

research it is considered as an example that supports the study in terms of green politics. 

These two district municipalities located by the Eastern Black Sea have the characteristics of 
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the Eastern Black Sea Region in terms of climate, land, population, settlement and 

industrialization and show great similarities in environmental problems. In the districts where 

environmental problems are determined it is investigated how steps are taken or thought to be 

taken to tackle these problems. In this context, interviews are conducted with the mayors and 

deputy mayors of two districts under the management of two different political parties (AKP 

and CHP), and the effects of the projects at the local level are analyzed and the political 

perception of the municipalities on the axis of green thinking is evaluated through the 

information we obtained and discourse analysis. 

Keywords: Green Politics, Ecological Politics, Environment, Local Governments. 

 

1. GİRİŞ 

Ülkemizdeki çevre düşüncesinin ve hareketlerinin ortaya çıkışı ve ilerlemesi genel anlamda 

dünyadaki gelişmelere paralel biçimde değişim göstermiş ve uluslararası kurumsal ve sivil 

yaklaşımlardan doğrudan etkilenmiştir. Bununla birlikte çevre düşüncesi 1972 Stockholm 

Konferansı sonrasında tüm devletler tarafından ekonomik-politik kaygılar çerçevesinde bir 

yasal ve kurumsal zeminin oluşması açısından da tavandan tabana doğru şekillenmiştir. Bu 

durum kamuoyundan gelen ve siyasal zemini olan bir talepten ziyade uluslararası sistemin bir 

talebi olarak değerlendirilebilir. 

Çevre hareketlerinin ve çevre düşüncesinin politikleşmesi ve partileşme sürecine girmesi ise 

1988 yılında gerçekleşmiş ve Türkiye’de ilk yeşil parti deneyimi 1988 yılında kurulan 

Yeşiller Partisi ile başlamıştır. Yerel yönetimler ölçeğinde yeşil siyasetin kendine dair yer 

bulma çabaları da 1970’lerle beraber gündeme gelmiştir. 1975 yılından itibaren genelde 

kamunun eylem ve işlemleri sonucunda ortaya çıkan yerel/yöresel çevre sorunlarının 

giderilmesi talepleri yerel yönetimleri de konuya ilişkin düşünmeye ve politik dönüşüme 

zorlamıştır. 1975 Murgul’da faaliyete geçen Etibank Bakır İşletmeleri’nin bitki örtüsüne zarar 

verdiğini söyleyen yöre halkının dava açması literatürdeki ilk örnektir. Ardından 1977’de 

Silifke Akkuyu’da nükleer santralin kurulacağı açıklamaları üzerine protesto gösterilerinin 

yapılması, 1984 Gökova’da Termik Santraline yönelik tepkiler, 1986 yılında Çernobil’in 

etkilerine yönelik tepkiler  (Duru, 2002) yerel düzeyde çevre hareketlerinin siyasal zemine 

taşınmasına verilebilecek bazı örneklerdir. 

Çevreci düşüncenin toplumsal ve siyasal zeminde halk tarafından gelen taleplerle kendine yer 

açması (Müller-Rommel, 1989) kuşkusuz yerel yönetimlerin sorumluluk alanları açısından da 

önem taşımaktadır. Sürdürülebilir bir kentsel yaşamın inşası, enerji açısından verimli binalar, 

akıllı şebekeler, toplu taşıma ve yeşil alan planlaması gibi konulardan kaynaklara sahip olma, 

kullanma ve eşit erişim ve sosyal adaletin ve refahın sağlandığı bir yerel mekan veya 

mekanlar oluşturmak gibi konulara kadar geniş bir yelpazede yerel yönetimler siyasal 

yaklaşımlar geliştirebilme yeteneğine sahiptir. Bu kapsamda yeşil siyaset, sadece ekosistem 

ve çevre sorunlarını değil, hem bunların nedenlerini hem de üretilecek çözümleri tartışan; 

yoksulluk, sosyal adalet, refah devleti, sosyal eşitlik, siyasi-idari parametrelerin dengesini 

sağlama gibi konularda da çaba gösteren bir yapılanmadır. Bu yapılanmanın hedefleri yerel 

yönetimlerin görev alanlarıyla doğrudan örtüşmektedir. 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin siyasal ve toplumsal zeminini belirlemede önemli bir 

seçmen gücüne sahip olan iki büyük siyasi partinin (AKP ve CHP’nin) yerel düzeyde yeşil 

siyaset algısını Giresun’un Tirebolu ve Espiye ilçe belediyeleri örneğinde -elde edilen bilgiler 

çerçevesinde- tartışmaktır. Başlangıçta çevre sorunlarının neler olduğu belirlenen bu iki 

ilçenin belediye başkanları ve yardımcıları ile yapılan röportajlar neticesinde partilerin hem 

genel hem de yerel ölçekte konu ile ilgili görüşleri öğrenilerek söylem analizi yapma imkânı 

3. INTERNATIONAL ANKARA MULTIDISCIPLINARY STUDIES CONGRESS
December 5-7, 2021

Ankara, Turkey

Full Texts Book 526 www.izdas.org

_____________________________________________________________

____________________________________________________________



elde edilmiştir. Söylemlere dayalı analiz, parti programları ve uygulamalar ekseninde yeniden 

gözden geçirilerek genişletilmiştir. Kuşkusuz bu analiz yalnızca elde edilen verilerle sınırlıdır, 

diğer tüm belediyelere yönelik bir değerlendirme ve yorumlama için ayrı ayrı araştırmaların 

yapılması gerekmektedir.  

 

2. YEREL SİYASET VE ÇEVRE  

Yerel siyaset kent ölçeğinde faaliyet gösteren kimi, kurum ve kuruluşların, kent ve kent 

halkına ait sorun ve konuları ele alarak sürdürdükleri bir yerel iktidar mücadelesi; yerel 

düzeydeki kaynak ve imkânların kullanılarak, yerel ölçekteki vatandaşların mutluluk, refah ve 

adaletini sağlamak üzere yerel iktidar ve otorite üzerinden yerel toplumu idare etme sanatıdır. 

Yerel siyaset ve yerel demokrasinin genel siyasetin temeli olduğu yaklaşımı, siyaset 

kavramının yerel doğasıyla da örtüşmektedir (Akdoğan, 2008). 

Yerel aktörlerin karar alma ve uygulama süreçlerinde daha etkin olarak faaliyet göstermesini 

amaçlayan yerel siyaset (Görmez, 2018), Türkiye’de çevre sorunları açısından çok güçlü 

biçimde bir gündem belirleme işlevini henüz kazanabilmiş değildir. Her ne kadar 

küreselleşme sürecine koşut biçimde yerelleşme olgusu öne çıkmış ve yerel siyasetin 

toplumların öncelikleri arasında yer edinmesinin zorunluluğuna dikkat çekilmiş olsa da, bu 

durum “çevre gündemi” açısından hala içeriği tam ve planlı biçimde doldurulmuş bir alanı 

temsil etmemektedir. Geride bıraktığımız 2019 yerel seçimlerinde, ittifaklar ve siyasi partiler 

çevre sorunlarını bir propaganda olarak tartışmayı pek tercih etmemişlerdir. Genel seçim 

döneminde ise siyasal partiler (hem AKP hem de CHP genel başkanları) “çevre sorunlarını 

veya çevre ile ilgili konuları” doğrudan seçim gündemine taşıma konusunda oldukça çekimser 

ve pasif bir siyaset izlemişlerdir. 

Türkiye’nin yerel siyaseti incelendiğinde ön plana çıkan iki unsurdan bahsedilebilir. Aday 

ismi ve siyasi parti başlıkları altında toplanabilecek bu unsurlar ulusal siyasette de belirleyici 

rol oynamaktadır. Yerel siyasette, seçimin yapıldığı yerel idarenin nüfusu küçüldükçe 

belirleyici olarak aday isminin ön plana çıktığı görülmektedir. Fakat il ve ilçeler ölçeğinde bir 

değerlendirme yapıldığında, adayın mensubu olduğu siyasi partinin politik konumu önemli bir 

etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Seçmen belediye başkanını seçerken aynı zamanda 

adayın siyasi kimliğini de kabullenmiş ve adayı iktidara taşımış olmaktadır. 

Günümüzde yerel yönetimler, yörelerinin sorunlarını ve önceliklerini kendi öz kaynaklarına 

göre değerlendirerek bir “çevre yönetimi” yaklaşımı geliştirmeye çalışmaktadırlar (Evirgen, 

1996). Burada ülke ölçeğinde sürdürülmekte olan politikaların yerele sunduğu bir gündem 

üzerinden yerel politikaların belirlendiğini ifade etmek de gerekir.  

Çevreye verilen zararın nedeni olarak insan ve insanın yaşam ile ilgili etkinlikleri 

gösterilebilir. Bu nedenle yerel yönetimlerin inisiyatifi olmadan çevrenin korunması ve 

geliştirilmesi olanaklı görünmemektedir (Geray,1998). Çevre sorunlarının temel sebebi olan 

insan etkinliklerinin önemli bir bölümü, belediyelerin yetki sınırları içerisinde, belediyelerin 

izni ve denetimi altında gerçekleştirilmektedir. 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 3. Bölüm 14. maddesinde belediyenin görev ve 

sorumluluklarına değinilmiştir. Buna göre (2005: Md.14); 

 Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, 

ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, 

temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin 

ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve 

tanıtım, gençlik ve spor, orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları sosyal hizmet ve yardım, 
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nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar 

veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar 

ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır.  

 Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar 

ve çocuklar için konukevleri açabilirler.  

 Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir 

veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili 

her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve 

tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve 

işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması 

mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir.  

 Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor 

kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor 

karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece 

alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla 

ödül verebilir.  

 Gıda bankacılığı yapabilir.  

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun belediyelere verdiği imtiyaz ve yetkilerin açıklandığı 15. 

Maddesinde ise çevre ile ilgili şu fıkralar karşımıza çıkmaktadır (2005: Md.15): 

e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve 

yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, 

işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. 

g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve 

depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. 

o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer 

işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; 

sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve 

hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre 

kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. 

 

3. YEREL YEŞİL SİYASET VE GİRESUN 

3.1. Giresun’un Espiye ve Tirebolu İlçelerinin Çevre Sorunları 

Karadeniz Bölgesi, kendine has iklimi ve bitki örtüsü ile Türkiye’nin özgün ve özel bir 

coğrafyasını temsil etmektedir. Özellikle bölgenin doğusu, aldığı yoğun yağış nedeniyle 

Türkiye’nin en zengin ormanlık alanlarına ev sahipliği yapmaktadır. Eşsiz güzellikteki yayları 

ve endemik bitki çeşitliliği gibi özellikleriyle de doğa turizminin geliştiği ve Ordu’dan 

Artvin’e kadar uzanan bu coğrafya, çevre politikaları açısından Karadeniz Bölgesi içerisinde 

ayrıca ele alınması gereken bir yerdir.  

Nüfus bakımından incelendiğinde Karadeniz Bölgesi,  T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 11/07/2019 

tarihli verilerine göre 7.674.496 kişilik nüfusuyla Türkiye’nin en az nüfusa sahip 2. Bölgesi 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Engebeli bir topografyaya sahip olması nedeniyle kentleşme 

oranı ve dolaylı olarak nüfus yoğunluğu bölgenin doğusuna gittikçe azalmaktadır. Bu durum 

sanayileşmede de benzer bir görünüm sunmaktadır (Giresun Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 

2020). 
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Araştırmamızı gerçekleştirdiğimiz Giresun’un Tirebolu ve Espiye ilçeleri de; iklim, arazi, 

nüfus, yerleşim ve sanayileşme bakımından Doğu Karadeniz’in karakteristik özelliklerini 

taşıyan özel coğrafi alanlardır. Çevre sorunları açısından büyük benzerlikler gösteren iki 

komşu ilçeyi, barındırdıkları bazı ekonomik ve kültürel farklılıklar nedeniyle ayrı olarak 

incelemek, çevre sorunlarının nedenlerini daha iyi anlaşılması açısından faydalı olacaktır  

Giresun-Trabzon sahil yolu üzerinde kıyı boyunca denize paralel olarak uzanan Espiye 

İlçesi’nin denize 7 km’lik bir kıyısı bulunmaktadır. Doğuda Gelevera Deresi batıda Yağlıdere 

olmak üzere iki dere arasına kurulmuş olan ilçenin engebeli arazisi, iç kesimlere doğru 

yerleşimi zorlaştırmaktadır. Arazinin engebeli olması ve jeopolitik konumunun getirdiği 

dezavantajlar nedeniyle ilçede bulunan sanayi tesislerinin sayısı az olup, ağır sanayi kaynaklı 

çevre sorunları henüz ilçede deneyimlenmemiştir. Fakat 09/11/2020 tarihinde Ak Parti (AKP) 

İl Başkanı Kenan Tatlı’nın başkanlığında yapılan Espiye, Yağlıdere, Tirebolu, Doğankent ve 

Güce Belediye Başkanlarının katıldığı toplantı sonucunda alınan karar ile 640 dönümlük arazi 

üzerine kurulması planlanan Giresun 3. Organize Sanayi Bölgesi’nin 440 dönümlük 

bölümünün Tirebolu; 200 dönümlük bölümünün de Espiye ilçelerini kapsayacak şekilde 

yapılması kararlaştırılmıştır (Yeşil Giresun, 10 Kasım 2020). Bu karar ile yakın bir zamanda 

(tarih henüz netleştirilmemiştir) yapımına başlanacak olan sanayi bölgesinin Espiye İlçesi için 

de yeni çevresel sonuçlar doğuracağı düşünülmektedir. 

2019 yılında 35.649 olarak tespit edilen ilçe nüfusunun yaklaşık olarak 3/1’i kırsal alanda 

yaşamaktadır. Karadeniz Bölgesi’nin doğusundaki yerleşim bölgelerinin çoğunda olduğu gibi 

Espiye’nin de nüfus artış hızı düşüktür. Son on yıl içerisinde yaklaşık olarak %2 

ortalamasında seyreden nüfus artış hızı, 2017 yılında %-5,23 ile negatif yönde ilerlemiştir. 

2018 yılında tekrar yukarı yönlü hareketler gözlenmeye başlamıştır. İlçede yüksek nüfustan 

kaynaklanan çevre sorunlarına rastlanmasa da, ilçenin ürettiği günlük 35 ton civarındaki çöp 

miktarı, katı atık tesisi olamayan tüm yerleşim birimlerinde olduğu gibi bu bölgede de 

çevresel sorun teşkil etmektedir. 

Giresun’un doğusunda yer alan ve Espiye İlçesinin de doğu yönünden komşusu olan Tirebolu 

İlçesi ise arazi, iklim ve nüfus özellikleri bakımından komşusu ile benzerlik göstermektedir. 

2019 yılı verilerine göre nüfusu 31.854 kişi olarak tespit edilen Tirebolu İlçesinin nüfus artış 

hızı çok düşük seyretmekte olup, 2009, 2011, 2012,2017 ve 2019 yıllarında nüfusunun 

azaldığı görülmektedir. Espiye de olduğu gibi çöp arıtma tesisi bulunmayan Tirebolu İlçesi de 

katı atık yönetimi konusunda örnek gösterilebilecek bir yerleşim yeri olarak 

görünmemektedir. 

Tirebolu ilçe merkezinde bulunan çay fabrikası, konumunun da etkisiyle ilçeyi atık boyutunda 

en çok etkileyen sanayi kuruluşu durumundadır. Çay fabrikası haricinde sanayi kuruluşları 

açısından zengin olmayan ilçede, kurulması planlanan Giresun 3. Organize Sanayi 

Bölgesi’nin büyük bir bölümüne (440 dönüm) ev sahipliği edeceği için gerekli önlemler 

alınmadığı takdirde sanayi kaynaklı çevre sorunlarında artış yaşanacağı beklenebilir. 

Atık su arıtma tesisinin olduğu fakat kullanılmadığı Tirebolu ve tesisin bulunmadığı Espiye 

ilçelerinde kanalizasyonların tahliyesi, önemli bir çevre sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Akarsulara deşarj edilmekte olan sıvı atıklar, iki ilçeyi de su kirliliği sorunuyla karşı karşıya 

bırakmaktadır.  

Su kirliliği sorununa Giresun İli 2019 Yılı Çevre Durum Raporunda da dikkat çekilmektedir: 

‘…tarımsal mücadele ilaçlarının ve kimyasal gübrelerin bilinçsizce ve kontrolsüz kullanımı, 

evsel atıklarda bulunan “sert (biyolojik parçalanmaya dayanıklı) deterjan” kalıntıları da göz 

önüne alındığında “su kirliliğine” etki eden birçok unsurun olduğu açıkça bilinmektedir. 

Deniz ve göl kenarı gibi ortamlara yakın kurulan yerleşim yerlerinde evsel atıkların fazlalığı 
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göz önüne alındığında, kirlenmenin buralarda önemli boyutlarda yaşandığı açıkça 

görülebilmektedir.’’(2019 Çevre Durum Raporu, s.27). 

Yoğun ve yeşil bitki örtüsüne sahip olmaları, ağır sanayi tesislerinin azlığı ve düşük 

nüfuslarına rağmen, Giresun ili genelinde olduğu gibi araştırma yaptığımız ilçelerde de hava 

kalitesinin beklenen düzeyde olduğu söylenemez. Giresun’un ilçelerinde hava kalitesi izleme 

istasyonları bulunmamaktadır. İl merkezinde iki noktada bulunan hava kalitesi izleme 

istasyonlarından alınan verilerde 45 ile 90 aralığında değişen değerlere rastlanmaktadır. Kıyı 

ilçelerinin de benzer bir hava kalite indeksine sahip olduğu düşünülmektedir. Referans olarak 

50-100 arası değerler orta kalite1 olarak geçmektedir.‘’(2019 Çevre Durum Rap., s.6-7). 

Hava kalitesini etkileyen en önemli unsurlardan biri inversiyon olayının görülme sıklığıdır. 

Söz konusu ilçelerin kuzey yönünden Karadeniz, güney yönünden ise denize paralel uzanan 

yüksek sıradağlar ile kapalı durumda olması, dağlar ile deniz arasındaki mesafenin kısa oluşu 

gibi nedenlerden dolayı inversiyon olayı sık aralıklarla meydana gelmektedir. Ayrıca 

doğalgaz kullanımının tam olarak yaygınlaşmaması, kış aylarındaki hava kalitesini önemli 

ölçüde düşürmektedir. 

İki ilçenin ortak sorunu olan inversiyon olayı ve ısınma kaynaklı hava kirliliğine ek olarak, 

Tirebolu İlçesinin tam merkezinde bulunan çay fabrikası, ilçenin hava kalitesini ciddi oranda 

etkilemektedir.  

 

 

Tirebolu Çay fabrikası ( ÇAYKUR) 

İki ilçenin çevre sorunlarına verilebilecek diğer bir örnek HES’e (Hidroelektrik Santrallere) 

dayalı enerji üretim projeleridir. Enerji üretiminin büyük bölümünün HES’ler tarafından 

                                                            
1 Orta Kalite: Hava kalitesi uygun fakat alışılmadık şekilde hava kirliliğine hassas olan çok az sayıdaki insanlar 

için bazı kirleticiler açısından orta düzeyde sağlık endişesi oluşabilir. 

Türkiye’de hava kalitesi ile ilgili temel dayanak olan Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği ile 

belirlenen limit değerler ile Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliği’nin belirlemiş olduğu limit değerler arasında 

farklılık gösterenler vardır. Örneğin; NO2, Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliği limit değerlerine göre saatlik 

200μg/m3, yıllık 40μg/m3 olarak; SO2 Dünya Sağlık Örgütü 24 saatlik limit değeri 20μg/m3, Avrupa Birliği 24 

saatlik limit değeri 125μg/m3; PM10 ise 24 saatlik limit değerleri Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliği ile 

uyumluyken yıllık limit Dünya Sağlık Örgütü için 20μg/m3 olarak belirlenmiştir. NOX ve CO değerleri ise 

Avrupa Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü limit değerleri ise aynıdır (Çevre Mühendisleri Odası, 2019).  
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karşılandığı Espiye ve Tirebolu, HES’lerin neden olduğu genel çevre sorunları ile de 

yüzleşmektedir. HES’ler derelerin taşıdığı yükün büyük bölümünü tutarak denize ulaşmasını 

engellemekte ve çevrelerinde alan tıraşlaması yapılarak, bu organik maddelerin oluşup denize 

karışmasına engel olmaktadır. Bu sorun, ilçelerin sıvı atıklarının akarsu ve denize deşarj 

edilmesi nedeniyle oluşan su kirliliği ile birleşerek balık çeşitliliğini ve sayısını olumsuz 

yönde etkilemektedir. 

Ayrıca bu iki ilçe coğrafi özelliklerinden kaynaklanan özel sorunlar da yaşamaktadır. Yoğun 

yağış alan bir bölgede yer alan Espiye ve Tirebolu ilçeleri, küresel ısınmanın bir sonucu 

olarak ortaya çıkan anormal yağış düzeninden, Doğu Karadeniz’in genelinde olduğu gibi 

yüksek oranda etkilenmektedir. 22 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleşen sel felaketi buna örnek 

olarak gösterilebilir. Tirebolu-Doğankent ve Espiye-Yağlıdere arasındaki kırsal bölgeler, 

ilçelerin sel felaketinden ciddi şekilde etkilenmiştir. 

 

HES nedeniyle yeşil alanı tıraşlanmış bir bölge ( Yağlıdere )  

Tirebolu ve Espiye ilçeleri, Sinop’tan başlayıp Gürcistan sınırına kadar devam eden 

Karadeniz sahil yolunun güzergâhı üzerinde bulunmaktadır. Bu yol Giresun ilinin pek çok 

ilçesinde olduğu gibi (İl merkezi de dahil) Espiye’nin de sahille olan bağlantısını büyük 

ölçüde koparmıştır. Ayrıca yol yapımı için yer yer yapılan deniz dolgusu, fırtınalı havalarda 

deniz yutması gibi sorunlara yol açmaktadır. Tirebolu halkı, Karadeniz sahil yolunun ilçe 

merkezinden geçmesine karşı çıkmış ve şiddetli protestolar neticesinde yolun merkezin 

dışından tünel ile geçmesini sağlamıştır. 

Tek başına çevre sorunu olarak değerlendirilemeyecek bir husus olsa da, Espiye’nin ilçe 

merkezinde yeşil alan görmek oldukça zordur. Kırsal alanlarında yeşilin her tonunu 

barındırabilen Espiye’nin merkezi,yeşil alan olarak nitelendirilebilecek park ve bahçeler 

yönünden oldukça fakirdir. 
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Espiye İlçe Merkezinden bir görünüm(2017) 

Çevre sorunlarının önlenmesi ve tazmin edilmesi hususunda kritik öneme sahip noktalardan 

biri de halkın çevreye karşı olan duyarlılığıdır. Yöre halkının çevre konusundaki 

hassasiyetinin fazla olduğu bölgelerde, çevre sorunlarının önlenmesi ve çözüme 

kavuşturulması daha kolay olmaktadır. Bu anlamda her iki ilçeye ilişkin kesin bir yorum 

yapmak pek olanaklı görünmemektedir. Ancak araştırmacılar olarak tarafımızdan farklı 

dönemlerde yapılan sınırlı düzeydeki sokak incelemeleri sonucunda (Temmuz, Ağustos, Eylül 

2020 dönemlerinde) Tirebolu halkının özellikle çöp konteynırlarını kullanma ve yeşil ve kıyı 

alanlarını kullanma kültürü açısından daha bilinçli bir yaklaşım sergiledikleri söylenebilir.  

3.2. İki Belediyenin Çevre Sorunlarına Yaklaşımları 

Üç dönemdir Ak Parti’ye ait olan ve belediye başkanlığında 2014 yılından itibaren mevcut 

başkan Mustafa Karadere’nin bulunduğu Espiye Belediyesi’nin çevre sorunlarının çözümüne 

yönelik geliştirdiği projelerde, Ak Parti’nin 2023 hedefleri ile olan paralellik göze 

çarpmaktadır. “Sıfır Atık” ve kanalizasyon sorunun çözümü temeline dayanan bu projeler ile 

ilgili atılan adımların yanı sıra bazı özel çalışmaların da yapıldığını görmekteyiz. 

“Sıfır Atık Projesi” kapsamında ilçedeki özel işletmelerin ve resmi kurumların katı atıklarının, 

özel bir firma aracılığı ile geri dönüşümü sağlanmaya başlanmıştır. Atık yağlar konusunda da 

benzer bir uygulamanın olduğu ilçede, dağıtılan özel bidonlar ile işletmelerin faaliyetleri 

sonucunda ortaya çıkan atık yağlar toplatılarak doğaya karışması önlenmektedir. Sebze 

atıkları ile ilgili yürütülen bir proje kapsamında, organik atıkların toplanıp gübreye 

dönüştürülerek geri dönüşüm kapsamına alınması hedeflenmektedir. Bu atık toplama 

faaliyetleri özel işletmeler ve resmi kurumlar ile sınırlı olup, 2023 yılına kadar evsel atıklarda 

da uygulanmaya başlanması planlamaktadır. 

Akarsulara deşarj edilen kanalizasyon sorununun çözümü olarak derin deşarj yöntemi 

belirlenmiş olup, 2013 yılında projenin çalışmalarına başlanmıştır. Büyük bölümü 

tamamlanmış olan projenin sonucunda, sıvı atıklar dereler yerine denizin açıklarına deşarj 

edilerek derelerin korunması amaçlanmaktadır. 

Bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla İlçe’nin merkezinde bisiklet yolları yapılması 

planlanmaktadır. Şehir içi trafiği azaltılarak fosil yakıt kullanımının minimuma indirilmesi 

amacıyla planlanan bu projenin, ülke genelinde yürütülen doğalgaz kullanımını teşvik 

uygulamaları ile birlikte ilçenin hava kalitesini arttıracağı beklenebilir. 

“Örnek Çevreci Sokak Projesi”, Espiye Belediyesi’nin çevre koruma faaliyetleri kapsamında 

yürüttüğü başka bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. Merkez Mahallesi Bülent Ecevit 

Caddesi’nin 2021 yılının sonuna kadar çeşitli çevreci uygulamalarla dönüştürülerek örnek 

teşkil etmesi ve uygulama yolu ile halkın çevre bilincinin arttırılması hedeflenmektedir. 

Sokaktaki çöp konteynırlarının tamamının %100 geri dönüşüm özelliğinde dört gözlü olarak 
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yerleştirilmesi, sokak lambalarının güneş enerjisi panelleri ile kendi elektriğini üretebilmesi, 

yeşillendirme faaliyetleri gibi uygulamalara yer verilmesi düşünülmektedir. Ayrıca bölge 

halkının çevre konusundaki duyarlılıklarını geliştirmeye veya arttırmaya yönelik çeşitli 

broşürler de dağıtılmaktadır. 

 

Örnek Çevreci Sokak Projesi’nin uygulanacağı sokak (Espiye) 

Yenilenebilir kaynaklardan enerji üretiminin olmadığı Espiye İlçesi’nde, 2023 yılına kadar 

güneş enerjisi panellerinin kurulması amaçlanmaktadır. Fakat bu projenin detayları henüz 

kararlaştırılmamıştır. 

Çevre odaklı çalışmalarında vakıflar ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği bulunmayan 

Espiye Belediyesi’nin, yeşil sertifikalı ürünleri de bulunmamaktadır. Kent konseyi 

kurulmamış olan Espiye Belediyesi’nde, doğal olarak Yerel Gündem 21 uygulamalarından da 

söz edilememektedir. 

2014-2019 yılları arasında Ak Parti’nin yönettiği, son seçimlerde CHP’ye geçen ve 3. Kez 

başkanlık koltuğuna oturan Burhan Takır’ın yönetimindeki Tirebolu Belediyesi 

incelendiğinde, çevre sorunları ile ilgili atılan adımların Espiye Belediyesi ile benzerlik 

gösterdiği görülmektedir. Katı atıkların geri dönüşümü, şehrin yoğun atık üreten bölgelerinde 

geri dönüşüm kafesleri aracılığı ile özel bir şirket tarafından yürütülmektedir. Ağırlıklı olarak 

özel işletmeleri ve devlet kurumlarını kapsayan geri dönüşüm uygulamasının, ilerleyen 

dönemlerde özel hanelere yayılması amaçlanmaktadır. 

Sıvı atık yönetimi olarak derin deşarj yönteminin uygulandığı Tirebolu İlçesi’nin, 

Doğankent’te finansmanı HES firması tarafından karşılanan atık su arıtma tesisi bulunmasına 

rağmen, teknik sorunlar nedeniyle tesis verimli çalışmamaktadır. Sıvı atık yönetimi için 

Giresun ilinin tamamında benimsenen derin deşarj yöntemi ile akarsuların kalitesi korunsa da, 

deniz suyuna ciddi zararlar verilmeye devam edileceği gerçeği karşımızda durmaktadır. 

Gri su ve yağmur suyu hasatları ile ilgili geliştirilme aşamasında olan projelerin 2021 yılından 

itibaren kâğıt üzerinde tamamlayıp uygulama aşamasına geçilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca 

Tirebolu Belediyesi’nin AR-GE proje birimi tarafından geliştirilmekte olan, bölgesel organik 

atıklardan (çay, fındıkkabuğu ve ısırgan atıkları) elde edilen boyar maddeler ile geleneksel 

dokuma ürünü olan Tirebolu Bezi üretimine 2021 yılı içerisinde başlanması amaçlanmaktadır. 

Kadın Girişimci Kooperatifi ile birlikte yürütülen bu proje, vakıf ve STK’lar ile yapılması 

gereken işbirliğinin güzel bir örneğidir. 
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Tirebolu, Espiye, Yağlıdere ve Güce Belediyeleri’nin ortak yürütmüş oldukları Avrupa Birliği 

Projesi kapsamında yer alan “İklim Değişikliği Projesi” ile iklim değişikliğinden kaynaklanan 

sorunların erken uyarı sistemleri aracılığı ile tespit edilip önlenmesi amaçlanmaktadır. 

Yenilenebilir enerji sistemlerinin bulunmadığı Tirebolu İlçesi’nin güneş potansiyelinin az 

olması nedeniyle belediye tarafından Alucra İlçesinde planlamaya alınan, yasal izinler ve 

projesi kapsamında ihalesinin 2020 yılında yapıldığı 1 MGW’lik elektrik üretilmesi 

amaçlanan GES (Güneş Enerji Santrali) projesi bulunmaktadır. Bu projenin 2021 yılının 

üçüncü çeyreğinden itibaren hayata geçirilmesi planlanmaktadır. Ayrıca Alucra İlçesinde özel 

sektör tarafından hayata geçirilecek ve yıllık 3 milyon kw/h ‘nin üzerinde enerji üretebilecek 

ayrı bir GES projesi daha bulunmaktadır. 

İlk olarak 2013 yılında yavaş şehir (Cittaslow) olma amacı ile İzmir’de bulunan Yavaş 

Şehirler Ağı Türkiye Temsilciliğine müracaatta bulunan Tirebolu Belediyesi, başvurularını 

2014 ve 2017 yılında tekrarlamıştır. 2016 yılından sonra Yavaş Şehir Kurulu’nun, 70 kriter 

üzerinden belirlenen çalışmaları biraz daha dönüştürmesi nedeniyle yeterli puanı alamamıştır. 

Yavaş şehir olma hayalinden vazgeçmediklerini söyleyen Belediye Başkanı Burhan Takır, 

“imkânlar ölçüsünde gerekli adımları tekrar atacaklarını” ifade etmektedir. 

3.3. Belediyelerin Yeşil Siyaset Konusundaki Yaklaşımları 

Parti programları incelenip, ilgili kişilere yöneltilen yeşil siyaset ve çevre ilgi sorular ışığında 

konuya ilişkin genel bir değerlendirme yapmak mümkündür. 

AKP Parti programında ‘’Sosyal Politikalar’’ bölümünün alt başlıklarından biri olan çevre ile 

ilgili açıklamalar (Partimiz çevre sorunlarına hem sağlıklı bir ortam sağlanması, hem de 

ulusal maliyetlerin azaltılması açısından bakmaktadır açıklaması) Ak Parti’nin yerel 

yönetimlerdeki siyasetine de yansımaktadır. 2023 hedefleri kapsamında şehirleri daha 

yaşanabilir hale getirmek için sıfır atık ve kanalizasyon sorunlarının çözüme ulaştırılması 

üzerinde durulan Ak Parti’de, politik olarak tekno-merkezci yaklaşımın hâkimiyeti 

görülmektedir. 

Espiye Belediyesi yöneticilerinin de, insan mutluluğu ve üstünlüğünü temel alan tekno-

merkezci br yaklaşım geliştirdikleri düşünülmektedir. Doğanın var olan sosyo ekonomik 

çerçevede yönetilebileceğini öne süren bu yaklaşım, çevreciliğin önemini reddetmese de, 

gelişirken doğayı korumayı yeterli bulmakta ve siyasal ekolojinin uzağında 

konumlanmaktadır. Espiye Belediyesinin çevre sorunları ile ilgili faaliyete geçirdiği ve 

planlama aşamasında olan projeleri, bu bağlamda tekno-merkezci görüşleri ile tutarlılık 

göstermektedir.  

CHP’nin parti programı incelendiğinde çevre konusunun “Sosyal Refah Devleti” ana başlığı 

altında, ayrı ayrı beş alt başlıkta toplandığı görülmektedir. Bu alt başlıklar; ‘çevreye duyarlılık 

çağdaşlıktır, çevre koruma politikaları, küresel ısınma, denizlerimizin ve tatlı sularımızın 

kirlenmesine karşın etkin mücadele ve hayvan hakları’ olarak sıralanmaktadır. Parti 

programında, ekosistem ve çevre ile alakalı konulara Ak Parti’ye kıyasla daha çok yer 

vermesine rağmen, Ak Parti’den farklı olarak eko-merkezci bir bakış açısına sahip olduğu 

söylenemez. İnsan merkezli bir gelişim stratejisini benimseyen CHP’nin de parti programında 

nükleer enerjiye vermiş olduğu destek, tekno-merkezci konumun en önemli kanıtlarından biri 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca çevre ile bağlantılı beş alt başlığın parti programının en 

sonunda yer alması, çevre sorunlarının parti öncelikleri bakımından kaçıncı sırada olduğuna 

dair bir eleştiri zemini oluşturmaktadır.  

Tirebolu Belediye Başkanı Burhan Takır’a sorduğumuz; Ülkenin ve yerel ölçekte il ve 

ilçelerin gelişimi en önemli amaçlarınızdan. Peki, kendinizi bu iki şıktan hangisinde 
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konumlandırırsınız? Gelişirken doğayı koruyan mı? Doğayı korurken gelişen mi ? 

Neden? Sorusuna vermiş olduğu: 

“Doğayı korurken gelişen; olarak cevap verebiliriz. Gelişirken doğayı korumak; bir anlamda, 

gelişmeye doğru eksen kayması olacağı ve doğanın korunması ikinci planda kalacağını 

düşünüyorum. Dolayısıyla doğanın korunması ile insanların kalkınması ve gelişimini 

sağlanabilir.” cevabı, partisinin aksine, insan yerine doğaya öncelik veren eko-merkezci bir 

görüşe sahip olduğunu göstermektedir. Fakat Tirebolu Belediyesi’nin çevre ile ilgi konularda 

yapmış olduğu çalışmalar incelendiğinde, eko-merkezci yaklaşımın temelleri üzerine inşa 

edildiği söylenemez. Tirebolu Belediye Başkanı’nın eko-merkezci yaklaşım ile büyük oranda 

uyuşan görüşlerinin sahadaki çalışmalara yansımamasının siyasal, toplumsal ve ekonomik 

nedenleri bulunmaktadır.  

Başkanın görüşleri ile uygulamada gördüğümüz farklılıkları ortaya çıkaran en önemli siyasal 

neden; merkezi yönetimin ve genel olarak siyasi partilerin insanı merkeze koyan bir çevre 

anlayışına sahip olmasıdır. Ekonomik nedenler başlığı altında inceleyebileceğimiz en önemli 

husus ise, çevre odaklı projeler geliştirilmesinin önündeki finansman sorunlarıdır. Merkezi 

idareden yerel yönetimlere ayrılan bütçenin yerel idarenin nüfusu ile paralellik göstermesi 

nedeniyle, oldukça sınırlı bir nüfusa sahip olan Tirebolu İlçesi’nin aldığı ödenek de aynı 

doğrultuda sınırlı olmaktadır. 

Belirtilen faktörlerin, çevre konusunda geliştirilebilecek önemli projelere engel teşkil edecek 

nitelikte oldukları açıktır. Fakat bunların Kadın Kooperatifi ile birlikte yürütülen organik 

boyar madde üretimi gibi düşük maliyetli projelerin geliştirilmesine de engel değildir.  

 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çevre sorunlarını incelediğimiz ilçelerin mali olanaklarının sınırlı olması nedeniyle, 

HES’lerden ve sıvı atıklardan kaynaklanan sorunlarının kalıcı çözümlere ulaştırılabilmesi, 

ancak merkezi yönetimle yapılacak işbirliğiyle mümkün olacaktır. Henüz iki ilçede de bu 

doğrultuda atılmış bir adım bulunmamaktadır. Katı atık yönetimi konusunda sınırlı adımlar 

atan iki ilçe belediyesinin, hayata geçirmeyi düşündükleri geri dönüşümü hane halklarına 

yayma projeleri, katı atık sorunun çözümünde önemli bir rol oynayacaktır. 

Farklı siyasi partilerin yönettiği dört belediye tarafından ortak yürütülen iklim değişikliği 

projesine ayrı bir parantez açmak gerekir. Her ne kadar iklim değişikliğini önlemek yerine 

sonuçlarıyla mücadele edilmesini amaçlayan bir proje olsa da, iklim değişikliğinin ciddi bir 

sorun olduğunun ve bu sorunun nelere mal olabileceğinin anlaşılmaya başladığının bir 

göstergesi durumundadır. Ayrıca çevre ile ilgili projelerin büyük bölümünün 2019 yılından 

itibaren geliştirilmeye başlanmış olması, söz konusu belediyelerin çevre hassasiyetlerinin 

yükselmeye başladığını göstermektedir. 

Röportajlardan elde edilen veriler ışığında yapılan söylem analizinin sonucuna göre; CHP’li 

Tirebolu Belediyesi, Ak Parti’li Espiye Belediyesi’ne kıyasla çok daha çevreyi önemseyen 

görüşlere sahiptir. Ancak eko-merkezci bir yaklaşıma konumlandırılabilecek açıklamalar 

içeren Tirebolu Belediyesinin görüşleri, sahadaki uygulamalarda açık bir şekilde 

görülememektedir. Çalışmanın önceki bölümlerinde değinmiş olduğumuz uygulamadaki 

eksikliği ortaya çıkaran nedenler, o konu üzerinde yeni ve farklı bir araştırma yapılmasını 

gerektirecek öneme sahiptir. 

Parti programları incelendiğinde Ak Parti’nin insan merkezci fakat çevreyi de önemsediğini 

ifade ettiği yaklaşımında, CHP ile hemfikir olduğu görülmektedir. Parti programında çevre ile 

ilgili konulara daha çok yer veriyor olması, CHP’nin ekolojik siyasete daha yakın bir politik 
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konumda bulunduğu anlamına gelmemektedir. Her iki parti de kurumsallaşmış sistem içi 

siyasetin anlayışını sürdürmektedir. Yeşil siyaset açısından yenilik getirici özgün değer 

taşıyan bir platform yaratmayı hedefledikleri bir siyasal zemin (metin, politika belgesi, 

program vb) henüz bulunmamaktadır.  

Benzer araştırmaların daha önce yapılmamış olması, araştırmanın kapsamının iki küçük ilçe 

ile sınırlı olması ve bu ilçelerin büyük çapta projeler geliştirecek imkânlara sahip olmamaları; 

araştırmanın sonuçları ile ulusal ölçekte, kesin ve genel değerlendirmeler yapılmasına engel 

teşkil etmektedir. Aynı nedenlerden dolayı bu araştırmadan, yeşil politik akıma, söz konusu 

iki partiden nasıl bir destek gelebileceği cevabını vermek için de yeterli veri elde 

edilememiştir. Hem bu araştırmadan elde edilen verilerin sağlamasını yapmak hem de 

konuyla ilgili daha fazla bilimsel veri elde edilebilmesi için, benzer bir araştırmanın daha 

büyük ve imkânları daha geniş yerel idareler üzerinde yapılması faydalı olacaktır. Seçilecek 

yerel idarelerin daha büyük ölçekli çevre sorunları yaşıyor olmaları (ağır sanayii, biyo 

teknoloji riskleri vb.) yapılacak araştırmanın sonuçlarının daha anlamlı olmasına katkı 

sağlayacaktır. 
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ÖZƏT 

Mətbuat yarandığı gündən xalqın haqq sözü olub. Məqsədi isə xalqı girdiyi çirkabdan çıxarmaq 

olub. Zaman-zaman mətbuat xalqı oyatmış demokratiyanın, azadlığın, müstəqilliyin, birliyin 

nə olduğunu başa salmağa çalışmışdır. Bunun üçün uzun zaman mübarizələr getmiş, müxtəlif 

sayda qəzet və jurnallar fəaliyyət göstərmiş və bağlanmışdır. Böyük mütəfəkkirlər xalq üçün 

yazmış, yaratmışlar.        

Maarifçiliyi, ictimai tərəqqini, elmi texniki yeniliyi, düzlüyü, milli namus və qeyrəti bütün 

varlıqları ilə təbliğ və təşviq edən “Əkinçi” mühərrirləri feodalizm, müstəmləkəçilik və onların 

iqtisadi, ictimai və mədəni sahədəki təzahürlərinə qarşı amansız mübarizə aparırdılar. 

H.Zərdabi milli jurnalistikanın vəzifəsini də məhz bunda görürdü: ”hər kəsi çağırıram, gəlmir, 

göstərirəm görmür, deyirəm qanmır. Axır gördüm ki, onları haraylayıb çağırmaqdan onlara 

deməkdən başqa bir qeyri- əlac yoxdur. Olmaz ki, mənim sözümü eşidənlərdən heç bir qanan 

olmasın. Neçə ki, bir bulağın suyunun altına nə qədər bərk daş qoysan, bir neçə ildən sonra su 

tökülməkdən o bərk daş möhür ilə əriyib deşilir. 

Kiçik bir zaman ərzində məhz mətbuatın sayəsində xalq savadlanmış, milli ruh yüksəlmiş, hətta 

azad olmaq həvəsləri də yaranmışdır. Bunun nəticəsi olaraq 1918-ci ilində müstəqil olmaq şansı 

qazanmış və bunu gözəl dəyərləndirmişdir. Düzdü çox qoruyub saxlaya bilməsəkdə yenidən 

azad olmağa şansımız yarandı. Biz bu şansı da yüksək dəyərləndirib azad olduq ki, artıq bu 

azadlıq bizim öz əlimizdədir. Dövlətimizi qurduq. Azad olduq. Demokratik bir dövlət olmaq 

üçün yenidən qurma işləri ağardıq. 

Açar söz: Müstəqillik, maarifçiik, ictiami tərəqqi 

ABSTRACT 

The press has been the people's word of truth since its inception. The goal was to get people out 

of the filth they entered. From time to time, the press has tried to explain what democracy, 

freedom, independence and unity are. For a long time there were struggles for this, various 

newspapers and magazines operated and closed. Great thinkers wrote and created for the 

people. Propagating and encouraging enlightenment, social progress, scientific and 

technological innovation, honesty, national honor and zeal with all their being, the "Akinchi" 

editors fought ruthlessly against feudalism, colonialism and their manifestations in the 

economic, social and cultural spheres. H. Zardabi saw the task of national journalism in this: “I 

call everyone, they do not come, I show, they do not see, I say they do not bleed. In the end, I 

saw that there was no choice but to call them and tell them. It is impossible that there is no 

blood from those who hear my words. No matter how many hard stones you put under the water 

of a spring, after a few years the water will spill and the solid stone will melt and pierce with a 

seal. 
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In a short period of time, thanks to the press, the people became educated, the national spirit 

rose, and even the desire to be free arose. As a result, he had a chance to become independent 

in 1918, and he appreciated it. Although we could not save much, we had a chance to be free 

again. We appreciated this chance and became free, because this freedom is already in our 

hands. We have built our state. We are free. To become a democratic state, we have rebuilt. 

Key words: Independence, enlightenment, social progress 

Azərbaycanda demokratik cəmiyyətin əsas strukturlarından olan jurnalistika institutunun 

formalaşması və azad siyasi fəaliyyət üçün şəraitin yaradılması baxımından əhəmiyyətli 

nailiyyətlər əldə olunmuşdur. Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra söz və mətbuat 

azadlığına xüsusi önəm vermişdir. Respublikamız müstəqillik əldə etdikdən sonra özünün 

müstəqil konstitusiyasını  yaratdı. 1995-ci il 12 noyabr tarixində xalq tərəfindən dəstəklənərək 

qəbul olunan Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında söz və mətbuat azadlığı öz təsbitini 

tapdı. Konstitusiya  ölkədə söz, vicdan azadlığı prinsiplərinin qanunla qorunmasını təmin etdi. 

Konstitusiyanın 50-ci maddəsində deyilir: “Kütləvi informasiyanın  azadlığına təminat verilir. 

Ali qanunverici sənədin 47-ci maddəsində hər kəsin fikri və söz azadlığının mövcudluğu ilə 

bağlı müddəa yer alır. Azərbaycan Respubikasının vətəndaşlarına Konstitusiyanın verdiyi bu 

azadlıq, əlbəttə, əsasən kütləvi informasiya vasitələri ilə gerçəkləşir və ona görə də, azadlığın 

hüquqi bazasını təşkil edən qanun yaradılmalı idi. Ona görə də, tezliklə Milli Məclis “KİV 

haqqında” Qanun qəbul etdi.  

Mətbuat sahəsində yürüdülən çoxşaxəli daxili siyasətin əsas məğzi mətbuatla-hakimiyyət 

arasında tərəfdaşlıq prinsiplərinə söykənən ikitərəfli münasibətlərin qurulmasından və 

demokratiyanın inkişafına birlikdə nail olmaqdan ibarətdir. Hər bir cəmiyyətin inkişafı onun 

qarşısında duran sosial-siyasi və digər vəzifələrin uğurlu həllindən çox asılıdır. Buna görə də 

mədəniyyətin inkişafı tarixi zərurətə və tələbata çevrilir. İndi getdikcə daha çox aydın olur ki, 

əmək mədəniyyətini yüksəltmədən istehsalı irəliyə aparmaq, kütlələrin hüquqi səlahiyyətlərini 

yüksəltmədən demokratiyanı inkişaf etdirmək, ünsiyyət və davranış mədəniyyətini 

yüksəltmədən isə sosial sferanı təkmilləşdirmək qeyri-mümkündür. Həmçinin azad sözü inkişaf 

etdirmədən cəmiyyətdə siyasi mədəniyyəti əxlaqi dəyərlər müstəvisində formalaşdırmaq 

mümkünsüzdür. Çünki, əxlaqi mədəniyyətin inkişafı cəmiyyətin hər bir üzvündə fəal vətəndaş 

mövqeyinin formalaşdırılmasında özünü göstərir. Bütün demokratik cəmiyyətlərdə söz azadlığı 

əsas azadlıqlar sırasında mərkəzi yeri tutur. İnformasiya KİV vasitələri ilə yayımlanır. Bu gün 

informasiyanın vətəndaşlara çatdırılması üçün yeni texniki formalar və vasitələrdən istifadə 

edən mətbuat bütün müasir cəmiyyətlərdə və demokratiya formalarında ideyaların təbliği üçün 

vacib vasitəyə çevrilir. 

Mətbuat və hakimiyyət münasibətlərinin ümumi səciyyəsini şərh edərkən və bu münasibətlərin 

cəmiyyət üçün , xalq  üçün dəyərini qiymətləndirərkən qeyd etmək lazımdır ki, mətbuat və 

hakimiyyətin qarşılıqlı əlaqəsi demokratik dövlətçiliyə vətəndaş cəmiyyətinə, siyasi 

mədəniyyətin mövcud olduğu bir cəmiyyətə doğru atılmış bir addımdır.  

Bu münasibətlər müstəvisində hakimiyyət mətbuata maksimum azadlıq verməli, mətbuat isə öz 

növbəsində demokratik dəyərləri qoruyaraq siyasi mədəniyyət nümayiş etdirməlidir. Mətbuat 

istənilən anda auditoriyasının bütün üzvlərinə üz tutmaq imkanını saxlamaq üçün öz 

müstəqilliyinin keşiyini çəkir.Belə mətbuat nöqsansız peşəkar davranışları ilə öz müstəqilliyinə 

dəstək verir və həmin davranış prinsiplərini  bütün  əməkdaşlarına,eləcə də  onları bilmək 

istəyəni dilə gətirən hər hansı adama açıqlayır. Müstəqil mətbuat qərar çıxararkən,ayrıca 

götürülən hər hansı hüquqi və fiziki şəxsin maraqlarını,o sıradan öz maraqlarını əldə rəhbər 

tutmur. 
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Hələ XVII əsrdə İngiltərədə mətbuatda təzyiqlərə dözməyən məşhur alim – filosof  Con Milton 

məlum “Aeropaqitika” adlanan nitqində özünün mətbuat, söz və ifadə azadlığı  ideyasını irəli 

sürürdü. Bu ideya, hər şeydən əvvəl, deyilən sözə qarşı dözülməz münasibəti tolerantlıqla əvəz 

etməyi qarşıya qoyurdu. Con Milton bu nitqində deyirdi: “ Mən hər cür azadlıqlardan əvvəl 

bilmək, danışmaq və öz məsləkimə uyğun olaraq sərbəst fikir yürütmək azadlığı verin.” (7,17) 

Günümüzdə demokratiyanın inkişafı üçün olması gərəkənlərdən biri kimi hamı tərəfindən, hətta 

öz fikrini deməyə cəsarəti çatmayanlar, özünü ifadə edəni ağzından vuranlar tərəfindən də qəbul 

edilən ifadə azadlığı, məfhumu var... 

Ancaq bu məfhumun dərk edilməsi zehniyyətlə bağlıdır. Aydın məsələdir ki, avtoritar 

zehniyyətdə olan biri  üçün ifadə azadlığı heç də istənilən bir şey deyil. Çünki bu anlayışa sahib 

olanlar ifadə azadlığını idarəetmə imkanını daraldan, gedərək anarxiya yarada biləcək olan 

mühit kimi qəbul edərlər. 

Bu gün bu səbəbdən qəbul etdiyimiz dəyərlərdən biri olan ifadə azadlığının qərbdə liberal 

ideologiya sayəsində bir olması gərəkən dəyər halına gəldiyi hamıya məlumdur. Başqa cür 

desək, ifadə azadlığı liberal dünyanın var ola bilməsi üçün əsas şərtdir. Liberalizm özünü 

fərqləndirə bilən fərd üzərində qurulub və fərdin maraqlarının qorunduğu mühitdə yaşaya bilər. 

Özünü ictimai sahədə fərqləndirə bilmək isə ancaq seçimlərin açıqca ifadə edilə bildiyi sistemdə 

mümkün ola bilər. 

Azərbaycan xalqının mütəfəkkir ziyalıları da xalqın inkişafının vacib şərti kimi özünü ifadə 

azadlığını qeyd etmişlər. Bütün bunlardan danışarkən Əli bəy Hüseynzadənin xidmətlərini 

xatırlatmamaq düzgün olmazdı. Ə.Hüseynzadənin Azərbaycan ictimai- mədəni həyatı və milli 

jurnalistika tarixindəki xidmətlərindən ən çox diqqəti cəlb edəni onun ardıcıl olaraq söz və 

mətbuat azadlığı uğrunda mübarizə aparmasıdır. Ə.Hüseynzadə əhəmiyyətli ictimai-fikir kəsb 

edən publistik məqalələri, şerləri, bədii nəşri və siyasi-fəlsəfi pamfletlərində azadlığı obrazlı 

şəkildə ifadə edərək, azad ifadənin “ pəriyi – hürriyyət” (azadlıq mələyi) adlandırır və onu “Kufi 

– qaf və Simurq quşu” məqaləsində Qaf dağlarında zincirli bağlanmış məşhur od oğrusu

Prometeyə bənzədir. Azad ifadəni Promoteyin odu, işığı ilə müqayisə edən Ə.Hüseynzadə bu 

anlayışı cəmiyyətin sütunu hesab edirdi. Gördüyümüz kimi Azərbaycanda ifadə azadlığına 

verilən qiymət tarixi təcrübəyə söykənir.  

İfadə azadlığı digər insan hüquqları baxımından da əhəmiyyətlidir. İnsanların digər 

hüquqlardan istifadə edə bilmələri üçün  əvvəlcə onların ifadə azadlığı təmin olunmalıdır 

.Müstəqil və bitərəf məhkəmələr tərəfindən qorunan,ifadə azadlığına  geniş anlamda təminat 

verilmədən heç  bir  azad ölkədən  və demokratiyadan söhbət  gedə bilməz.Məhkəmələr ifadə 

azadlığının pozulması hallarına obyektiv yanaşmalı və bu hüququn pozulması hallarının 

qarşısını almadırlar.  

İfadə azadlığından tam istifadə olunması hökumətin  demokratik idarəetmənin əsas göstəricisi 

olan tənqidinə geniş imkan yaradır.Mətbuat üçün  vacib olan  dövlət  rəsmilərinin tənqidi 

azadlığı siyasi məsələlər üzrə informasiyaların və ideyaların,o cümlədən ictimai maraq kəsb 

edən digər problemlərin yayılmasına imkan verir.Bu cür informasiyaları yaymaq mətbuatın 

vəzifəsidirsə,onu əldə etmək  ictimaiyyətin hüququdur.Deməli mətbuatın cəmiyyətin siyasi 

mədəniyyət faktoru kimi formalaşması üçün cəmiyyət özüdə müəyyən funksiyalara 

malikdir.İctimaiyyət informasiyanı düzgün qəbul edə bilmirsə mətbuatda siyasi mədəniyyət 

faktoru kimi formalaşa bilməz 

Hal-hazırda dünya informasiyanın tələbləri çərçivəsində yaşayır, fəlaiyyət göstərir. Hətta 

dünyada ən qanlı –qadalı müharibələrin taleyini də düzgün informasiya həll edir. Yalnız bunun 

sayəsində doğrunu yanlışdan ayırd etmək, düzə qiymət vermək mümkündür. Bu cür şəraitdə 

mətbuatın üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Bu məsuliyyət cəmiyyəti doğru yola yönəltmək, 
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onun inkişafında öz töhfəsini vermişdir. Yeni jurnalistika standartlarının tətbiqi ənənəvi 

jurnalistikanın üzərində qurulmalıdır. Mətbuatın sosial mədəniyyəti, vicdanlılığı, ədalətli, 

qəzetin plüralizmə və tolerantlığa diqqəti özünün ifadə etmək istəyən hər kəsi bunun üçün 

yaradılması vətəndaşlıq mövqeyi, informasiyanın dəqiqliyi və obyektivliyi kimi onlarca 

keyfiyyət ənənəvi jurnalistikamızdan gəlir. Hal-hazırki dövrdə bunlara müasir  yanaşma 

prinsipi tətbiq edilməlidir.  

Mövzu boyu üzərində dayandığımız məsələləri nəzərə alaraq belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, 

bu məsələlər mətbuatın, cəmiyyətin siyasi mədəniyyət faktoru kimi formalaşmasını təmin edən 

gerçəkliklərdir.Mətbuatın inkişanı təmin etmək üçün hələ çox maneələri aşmaq lazımdır. 

Mətbuat bütün dövrlərin bələdçisi,yolgöstərəni olmuşdur. Çox vaxt dövlətlər mətbuatın bu 

funksiyasını qısqanclıqla qarşılamışlar. Bu da mətbuatın inkişafına əngəllər yaratmışdır. 

Mətbuatın siyasi mədəniyyət kimi formalaşması üçün  dövlət hər bir şəxsin qısa zamanda  onun 

üçün əlverişli olan informasiyanı əldə etməsi üçün şərait yaratmalıdır. Bu, mətbuat üçün daha 

çox vacibdir,çünkiona ictimaiyyətin maraqlarına uyğun dövri olaraq  problemləri işıqlandırmaq 

və bununla da özlərinin demokratiyanın  gözətçisi rolunu yerinə yetirməyə imkan verir. Rəsmi 

məlumatlara hərtərəfli  çıxışı tənzimləyən qanuna söykənən məlumat azadlığı cəmiyyətə və 

hökumətə  bir sıra faydalar verir. İnsan haqlarının həyata keçirilməsi üçün şərait yararadır. 

Sosialyönümlü siyasi kursun işlənməsinə və onun səmərəli icrasına  yardım göstərir. 

İctimaiyyətin hökumətə qarşı inamını artırır. Korrupsiyaya qarşı mübarizəni gücləndirir. 

Hərtərəfli  iştiraka malik demokratiyaya xüsusi əhəmiyyət verir. Mətbuatın imkanlarını dahada 

artırır. Şəffaf və rəqabətli iqtisadi mühit yaradır. Özəl sektor nümayəndələrinin məsuliyyətini 

artırır. İnformasiya mətbuatın cövhəridir. KİV-ə ictimai maraq kəsb edən məsələlər  barədə 

əhalini məlumatlandırmağa imkan verən informasiyaya çıxışı təmin edən effektiv qanunların 

olması vacibir. KİV bu qanunların  həm qəbulunda, həm icrasında aktiv iştirak  etməlidir. 

Mətbuat məlumat azadlığı haqda qanunun tətbiqində öncüllərdən biri olmalıdır. Kütləvi 

informasiya vasitələrinə dövlət  tərəfindən daim nəzarət olduğu  şəraitdə jurnalistlər,bir qayda 

olaraq, press-relizlərə,məlumat itkisinə və ya onun jurnalist araşdırmasına subyektlər tərəfindən 

könüllü təqdim edilməsinə ümid  edirlər. Məlumata çıxış olmadıqda  dövlət jurnalistləri 

yoxlanılmamış və qeyri-dəqiq məlumatlardan istifadədə günahlandırlar. İnformasiyiya çıxış 

üçün müvafiq prosedur və mexanizmlər, yaxud qanunvericilik olmadıqda informasiyanın  

verilməsində özbaşınalıq və ya əsassız  imtinalara,məlumatların manipulyasiyasına və 

müstəsna hallarda isə vəzifəli rəsmi şəxslər tərəfindən yalançı məlumatların verilməsinə şərait 

yaradar. Dövlət qulluqçularının əksəriyyətində  sovet  düşüncə tərzi və məlumatları gizlətmək  

ənənələri hələ də mövcuddur. Bunun üçün də  jurnalistlər öz qanuni hüquqlarını bilməlidirlər. 

Kütləvi informasiya  vasitələri nümayəndələri arasında  peşəkarlıq və həmrəylik olmalıdır. Eyni 

zamanda müasir dövrdə  beynəlxalq sülh, insan hüquqları haqqında  bəyanatların güc ilə 

ölçülməsi paradoks təşkil etməkdədir 
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ABSTRACT 

Drilling, which constitutes one third of the machining operations, has an important place in 

the manufacturing industry. The drilling process has several difficulties due to the formation 

of shavings in a closed area and the limited flow of shavings. These difficulties directly affect 

parameters such as energy consumption, surface quality and cutting forces. However, it 

requires both a long time and high cost for experimental studies used to investigate these 

parameters. Therefore, machining outputs can be predicted by performing cutting simulations 

using the finite element method. In this study, the drilling operation of AISI 1040 steel with a 

hardness of 46 HRc, which is widely used in the manufacturing industry, was investigated 

with ThirdWave Advantedge®, the finite element software. To obtain the optimum cutting 

speed in the drilling operation, a test list has been created according to the Taguchi L9 

experiment design of the uncoated carbide cutting tool (drill) with different cutting speed (40, 

60, 80 m/min) and feed rate (0,1, 0,2, 0,3 mm/rev). In the analysis, the effects of the 

machining parameters used in the drilling of AISI 1040 material on the thrust force were 

investigated. The obtained thrust force values were entered in the Minitab19 program for the 

Taguchi method and the analyzes were carried out. Signal/noise (S/N) ratios were determined 

by Taguchi experimental design. As a result of the created regression models and Taguchi 

analysis, it was concluded that the most effective parameter on the thrust force is the feed rate. 

Keywords: Drilling, AISI 1040, Finite element method, Thrust force 

I. INTRODUCTION 

Drilling operations in machining is one of the widely applied and complex machining 

operations. In addition, while drilling constitutes 50% of the total mechanical machining 

processes in the automotive industry, this rate is higher in the aerospace industry [1, 2]. In 

addition, 25% of the time spent in machining is the drilling process [3]. Due to the fact that it 

is such a highly used operation and the drilling process takes place in a closed area, some 

undesirable situations occur [4]. Drilling is a very demanding machining operation due to the 

complex tool geometry and progressive material defect in the workpiece. With the developing 

technology, various studies are carried out for the experimental and finite element analysis 

method to solve the problems in the drilling process. In this way, it is possible to improve the 

processing technique by identifying data that are difficult to obtain with experimental studies 

more easily [5]. Experimental methods are limited due to the cost inefficiency and time 

consumption. With the help of FEM, conditions such as temperature, tool wear, chip 

formation, cutting force, shear, normal stresses and contact pressure can be calculated on the 

cutting tool and between the tool and  workpiece. Due to these features, it provides a great 

convenience for the predetermination of experimental data. [6].    
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The thrust force, surface roughness, wear, burr formation and torque appearing in the drilling 

process are the most important parameters that affect the efficiency of the drilling process and 

the tool life of the drill [7-9].  Production conditions and strategies must be chosen correctly 

for a more efficient drilling process. For this reason, important studies have been carried out 

on topics such as cutting parameters, tool vibration, cooling processes, drilling point and edge 

geometry. 

The moment and feed forces resulting from the drilling of AISI 1040 material with different 

helix angles, feed rates and cutting speeds were investigated both experimentally and 

numerically. [6]. Numerical analysis and experimental results of this study showed a close 

match, and it is observed that the feed force decreased as the cutting speed increased at each 

helix angle. In the literature, the feed force and moment values of 1045 and Ti6Al4V 

materials were investigated during the drilling process by using the FEM. They determined 

that both feed rate and cutting speed have a significant effect on trust force, moment and 

temperature [1]. In another study, the effects on the feed force and moment by changing the 

parameters of 2080 steel material in the hole drilling process was investigated.. [10]. It was 

determined that as the feed and cutting speed increased, the feed force and moment increased. 

A 3D FEM has been developed to simulate the drilling burr formation processes of 304L 

stainless steel. FEM simulations showed the dominant roles of negative shear and bending 

mechanisms during burr formation in holes. [11]. Muhammed et al. investigated the effect of 

an external heat source on the torque and thrust force of the drill bit using DEFORM-3D with 

finite element method. As a result, the benefits of hot drilling Ti alloys in terms of reducing 

toque and thrust force are discussed. [12]. Mehmet et al. The thrust force in the drilling 

process of aluminum Al2014 material with a carbide tool was compared with the 

experimental and finite element method. An average of 7% difference was found between the 

experimental and finite element method results. In addition, they observed that the thrust force 

was raised with the increase in the amount of feed, both in the experimental and simulation 

results.[13]. Drilling processes in AISI 1040 and Al7075-T651 materials were experimentally 

and numerically observed on the TiAlN coated helical drill [14]. In their study, it was 

emphasized that the temperature increased significantly with the increase of the feed rate and 

that there was a similarity between the numerical analyzes made according to the finite 

element method and the experimental results. [14]. Mehmet et al. investigated the drillability 

of AISI 420 stainless steel material by FEM. As a result of the analysis, it was concluded that 

the thrust force, moment and tool temperature increased in a higher feed rate. [15].  

Literature showed that there is no comprehensive study on the permeability of AISI 1040 

stainless steel material. Therefore, the drillability of AISI 1040 stainless steel material with 

Third Wave Systems AdvantEdge'e program was investigated by finite element analysis 

method in this study. In the drilling simulations, the experimental design was created 

according to the uncoated carbide drill with different cutting speeds and different feed rates. 

Taguchi L9 orthogonal array was used as the experimental design. The effect of the 

parameters chosen for the drilling operation on the thrust force was observed. As a result, the 

permeability of AISI 1040 steel has been discussed with all its factors. 

2 MATERIAL AND METHODS 

In this study, the drillability of AISI 1040 stainless steel material according to the finite 

element method was investigated. Numerical analyzes (drilling simulations) of the drilling 

operation were performed using Third Wave AdvantEdge® software. In Table 1, some 

mechanical properties of AISI 1040 stainless steel material are given, respectively. [16, 17].  
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Table 1 

Hardness 

(Rockwell C) 

Density 

(g/cm3) 

Poisson 

ratio 

Young 

modulus 

(GPa) 

Thermal conductivity 

coefficient (W/mxK 

100°C) 

AISI 1040 30 7.845 0.29 205 24.7 

Plastic deformation properties of AISI 1040 stainless steel are defined according to the 

Johnson-Cook (JC) model. The Johnson-Cook material model was taken as shown in equation 

1. This model is commonly used in adiabatic transient dynamic analysis and is especially

useful for modeling the high strain deformation rate of metal materials. Hardening is a 

specific variant of isotropic hardening where the yield stress is assumed to be 𝜎0

[18-20]. 

𝜎0 = (𝐴 + 𝐵(𝜀𝜌)𝑛 (1 + 𝐶 log (
𝜀̇𝜌

𝜀0̇
)) (1 − (

𝑇 − 𝑇𝑟

𝑇𝑚 − 𝑇𝑟
)

𝑚

) (1) 

Johnson-Cook parameters for AISI 1040 stainless steel used in this study are given in Table 2. 

[21]. 

Table 2 AISI 1040 Johnson-Cook (J-C) Model Parameters [21]. 

Material 
A 

(MPa) 
B 

(MPa) 
C N m 

AISI 1040 553.1 600.8 0.013 0.234 1 

The dimensions of the workpiece used in the analyzes are defined as 20x20x10 mm. A 

standard two-edged Ø8 mm carbide drill with a helix angle of 30°, a tip angle of 135° and a 

clearance angle of 9°, which is included in the cutting tool Thirdwave Advantedge program, 

was selected. Figure 1 shows the finite element model defined in drilling simulations. 

a) b) 

Figure 1. a) FEM setup b) Tool geometry 

Cutting and feed rates were selected as parameters for the drilling process, and these 

parameters were determined in line with the optimum values in the manufacturer's catalogue 
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[22, 23]. Table 3 shows the cutting speed and feed rate parameters that will be used in drilling 

simulations. 

Table 3 Drilling parameters and level values 

Parameters 
Level 

1 2 3 

Cutting speed (V, m/min) 40 60 80 

Feed rate (mm/rev) (𝑓) 0.1 0.2 0.3 

3.RESULTS AND DISCUSSION

Taguchi method was used as experimental design and analysis method. Considering the 

drilling parameters in Table 3, the Taguchi L9 orthogonal array, which is the most suitable 

experimental design, was created. With the Taguchi method, optimum drilling parameters for 

thrust forces, the smallest-best signal-to-noise ratio equation were used. S/N ratios were 

calculated in the MINITAB 19 program using the least-best equation as shown in Equation 2. 

n represents the number of repetitions in the equation, and 𝑦𝑖 represents the measured value of

the change. The obtained values are given in Table 3. 

𝑆

𝑁
= −10 log [

1

𝑛
∑ 𝑦𝑖

2
𝑛

𝑖=1
] (2) 

Table 4. Design of Experiments and thrust force for S/N Ratios 

Experiment 

No 

Cutting speed (V, 

m/min)  

Feed rate 

(mm/rev) (𝒇) 

Thrust force 

Fz (N) 

S/N 

(dB) 

1 40 0.1 1520.13 -63.6376 

2 40 0.2 2100.87 -66.4480 

3 40 0.3 2475.66 -67.8738 

4 60 0.1 1420.02 -63.0459 

5 60 0.2 2024.59 -66.1267 

6 60 0.3 2324.98 -67.3284 

7 80 0.1 1351.79 -62.6182 

8 80 0.2 1972.25 -65.8992 

9 80 0.3 2254.69 -67.0617 

As a result of the simulations made, as shown in Table 4, the S/N ratio of -62.6182 was found 

for the optimum thrust force of the drilling operation in the L9 orthogonal array. This ratio 

was achieved with a cutting speed of 80 m/min and a feed rate of 0.1 mm/rev. Table 5 shows 

the levels of the factors obtained for the thrust force in the Minitab 19 program according to 

the Taguchi method. 
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Table 5.  S/N response table for thrust factor 

Level Cutting speed (V, 

m/min) 
Feed rate (mm/rev) (𝒇) 

1 -65.99 -63.10 

2 -65.50 -66.16 

3 -65.19 -67.42 

Delta 0.79 4.32 

Rank 2 1 

The S/N ratios given in Table 5 are shown graphically in Figure 2. 

Figure 2. Average S/N ratio for thrust 

Analysis of variance (ANOVA) was performed in order to determine the relationship between 

the optimum drilling parameters of the thrust forces obtained as a result of the drilling 

simulations. The ANOVA results obtained are shown in Table 6. 

Table 6.  ANOVA results for Thrust force Fz (N) 

Source Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F-value p-value 

Cutting speed (V, m/min) 2 45740 22870 37.23 0.003 

Feed rate (mm/rev) (𝑓) 2 1312691 656346 1068.59 0.000 

Error 4 2457 614 

Total 8 1360888 

4. CONCLUSION

In this study, the thrust force results of drilling AISI 1040 steel material with a carbide tool 

using the finite element method using the Thirdwave Advantedge® program were compared. 

The method used and the findings obtained as a result of the research study are summarized 

below. 

  It was discovered that as the feed rate increased, so did the thrust force (Fz). 
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 As a result of the simulations performed according to the Taguchi L9 orthogonal

arrangement, the S/N ratios of the thrust force were found using the smallest-best (the 

smaller-the better) S/N ratio equation. The maximum value was sought in the S/N ratio. It 

gives the most optimum machining parameters of the S/N ratio. It has been determined that 

the lowest values of feed force in drilling operation occur at 80 m/min cutting speed and 0.1 

mm/rev. This result shows that cutting speed is a more effective parameter in terms of cutting 

tool life, especially when drilling steel materials. 

 With the cutting simulations made according to the finite element method, it has been

determined that the machinability outputs such as the cutting force and temperature in the 

hole drilling processes can be predicted as possible with the manufacturing processes. 
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