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Online (with ZOOM Conference) 
Meeting ID: 856 9894 8101 
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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. 
 

 
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 

 

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

exp. Hall-1, Name SURNAME 
 

 
Participant Countries 

Turkey, Azerbaijan, Vietnam, Libya, Canada, Iran, Moldova, Georgia, Indonesia, Russia, Egypt, Kyrgyzstan, 
Algeria, Ethiopia, India, Morocco, Pakistan, Nigeria, China, Ukraine, Kazakhstan, Iraq, Uzbekistan, 

Romania, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Afghanistan 
  



 

 

HEAD OF SESSION: Av. Dr. Selin BAŞER 

Av. Dr. Selin BAŞER ----- 

INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR 
THE FORMER YUGOSLAVIA AND ITS 

CONTRIBUTIONS TO THE INTERNATIONAL 
CRIMINAL LAW 

Av. Dr. Selin BAŞER ----- 

INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR 
RWANDA AND ITS IMPORTANCE WITH 

REGARDS TO THE CRIME OF GENOCIDE 

Asst. Prof. Dr. İsmet KALKAN Adıyaman University 

THE PROBLEM OF SHARING THE 
AUTHORITY TO REPRESENT THE FAMILY 

BETWEEN SPOUSES ACCORDING TO 
ISLAMIC LAW 

Ananda MAJUMDAR The University of Alberta 
OPPRESSION THOUGH SEXISM AND 
RACISM – A DEHUMANIZED COURSE 

AHMAD. Deylami (Ph.D) University of Qom, I.R.Iran SEXUAL ETHICS IN ISLAM 

Maryam SADAT Balkh University 
DETERRENT CHALLENGES TO WOMEN'S 

GROWTH IN AFGHANISTAN 

Asst. Prof. Dr. Nuri Berkay ÖZGENÇ İstanbul Bar Association 

IMPORTANCE OF FORENSIC AUTOPSY 
PROCEEDINGS IN TERMS OF THE CRIMINAL 

PROCEDURE LAW 

Elfrida RATNAWATİ                                                          
Esti ROYANİ                                                                 

Syukron Abdul KADİR 

Universitas Trisakti, Jakarta 
Universitas 17 Agustus 1945 

Samarinda   
 Universitas Widya Mataram 

Yogyakarta       

THE POSITION OF WIDOWS’ INHERITANCE 
RIGHTS ACCORDING TO INDONESIAN 

CUSTOMARY INHERITANCE LAW 
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• SESSION-1 



 

 

HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Muhittin ELİAÇIK 

Prof. Dr. Nisbet MEHDİYEVA Baku State University 
THE COOPERATION OF AZERBAIJAN IN THE 
SPHERE OF CINEMA (1960 – 1980 TH YEARS) 

Farida TAGİYEVA 
Azerbaijan National Academy of 

Sciences 

ARISTOTLE’S VIEW OF VIRTUE AND THE STUDY 
OF WHY SPIRIT IN ETHICS HOW TO STUDY HIS 

DOING AND SPIRIT 

RAMİL ALİYEV 
Azerbaycan Millȋ Bilimler 

Akademisi 

THE CONCEPT OF AILANU IN THE ''EPIC DUKA 
KOJA OGLI DELI DOMRUL'' AND YUMUSHCHU 

OGLAN 

Prof. Dr. Muhittin ELİAÇIK Kırıkkale University 
HOCAZADE FAMILY AND ITS CHARACTERISTIC 

FEATURES IN THE OTTOMAN ILMIYE 

Prof. Dr. Muhittin ELİAÇIK Kırıkkale University 
AN UNKNOWN RELATED TO THE PERIOD OF 
SULTAN CELEBI MEHMED HISTORY AND ITS 

THOUGHTS 

Prof. Dr. Hüseyin DOĞRAMACIOĞLU                               
Prof. Dr. Nuran ÖZLÜK 

Kilis 7 Aralık University 
Bolu Abant İzzet Baysal 

University 
CELAL NURI ILERI'S BOOK TITLED OUR WOMEN 

Farida TAGIYEVA 
Azerbaijan National Academy of 

Sciences 
ARTICLE ABOUT THE BOOK RACISM IN THEORY 

AND PRACTICE 

Associate Professor Yurii LATYSH 
Taras Shevchenko National 
University of Kyiv, Ukraine 

(NON)ENDANGERED SPECIES: PUBLIC 
INTELLECTUALS İN UKRAİNE BETWEEN 

MARGINALITY, POLITICIZATION AND 
NATIONALISM 

Dr. Mustafa Sarper ALAP Ministry of Education. 
THE EFFECTS OF IMPORTANT TOPICS IN 

OTTOMAN TURKISH LESSONS ON LEARNERS 

Ayətxan Ziyad (İSGƏNDƏROV) 
Azərbaycan State Pedagogy 

University 
HAYDAR ALİYEV -ÖZGÜR DÜŞÜNMENİN VE MİLLİ 

DÜŞÜNCENİN TARAFTARI 

Farit V. AKHMADİEV Russian Academy of Sciences 
INSPIRATION OF A POET IN ORHAN PAMUK'S 

NOVEL ''SNOW'' 
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HEAD OF SESSION: Dr. Naseem AKHTER 

Novalini JAILANI                                                            
Hendri Hermawan ADINUGRAHA 

Halal Center of IAIN Pekalongan 
HALAL BEHAVIOR IN CONSUMING MEDIA AND 

ENTERTAINMENT 

Khairul Anwar                                                                   
Rohmad Abidin 

Halal Center of IAIN Pekalongan HALAL BEHAVIOR IN THE HOUSEHOLD 

Muhammad Maskur Musa Halal Center of IAIN Pekalongan HALAL BEHAVIOR IN WOMEN'S CLOTHING 

Ana Chonitsa Halal Center of IAIN Pekalongan HALAL BEHAVIOR IN TEACHING FOR A TEACHER 

Delia Cahya Noviyanti                                                     
Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H, M.H. 

Halal Center of IAIN Pekalongan HALAL BEHAVIOUR USING SOCIAL MEDIA 

Dr. Naseem Akhter 
Shaheed Benazir Bhutto Women 
University, Peshawar, Pakistan 

MALICIOUS SPEECH AS SOCIO-MORAL EVILS IN 
SOCIETY FROM AN ISLAMIC PERSPECTIVE 

Dr. Naseem Akhter 
Shaheed Benazir Bhutto Women 
University, Peshawar, Pakistan 

PERSONALITY OF KAKA SAHIB IN DEVELOPING 
PEACE & HARMONY (AN ANALYSIS OF THE 

OPINIONS OF STUDENTS) 

SISKA NUR AINI                                                          
Khafid Ma’shum 

Halal Center of IAIN Pekalongan HALAL BEHAVIOR IN ONLINE BUSINESS 

M. Fathrezza Imani                                                         
Ade Gunawan 

Halal Center of IAIN Pekalongan 
HALAL INDUSTRIAL AREA IN INDONESIA: 

GOVERNMENT SUPPORT 

SRI WIGIYANTI                                                             
Bahtiar Efendi 

Halal Center of IAIN Pekalongan 
INDONESIAN HALAL PRODUCTS IN THE GLOBAL 

MARKET: OPPORTUNITIES AND POTENTIAL 

 

  

D
A

T
E

 

 

• 12.03.2022 

T
IM

E
 

 

• 1600–1830 

S
E

S
S

IO
N

  

• HALL-1 

• SESSION-3 



 

 

HEAD OF SESSION: Dr. Mohamed MİLOUDİ 

Houcine MİLOUDİ                                                        
Mohamed MİLOUDİ                                                        

Imene DEHIBA                                                            
Abdelber BENDAOUD                                                    
Abdelkader GOURBI 

APELEC Laboratory, 
UDLUniversity                                                

ICEPS Laboratory, 
UDLUniversity                                                      

ICEPS Laboratory, Ahmed Ben 
Bella University, Oran, Algeria 

ESTIMATION OF ELECTROMAGNETIC 
INTERFERENCE (IEM) OF THREE PHASE 

INDUCTION MOTOR 

Abdelhak OULDYEROU                                                  
Laid AMINALLAH                                                       

Ali MERDJI 
University of Mascara 

EFFECT OF BONE DENSITY ON MICROMOTION 
AND STRESS DISTRIBUTION AT IMPLANT-BONE 

INTERFACE: 3D FINITE ELEMENT ANALYSIS 

H. Ahchouch                                                                    
A. Nid-bella                                                                    

A. Batti                                                                           
L. Bammou                                                                   

M. Belkhaouda                                                                   
R. Salghi 

University Ibn Zohr, Agadir, 
Morocco 

THEORETICAL AND ELECTROCHEMICAL 
STUDIES OF COOMASSIE BLUE BRILANT AS A 
CORROSION INHIBITÖR OF CARBON STEEL IN 

HCL 1M 

Ahmed Mohamed ATEEA Cairo University 

MAGNETIC AND ELECTRICAL FIELDS ARE NOT 
INVISIBLE FIELDS BUT REAL MECHANICAL 

WAVES AND VORTICES THAT SHAPE THROW 
SPACE FABRIC STRUCTURE, UNIFIED THEORY 
OF GRAVITY AND MAGNETISM, THE PHYSICAL 

ORIGIN OF LORENTZ TRANSFORMATION 

Amhimmid .Q. ALMABROUK 
Higher Institute of Engineering 
Technology, Bani Walid, Libya 

THE QUALITY OF THE WIRED AND WIRELESS 
CONTROL SIGNAL 

Toufik Boubekeur                                                         
Mohamed Salhi                                                              
Amar Benyahia                                                             

Hamza Madjid Berrabah 

University of Ahmed Ben Yahia 
el Wancharissi, Tissemsilt, 

Algeria           
University Ahmed Zabana, 

Relizane,Algeria                                           
University of Saad Dahleb, Blida, 

Algeria 

BEHAVIOR OF STRUCTURES WITH DIFFERENT 
VALUES OF COMPRESSIVE STRENGTH INA 

SEISMIC 

Dr. Mohamed MİLOUDİ                                               
Dr. Houcine MİLOUDİ                                                    

Prof. Dr. Abdelber BENDAOUD                                    
Prof. Dr. Abdelkader RAMİ                                             

Dr. Nassireddine BENHADDA  

APELEC Laboratory, UDL 
University                                               

ICEPS Laboratory, UDL 
University 

EMC FILTERING OPTIMIZATION METHOD 

Dr. Binyam ZİGTA 
Wachemo University College of 

Natural and Computational 
Science 

EFFECT OF MHD BLOOD FLOW WITH VELOCITY, 
THERMAL AND CONCENTRATION SLIP 

BOUNDARY LAYER 

Dr. Binyam ZİGTA 
Wachemo University College of 

Natural and Computational 
Science 

EFFECT OF THERMAL RADIATION AND 
CHEMICAL REACTION ON MHD FLOW OF BLOOD 

IN STRETCHING PERMEABLE VESSEL 
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HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Nilay COŞGUN                                                    

Atakan PİRLİ                                                                  
Prof. Dr. Bahriye GÜLGÜN                                              

Assoc. Prof. Dr. Kübra YAZİCİ 

Ege University 
 Yozgat Bozok University 

URBAN FORM AND MICROCLIMA: URBAN DESIGN 
ADAPTABLE TO CLIMATE CHANGE 

Atakan PİRLİ                                                                  
Prof. Dr. Bahriye GÜLGÜN                                              

Assoc. Prof. Dr. Kübra YAZİCİ 

Ege University 
 Yozgat Bozok University 

DISCUSSION OF URBAN ECOLOGICAL 
MANAGEMENT MODELS: AN EVALUATION FOR 

IZMIR 

Asst. Prof. Dr. Betül COŞKUN ÇELİK Bitlis Eren University 
ON THE MUSHAF-I ŞERİF DECORATIONS WITH 
INVENTORY NUMBER B18667 FOUND IN THE 

BAYEZIT MANUSCRIPTS LIBRARY 

Dr. Türkan Elif ARIKAN CAN --- 
THE EFFECT OF CONFIDENCE INDICES AND 

BANKING PROFITABILITY RATE ON THE NUMBER 
OF FINANCIAL INTERMEDIATION COMPANIES 

Asst. Prof. Dr. Abdülhakim ZEYBEK Muş Alparslan University 
USE OF MEMS ACCELEROMETERS FOR 1-G 

SHAKING TABLE TESTS 

Prof. Dr. Nilay COŞGUN                                                   
Sümeyra BİLGİÇ 

Gebze Technical University 
A STUDY ON ADVERTISEMENTS USED TO 
INCREASE THE SALE PERFORMANCE OF 

HOUSING PROJECTS 

Asst. Prof. Dr. Nesrullah OKAN                                        
Ahmet Salih ACAR                                                       
Esma ÖZDEMİR 

Fırat University                                                                            
Marmara University 

EXAMINING UNIVERSITY STUDENTS’ 
METAPHORICAL PERCEPTIONS OF THE 

CONCEPT OF HUMAN 

Asst. Prof. Dr.  Şengül EROL                                              
Çiğdem DÜZGÜN 

Uşak University 
ESSAYS ON THE USE OF SOLAR ENERGY 

PANELS IN PRODUCT DESIGN: BAG DESIGNS 

İdil ÖZÇÖREKÇİ                                                              
Merve Hilal DEMİRKAN 

Gaziantep Nuray Tuncay Kara 
Science and Art Center 

EVULATION OF PISTACHIO SHELL (Pistacia vera 
L.) AS AN ALTERNATIVE TO PARTICLEBOARD 

(CHIPBOARD) 

Asst. Prof. Dr. Mesut GÖR                                                
Assoc. Prof. Dr. Hüseyin Suha AKSOY 

Fırat University 
EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF BEARING 

CAPACITY OF PILED RAFT FOUNDATIONS 
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HEAD OF SESSION: Januzak ALIMGEREY 

Lec. Melek ŞARDAĞ KARABULUT Sinop University 
VEBLEN AND ITS RELATIONSHIP BETWEEN LIFE 

AND THEORY 

Abdul-Rahman Balogun Muhammed-Shittu Khazar University 

ANALYZING THE ROLES OF FINANCIAL 
ASSISTANCE ON EXCLUSIVELY EXTRACTED 
AREAS OF ACADEMIC PROCRASTINATION 

AMONG THE PRIVATE UNIVERSITY STUDENTS 

Res. Assisst. Dr. Mikail KAR Bursa Uludağ University SWITCHING COSTS IN MULTI-SIDED MARKETS 

İsmet Emir KUDUBEŞ                                                     
Asst. Prof. Dr. Aslı AKDENİZ KUDUBEŞ 

Dokuz Eylül University 
Bilecik Şeyh Edebali University 

THE EFFECT OF ECONOMIC PROBLEMS IN THE 
COVID-19 PANDEMIC PERIOD ON CHILDREN 

Asst. Prof. Dr. Adem ÖZBEK Gümüşhane University 
THE EFFECTS OF FINANCIAL BEHAVIOR, 

ADVICE, CAPACITY, AND DIGITAL 
PARTICIPATION ON FINANCIAL SATISFACTION 

Ly Dai Hung Vietnam National University 
PUBLIC DEBTS AND INFLATION RATE: AN 

INTERNATIONAL EVIDENCE 

Internatıonal Travnik Unıversıty 
COMPARISON OF THE IMPACT OF THE LEVEL OF 
MACHINERY ON TOTAL PRODUCTION VALUE IN 

RUSSIA AND TURKEY 

Asst. Prof. Dr. Arif AYLUÇTARHAN İstanbul University 
A VALUATION OF THE REPORTING OF 

DEFERRED TAX ASSETS OR LIABILITIES ON THE 
BASIS OF TFRS 

Assistant Professor Alina Solnyshkina 
Oles Honchar Dnipro National 

University, Ukraine 

THE ROLE OF NON-GOVERNMENTAL 
ORGANISATIONS VOLUNTEER GROUPS AND 
ACTIVE CITIZENS IN THE DEVELOPMENT THE 

UKRAINIAN SOCIETY IN 2022 

Dr. Hakan GÜRSOY                                                       
Asst. Prof. Dr. Erkin ARTANTAŞ 

HG Eğitim, Danışmanlık ve E-
Ticaret, Yenimahalle/Ankara                      

Osmaniye Korkut Ata University 

WITHIN THE SCOPE OF SUSTAINABILITY; THE 
EXISTENCE OF ECONOMIC PROBLEMS IN 

ENTERPRISES AND STRATEGIC SOLUTION 
METHODS 
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Doc. CR. Murat BİLGİN 



 

 

HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. İrfan MARANGOZ                                              

Gülşen ÜNSAL                                                               
Asst. Prof. Dr. Semra ÇETİN                                            

Lec. Murat ŞEN                                                      
Res. Assisst. Dr. Cuma ECE 

Sakarya University of Applied 
Sciences 

EXAMINING THE SPORTS AWARENESS AND 
PROFESSIONAL SATISFACTION LEVELS OF 

UNIVERSITY PERSONNEL IN TERMS OF VARIOUS 
VARIABLES 

Assoc. Prof. Dr. İrfan MARANGOZ                                                 
Veysel Can GENÇ 

Kırşehir Ahi Evran University USE OF SEGMOMETERS IN SPORTS 

Assoc. Prof. Dr. İrfan MARANGOZ                                             
Mert ARMUT 

Kırşehir Ahi Evran University 
FREQUENTLY USED ANTHROPOMETRIC 

MEASUREMENTS AND THEIR VALUES IN FEMALE 
AND MEN'S HANDBALL PLAYERS 

Asst. Prof. Dr. Sadi ÖN Kırşehir Ahi Evran University 
EVALUATION OF 10m AND 30m SPRINT 

PERFORMANCES OF YOUNG FOOTBALL PLAYERS 

Gökhan ÇETİNOĞLU                                                       
Prof. Dr. Şerife VATANSEVER                                        

Res. Assisst. Merve GEZEN BÖLÜKBAŞ 
Bursa Uludag University 

EFFECTS OF YOGA PRACTICES ON TYPE 2 
DIABETES MELLITUS PATIENTS 

Gökhan ÇETİNOĞLU                                                       
Prof. Dr. Şerife VATANSEVER                                        

Res. Assisst. Merve GEZEN BÖLÜKBAŞ                                
Akif ARABACI 

Bursa Uludag University 

THE EFFECT OF 6 WEEKS PLYOMETRIC 
TRAININGS APPLIED TO 14-16 YEARS OLD 

FEMALE VOLLEYBALLERS ON SOME SELECTED 
PARAMETERS 
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HEAD OF SESSION: Res. Assisst. Barış Ergül                                                    
Res. Assisst. Barış Ergül                                                   
Prof. Dr. Arzu Altın Yavuz 

Eskişehir Osmangazi University 
STATISTICAL EVALUATION OF ELECTRICITY 

PRODUCTION OF TURKEY 

Furkan BALİ                                                                 
Res. Assisst. İsmail AKDAĞ                                                
Res. Assisst. Cem GÖÇEN 

İzmir Katip Çelebi University 
ELDE TAŞINABİLİR UYGULAMALAR İÇİN OLUKLU 

YAMA UHF RFID OKUYUCU ANTENİ 

Dr. Mine AK ---- 
BASINS OF ATTRACTION OF SPINOR TYPE 

INSTANTON SOLUTIONS IN 4D GURSEY 
FERMIONIC MODEL 

Ömer Selim Yaşa                                                              
Res. Assisst. İsmail AKDAĞ                                                
Res. Assisst. Cem GÖÇEN 

İzmir Katip Çelebi University 
SMALL SIZE ANTENNA DESIGN FOR INTERNET 

OF THINGS APPLICATIONS 

Batuhan KURAL                                                           
Prof. Dr. Adnan KAYA 

İzmir Katip Çelebi University 
MICROWAVE ABLATION PROBE DESIGN FOR ISM 

BAND AT 2.45 GHz 

Prof. Dr. Sabir RÜSTEMLİ                                             
Gökhan ÖZBEK 

Bitlis Eren University OVERVIEW OF ENERGY OUTLOOK IN TURKEY 

Prof. Dr. Sabir RÜSTEMLİ                                             
Gökhan ÖZBEK 

Bitlis Eren University 
OVERVIEW OF ENERGY OUTLOOK IN THE 

WORLD 

Cemil Can AYDIN                                                         
Prof. Dr. Adnan KAYA                                                    

Res. Assisst. İsmail AKDAĞ 
İzmir Katip Çelebi University 

DESIGN OF A MODIFIED PRINTED MONOPOLE 
ANTENNA FOR GSM900 AND GSM1800 RF 

ENERGY HARVESTING APPLICATIONS 

Res. Assisst. Barış Ergül                                                   
Prof. Dr. Arzu Altın Yavuz 

Eskişehir Osmangazi University 
EVALUATION OF ENERGY CONSUMPTION OF 
WORLD COUNTRIES BY SUPPORT VECTOR 

MACHINES METHOD 
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HEAD OF SESSION: Asst. Prof. Dr. Adnan KILIÇ 

İrem FİNCAN                                                               
Selin ÖZDEMİR                                                           

Mustafa BİRİCİKÖZCAN 
Sanem Plastik Tasarım Merkezi 

MOST RESISTANT TO OUTDOOR CONDITIONS: 
AWNING DESIGN AND LABORATORY SAMPLE 

PRODUCTION 

Asst. Prof. Dr. Hasan ULUS                                             
Asst. Prof. Dr. Halil Burak KAYBAL 

Selcuk University 
Amasya University 

A COMPREHENSIVE STUDY ON THE ALUMINIUM 
JOINTS’ FLEXURAL PERFORMANCE: EFFECT OF 

NANOFIBER INTERLEAVING AND JOINT 
HYBRIDIZATION 

Asst. Prof. Dr. Adnan KILIÇ Bursa Uludag University 
COMPARISON OF TRANSMISSION EFFICIENCIES 
OF PbWO 4 AND LYSO:Ce EMISSION PHOTONS 

WITH GEANT4 

Assoc. Prof. Dr. Savas EVRAN                                                   
Prof. Dr. Mustafa KURT 

Canakkale Onsekiz Mart 
University 

Marmara University 

EFFECT OF HOLE POSITIONS ON 
DISPLACEMENT BEHAVIOR OF BEAMS WITH 

DIFFERENT THICKNESSES 

Asst. Prof. Dr. Beyrul CANBAZ İstanbul Yeni Yüzyıl University 
FRACTAL DIMENSION OF PURE FERMI ̇ONIC 

INSTANTON SOLUTIONS 

Dr. Lec. Savaş YAĞLIKÇI Ankara University 
THE IMPORTANCE OF SURFACE FUNCTIONAL 
GROUPS ON ADSORPTION IN SULFUR DOPED 

ACTIVATED CARBON 

Assoc. Prof. Dr. Ülker Aslı GÜLER                                              
Neslişah ERGÜDEN 

Sivas Cumhuriyet University ENVIRONMENTAL LABEL SYSTEM (ECO-LABEL) 

Asst. Prof. Dr. Emre GÖRGÜN Sivas Cumhuriyet University  

ESTIMATING THE RELATIONSHIP OF CNC 
MACHINING PARAMETERS TO THE SURFACE 

QUALITY OF THE MATERIAL WITH THE 
ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS MODEL 
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HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Emrullah FATİŞ 

Asst. Prof. Dr. Necmettin ÖZTÜRK Tekirdağ Namık Kemal University 
THE TRADITION OF SUMMARIZING IN NAHW 
SCIENCE: THE EXAMPLE OF AL-TAFTAZANI’S 

İRSHADU’L-HADI 

Prof. Dr. Emrullah FATİŞ Ahi Evran University 
THE PROBLEM OF IBN'L-HUMAM'S INFLUENCE 
BY GAZALI IN THE CONTEXT OF CREATING A 

WORK 

Prof. Dr. Emrullah FATİŞ Ahi Evran University 
GADÎR-İ HUM PROBLEM IN POLITICAL 

THEOLOGY 

Dr. A. Okutan İndependent Researcher 
THE IMPORTANCE OF LORENZO VALLA IN THE 

HUMANIST NOTION 

Zakirova Assel Seidullayevna Korkyt Ata Kyzylorda University 
COGNITIVE STRUCTURE OF THE CONCEPT OF 
“MOOD” IN LEGENDS BORN IN THE SYRDARYA 

REGION 

Aytac İSGƏNDƏRLİ Baku State University 
AREA ANALYSIS OF AZERBAIJAN'S ECONOMIC 

RELATIONS WITH TURKEY 

Osman Evren ARIKAN İstanbul Okan University 

THE RELATIONSHIP BETWEEN INDUSTRIAL 
PRODUCTION AND HOUSING PRICES AND AN 

EXAMINATION ON THE INVESTMENT VALUE OF 
HOUSING 

Nuraiym KYPSHAKBAY Korkyt Ata Kyzylorda University 
BORROWED WORDS WITH THEIR DISTINCTIVE 

FOREIGN-LANGUAGE FEATURES 

Merve BAYRAM                                                           
Assoc. Prof.Dr. Orhan KURT 

Kocaeli University 
ANALYSIS OF HISTORICAL EREĞLI HOUSES BY 

GEOGRAHIC INFORMATION SYSTEM 
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HEAD OF SESSION: Assist. Prof. Dr. Derya KAVGAOĞLU                                       

Yağmur ÖZDEMİR                                                          
Assist. Prof. Dr. Derya KAVGAOĞLU                                      

Res.Assist. Ümran, ALTUNDAL 

Ankara University 
Istanbul Gelisim University 

ANALYSIS OF THE EFFECT OF BARBIE CULTURE 
ON THE PERCEPTION OF BEAUTY OF 7-9 YEARS 

OLD CHILDREN ACCORDING TO PARENTS' 
VIEWS 

Assoc. Prof. Dr. Latife UTAŞ AKHAN  
İlknur USLU 

Bandırma Onyedi Eylül 
University 

FUNCTIONING OF COMMUNITY MENTAL HEALTH 
CENTERS IN DEVELOPING COUNTRIES 

Nursema AKSÖZ                                                             
Assoc. Prof. Dr. Gülseren DAĞLAR 

Sivas Cumhuriyet University 
EXPERİENCES OF A COVID-19 INFECTED 

HEALTHCARE WORKER WİTH RİSKY 
PREGNANCY: A CASE REPORT 

Lec. Elif Sena DÜŞGÜN                                 
Lec. Gülçin URUŞ                                         

Assoc. Prof. Dr. Şeyda TOPRAK ÇELENAY 

Fenerbahçe University  
Yozgat Bozok University  
Ankara Yıldırım Beyazıt 

University 

COMPARISON OF LOWER URINARY SYSTEM 
SYMPTOMS AND QUALITY OF LIFE IN 

UNIVERSITY STUDENTS WITH AND WITHOUT 
REGULAR EXERCISE HABITS 

Specialist Dr. Mustafa DAĞLI                                                 
Asistan Dr. Eren ÇAMUR                                                   

Prof. Dr. Nilgün IŞIKSALAN ÖZBÜLBÜL 
Ankara City Hospital 

COVID-19 YOĞUN BAKIM HASTALARINDA 
SARKOPENİ İLE PROGNOZ İLİŞKİSİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Şeyda Efsun ÖZGÜNAY                                                 
Şermin EMİNOĞLU 

SBU Bursa High Specialization 
Training and Research Hospital 

COMPASSION AND CHRONIC FATIGUE IN 
ANESTHESIOLOGISTS AND INTENSIVE CARE 
UNIT WORKERS IN THE COVID-19 PANDEMIC 
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HEAD OF SESSION: Dr. Mustafa Sarper Alap 

Aynur AKSU                                                              
Assoc. Prof. Dr. Yusuf Ziya TAVİL 

Gazi University 

COMPARISON OF SELF-EFFICIENCY 
PERCEPTIONS OF SPECIAL EDUCATION AND 

CLASSROOM TEACHERS IN THE FIELD OF 
INDOOR ASSESSMENT AND EVALUATION 

(ANKARA SAMPLE) 

Prof. Dr. Sciuchina Olga 
Comrat State University, 

Moldova 
AFFIXATION IN THE SYSTEM OF ENGLISH 

NEOLOGISMS’ WORD FORMATION 

Asst. Prof. Dr. Ali TANIŞ                                                     Mehmet Akif Ersoy University 
DIGITAL MANAGEMENT: THE FUTURE OF WORK 

AND WORKPLACE BEHAVIOR 

Nazile Abdullazade 
Azerbaijan State Pedagogical 

University 
CURRİCULUM EDUCATİON AND THE PROBLEMS 

OF THE TEACHİNG LİTERARY 

Assoc. Prof. Dr. Pınar GÜZELYÜREK 
ÇELİK 

Yıldız Technical University 
DEER MYTH IN MURATHAN MUNGAN'S DEER 
CURSES AND THE TRANSLATION STRATEGY 

INTO FRENCH 

Zenfira QEDİROVA 
Azerbaijan State Pedagogical 

University 

LEVELS OF EVALUATION OF LEARNING 
RESULTS IN THE EDUCATION SYSTEM OF THE 

REPUBLIC OF AZERBAIJAN 

Assoc. Prof. Dr. Arif ÇERÇİ                                                      
Sena SARIBAŞ                                                              
Mustafa YILMAZ 

Gaziantep University 
GRAMMAR SELF-EFFICACY PERCEPTIONS OF 

TURKISH TEACHER CANDIDATES 

Asst. Prof. Dr. Rifat Nergiz Kyrgyz-Turkish Manas University DIFFERENCES IN TODAY'S KYRGYZ LAMENTS 

Res. Assisst. Gülnisa Usubova 
Azerbaycan National Academy of 

Science 
EMOTIONAL VERBS IN GAGAUZ LANGUAGE 
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HEAD OF SESSION: Roland Iosif Moraru                                                          

Res. Assisst. Dr. Yavuz GÖKÇE 
Ankara University 

 

SUPERCAPACITOR PERFORMANCE OF SELF-
HETEROATOM DOPED ACTIVATED CARBON 

SAMPLES PRODUCED FROM CHITOSAN 

Prof.Dr. Berrabah Hamza Madjid                                      
Dr. ZAITER KHALED                                                   
Dr. ZEMRI CHEIKH 

Relizane University 
Mascara University 

THE WALLS OF THE CARBON NANOTUBES 
UNDER LOADING OF THE BUCKLING ONE 

INTRODUCES THE TEMPERATURE 

Prof.Dr. Berrabah Hamza Madjid                                      
Dr. ZAITER KHALED                                                   
Dr. ZEMRI CHEIKH 

Relizane University 
Mascara University 

THE INFLUENCE OF SPECIFIC MEDIA UNDER 
AXIAL LOADING ON NANOTUBE MATERIALS 

WITH THE PRESENCE OF INSTABILITY 
PHENOMENA 

Sahra DANDIL                                                               
Seval USLU                                                                   

Nagihan YILMAZ                                                         
Caglayan ACIKGOZ 

Bilecik Seyh Edebali University, 
Bilecik, Turkey 

INVESTIGATION OF THE USAGE OF 
CHITOSAN/HEXAGONAL BORON NITRIDE 

COMPOSITE AS AN ADSORBENT IN REACTIVE 
BLACK 8 TEXTILE DYE REMOVAL FROM 

AQUEOUS SOLUTIONS 

TALOUTI Hadj Said                                                    
ZAHAF Samir                                                               

ABDELHAKEM KORIDAK Lahouari                                 
BOUALEM Noureddine 

USTO MB Oran BP 1505 El- 
M’Naouar, Oran, Algeria                          

University of Djilali Bounaama-
Khamis Meliana, Ain Defla-

Algeria 

BUCKLING OF LAMINATED COMPOSITE PLATES: 
AN OPTIMIZATION STUDY BY THE ANSYS 

WORKBENCH CODE 

Promise Goodness Adeleye                                                
Kayode Michael Oluwadare                                                
Gideon Oluwaseun Olayioye                                               
Sunday Blessing Oladipupo                                             

Oludare O. Osiboye                                                         
Aderemi Timothy Adeleye 

University of Ilorin 
University of Lagos 

REVIEW ON MITIGATION OF GLOBAL 
GREENHOUSE GAS EMISSIONS VIA WASTE 

MANAGEMENT APPROACH 

Kayode Michael Oluwadare                                              
Promise Goodness Adeleye                                                 
Gideon Oluwaseun Olayioye                                              
Sunday Blessing Oladipupo                                              

Oludare O. Osiboye                                                          
Aderemi Timothy Adeleye 

University of Ilorin  
University of Lagos 

 

THE THREATS OF ANTHROPOGENIC CLIMATE 
CHANGE ON ECOSYSTEMS: HOW DO WE APPLY 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS FOR 
SOLUTION? 

Ihedigbo, K. S.                                                               
Jimoh, R. A. 

Federal University of 
Technology, Minna 

INFLUENCE OF HUMAN RESOURCES 
MANAGEMENT PRACTİCES ON 

ORGANİSATİONAL PERFORMANCE OF 
CONSTRUCTİON FİRMS: A REVİEW 

Roland Iosif Moraru                                                         
Mihai Popescu-Stelea 

University of Petroşani, Faculty 
of Mines 

CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL 
FUNDAMENTALS REGARDING THE 

MANAGEMENT OF INDUSTRIAL RISKS IN SITES 
UNDER THE SEVESO DIRECTIVES 
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HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Ebru Hazar BODRUMLU 

Alpin TUKAY                                                               
Assoc. Prof. Dr. Nazlı Gülriz ÇERİ                                             

Gizem SAKALLI 

Aydın Adnan Menderes 
University 

ANALYSIS OF FOOTPRINTS OBTAINED BY 
HARRIS-BEATH METHOD IN ADULT WOMEN: 

EVALUATION OF FINGER TYPE AND FOOT ARCH 

Gülşah BARĞI                                                               
Ayşe AKKUŞ                                                               
Ebru KÖSE 

Izmir Democracy University 
The Jockey Club of Turkey 

ALTERNATIVE EXERCISE APPLICATIONS IN 
CARDIAC REHABILITATION 

Assoc. Prof. Dr. Bahar ANAFOROĞLU 
KÜLÜNKOĞLU                 

Res. Assisst. Sevilay Seda BAŞ                                
Res. Assisst. Yasemin ATEŞ SARI                            

Assoc. Prof. Dr. Nezehat Özgül ÜNLÜER 

Ankara Yıldırım Beyazıt 
University 

 

THE ACUTE EFFECT OF FATIGUE ON JOINT 
POSITION SENSE AND BALANCE: A PILOT STUDY 

Erva GÜÇLÜ                                                                 
Assoc. Prof. Dr. Ebru Hazar Bodrumlu 

Pedodontist, Ankara                                                                
Zonguldak Bülent Ecevit 

University 
 

REPLANTATION OF AVULSED PERMANENT 
UPPER CENTRAL TEETH-2 YEARS FOLLOW UP, 

CASE REPORT 

Asst. Prof. Dr. Gülşah BARĞI                                          
Aleyna MEHMET 

İzmir Democracy University 
 

BREATHING EXERCISES IN ADOLESCENT 
IDIOPATIC SCOLIOSIS 

Ayşenur ÜÇERİZ                                                          
Gülşen KALAYCIOĞLU                                                  
Mukaddes ERDOĞDU                                                    

Prof. Dr. Rukiye PINAR BÖLÜKTAŞ 

İstanbul Sabahattin Zaim 
University 

 

FECAL MICROBIOTA TRANSPLANTATION AND 
NURSING CARE 

Dr. Lec. Muhammet KARAKAVUK                              
Assoc. Prof. Dr. Hüseyin CAN                                                      

Lec. Şengül CAN                                                  
Assoc. Prof. Dr. Aysu DEĞİRMENCİ 

DÖŞKAYA                         
Prof. Dr. Adnan Yüksel GÜRÜZ                                       
Assoc. Prof. Dr. Mert DÖŞKAYA 

Manisa Celal Bayar University                                             
Ege University 

INVESTIGATION of GENETIC DIVERSITY of 
TOXOPLASMA GONDII STRAINS ISOLATED from 

POULTRY and TOXOPLASMOSIS 
SEROPREVALANCE 

Asst. Prof. Dr. Hayrunisa HANCI                                   
Specialist Dr. Hakan İGAN 

Atatürk University 
 

DETECTION OF IN-VITRO EFFICIENCY OF 
CEFTAZIDIME-AVIBACTAM IN EXTENDED 

SPECTRUM BETA-LACTAMASE PRODUCING 
Klebsiella pneumoniae STRAINS 

Dr. Suantak D Vaiphei 
Assam Downtown University, 

Guwahati, India 
THE CURRENT CHALLENGES OF MENTAL 

HEALTH WORK FORCE’S İN INDİA 
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HEAD OF SESSION: Asst. Prof. Dr. Rozina Khattak 

Asst. Prof. Dr. Rozina Khattak 
Shaheed Benazir Bhutto Women 

University 

ELECTRON TRANSFER REACTION OF 
DICYANOBIS(BPY)IRON(III)-IODIDE IN WATER: 

KINETICS AND MECHANISM 

Dr. Mouffouk Chaima                                                      
Dr. Mouffouk Soumia                                                      

Pr. Haba Hamada 

Université de Batna-1, Batna 
05000, Algérie 

EVALUATION OF CYTOTOXIC EFFECT, ANTI-
CHOLINESTERASE, HEMOLYTIC AND 

ANTIBACTERIAL ACTIVITIES OF THE SPECIES 
SCABIOSA STELLATA L. 

Dr. Mouffouk Soumia                                                       
Dr. Mouffouk Chaima                                                        

Pr. Haba Hamada 

Université de Batna-1, Batna 
05000, Algérie 

STRUCTURAL IDENTIFICATION, ANTIOXIDANT 
AND ANTIBACTERIAL ACTIVITIES OF THE 

ISOLATED COMPOUNDS FROM THE MEDICINAL 
PLANT ERINACEA ANTHYLLIS LINK 

OUSSAMA RIOUCHI                                                  
ABDELHAMID BOUYENZER                                      

ADYL OUSSAID                                                    
RACHID TOUZANI                                                  

BARDAJI RODRIGUEZ EDUARD                              
Nassima Riouchi 

Université Mohammed Premier, 
Oujda Maroc 

Faculté des Sciences Campus 
Montilivi De Girona 

SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF 
HETEROCYCLIC COMPOUNDS: BASED ON 

PYRAZOLE AND TRIAZOLE 

Loubna JABIR                                                           
Hayat El HAMMI                                                            

Mohamed nor                                                                
Omar Azougagh                                                              

Issam Jilal                                                                     
Hassan AMHAMDI                                                      

Abderrahmane El IDRISSI                                               
Mohamed ABOU-SALAMA                                            

Soufian EL BARKANY 

Mohamed First University 
Abdelmalek Essaadi University 

Dhar EL Mahraz -FSDM-
University 

DESIGN, CHARACTERIZATION AND 
INVESTIGATION OF HEAVY DYES REMOVAL BY 

NEW CELLULOSE ADSORBENT 

Hayat El hammi                                                           
Loubna Jabir                                                             

Issam Jilal                                                               
Mohamed nor                                                              

Omar Azougagh                                                       
Hassan Amhamdi                                                           

Abderrahmane El idrissi                                              
Mohamed ABOU-SALAMA                                                   

Soufian El Barkany 

Mohamed 1st University 
Abdelmalek Essaadi University 

Dhar EL Mahraz -FSDM-
University 

ECOFRIENDLY FLOCCULATION OF BENTONITE 
SUSPENSIONS 

Imene DEHİBA                                                              
Mohamed ABİD                                                             

Houcine MİLOUDİ                                                         
Boubeker DEHİBA 

IRECOM Laboratory, 
UDLUniversity                                                

APELEC Laboratory, 
UDLUniversity 

ROBUST TUNING OF POWER SYSTEM 
STABILIZER FOR A SINGLE MACHINE INFINITE 
BUS POWER SYSTEM USING METAHEURISTIC 

GENETIC ALGORITHM 

Dr. Hanane AIT HMEID                                                 
Pr. Dr. Mustapha AKODAD                                             
Pr. Dr. Mourad BAGHOUR                                             

Pr. Dr. Abdelmajid MOUMEN                                          
Pr. Dr. Ali SKALLI                                                       

Pr. Dr. Ghizlane AZIZI                                                    
Dr. Ahmed ANJJAR 

Mohamed First University, 
Morocco 

Sidi Mohmed Ben Abdellah 
University, Morocco 

MINERALOGICAL ASPECT OF CERTAIN 
ARGILLACEOUS DEPOSITS OF THE MOROCCAN 

NORTH EAST 
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HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Turgay TAŞKIN                                                

Mehmet KORU                                                             
Assoc. Prof. Dr. Yeliz PEKERŞEN                                             

Assoc. Prof. Dr. Yılmaz SEÇİM 
Necmettin Erbakan University 

STRATEGIC IMPORTANCE OF KNOWLEDGE 
MANAGEMENT FOR TOURISM BUSINESSES 

Gözde ÇALMAZ                                                         
Assoc. Prof. Dr. Yılmaz SEÇİM                                                  

Assoc. Prof. Dr. Yeliz PEKERŞEN    
Necmettin Erbakan University 

A QUALITATIVE RESEARCH ON THE FACTORS 
AFFECTING THE MOTIVATION OF CHEFS IN THE 

WORKING ENVIRONMENT 

Lec. Mustafa AKTURFAN                                        
Asst. Prof. Dr. Abdullah Badem 

Karamanoğlu Mehmetbey 
University 

BENEFITS OF AVOCADO AND USES IN THE 
KITCHEN 

Asst. Prof. Dr. Tufan SÜREN 
Ankara Hacı Bayram Veli 

University 
DEVELOPMENT OF IN-FLIGHT CATERING AND 

SERVICES 

Maryam Umar                                                                
Bushra Niaz                                                                  

Farhan Saeed                                                               
Muzzamal Hussain 

Government College University 
Faisalabad, Pakistan 

UTILIZATION OF DATE PITS POWDER AS AN 
ANTI-OXIDANT IN DATE FRUIT BARS 

Asst. Prof. Dr. Muammer ÖZBEK İstanbul Bilgi University 

DEVELOPMENT OF A LASER SCANNIG SYSTEM 
AND DYNAMIC ANALYSIS METHOD FOR 

STRUCTURAL CONTROL OF INDUSTRIAL 
CHIMNEYS AND TOWERS 

Dilfuza Jabborova                                                         
Dilbar Kadirova 

Termez State University 

PLANT GROWTH PROMOTING B. ENDOPHYTICUS 
IGPEB 33 AND ARBUSCULAR MYCORRHIZAL 

FUNGI IMPROVE PLANT GROWTH AND 
PHYSIOLOGICAL PROPERTIES OF GINGER 

(ZINGIBER OFFICINALE) 

Prof. Dr. Turgay TAŞKIN                                               
Prof. Dr. Sait ENGİNDENİZ                                            

Res. Assisst. Dr. Çağrı KANDEMİR 
 Ege University 

STRATEGIES THAT CAN BE APPLIED AGAINST 
CLIMATE CHANGE AND HEAT STRESS IN SMALL 

RUMINANT FARMS 

Widya Pintaka Bayu PUTRA                                           
Samsul BAHRI 

Faculty of Marine and Fisheries, 
Teuku Umar University, 

Meureubo, Aceh, Indonesia 
23615 

PROFILING THE PARTIAL SEQUENCE OF D-LOOP 
REGION IN INDONESIAN FEATHERBACK FISH 

(Chitala lopis) 

Berhanu Bekele                                                            
Aberra Melesse                                                                  

Wondmeneh Esatu                                                            
Tadelle Dessie 

Hawassa University, Ethiopia 
International livestock research 
institute (ILRI), Addis Ababa, 

Ethiopia                                                               

GROWTH PERFORMANCE AND EGG QUALITY 
TRAITS OF ETHIOPIAN INDIGENOUS CHICKENS 

IN THREE AGRO-ECOLOGIES 
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HEAD OF SESSION: Prof.Dr. Abdullah E. AKAY 

Assoc. Prof. Dr. Mehtap ERŞAN Cumhuriyet University 
REMOVING NICKEL POLLUTION IN 

WASTEWATER WITH MICROORGANISM-COATED 
WASTE TEA 

Asst. Prof. Dr. Samed Sakman Kırıkkale University 
DIGITALIZATION IN ART AND DESIGN 

EDUCATION 

Murtaza Gani                                                                 
Tanveer Alam 

Department of Chemistry HNB 
Garhwal University (A Central 

University) India 

PROXIMATE COMPOSITION, MINERAL ANALYSIS 
AND ANTIOXIDANT CAPACITY OF INDIGENOUS 
FRUITS AND VEGETABLES FROM TEMPERATE 

REGION OF INDIAN HIMALAYAS 

M. Sait Alakuş                                                             
Prof. Dr. Sedat İlhan 

Dicle University 
ON TRIPLY-GENERATED NUMERICAL 

SEMIGROUPS WITH MULTIPLICITY NINE 

M. Sait Alakuş                                                             
Prof. Dr. Sedat İlhan 

Dicle University 
ON TYPE SEQUENCES OF SOME SATURATED 

NUMERICAL SEMIGROUPS 

Dr. Özlem KUM Tokat Gaziosmanpaşa University 
DESIGNING ANIMATIONS WITH MULTIMEDIA 
TECHNOLOGY: THE EXAMPLE OF DIABETES 

Assoc. Prof. Dr. Murat YORULMAZ                                             
Yusuf BAYKAN 

Kocaeli University 
EVALUATION OF THE LITERATURE ON 
SUSTAINABLE PORT BUSINESS AND 

MANAGEMENT IN TURKEY 

Ali Can KOYUNCUOĞLU                                               
Çağrı AYDIN                                                                 

Uğur Oral ÜNAL                                                              
Barış BARLAS 

İstanbul Technical University 
NUMERICAL INVESTIGATION OF ADDITIONAL 

WAVE RESISTANCE IN REGULAR WAVES OF AN 
OFFSHORE SUPPLY VESSEL 

Fatma ÖZCAN Hasan Kalyoncu University 

USING STAR STRATEGY IN ADVERTISING FOR 
PERCEPTION APPLICATIONS: ADVERTISING FILM 

REVIEW OF ALLIBRATES AND TRENDYOL 
BRANDS 

Prof. Dr. Abdullah E. AKAY Bursa Technical University 
EVALUATING EXISTENCE OF GREEN AREAS IN 

HISTORICAL TOWN OF SAFRANBOLU 

Prof. Dr. Abdullah E. AKAY                                                
Barbaros ÇİĞDEM 

Bursa Technical University 
USING UAV-BASED 3D DATA FOR MAPPING 

OPEN-PIT MINES IN FOREST AREAS 
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HEAD OF SESSION: DR.DINOOP K                                                              
Mourad Termoul                                                              

Salima Attouti                                                                 
Mokhtar Benzekri Benallou                                     

Benaouda Bestani                                                      
Nourddine Benderdouche 

Université Abdelhamid Ibn Badis-
Mostaganem, Mostaganem, 

27000, Algérie 

ULTRASONIC TREATMENT OF AN POWDER 
ACTIVATED CARBON IN HYDROGEN PEROXIDE 
SOLUTION FOR ADSORPTION OF CATIONIC DYE 

Dr.Torhan Al-Mufti                                                         
Ammar Al-Hayali 

Consultant 
USING OF REMOTE SENSING FOR COLOR 

REFLECTION INTERPRETATION AT NORTH- 
WEST MOSUL CITY NORTH OF IRAQ 

Adegoke, Sunday Adetunji                                             
Apeh, Daniel 

Kogi State University, Anyigba, 
Nigeria 

MYCOFLORA AND AFLATOXIN STATUS OF MAIZE 
(ZEA MAYS) SOLD IN ANYIGBA MARKET, NIGERIA 

Usman Lawal Usman 

Sharda University, Greater 
Noida, India                                                

Umaru Musa Yar’adua 
University, Katsina- Nigeria 

GREEN MEDIATED SYNTHESIS OF ENHANCE 
BIMETAL (Fe3O4 /ZnO) MAGNETIC 

NANOCOMPOSITES USED FOR THE 
PHOTOCATALYTIC DEGRADATION OF METHYL 

RED 

DR.DINOOP K                                                             
DR. SIMI JOSEPH 

Institute for Multidisciplinary 
Programmes 

School of International Relations 
and Politics Mahatma Gandhi 
University, Kottayam, Kerala, 

India 

CLIMATE CHANGE AND MIGRATION: A CASE 
STUDY OF KERALA, INDIA 

DR. SIMI JOSEPH                                                         
DR. DINOOP K 

School of International Relations 
and Politics     

INFORMALITY AND LABOUR MARKET IN INDIA: A 
HISTORICAL ANALYSIS 

Shabab Nasir 
Government College University, 

Faisalabad 

EFFICACY OF BTI DUNKS AT VARIOUS 
TEMPERATURES AGAINST LARVAE OF Aedes 

aegypti L. (DIPTERA: CULICIDAE) 

Chaudhary Muhammad Ayyub                                           
Saeed Ahmad                                                                 
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 Bani Walid, Libya 

 

ABSTRACT 

A communication system conveys information from its source to a destination some distance 

away. There are so many different applications of communication systems that we cannot 

attempt to cover type. Nor can we discuss in detail all the individual parts that make up a 

specific system. 

optic communication is such as any communication system with one different where, this 

kind uses light pulses to transfer information from one point to another through 

communication channel. 

In this kind of communication system the transmission could be by two different ways, either 

using optical fiber by means of wired communication medium or letting the signal 

propagating in atmosphere direct to destination by means of wireless communication medium. 

The signal is transferred from an electrical signal into an optical form by  using one kind of 

light either in both wire or wireless. 

As the signal transferred into optic and transmitted through one types of communication 

medium then the light detector  play great role, where the light detector is the device that 

converts the light into electrical signal or regenerate the optical signal back to its original 

signal (massage signal). 

This project explain the principle of optical communication system. And includes design and 

implementation circuits of both systems (wire and wireless).  

Key words:( optical, wire , wireless, control, system, communication). 

 

2-INTRODUCTION 

A communication system conveys information from its source to a destination some distance 

away. There are so many different applications of communication systems that we cannot 

attempt to cover type. Nor can we discuss in detail all the individual parts that make up a 

specific system.  
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Figure 1:Functional block diagram of a communication system 

The Transmitter. The transmitter converts the electrical signal into a form that is suitable for 

transmission through the physical channel or transmission medium. 

The Channel. The communications channel is the physical medium that is used to send the 

signal from the transmitter to the receiver. In wireless transmission, the channel is usually the 

atmosphere (free space). 

The Receiver. The function of the receiver is to recover the message signal contained in the 

received signal. 

Optical communication system 

optic communication is such as any communication system with one different where, this 

kind uses light pulses to transfer information from one point to another through 

communication channel. 

In this kind of communication system the transmission could be by two different ways, either 

using optical fiber by means of wired communication medium as shown in figure.2 or letting 

the signal propagating in atmosphere direct to destination by means of wireless 

communication medium as figure.3. 

 
Figure2: Optical fiber communication system 
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Figure.3 Optical wireless communication system. 

 

The signal is transferred from an electrical signal into an optical form by  using one kind of 

light either in both wire or wireless. 

As the signal transferred into optic and transmitted through one types of communication 

medium then the light detector  play great role, where the light detector is the device that 

converts the light into electrical signal or regenerate the optical signal back to its original 

signal (massage signal). 

3- OPTICAL COMMUNICATION SYSTEM 

Transmitter:  

Transmitter is the role of the optical transmitter to convert the electrical signal into light 

pulses, and launch the resulting optical signal into the transmission channel consisting of the 

input information by one  kind of optical source. 

Light Source: 

The first step when designing the transmitter is to decide which light source to use, since the 

rest of the transmitter is designed to support the chosen source. Theoretically speaking, any 

light source could be used, from an incandescent lamp to a laser, but the size, power and 

switching speed constraints placed on the system narrow down the selections to two feasible 

choices: light emitting diodes (LEDs) and laser diodes (LDs). 

 

Characteristics LED Laser Diode 

Optical spectral width 25-100 nm 0.1 to 5 nm 

Modulation bandwidth Tens of kHz to 

hundreds of MHz 

Tens of kHz to tens of 

GHz 

 

Special circuit required 

 

None 

Threshold and 

temperature 

compensation 

circuitry 
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Eye safety Considered eye-safe Must be rendered eye-

safe 

Reliability High Moderate 

Cost Low Moderate to high 

Table.1 LED vs. laser diode for wireless optical communication. 

 

4-COMMUNCATION MEDIUM 

The communication medium could be one of two ways whether wired which presented by 

optical fiber or wireless which represented in atmosphere. 

Optical Fiber  

The concept of light transmission has existed since the early 1840’s when French inventors 

Daniel Colladon and Jacques Babinet demonstrated the guiding of light over distance by 

refraction. 

Optical Wireless Communication  

Wireless technologies are one of the great success stories in the history of technology, 

realizing the dream of humans to communicate from anywhere at any 

time. While voice communication was the primary service some ten years ago, wireless data 

and mobile Internet have become pervasive much more rapidly than anyone could have 

imagined and augmented voice communication experience with much richer multimedia 

content. 

Today, the term “wireless” is widely used as a synonym of radio frequency (RF) technologies 

as a result of the worldwide domination of RF devices and systems in the market. The RF 

band lies between 30 kilo Hertz (kHz) and 300 Giga Hertz (GHz) of the electromagnetic 

spectrum and its use is strictly regulated by the local and international authorities.  

In most cases, sub-bands are exclusively licensed to operators, e.g., cellular phone operators, 

television broadcasters, point-to-point microwave links etc. With the ever-growing demand 

for data heavy wireless applications and services, the demand for the RF spectrum is 

outstripping the supply, thus leading to the spectrum congestion. In the light of the spectrum 

bottleneck at both the network access and backhaul levels, the time has come to seriously 

consider the upper parts of the electromagnetic spectrum for wireless communications. By 

doing so, we move into the optical band which includes infrared (IR), visible (VL) and 

ultraviolet (UV) sub-bands, see Fig. 4. 
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Figure 2.10 Electromagnetic Spectrum 

 

5- PRACTICAL RESULT  

Transmitter 

 
Figure 4 Shows transmitter stages 

First stage  

The first stage in transmitter is low pass filter to pass frequencies blew 80KHz. 

The low pass equation is :  

𝑓𝑐 =
1

2𝜋𝑅𝐶
                                                                                                               

𝑓𝑐 = 80𝑘ℎ𝑧    ,   suppose that 𝑐1 = 100𝑛𝐹 

𝑅1 =
1

2𝜋𝑓𝑐𝑐1
≈ 20Ω 
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Second stage  

This stage(single supply voltage) is alternative way to compensate the reverse bias for the op-

Amp.   

R3 and R4 are a voltage divider to make half the supply voltage, also C3 which in parallel 

with R4 is to squash glitches, power supply ripple and other noise on the supply so they don't 

end up in the signal. 

R2 is needed only because C3 is there. If R2 weren't there, C3 with squash your input signal 

to, not just the noise in the power supply. Ultimately the right end of R2 is intended to deliver 

a clean half supply signal with high impedance. The high impedance is so that doesn't 

interfere with your desired signal coming through C2.The C2 is a DC blocking capacitor. 

Third stage 

The third stage is active band bass filter to pass frequencies between nearly 10Hz and16 KHz 

and amplify signal in this range. Where the R5 and R6 controlling the gain of op-amp and 

these resistors with C4 and C5 are controlled the frequencies cut off, next equation shows the 

gain of the op-Amp :   

 𝐺 = −
𝑅𝑓

𝑅
                                                                                                               

𝑓𝑐1 = 8𝐻𝑧        ,    suppose that𝑅6 = 10𝐾Ω 

𝐶5 =
1

2𝜋𝑓𝑐1𝑅6
= 2𝜇F 

𝑓𝑐2 = 16𝐾𝐻𝑧   ,    suppose that𝑅5 = 100𝐾Ω 

𝐶4 =
1

2𝜋𝑓𝑐2𝑅5
≈ 100𝑝𝐹 

𝑅5 = 100 𝐾Ω , 𝑅6 = 10 𝐾Ω 

𝐺 = −
𝑅5

𝑅6
= 10 

Fourth stage 

The last stage use to amplify the current which feeds LED, the current should delivered to 

LED (IC) =70mA so: 

The following equations are belongs to transistor calculation. 
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Figure 4: Shows transistor calculation 

(𝐼𝑐 =  𝛽 × 𝐼𝑏) ,(𝑉𝑏 = 𝑉𝐶𝐶
𝑅2

𝑅1+𝑅2
 ),  (𝑅𝑇𝐻 =

𝑅1×𝑅2

𝑅1+𝑅2
) 

, (𝐸𝑇𝐻 = 𝑉𝐶𝐶
𝑅2

𝑅1+𝑅2
) , 𝐼𝐵 =

𝐸𝑇ℎ−𝑉𝐵𝐸

𝑅𝑇ℎ+(𝛽+1)𝑅𝐸
                                                                                                                                                                                               

As 𝛽 practically equal to 19 then from equation 3.3 

𝐼𝑏  =
70𝑚𝐴

19
= 3.6𝑚𝐴 

To let the transistor work in active region Vb should be equal to 0.5VCC . To do so, 

 R1 and R2 should be equal as follows: 

                 𝑉𝑏 = 𝑉𝐶𝐶
𝑅1

2𝑅1
              →          𝑉𝑏 =

1

2
𝑉𝐶𝐶                             

then                    →          𝑅𝐸 =
𝐸𝑇𝐻−𝑉𝐵𝐸−(𝐼𝑏×𝑅𝑇𝐻)

(𝛽+1)×𝐼𝑏
   

from  previous equation Eth = Vb and RTH =0.5 R1. 

𝑅𝐸 =
0.5𝑉𝐶𝐶−𝑉𝐵𝐸−(0.5𝐼𝑏×𝑅1)

(𝛽+1)×𝐼𝑏
  

In practical circuit, we use VCC =12V, from last calculation R7 = R8  

And 𝑅9 =
0.5𝑉𝐶𝐶−𝑉𝐵𝐸−(0.5𝐼𝑏×𝑅1)

(𝛽+1)×𝐼𝑏
 

Assume that R7=R8=1K and VBE is the voltage between base and emitter nodes 

which is equal to the forward bias voltage of diode ≈   0.7  then: 

𝑅9 =
6−0.7−(0.5×3.6𝑚𝐴×1𝐾Ω)

20×3.6𝑚𝐴
= 48.611Ω 
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Receiver 

 
Figure 7: Shows receiver stages. 

Figure 5: Shows transmitter with values 

 
                                  Figure 6: Shows practical transmitter circuit 

 

 III. INTERNATIONAL HALICH CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

 

 

               www.izdas.org                                                                                                  March 12-13, 2022, İstanbul, TURKEY8



Note:- photodiode must operate on the same wavelength of the light source which used in 

transmitter to detect the coming signal. 

First stage 

The received signal is weak so, it needs to be amplified. 

This stage would amplify the signal ten times where,R7 and R6 to control the gain of op-amp 

so,R7 should be ten times of R6. 

Suppose       𝑅7 = 100 𝐾Ω , 𝐺 = 10         Then:         𝑅6 =
100 𝐾Ω

10
= 10𝐾Ω 

C4 connected to remove any noise from supply .also C5 put to block DC so the feedback only 

works on AC signal.        C4=100,C5=10     are used 

Second stage  

This stage is band pass filter is used to pass frequencies in range 1.5 Hz to 16KHz. Where R9 

and R10 controlling the gain of op-amp and these resistors with C7and C12 are controlled the 

frequencies cut off. the high and low pass filter is: 

 As the gain is unity in this stage so,R9and R10 are equal then: 

𝑓𝑐1 = 1.5𝐻𝑧        , f  suppose  𝑅9 = 𝑅10 = 10𝐾Ω.      

Then  𝐶12 =
1

2𝜋𝑓𝑐1𝑅10
= 10.6𝜇F      ,       𝑓𝑐2 = 16𝐾𝐻𝑧     

                       Then  𝐶7 =
1

2𝜋𝑓𝑐2𝑅9
= 1𝑛F 

C6 and C8 another DC blocking from the outputs of stages.  
 

 

 
Figure 8: Receiver circuit with values 
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 Figure 9: Shows practical receiver circuit 

Name Number  value Type  

IC:NE5532 3   

Transistor:2n3904 1  nPn 

Resistors 4 100K Carbon 

Resistors 2 20K Carbon 

Resistors 8 10K Carbon 

Resistors 1 1K Carbon 

Resistors 1 50 Carbon 

Resistors 2 20 Carbon 

Capacitor 3 1µF Electrolytic  

Capacitor 1 2.2µF Electrolytic 

Capacitor 6 10µF Electrolytic 

Capacitor 1 1nF Ceramic 

Capacitor 1 100nF Ceramic 

Capacitor 1 100pF Ceramic 

Table 2: Shows information of element that used 

 

6- RESULTS 

Practical results 

A sine wave with 1 KHz frequency and 50mVp-p is supposed as an input to check   the 

implemented practical transmitter and receiver in lab and we get these results: 
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At transmitter: 

The output at stage 1 (low pass filter): 

 

Figure 10: Reading at stage 1 

𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒 = 60 𝑚𝑉              

   The output at stage 3(amplifier): 

 

 

Figure 11: Reading at stage 3 
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𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒 = 580 𝑚𝑉 

The output at stage 4(LED): 

 

Figure 12: Reading at stage 4 

 

At receiver: 

The output before stage 1(amplifier): 

 

𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒 = 1.04𝑉 
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Figure 4.4 Reading before stage 1 

𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒 = 56 𝑚𝑉 

The output at stage 1(amplifier):  

 

Figure 13: Reading at stage 1 

𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒 = 576 𝑚𝑉 

The output at stage 2(active band pass filter): 
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Figure 14: Reading at stage 2 

𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒 = 576 𝑚𝑉 

Using the whole circuit (transmitter and receiver) in wired (optical fiber) case at 

different lengths using the same check signal above we get the results below:  

After distance 0.5 m: 

 

Figure 15: Output receiver after 0.5 m from transmitter byoptical fiber 

𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒 = 4.48𝑉 

After distance 1 m: 
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Figure 16: Output receiver after 1 m from transmitter by optical fiber  

𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒 = 2.56𝑉 

After distance 3 m: 

 

Figure 17: Output receiver after 3 m from transmitter by optical fiber 

𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒 = 252 𝑚𝑉 
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 Then using wireless channel (free space) and changing LED and photodiode types at 

different lengths and we get these results below: 

After distance 0.1m: 

 

Figure 18: Output receiver after 0.1 m from transmitter by wireless 

𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒 = 820 𝑚𝑉 

After distance 0.5m: 

 

Figure 19: output receiver after 0.5 m from transmitter by wireless   

𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒 = 200 𝑚𝑉 
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After distance 1m: 

 

Figure 20: Output receiver after 1 m from transmitter by wireless 

𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒 = 112 𝑚𝑉 

Also we sent voice signal on both medium and get these results: 

 

Figure 21: Input voice signal  
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Figure 22: Output voice signal at 1m by optical fiber   

 

Figure 23: Output voice signal after 1m wireless   

 

 

7- CONCLUSION  

The transmitter and receiver electronic circuits have been built successfully and the main 

purpose of this project has satisfied effectively .Through also thru test and observes the 

circuits, they give robust results.   
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Signal degradation in optical fiber depends on various parameters such as fiber type, length of 

fiber and wavelength. by using optical fiber more efficient than wireless channel because it's 

noise less channel. 

Many useful notes and deductions are concluded from this work, and could be summarized as 

follows: 

1) The distance of optical fiber has a great effect on degrading the signal as noted 

from results. 

2) From results, there is notable different in received signal when changing 

communication medium. 

3) We have a prospect for practical use if the transmission distance is within about 3 

meters for wired and 1.5 meters for wireless. 

4) From the wired results we noted a bit of attenuation, and we discovered that is the 

results of the side cutter  that we used. The side cutter that we used meant to be a 

cupper cable which is use not suitable for optical cables.  

In final, this kind of simple circuits could be used in ( Indoor application ) due to its efficiency  

and low cost. 
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ABSTRACT 

"Our socialization shapes our below-the-surface ideas about groups of people... are the result 

of myriad institutional forces...most powerful institutions are media and popular culture" 

(Sensoy & Diangelo, 2017, p 102-103). Sexism is … obscured through the ideology of the 

West… Civilized and liberated vs. Muslim women as an oppressed… (Sensoy &Diangelo, 

2017, p 107). Systems of Racism, Sexism, and Oppression are not systems we select, but they 

are ones we inherit and are responsible for perpetuating or not. The narration of power, 

institution, media, and our internalized racial Oppression turned us to deny the individualistic 

view. Finally, we surrender without realizing its collective concept. Therefore, the idea is 

invisible to know about a group of people due to the myriad of institutional power, media, and 

corporate hubs. Race is a social construction; as a social construction, race functions as a 

source of management that sustains the importance of certain groups and the maintenance of 

other groups. This concept only becomes a reality when people behave in ways that 

perpetuate subordination. Racism is a form of Oppression led by one group to another. 

Sexism is prejudice or discrimination based on sex, especially discrimination against women. 

OPPRESSION THROUGH SEXISM AND RACISM – A DEHUMANIZED COURSE 
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People of Color identity can not be discussed without discussing racist and sexist Oppression. 

At the core of identity within the people of the coloured community is the people of colour 

(Black, Hispanic, Asian, Aboriginal. White supremacist racist version history (Whitewashed- 

make white) – Current conceptions of American history silence people of African descent & 

others). The silences produced by White supremacist racist imperialist narratives in America 

and Canada are the narratives, memories, and histories of the un-empowered and oppressed. 

Descriptions such as the term of patriarchy, racial hierarchy, internalized racial Oppression, 

individual meanness, power centrism, stereotypical media representation, the corporate 

produced popular culture, the ideological concept of the West, racial segregation, intersection, 

class, gender bias etc. attract me to focus on the topics for further concern. Such identities 

provoke discussion, which is also the purpose of the paper's focus. The methodology is a set 

of documentary analyses. The outcome is understanding many terms that have a global 

influence on social justice. The feature question is, why do sexism and Racism spread by 

ignoring the system? 

Key Words:  Social Construction, Mainstream Culture, Institutional Sexism & Racism, 

Masculinity, Corporate Culture, Intersectionality, Social Segregation, Internalized Racial 

Oppression, Love &Empathy, Media, Institution, Iceberg model.  

 

Introduction: 
1
Sexism is Oppression through exploitation. It is discrimination based on sex 

or gender (Napikoski, 2010). An idea has been naturally set up that as men are superior to 

women, Oppression over women is justified. Though it is a natural set-up throughout the 

societal norms which hide its instruments, the belief of patriarchy could be conscious or 

unconscious. It is a form of male domination and power. Oppression can be fulfilled 

economically, politically, or culturally (Napikoski, 2010). 
2
Racism is Oppression for the 

people of colour based on racial order privileged by White communities. A favourable 

institutional environment makes the path for advantages of dominant groups of the societies 

against the minorities, people of colour and Indigenous communities. It has been said that 

"Put, feminism is a movement to end sexism, sexist exploitation, and Oppression... I liked this 

definition because it did not imply that men were the enemy. By naming sexism as the 

problem, it went directly to the heart of the matter. Practically, it is a definition that implies 

that all sexist thinking and action is the problem, whether those who perpetuate it are female 

or male, child, or adult. It is also broad enough to include an understanding of systemic 

institutionalized sexism. As a definition, it is open-ended. To understand feminism, it implies 

one has to understand sexism necessarily." (Napikoski, 2010). Therefore Racism and Sexism 

are similar approaches to controlling certain groups of societies for domination and showing 

power. 

Literature Review: The paper has described the societal problems which have also been 

recognized as biological problems such as Sexism and Racism. The term "ism" (Sexism 

&Racism, 2020) has continued to raise its ugly form of Sexism and Racism. Exploitation 

against women through discrimination prejudice has shown its violent image of sexism. It is a 
                                                           
1
 What Is Sexism? Defining a Key Feminist Term. Paragraph 1

st
.  

 

2
 Racism.  
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mindset of hierarchy by the dominant section of every society. Therefore, Sexism and Racism 

are two sides of a coin. It is a societal curse that the institutional powers have hidden through 

entertainment. Media is another narrative for helping the spread of Sexism and Racism 

through its media-monger images and false news in the name of open society and culture.  

Methodology: The paper has been assumed through subordinate sources of data. Subordinate 

sources of data include academic articles, book websites etc. The method to writing the essay 

has been taken by the description of sources, by reading, gathering in-depth insights on topics, 

focusing on exploring ideas, summarising, and interpreting and mainly expressed in words 

(documentary analysis through qualitative approach). The paper has gone through various 

forms of Sexism and Racism, such as discrimination, stereotypes, intersectionality, etc. A 

meaningful discussion has been presented.  

Result and Discussion: Socialization forms through below-the-surface ideas about groups of 

people and powerful institutions. Powerful institutions are media and popular culture (Sensoy 

&Diangelo, 2017, p 103). It depends on the media. How does it campaign? Sexism is a form 

of Oppression that has been normalized
3
. The institution defines a system where a set of laws 

(Sensoy & Diangelo, 2017, p103), practice, customs, and culture exist and thus govern the 

political-social life of the masses. It is a socializing force, a system for our practices in our 

lifetime. A systematic process of the dominant culture, its norms, regulations, and ideologies 

are produced by the institution that exists below the cultural water's surface. Patriarchy is a 

dominant feature of every institution
4
 where men are dominant through a 

5
"male god" (Sensoy 

&Diangelo, 2017, p.103) ideology. Father is the head of the family, and males are the 

society's authority. The scenario finally brings a curse for women by denying them the right to 

vote or voice against women's exploitation (Sensoy &Diangelo, 2017, p 104). Sexism as a 

women oppression is available through many features such as women as a commercial sex 

worker, garments workers for sewing, workers for households. Women are boded by debt 

which is sometimes impossible to solve the problematic scenario. They were finally 

compelled to work in humiliating, devastating labour for a long hour with no rights and 

safety. Offence and aggression women on trafficking have increased through forced labour 

and sex in general. An estimated 4.5 million (Sensoy &Diangelo, 2017, p.104) people in 

forced labour are victims of sexual abuse. 
6
In 2012 one of two women globally has been 

fiercely killed by their partner or family. During the Rwandan genocide in 1994 (Sensoy 

&Diangelo, 2017, p. 104) estimated the rivals had raped five hundred thousand (500000) 
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women. 
7
In 1992 Women were the subject of rape and gang rape in Bosnia and Croatia by the 

soldiers in their camps. Exploitation against women in developing countries is not limited, 

while in developed countries, images are similar. 
8
One of the four (4) women in the United 

States has been treated violently, while one of the three (3) women has been raped (Sensoy & 

Diangelo, 2017, p.105). Estimated 11,766 women were killed by their ex-boyfriends, male 

partners between 2001- 2012 (Sensoy & Diangelo, 2017, p.105), less than ten percent (10%) 

sexually assaulted women reported their incidents. The percentage had been dropped from 

twelve percent (12%) in 2009 to five percent (5%) in 2014 (Sensoy &Diangelo, 2017, p.105), 

estimated four (4) out of five (5) women in Canadian universities have been victims of 

aggression in a dating relationship (Sensoy & Diangelo, 2017, p.105), every year estimated 

ten million (10) women in the United States are victims of bodily assaulted by their partner. 

On average, three (3) women are killed every day in the United States due to violence and 

assaults. These are the direct violence against women and girls. Violence against women has 

been occurred indirectly as well, such as both. 
9
Canada and the United States are the major 

consumers of clothing household goods made by sweatshop employees who are recognized as 

labour in workplaces. Unfortunately, Oppression against women has been recognized as the 

issue of an underdeveloped society. The mainstream culture has denied women's Oppression 

throughout their social status, such as their class, race, sexuality, and identities (Sensoy 

&Diangelo, 2017, p.106). The issue is invisible in most institutions due to its focus on 

individuality. Individual incidents are happening at every moment, and there is no time to 

look at every single incident, which helps to keep gender violence obscured. Popular culture 

has been created by the corporate (Sensoy & Diangelo, 2017, p.106) that helps to focus 

masculinity and femininity. Masculinity and femininity have been introduced more 

aggressively in stores restaurant industries. Male muscular structure in consumers like toys 

and its media representation has become more overstated. Violent play for males has been 

realistic, while female plays focused on friendship, self-grooming etc. Therefore, corporate 

culture in every institution focuses on masculinity as a symbol of supremacy without any 

emotional attachment, while it focuses on femininity as pleasing polite. This division has 

attracted boys over girls, and this is how the idea of patriarchy increased in every institution. 

The media's promotion of individualism and free choice has been produced among 

generations, which has provided a message that citizens of the institutions have the right to 

demonstrate their uniqueness and freedom of choice. Sexism is thus sold to society and has 

been fortified uninterruptedly, and it has been denied as well. Ideologies between the East and 

the West helps to illustrate sexism. In the West, especially in the United States and Canada 

(Sensoy &Diangelo, 2017, p. 107), sexism has been classified in developing countries where 

they found an underdeveloped, backward culture versus civilized western culture, where 
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women are liberating.
10

 from prejudice and many other social swearwords. According to the 

Western view, "The Muslim Woman" (Sensoy &Diangelo, 2017, p.107) is a typical oppressed 

woman due to primitive social structure where prejudice, untouchability, caste, and a male-

dominated institution exists. Compared with the Muslim women in the developing world, 

female students from the United States and Canada feel comfort by saying that they are more 

liberated and enjoy their life freely. They do not confess that sexism is a socializing force 

(Sensoy &Diangelo, 2017, p. 107). Media are available for the encouragement of sexism. It is 

a product in the consumer society; without it, nothing is sold out. 
11

Music videos are powerful 

media for the normalization of sexism. MTV is an example. Pornography increases violent 

aspects of the gender division between males and females. Physical brutalization emotional 

humiliation in many porn websites such as "Gonzo" (Sensoy &Diangelo, 2017, p. 113) has 

made sexism more normalized to men and society. People watch pornographic images movies 

as normal. They do not realize the images of sexism. 
12

Mainstream movies reality shows 

normalize the idea that women exceed their race and class status and thus readjust with the 

primitive idea of femineity. Many movies focus on the nobility of women depending on men. 

Prince Charming enables her access to comfort through him, which is an example of a movie 

clip that women's comfort depends on men through a heterosexual relationship (Sensoy &Di 

Angelo, 2017, p.112). Enjoying a film that produces sexism is a similar approach when men 

enjoy by laughing at a sexual joke. 
13

Oppression through Racism is another way of violence 

in every society. Race has been defined as biological, but race is also socially constructed 

(Sensoy &Diangelo, 2017, p.121). It is a form of Oppression through which racial groups 

control others. 
14

In the United States and Canada, White people are the dominant section of 

the mainstream society, while the people of colour and Indigenous Communities are 

minoritized. Racism here is White racial discrimination that supports intentionally, 

unintentionally throughout the institutional power (Sensoy and Diangelo, 2017, p.124). 

People of colour also support discriminatory approaches against Whites, but they do not have 

institutional power. Therefore, their negativity is not as active as White communities of the 

United States and Canada. Social justice has been discussed critically, through which it has 

been concluded that 
15

 "racism is a system of collective social and institutional White power 

and privileges" (Sensoy and Diangelo, 2017, p. 124). Racism has been discussed in many 
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ways, creating challenges in understanding the term. In every dominant society, it has been 

said that Racism is individualistically committed by a group of people who are recognized as 

racist (Sensoy & Diangelo, 2017, p. 124). Therefore, the concept of Racism is an individual 

binary. The division shows that people who are racist, ignorant, prejudiced, mean-spirited, 

etc., and not racist are nice and open-minded. 
16

Critics say that the division is false. Individual 

Racism reflects a certain group of people through which a culture and a society which is a 

collective bond, can not be reflected. 
17

"Racist versus not racist" (Sensoy &Diangelo, 2017, p. 

125), which is also recognized as binary versus non-binary (Sensoy &Diangelo, 2017, p. 125), 

can not be a right perception and reflection of society. As a member of the dominant white 

and nonracist person, an individual can be a good person, but they may not build critical 

thinking about Racism. They are not a racist; therefore, no problem, nothing to build or think 

about the subject of race. This is not a factual background. Human being thinks a lot to 

explore a solution. If they stop thinking, nothing will be solved, and Racism will exist forever 

as a brutal jinx of every civilization. The racist/nonracist scenario creates the ideology of 

individualism. 
18

. It says human is individual where race, class, gender is not important for 

individualistic benefits. This is problematic to understand while institutions(societies) are 

running on a concept of equal opportunities. Individualism denies race by mentioning 

irreverent (Sensoy & Diangelo, 2017, p. 126). Individualism denies the importance of the 

race, while advantages of being white section of the society; it denies the significance of 

collectivism in societal activities, it encourages hyper culture; individualism denies historical 

concepts and fundamental bases; it denies collective socialization, and individualism 

encourages a myth that reproduces meritocracy that says hard work is the option for success 

(Sensoy &Diangelo, 2017). There are many mediums through which Racism today is in full 

swing. Racism today plays out everywhere; according to the UN report standard of living 

among countries has been compared between the Indigenous community and the general 

people. 
19

In the United States general population's human development ranking is 7
th

 (Sensoy 

& Diangelo, 2017, p. 128) internationally, while the human development of the native 

population is 31
st
 internationally. In Canada, the human development of general people is 8

th
 

internationally, while the healthy development of Indigenous people is 33
rd

 internationally. 

The average life expectancy of the general population of the United States in 2015 was 79.3 
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(Sensoy & Diangelo, 2017, p. 128), while in Canada, it was 82.2 years. Both Canada and the 

United States rank higher than the other countries in life expectancy. The average global life 

expectancy is 71.4 years. 
20

In the United States, the life expectancy of white males is 76.7, 

while Black males are 72.3; White females are 81.4, while Black females are 78.4 (Sensoy 

&Diangelo, 2017, p. 128). This is a minimum image of the health sector in the United States 

and Canada, where White people receive better benefits than people of colour, resulting in 

better health conditions. Economically it has been observed that both in the United States and 

Canada, white peoples are in the better economic condition through which they can bear a 

comfortable lifestyle. At the same time, the people of colour sometimes can not afford 

automobiles for transportation access and are deprived of better opportunities due to driving 

inability. 
21

In 2014 the household income of the Black people in the United States was 

estimated at $35,398 (Sensoy & Diangelo, 2017, p.128), while it was estimated at $60,256 for 

White communities.
22

 Poverty rates were estimated at 10.1% (Sensoy & Diangelo, 2017, p 

128) for Non-Hispanic White communities of the U.S.A., estimated 12% for Asian 

communities, estimated 23.6 % for Hispanic communities, and Blacks, it was estimated 

26.2%. Racism has been structured historically, institutionally, and culturally differently by 

many shapes. People of colour have gone through many discriminations, such as they have 

been denied mortgages (Sensoy & Diangelo, 2017, p 129), they have been denied access to 

economic and health resources etc. These are an example of institutional Racism. White racial 

superiority has been prioritized by comments like 
23

"we are better and more important than 

peoples of Colour" (Sensoy & Diangelo, 2017, p. 132). Racial segregation is an example of 

this feeling by the major communities of the mainstream societies. White communities live 

the most racially segregated lives (Sensoy & Diangelo, 2017, p. 129) in a special area due to 

their economic position. Therefore, the economic position is a narrative for this segregation.  

Conclusion: The feature question is why sexism and Racism spread by ignoring the system? 

It is because of influential media and institutions. Consumer society attracts the beauty of all 

products for better selling. Therefore, Sexism and Racism are the product. Particular ideology 

does not see anything that can hide its feature. Therefore, for a faster and modern world, 

everything is logical according to popular culture. Racism has meaning by recognizing White 

supremacy (Racism and sexism the same root, n.d.). It is believed that Whites are superior to 

other races, and this attitude fosters male supremacy (Racism and Sexism the same basis, 

n.d.). Racism and sexism come from the same root: hatred of others. Through the Oppression 
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of women, they learnt how to oppress one another? This is how Oppression started by men or 

even by the female over other female sections such as Blacks. Sexism and Racism can not be 

ended as original sins. In her 2016 campaign, Hilary Clinton reminded voters that "Wall 

Street regulation wouldn't end racism, sexism or LGBT oppression" (Bhaskar Sunkara, 2018). 

Therefore, it is better to resolve those issues of Sexism and Racism. Union through collective 

bargaining is a way to reduce the wage gap between communities in the workplace. A feeling 

and action against Racism can mitigate those issues in workplaces and societies. Therefore, 

the movement of antiracism can be built for protection. Campaigns can be raised for positive 

messages, which can also help think media and popular culture for a positive step about their 

perspective or views on Racism sexism. 
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ÖZET 

COVID-19 hastalığı, hem bireylerin hem de toplumun sağlığını küresel boyutta etkilemesi nedeni ile 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından salgın/pandemi şeklinde tanımlamıştır. COVID-19 

pandemisinin sağlık sorunları dışında ekonomik, sosyal ve eşitsizlik yönünden çeşitli sonuçları 

olmuştur. COVID-19 pandemisi, çocuğu üç boyutta etkilediği görülmüştür. Bu boyutlar; doğrudan 

virüsün bulaşması ile yaşanan sağlık sorunları, salgını durdurmaya yönelik uygulanan tedbirlerin kısa 

vadeli sosyoekonomik etkilerinin sonuçları ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin uygulanmasındaki 

gecikmenin uzun vadedeki olası sonuçlarıdır. COVID-19 hastalığı açısından çocuklar doğrudan risk 

grubunda olmasa da salgından yoksullaşma, eğitim, sağlık ve hayatta kalma, güvenlik gibi çeşitli 

boyutlarda etkilenmiştir. UNICEF, COVID-19 pandemisinin sosyoekonomik boyutunun çocuklar 

üzerinde olumsuz etkilerinin olacağını belirtmektedir. Bu süreçte ailelerin yaşadığı finansal sorunlar 

nedeniyle çocukların yemek gibi temel ihtiyaçlarının ve sunulan sağlık bakımının ihmal edilmesine 

neden olabileceği belirtilmektedir. Pandemi sürecide virüsün bulaşmasını önlemek için okullar 

kapatılması ve uzaktan eğitim seçenekleri oluşturulması nedeniyle çocukların eğitim alma şekli 

etkilenmiştir. Bu şartlar altında ailesi ekonomik problemler yaşayan çocuğun teknolojik imkanlara 

erişimi sınırlanmış, çocuğun fırsat eşitsizliği yaşamasına neden olmuştur. COVID-19 salgını sürecinde 

ebeveynlerde oluşan ekonomik kayıplar nedeniyle gelecek belirsizliği aile içi dinamikleri etkilemiş, bu 

durum çocukların ihmal, istismar, psikososyal sorunlar yaşamasına neden olmuştur. Brown ve De 

Cao’nun 2020 yılında yayınladıkları bir çalışmada işsizlik oranındaki %1’lik artışın çocuk ihmalinde 

%20 artışa yol açtığını tahmin ettiklerini bildirmektedir. Bu da ortalama ek olarak 536 çocuk ihmali 

vakası olarak tespit edilmiştir. 

COVID-19 salgını sürecinde yaşanan ekonomik sorunların çocuk üzerine olumsuz etkilerini azaltmak 

için çeşitli yaklaşımlarda bulunmak önemlidir. Bu kapsamda çocuklara yaşadığı olumsuz durumların 

raporlanması oluşturulacak müdahale girişimlerine ışık tutacaktır. Bu süreçte ailelere uzun vadede, 

temel ruh sağlığı ve psikososyal destek hizmetleri sunulmasının aile içi dinamikleri olumlu 

etkileyerek, çocukların en az düzeyde etkilenmesine destek olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca, 

ailelerdeki refah ve güvenliği sağlamak için özellikle savunmasız ailelere finansal destek ve sosyal 

hizmet sağlanmalıdır.  

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Pandemi, Çocuk, Ekonomik Sorunlar 
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ABSTRACT  

COVID-19 disease has been defined as an epidemic/pandemic by the World Health Organization 

(WHO) because it affects the health of both individuals and society at a global level. Apart from health 

problems, the COVID-19 pandemic has had various consequences in terms of economic, social and 

inequality. The COVID-19 pandemic has been seen to affect the child in three dimensions. These 

dimensions are; The health problems experienced by the direct transmission of the virus are the results 

of the short-term socioeconomic effects of the measures taken to stop the epidemic, and the long-term 

consequences of the delay in the implementation of the sustainable development goals. Although 

children are not directly in the risk group for COVID-19 disease, they have been affected by the 

epidemic in various dimensions such as impoverishment, education, health and survival, and security. 

UNICEF states that the socioeconomic dimension of the COVID-19 pandemic will have negative 

effects on children. It is stated that due to the financial problems experienced by families in this 

process, children's basic needs such as food and health care may be neglected. In the pandemic 

process, the way children receive education has been affected due to the closure of schools and the 

creation of distance education options to prevent the transmission of the virus. Under these conditions, 

the access of the child, whose family is experiencing economic problems, to technological 

opportunities is limited, causing the child to experience inequality of opportunity. The uncertainty of 

the future due to the economic losses in the parents during the COVID-19 epidemic affected the 

family dynamics, which caused the children to experience neglect, abuse and psychosocial problems. 

In a study published by Brown and De Cao in 2020, they report that they estimated that a 1% increase 

in the unemployment rate leads to a 20% increase in child neglect. This was determined as an 

additional 536 child neglect cases on average. 

It is important to take various approaches to reduce the negative effects of the economic problems 

experienced during the COVID-19 epidemic on the child. In this context, reporting the negative 

situations experienced by children will shed light on intervention initiatives. In this process, it is 

thought that providing basic mental health and psychosocial support services to families in the long 

term can positively affect family dynamics and help children to be affected at a minimum level. In 

addition, financial support and social services should be provided to particularly vulnerable families to 

ensure well-being and security in families. 

Keywords: Covid-19, Pandemic, Child, Economic Problems 

 

GİRİŞ 

Çocuklar; COVID-19 salgınının mağdurları gibi görünmeseler de salgının en büyük mağduru 

olma tehlikesi ile karşı karşıyalardır. COVID-19 salgını, çocukların sağlığı üzerinde, en 

azından bugüne kadar büyük bir etki yaratmasa da kriz çocukların esenliğini ciddi ölçüde 

etkilemektedir. Her yaştan ve tüm ülkelerden çocuklar, krizin sosyo-ekonomik etkilerine 

maruz kalmakta ve bazı durumlarda yarardan çok zarar veren hafifletici tedbirlerden 

etkilenmektelerdir (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu [UNICEF], 2020). COVID-

19 salgını evrensel bir krizdir ve bu krizin bazı çocuklar üzerindeki etkilerinin ömür boyu 

süreceği öngörülmektedir. Öte yandan, bu salgının zararlı etkilerinin eşit bir şekilde dağılmış 

olmadığı vurgulanmaktadır. Salgının etkilerinin, gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülkelerde 

ve yoksul mahallelerde yaşayan çocuklar ile hâlihazırda dezavantajlı durumda bulunan 

çocuklar üzerinde daha fazla zarar vermesi beklenmektedir. Çocukların bu krizden üç farklı 

şekilde etkilendiği vurgulanmaktadır. Bu nedenler; doğrudan virüsün bulaşması, salgını 

durdurmaya yönelik tedbirlerin kısa vadeli sosyo-ekonomik etkileri ve Sürdürülebilir 
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Kalkınma Hedeflerini uygulama sürecindeki gecikmenin uzun vadedeki olası sonuçlarıdır 

(UNICEF, 2020). 

Hane düzeyinde gelir kayıpları, Dünya genelinde çocuklarla birlikte milyonlarca hanenin 

geçim kaynağını tehdit etmektedir. Uluslararası Para Fonunun (IMF) iyimser senaryosundan 

alınan tahminler, Uluslararası Gıda Politikası Araştırma Enstitüsü (IFPRI) yoksulluk modeli 

için girdi olarak kullanıldığında ve salgın öncesi olası senaryolarla karşılaştırıldığında, bu yıl 

aşırı yoksul (günde $1,90 dolardan az gelir, satın alma gücü paritesine göre) kişi sayısının 84 

milyondan 132 milyona çıkacağı öngörülmektedir ve veriler, yoksullaşan kişilerin hemen 

hemen yarısının çocuk olduğuna işaret etmektedir (Laborde, Martin & Vos, 2020). Buradan 

hareketle, Covid-19 salgını, çocukları sadece hasta etme tehditi yaratmamış aynı zamanda 

fakirleştirmiş, sosyo-ekonomik adaletsizlikler yaratmış veya bu adaletsizliği derinleştirmiştir. 

Covid -19 Salgınının Ekonomi Etkileri 

Dünya tarihinde çok daha ölümcül oranlarda olan salgınlar meydana gelmiştir. 1918 yılı 

İspanyol gribi, 2003 yılı Ciddi Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS), 2009 yılı Domuz 

gribi, 2013 yılı Ebola bu salgınlardan bazılarıdır. Önceki salgınların da ekonomiler üzerindeki 

etkileri mevcuttur. 2003 yılında başlayan SARS virüsü salgınının makroekonomik etkileri 

üzerine yapılan araştırmalar, çeşitli mal ve hizmetlerin tüketimindeki büyük düşüşler, işletme 

maliyetlerindeki artış ve artan risk primlerine yansıyan ülke risklerinin yeniden 

değerlendirilmesi yoluyla ekonomiler üzerinde önemli etkileri tespit edilmiştir. Ülkeler 

özelindeki ekonomik etkiler, ülkelerin hastalığa maruz kalma veya duyarlılık derecesine göre 

değişiklik gösterse de araştırmacılar az sayıda vaka ve ölüme rağmen, küresel anlamda 

ekonomilerin etkilendiğini görüşündedir (Lee & McKibbin, 2004). Diğer bir salgın olan ve 

Afrika'da 2013-2016 döneminde ortaya çıkan Ebola salgını sonucunda yaklaşık 11.300 kişi 

hayatını kaybetmiştir. Ebola salgınının Batı Afrika'daki ekonomik ve sosyal etkisine 

bakıldığında, ülke ekonomisinde 53 milyar Amerikan Doları zarar görülmüş olup, 2015 yılı 

Gayri safi yurt içi hasılası (GSYİH) %20 azalmıştır. Bu salgın bize, bir salgının sağlık 

üzerindeki etkisinin nispeten sınırlı olmasına karşılık, ekonomik sonuçlarının yıkıcı ve uzun 

süreli olabileceğini göstermektedir. Bu dönemde Liberya’nın genelinde ölüm oranları düşse 

bile, GSYİH seviyesi 2013-2014 döneminde %8 düzeyine inmiştir (World Health 

Organisation [WHO], 2016) 

Covid-19 salgınının ekonomiye muhtemel etkileri makro iktisadi göstergeler yapılacak bir 

okuma ile açıklığa kavuşur. Şüphesiz bu okuma öngörü ve tahminlere dayalı olduğundan 

dolayı reel değerlerde sapmalar meydana getirme ihtimali barındırsa da kısa vadeli bir 

perspektif çizme açısından önem taşır. Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Nisan ayında 

yayınladığı raporda, Covid-19 salgının küresel çapta olağan yaşam ve ekonomik aktiviteyi 

aksatmasının 2020 yılı için dünya ticaretinin %13 ile %32 arasında düşmesi ile 

sonuçlanabileceğini ifade etmiştir (World Trade Organization [WTO], 2020). Bunun yanında, 

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) belirsizlik olmakla birlikte tahmin edilen GSYİH düşüşü 

ile 2019 yılı baz seviyesinden küresel işsizliğin düşük senaryo ile 5,3 milyon; orta senaryo 13 

milyon olacağı (7,4 milyonu yüksek gelirli ülke); yüksek senaryo 24,7 milyonu bulacağını 

tahmin etmiştir (International Labour Organization [ILO], 2020). Ekonomik Kalkınma ve İş 

birliği Örgütü (OECD) Temmuz 2020’nin başlarında yayınladığı ve Covid-19 krizinin 

istihdama etkisini ele aldığı raporda virüsün kontrol edilip edilemediği senaryosu üzerinden 

37 üyeye sahip örgütün işsizliğe dair projeksiyonunu güncellemiş ve üye ülkelerde 80 milyon 
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kişinin işsizlik tehlikesi ile karşılaşabileceğini açıklamıştır. Kontrol altına alınmayan salgın 

neticesinde işsizlik oranının 1929 Büyük Buhran sonrası oranlara tırmanabileceği dile 

getirilmiştir. 2008 Küresel Finans Krizinin ilk ayları ile karşılaştırıldığında 10 kat daha kötü 

bir durumla karşı karşıya bulunulduğu belirtilmiş olup hem istihdamdaki düşüş hem de 

çalışmakta olan kişilerin çalışılan saatlerin azaltılması hususları dikkat alındığında toplam 

çalışma saatleri 2008’in ilk üç ayında %1,2 iken bu oran 2020’de %12,2’ ye çıkmıştır. OECD, 

2019 yılında ortalama %5,3’lük olarak kaydettiği işsizlik oranının 2020’nin son çeyreğinde 

%9,4’ e çıkabileceğinin ikinci dalga olması halinde de işsizlik oranının söz konusu ülkeler 

için %12,4’e yükselebileceğini ifade etmiştir (Organisation for Economic Co-operation and 

Development [OECD], 2020). Bu veriler göz önüne alındığında çocuklar gibi kırılgan 

gruplardaki kişiler başta olmak üzere toplumdaki tüm bireylerin mevcut Covid-19 salgınından 

olumsuz etkilenmesi kaçınılmazdır. 

Covid-19 Salgınının Çocuklara Etkileri 

Salgın hastalıklar toplumdaki tüm bireyleri farklı açılardan olumsuz etkilemektedir. Özellikle 

salgının kırılgan grupta yer alan çocuklar üzerindeki etkileri çok boyutludur. Bu etkiler, 

yoksullaşma, eğitim, sağlık ve güvenlik olarak alt gruplarda incelenmektedir (UNICEF, 

2020). 

Dünya Bankası, Covid-19 pandemisinin bir sonucu olarak küresel aşırı yoksulluk oranının 

(günde < 1,90 ABD doları) 20 yıldan uzun bir süredir ilk kez artmasının beklendiğini tahmin 

etmektedir (The World Bank, 2020). Yoksulluğun çocuk sağlığı ve gelişimi üzerine birçok 

olumsuz etkisi bulunmaktadır. Yoksulluk, çocuklarda yetersiz beslenme, büyüme gelişme 

geriliği, barınma problemleri, eğitimde fırsat eşitsizliği gibi birçok soruna yol açmaktadır. 

Bununla birlikte yoksulluk, çocuklarda düşük eğitim düzeyi ve düşük zekâ seviyesi ile 

ilişkilendirilmektedir. Yoksulluk içinde yaşamak, çocuklukta enfeksiyon riskini, yetişkinlikte 

kronik hastalık riskini ve ruh sağlığı problemlerini arttırmaktadır. Hali hazırda yoksulluğun 

çocukluk gelişimi ve sağlığı üzerinde uzun vadeli bir etkisi varken, bu salgının yarattığı 

yoksulluk da söz konusu etkileri derinleştirmiştir (Wood, 2003). 

Okulların kapatılması gibi kamu politikaları, genellikle Covid-19'un yayılmasını azaltmak için 

gerekli olsa da halihazırda diğer olumsuz sosyal belirleyicilerle karşı karşıya olanlarda 

orantısız olarak olumsuz bir etkiye sahiptir. Okulların kapanması, özellikle savunmasız 

nüfuslar arasında okul performansı üzerinde önemli bir etkiye yaratmıştır (Kuhfeld, Soland, 

Tarasawa, Johnson, Ruzek, & Liu,2020). Covid-19 salgınında 138 ülkede okulların 

kapanması gerçekleşmiş ve dünya çapındaki çocukların yaklaşık %80'inin eğitimini etkilemiş 

olsa da, düşük gelirli ülkelerde eğitim kazanımındaki kaybın daha şiddetli olduğu tahmin 

edilmektedir (Van Lancker & Parolin, 2020). OECD, ilkbaharda okulların kapanmasının, 

kapanmalardan etkilenen çocuklar için tüm yaşamları boyunca yaklaşık %3 daha düşük bir 

gelirle sonuçlanacağını tahmin etmektedir (OECD, 2020). 

Bugüne kadar COVID-19 salgının çocukların sağlığı üzerindeki doğrudan etkilerinin, diğer 

yaş gruplarına göre çok daha hafif olduğu belirtilmektedir. Çin ve Amerika Birleşik 

Devletleri’nde (ABD) gözlenen vakalardan elde edilen ön veriler, belirti gösteren çocukların 

hastaneye yatma oranlarının, orta yaşlı kişilere kıyasla 10 ila 20 kat, yaşlı kişilere kıyasla ise 

25 ile 100 kat daha düşük olduğunu göstermektedir (Li, Xu, Dozier, He, Kirolos & 

Theodoratou, 2020). COVID-19'un doğrudan etkisinin aksine, çocuk sağlığı üzerindeki 

dolaylı ve daha geniş kapsamlı etkileri ciddi bir düzeydedir. Hane gelirinin azalması yoksul 
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aileleri, temel sağlık ve gıda harcamalarını azaltmaya zorlamaktadır. Gelişmekte olan 

ülkelerde GSYİH büyümesi ile bebek ölüm hızı arasındaki tarihsel ilişki ve küresel ekonomik 

büyümeye ilişkin IMF tahmininden tekrar yararlanıldığında ve salgın öncesi olası senaryoyla 

kıyaslandığında, 2020 yılında yüzbinlerce çocuğun daha ölebileceği tahmin edilmektedir. Bu 

durum, sadece tek bir yılda, bebek ölümlerini azaltma konusunda son 2-3 yılda elde edilen 

ilerlemeyi tersine çevirebilecek düzeydedir (Baird, Friedman, & Schady, 2011). 

Ailelerin evde kapalı kaldığı ve yoğun stres ve kaygı yaşadığı pandemi döneminde şiddet 

eylemlerinin yaşanması daha olası hale gelmiştir. Aynı zamanda karantina tedbirleri çocuk 

istismarcılarının çocuklara zarar vermesi için fırsat yaratmaktadır. Çocuklar çoğunlukla bu 

gibi eylemleri ihbar edebilecek bir pozisyonda olmadıkları ve evde yaşanan olayları 

öğretmenlerine bildirme imkânı da bulunamadığı için birçok sorunla baş başa kalmaktadır. Bu 

duruma ek olarak, artan dijitalleşme, çocukların zarar görme riskine karşı kırılganlıklarını 

şiddetlendirmektedir. Çocukların uzaktan eğitim için çevrimiçi platformları kullanma 

gerekliliği ise uygunsuz içeriklere ve pedofiliye maruz kalma risklerini arttırmaktadır 

(UNICEF, 2020). Tüm bu durumların çocuk gelişimi ve sağlığının olumsuz etkilenmesine ve 

ülkelerin çocuk sağlığı göstergelerinin geriye gitmesine neden olacağı düşünülmektedir. 

SONUÇ 

Covid-19, çocukların sağlığını yetişkinlere göre daha sınırlı seviyede etkilemiş görünse de 

dolaylı etkiler ve salgın kapsamında alınan tedbirler çocukları daha uzun süreli ve derinden 

etkileyecektir. Ortaya çıkan yoksulluk, sosyal hayatın olağan akışının bozulması, eğitimde 

yaşanan aksaklıklar çocukların zihinsel, ruhsal ve bedensel gelişimini sekteye uğrattığı 

düşünülmektedir. Bu kapsamda devlet tarafından alınan tedbirler ve uygulanan normale dönüş 

politikaları gözden geçirilmeli ve bu politikalar planlanırken çocuklar gibi kırılgan gruplara 

önem verilmelidir. Sadece salgının sağlık boyutuyla sınırlı kalınmamalı, aynı zamanda uzun 

dönemli bir perspektif ile çocukların yaşadıkları/yaşayabilecekleri sorunları gidermeye 

yönelik olmalıdır. Çünkü bu salgın bireyleri sadece fiziksel olarak hasta etmemiş, sosyal 

hayatı, eğitimi, ekonomiyi ve daha birçok alanı olumsuz etkilemiş, giderilmemesi halinde 

daha büyük sorunlara sebep olacak toplumsal travmalar yaratmıştır. Bu kapsamda, salgın 

sonrası uygulanacak politikalarda mutlaka çocuklara yönelik bir başlık altında, çocukların 

eğitimi, psikolojik iyilik halleri, fiziksel gelişimi gibi alanlarda hususi çalışmalar yapılmalıdır.  
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ÖZET 

Dünya bankasının verilerine göre gezegendeki nüfusun %55,71 kentsel alanlarda 

yaşamaktadır. Gelecekte bu nüfusun yaklaşık olarak %70'inin kentsel alanlarda yaşayacağı 

tahmin edilmektedir. Kentlerdeki hızlı nüfus artışının olumsuz etkisi, küresel alanda ortaya 

çıkan tehditlerle (küresel ısınma, ormansızlaşma, doğal afetler, ekonomik kriz, biyoçeşitliliğin 

azalması vs.) birlikte düşünüldüğünde kent üzerinde yürütülen çalışmalar ve politikalarda 

yeni stratejiler olması gereğini gündeme getirmektedir. Yaşadığımız kentlerin çevresel 

niteliklerini anlamak ve daha yaşanabilir kentsel yaşam alanları oluşturmak için kenti 

planlamak; politikacılar, planlamacılar, peyzaj mimarları ve mimarlar için önemli konulardan 

biri olup rahat ve temiz bir yaşam ortamı, planlamanın başlangıç noktası olmalıdır.  

Kentler gelişmenin ve ilerlemenin sağlanabilmesi için gerekli birçok dinamikleri içinde 

barındırır. Yaşamsal gereklilik olan termal konfor, kent formunun mikroklimatik alanlar 

olarak tasarlanmasına bağlıdır. Bu doğrultuda çalışmanın konusunu ‘kent formu’ ve 

‘mikroklima’ oluşturmaktadır. Dolayısıyla çalışma; kentin iklimine göre form kazanması ve 

küresel iklim değişikliğine bağlı olarak uyumlu kentsel tasarım konusuna odaklanmaktadır. 

Buna göre çalışmada küresel çevre sorunları açısından kentlerin, iklim değişikliği 

tehlikelerine karşı savunmasızlığı sorgulanmaktadır. Ayrıca sürdürülebilir kentlerin önemini 

vurgulayan bu çalışma kapsamında ekolojik tasarımların yapılı çevreye dahil edilmesi, 

çeşitliliği ve kesintisiz olması gerekliliği üzerinde durulmaktadır. Ek olarak kentlerin iklim 

değişikliği ile başa çıkmak için uyum sağlama ve iklim değişikliği etkilerini azaltma 

kapasitelerini nasıl geliştirebilecekleri konusunda gelecek senaryolarının olması gerektiğine 

değinilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Kent formu, mikroklima, iklim değişikliği, uyum ve azaltım, kentsel 

tasarım 

 

ABSTRACT 

According to the World Bank's data, 55.71% of the population of the planet lives in urban 

areas. It is estimated that approximately 70% of this population will live in urban areas in the 

future. When the negative effect of rapid population growth in cities is considered together 

with the threats emerging in the global arena (global warming, deforestation, natural 
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disasters, economic crisis, decrease in biodiversity, etc.), it puts on the agenda that there 

should be new strategies in the studies and policies carried out on the city. Understanding the 

environmental characteristics of the cities we live in and planning the city for more livable 

urban living spaces is one of the important issues for politicians, planners, landscape 

architects, and architects, and a comfortable and clean-living environment should be the 

starting point of planning. Cities contain many dynamics necessary for development and 

progress.  

Thermal comfort, which is a vital necessity, depends on the design of the city form as 

microclimatic areas. In this direction, the subject of the study is 'urban form' and 

'microclimate'. Therefore, it focuses on harmonious urban design depending on the city's 

climate and global climate change. Accordingly, in this study, the vulnerability of cities to the 

dangers of climate change is questioned in terms of global environmental problems. Also, 

within the scope of this study, which emphasizes the importance of sustainable cities, it is 

emphasized that ecological designs should be included in the built environment, with 

diversity and uninterrupted. In addition, it was mentioned that cities should have future 

scenarios on how they can improve their capacity to adapt and reduce the effects of climate 

change in order to cope with climate change. 

Keywords: Urban form, microclimate, climate change, adaptation and mitigation, urban 

design 

 

INTRODUCTION  

Urban areas are vulnerable to the effects of climate change. In this context, local 

governments, architects, landscape architects, and planners should plan and manage cities by 

reducing the effects of climate change and adapting to climate change. The places where 

people live should have warm and clean air. Thermal comfort components necessary for 

human life: air temperature, humidity, and wind; these components should be considered 

when planning and/or designing cities (Yang & Chen, 2019). Thermal comfort, which is a 

vital necessity, depends on the design of the city form as microclimatic areas. In this 

direction, the subject of the study is ‘urban form and microclimate’. Accordingly, the study is 

questioning the vulnerability of cities to climate hazards in terms of global climate change. 

Therefore, it is focused on the shape of the city according to the climate and the issue of 

harmonious urban design depending on global climate change. In addition, the issue of how 

cities can improve their adaptation and mitigation capacity to cope with climate change is also 

discussed. 

URBAN FORM AND MICROCLIMA 

Urban form is the physical features that make up residential areas, including the shape, size, 

density, and configuration of the settlements (Williams, 2014). Lynch (1954) identified the 

basic elements of the urban form: 

 Function: housing, green area system, social reinforcement areas, site selections, etc. 

 Intensity  

 Urban form (macroform; artificial elements such as railways or large public uses, or 

natural elements such as rivers, lakes, mountains, forests). 
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In general terms, the factors affecting the urban form (Aktan, 2006): 

 Transportation, 

 Population Movements, 

 Economy, 

 Policy, 

 Social Structure, 

 Geography, 

 Natural Factors, 

 Technology, 

 Distribution Of Reinforcements, 

 Infrastructure. 

The topographic and climatic characteristics of the land on which the cities are built are also 

very important in terms of how the city will be shaped. 

Urban forms have developed to have the same typology in regions with similar climatic and 

geographical features (topography, climate, landscape, vegetation, soil structure). For 

example, in the hot and dry climate region, where Mardin is located (Urfa, Gaziantep, 

Diyarbakir), it is observed that the buildings are adjacent to each other in the urban form to be 

protected from the sun and to create shaded areas. The high thick stone walls, the thick and 

hollow top cover used in the construction of the traditional Mardin house provided a very 

comfortable environment in terms of climate both in the summer and winter seasons (Figures 

1, 2 and 3). (Karagülle & Demir, 2010).  

Microclimate refers to the climate at an altitude of about 2 meters above the ground, or the 

climate in a distinct and small area (e.g., between buildings in a city) (İzbırak, 1992). They 

are microclimate areas within macroclimate zones. Although it shows general, that is, 

macroclimatic characteristics, macroclimate has differences such as temperature, wind, 

humidity, or precipitation (Kargı, 2019). For example, streets are planned perpendicularly to 

the sea to feel etesian wind (it is known as the ‘imbat wind’) coming from the sea in the 

center of İzmir. In addition, formations called cumba (Eng. Bay window), which are balcony-

type protruding architectural forms, are observed in the houses (Figure 4). 

 

 

 

 

Figure 1. 2. 3. Mardin city form and streets (Turkey) (Url 1) (Url 2) (Url 3) 
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Table 1. Factors forming the microclimate 

Local It is the local climatic effect that occurs in 

areas where materials such as brick, 

concrete and asphalt that increase heat by 

absorbing solar energy are used a lot near 

water edges that cool the atmosphere or in 

heavily urbanized areas (Camus, 2017). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4. The view of the 

Kordon, Izmir (Turkey) 

(Url 4) 

Air pollution 

(high carbon 

emissions) 

It is a factor in the formation of urban heat 

islands. Green areas in the city cause 

cooler areas compared to the built 

environment (Camus, 2017). This directly 

affects the microclimate. 

 

 

 

 

 

 

Figure 5. Air pollution in 

transport for the city (Url 

5) 

Slope and 

exposure of the 

area 

Since south-facing slopes in the Northern 

Hemisphere and north-facing slopes in the 

Southern Hemisphere are exposed to direct 

sunlight, this makes these regions warmer 

and stays hot longer than other regions. 

This causes the hillside to create a warmer 

microclimate compared to its surroundings 

(Camus, 2017). 

 

 

 

 

 

 

Figure 6. Effect of slope 

on microclimate (Url 6) 

Global climate change refers to the changes in the climate as a result of the rapid increase in 

the accumulation of greenhouse gases released into the atmosphere by human activities such 

as the use of fossil fuels, land use changes, deforestation, and industrial processes (İklimİn, 

2019). The impact of climate change is gradually increasing in cities. In order to increase the 

quality of life of people living in cities, bioclimatic comfort and urban design compatible with 

climate change are important. This constitutes the focus of the study. 

Bioclimatic comfort is the climatic conditions in which people feel the healthiest and most 

dynamic. In other words, it is the conditions in which it can adapt to its environment by 

spending the least amount of energy. Climate components that are important in providing 

bioclimatic comfort can be listed as temperature, relative humidity, and wind (Topay & 

Yılmaz, 2022) 

Urban design is the process of shaping and developing spaces for people's use (living, 

working, shopping, moving, socializing, recreation, and other activities that make people safe 

and productive) (Larice, 2019). In other words, urban design is considered as the conscious 

design and development of settlements (the areas we live in) on many scales (regional, 

metropolitan, city, suburb, district, neighborhood, street, block, land). It is an interdisciplinary 
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field of practice shared among the design professions of urban systems (architecture, 

planning, landscape architecture and civil engineering) (Republic of Turkey Ministry of 

Environment Urbanization and Climate Change, 2016). Urban design process: 

 Provides the public with the opportunity to participate, 

 Determines goals and objectives for problems, 

 Analyze current conditions, 

 Explores alternative concepts and solutions, 

 Evaluates alternative options according to project objectives and public values, 

 It includes solution and implementation strategies for a topic or problem. 

Therefore, urban design is an inclusive concept by definition. In this context, in this study, the 

concept of urban design is important within the scope of adaptation studies to climate change 

in cities. 

URBAN CURRENTS AND EXAMPLES ADAPTABLE TO CLIMATE CHANGE 

Since the negative effect of the rapid population growth in the cities has increased with the 

threats emerging in the global arena (global warming, natural disasters, economic crisis, etc.), 

it has been put on the agenda that there should be new strategies in the studies carried out on 

the city. Climate models made in this context show that changes in the climate are already 

inevitable. Therefore, it is necessary to prepare and take action to cope with the effects of 

climate change. Studies carried out for the purpose of preparation are defined as adaptation 

studies to climate change (Republic of Turkey Ministry of Environment Urbanization and 

Climate Change, 2012). Adaptation studies aim to find new solutions so that people can live 

their lives comfortably in new climatic conditions. Objectives of climate change adaptation 

studies: 

 Safer facility locations and infrastructures 

 Natural landscape restoration and creation of forest areas 

 Flexible and diverse agricultural production to be prepared against natural disasters 

 Research and development on issues such as possible disasters and temperature 

changes 

Urban settlements and buildings, which take up more space in cities, account for the largest 

share of resource consumption and heat emissions in cities. Accordingly, innovative systems 

(e.g., passive solar architecture) can greatly increase a city's ability to adapt to climate change 

by reducing environmental impacts such as energy use and greenhouse gas emissions. Thus, it 

can increase a city's resilience in extreme weather conditions (Williams, 2021) (e.g., roof 

gardens, vertical gardens, urban afforestation, roadside tree planting, etc.). In addition to 

buildings and streets in cities, there are also infrastructure systems consisting of soil, water, 

and plants. These areas are defined as green infrastructure. It is an area network formed by 

interconnected natural and/or human-created green spaces. This green infrastructure consists 

of human-made components such as parks and gardens, agricultural lands, cemeteries, 

vegetated roads, as well as natural areas such as forests, bush-grass meadows, and wetlands. 

In addition, these areas mentioned cool and clean the air, allowing the soil to hold rainwater, 

creating shade, reducing noise, and providing food and shelter for living things (İBB, 2020). 

The benefits of green infrastructure features, which can be natural or human-made, are 

defined as ‘ecosystem services’. The ecosystem services offered by green infrastructure 
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increase the quality of life and comfort of people by increasing environmental quality. Urban 

green infrastructure components (Coşkun Hepcan, 2019):  

 Natural areas; forest, bushes, empty plots covered with herbaceous plants, wetlands, 

 Urban parks; green areas containing natural and cultural ecosystems of various sizes, 

 Squares; They are open meeting areas in the city that are used for different purposes, 

 Private or corporate gardens; are green areas rich in plant density and species 

diversity, 

 Botanical gardens; are plant collections that bring together different plant 

communities, 

 Farming areas; large parcels of commercial production, 

 Cemeteries; are large green areas with dense vegetation containing mature trees in 

cities, 

 Planted car parks; Planting of open park areas in cities with various methods, 

 Schoolyards and educational campuses, educational buildings; areas with vegetation, 

 Green roofs; They reduce solar radiation with vegetation cover, reduce the speed of 

precipitation water and provide a suitable living environment, 

 Vertical gardens; are formed by covering vertical structural elements such as 

buildings, walls, and fences with various plants, reducing energy consumption in 

buildings, 

 Road trees in the pavement, median, and planted lanes create linear corridors in cities. 

Urban Currents Developing in the Context of Adaptation to Climate Change 

Sustainable cities: These are cities that aim to increase the quality of life of people living in 

cities and leave livable spaces for future generations. The management, strategy, and planning 

purposes of these cities are to contribute to the establishment of the human-nature-economy 

relationship in the most accurate way by providing livable cities with better conditions for 

future generations. Sustainable cities, while leaving livable spaces for future generations, 

develop strategies against drought, floods, and floods by taking precautions against changing 

climatic conditions and global warming (Bayramoğlu & Seyhan 2019). Accordingly, the 

urban design principles of sustainable cities are:  

 More green and open space 

 Healthier, safer, and more equitable 

 More efficient use of resources and renewable energy 

 Water cycle and waste management - recycling 

 Urban development more compatible with ecosystems 

 Sustainable modes of transport (mobility) 

 Social sustainability 

Figure 7. 8. Gardens by the Bay (Singapore) (Url 7), Copenhagen eco-friendly city (Denmark) (Url 8) 
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Ecological cities: Ecologically balanced cities contain all organisms living in a system and 

components that affect organisms. The term first appeared in Richard Register's book 'Ecocity 

Berkeley: building cities for a healthy future' published in 1987. In the model described, the 

city aims to create environments for natural areas, wetlands, plant, and animal communities in 

urban areas for people as a part of natural life. It has been stated that cities that are not 

designed in this way will face environmental problems. Urban areas are the dynamic structure 

of the ecosystem (Karakurt Tosun, 2017). The goals of ecological cities are; creating a street 

layout that provides air circulation, providing natural life with green belts and green corridors 

in cities, combating climate change by increasing open green spaces, zero-carbon principle, 

use of renewable energy (Examples from Singapore and Denmark are given in Figures 7 and 

8) (Çetinkaya 2013; Bayramoğlu & Seyhan 2019). 

Resilient cities: These are cities that can develop the capacity to be protected from possible 

future hazards (disasters, effects of climate change, etc.) from damage to social, economic, 

technical systems and infrastructures, and to be able to protect the same functions, systems, 

and identity in the face of these possible dangers (Republic of Turkey Ministry of 

Environment Urbanization and Climate Change, 2018). 

Smart Growth: This current, which emerged with the New Urbanism movement, reduces the 

carbon footprint of sustainable urbanization by limiting new settlement areas. It is a 

movement that aims to produce innovative solutions against the wrong use of resources in 

cities that develop over time and measures are taken for human needs. In this regard, the 

measures created aim to make people's lives easier and to benefit from technological 

applications. Smart cities are systems that are suitable for today's conditions, but that can 

manage their own city by using digital information systems in response to future disasters 

(Bayramoğlu & Seyhan, 2019). 

Slow Cities (Cittaslow): Slow urban current started with the use of alternative systems to 

energy efficiency. It was first introduced by Paolo Saturnini in 1999. The system, which aims 

to slow down the lives of cities completely, has offered an alternative approach to the 

globalizing and rapidly changing system. Slow cities, which were put forward for this 

purpose, are cities that increase pedestrian and bicycle use, support the use of public 

transportation, and preserve historical and cultural values (Figure 10, Trevi, the slow city of 

Italy, is given as an example) (Sınmaz, 2013; Bayramoğlu & Seyhan, 2019). 

Low-Carbon Cities: It is a current developed to reduce CO
2
 emissions in cities and to 

harmonize them with spaces. Ecological awareness and technologies compatible with current 

nature have come to the fore in these cities. For this purpose, the spatial structure is analyzed, 

Figure 9. 10. Resilient city, Calgary (Canada) (Url 9), Cittaslow city Trevi (Italy) (Url 10) 
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and traffic density is reduced in order to reduce energy consumption by reducing CO
2
 

emission (Jia, 2009; Bayramoğlu & Seyhan, 2019). Along with the effects of climate change, 

it allows the number of green areas to increase in line with low-carbon cities. 

Examples of Cities Adapted to Climate Change (Good Practices) 

Globally, the climate struggle continues in thousands of cities. There are also those who have 

started to achieve success within the framework of climate action plans in these cities. In this 

section, the climate action plans of Barcelona (Spain), Paris (France), and Freiburg 

(Germany) selected from these cities will be examined. 

Table 2. Examples of Cities Adapted to Climate Change (Good Practices) 

BARCELONA, SPAIN 

Climate risks: Rising air temperatures, a decrease in water availability, an increase in floods, 

sea-level rise, storms of increasing number and intensity, and loss of coastal areas are 

experienced. 

Within the scope of climate change, the effects of heatwaves, deterioration in human health as 

a result of hot day/night increase, decrease in living standards and public safety, difficulty in 

providing basic needs such as water and food, costly and negative effects on economic 

activities, and destructive deterioration of the ecological balance are observed. For this reason, 

Barcelona started its fight against climate change at the beginning of the 2000s. Barcelona's 

climate action plan was prepared and put into practice, adhering to the principle of 

participation. Climate action plan targets (Uncu, 2019): 

- To provide prosperity and happiness to the citizens, 

- Promoting the use and production of renewable energy and increase energy efficiency, 

- Increase tree-covered areas at the rate of 5 % by 2037,  

- Reducing per capita water use below 100 liters per day  

- Developing climate cooperation with other cities, 

- Public participation in projects. 

Around 30 plans, projects and legal regulations were implemented, including the Ba  rcelona 

Solar Ordinance (1999), Barcelona Energy Improvement Plan (2002) and the 2011-2020 

Barcelona Energy, Climate Change and Air Quality Plan, which were put into effect for 

energy efficiency and savings. The result of the reduction and adaptation studies carried out in 

Barcelona: Between 1999 and 2014, there was a 2% decrease in energy use and a 31% 

decrease in greenhouse gas emissions (Uncu, 2019).  

PARIS, FRANCE 

Climate risks: In Paris, which was among the cities most affected by the heatwave in Europe 

in 2003, life in the city came to a standstill in 2012 and 2017 due to the heatwave. The 

Figure 11. 12. 13. Barcelona (Spain) (Url 11) (Url 12) (Url 13) 
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increase in floods caused by the rise in the water level of the Seinne River, on which it is 

located, adversely affects life in Paris. Paris is the second city after New York to create a 

climate action plan worldwide. The first step in this regard was taken with the unanimous 

approval of the Air Quality, Energy and Climate Action Plan, prepared under the leadership 

of the Paris Metropolitan Municipality, by the Paris City Council in 2007.  

Within the framework of the climate action plan in Paris, in 10 years: 700 km bicycle path 

construction, 1100 electric car sharing stations (Autolib), 23600 rentable bicycles, 24 km rail 

line construction, 50,000 m
2
 solar panels, 7500 new and green jobs, 240 schools, 36200 

housing renovations (Uncu, 2019). 

The main objectives of the action plan to make Paris a resilient, inclusive and 100% 

renewable energy city:  

- To stop all greenhouse gas emissions, 

- Reducing carbon footprint by 80%, 

- Reducing energy consumption by half,  

- It is aimed to obtain 100% of the energy used in Paris from renewable sources.  

A radial city plan is seen in Paris. Intense tree planting (e.g., tree used in roadside planting, 

Platanus acerifolia) in these radial streets integrates with the urban form. In addition, 

roadside tree planting has a direct positive effect on the microclimate of the city. 

FREIBURG, GERMANY 

The German city of Freiburg has been working to reduce greenhouse gas emissions for over 

three decades. Bicycle lanes and tram lines have been built for years by investing in 

renewable energy. Climate action plans include headings; transportation, waste management, 

land conservation, energy, and green economy. In this context, the climate action plan reached 

(Gregory, 2011): 

- In 1969 the first integrated traffic management plan and cycle path network was 

designed, 

- There are more than 400 km of bike paths and 9000 bike parking spaces, 

- Other policies related to transportation; there are strategies such as cheap 

transportation, calming the traffic, banning vehicles from the city center, parking 

space management and promoting car sharing. 

- About 70% of the country's waste is recovered and reused. The number of landfills has 

decreased from 50,000 in the 1970s to 200 today. 

- More than 40% of Freiburg's municipal boundaries are home to Germany's largest 

communal forest. 56% of the urban forest is nature protection areas, 50% of which is 

manageable and 6% is wild. The remaining 44% is used economically and harvested. 

Figure 14. 15. Paris (France) (Url 14) (Url 15) 
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- In the city limits, there are 3,800 small orchards for the production of fresh fruit and 

vegetables for the inhabitants of the city. This number is expected to increase 

according to the new land use plan. 

- After the anti-nuclear protests in the 1970s, a sustainable energy development model 

was adopted in the city. Freiburg's energy policy has three pillars: energy saving, 

efficient use of technology and renewable energy sources. 

- Freiburg has become the European Union's "Sun Valley", like California's Silicon 

Valley. Economically, it attracts particular attention in the manufacturing, research, 

education, and tourism sectors. The “environmental economy” in general employs 

around 10,000 people in 1,500 businesses and generates 500 million Euros per year. 

- Besides all researchers, conference participants and students coming to Freiburg from 

all over the world, its green city also attracts eco-tourists. Ecotourists from distant 

countries such as China, South Korea and Japan take a "sun tour" with solar charts and 

bicycles.   

CONCLUSION AND SUGGESTIONS 

Cities contain many dynamics necessary for development and progress. It is necessary to 

develop spatial or regional strategies in the context of the form and climatic data of cities and 

to develop suggestions on which forms, and locations should be prioritized for future growth 

and which functions should be supported within them. 

- Strengthening the green infrastructure in cities due to global climate change should be 

supported, especially in planning and development processes, and more clear and 

applicable projects should be supported. 

- With the increase in climate change, it is seen that floods and overflows are increasing 

worldwide. In this context, stormwater management is an important issue in the fight 

against climate change. With appropriate projects, the use of some open green areas as 

rainwater collection areas can be encouraged. 

- Within the scope of the challenges of the current century, it is necessary to transition 

to a low-carbon future, and to move the existing wetlands and forest ecosystems to the 

status of protected areas. 

- Good practices in the world regarding climate change should set an example for other 

cities, and the right strategies should be developed. In this context, good practices 

show the importance of using renewable energy for carbon emissions in cities and 

increasing the accessibility of bicycle paths for mobility in cities. Thus, the amount of 

carbon will be reduced by reducing traffic in cities. 

Figure 16. 17. 18. Freiburg (Germany) (Url 16) (Url 17) (Url 18) 
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Cities should have forms of governance compatible with the effects of climate change. Within 

the scope of being a renewed city on livability and welfare, livable areas where bioclimatic 

comfort is provided in various urban forms should be created in the planning and urban 

design processes. 
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ÖZET 

Makale, yirminci yüzyılın neredeyse üçte biri kadar kamu yönetiminde çalışan Haydar 

Aliyev'in Azerbaycanlı edebi ve sanatsal şahsiyetleri yirminci yüzyılın ikinci yarısında 

ayaklanan "muhalif" markadan nasıl koruduğunu tartışıyor. 

Haydar Aliyev'in özgür düşünceyi ve düşünce çoğulculuğunu savunmasının gerekçelerini 

araştırmak makalenin ana leitmotifini oluşturmaktadır. Bu amaçla okuyucuya öncelikle 

“muhalefet” kavramı hakkında bilgi verilir. Muhalif ("farklı düşünmek", "muhalefet", "aynı 

fikirde olmayan") anlamına geldiği ortaya çıktı. Başlangıçta, bu anlam, Kilisenin Orta Çağ'da 

Batı Avrupa'da sapkın olarak gördüğü Katoliklikten "dönenlere" hitap ediyordu. Muhaliflerin 

ulusal hakları sorunu özellikle 16. ve 17. yüzyıllarda İngiltere (muhalifler) ve Fransa'da 

(Hugenotlar) ve 17. ve 18. yüzyıllarda Polonya'da keskindi. muşdur ". Rusya'da, bazı 

uzmanlara göre, bu hareket KGB'nin bir deneyiydi ve özellikle yirminci yüzyılın 60'ları, 

70'leri ve 80'lerinin geçiş döneminde daha belirgin hale geldi. 

Makale, "Haydar Aliyev: ilerici düşüncenin hamisi, Azerbaycan ideolojisi", "Muhalif nedir?", 

"Haydar Aliyev ve muhalif edebiyat" ve "Azerbaycan'ın en büyük" muhalifi" alt başlıkları 

altında sunulmuştur. 

Halk yazarı, olağanüstü politikacı ve bilge devlet başkanı Haydar Aliyev'in doğumunun 60. 

yıl dönümünde "muhalif" kelimesini ilk kez kullanan yazarın, konuşmasında rastladığımız 

makaleden biliniyor. Bazı durumlarda bu baskının faillerinin aydınların kendileri olduğu da 

açıktır. Haydar Aliyev, Azerbaycan Yazarlarının X. Kongresi'nde (30 Ekim 1997) aydınların 

bu tutumunu hatırlatarak, “Kaç kişi gelip şikayet ediyor? Bunu sizden istiyorlar. Biri pan-

Türkist dedi, biri pan-Türkist dedi, biri bilmiyorum dedi Türkiye casusu, biri İran casusu dedi, 

biri Sovyet yönetimi dedi. İçlerinden biri dedesinin de Sovyet hükümetine karşı olduğunu ve 

kendisinin de Sovyet hükümetine karşı olduğunu söyledi. Çalışmaları iki açıdan engellemek 

istediler: Birincisi, sözde milliyetçilik ve vatanseverlik dolu işlere engel olmak, ikincisi de o 

dönemde hayatımızın olumsuz yönlerini eleştirenlere engel olmak istediler.” 

Aslında bu, bir zamanlar devleti olduğumuz Sovyetler Birliği'nde 1937'de yaşanan bir başka 

kasırgaydı. Ya hastaneye kaldırıldılar, sınır dışı edildiler ya da hapsedildiler. Rus ve 

Ukraynalı şairlerin (Shabanov, Maksimov) her üç ceza türünden de geçmek zorunda oldukları 

uzmanlar tarafından iyi bilinmektedir. 

Öyle bir dönemdeydi ki, milli lider göğsünü öne koydu ve bugün Azerbaycan edebiyat ve 

sanat dünyasında görünür olan aydınlarımızı korudu. Nasıl? 

Makale bu sorunları tartışıyor. Son olarak Haydar Aliyev'in özünde azerbaycancılık 

ideolojisini savunan özgür düşünceli bir Azerbaycan vatandaşı olduğu sonucuna varılmıştır. 

HEYDƏR ƏLİYEV - AZAD DÜŞÜNCƏNİN VƏ MİLLİ TƏFƏKKÜRÜN 

TƏƏSSÜBKEŞİ 

HAYDAR ALİYEV - ÖZGÜR DÜŞÜNMENIN VE MILLI DÜŞÜNCENIN TARAFTARI 
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Böyle bir düşünür, elbette, ahlaki ortaklarının muhalif olarak cezalandırılmasına izin 

veremezdi. 

Anahtar kelimeler: muhalif, muhalif edebiyat, totaliter rejim, baskı, vatandaşlar, patron, 

fanatik, savunucu. 

*** 

ABSTRACT 

The article discusses how Heydar Aliyev, who worked in public administration for almost a 

third of the twentieth century, protected Azerbaijani literary and artistic figures from the 

"dissident" brand that revolted in the second half of the twentieth century. 

Exploring the reasons for Haydar Aliyev's defense of free thought and pluralism of thought 

constitutes the main leitmotif of the article. For this purpose, the reader is firstly informed 

about the concept of "opposition". It turned out to mean dissident ("to think differently", 

"opposition", "disagree"). Originally, this meaning was addressed to "reverts" from 

Catholicism, which the Church saw as heretical in Western Europe in the Middle Ages. The 

question of the national rights of the dissidents was particularly acute in England (the 

dissidents) and France (the Hugenots) in the 16th and 17th centuries, and in Poland in the 

17th and 18th centuries. In Russia, according to some experts, this movement was an 

experiment of the KGB and became especially evident in the transitional period of the 60s, 

70s and 80s of the twentieth century. 

The article is presented under the subheadings of "Heydar Aliyev: patron of progressive 

thought, Azerbaijani ideology", "What is the opposition?", "Heydar Aliyev and opposition 

literature" and "Azerbaijan's greatest opponent". 

It is known from the article we came across in the speech of the author, who used the word 

"dissident" for the first time on the 60th anniversary of the birth of the people's writer, 

extraordinary politician and wise head of state Heydar Aliyev. In some cases, it is clear that 

the perpetrators of this repression are the intellectuals themselves. Heydar Aliyev reminded 

this attitude of intellectuals at the X. Congress of Azerbaijani Writers (October 30, 1997), 

“How many people come and complain? They want this from you. Someone said pan-Turkist, 

someone said pan-Turkist, someone said I don't know, Turkish spy, someone said Iranian spy, 

someone said Soviet administration. One of them said that his grandfather was also against 

the Soviet government and he himself was against the Soviet government. They wanted to 

hinder the works in two ways: Firstly, they wanted to prevent works filled with so-called 

nationalism and patriotism, and secondly, they wanted to prevent those who criticize the 

negative aspects of our lives at that time.” 

In fact, this was another hurricane in 1937 in the Soviet Union, of which we were once a state. 

They were either hospitalized, deported or imprisoned. It is well known to experts that 

Russian and Ukrainian poets (Shabanov, Maksimov) had to go through all three types of 

punishment. 

It was such a time that the national leader put his chest forward and protected our 

intellectuals, who are visible in the world of Azerbaijani literature and art today. How? 

HAYDAR ALIYEV - SUPPORTER OF FREE THINKING AND NATIONAL 

THOUGHT 
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The article discusses these issues. Finally, it is concluded that Heydar Aliyev is a free-

thinking Azerbaijani citizen who defends the ideology of Azerbaijanism. Such a thinker, of 

course, could not allow his moral partners to be punished as dissident. 

Keywords: dissodent, dissodent literature, totalitarion regime, repression, native, language, 

promoter, fanatic, protektor.                          

 

GİRİŞ 

Məqalədə XX əsrin üçdə birinə yaxın müddətdə dövlət idarəçiliyi strukturlarında çalışmış 

Heydər Əliyevin Azərbaycanın ədəbiyyat və incəsənət xadimlərini XX əsrin II yarısında 

tüğyan edən “dissident” damğasından necə qoruduğundan bəhs edilir.  

Məqalənin əsas leytmotivini Heydər Əliyevin azad fikri, fikir plüralizmini müdafiə etməsinin 

səbəblərini araşdırmaq təşkil edir. Bu məqsədlə oxucu öncə “dissident” anlayışı barədə 

məlumatlandırılır. Məlum olur ki, dissident (“başqa cür düşünən”, “başqa fikirli”, “razı-

laşmayan”) deməkdir. İlk əvvəllər bu anlam orta əsrlərdə Qərbi Avropa dövlətlərində kilsənin 

bidətçi hesab etdiyi katolosizmdən «üz döndərənlər»ə ünvanlanıb. Dissidentin milli hüquqları 

barədə məsələ 16-17-ci əsrlərdə İngiltərədə (dissenmerlər) və Fransada (hügenotlar), 17-18-ci 

əsrlərdə isə Polşada xüsusilə kəskin olmuşdur”. Rusiyada isə, bəzi mütəxəssislərin fikrincə, bu 

hərəkat DTK-nın bir eksperimenti olub özünü xüsusilə XX əsrin 60-70-80-ci illərinin keçid 

mərhələlərində daha kəskin büruzə verib.   

Məqalədən məlum olur ki, məllif “dиссидент” кялмясиня илк olaraq fювгялзяка сащиби, 

феноменал сийасятчи, мцдрик дювлят башчысы Щейдяр Ялийевин xalq yazıçısı Maqsud 

İbrahimbəyovun anadan olmasının 60 illik yubileyindəki (14 may 1995-ci il) nitqində rast gəlib. 

Həmçinin o da anlaşılır ki, bu repressiyaya bəzi hallarda kösöv qoyan elə ziyalıların özləri 

olublar. Azərbaycan Yazıçılarının X qurultayında (30 oktyabr 1997-ci il) ziyalıların bu 

mövqeyini yada salan Heydər Əliyev deyirdi: “Gəlib nə qədər şikayət edirdilər, elə sizin 

özünüzün içərisindən. Biri gəlirdi deyirdi bu, pantürkistdir, biri deyirdi bu, paniranistdir, biri 

deyirdi, nə bilim, bu, Türkiyənin casusudur, biri deyirdi bu, İranın casusudur, biri deyirdi bu, 

sovet hökumətinin əleyhinədir, biri deyirdi, bunun babası da sovet hökumətinin əleyhinə olub, 

özü də sovet hökumətinin əleyhinə gedir… Nə qədər gəlirdilər deyirdilər və nə qədər çalı-

şırdılar ki, bu əsərlərin qarşısını alsınlar. İki nöqteyi-nəzərdən əsərlərin qarşısını almaq 

istəyirdilər: birincisi, guya millətçilik və vətənpərvərlik hissi ilə dolu əsərlərin, ikincisi də, o 

vaxtlar bizim həyatımızda olan mənfi halları tənqid edənlərin qarşısını almaq istəyirdilər”. 

Bu, bir zamanlar bir dövlət olduğumuz sovetlər ittifaqında 1937-ci illər ab-havasının əslində, 

sadəcə zamanı dəyişmiş özgə bir qasırğası idi. Hansı ki, belələri ya ruhi xəstəxanaya salınır, 

ya olkədən sürgün edilir, ya da həbsə məruz qalırdı. Rusiya və Ukrayna şairlərinin (Şabanov, 

Maksimov) bu cəza məngənəsinin hər üç növündən keçmək zorunda qaldıqları bu sahənin 

bilicilərinə yaxşı bəllidir. 

Ümummilli lider məhz belə bir zamanda sinəsini irəli verib bu gün Azərbaycan ədəbiyyatı və 

incəsənətində dünyaya görk olan ziyalılarımızı qorumuşdur. Necə?  

Məqalədə bu məsələlərdən bəhs olunur. Son olaraq bu nəticəyə gəlinir ki, Heydər Əliyev 

mahiyyət etibarı ilə azərbaycançılıq ideologiyasını müdafiə edən azad fikirli Azərbaycan 
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vətəndaşıdır. Belə bir düşüncə sahibi isə, təbii ki, mənəvi tərəfdaşlarının dissident damğası ilə 

cəzalandırılmasına heç vəhclə yol verə bilməzdi.  

ARAŞDIRMA 

Məqalə “Heydər Əliyev: mütərəqqi fikrin, azərbaycançılıq ideologiyasının himayədarı”, 

“dissident nədir?”, “Heydər Əliyev və dissident ədəbiyyatı” və “Azərbaycanın ən böyük 

“dissidenti” yarımsərlövhələri altında təqdim olunur.  

1. Heydər Əliyev - mütərəqqi fikrin, azərbaycançılıq ideologiyasının himayədarı  

Fövqəlzəka sahibi, fenomenal siyasətçi, müdrik dövlət başçısı Heydər Əliyevin Azərbaycana 

rəhbərlik etdiyi dövrlərdəki çıxışlarını izləyərkən, “dissident” kəlməsinə ilk olaraq xalq yazıçısı 

Maqsud İbrahimbəyovun anadan olmasının 60 illik yubileyindəki (14 may 1995-ci il) nitqində 

rast gəlirik. 1980-ci illərin sonlarını xatırlayan Ulu öndər demişdir: “Mənə Moskvada, istefada 

olduğum vaxt bir sual verdilər, ağır dövrdə olduğum vaxt - 1989-cu ildə… O vaxtlar “kim 

dissident olub, kim olmayıb” məsələsi dəbdə idi” [5. s.261]. 

Bu dəb isə…  

Dahi Hüseyn Cavidin, lirikası ürəkləri fəth edən Mikayıl Müşfiqin, Azərbaycan Dövlət himni-

nin mətninin müəllifi Əhməd Cavadın (və qeyrilərinin) taleyini, Müşfiqşünas alim, yazıçı-

pedaqoq Gülhüseyn Hüseynoğluna yaşadılanları xatırlayaq. XX əsrin II yarısında, xüsusilə də 

60-70-80-ci illərində geniş “vüsət” almış bu repressiyaya bəzi hallarda kösöv qoyan elə 

ziyalılarımızın özləri olublar. Azərbaycan Yazıçılarının X qurultayında (30 oktyabr 1997-ci il) 

ziyalıların bu mövqeyini yada salan Heydər Əliyev deyirdi: “Gəlib nə qədər şikayət edirdilər, 

elə sizin özünüzün içərisindən. Biri gəlirdi deyirdi bu, pantürkistdir, biri deyirdi bu, pan-

iranistdir, biri deyirdi, nə bilim, bu, Türkiyənin casusudur, biri deyirdi bu, İranın casusudur, 

biri deyirdi bu, sovet hökumətinin əleyhinədir, biri deyirdi, bunun babası da sovet höku-

mətinin əleyhinə olub, özü də sovet hökumətinin əleyhinə gedir… Nə qədər gəlirdilər deyir-

dilər və nə qədər çalışırdılar ki, bu əsərlərin qarşısını alsınlar. İki nöqteyi-nəzərdən əsərlərin 

qarşısını almaq istəyirdilər: birincisi, guya millətçilik və vətənpərvərlik hissi ilə dolu 

əsərlərin, ikincisi də, o vaxtlar bizim həyatımızda olan mənfi halları tənqid edənlərin qarşısını 

almaq istəyirdilər» [5. s.437]. 

Bu, o zamanlar bir dövlət olub birlik yapdığımız SSR İttifaqında 1937-ci illər ab-havasının 

(siyasi terrorun) əslində, sadəcə zamanı dəyişmiş özgə bir qasırğası idi. Hansı ki, belələri ya 

ruhi xəstəxanaya salınır, ya olkədən sürgün edilir, ya da həbsə məruz qalırdı [6. s.180]. 

Rusiya və Ukrayna şairlərinin (Şabanov, Maksimov) bu cəza məngənəsinin hər üç növündən 

keçmək zorunda qaldıqları bu sahənin bilicilərinə bəlli [4-1]. 

2. Öncə, dissident nədir? 

Dissident (“başqa cür düşünən”, “başqa fikirli”, “razılaşmayan” [2. s.476]) anlayışının etimo-

logiyasına gəlincə… İlk əvvəllər bu anlam orta əsrlərdə Qərbi Avropa dövlətlərində kilsənin bid-

ətçi hesab etdiyi katolosizmdən «üz döndərənlər»ə ünvanlanıb. Dissidentin milli hüquqları 

barədə məsələ 16-17-ci əsrlərdə İngiltərədə (dissenmerlər) və Fransada (hügenotlar), 17-18-ci 

əsrlərdə isə Polşada xüsusilə kəskin olmuşdur» [2. s.476].  

Bəzi mütəxəssislərin fikrincə, Rusiyada dissident hərəkatı həm də DTK-nın bir eksperimenti 

olub adətən keçid mərhələlərində özünü daha kəskin büruzə vermişdir. Belələri dissidentliyə 

meylin hərbçilər deyil, daha çox söz sahibləri (şair və yazıçılar) arasında olduğu iddiasın-
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dadırlar. Çünki, - deyirdilər, - hərbçi realdır, hərbçi dövlətə (dövlət məmurlarına) qarşı hərbi 

əməliyyatlar, təxribatlar törətmək imkanındadır. Şair, yazıçı isə virtualdır, çünki, o, təhlükəli 

deyil. Bu mənada sovet hökumətinə lazım idi ki Azərbaycanda dissident hərəkatının başında 

hərbçi, məsələn, SSRİ Ali Baş Qərargahı Akademiyasının məzunu, sonra Almaniyada Azər-

baycan legionunun başçısı olmuş və 1954-cü ildə sovet xəfiyyəsi tərəfindən öldürülmüş hərbi 

təfəkkürə malik Düdənginski yox, şair dayansın [4-2].  

Mülahizələrə görə, keçmiş SSRİ-də 1956-ildən sonra «çiçəklənmə dövrü keçirən» dissident 

ədəbiyyatı sovet cəmiyyətində olan neqativ hallara qarşı çıxanların mübarizəsi zəminində 

formalaşıb və ilk dəfə SSRİ xalqları ədəbiyyatı lüğətinə 1970-ci ildə daxil olub. Hansı ki, 

əqidəsinə görə 7 il həbs cəzasına məhkum edilmiş iki rus şairinin azadlığa buraxılması 

uğrunda başlayan bu mübarizə (sovet ideologiyasına görə, dissidentlik) genişlənib hərəkata 

çevrilmişdi [4-3].  

Dissidentlik keçmiş SSRİ zamanında bu dövlətdə üç istiqamətdə mövcud olub: 1-ci - sosial-

demokrat istiqamət (Stalizmin əleyhdarları), 2-ci - liberal istiqamət (insan haqları uğrunda 

mübarizə). Öz radikallığı ilə daha fərqli olan 3-cü istiqamət isə (banisi Soljenitsindir) 

ümumiyyətlə sosializm ideologiyasının əleyhinə olub sovet quruluşunu qəbul etmirdi [4-4].  

1969-cu ildə Azərbaycan Respublikasına rəhbər seçilmiş Heydər Əliyevin yazıçı Maqsud 

İbrahimbəyovun 60 illik yubileyindəki nitqindən bir məqam: 1989-cu ildə, Sov.İKP MK-da 

tutduğu vəzifədən ərizə verib istefaya gedəndən sonrakı dövrdə bir moskvalı jurnalist Heydər 

Əliyevə “Siz rəhbərlik etdiyiniz vaxt Azərbaycanda dissidentlər var idimi?” sualı ilə müraciət 

edir. Bu, elə bir zaman kəsiyi idi ki, respublikamızda milli-azadlıq hərəkatı gün-gündən 

genişlənir, SSR birliyindən qopmaq uğrunda çarpışan qüvvələrin toplaşdığı Bakının Baş 

meydanı, şəhər və rayonlarımızda mərkəzi meydanlar nəhr kimi çalxanırdı. Dünyanın nəzər-

ləri Çeçenistana, Gürcüstana, Azərbaycana, Pribaltikaya dikilmişdi.  

Zamanın belə gərdişli bir dönəmində Heydər Əliyevə bu müraciətin özündə ikibaşlı bir 

mövqe dolaşırdı: I - Azərbaycanda dissidentlər olmayıbsa, bütöv bir xalqın varlığında püskü-

rən bu od-alov, mübarizlik, 70 il bir yaşadıqları quruluşa qarşı bu qədər qəzəb, nifrət 

haradandı? II - 8 milyonluq kiçik bir xalqın nümayəndəsinin dünyaya meydan oxuyan bir 

dövlətdə (keçmiş SSRİ-də) uzun illər rəhbər vəzifələrdə olması, məhz tələb olunan anda xalqı 

ilə bir olub həmin quruluşa qarşı çıxması faktının özü O-nun mütərəqqi fikirli insanlarla həm-

rəyliyinin ifadəsi deyilmi?  

Təbii ki, həmin jurnalist bir neçə il əvvəl, başqa sözlə, Heydər Əliyev Sov.İKP MK Siyasi 

Bürosunun üzvü və SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin I müavini, lap elə Azərbaycan KP MK-nın 

birinci katibi olduğu illərdə belə bir sualı ona ünvanlamağa cəsarət etməzdi… 

Azərbaycan Yazıçılarının X qurultayındakı nitqindən götürdüyümüz bu çıxarış Ulu öndərin 

moskvalı jurnalistə cavabına aydınlıq gətirir: “Mən dedim ki, yox idi. Dedilər, nə üçün? 

Dedim ki, sadəcə olaraq biz onları axtarmırdıq” [5. s.261].  

Bu faktın özü Ümummilli liderin xalqına, torpağına, vətəninə, onun övladlarına bağlılığının 

nümunəsidir.  

Təkrar sual da ola bilərdi: Azərbaycanda dissidentləri niyə axtarmırdılar? 

Cavab birmənalıdır: Çünki dissidentlik üçün axtarılanların arxasında xalqını yetərincə sevən 

bir insan - Heydər Əliyev dururdu. O şəxs ki, onun özünün vücudunda, ruhunda azərbaycan-
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çılıq, vətəndaşlıq, vətənpərvərlik duyğuları intəhasız idi. Varlığına bu kimi duyğular hakim 

kəsilmiş bir insan isə heç vədə öz xalqının övladları arasında dissident axtarışına çıxmaz, bu 

işdə baş rolun qəhrəmanı ola bilməzdi.   

Heydər Əliyevin moskvalı jurnalistə cavabına təkrarən diqqət yetirək: “Dedim ki, sadəcə olaraq 

biz onları axtarmırdıq”.  

Bu, Heydər Əliyevin hakimiyyətdə olduğu illər ərzində özünü hansı odun-ocağın ağuşuna atdı-

ğının göstəricilərindən yalnız biridir. Bu, Azərbaycan xalqının böyük oğlunun bu xalqın vətən 

qeyrətli övladlarına bir vətəndaş olaraq məhəbbətinin ifadəsi idi. Heydər Əliyev Bəxtiyar Vahab-

zadəni, Xəlil Rza Ulutürkü, Maqsud İbrahimbəyovu, Anarı, Məmməd Arazı, İsa Hüseynovu və 

bir çox başqalarını vaxtında qorumasaydı, bu gün XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında hə-

mişəyaşarlıq qazanmış, başımıza görk etdiyimiz hansı ədəbiyyat nümunələrini XXI əsrə ərməğan 

edə biləcəkdik? 

3. Heydər Əliyev və dissident ədəbiyyatı.  

Qeyd etdiyimiz kimi, dissident “fərqli düşünən, başqa fikirli, razılaşmayan” deməkdir və 

Azərbaycan ziyalılarının bütövlükdə XX əsr nəsilindən bu gün ədəbiyyat tariximizdə 

yaşayanlar da elə əsasən həmin fərqli düşünənlərdir. Onların adları şəxsən Ulu öndərin öz di-

lində belə sıralanıb: Məmməd Səid Ordubadi, Hüseyn Cavid, Cəfər Cabbarlı, Mirzə İbrahi-

mov, Süleyman Rəhimov, Mehdi Hüseyn, Əbülhəsən, Əli Vəliyev, Səməd Vurğun, Rəsul 

Rza, Süleyman Rüstəm, Məmməd Rahim, Osman Sarıvəlli, Mir Cəlal, İlyas Əfəndiyev, 

Mirvarid Dilbazi, Mikayıl Müşfiq, Əhməd Cavad, Yusif Vəzir Çəmənzəminli, Anar, Vaqif və 

Yusif Səmədoğlu qardaşları, Maqsud İbrahimbəyov, Məmməd Araz, Sabir Rüstəmxanlı… [5. 

s.436]  Siyahını uzatmaq da olar. Bəzilərinin sovetlər birliyini, bu birliyin qardaşlığını, dost-

luğunu vəsf edən əsərləri olmasına baxmayaraq öz xalqını, millətini mübarizəyə ruhlandıran 

əsərləri də çox olub. Və onların hər birini bircə misraya, bir nəğməyə, bir hekayəyə, yaxud he-

kayətə görə dissident edib məhv etmək mümkün idi. Ancaq bu, Heydər Əliyevin dediyi kimi, 

sovet ideoloqiyası çərçivəsində bu, o qədər də asan deyildi. Çünki bəzən bu istiqamətdə 

yazanlar bir az da kənara çıxanda dissident olurdular” [5. s.487].  

“Əgər doğrudan da biz o vaxt dissident axtarmaq istəsəydik Maqsud İbrahimbəyovu da... 

dissident kimi damğalamaq olardı” (Heydər Əliyev [5. s.261].  

1968-ci ildə çəkilmiş “Bir cənub şəhərində” filmini yada salaq. Kinorejissor Eldar Quliyev bu 

filmi ərsəyə gətirdi, ancaq onun ekrana buraxılması qadağan olundu. “İstintaq” filminin də 

taleyi bu acıya bürünmüşdü. Səbəb o zamanın “acısı” olan dissident dalğası.  

Heydər Əliyev isə XX əsrin 80-ci illər ədəbiyyatını yaradanları nəinki dissident etmədi, 

əksinə belələrinin kitablarının nəşrinin, əsərlərinin nümayişinin qayğısına da qaldı. Həm də 

elə bir dövrdə ki, onda hələ heç Azərbaycan KP MK-nın I katibi də deyildi. Heydər Əliyev bu 

işə Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri vəzifəsində işlədiyi dövrdə müdaxilə etmişdi: 

“Mən bu işə qarışandan sonra o filmin yolu açıldı və film həm Azərbaycanda, həm də keçmiş 

sovetlər ittifaqının hər yerində böyük rəğbətlə, böyük maraqla qarşılandı” [5. s:487]. 

Dissidentlər yalnız Maqsud İbrahimbəyovla rejissor E.Quliyev idimi? 1990-cı illərdə “Davam 

edir 37”ni yazan X.Rzamı, “Gülüstan” poemasından üzübəri daim “Qlavlit”in “qırmızı kita-

bında göz altında olan” Bəxtiyar Vahabzadəmi dissident deyildilər?!  
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Səndən ötən mənə dəydi, 

Məndən ötən sənə dəydi, 

Məndən, səndən ötən zərbə, 

Vətən, Vətən, sənə dəydi 

söyləyən Məmməd Arazmı, “Yaxşı padşahın nağılı” pritçasını, “Şəhərin yay günləri” pyesini 

qələmə alan, yaxud “Azadlıq” varmı?” sualını qəzet satıcısının dili ilə “yoxdur!” 

cavablandıran Anarmı dissident deyildi? “Rüşvət kürəyimizə sancılan xain bıçağıdır” 

söyləyən Fikrət Qocanımı dissident damğasına tuş etmək mümkünsüz idi? 

Heydər Əliyev bu mövzudan bəhs edərkən demişdir: “Ən böyük dissident Bəxtiyar Vahabzadə 

idi… Yaxud da ki, Xəlil Rza ən böyük dissidentlərdən idi. Çünki onun əsərləri, o cümlədən 

Bəxtiyar Vahabzadənin əsərləri həqiqəti deyirdi. Amma bu həqiqət o vaxtkı kommunist ideolo-

giyasına zidd idi və buna görə də, onlar dissident idilər. Ancaq biz Xəlil Rzanı da qoruduq, 

saxladıq” [5. s.489]. 

Sonra “Qobustan” jurnalının dissident təbiətindən söhbət açan Ulu öndər yazıçı İsa Hüseynovun 

Nəriman Nərimanov haqqında məqaləsinə görə Moskvadan göndərilmiş nümayəndənin köklü 

iradı üzərində dayanır: “1970-ci ildə Leninin 100 illiyi qeyd olunurdu, Azərbaycanda da biz 

Nəriman Nərimanovun 100 illiyini hazırlayırdıq. Çünki onlar eyni ildə - Lenin də, Nərimanov 

da 1870-ci ildə anadan olublar. O vaxt Moskvadan gəlirdilər və mənə deyirdilər ki, bəs, burada 

millətçilik var, burada antisovet var, burada filan var… Hər dəfə baxırdım və onlara izah 

edirdim. Bir dəfə Moskvadan nümayəndə gəldi ki, belə şey olarmı? “Qobustan” jurnalında 

yazılıbdır ki, Nəriman Nərimanov Lenindən də böyük adamdır… Gətirdilər, baxdım. “Qobus-

tan” jurnalında yazıçı İsa Hüseynovun Nəriman Nərimanov haqqında bir yazısı getmişdi. Orada 

yazmışdı ki, bəli, Nəriman Nərimanov Lenin deyil, Lenindən də böyük adamdır” [5. s.491]. 

Həmin dövrdə sözünü siyasətlə (məsələn, sətiraltı deyim tərzi ilə) deyənlər olduğu kimi, 

düşüncələrini İsa Hüseynovsayaq müstəqim mənada, “birbaşa” qələmə alanlar da var idi ki, 

onların hər biri hətta bir misrasına, bir cümləsinə görə dissident kimi qələmə verilib cəzalan-

dırılmaya mübtəla ola bilərdi. Lakin bu, olmadı. O səbəbdən ki, özü azad düşüncə, milli 

təfəkkür sahibi olan Heydər Əliyev həyata baxış prizmasından bu anlamları qəbul etməkdə 

“imkansız” idi və bu səbəbdən də, Azərbaycan ədəbiyyatında Heydər Əliyevə görə dissident 

yox idi.  

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixini dərin bilən, çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatı nümayəndələri ilə 

daim isti münasibətdə olan Heydər Əliyev 1937-ci illər repressiyasından - 27 şair və yazıçının 

məhz azad fikir və düşüncələrinə görə qətlə yetirildiyindən yaxşı məlumatlı idi. Ayrı-ayrı 

çıxışlarındakı məqamlara diqqət yetirsək aydın görmək olur ki (özünün dediyi kimi), 1970-ci 

illərdə Azərbaycan Respublikasının rəhbərliyi də ölkədə dissident axtarışına qol-qanad ver-

səydi, bu gün əsərlərini sevə-sevə oxuduğumuz və artıq Azərbaycan ədəbiyyatının klassiklə-

rinə çevrilən bir çoxları üçün 1930-cu illər XX əsrin II yarısında yenidən təkrarlana, xal-

qımızın irəlidə gedən övladları üçün “SINAQ” ola bilərdi. 

Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrında B.Vahabzadənin “Özümüzü kəsən qılınc” 

(“Göytürklər”) pyesinin tamaşasından sonra yaradıcı truppa qarşısında etdiyi çıxışında 

Heydər Əliyev bir daha 1930-cu illərin repressiyalarını xatırlayır: “1930-cu illərdə repressiya-

ya uğrayanların əksəriyyətini günahlandırmaq, cəzalandırmaq, həbs etmək və öldürmək üçün 
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onlara pantürkist damğası vurmaq bəs idi. Məsələn, böyük yazıçımız, dramaturqumuz Hüseyn 

Cavidi də elə pantürkist kimi həbs etdilər və öldürdülər” [5. s.456]. 

Heydər Əliyevi şair və yazıçıların ən yaxın dostu, arxası, havadarı hesab edən şair Alqayıt 

1984-cü ili, Gəncə DTK-sının onu saxladığı dövrü yaxşı xatırlayır: “O illərdə Heydər Əliyev 

Moskvada işləyirdi, yalnız onun müdaxiləsindən sonra məni sərbəst buraxdılar” [4-5]. 

Göründüyü kimi, Böyük Vətən müharibəsinin ağrı-acılarından təzəcə qurtulmaqda olan 

Azərbaycanın ədəbiyyat nümayəndələrini XX əsrin II yarısında açıq-aşkar DİSSİDENT kabu-

su hədələməkdəydi. Heydər Əliyev və dissident ədəbiyyatı mövzusunun daha dərin qatlarına 

endikcə, Azərbaycan ədəbiyyatı tarixini mükəmməl bilən Heydər Əliyevin hələ ADU-da 

(indiki BDU-da) qiyabi təhsil aldığı illərdə (həmin dövrdə Azərbaycan SSR DTK-da şöbə 

rəisi vəzifəsində çalışırdı) öz müəllimini ölümün pəncəsindən xilas etməklə ruhuna azərbay-

cançılıq ideyaları hopmuş Azərbaycan ziyalılarının himayədarına (qoruyanına, mühafizəçisi-

nə) çevrildiyinin və bu hisslərin ömrünün sonuna qədər onun həyatının başlıca leytmo-

tivlərindən biri olduğunun açıq-aşkar müşahidəçisi oluruq. Bu kimi hisslərin gücündəndir ki, 

Heydər Əliyev xalq şairi Süleyman Rüstəmin 90 illik yubileyində (27 mart 1997-ci il) 

deyirdi: “Bəli, xüsusən 1920-30-cu illər ağır repressiya illəri olubdur… İtirdiyimizi itirmişik, 

ancaq şükür etməliyik ki,.. bu repressiyalardan xilas olanlar bizim həyatımızı, mədəniy-

yətimizi, ədəbiyyatımızı, təhsilimizi, həyatımızın başqa sahələrini yaradıblar… Onlar 

əlimizdən getdi. Əgər hamısı getsəydi, onda bizim ədəbiyyatımızı, elmimizi, mədəniyyətimizi 

kim yaradacaqdı? İndi kimsə hesab edir ki, o vaxtlar gərək Səməd Vurğunu da… Süleyman 

Rüstəmi, Rəsul Rzanı da öldürəydilər. Onda deyərdilər ki, bunlar qəhrəman idi və biz oturub 

onları da on illərlə ağlayacaqdıq… Əgər 30-cu illərdə o itirdiklərimizlə yanaşı S.Vurğun, 

R.Rza, S.Rüstəm və bizim nəsildən olan görkəmli başqa şairlərimiz olmasaydı... indi bizim o 

dövr tariximizin ədəbiyyatı, mənəviyyatı, mədəniyyəti nədən ibarət olardı?” [5. s.458]. 

Bu mövzudan bəhs edərkən professor Tərlan Novruzov yazır: “Bunlar sovet dövrünün elə 

çağlarında dərc olunub oxuculara çatdırılmışdı ki, indi adama yuxu təsiri bağışlayır, bu 

cəsarətə, bu qeyrətə heyrətlənməyə bilmirsən. Və bu “yuxu”ların reallaşdırılması onların üzə 

çıxmasına şərait yaradan, «dissident»lərə havadarlıq edən müdrik, qorxmaz, millətini, ədəbiy-

yatını ürəkdən sevən bir insanın - Heydər Əliyevin hesabına (sayəsində - A.Ziyad) olmuşdu və 

olurdu” [6. s.179]. 

*** 

4. Azərbaycanın ən böyük “dissidenti”.  

“1969-cu ildən başlayaraq 1987-ci ildə istefaya getdiyim zamanadək kommunist  

partiyasında ən böyük dissidentlərdən biri mən olmuşam” [6. s.439].  

(Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin  

Azərbaycan Yazıçılarının X qurultayındakı nitqindən) 

 

Bu kəlmələri Azərbaycan Yazıçılarının X qurultayında Ulu öndərə Azərbaycan Yazıçılar 

Birliyinin sədri Anar xatırlatdı: “Heydər müəllim,.. bir dəfə Siz özünüz dediniz ki, o vaxt elə 

ən böyük dissident mən özüm olmuşam” [5. s.438]. 

...Heydər Əliyev niyə özünü “ən böyük dissident” adlandırırdı?  
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Cavab Ulu öndərin öz mükalimələrində: “Heç də təsadüfi deyil ki, kommunist partiyasına o 

qədər xidmət edən bir adam - yəni mən, həqiqətən kommunist partiyasına xidmət etmişəm - 

1990-cı ilin yanvar hadisələrindən sonra kommunist partiyasını tərk etmişəm. Həm də adi tərk 

etmədim, mənim bu barədə bəyanatım qəzetlərdə dərc olunub, oxumusunuz. Mən ittiham ver-

dim, bildirdim ki, nəyə görə kommunist partiyasını tərk edirəm” [5. s.439]. 

Heydər Əliyevin “dissidentliyi” bunda idi ki, uzun illər Sov.İKP sıralarında olan, dünyaya 

meydan oxuyan keçmiş SSRİ dövlətində üçüncü, yaxud dördüncü şəxs kimi vəzifə tutan bir 

insan öz xalqı, ölkəsi, respublikası naminə hər şeyini atıb, hətta həyatını belə təhlükə qarşısın-

da qoyub rusun öz içində rusun özünə meydan oxuyurdu. Və bu qeyrətilə, bu qüdrətilə 

Heydər Əliyev ömrünün sonuna qədər qürur hissi keçirməyə layiq insan idi: “Bütün keçmi-

şimə, həyatıma görə, bütün gördüyüm işlərə görə də heyfsilənmirəm. Hesab edirəm ki, hamı-

sını xalqın naminə, millətin naminə və doğma Azərbaycanın naminə etmişəm” [5. s.439]. 

Beləliklə, göründüyü kimi, Heydər Əliyevə görə öz xalqı, respublikası naminə hər cür cəfaya 

qatlaşıb sözünü demək, xalqı bu ruhda silahlandırmaq dissidentlikdirsə, eşq olsun belə dissi-

dentliyə! 

Məsələn, Cənubi Azərbaycandan olan Mərziyyənin öz ana dili uğrunda mübarizəsinə həsr 

edilmiş poemanın efir səslənməsinə qulaq asandan sonra dövlət başçısı telefon açıb belə bir 

əsər yaratdığına görə şairi (B.Vahabzadəni – A.Ziyad) təbrik edirsə, həmin əsərə görə təhlükə 

izlənəndə niyə də onun (müəllifin) yaxın müdafiəçisinə çevrilməsin?! [1. s.135]. 

Ona görə ki (öz təbiri ilə desək), Heydər Əliyevin özü də rəhbər seçilən gündən (1969-cu 

ildən) Azərbaycanın həyatındakı mövcud eybəcərlikləri, mənfilikləri tənqid etmiş, belə hallara 

qarşı daim barışmaz olmuşdur. Bu əqidə sahibi, təbii olaraq, öz əqidədaşlarının cəzalandırıl-

masına, yurdundan-yuvasından didərgin salınmasına, sürgün edilməsinə yol verə bilməzdi. 

Necə ki, yol vermədi də.  

Bu nə deməkdir?  

“Bu, o demək idi ki, - deyirdi Ulu öndər, - həmin dissident sayılanların əsərlərini biz qəlbən 

qəbul edirdik və onların özünə yol tapması üçün imkanlar yaradırdıq. Beləliklə, həmin müəl-

liflərlə öz həmrəyliyimizi bildirirdik. Ancaq geniş təbliğ etmirdik ki biz bununla həmrəyik” 

[5. s.489]. 

Bu, Heydər Əliyevin daxilən mövqeyi, həyat kredosu idi. Fakt olaraq görüntü isə… 

Dissident sorağına gələnlərin hərəsini Heydər Əliyev bir əsaslandırılmış cavabla yola salırdı. 

İsa Hüseynovun Nəriman Nərimanovun 100 illik yubileyi ilə bağlı “Qobustan” jurnalında 

dərc olunmuş məqaləsinin sədasını tutub Moskvadan Bakıya təşrif buyuran “qonağa” Heydər 

Əliyevin cavabı bu mənada xüsusi diqqət çəkir: “Mən dedim: “Bilirsiniz nə var, indi, bu 

yazıçıdır - yazıbdır, sərbəst adamdır, bu o demək deyil ki, bizim də fikrimiz belədir, bizim 

fikrimiz belə deyil”. Mən birtəhər bu məsələni sovuşdurdum. Amma sonra bunlara dedim ki, 

yaxşı, daha ağını çıxarmayın” [5. s.490]. 

Budur Heydər Əliyevin bir vətəndaş, Azərbaycan oğlu olaraq öz vətəninin övladlarına arxa, 

dayaq, qahmar durmaq mövqeyinin təsdiqi. “Mən bu məsələni birtəhər sovuşdurdum” ifadə-

sinin arxasında gizlənən yükün ağırlığını təsəvvür edirsinizmi? Bu, odla oynamaq idi, sabahını, 

özünün, ailəsinin taleyini totalitar rejimin pəncəsinə vermək kimi bir hal idi. Amma Heydər 

Əliyev bu risklərə gedirdi. Kimin üçün, nəyin naminə? Bu suala cavab yenə Ulu öndərin öz de-
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diklərində: “Həqiqət bundan ibarətdir ki, mən o vaxtlar bunların qarşısını həmişə almışdım. Mə-

ni düzgün başa düşün, mənim dəstəyim, köməyim olmasaydı - necə ki o vaxt bəzi belə gözəl 

yazıçıları, yaradıcıları sıxışdırırdılar, məhv edirdilər - onda bunlara da bəlkə belə bir ziyan dəyə 

bilərdi” [5. s.489].  

Bu, o demək idi ki, Heydər Əliyev azad düşüncənin, fikrin yaxın dostu, arxası idi. Və bu 

mənada azərbaycançılığın, azərbaycançılıq ideologiyasının havadarı idi. Hansı ki, Azərbaycan 

oxucusu bunu çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatı nümunələrində açıq-aşkar, bütün rənglərilə görür. 

Ulu öndər bu yazıları, bu milli təfəkkürü, onların yaratdıqlarını sovet rejiminin hər cür fəna-

larından – ölkəni “millətçi”, “pantürkist”, “paniranist”, “dissident” kimi damğalardan (guya ki) 

təmizləmək adı ilə insanı məhvə sürükləyən repressiya dalğasından (və həm də damğasından) 

mühafizə edir, azad fikir, düşüncə ideologiyasının ocağı, közü, ilhamverici, təkanverici qüvvəsi 

kimi Azərbaycanımızın bu günü, sabahı, gələcəyi üçün qoruyurdu.  

Qoruyurdu. Və özü də öz əməlindən daxili güc, qüvvət, ilham, həzz alırdı. “Mən bu gün 

deməliyəm ki,.. yaxşı ki, dissident olmusunuz. Əgər dissident olmasaydınız, Azərbaycan xal-

qında bu milli ruhu, əhval-rühiyyəni qaldıra bilməzdiniz. Əgər Bəxtiyar Vahabzadə dissident 

olmasaydı Azərbaycan xalqının, gənclərin şüuruna təsir edə bilməzdi. Əgər Xəlil Rza dissi-

dent olmasaydı onun əsərlərinin gücü də olmazdı. Bu gün bunları müsbət qiymətləndiririk. 

Əgər o vaxtlar onlar təqib olunmayıblarsa, onları nədənsə məhrum etməyiblərsə, demək bu da 

bizim nailiyyətimizdir, bu da bizim o vaxtlar, çətin dövrlərdə apardığımız düzgün siyasətin 

nəticəsidir” [5. s.438].  

MTN-in 1997-ci ildə keçirilən yubileyindəki çıxışında XX əsrin 59-60-cı illərini xatırlayan 

Heydər Əliyev demişdir: “Mən hələ Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində işləyən zaman 

Bəxtiyar Vahabzadənin həbs olunması məsələsi meydana çıxmışdı. O vaxt mən onu xilas 

etdim. Qoymadım həbs olunsun... Belə bir insan o vaxtlar böyük fəlakət qarşısında idi. Nəyə 

görə?.. Ona görə ki, millətini sevirdi, millətin qayğıları haqqında yazılar, şeirlər yazırdı. 

“Gülüstan” poemasını yazmışdı. Ondan ötrü o zaman həbs etmək məsələsini qoymuşdular” 

[3. s.14].   

Yaxud aradan illər ötəndən sonra özünün bu İŞ-indən məmnunluq duyan Heydər Əliyev 

başqa bir məqamda sözünə yumor qataraq deyirdi: “Ancaq biz qoymadıq ki, onlar dissident 

olsunlar. Bəlkə də onlar indi heyfsilənirlər ki, o vaxt Əliyev qoysaydı və biz dissident olsay-

dıq, indi bəlkə hörmətimiz daha artıq olardı” [5. s.489]. 

Hansı ki, bu qorumanın bəhrəsini, düzgün siyasətin nəticəsini XX əsrin sonuncu onilliyində - 

milli-azadlıq hərəkatında, xalqımızın müstəqillik arzularının coşub-kükrəyib bütövlükdə 

Azərbaycan dünyasını nəhr kimi coşdurub-daşdırdığı günlərdə bütün dünya azərbaycanlıları 

gördü. Xalqımızın vücudundakı bu od-alovlu, təlatümlü azadlıq arzularının selə, nəhrə 

çevrilmə tələbatını öz yaradıcılıqlarında S.Vurğun, İ.Şıxlı, R.Rza, B.Vahabzadə, M.İbrahim-

bəyov, Qabil, Y.Səmədoğlu, Anar, S.Rüstəmxanlı, İ.Hüseynov, X.Rza Ulutürk, Elçin, 

M.Araz… zaman-zaman misqal-misqal qələmə almış, totalitar rejimin buxovlarından qurtul-

maq ideyalarını millətimizin ruhuna, varlığına hopdurmuş, bütöv bir nəhri milli-azadlıq hərə-

katına kükrətmişdilər. Hansı ki, xalqımız bu şirinliyi 1991-ci ildən üzübəri yaşayır. Bu ideolo-

giyanın bəhrəsi olan müstəqil, suveren, regionun aparıcı dövlətinə çevrilmiş Azərbaycan 

Respublikası bu gün bu sırada sözünü müstəqil demək, iradəsini yeritmək imkanlarına 

malikdir.  
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Azərbaycan ədəbiyyatının bu özəl xüsusiyyətlərini Heydər Əliyev özü belə xarakterizə edirdi: 

“Bütün sovet respublikalarının ədəbiyyatı kimi, Azərbaycan ədəbiyyatı da həmişə öz xalqının 

həyatının ön sıralarında irəliləmişdir. Bu ədəbiyyat xalqımızın qəhrəman tarixini əbədiləşdirib 

bizə çatdırmış, bizim qarşımızda bütün əzəməti ilə açmışdır. Bu ədəbiyyat bədii sözün gözəl 

nümunələrini yaradaraq zəmanəmizin yüksək romantikasını, xalqın döyüş rəşadətini, onun 

fədakar əməyini tərənnüm edir. Azərbaycan zəhmətkeşləri ədəbiyyatımızın nailiyyətlərilə 

haqlı olaraq fəxr edirlər. Biz razılıq hissi ilə qeyd edirik ki, Azərbaycan yazıçılarının əsərləri 

adamlarımıza, gənclərimizin şüurunun yetkinləşməsinə getdikcə daha çox faydalı təsir gös-

tərir” [6. s.62].  

Heydər Əliyev yaradıcı insanlara bu münasibətini Azərbaycan Yazıçılarının X qurultayındakı 

nitqində daha aydın ifadə etmişdir: «Keçmiş qurultaylardan fərqli olaraq görürsünüz ki, mən sizə 

“hansı mövzuda yazmalısınız, nə cür yazmalısınız” kimi göstərişlər, heç məsləhətlər də vermək 

istəmirəm. Vermək istəmirəm, heç olmayacaq da. Siz tam sərbəstsiniz, azadsınız və sərbəstlik, 

azadlıq şəraitində nə cür istəyirsinizsə, o cür yazın. Hansı mövzunu götürürsünüz götürün, sizin öz 

işinizdir. Dövlət bu işlərə qarışmayacaqdır. Mən bunu sizə qətiyyətlə deyirəm” [5. s.435].  

M.Arazın yaradıcılıq gecəsindəki çıxışında (16 aprel 1995-ci il) deyirdi: “Bilirsiniz, milli 

azadlığa nail olmaq üçün xüsusən bizim xalqımızda milli oyanış, milli dirçəliş, milli ruhun coş-

ması lazımdır. Bu da asan bir proses deyildir. Çox vaxt tələb edən bir prosesdir. Yaşadığımız o 

rejim dövründə bu prosesə təkan vermək də çətin idi. Ancaq Bəxtiyar Vahabzadə, Məmməd 

Araz, Xəlil Rza kimi insanlar öz yaradıcılığı ilə bu sahədə çox işlər görüblər. Ona görə mən 

düşündüm: biz müstəqillik qazanmışıq. Respublikamız müstəqil dövlətdir. Xalqımız milli azad-

lığını əldə edibdir” [5. s.250]. 

B.Vahabzadə, M.Araz, X.Rza niyə daha çox sevimlidir?! Heydər Əliyev onları xüsusi olaraq 

niyə ayrıca qiymətləndirirdi? Ona görə ki… 

Cavab Heydər Əliyevin öz deyimində: “Bu milli azadlığın, müstəqilliyin əldə edilməsində, 

şübhəsiz ki, xalqımızın – hərənin öz yeri, öz payı, hərənin öz xidməti var. Ancaq elə şəxsiy-

yətlər var ki, onlar bu işin, bu prosesin yaranmasında, formalaşmasında, inkişaf etməsində xü-

susi xidmətlər göstəriblər. Və bunlar, mən hesab edirəm ki, yenə də mədəniyyətimizin, ədə-

biyyatımızın, şeirimizin içində olubdur” [5. s.251].  

Totalitar rejimin dissidentlər axtarışında olduğu bir vaxtda Heydər Əliyevin Moskvada 

Sov.İKP-nin XXVI qurultayındakı nitqində XX əsrin məhz yeddinci onilliyinin ədəbiyyatı 

bütöv halda izah və şərh olunur, ədəbi onillik xüsusi bir mərhələ səviyyəsində səciyyələn-

dirilirdi. Heydər Əliyev deyirdi: “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində 70-ci illər xüsusi yer tutur. 

Bu illər respublika yazıçılarının və şairlərinin böyük yaradıcılıq əməlləri dövrüdür, bir çox 

istedadlı ədəbiyyatçıların yetkinlik çağına qədəm qoyduğu illərdir. Azərbaycan şeirinin, nəs-

rinin və dramaturgiyasının ən sanballı əsərlərinin ümumittifaq miqyasında bəyənilməsi onu 

göstərir ki, ədəbiyyatımız yüksəliş yolundadır” [6. s.68].  

Bütün bunlar əsas verir ki, 1969-1982-ci illəri Azərbaycanın mədəni intibah dövrü adlandıraq.  

Təzada diqqət yetrin:  

Moskva həmin dövr yaradıcılarını dissident kimi izləyib müxtəlif cəzalara mübtəla edir, Azər-

baycanın böyük oğlu Heydər Əliyev isə bu mövqeyi tamamilə inkar edərək Moskvada, Kremlin 

Qurultaylar Sarayında iftixarla Azərbaycan ədəbiyyatının həmin dövrünü YÜKSƏLİŞ 

YOLUNDA adlandırıb, bunu 15 respublikanın birliyi olan çoxmilyonlu SSRİ xalqlarına 
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iftixarla bəyan edir. Hansı qürur, daxili təkan idi Heydər Əliyevi Moskvanın dissident axtarışı 

mövqeyinə qarşı qoyan?  

Ona görə ki, onlar (bu sıradan olan yazarlar – A.Ziyad) həqiqəti deyirdilər (M.İbrahimbəyovun 

60 illik yubileyindəki çıxışından) [5. s.263] və [5. s.486]. Həqiqət axı nədən cəzalandırılsın?! 

Onu asmaq, kəsmək, səsini batırmaq “Qurani-Kərim”də də yasaq. Elə bu mövqeyin diktəsincə, 

Heydər Əliyevə görə, Azərbaycanda dissident yox idi. Və bu səbəbdən də o, bu gün 

Azərbaycan ədəbiyyatının klassiklərinə çevrilmiş yazıçıları - o vaxtkı rəsmi Moskvanın 

əqidəsincə desək, dissidentləri - SSR İttifaqını qarış-qarış dolaşan “Suname (dissident) qasır-

ğasının burulğanından” mühafizə edirdi. Həm də elə bir zamanda ki, totalitar rejimin başında 

duranlar Yer üzünün ən hegemon dövlətlərindən birinin (keçmiş SSRİ-nin) regionlarına “qulaq 

falına çıxaraq” dissidentlər axtarır, “N.Nərimanov V.İ.Lenindən də böyük simadır” tərzində dü-

şünmək iqtidarında olanları, yaxud N.Nərimanovun heykəlinin postamentini S.M.Kirovun hey-

kəlinin postamentindən hündür görmək istəyənləri repressiyaya məruz qoymaqdan həzz 

alırdılar.  

Belə bir zaman sınağında “Azərbaycanda ədəbiyyata, mədəniyyətə daim hörmət olubdur” [5. 

s.423] və “bizim ədəbiyyatımız, mədəniyyətimiz xalqımızın milli sərvəti, intellektual mülkiy-

yətidir” [5. s.419] söyləyən Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi Heydər Əliyev SSRİ-nin ən 

yüksək ali məktəblərində və Maksim Qorki adına Ədəbiyyat İnstitutunda Azərbaycan gənc-

lərinin, azərbaycanlı gənc şair və yazıçıların təhsil almaqlarının yardımçısına çevrilirdi, SSRİ-

nin ən yüksək ali mükafatlarının və titulların (Sosialist Əməyi Qəhrəmanı, Lenin ordeni, 

«Qırmızı Əmək Bayrağı» ordeni, xalq yazıçısı, xalq şairi (və s.) kimi fəxri adların, keçmiş SSRİ 

Ali Sovetinin və Azərbaycan SSR Ali Sovetinin deputatı kimi titulların) azərbaycanlı ədəbiyyat, 

mədəniyyət və incəsənət xadimlərinə verilməsinə inadcıllıqla nail olur və bundan məmnunluq 

duyurdu. Təkcə 1970-1982-ci illərdə 10 nəfərdən çox mədəniyyət və elm xadiminə (S.Rüstəmə, 

S.Rəhimova, R.Rzaya, M.İbrahimova, M.C.Paşayevə, F.Əmirova, Q.Qarayevə, Niyaziyə, R.Beh-

budova, M.Topçubaşova, inşaatçı Məmməd Hüseynova və başqalarına) Sosialist Əməyi 

Qəhrəmanı adının verilməsi, çox çətinliklə H.Cavidin nəş`inin uzaq Sibirdən Azərbaycana gə-

tirilməsi, Bakıda heykəlinin, Naxçıvanda isə məqbərəsinin inşası, vəfatından 200 il sonra 

Şuşada M.P.Vaqifin heykəlinin, Bakıda isə C.Cabbarlının, İ.Nəsiminin, M.Hüseynzadənin, 

S.Bəhlulzadənin heykəllərinin ucaldılması, C.Məmmədquluzadənin, Ü.Hacıbəyovun, M.Ə.Sa-

birin, S.Vurğunun (və başqalarının) ev-muzeylərinin və xatirə muzeylərinin yaradılması, 1970-

ci ildə N.Nərimanovun 100 illik yubileyinin keçirilməsi, Bakıda heykəlinin ucaldılması, “Prav-

da” qəzetində Heydər Əliyevin N.Nərimanovun həyat və fəaliyyətindən bəhs edən məqaləsinin 

dərci, 1977-ci ildə Ulyanovsk şəhərində Nəriman Nərimanovun abidəsinin qoyulması, 1982-ci 

il noyabrın 25-də Moskvada Vorovski küçəsində Nəriman Nərimanovun xatirə-abidəsinin açılı-

şı, “Ulduzlar sönmür” filminin çəkilişi (N.Nərimanovdan bəhs edilir) - bunların hamısı Heydər 

Əliyevin adı ilə bağlıdır.  

 Azərbaycanımız ikinci dəfə (yenidən) özünün dövlət müstəqilliyini əldə edəndən və xalqın 

inadlı təkidi və tələbi ilə Heydər Əliyev yenidən Azərbaycana siyasi hakimiyyətə qayıtdıqdan 

sonra da Vətənin (Azərbaycan Respublikasının) ən ali dövlət mükafatlarına və fəxri adlarına 

daha çox şair, yazıçı və mədəniyyət işçisinin layiq görüldüyünün şahidi oluruq. Təkcə bir fak-

tı - 1998-ci il mayın 26-da prezident iqamətgahında dövlət başçısı Heydər Əliyevin Azər-

baycanın bir qrup ədəbiyyat, mədəniyyət və incəsənət xadiminə “İstiqlal” ordenlərini təqdim 

etməsini yada salaq. Bəstəkar Tofiq Quliyev üzrlü səbəbdən təqdimetmə mərasiminə qatıla 
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bilmədiyindən, Heydər Əliyev özü xəstəxanaya gedib bəstəkarın sağlamlıq durumu ilə maraq-

lanır və ordeni elə xəstəxanadaca T.Quliyevə təqdim edir.  

Bu, Ulu öndərin ədəbiyyat və sənət adamlarına diqqət və qayğısının daha bir nümunəsidir ki, 

hakimiyyətdə olduğu illər ərzində onun həmişə adını çəkdiyimiz sahə xadimlərinin qoruyanı 

və eyni zamanda, dəyərləndirəni olduğunu görmüşük.  

Bu mənada Yazıçılar Birliyninin sədri Anarın özünün 70 illik yubileyi ərəfəsində APA-ya 

verdiyi müsahibədə bir məqam diqqət çəkir: “Azərbaycanda yaradıcılıq təşkilatlarına, yaradıcı 

adamlara siyasətin əsasında Heydər Əliyev durur. Bu, yaradıcı təşkilatlara dəstək, yaradıcı 

adamlara hörmət siyasətidir. Bunun əsasını Heydər Əliyev qoyub və bu gün İlham Əliyev də 

bu yolu davam etdirir… Heydər Əliyev Yazıçılar Birliyinin ədəbi orqanlarını büdcəyə sal-

maqla yaşatdı. O, bunu etdiyinə görə böyük insan idi və davamçısı da bu yolu davam etdirir” 

[1. s.134].  

*** 

Ulu öndərin Respublika Sarayında xalqımızın sevimlisi, xalq şairi Zəlimxan Yaqubun yaradıcı-

lığına həsr olunmuş poeziya məclisində (19 dekabr 1998-ci il) incəsənət ustaları ilə görüşündəki 

çıxışında söylədiyi sonuncu cümləyə diqqət yetirək: “Mənim əlim sizin üstünüzdədir” [5. 

s.485]. “Azərbaycanın mili-azadlıq hərəkatının mücahidləri” (Heydər Əliyevin deyimidir) olan 

B.Vahabzadə, M.Araz, X.R.Ulutürk azərbaycançılıq ideologiyasının təbliğinə görə sıxışdırıl-

salar da, təqib və tənqidlərə məruz qalsalar da onları gözləyən cəzalardan bu qüdrətli ƏL-in 

sayəsində qurtula biliblər. Heydər Əliyevin özünün dediyi kimi, uzun illər ərzində həqiqətən 

xırda-xırda, misqal-misqal, damcı-damcı yaratdıqları əhval-rühiyyə ilə Azərbaycan xalqının 

müstəqillik arzularına qovuşmasında həlledici rol oynaya biliblər [5. s.252]. “Nəticə odur ki, 

Azərbaycan öz müstəqilliyini əldə edibdir, milli azadlığına nail olubdur, Azərbaycan müstəqil 

dövlətdir” [5. s.253].  

Bu HƏLLEDİCİ ROL isə, göründüyü kimi, təkcə xalqımızın mütərəqqi fikirli ədəbiyyat, 

mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin deyil, milli təfəkkür, azərbaycançılıq ideologiyası ilə 

köklənmiş bütün övladlarının, o cümlədən dövlət və siyasət xadimlərinin də fədakarlığının 

nəticəsidir. Onlardan biri məhz Heydər Əlirza öğlu Əliyevdir. Hansı ki, bir qərinədən artıq bu 

yolun bayraqdarı olmuşdur.  

Açar sözlər: dissident, dissident ədəbiyyatı, totalitar rejim, repressiya, vətəndaşlar, 

himayədar, fanatik, müdafiəçi. 
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Doç. Dr., Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon Bölümü 

 

ÖZET 

Kas yorgunluğu, somatosensör sistemi dolayısıyla hareketi ve dengeyi etkileyebilmektedir. 

Bu çalışmanın amacı sağlıklı genç bireylerde yorgunluk protokolünün diz pozisyon duyusu ve 

denge üzerine etkisini araştırılmasıdır. Bu araştırmaya 18-26 yaşlar arasında, çalışmaya 

katılmaya gönüllü olan sedanter bireyler dahil edildi. Bireylerin yorgunluk protokolü öncesi 

ve sonrası diz pozisyon duyusu ve dengeleri değerlendirildi. Diz pozisyon duyusu 30 ve 60 

derece diz fleksiyonunda Acumar dual dijital inklinometre (Acu360, Acumar, Lafayette, 

USA) ve denge Y Denge testi, kullanılarak değerlendirildi. Çalışmaya 7 erkek, 19 kadın 

olmak üzere toplamda 26 birey katıldı. Yorgunluk protokolü sonrasında 60 derece sağ diz 

pozisyon duyusunda, posteromedial denge ve kompozit denge skorlarında de anlamlı fark 

bulundu (p<0,05). 30 derece diz pozisyon duyusu ve diğer denge parametrelerinde anlamlı 

farklılık bulunmadı.Sonuç olarak yorgunluk protokolünün sedanter bireylerde diz pozisyon 

duyusu ve Y denge testi sonuçlarını değiştirerek, bireyleri yaralanmalara daha açık hale 

getirebileceğini düşünmekteyiz. Sedanter bireylerde düzenli fiziksel aktivite ve spor 

alışkanlığının kazandırılması, yorgunluk ve yorgunluğa bağlı bazı olumsuz etkilerin 

oluşmasının engellenebileceği görüşündeyiz.  

Anahtar Kelime: Pozisyon Duyusu, Denge, Sedanter Davranış, Yorgunluk 

 

ABSTRACT 

Muscle fatigue can affect movement and balance due to the somatosensory system. The aim 

of this study is to investigate the effect of fatigue protocol on knee position sense and balance 

in healthy young individuals. Sedentary individuals between the ages of 18-26 who 

volunteered to participate in the study were included in this study. Knee position sense and 

balance were evaluated before and after the fatigue protocol of the individuals. Knee position 

sense, was evaluated using Acumar dual digital inclinometer (Acu360, Acumar, Lafayette, 
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USA) and balance, Y Balance test at 30 and 60 degrees knee flexion.A total of 26 individuals, 

7 male and 19 female, participated in the study. A significant difference was also found in the 

60 degree right knee position sense, posteromedial balance and composite balance scores after 

the fatigue protocol (p<0.05). No significant difference was found in 30 degree knee position 

sense and other balance parameters. As a result, we think that the fatigue protocol can make 

individuals more vulnerable to injuries by changing the knee position sense and Y balance test 

results in sedentary individuals. We think that regular physical activity and sports habits in 

sedentary individuals can be prevented from forming some negative effects related to fatigue 

and fatigue. 

Keywords: Position Sense, Balance, Sedentary Behaviour, Fatigue 

 

1. GİRİŞ 

Kas yorgunluğu, aktivitenin doğasına ve yoğunluğuna bağlı olarak egzersize katılım sırasında 

veya sonrasında ortaya çıkabilir [1]. Yorgunluk hem fiziksel hem de zihinsel olarak vücut 

üzerinde bir etkiye sahip olabilir. Yorgunluk, nöromüsküler sistem üzerindeki etkisi nedeniyle 

de performansı etkileyebilir [2]. Merkezi ve periferik yorgunluğun birleşik fizyolojik 

etkilerinin, denge bilgisinin sensorimotor entegrasyonunda değişikliklere yol açabileceği ve 

kişinin dinamik postüral kontrolü sürdürme yeteneğinde değişikliklere neden olabileceği 

bildirilmiştir [3]. Önceki araştırmalarda yorgunluğun sağlıklı bireylerde, sporcularda ve 

nörolojik hasta gruplarında denge ve propriyosepsiyon üzerindeki etkileri incelenmiştir [4-7]. 

Yorgunluğun propriyosepsiyon duyusunu olumsuz etkilediği ve nöromuskuler kontrolü 

azalttığı bulunmuştur. Yorgunluk, eklem laksitesini artırarak ve azalan kas gücü ve aktivitesi 

gibi sensorimotor ve biyomekanik eksikliklere neden olarak eklemlerin proprioseptif 

özelliklerini değiştirebilir, bu nedenle nöromüsküler kontrolü azaltabilir. Ayrıca, yorgunluk 

alt ekstremitelerdeki biyomekanik değişimlere neden olarak yaralanma riskini artırabilir [8, 

9].   

Kas yorgunluğunun eklem propriosepsiyonunu olumsuz yönde değiştirdiği ve alt 

ekstremitelerde nöromüsküler kontrolü bozduğu incelenmiş olsa da sedanter bireylerde alt 

ekstremite yorgunluğundan sonra farklı derecelerdeki eklem pozisyon duyusu ve dengede 

meydana gelen değişim yeterince incelenmemiştir. Bu nedenle çalışmamızın amacı sedanter 

bireylerde yorgunluğun diz eklem pozisyon duyusu ve denge üzerine olan etkisini 

incelemektir. Bu çalışmanın hipotezi yorgunluğun diz pozisyon duyusu ve dengeyi olumsuz 

yönde etkileyeceğidir. 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

2.1. Bireyler ve Yöntem 

Bu çalışma Ekim-Aralık 2021 tarihleri arasında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde 

gerçekleştirildi. Gönüllü bireylere çalışma hakkında detaylı bilgi verildi. Çalışmaya son 6 ay 

içerisinde ortopedik bir yaralanma/operasyon geçirmemiş, omurga ve alt ekstremitelerinde 

ortopedik/nörolojik bir problemi bulunmayan, son 1 senedir düzenli fiziksel aktivite 

yapmayan ve Uluslararası Fiziksel Aktivite Ölçeğine’ne göre sedanter olarak kabul edilen 

bireyler dahil edildi. Kanser öyküsü ve VKİ’si 25 kg/m
2
’nin üzerinde olan bireyler, çalışmaya 

dahil edilmedi.  
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2.2. Prosedür 

Çalışmada, yorgunluk protokolü olarak Chappel ve arkadaşlarının uygulamış olduğu aerobik 

ve anaerobik yorgunluğu simüle edecek olan protokol kullanıldı [10]. Protokole göre 

katılımcılardan, 5 tekrarlı vertikal sıçrama ve hemen ardından 30 metre sprint koşusu 

yapmaları istendi. Katılımcılar, tükenme seviyesine geldiklerini ifade edene kadar protokol 

tekrarlandı. Her bir vertikal sıçrama squat pozisyonundan başlatıldı ve hedef yükseklik olarak 

kişinin uzandığı mesafesinin %115’i tercih edildi.  

Çalışmaya katılan bireylerin, yorgunluk protokolünün uygulanmasından önce ve sonra olmak 

üzere toplamda iki defa diz pozisyon duyusu ve dinamik dengeleri değerlendirildi.  

2.3. Değerlendirme Yöntemleri  

 

2.3.1. Diz Pozisyon Duyusu 

Bireylerin diz pozisyon duyuları, 30 ve 60 derece fleksiyonda değerlendirildi. 

Değerlendirmeler Acumar dual dijital inklinometre (Acu360, Acumar, Lafayette, USA) ile 

gerçekleştirildi. Değerlendirmeler sessiz bir odada ve bireyler yüzüstü pozisyonda, gözler 

kapalı, eklemi çıplak ve ayakkabı giymemiş şekilde gerçekleştirildi. Testlere başlamadan önce 

hata oranını en aza indirebilmek amacı ile test bireylere hem sözlü olarak hem de pratik 

yaptırılarak öğretildi. Test sırasında dijital inklinometrenin ana ünitesi tibiaya paralel olacak 

şekilde fibula ve lateral malleolun ortasına yerleştirildi. Yardımcı ünitesi ise femura 

yerleştirildi. Bireylere önce pasif 30° diz fleksiyonu yaptırıldı. Beş saniye bu pozisyonda 

bekletilerek açıyı tam olarak hissetmesi sağlandıktan sonra diz nötral pozisyona getirildi. Diz 

pasif olarak nötrale götürüldükten sonra bireyden dizini aktif olarak referans açıya kadar 

götürmesi ve sesli bir şekilde ifade etmesi istendi. Bireyin yanılma miktarı, aktif hareket 

sırasında inklinometreden okunan değerin istenen açı değerinden çıkarılmasıyla bulundu ve 

üç tekrarın ortalaması mutlak hata derecesi olarak kaydedildi. Değerlendirmeler dominant ve 

dominant olmayan dizde 30° ve 60ᵒ fleksiyon açılarında ayrı ayrı yapıldı [11, 12]. 

2.3.2. Dinamik Denge  

Bireylerin dinamik dengelerinin değerlendirilmesinde Y denge testi kullanıldı. Test öncesi 

spina iliaka anterior superior ile lateral malleol arası ekstremite uzunluğu kaydedildi. Test için 

düz bir zemin üzerine yerleştirilen Y biçiminde üç çizgi kullanıldı. Bireyler, öne uzanma 

sırasında üç çizginin birleşim yerine (şeklin merkezine) başparmaklar gelecek şekilde; arka 

içe uzanmada ise topuklar şeklin merkezinde olacak şekilde tek ayak üzerinde pozisyonlandı. 

Daha sonra tek ayak pozisyonlarını koruyarak serbest olan ayak ile sırasıyla öne ve arka-iç 

yöne uzanmaları ve her bir uzanmadan sonra başlangıç pozisyonuna dönmeleri istendi. 

Uzanabildiği nokta cm cinsinden kaydedildi. Yapılan testlerde kişi tek ayak üstündeki 

dengesini koruyamadığında, sabit olan ayağın topuğu yerle teması kesildiğinde, serbest olan 

ayak yerle temas ettiğinde, yönler arası geçişte serbest ayak başlangıç pozisyonuna 

getirilemediğinde yapılan deneme iptal edildi ve test tekrarlandı. Y-denge testinin öne uzanma 

skoru; öne maksimum uzanma mesafesi ortalamasının, bireyin ekstremite uzunluğuna 

bölünmesiyle (öne maksimum uzanma mesafesi ortalaması / ekstremite uzunluğu), arka-içe 

uzanma skoru; arka-içe maksimum uzanma mesafesi ortalamasının ekstremite uzunluğuna 

bölünmesi (arka-içe maksimum uzanma mesafesi ortalaması / ekstremite uzunluğu) ile 

hesaplandı. Kompozit skorun hesaplanmasında ise 3 yöne uzanma mesafesi, alt ekstremite 

uzunluğuna bölünerek 100 ile çarpıldı [13, 14]. 
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2.4. İstatistiksel Analiz 

Veriler, Windows Sürüm 22.0 için SPSS (Statistical Package for Social Sciences Inc., 

Chicago, IL, ABD) kullanılarak analiz edildi. Değişkenler, normal dağılıp dağılmadığını 

belirlemek için görsel (histogramlar, olasılık çizimleri) ve analitik yöntemler (Shapiro-Wilk 

testi) kullanılarak araştırıldı. Tüm değişkenler için tanımlayıcı istatistikler hesaplanmış ve 

normal dağılım gösteren veriler ortalama ± standart sapma (SS), normal olmayan dağılımlar 

ortanca (minimum-maksimum) ve sıralı değişkenler frekans olarak gösterilmiştir. Yorgunluk 

sonrası normal dağılan diz pozisyon duyusu verilerini karşılaştırmak için Wilcoxon test ve 

normal dağılmayan Y- Denge testi verilerini karşılaştırmak için T-testi (Paired Sample t-Test) 

kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık alfa p<0.05 olarak belirlendi. 

3. BULGULAR  

Çalışmaya sedanter 26 üniversite öğrencisi katıldı. Öğrencilerin %73.1’i kız ve %26.9’u 

erkekti. Çalışmaya katılan bireylerin demografik özellikleri Tablo 1'de verilmiştir.  

 

Tablo 1. Katılımcıların demografik özellikleri 

 n=26 

Yaş, yıl ((Median (min;max)) 21 (18;23) 

BKI, kg/m² (X ± SS) 22.16 +1.57 

Bacak uzunluğu, 

cm  

(X ± SS) 

Sağ  76.85+6.95 

Sol  76.88+7.05 

Cinsiyet, n (%) Kadın  19 (73.1) 

Erkek  7 (26.9) 

Min:Minimum, Max: Maksimum, cm: Santimetre, kg/m²: Kilogram/metrekare, SS: Standart Sapma, 

BKI: Beden Kitle İndeksi, p<0.05 

Yorgunluk sonrasında sedanter bireylerin diz pozisyon duyusu incelendiğinde; sadece 60ᵒ sağ 

diz pozisyon duyusu anlamlı bulunurken (z=3.258, p=0.001), 30ᵒ diz pozisyon duyusu ve 60ᵒ 

sol diz pozisyon duyusu anlamlı değildi. Yorgunluk sonrasında bireylerin 60ᵒ sağ diz 

pozisyon duyusunun 1.33ᵒ arttığı bulundu (Tablo 2). 

 

Tablo 2. Katılımcıların diz pozisyon duyusu karşılaştırması 

Diz Pozisyon Duyusu Ön test Son test   

Median (min;max) Median (min;max) z p 

Sağ 30ᵒ fleksiyon 2 (0.33;4.00) 1.50 (0;5.66) 0.859 0.391 

60ᵒ fleksiyon 1.33 (0;3.66) 2.66 (0;11.66) 3.258 0.001 

Sol 30ᵒ fleksiyon 1.50 (0;5.66) 1.83 (0;8.66) 1.044 0.297 

60ᵒ fleksiyon 1.66 (0.33;7.33) 2.33 (0.33;7.33) 1.157 0.247 
Min:Minimum, Max: Maksimum, p<0.05 
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Sedanter bireylerin yorgunluk sonrasında Y-Denge testi sonuçları incelendiğinde; sağ 

posteromedial, sol posteromedial, kompozit sağ ve kompozit sol skorlarında anlamlı fark 

bulundu (p<0.05). Yorgunluk sonrasında bireylerin denge skorlarında artış bulundu. Y-Denge 

testinin diğer alt parametrelerinde ise anlamlı fark bulunmadı (p>0.05) (Tablo 3). 

Tablo 3. Katılımcıların denge karşılaştırması 

 Ön test  Son test   

Y-Denge Testi (X ± SS) (X ± SS) t P 

Sağ Anterior 109.60+12.15 112.25+14.38 1.154 0.259 

Sol Anterior  110.19+11.22 109.97+14.57 0.102 0.920 

Sağ PL 124.96+14.05 126.47+14.06 0.753 0.458 

Sol PL 125.52+14.58 129.33+14.49 2.033 0.053 

Sağ PM 103.99+19.10 114.41+17.31 3.761 0.001 

Sol PM 108.06+17.46 116.72+15.93 3.928 0.001 

Kompozit Sağ 112.87+10.92 117.71+12.50 2.907 0.008 

Kompozit Sol 114.59+11.97 118.66+12.23 3.138 0.004 
PM:Posterolmedial, PL:Posterolateral, SS: Standart Sapma, p<0.05 

4. TARTIŞMA  

Yorgunluğun, proprioseptif yeteneklerin ve postüral kontrolün azalmasına katkıda bulunan bir 

faktör olduğu ve bu nedenle yaralanma riskinde artışa neden olacağı uzun zamandır 

incelenmektedir. Yorgunluğun diz pozisyon duyusu ve dengeyi olumsuz etkileyeceği 

hipotezinden yola çıktığımız çalışmamızda, yorgunluk sonrasında sağ 60 derece diz pozisyon 

duyusunun bozulduğu bulundu. Ayrıca Y denge test skorlarından sağ ve sol posteromedial 

uzanma mesafeleri ile kompozit skorlarında anlamlı düzeyde artış bulundu. 

Proprioseptörler, gerilmedeki değişikliklere karşı hassastır ve merkezi sinir sisteminde eklem 

hareketi ve konumu ile ilgili bilgileri iletir. Yorgunluğun propriosepsiyon üzerindeki etkisini 

inceleyen önceki çalışmaların sonuçları çelişkilidir [6, 15-17]. Yorgunluk genellikle kasın bir 

eylemi sürdürememesiyle ilişkilidir. Sağlıklı genç bireylerde yapılan çalışmalarda elde edilen 

sonuçlar egzersize bağlı genel kas yorgunluğunun eklem pozisyon duyusunu olumsuz 

etkilediğini ve alt ekstremitelerde nöromuskuler kontrolü bozduğunu göstermiştir [6, 15]. 

Ayrıca Minura ve ark, sağlıklı bireylerde yaptıkları bir çalışmada, diz fleksör ve ekstansör 

kaslarında lokal yorgunluktan sonra diz propriosepsiyonunda değişiklik görülmediğini ancak 

genel yorgunluktan sonra eklem pozisyon duyusunda 1.85ᵒ artış olduğunu bildirmişlerdir [16]. 

Bununla birlikte Carrasco ve ark. sporcularda lokal ve genel olmak üzere iki farklı yorgunluk 

uygulamasının diz propriyosepsiyonu üzerindeki etkilerini araştırmışlar ve her iki yorgunluk 

tipinde de 30 derece diz fleksiyon pozisyon duyusunun etkilendiğini bulmuşlardır [17]. 

Çalışmamızda alt ekstremite kas yorgunluğu sonrasında sağ diz 60 pozisyon duyusunun 1.33ᵒ 

artarak, bozulduğu bulundu. Ancak çalışmamızda her iki alt ekstremite 30 derece diz 

pozisyon duyusunda anlamlı fark bulunmadı. Bağ ve kas reseptörleri üzerine yapılan 

çalışmalarda, bağ reseptörlerinin eklem hareketinin ilk ve son derecelerine yakın yerlerde 

daha duyarlı olduğunu, kas reseptörlerinin ise orta dereceli hareket aralığında önemli bir rol 

oynayabileceği bildirilmiştir [18]. Çalışmamızda yorgunluk protokolü sonrasında 30 derece 

diz propriosepsiyonunda değişim olmamasının ve 60 derece diz propriosepsiyonundaki 

değişikliğin, bağ ve kas reseptörlerinden kaynaklandığını düşünmekteyiz.  
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Yorgunluğun proprioseptif yetenekler üzerindeki rolü belirsizdir ve farklı şiddetteki 

yorgunluk seviyelerinin bir fonksiyonu olarak proprioseptif yeteneklerin nasıl azaldığına dair 

çok az bilgi bulunmaktadır [5, 19]. Gear yaptığı çalışmada, hafif ve maksimum yorgunluk 

seviyelerinin aktif eklem pozisyon duyusunu değiştirdiğini ancak submaksimal yorgunluğun 

etki etmediğini buldu [19]. Bununla birlikte Changela ve ark. orta dereceli egzersizlerin 

eklemin nöromuskuler kontrolünü etkileyen propriosepsiyonu azaltabildiğini ve bu da bireyin 

yaralanmalara daha açık hale getirdiğini ortaya koymuştur [5]. Bizim çalışmamız da verilen 

yorgunluk protokolü hem aerobik hem de anaerobik egzersizi içeren türdeydi. Sedanter 

bireylerden oluşan grubumuzda uygulanan protokolün yorgunluk düzeyi objektif olarak 

belirlenememiştir. Bu nedenle diz pozisyon duyusunun 30 ve 60 derecelerinde anlamlı 

değişime neden olmadığını düşündürmektedir. 

Hem genel hem de lokal yorgunluk sonrasında postüral sistemin duyusal girdileri veya motor 

çıktıları etkilenmektedir. Yapılan çalışmalarda yorgunluk sonrasında postüral kontrolün 

azaldığı ve bireylerin yaralanmalara daha açık hale geldiği bildirilmiştir [20, 21]. Johnston ve 

ark maksimum anaerobik yorgunluk sonrasında, bireylerin dinamik postüral kontrolünü 

incelemişlerdir. Yorgunluk sonrasında bireylerin anterior, posteriomedial ve posteriolateral 

skorlarının azaldığını ve yaklaşık 20-30 dakika sonra başlangıç pozisyonlarına döndüğünü 

bildirmiştir [20]. Paillard, genel ve lokal yorgunluğun postüral kontrol üzerindeki etkilerini 

incelediği çalışmasında her iki yorgunluk türünün neden olduğu fizyolojik etkilerin önemli 

ölçüde farklılık gösterebileceğini, ancak her iki egzersiz türünün de duyusal girdinin 

etkinliğini ve postüral sistemin motor çıktısını bozmaya katkıda bulunacağını bildirmiştir 

[21]. Bunların yanı sıra çalışmalardan sadece biri, kas yorgunluğunun olumsuz bir postüral 

değişikliğe neden olmadığını bildirmiştir [22]. Kas kasılmalarını uyaran görsel, vestibüler ve 

somatosensoriyel sistemlerden kaynaklanan bazı afferentlerle postüral kontrol sağlandığından 

ve kas yorgunluğu, kas kasılmasının ve proprioseptif bilginin etkinliğini değiştirdiği için bu 

sonuçların şaşırtıcı olmadığı sonucuna varılmıştır. Chabran ve ark.’nın [22] yorgunluk sonrası 

olumsuz postüral değişim bulmadıkları çalışmasıyla benzer olan sonuçlarımızda yorgunluk 

sonrasında sağ ve sol posteromedial skorlarında artış bulunurken diğer skorlarda değişim 

görülmedi. Ayrıca çalışmamızla benzer nitelikte olan, Bisssette ve ark.nın araştırmasında  

submaksimal yorgunluk sonrasında Y-denge skorlarında artış bulunmuştur. Bisssette ve ark 5-

10 dk kadar kısa süreli submaksimal egzersiz sonrasında bireylerin esnekliklerinin artacağını 

ve Y denge skorlarının daha iyi olacağını bildirmişlerdir [23].  

Y denge testinde, daha uzak mesafelere erişebilmek daha iyi bir dinamik postüral kontrolü 

ifade etmektedir ve bu uzanmaları gerçekleştirebilmek için diz fleksiyonu gereklidir [24]. 

Posteromedial yöne daha fazla uzanabilmek, diz ekstansörlerinin özellikle de rectus femoris 

ve vastus medialisin daha büyük eksentrik kontraksiyonu ile sağlanır [25]. Lee ve ark.’nın Y 

denge testi sonuçları ile alt ekstremite kas kuvveti arasındaki ilişkiyi inceledikleri çalışmanın 

sonuçlarına göre, posteromedial uzanma mesafesi diz fleksör kas kuvveti ile pozitif 

korelasyon göstermiştir [26]. Tek ayak üzerinde postüral stabiliteyi sağlarken kontralateral 

ekstremite ile farklı yönlerde uzanma yapabilmek, hem diz ekstansörlerinin hem de diz 

fleksörlerinin kontraksiyonunu -kokontraksiyon- gerektirmektedir [27]. Bu kapsamda 

bakıldığında alt ekstremite yorgunluğunun Y denge testi skorlarında ve uzanma mesafelerinde 

azalmaya neden olması beklenmektedir. Ancak Bissette ve ark. [23] belirtmiş olduğu gibi 

submaksimal yorgunluğun esneklikte artış sağlaması ve Y denge testinin aktif eklem hareket 

açıklığı ve fonksiyonel esneklikle ilişkili olması, sonuçlarımızı kısmen açıklar niteliktedir. 
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Çalışmamızda sedanter bireylere uyguladığımız yorgunluk protokolünün submaksimal 

egzersiz düzeyinde olabileceğini ve dengede bozulmalarından ziyade esnekliklerinde artışa 

neden olabileceğini düşünmekteyiz. 

Çalışmamızın birkaç limitasyonu bulunmaktaydı. Bunlardan ilki, bireylerin yorgunluk 

protokolünün objektif olarak monitorize edilememesidir. Diğer limitasyonlarımız ise, 

çalışmaya dahil edilen bireylerin alt ekstremite dominantlığının değerlendirilmemiş olması ve 

katılımcıların büyük çoğunluğunun kadınlardan oluşmasıdır. Gelecek çalışmalarda, yorgunluk 

protokolünün düşük, submaksimal veya maksimal seviyede olup olmadığı incelenerek farklı 

cinsiyetler üzerindeki etkilerinin daha detaylı incelenmesine ihtiyaç vardır.  

5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Çalışmamızın sonucunda uyguladığımız yorgunluk protokolünün eklem pozisyon duyusu, 

dinamik denge kompozit skorlarında ve posteromedial uzanma mesafelerinde değişimlere 

neden olduğu bulundu. Aerobik ve anaerobik egzersizi içeren bu yorgunluk protokolünün 

sedanter bireylerde diz pozisyon duyusu ve esnekliği değiştirerek, bireyleri yaralanmalara 

daha açık hale getirebileceğini düşünmekteyiz. Bu kapsamda, fiziksel aktivite alışkanlığı 

olmayan bireylerde rehabilitasyon veya rekreasyon amacıyla verilecek alt ekstremitye yönelik 

egzersiz programlarının yorgunluğa yol açmayacak şekilde planlanmasının kas-iskelet sistemi 

sağlığını destekleyerek fiziksel aktivitenin düzenli olarak neyin sürdürülmesinde önemli 

olduğunu düşünmekteyiz.  
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ÖZET 

Enerji, insan hayatını kolaylaştıran en önemli icatlardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Enerji kaynakları keşfedildikçe farklı enerji türleri ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan bu enerji 

türleri, çeşitli alanlarda kullanıma sunulmuştur. Günümüzde enerji kaynaklarının tüketimi, 

gelişmişliğin de bir göstergesidir. Bu çalışmada, ekonomik gelişmişliğin göstergesi olan enerji 

tüketimi, yapay zekâ yaklaşımlarından olan destek vektör makineleri (DVM) kullanılarak 

ülkeler bazında incelenmiştir.   

Destek vektör makineleri (DVM), sınıflandırma, regresyon, görüntü tanıma ve zaman serileri 

ile ilgili sorunları çözmek için kullanılan en popüler denetimli makine öğrenme 

algoritmalarından birisi olarak bilinmektedir. Popüler olmasının sebepleri, iyi genelleme 

yeteneği, yüksek tahmin doğruluğu ve eğitim hızıdır. Küçük örneklem verileri ile mükemmel 

bir şekilde çalışabiliyor olması ve hem doğrusal hem de doğrusal olmayan verileri 

sınıflandırma yeteneğine sahip olması nedenleri ile sınıflandırma problemlerini çözmek için 

kullanılır. DVM'nin temel amacı, iki düzlem yaratarak, gözlemleri bu iki düzlemden birisine 

atamaktır. Düzleme en yakın eğitim verileri, destek vektör olarak adlandırılır. Eğitim veri seti, 

kernel fonksiyonu yardımıyla daha yüksek boyuta eşlenir. 

Dünya ülkelerinden 6 değişken bakımından enerji tüketim değerlerine ulaşılan 50 ülkenin 

verileri kullanılmıştır. Çalışmada modellerin doğru sınıflandırma yüzdelerinin hesaplanması 

için 38 ülke (%75’i) eğitim, 12 ülke (%25’i) test verisi olarak ayrılmıştır. Ülkeler arası 

sınıflandırıcılar çeşitli çekirdek fonksiyonuna dayalı DVM yöntemleri yardımıyla 

belirlenmiştir. Analiz sonucunda, doğru sınıflandırma yüzdeleri karşılaştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Enerji tüketimi, Destek Vektör Makineleri, Kernel, Dünya 

 

ABSTRACT 

It is energy that is one of the most important inventions that make human life easier. As 

energy sources are discovered, different types of energy have emerged. These types of energy 

arising are available in various areas. Nowadays, the consumption of energy resources is an 

indication of development. In this study, energy consumption, which is the indicator of 

economic development, is examined based on countries using the support vector machines 

(SVM). 
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Support vector machines (SVM) is known as one of the most popular supervised machine 

learning algorithms used to solve problems with classification, regression, image recognition, 

and time series. For being popular is the ability to better generalize, high estimate accuracy, 

and training speed. It is used to solve classification problems that can work perfectly with 

small sample data and have the ability to classify both linear and non-linear data. The main 

purpose of SVM is that by creating two planes, it is to assign observations to one of these two 

planes. The plane is the nearest training data that is called the support vector. The training 

data set is mapped to a higher size with the help of the Kernel function. 

For the world countries, the 50 countries of the energy consumption values were used in terms 

of 6 variables. To calculate the correct classification percentages of the models in the study is 

divided into 38 countries (75%) of training and 12 countries (25%) test data. Classification is 

determined by SVM methods using various kernel functions. As a result of the analysis, the 

correct classification percentages are compared. 

Keywords: Energy consumption, Support vector machines, Kernel, World 

 

1.GİRİŞ 

Enerji, yıllar itibari ile ülkeler için vazgeçilmez kaynaklardan biri haline gelmiştir. Dünyada 

endüstrileşme sürecinin başlaması ile enerji, özellikle sanayinin lokomotifi ve itici gücü 

olmuştur. Endüstrileşme ile başlayan şehirleşme süreci de enerjiye olan talebi arttırmıştır. 

Artan nüfus ile, enerji tüketimi gittikçe yaygınlaşmaktadır. Günümüzde enerji kaynaklarının 

tüketimi, gelişmişliğin de bir göstergesidir. Türkiye’de enerji gereksinimi esas olarak petrol, 

doğalgaz ve kömür gibi enerji kaynaklarıyla karşılanmakta olup, özellikle petrol ve 

doğalgazda ise tam bir dışa bağımlılık yaşanmaktadır (Aydın, 2010; Tatlı ve Koç, 2018). 

Bu çalışmada, ekonomik gelişmişliğin göstergesi olan enerji tüketimi, yapay zekâ 

yaklaşımlarından olan destek vektör makineleri (DVM) kullanılarak ülkeler bazında 

incelenmiştir.   

Dünya ülkelerinden 6 değişken bakımından enerji tüketim değerlerine ulaşılan 50 ülkenin 

verileri kullanılmıştır. Çalışmada modellerin doğru sınıflandırma yüzdelerinin hesaplanması 

için 38 ülke (%75’i) eğitim, 12 ülke (%25’i) test verisi olarak ayrılmıştır. Ülkeler arası 

sınıflandırıcılar çeşitli çekirdek fonksiyonuna dayalı DVM yöntemleri yardımıyla 

belirlenmiştir. 

2.MATERYAL VE METOT 

Destek vektör makineleri (DVM), sınıflandırma, regresyon, görüntü tanıma ve zaman serileri 

ile ilgili sorunları çözmek için kullanılan en popüler denetimli makine öğrenme 

algoritmalarından birisi olarak bilinmektedir. Popüler olmasının sebepleri, iyi genelleme 

yeteneği, yüksek tahmin doğruluğu ve eğitim hızıdır. Küçük örneklem verileri ile mükemmel 

bir şekilde çalışabiliyor olması ve hem doğrusal hem de doğrusal olmayan verileri 

sınıflandırma yeteneğine sahip olması nedenleri ile sınıflandırma problemlerini çözmek için 

kullanılır. DVM'nin temel amacı, iki düzlem yaratarak, gözlemleri bu iki düzlemden birisine 

atamaktır. Düzleme en yakın eğitim verileri, destek vektör olarak adlandırılır. Eğitim veri seti, 

kernel fonksiyonu yardımıyla daha yüksek boyuta eşlenir (Vapnik, 1998; Kara vd., 2011). 
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İkili sınıflandırma probleminde, eğitim verilerine ait bağımsız değişkenler vektörü, 𝑥𝑖 =
{𝑥1, 𝑥2, … 𝑥𝑛}, 𝑥𝑖 ∈ 𝑅𝑑 ve bunların karşılık gelen bağımlı değişken 𝑦𝑖 ∈ {−1,1} olarak 

gösterilsin DVM'nin temel amacı, +1 etiketli vektöre ait bir düzlem ve -1 etiketli vektöre ait 

düzlem yaratarak, gözlemleri bu iki düzlemden birisine atamaktır. Düzleme en yakın eğitim 

verileri, destek vektör olarak adlandırılır. Eğitim veri seti, kernel fonksiyonu yardımıyla daha 

yüksek boyuta eşlenir (Koranga vd., 2021). 

DVM'de doğrusal, polinom, radyal temel ve sigmoid olarak bulunan dört çekirdek fonksiyon 

türü vardır. Çekirdek değeri, iki vektörün içsel çarpımına eşittir. Bu çekirdek fonksiyonlarının 

denklemi aşağıdaki gibidir: (Yahya vd., 2019) 

𝐷𝑜ğ𝑟𝑢𝑠𝑎𝑙: 𝐾(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗) = 𝑥𝑖
𝑇 × 𝑥𝑗                                                                                                  

(1) 

𝑃𝑜𝑙𝑖𝑛𝑜𝑚: 𝐾(𝑥𝑖, 𝑥𝑗) = (𝜆𝑥𝑖
𝑇 × 𝑥𝑗 + 𝑟)𝑑, 𝜆 > 0                                                                                       

(2) 

𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎𝑙 𝑇𝑒𝑚𝑒𝑙: 𝐾(𝑥𝑖, 𝑥𝑗) = exp (−𝜆‖𝑥𝑖 − 𝑥𝑗‖), 𝜆 > 0                                                            

(3) 

𝑆𝑖𝑔𝑚𝑜𝑖𝑑: 𝐾(𝑥𝑖, 𝑥𝑗) = tanh (𝑥𝑖
𝑇 × 𝑥𝑗 + 𝑟)                                                                                       

(4) 

 

Burada, 𝜆, 𝑟 ve 𝑑 çekirdek parametreleridir. Çekirdek parametreleri, yüksek boyutlu özellik 

alanının yapısını tanımladığından dikkatli seçilmelidir. 

Modelin performansını değerlendirmek için, bazı istatistiksel ölçütler kullanılmaktadır. 

Sınıflandırma problemlerinde modelin başarısını değerlendirebilmek için diğer bir ölçüt, 

kontenjans tablosundan hesaplanan doğru sınıflandırma sayılarına ait değerlerdir. Doğruluk 

ölçütünün hesaplanmasında, doğru sınıflandırma tablosu kullanılmaktadır. Doğru 

sınıflandırma tablosunun köşegen elemanları TP (True Pozitif) ve TN (True Negatif) 

değerleridir. Bu değerler doğru sınıflandırmayı temsil eder. FP ( False Pozitif) ve FN (False 

Negatif) değerleri ise köşegen dışı elemanlardır ve yanlış sınıflandırma durumlarını ifade 

eder. Doğruluk değerinin hesaplanması için (5) no’lu eşitlik kullanılır (Kaur ve Chhabra, 

2014). 

Doğruluk = 
𝑇𝑝+𝑇𝑛

𝑇𝑝+𝐹𝑝+𝑇𝑛+𝐹𝑛
                                                                                                            (5)     

3.ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Bu çalışmada, yapay zekâ yaklaşımlarından SVM kullanılarak, dünya ülkelerinin enerji 

tüketimi verilerinin analizi gerçekleştirilmiştir. Veri seti olarak, 2021 yılı için dünya 

ülkelerinden 50 tanesinin çeşitli değişkenler bakımından, enerji tüketimi çok ve az olarak 

sınıflandırılmıştır. Enerji tüketimini etkileyen bağımsız değişkenler; birincil enerji tüketimi, 

benzin tüketimi, gaz tüketimi, rüzgâr enerjisi tüketimi, solar enerji tüketimi ve hidro-elektrik 

tüketimi olarak belirlenmiştir. Çalışmada modellerin doğru sınıflandırma yüzdelerinin 

hesaplanması için dünya ülkelerinin 38’i (%75’i) eğitim, 12’si (%25’i) test verisi olarak 

ayrılmıştır. Model doğruluğu için çapraz geçerlilik yöntemi kullanılacaktır. Değişkenlerin 

kodlaması ve veri ayrıştırılması tamamlandıktan sonra, R programı kullanılarak enerji 
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tüketimi için çeşitli çekirdek fonksiyonuna dayalı SVM yöntemleri yardımıyla belirlenmiştir. 

Enerji tüketimine ait doğru sınıflandırma değerleri, Tablo 1’ de verildiği gibidir. 

Enerji tüketimi için doğrusal SVM analizi sonucunda test verilerinden elde edilen modelin 

doğruluk değeri %78.889 olarak belirlenmiştir. Benzer şekilde, enerji tüketimi için polinom, 

radyal temelli ve sigmoid SVM analizlerinden elde edilen doğruluk değerleri sırasıyla, 

%71.429, %82.286 ve %81.426 olarak belirlenmiştir. Test verisi için, en yüksek doğruluk 

derecesinin radial temelli SVM olduğu görülmektedir. Benzer bir durum da, eğitim 

verilerinden elde edilmiştir. 

Tablo 1. Enerji Tüketimine Ait Farklı Çekirdek Fonksiyonları İçin SVM ile Elde Edilen 

Doğruluk Değerleri 

Kernel Fonksiyonu Doğruluk Enerji Tüketimi Doğruluk 

Değeri 

Doğrusal Eğitim 88.889 

 Test 78.571 

Polinom Eğitim 80.556 

 Test 71.429 

Radial Temel Eğitim 90.889 

 Test 82.286 

Sigmoid Eğitim 89.889 

 Test 81.426 

 

4.SONUÇ VE ÖNERİLER 

Günümüzde enerji tüketiminin istatistik yöntemler ile değerlendirilmesi önemli bir konu 

haline gelmiştir. Bu çalışmada, enerji tüketimine etki eden değişkenler olarak, birincil enerji 

tüketimi, benzin tüketimi, gaz tüketimi, rüzgâr enerjisi tüketimi, solar enerji tüketimi ve 

hidro-elektrik tüketimi belirlenerek, enerji tüketimi için doğruluk değerleri araştırılmıştır. 

Enerji tüketimi için doğrusal, polinom, radyal temelli ve sigmoid SVM analizlerinden elde 

edilen doğruluk değerleri sırasıyla, %78.571, %71.429, %82.286 ve %81.426 olarak 

belirlenmiştir. Enerji tüketimi verisi için, en yüksek doğruluk derecesinin radial temelli SVM 

olduğu görülmektedir. 

Bu çalışma, bundan sonra yapılacak enerji tüketimi çalışmalarına öncülük edecek bir 

çalışmadır ve enerji tüketimi ile ilgili sınıflama çalışmalarında radyal temelli SVM 

kullanılması öngörülmektedir. 
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ÖZET 

Bu çalışmada, tümör hücrelerinin yok edilmesi için endüstriyel bilimsel tıp (ISM) bandında 

(2.4-2.4835 GHz) 2,45 GHz frekansında çalışan bir mikrodalga ablasyon (MDA) sisteminin 

bir parçası olarak bir mikrodalga ablasyon probu tasarlanmıştır. Aplikatör tasarımının 

parametreleri, literatür araştırmasından daha iyi geri dönüş kaybı ve yönlendirme elde etmek 

için sayısal olarak incelenmiştir ve optimize edilmiştir. Geri dönüş kaybı azaltılarak 

mikrodalga ablasyon probu verimi artırılacak ve mikrodalga ablasyon probunun 

yönlülüğünün artması ile ablasyon alanı daha kısa sürede daha yüksek sıcaklıklara 

ulaşabilecek ve hastanın ağrısı azaltılacaktır. Tasarlanan prob mikrodalga ablasyon sisteminin 

aplikatör parçası olarak klinik uygulamalarda kullanılacağından mikrodalga ablasyon 

probunun tümörlü/tümörsüz performans parametreleri incelenir ve bu bilgiler ışığında her iki 

durum karşılaştırılırak değerlendirilir. Önerilen mikrodalga ablasyon probu tasarımı, 

mikrodalga ablasyon tedavisi sırasında probun iç vücut boşluğu ile temas etmediği anlamına 

gelen invaziv olmayan uygulamalar için uygundur, bu nedenle tümörü taklit eden model 

meme tümörü olarak kabul edilirek dielektrik katsayı ve iletkenlik verileri meme dokusu ile 

aynı olacak şekilde simülasyonda 2.45 GHz'de tümör fantom dokusu modellenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Mikrodalga ablasyon, Mikrodalga ablasyon probu, Kanser, ISM, MDA, 

Yüksek yönlülük, Minimum geri dönüş kaybı, Meme-tümör fantomu, Tümör taklit eden 

model. 

 

ABSTRACT 

In this study, a microwave ablation probe was designed as a part of a microwave ablation 

(MWA) system which operates at a frequency 2.45 GHz in industrial scientific medical (ISM) 

band (2.4-2.4835 GHz) for the elimination of tumor cells. The parameters of the applicator 

design are numerically studied and optimized to obtain better return loss and directivity than 

the literature probe. By decreasing the return loss, microwave ablation probe efficiency will 

be increased and with the increase in the directivity of the microwave ablation probe, the 

ablation area will be able to reach higher temperatures in a shorter time and the patient's pain 
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will be reduced. Since the designed probe will be used for clinical applications as an 

applicator part of microwave ablation system, performance parameters of the microwave 

ablation probe are examined with/without tumor and in the light of this information, both 

situations are compared, evaluated. The proposed microwave ablation probe design is suitable 

for non-invasive applications which means during the microwave ablation treatment probe 

isn’t contact with the internal body cavity due to this reason the tumor mimicking model is 

assumed as breast tumor and dielectric coefficient and conductivity data obtained from breast 

tumor phantom tissue at 2.45 GHz were used in the simulation. 

Keywords: Microwave ablation, Microwave ablation probe, Cancer, ISM, MWA, High 

directivity, Minimum return loss, Breast tumor phantom, Tumor-mimicking model. 

 

1. INTRODUCTION 

The industrial, commercial, scientific and medical use of microwaves has increased day by 

day [1]. Existing wireless components [2]-[6] are likely to be replaced by components 

compatible with recent technological breakthroughs due to the rapid technical progress in the 

microwave and millimeter-wave component technologies. With the development of 

technology in recent years, microwave ablation therapy, which is a promising treatment in 

cancer treatment, is arisen [7], [8]. Since MWA therapy is usually minimally invasive it gives 

a more shorter recovery time than the surgical resection [9]. Dielectric heating provides 

volumetric heating and that implies that heat is generated in the material through absorbing 

electromagnetic energy from the applied field. The frequency and intensity of the applied 

field also the electromagnetic properties of the tumor such as conductivity and dielectric 

permittivity affects the power absorbed per unit volume of the tumor and the rate of heat 

generated inside the tumor [10]. Microwave ablation is a special form of dielectric heating 

where the target tissue is the dielectric material [8]. In the microwave ablation treatment, the 

microwave energy provided by the probe is used to produce heat [9], [12]. When an object is 

exposed to an electromagnetic field it generates heat due to dielectric losses, but this does not 

apply to good conductors. In MWA the radiating microwave power agitates the water 

molecules in tissue [13]. Water molecules are one of the most polar molecules in existence 

and are generally its more polar and therefore more “dielectrically lossy” than any other 

molecules found in materials containing water [14]. The operating frequency of the MWA 

probe was chosen as 2.45 GHz because at this frequency the interaction of water molecules is 

at its highest level and 2.45 GHz is one of the frequencies in the ISM band [12]. The 

interaction of high microwave power with tumorous tissue causes the loss of cellular viability 

by raising the core temperature above 60°C [15]-[17]. For this reason, the ablation area should 

heat to approximately 60°C and must avoid exceeding this temperature, otherwise the 

operation time and the pain felt by the patient will increase. In conventional heating systems, 

heating is carried out by an external heat source. As a result, whole volume of the material 

will be heat treated due to unwanted heat spreading [18]. In microwave heating, power is 

focused on one point instead of whole volume which is shown in Figure 1 [19], [20]. 
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Figure 1: Distribution of temperature and direction of heat transfer between 

conventional heating and MW heating [20]. 

2. MATERIALS AND METHOD 

2.1 Microwave Ablation Probe Design 

In microwave ablation systems, tumor cells are eliminated by a microwave power which is 

highly localized. The microwave power is generated and supplied by a high-power 

microwave system which operates in the Industrial Scientific Medical (ISM) band. Hence, the 

probe will be designed has to include some special parts which are high temperature resistant. 

The dimensions of the probe numerically studied on CST Studio and have been optimized to 

get minimum return loss and optimum directivity. 

The microwave probe consists of four fundamental parts, which are the feeding section, 

transmitting metal shaft, dielectric section, and the field concentrating cone section as shown 

in Figure 2. Feeding section and metal shaft are made with aluminium material however the 

dielectric section and concentrating cone is made of Delrin material, which is resistant to high 

temperatures. The material PTFE(Teflon) is used in the coaxial feeding. The dielectric 

permittivity (ε) and magnetic permeability (µ) of the Teflon has a value of 2.1 F/m and 1.0 

H/m respectively. The dielectric permittivity (ε), magnetic permeability (µ) and conductivity 

(σ) of the Delrin has a value of 3.7 F/m, 1.0 H/m and 10−13 S/m respectively. Besides the 

main parts, there are other important parameters for the design. Screws for feeding, dielectric 

and cone sections are 8mm, 22mm and 10mm respectively. Because of the dielectric 

permittivity (ε) of the tumor cell is 59,385 F/m, which is greater than the materials used in the 

MWA probe model, the tumorous cell to be located at the tip of the radiating cone section 

affects the input impedance due to near field coupling in the operation band. Because of that 

reason while designing the applicator for use in microwave ablation systems, change in the S 

parameter due to the object to be ablated must be considered. Therefore, the probe was 

simulated with and without tumor at the tip of the radiating cone section and the dimensions 

of the probe parts were optimized as shown in Section 3. 

 

 

Figure 2: Internal view of the probe. 

 

Table 1: Optimized dimension parameters of the MWA probe. 
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Parameter Probe without tumor (mm) Probe with tumor (mm) 

Li  150 160 

Ls 83 90 

Lkf 18 18 

Lkb 15 15 

Lf 32 32 

Ld 27 30 

Lsma 10 10 

𝛷𝑜  17 17 

𝛷𝑖 3 3 

𝛷𝑠 13 13 

𝛷𝑓 5 5 

𝛷𝑐 3 3 

𝛷𝑑 4 4 

Table 2: Literature probe dimensions [17]. 

Parameter Length(mm) 

Li  237 

Ls 148 

Lkf 25 

Lkb 30 

Lf 32 

Ld 30 

Lsma 10 

𝛷𝑜  17 

𝛷𝑖 2 

𝛷𝑠 13 

𝛷𝑓 3 

𝛷𝑐 2 

𝛷𝑑 3 

  

2.2 Electromagnetic Properties 

Most important characteristics for microwave ablation are dielectric permittivity (ε) and 

electrical conductivity (𝜎). Knowing the dielectric permittivity and conductivity of the 

tumorous cell to be ablated is very important in probe design. It is more effective to heat the 

material with high conductivity. In this paper, the electromagnetic properties of the tumor in 

simulation are obtained from Reference [21]. In this study, since the MWA probe is proposed 

for minimally invasive applications breast tumor is used for tumor-mimicking model. The 

dielectric permittivity (ε) of the breast tumor has a value of 59.385 F/m and the conductivity 

(𝜎) has a value of 3.156 S/m at 2.45 GHz [21]. The density of the tumor model is obtained as 

1000 𝑘𝑔/𝑚3. 
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3. RESULTS 

Coaxial feeding-based dielectric loaded MWA probe is simulated with/without tumor cell in 

CST Studio. 

 

 

Figure 3: Probe without tumor. 

 

 

Figure 4: Probe with tumor. 

 

 

Figure 5: S11 results of probe without tumor. 

 

When the probe is simulated without tumor at the tip of the concentrating cone section. The 

length of dielectric section (Ld) and metal shaft (Ls) determined as 27 mm and 83 mm 

respectively by using CST Studio optimizer tool with Trust Region Framework algorithm to 

obtain minimum return loss.  
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Figure 6: S11 results of probe with breast tumor model. 

 

When the probe is simulated with a tumor which has a radius 7 mm at the tip of the 

concentrating cone section. The length of dielectric section (Ld) and metal shaft (Ls) 

determined as 30 mm and 90 mm respectively by using CST Studio optimizer tool with Trust 

Region Framework algorithm to obtain minimum return loss. 

 

 

Figure 7: SAR simulation of the breast tumor model. 

 

Specific Absorption Rate (SAR) is a measure of the energy absorption of the human body per 

unit mass from the source when exposed to an electromagnetic field. When the SAR 

distribution is examined, the heated target volume and the temperature increase in the human 

body can be estimated. Therefore, the distribution of SAR is an important reference in 

microwave ablation. When Figure 7 examined, it can be understood that the place with high 

SAR is warmer than place with low SAR value. 

Table 3: Comparison of Literature Probe and Designed Probe 

Parameter Literature Probe  Designed Probe 

S11(2.45 GHz) 

With Tumor 

(dB) 
-10.39 -12.99 
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4. DISCUSSION 

For the same geometry model of the probe, the value of the S11 parameter is differs with and 

without tumor. Because of the tumor cells located at the tip of the cone section due to near 

field coupling at 2.45 GHz. Due to this reason dimensions of the probe optimized and new 

length values are determined by using CST Studio optimizer tool with Trust Region 

Framework algorithm.  

5. CONCLUSION 

In this paper, a microwave ablation probe is designed which operates in at a frequency of 2.45 

GHz and it is one of the ISM dedicated frequency for the highly directive localised ablation of 

tumor cells in high power medical applications. The tumorous cell at the tip of the radiating 

cone section affects the input impedance due to near field coupling in the operation band. 

Because of that the numerical computations on CST Studio with/without tumor cells have 

been done to determine the optimum probe geometry. Based on the results of the numerical 

calculations, the designed MWA probe is expected to give considerable advances in clinical 

applications. The S11 parameter with breast tumor is -10.39 dB for the literature probe and -

12.99 dB for the designed probe at a frequency 2.45 GHz. In the light of this information, it 

can be said that the designed probe provides a smaller return loss than the literature probe.  
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ABSTRACT 

The study was conducted to evaluate indigenous chickens for their growth performances, and 

external and internal egg quality parameters across three agro-ecologies. For experiment, 540 

(180 male and 432 female) chickens were used in three agro-ecologies (lowland, midland, and 

highland) that distributed at their 20 weeks age. Body weight was recorded from each chicken 

at 20
th

, 24
th

, and 28
th

 weeks of their age. Egg quality traits were evaluated from 270 eggs (90 

from each agroecology). Egg weight has a significant and strong positive (p<0.05) phenotypic 

correlation with egg length, and egg width. Likewise, egg weight has a significant (p<0.05) 

and negative correlation with shell thickness (-0.23). Egg width was non significantly 

(p>0.05) and negatively correlated with shell thickness (-0.10). The correlation of shell 

weight was positive with all evaluated external egg quality parameters. Among the internal 

egg quality parameters, only albumen weight had a significantly (P<0.05) higher in midland 

than highland. Most of the variation in egg weight was due to the positive correlation with 

egg length (69%), and egg width (67%). There was a variation for performance and egg 

quality traits of indigenous chickens in different agro-ecologies, especially better in midland, 

which might be resulted from the variation in environment, feed resource availability, and 

better management. 

Keywords: Agroecology; correlation; egg quality; Ethiopian chickens 

 

INTRODUCTION  

Indigenous chickens have desirable features such as thermotolerance, resistance to some 

diseases, good egg and meat flavor, hard eggshells, high fertility, and hatchability as well as 

high dressing percentage (Aberra et al., 2005, 2010). They are poor in production and 

characterized by small-sized eggs, slow growth rate, late maturity, longer reproductive cycle, 

slow age at first mating, small clutch size, broodiness for an extended period, and high 

mortality of chicks (Zemene et al., 2012).  

Egg quality is a factor that contributes to the better economic price of fertile and table eggs. In 

general, the characteristics of egg quality have a genetic basis (Silversides and Scott, 2001). 

Economic success for a production flock is measured with total egg production (Monira et al., 

2003). Egg production is believed to be a complex qualitative trait that is influenced by 

several factors such as breed, nutrition, age, the weight of birds, level of production, 

management practices, and environmental factors (Oluyemi and Roberts, 2000). Certain traits 

of economic importance in egg production include egg production, egg quality traits, and 

GROWTH PERFORMANCE AND EGG QUALITY TRAITS OF ETHIOPIAN 

INDIGENOUS CHICKENS IN THREE AGRO-ECOLOGIES 
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other egg indices (Oluyemi and Robert, 2000). So, the study was undertaken to identify 

growth performance and egg quality traits of indigenous chickens across different agro-

ecologies. 

MATERIALS AND METHODS  

Study site  

The study was conducted at the three agro-ecological zones (lowland, midland, and highland) 

of the southern Ethiopia.  

Data Collection  

For this study, 540 normal feathered indigenous chickens (180 at each agroecology) were kept 

under farmers management system. The management of chickens was almost same under all 

households across the three agro-ecologies to reduce the effect towards feeding favor.  

Body weight was measured using a hanging spring balance. Moreover, egg quality analysis 

was done from the chickens distributed across lowland, midland, and highland ecological 

zones.  

Egg quality parameters  

For egg quality traits, 270 (90 eggs from each agroecology) were randomly taken and 

evaluated.  

The internal and external egg qualities including egg weight, egg length, egg width, yolk 

height, yolk diameter, shell thickness, albumen weight, albumen height, yolk weight, and yolk 

color were determined. Egg weight was measured by using a digital weighing balance (SF-

400). Egg length and width were measured by using stainless hardened electronic caliper; 

albumen and yolk heights were measured using Tripod Micrometer. Yolk was carefully 

separated from the albumen and weighed. The cleaned eggshells were dried in the open air for 

24 hours and weighed together with the shell membrane. Then, the eggshell thickness was 

measured from the two ends and middle position of the egg using an electronic digital caliper 

and the average of the three was used as a trait. 

Based on the collected data, egg shape index (egg width/egg length * 100), egg surface area 

(3.9782*EW
0.7506

), Haugh unit (100 log (Albumen height +7.57-1.7W
0.37

), yolk: albumen 

ratio (yolk weight/albumen weight * 100), yolk ratio (yolk weight/egg weight* 100), 

Albumen ratio (albumen weight/egg weight * 100), and yolk index (Average height of 

yolk/diameter of yolk * 100) were calculated.  

Data management and statistical analysis 

SAS and SPSS were used in analysis of the data. Data on growth performances were analyzed 

by using the following statistical model:     

Yij= µ + Ai + Sj + eij 

Where: Yij= the overall value of observed variables, µ=overall mean of variables, Ai=the 

fixed effect of i
th

 agro-ecologies (i= lowland, midland, and highland) and Sj = the fixed effect 

of sex on the variables (j=male and female), and eij = random error. 

Data on egg production and egg quality trait were analyzed using the following model. 
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Yi = µ + Ai + ei  

Yi = overall observations of dependent variables; µ = overall mean of variables; Ai = effect 

due of i
th

 agroecology (i= lowland, midland, and highland); ei = random error term 

RESULTS AND DISCUSSION  

Body weight of indigenous chickens  

Body weight of indigenous chickens at week 20 age was heavier for the chickens in midland 

than the other agro-ecologies; however, there is no significant (p<0.05) difference between 

body weight of the chickens in lowland and highland (Table 1).   

Table 1. Mean body weight (kg) of indigenous chickens in different agro-ecologies  

Age (week) Agro-ecologies  

Lowland Midland  Highland  Overall  

   20  0.68
a
 0.77

b
 0.65

a
  

      Male  0.83 0.95 0.79 0.86 

      Female  0.53 0.59 0.50 0.54 

   24 0.93
a
 0.96

b
 0.88

a
  

       Male  1.14 1.15 1.08 1.12 

       Female  0.71 0.78 0.69 0.73 

  28 1.12
a
 1.17

b
 1.07

a
  

      Male  1.32 1.35 1.25 1.31 

     Female  0.92 0.99 0.89 0.93 
a,b

 Means with different superscript letter in a row are significantly different 

 

Evaluating gg quality traits 

External egg quality traits of indigenous chickens in different agro-ecologies have been 

shown in Table 2. The indigenous chickens in midland agroecology had significantly heavier 

mean egg weight (48.6 g) than the others, but the lower mean egg weight was reported to be 

46.6 g in lowland and 45.4 g in highland. The mean egg weight in current study is in good 

agreement with the findings of Yonas et al. 2019 who reported 45.2 g for scavenging 

indigenous chickens reared in Hawassa. The egg weight of Indian backyard chicken reported 

by (Mandal et al., 2006) ranged from 35 to 40 g which finds lower than the result of this 

study. And the mean egg weight of scavenging indigenous chickens in Tanzania reported by 

(Nonga et al., 2010) is also lower compared to the current result. 

There was no significant difference (p>0.05) for egg length in lowland and highland, whereas 

it has been revealed that greater in midland agro-ecology. Egg length, egg width, egg shape 

index and egg surface area were significantly higher in midland agro-ecology. However, shell 

thickness and shell ratio were significantly higher in highland. Fisseha et al. (2009) reported 

an average egg length of 50.9 mm for indigenous chickens of western Ethiopia is lower than 

the current report.  
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Table 2. External egg quality parameters of indigenous chickens across different agro-

ecologies 

EW=egg weight, EL=egg length, EG=egg width, SW=shell weight, ST=shell thickness, ESI= eggshell 

index, SR=shell ratio, ESA=egg surface area, CV= coefficient of variance  

 

Internal egg quality parameters are shown in Table 3. There was no significant difference 

(p>0.05) for all internal egg quality traits across the three acro-ecologies except albumen 

weight which was significantly higher in midland (p<0.05 while compared with highland. The 

shell thickness in the present study was comparable with that of Fisseha et al. (2010) who 

reported that 0.26 mm in Northwestern Ethiopia whereas (Aberra et al., 2010) observed a 

relatively higher value (0.37 mm) in Ethiopian Naked neck chickens reared under improved 

production system. And (Desalew et al., 2015), reported 0.31 mm average shell thicknesses in 

East Shewa, Ethiopia which is higher than the report in current. The variations in shell 

thickness among the indigenous chicken ecotypes reared in various parts of the country might 

be due to the availability of mineral calcium in the feed material they have had, type of 

management, type of chicken population, environmental influence (Welelaw et al., 2018). 

Table 3. Internal egg quality evaluation across different agro-ecologies 

AW= albumin weight, AH=albumin height, YW=yolk weight, YH=yolk height, YD=yolk diameter, 

AR=albumin ratio, YR=yolk ratio YI=yolk index, YAR=yolk albumin ratio, HU=Hough unit, 

CV=coefficient of variance 

 

Parameters  Agro-ecology Overall 

Average  

CV 

Lowland  Midland  Highland 

EW (g) 46.6
a
 48.6

b
 45.4

a
 46.8 11.9 

EL (mm) 52.5
a
 54.0

b
 51.8

a
 52.8 5.47 

EG (mm) 38.2
a
 40.5

b
 38.1

a
 38.9 5.32 

SW (g) 4.04 4.02 4.1 4.06 16.9 

ST (mm) 0.25
a
 0.26

a
 0.31

b
 0.27 26.4 

ESI (%) 72.7
a
 75.1

b
 73.6

a
 73.8 5.26 

SR (%) 8.77
ab

 8.3
a
 9.15

b
 8.74 18.2 

ESA (mm
2
) 71.0

a
 73.3

b
 69.6

a
 71.3 8.91 

Parameters  Agro-ecology Overall 

Average  

CV 

Lowland  Midland Highland  

AW 24.3
ab

 24.8
b
 22.9

a
 24.0 17.4 

AH 5.35 5.48 5.36 5.40 22.5 

YW 16.9 16.8 16.4 16.7 13.6 

YH 16.3
ab

 16.4
b
 16.0

a
 16.2 7.73 

YD 40.1 39.9 39.7 39.9 6.19 

YC 9.32 9.36 9.22 9.30 18.2 

AR 52.2 50.92 50.6 51.3 13.10 

YR 36.7 34.9 36.4 36.0 14.2 

YI 40.9 41.2 40.5 40.9 10.5 

YAR 71.2 69.3 73.2 71.2 17.9 

HU 76.33 76.41 76.55 76.43 11.7 
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CONCLUSION  

Under the farmers' management system, indigenous chickens perform relatively better in 

midland agro-ecology for body weight performance and most of the egg quality traits than the 

remaining two agro-ecologies.   

 

Figure 1. Egg quality evaluation process 
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ÖZET  

Bayezıt Yazma Eserler Kütüphanesi, farklı konulardan oluşmuş el yazma eserleri bünyesinde 

barındırmış önemli kütüphanelerden biridir. Kütüphanede yaklaşık olarak 11548 adet yazma 

eser bulunmaktadır. Bu yazma eserler tarih, edebiyat, astroloji, gibi farklı konularda 

gruplandırılmıştır. Kütüphanede yer alan bu yazma eseler arasında hem cildi hem hattı, hem 

süslemeleri açısından önem taşıyan 82 adet Mushaf-ı Şerif yazması bulunmaktadır. Çalışmada 

incelenmek üzere bu önemli Mushaf-ı Şerifler arasından B18667 envanter no. ile kayıtlı eser 

seçilmiştir. Mısır’da Arapça yazılmış olan Mushaf-ı Şerif, adına başka yerde rastlanamayan 

hattat Katib Alvan b. Abdünnebi tarafından koyu nohudi renkte aharlı kâğıt üzerine on üç 

satır halinde nesih hattı ile yazılmıştır. Mushaf-ı Şerif’in cildi, zahriye sayfası ile fatiha ve 

bakara surelerinin bulunduğu sayfalar (varaklar) tezyinatlı olup, müzehhibine dair herhangi 

bir bilgiye rastlanmamıştır. Eser üzerinde renk, desen, motif, sayfa düzeni analizi yapılarak 

incelenmiştir. İncelenen eserden elde edilen verilere göre Mushaf-ı Şerif’in genel özellikleri 

verildikten sonra süslemeleri üzerine bir değerlendirme yapılmıştır 

Anahtar kelimeler: Yazma eser, Mushaf-ı şerif, Tezhip, Bayezıt Yazma Eser Kütüphanesi 

 

 

 

ON THE MUSHAF-I ŞERİF DECORATIONS WITH INVENTORY NUMBER B18667 

FOUND IN THE BAYEZIT MANUSCRIPTS LIBRARY 

 

 

ABSTRACT 

Bayezit Manuscripts Library is one of the important libraries that contains manuscripts 

composed of different subjects. There are approximately 11548 manuscripts in the library. 

These manuscripts are grouped on various subjects such as Islamic sciences, history, 

literature, and astrology. Among these manuscripts in the library, there are 82 manuscripts of 

the Mushaf-i Sharif, which are important in terms of binding, calligraphy and ornaments. In 

our study, among these important Mushaf-i Sharif manuscripts, the artwork registered with 

inventory no. B18667 has been selected. In Egypt, the Mushaf-i Sharif, prepared in Arabic, 

was written by the calligrapher Katib Alvan b. Abdünnebi whose name could not be found on 

any place, in thirteen lines of naskh calligraphy on dark chickpea colored paper suitable for 

calligraphy. The binding of the Mushaf-i Sharif, the zahriye page and the page containing the 
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Fatiha and Baccarat Suras are decorated and no information about its illuminator has been 

found.  Color, pattern, motif, page layout analysis has been made on the artwork and its 

examination has been made. Detailed drawings of the patterns have been drawn so that the 

ornament can be fulya understood. Mushaf-i Sharif ornaments are important in terms of 

showing the characteristics of the 16th century period. According to the data obtained from 

the examined artwork, after the general characteristics of the Mushaf-ı Şerif have been given, 

an evaluation has been made on its ornaments. 

Key Words: Manuscript, Mushaf-ı Şerif, Illumınatıon, Bayezıt Manuscripts Library 

 

GİRİŞ 

Geleneksel sanatlar arasında mühim bir yere sahip olan tezhip sanatı, ortaya çıkış 

noktası Uygurlulara kadar uzanmaktadır. İslam’ın ilk döneminde Kur’an-ı Kerim’e gösterilen 

ehemmiyetle birlikte yıllar geçtikçe bu kutsal kitabın süslenmesine de öncelik verilmiştir. 

Yüzyıllar boyunca geniş bir coğrafyada, değişik tarz ve üsluplar ile süslenen Kur’an-ı 

Kerim’ler tezhip sanatının da uygulandığı en mühim yazma eserler olmuşlardır (Güney, 

2009:146). Kur’an-ı Kerim’ler, surelerden; sureler ayetlerden meydana gelmiştir. Bu Kur’an-ı 

Kerim’i meydan getiren sure ve ayetler bir araya getirilerek ciltlenmiş ve bu haline Mushaf 

adı verilmiştir. Mushaf’lar ilk olarak Hz. Ömer ve Hz. Ebu Bekir’in isteğiyle 

oluşturulmuşlardır. Hz. Osman’ın halife olması ile tek nüsha olan Mushaf’ların parşömen 

üzerine yenilerini yazdırtmış, bunların Mekke ve Medine’de muhafaza edilmesini, ayrıca 

yakın coğrafyada İslâm ile şereflenecek kavimlere gönderilmesini emretmiştir. İlk dönemler 

de öncelikli olarak Mushaf’ın doğru yazılması, okunması ve yayılmasının önemli olması 

sebebi ile süslemelere önem verilmemiştir (Taşkale, 2000:538). Daha sonraları ilk tezyinatlı 

Kur’an-ı Kerim örnekleri Emevi döneminde yani VIII.-X. yüzyıl arasında görülmektedir 

(Baysal, 2010:365-366). Mushaf’ın meydana getirilmesinde gerek hat gerekse tezhip 

açısından oldukça özen gösterilmiş, dönemin sanat anlayışı ile farklı zevk ve üslupta 

uygulandığı örnekleri günümüze ulaşmıştır. Bu üst düzey önem verilen Kur’an-ı Kerimler, 

aynı zamanda yazma eserler o yüzyıllardan günümüze özenle kütüphanelerimizde korunarak 

muhafaza edilmişlerdir. Çalışmanın kaynağı olan Bayezıt Yazma Eserler Kütüphanesi’nde 

bulunan ve dijital kütüphane imkanları ile ulaşılan Kur’an-ı Kerim renk ve kompozisyon 

bakımından değerlendirilmiştir. Kütüphane kayıtlarında herhangi bir müzehhep bilgisine 

ulaşılamamıştır. Tezyinat açısından incelenen Kur’an-ı Kerim’in tezhipli bütün bölümlerinde 

genel bir uyum ve ahenk vardır. Eserin dijital verilerinden yararlanılarak, çizimlerinin yapılıp, 

motif, renk ve kompozisyon özellikleri belirlenmiştir. 

 

MATERYAL VE METOD 

İncelemesi yapılan yazma eser, Bayezıt Yazma Eserler Kütüphanesi’nde B18667 

envanter numarası ile kayıtlı bir Mushaf-ı Şerif yazma eserdir. Çalışmanın yöntemi, tarama 

modeline bağlı betimsel bir araştırmadır. Aynı zamanda çalışmanın evreni Bayezıt Yazma 

Eserler Kütüphanesi’nde B18667 envanter numarası ile kayıtlı Mushaf-ı Şerif, örneklemi ise 

bu Mushaf-ı Şerif’in içindeki tezhipli sayfalardan oluşturmaktadır. Eser hakkında bilgilere 

ulaşmak için kütüphane ile iletişime geçilerek eser onay formu doldurulmuş, envanter 

kayıtlarına ulaşılmıştır. Ayrıca araştırmanın konusu ile ilgili literatür taraması yapılmıştır. 
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Tezhipli olan zahriye sayfası ve karşılıklı Fatiha ile Bakara surelerinin yazılı olduğu 

sayfaların detaylı çizimleri yapılmıştır. Tezhipli kısımlar yorumlanarak değerlendirilmiştir. 

 

       BAYEZIT YAZMA ESERLER KÜTÜPHANESİ 

       Sultan II. Abdülhamid döneminde kurulan Osmanlı Devleti’nin ilk resmi kütüphanesi 

Beyazıt Kütüphanesi kuruluş çalışmalarına 1297/1880 yılında başlanmış ve 27 Haziran 1884 

tarihinde hizmete açılmış olup Kütüphane-i Umumi-i Osmani, Kütüphane-i Maarif, Beyazıt 

Kütüphane-i Umumisi ve İstanbul Devlet Kütüphanesi isimleri ile de bilinir. Kütüphane’de ilk 

olarak Müzehheb bir Mushaf-ı Şerif ve Cevdet Paşa’nın 12 ciltlik tarihi yazma eserleri yer 

almakla beraber, Kütüphaneye ilk önce 6 ciltlik Naima Tarihi’nin konulduğu belirtilmektedir. 

Günümüzde, Kütüphane bünyesinde 11548 adet yazma eser, 172 cüz ve 82 adet Mushaf-ı 

Şerif yazması bulunmaktadır. Uluslararası ölçekte kataloglama işlemi Ülkemizde ilk defa 

Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nde uygulanmaya başlanmıştır. Kütüphane binası, 28/12/2010 

tarih ve 6093 sayılı kanun ile kurulan Türkiye Yazma Eserler Kurumu Beyazıt Yazma Eser 

Kütüphanesi’ne tahsis edilmiştir (29. 04. 2014 ve 90634658-756.01-/429 sayılı Bakan Oluru). 

Kütüphanenin kuruluş çalışmalarına ise 10.10.2014 tarihinden itibaren başlanılmıştır 

(www.bayezıt.gov.tr). 

 

ARAŞTIRMA BULGULARI 

1. ‘‘B18667 Envanter Numaralı’’ Mushaf-ı Şerif Bilgileri 

Mushaf’ı Şerif’te bulunan tezhiplenmiş alanlar içinde; eserin envanter numarası, tarihi, 

yazı türü ve tezhipli sayfaları gibi konular hakkında bilgilerin verildiği tespit fişinden sonra 

incelenen sayfalarda kullanılan kompozisyon, teknik, motif ve renklerin değerlendirilmesi 

yapılarak ayrıntılı çizimleri eklenmiştir. 

 

Eserin Adı - Env. 

No 

Mushaf-ı Şerif – B18667 envanter no 

Müellif Katib Alvan b. Abdünnebi 

Müzehhib Kayıtlı değil 

Konu: Kur’an-ı Kerim 

İstinsah Tarihi: - 

Boyut:(Dış ve iç 

ölçü) 

(360x230-270x155mm) 

Sayfa 358 

Satır: 13 

Tezhibi Zahriye sayfası, serlevha, beynessutur  

Teknikler Zerendezer, klasik tezhip, beynessutur 

Motifler Bitkisel motifler (penç, hatai, goncagül,) durak, tığ, zencerek, ortabağ, 

tepelik, ayırma ve sade rumi 

Renkler Sarı altın, lacivert, kırmızı, beyaz, mavi, yeşil 

Tezhipli Sayfalar Kapak, serlevha, zahriye,  

Hal-i Hazır Cildinde yıpranmalar var, sayfalar onarılmıştır. 
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Durumu 

Tezhipli Sayfalar Cilt, serlevha, zahriye sayfası  

Yazı Türü: Muhakkak 

Kâğıt Türü: Aherli (aharlı) su yollu 

Tab. 1: Tespit  fişi 

2. ‘‘B18667 Envanter Numaralı’’ Mushaf-ı Şerif Yazma Eserde Kullanılan 

Motifler 

Çalışması yapılan eserde genellikle bitkisel motifler, rumi, basit tığ ve durak motifler 

kullanılmıştır. 
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3. ‘‘B18667 Envanter Numaralı’’ Mushaf-ı Şerif Yazma Eser’de Bulunan 

Tezhipli Bölümler 

    3.1. Cildi 

                  Mushaf-ı Şerif’in cildi, kahverengi sahtiyan deridir. Ön kapakta merkezde bir 

şemse ve köşelerde köşebentler ile bezenmiştir. Şemse salbekli olarak yapılmış ve kenarlarına 

tığ çekilmiştir. Şemse gömme olarak alttan ayırma şemse şeklinde uygulanmıştır. Köşebentler 

de aynı üslupla yapılmıştır.  Köşebentlerin dışına altın yaldız ile ince bir cetvel çekilerek 

küçük tığlar yerleştirilmiştir. Şemsenin ve köşebentlerin kompozisyonunda hatâyî, penç, 

yaprak ve bulut motifleri kullanılmıştır (Çakmak, 2013:28). 

 

 

Resim 4. Serlevha sayfası 

3.2. Serlevha 

Kur’an-ı Kerim’lerin ilk sayfalarında bulunurlar Zahriye sayfasından sonra yer alan 

Fatiha ve Bakara surelerinin ilk ayetleri yer almaktadır ve birbirinin aynı kompozisyonlarla 

bezenirler (Özkeçeci, 2007: 155). Zahriye sayfasından sonra en çok tezyinatın yapıldığı ve 

yazılı alanların sınırlı tutulduğu bu sayfalara serlevha veya dibâce denilmektedir. Ayrıca bu 

sayfaların tezhiplenmiş haline de “serlevha tezhibi” adı verilmektedir (Derman, 2010: 111).  

İncelemesi yapılan Mushaf-ı Şerif de karşılıklı bulunan Fatiha ve Bakara Suresinin bulunduğu 

serlevha sayfası yer almaktadır.   
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Resim 5. Serlevha sayfası 

Fatiha ve Bakara surelerinin bulunduğu karşılıklı bu iki sayfa tamamen tezhiplidir. Fatiha ve 

Bakara suresi sayfanın merkezinde bulunan dikdörtgen pafta içinde yer almaktadır. Yazı sekiz 

satır şeklinde yazılmıştır. Satırlar beynessutur ile süslenmiştir. Ayetlerin bitimindeki duraklar 

yuvarlak şekilde sıvama altın ile yapılmıştır. Fatiha suresinde sekiz, Bakara suresinde dört 

adet durak bulunmaktadır. Satırların iki yanında koltuk tezhibi çalışılmıştır. Koltuk desenleri 

yanında bulundukları satırlardan çok ince lacivert renk ile çevrelenerek birbirlerinden 

ayrılmıştır. Koltuk tezhibi altın zemin üzerine S helezon üzerinde goncagül ve pençler ile 

işlenmiştir.  

Fatiha ve Bakara surelerinin yazılı olduğu alanın altında ve üstünde yer alan yatay dikdörtgen 

tezhipli kitabe alanları, önce ince lacivert bir kuzu sonra altın ile boyanmış kalın bir cetvel en 

sonunda açık pembe zemin rengi üzerine artı (+), eksi (-) işaretleri işlenmiş cetveller ile 

çerçevelenmiştir. Desen ½ simetri olarak çizilmiştir. Dikdörtgen alanın merkezinde sülyen 

renkli dendanlı ipliklerle çevrilmiş yatay şemse formu ve bu formun içinde üstübeç 

kullanılarak sülüs hatlı yazı bulunmaktadır. Yatay şemse formu kenarlarda devam eden salbek 

tarzında tepelik görüntüsünde pafta yapılıp içi altın ile boyanmıştır. Yazının yazıldığı zemin 

zer-enderzer yapılmış ve etrafı sülyen dendanlarla sınırlandırılmıştır. Tepelik formunun içinde 

rumi kapalı form oluşturulmuş ve içi siyahla boyanmıştır. Kitabe yazı alanı ve salbekten 

geriye kalan boşluğa cetvele dayalı, yarım rumilerle oluşmuş küçük kapalı alanlar yapılmıştır. 

Bu küçük yarım kapalı formlu rumiler köşe noktalardan çıkan rumiler ile birleştirilmiştir. 

Tüm rumilerin etrafı sülyen renk ile çevrilmiştir. Rumili zeminler altın boyanmıştır. Geriye 

kalan zemin lacivert yapılmıştır. Helezon üzerine hatâyî grubu çiçeklerle tezyîn edilmiştir. 

Sayfa kenar süslemesi dış pervaz şeklinde uygulanmıştır. Dış pervaz uygulanan kısa ve uzun 

kenarlarının ortasında üçgen şeklinde taç formu yapılmıştır. Taç formun orta noktasında 

rumiler ile ayrılmış üç kapalı form yapılmıştır. Bunlardan ikisi cetvele yapışık yarım formda 
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biri tacın merkezinde bütün formda oluşturulmuştur. Rumi kapalı alanların zemini lacivert 

yapılmıştır. Üçgen taç kısmında rumi ile oluşturulan kapalı alanların dışında kalan alan altın  

 

olarak boyanmıştır. Lacivert olan kapalı alanın çiçekleri, altın zeminli alanın etrafını 

çevreleyen dalın üzerine yerleştirilmiştir. Taç formun kenarları altın ve siyah ile yapılan 

dendanlı ipliklerle sınırlandırılmıştır. Taç formun içinde altın zemini olan rumili kapalı 

alanlarda helezonların üzerine yerleştirilmiş hatâyî grubu motiflerle süslenmiştir. Tacın 

altında kalan ve sayfayı u şeklinde dönen dış pervaz tezhibi de lacivert zemin üzerine ayırma 

basit rumi ve dendanlı ipliklerden oluşan kapalı formlar ile paftalara ayrılmıştır.  Desen, 

ayırma rumilerle kapalı formlar şeklinde uygulanmıştır. Pervaz alanında ayırma rumiler 

kullanılarak paftalar oluşturulmuştur. Dikdörtgen formda düz alanlar ile taç form, bitkisel 

kaynaklı hatayî grubu motifler ile rumilerden oluşmuştur. Ancak yüzey çok yıprandığı için 

tığlar seçilemeyecek derecede silinmiştir. Sayfanın kenarına çekilen, lacivert ince bir çizginin 

üstünde uzayan tığlar ise yine çok basit ve sadedir. Dış pervazın üçgen formlu kısmının 

altında kalan dikdörtgen alanı, ½ oranında tasarlanmıştır. Pervazın köşe alanı dışında bulunan 

en küçük kesir birimi ise her iki yöne doğru katlanabilen simetrili kompozisyondur. Dış 

pervazı sınırlandıran turuncu, altın ve beyaz iplik cetveller bulunmaktadır. Düz cetvel şekilde 

ilerleyen turuncu iplik, kesir katlanma hizalarında desen içerisine geçiş yaparak ½ simetrili 

pafta alanları oluşturmaktadır. Sayfa kenarları, altın zeminli ayırma rumilerinin oluşturduğu 

alanlar ile paftalara bölünmüştür.  
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Resim 6. Serlevha sayfası form analizi 

 

       

 

 3.3.  Zahriye Sayfası 

       Zahriye kelimesi osmanlıcada “zahr”: arka, sırt. “zahriyye”: bir kağıdın arka tarafına 

yazılan yazı, şerh; şeklinde tanımlanmıştır (Sever, 2006:27). Zahriye sayfaları Kur’ an-ı 

Kerim’ lerde en detaylı süslenen alanların başında zahriye sayfaları gelmektedir. Zahriye 

tezhip formları her dönemde farklı şekillerde tasarlanarak uygulanmıştır. Zahriye sayfası 

tezyinatına, kitabın açıldığında görülen ilk sayfası olması nedeniyle büyük önem verilmiştir. 
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Resim 8. Zahriye Sayfası 

Eserin madalyonlu zahriye sayfası, tek sayfa olarak; “klasik renkli tarzda ve çift tahrir 

tekniğinde” tezhiplenmiştir. Zahriye tezhibi; ortada daire formlu yazı alanı ve dış pervaz 

bölümlerinden oluşmaktadır. Bu iki bölümü lacivert renkli kalın cetvel ile birbirinden 

ayrılmaktadır. Zahriye tezhibi merkezindeki daire yazı alanına, altın zemin üzerine üstübeç 

beyaz mürekkep ile yedi satır olarak fussilet suresi (41), 42. ayet yazılmıştır. Tezyinatsız yazı 

alanından dış bordüre geçişte lacivert renkte kalın bir cetvel kullanılmıştır. İncelenen 

madalyon tezhibi dış bordürlerinde, hatayi gurubu motifler (hatayi, penç ve goncagül 

motifleri) ve rumiler kullanılmıştır. Çiçek renkleri; turuncu, mavi, eflatun, sarı ve beyaz’dır.  

Bu kompozisyonlarda genellikle, “iplik, rumi motifleri ile “zeminleri birbirinden ayırma 

(paftalama)” işlemi uygulanmıştır. Ayırma rumilerin zeminleri silme altın diğer boş kalan 

alanlar lacivert ile klasik tarzda yapılmıştır. Dış bordür alanın sonunda tığlar bulunmaktadır. 
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DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Araştırmaya konu olan B18667 envanter numaralı Mushaf-ı Şerif Beyazıt Yazma Eserler 

Kütüphanesi’nde muhafaza edilmektedir. Eseri incelemek için dijital kayıtlardan 

yararlanılmıştır. Eserin tezhipli olan zahriye ve serlevha sayfalarının çizimleri yapılmıştır. 

Kur’an-ı Kerim’in sayfaları üzerinde yıpranmalar ve boyalar üzerinde dökülmeler ve 

silinmeler olduğu görülmektedir. B18667 envanter numaralı Mushaf-ı Şerif incelendiğinde 

cildi, serlevha ve zahriye sayfalarının tezhiplendiği görülmüştür. Eser cildi kahverengi 

sahtiyan deriden yapılmıştır. Üst kapak alanında orta kısımda bir şemse ve köşebentler ile 

işlenmiştir. Orta kısımda kullanılan şemse salbeklidir. Şemse formun ve köşebentlerin 

çevresinde kısa tığlar yerleştirilmiştir. Kullanılan şemse formun, gömme şemse adı verilen, 

motiflerin kabartma şeklinde yapıldığı görülür. Köşebentlerde aynı üslupla yapılmıştır. 

Şemsenin ve köşebentlerin kompozisyonunda rumi motifi ve hatayi, penç yaprak motifleri 

kullanılmıştır. Mushaf’ın kâğıt rengi krem, yazı mürekkebi ise siyahtır. Ayetler tüm 

Mushaf’ta nesih yazı ile sekiz satır şeklinde yazılmıştır, nesih satırlar beynessutur ile 

süslenmiştir. 
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Serlevha da karşılıklı bulunan Fatiha ve Bakara surelerinin bulunduğu sayfalar tamamen 

tezhiplenmiştir. Serlevha sayfa kompozisyonu, merkezde dikdörtgen metin alanı ile onun 

sağında ve solunda bulunan dikey dikdörtgen koltuk desen alanı, altında ve üstünde yatay 

olarak bulunan dikdörtgen kitabe alanlar, alanları çevreleyen bordür, dış pervaz ve onun 

üçgen formlu taç deseni şeklinde ve tığ motifi bölümlerinden meydana gelmektedir. Serlevha 

sayfasının merkezinde yer alan surelerin bulunduğu yazı alanı dikdörtgen şeklindedir. Ayet 

metinlerinin altında ve üstünde yer alan dikdörtgen alanlar içerisinde kompozisyon ½ simetrik 

olarak çalışılmıştır. Zeminlerde altın ve lacivert rengi yoğun bir şekilde uygulanmıştır. Alt ve 

üstteki alanların kompozisyon ve desenleri aynıdır. Dış pervazın üçgen formlu kısmının 

dışında kalan dikdörtgen formdaki bölümde, tasarım bütünde ½ simetrik olup düz cetveller ile 

sınırlandırılmaktadır. Dış pervaz, üç kenardan çevreleyen ve sayfa kenarı cetvellerine 

dayandırılmıştır. Dış pervaz desen alanı, dikdörtgen formlu ve taç desen alanlarından 

oluşturularak mürekkep serlevha formunda düzenlenmiştir. Pervaz alanının tasarımında rumi 

motifleri ve hatayi grubu motifler birlikte kullanılmıştır. Sayfa kenarı süslemesinde ana renk 

zeminde altın ve laciverttir. Altın ve sülyen rumilerden oluşturulan paftaların zemini zahriye 

sayfasında altın, serlevha da ise siyah, altın ve lacivert olarak boyanmıştır. Ayetlerin 

bitimindeki duraklar yuvarlak şekilde sıvama altın ile yapılmıştır. Fatiha sayfasında sekiz 

durak Bakara suresi sayfasında dört durak bulunmaktadır. Zahriye sayfası sayfanın 

merkezinde daire formunda tasarlanmıştır. Ortada yazı ve bu yazıyı çevreleyen ara suyu 

cetvellerden sonra dış pervaz desenine geçilmiştir. Dış pervaz tasarımını altın ince bir cetvel 

ile sınırlandırılmıştır. Dış pervaz tasarımında rumi ve hatayi gurubu motifler kullanılarak 

simetrik orantılı tezyin edilmiştir. Tasarım alanı içerisinde bulunan ½ simetrili rumi kapalı 

formlar hem yazı çevresine hem de dış cetvele bitişik yarım formda yerleştirilmiştir. Kapalı 

formların zemini silme altın ile boyanmıştır. Altın zeminli rumi paftaların dışında kalan 

alanlar lacivert zeminli hatayi grubu çiçeklerden oluşmuş klasik tarzda yapılmıştır. Sayfanın 

altında ve üstünde metin kısımları bulunmaktadır. 

     Mushaf’ın zahriye ve serlevha sayfaları değerlendirildiğinde desen içinde simetri kullanımı 

ile motiflerde uyum sağlanmıştır. Rumi motifi ile pafta oluşturma kullanımına sıkça 

rastlanmıştır. Simetri eksenlerinde ortabağ, tepelik, kapalı form ile rumi motifleri ve penç, 

goncagül, hatayi motifleri kullanılmıştır. Motif ile desende zemin renklerinin ayrımının 

yapıldığı görülmüştür. Eser tezhibinde uygulanan tekniklerin ince bir işçilikle yapılmış 

olması, renklerin uyumlu ve dönem özellikleri doğrultusunda kullanımı, tasarım anlayışındaki 

denge dikkate alındığında 16. Yüzyıl sonlarında yapılmış bir tezhipli eser örneğine 

benzemekle birlikte envanter kayıtlarında da yer almış bilgiye göre eser içinde Veziri Azam 

Mustafa Paşa’nın 1091 tarihli vakıf mühürü bize 16. Yüzyıl sonu değil, 17. Yüzyıl (son 

çeyreği) tarihini vermektedir. Fakat bezemenin daha erken dönemde yapılmış olduğu 

düşünülmektedir.  

 

KAYNAKÇA 

Baysal, A. (2010), ‘’Mushaf Tezyinatının Tarih İçindeki Gelişimi’’, Marife Dergisi (3), S. 

365-386. 

Çakmak, Y. (2013), Bursa İnebey Kütüphanesi’nde Bulunan Ulu Cami Koleksiyonuna Ait 

Yazma Eserlerin Şemse Cilt Kapakları, Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar 

 III. INTERNATIONAL HALICH CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

 

 

               www.izdas.org                                                                                                  March 12-13, 2022, İstanbul, TURKEY97



Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı Cilt 

Programı, İstanbul. 

Derman, F. (2010), ‘’Tarihimizde Mushafların Bezenmesi’’, Diyanet İlmi Dergisi, C-46, S-4, 

Ank-2010. 

Güney, G. (2009), ‘’Manisa İl Halk Kütüphanesi’nde Yer Alan “3137” Envanter No’lu 

Mushaf-ı Şerif’in Süslemeleri” 10.Ulusal El Sanatları Sempozyumu, Printer Ofset, İzmir 

2009, S.146 

Özkeçeci, İ. ve Ş. B. (2007), Türk Sanatında Tezhip, İstanbul: Seçil Ofset. 

Sever, S. (2006), ‘’Türk ve İslam Eserleri Müzesi’ ndeki Yazma Kuran- ı Kerimlerin (10 

Adet) Madalyonlu Zahriyeleri’nin İncelenmesi’’, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül 

Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk El Sanatları Anasanat Dalı, İzmir. 

Taşkale, F. (2000), ‘’Kur’ân-ı Kerîm’de Açan Çiçekler’’, M. Uğur Derman 65. Yaş 

Armağanı, İstanbul. 

(www.bayezıt.gov.tr). Erişim tarihi:10.01.2022 

 

 III. INTERNATIONAL HALICH CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

 

 

               www.izdas.org                                                                                                  March 12-13, 2022, İstanbul, TURKEY98

http://(www.bayezıt.gov.tr


 

ÖZET 

Bu yazıda radyo frekanslı enerji hasatlama uygulamaları için anten tasarımı önerilmiştir. 

Önerilen anten tasarımı, modifiye edilmiş bir baskı monopol antendir. RF enerji hasatlama 

uygulamalarındaki çalışmalar gözden geçirilerek, referans olarak alınan önerilen baskı 

monopol anten için farklı tasarım modifikasyonları yapılmış ve bu modifikasyonlar üzerinde 

çalışılarak istenilen frekanslarda elde edilebilecek en yüksek kazanç elde edilmeye 

çalışılmıştır. Önerilen anten, GSM900 ve GSM1800 mobil bantlarında düzgün çalışması için 

900 MHz ve 1800 MHz'de rezonans elde etmek üzere tasarlanmıştır. Radyo frekanslarının 

istenilen frekanslarda en verimli şekilde hasat edilmesi öncelikli hedef olarak belirlenmiştir. 

Antende alttaş malzemesi olarak düşük maliyetli FR4 kullanılmıştır. Zemin düzleminde 

dikdörtgen ve kare yuvalar vardır. Önerilen antenin boyutları 77,5 mm x 120 mm'dir.İlk 

versiyona göre uzunluğu 5 mm ve genişliği 0,5 mm azaltılmıştır. Antendeki iletken malzeme 

bakırdır. Antenin üst yüzeyinde iç içe dairesel halka şeklinde yapılar vardır. Bu yapıların 

altında, besleme noktasını dikdörtgen bir iletken oluşturdu. Antenin incelenen tüm 

parametreleri CST Yazılımı kullanılarak sayısal olarak hesaplanmıştır. Önerilen anten 

performans parametreleri 900 MHz'de 36,24 dB ve 1800 MHz'de 10,132 dB geri dönüş kaybı 

sağlamıştır. Antenin belirtilen frekanslardaki kazancı 900 MHz'de 2.30 dBi ve 1800 MHz'de 

4.05 dBi olarak gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Radyo Frekans, Enerji Hasatlama, Anten Dizayn, Baskı Monopol 

Anten, GSM Bant 

 

ABSTRACT 

In this paper, the antenna design is proposed for radio frequency energy harvesting 

applications. The proposed antenna design is a modified printed monopole antenna. 

Reviewing the studies in RF energy harvesting applications, different design modifications 

have been made for the proposed printed monopole antenna, taken as a reference, and by 

operating on these modifications, the highest gain that can be achieved at the desired 

frequencies has been tried to be achieved. The proposed antenna has been designed to achieve 

resonance at 900 MHz and 1800 MHz in order to operate properly on the GSM900 and 

GSM1800 mobile bands. It has been determined as a priority goal to harvest radio frequencies 

at the desired frequencies in the most efficient way. Low-cost FR4 has been used as the 

substrate material in the antenna.  

There are rectangular and square slots in the ground plane. The dimensions of the proposed 

antenna are 77.5 mm x 120 mm. The conductive material on the antenna is copper. There are 

circular ring-shaped structures intertwined on the upper surface of the antenna. Under these 
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structures, a rectangular conductor formed the feeding point. All the studied parameters of the 

antenna have been numerically calculated using CST Software. The proposed antenna 

performance parameters achieved a return loss of 36.24 dB at 900 MHz and 10.132 dB at 

1800 MHz. The gain of the antenna at the specified frequencies has been observed as 2.30 dBi 

at 900 MHz and 4.05 dBi at 1800 MHz. 

Keywords: Radio Frequency, Energy Harvesting, Antenna Design, Printed Monopole 

Antenna, GSM Bands 

 

INTRODUCTION 

Due to the developing technology and the growing population, the global demand for energy 

has increased. Finding a sustainable and long-term solution is a problem for now [1, 2]. 

Because of the significant scientific advancements in microwave and millimeter-wave 

component technologies, existing wireless components [2], [14], [15], [16], [17], [18] are now 

being replaced by alternative wireless component designs that are designed to be technically 

compatible with impending technological developments. Radio frequency (RF) and 

microwave energy are good candidates as solutions to this problem. Radio frequency sources 

are found all over the world, and there are billions of such sources. Some of these resources 

are very small devices, such as mobile phones and portable devices. In addition to these, there 

are also large resources such as base stations [2]. Most of the radio frequency energy is 

transmitted independently in all directions, regardless of the coordinate state of the receiving 

devices [3]. During this transmission, part of the radio frequency energy is wasted, since it is 

not received by any device. Therefore, the idea arose to charge low-power wireless devices by 

harvesting their radio frequency. With the changing and developing technology, it has become 

possible to produce energy by capturing and harvesting the radio frequency signals that 

circulate freely around and harvesting these signals. The power densities of radio frequency 

signals emitted from sources are quite low. An efficient system is needed to collect these 

signals from the environment and convert them into energy. With the radio frequency 

harvesting system, it is possible to collect low-power density signals at certain distances and 

convert them into power. The radio frequency energy harvesting system contains three main 

modules. These modules are; Antenna, matching network, the RF to DC rectifying circuit, 

and DC load. The first part of radio frequency energy harvesting system is the antenna and 

antenna a is the most important module of the RF energy harvesting system. The antenna's 

task is to capture the ambient RF signals located in the environment and convert these signals 

into DC signals. Since the power of the received RF signals is low, the antenna to be designed 

for the RF energy harvesting system must have a high-precision, high-efficiency, high-gain, 

wide operational bandwidth [4]. The second part is the matching network is used to ensure 

maximum power transfer to RF to DC rectifying circuit [5]. For this reason, it matches the 

impedance between the antenna and the rectifier circuit. There are different types of matching 

networks. The third part is the rectifier circuit. An RF to DC rectifying circuit is necessary for 

converting part, so converts RF signals in AC form to DC signals [6]. The final part of the RF 

energy harvesting system is a DC load, this DC signal storage unit can be controlled. 
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Figure 1. RF Energy Harvesting System block   diagram 

 

The paper is structured in the following manner. In section 2, the materials of the proposed 

antenna, the geometry of the antenna, and the design techniques applied to this geometry will 

be discussed. In section 3, the numerical calculation results of the RF energy harvesting 

antenna have been presented. In section 4, the importance of the study, its connection with 

previous studies will be discussed and in the last part, section 5, a summary of the proposed 

research work will be made. 

RESEARCH AND RESULTS 

A) Research 

In this section, the materials of the proposed antenna, the geometry of the antenna and the 

techniques applied on this geometry will be discussed. FR4 was used as the substrate material 

in the proposed antenna. The relative permeability value of the substrate material is 4.4, and 

1.6 mm was selected as the thickness. Three nested rings on the upper surface of the antenna 

were used as radiator patches. Copper has been preferred as the conductive material in the 

patch and ground. The thickness of copper on these surfaces was chosen to be 0.035mm. The 

following figures (figure 2) show the design of the initial reference antenna and the final 

version of the proposed antenna after certain iterations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  (A) (B) 

Figure 2. Modified PMA views: (a) top and (b) bottom. 
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Table 1. Antenna design parameters. 

To make the antenna more compact and smaller, size reduction techniques were used in the 

antenna design. Some of these techniques are: Etching of slots/slits in the patch radiator, 

changing the electrical length of the antenna using geometry optimization, and using defective 

ground structures (DGS) [7]. 

B) Results 

In this section, the simulation results of the proposed antenna will be reported together with 

the graphs. All simulations of the antenna were carried out in the CST Studio Suite. As can be 

seen from Figure 3, the proposed antenna has achieved a return loss value of less than -10 dB 

at almost all frequencies from 800 MHz to 3 GHz. However, a deep resonance was obtained 

at 900 MHz (-36.24 dB). The other target frequency was achieved to be reduced below -10 dB 

at 1800 MHz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3. The return loss of proposed RF energy harvesting antenna. 
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As shown in Figure 4, the realized gain value of the proposed antenna at 900 MHz, which is 

one of the target frequencies, was obtained as a result of simulation as 2.305 dBi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4. Realized gain of proposed antenna at 900 MHz 

 

As shown in Figure 5, the realized gain value of the proposed antenna at 1800 MHz, which is 

one of the target frequencies, was obtained as a result of simulation as 4.051 dBi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5. Realized gain of proposed antenna at 1800 MHz. 
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During the antenna design, the effects of parameters on the gain and/or return loss value of 

the antenna were observed. First, the effect of the thickness of the substrate material on the 

antenna gain is observed. The thickness of the substrate material is selected as 0.8mm and 

1.6mm and compared.  

When the substrate material was 0.8 mm thick, the realized gain value of the proposed 

antenna was 1.707 dBi at 900 MHz, while it was observed as 4.323 dBi at 1800 MHz. 

However, when the substrate material thickness was 1.6, the realized gain value of the 

antenna was 2.305 dBi at 900 MHz, while it was measured as 4.051 dBi at 1800 MHz. Then, 

to observe the difference between the types of ports available in the CST Studio Suite 

program, the realized gain values obtained for different types of ports were observed. When 

the Waveguide port was used, the realized gain values were 2.195 dBi and 3.6 dBi, 

respectively. When the Discrete port was used, it was 2.305 dBi at 900 MHz and 4.051 dBi at 

1800 MHz. A discrete port was used in the proposed antenna. 

DISCUSSION AND CONCLUSION 

In Table 2, antennas designed with a similar center frequency for radio frequency harvesting 

system in the literature are compared according to 900 MHz, which is one of the targeted 

center frequency values.  

Considering the dimensions and gain values, it has been observed that the proposed antenna is 

in better condition compared to other antennas in the literature. 

 

Table 2. Proposed energy harvesting antenna performance comparison with the alternative 

antenna designs in literature at 900 MHz 

 

Reference 
Physical 

Dimensions (in 

mm) 

Center 

Frequency 
Gain 

[8] 50 x 100 900 MHz 1.97 dBi 
[9] 90 x 50 900 MHz 0.30 dBi 
[10] 120 x 55 915 MHz 2.05 dBi 
[11] 128 x 110 848 MHz 2.09 dBi 
[12] 80 x 82 900 MHz 2.17 dBi 
[13] 81 x 87 900 MHz 3.35 dBi 

This Work 77.5 x 120 900 MHz 2.30 dBi 
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A modified printed monopole antenna size with 77.5 x 120 x 1.6 mm was designed on this 

paper. The proposed antenna is intended for use in radio frequency harvesting systems. It 

works efficiently at 900 MHz and 1800 MHz, which are the GSM900 and GSM1800 

frequencies. A deep resonance was obtained at 900 MHz, and the return loss value was 

measured at -36.24 dB. This value was measured at -10.132 dB at 1800 MHz. The peak gain 

value of the antenna is 4.051 dBi at 1800 MHz. The proposed antenna will work efficiently if 

it is supplemented with energy harvesting system modules. 

ACKNOWLEDGEMENT 

This study has been carried out using the laboratory of Izmir Katip Celebi University Smart 

Factory Systems Application and Research Center (AFSUAM). 

 

REFERENCES 

[1] Hamid Jabbar “RF Energy Harvesting System and Circuits for Charging of Mobile 

Devices”, IEEE Transactions on Consumer Electronics, Vol. 56, No. 1, 2010. 

[2] Mamta Kurvey, Ashwini Kunte “RF Energy Harvesting System”, 2018 International 

Conference on Smart City and Emerging Technology. 

[3] Rajdevinder Kaur Sidhu, Jagpal Singh Ubhi, Alpana Aggarwal “A Survey Study of 

Different RF Energy Sources for RF Energy Harvesting”, 2019 International Conference 

on Automation, Computational and Technology Management (ICACTM). 

[4] Saswati Ghosh, Soumya K. Ghosh, Ajay Chakrabarty “Design of RF Energy Harvesting 

System for Wireless Sensor Node using Circularly Polarized Monopole Antenna”, 2014 

9th International Conference on Industrial and Information Systems. 

[5] Marwan Malaeb, Boutheina Tlili “RF Energy Harvesting System for GSM900 and 

GSM1800 Bands”, 2021 6th International Conference on Renewable Energy: Generation 

and Applications. 

[6] Rewaa Maher, Emad Tammam, Ahmed I. Galal, Hesham F. Hamed “Design of A 

Broadband Planar Antenna for RF 

Energy Harvesting”, International Conference on Electrical, Electronics, and 

Optimization Techniques (ICEEOT) - 2016 

[7] Sleebi K Divakaran, Deepti Das Krishna, Nasimuddin “An Overview of Compact 

Antennas for RF Energy Harvesting”, 2017 IEEE International WIE Conference on 

Electrical and Computer Engineering (WIECON-ECE). 

[8] Z. Zakaria, N. A. Dual-Band Antenna for Energy Harvesting System. 

[9] Binh L. Pham and Anh-Vu Pham. Triple Bands Antenna and High Efficiency Rectifier 

Design for RF Energy Harvesting at 900, 1900 and 2400 MHz. 

[10] Tavares, J., Barroca, N., Saraiva, H. M., et al. Spectrum opportunities for electromagnetic 

energy harvesting from 350 MHz to 3 GHz. In 2013 7th International Symposium on 

Medical Information and Communication Technology (ISMICT). Tokyo (Japan), 2013. 

[11] Osman, Z., Azemi, S. N., Ezanuddin, A. A. M., et al. Compact antenna design for 

outdoor RF energy harvesting in wireless sensor networks. In 2016 3rd International 

Conference on Electronic Design (ICED). 

[12] Palandoken M, Gocen C. A modified Hilbert fractal resonator based rectenna design for 

GSM900 band RF energy harvesting applications. Int J RF Microw  Comput Aided Eng. 

2019. 

 III. INTERNATIONAL HALICH CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

 

 

               www.izdas.org                                                                                                  March 12-13, 2022, İstanbul, TURKEY105



[13] Palandoken M, Gocen C, Kaya A, Gunes F, Baytore C, Can FC. A novel Split-ring 

resonator and voltage multiplier based Rectenna design for 900 MHz energy harvesting 

applications. Radioengineering. 2018; 27(3): 711- 717. 

[14] Montero-de-Paz, Javier, et al. "Compact modules for wireless communication systems in 

the E-band (71–76 GHz)." Journal of Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves 34.3-4 

(2013): 251-266. 

[15] Rymanov, Vitaly, et al. "Integrated photonic 71–76 GHz transmitter module employing 

high linearity double mushroom-type 1.55 μm waveguide photodiodes." 2012 IEEE 

International Topical Meeting on Microwave Photonics. IEEE, 2012. 

[16] Palandöken, Merih, et al. "Compact metamaterial-based bias tee design for 1.55 μm 

waveguide-photodiode based 71–76GHz wireless transmitter." Progress in 

Electromagnetics Research Symposium, PIERS. 2012.  

[17] Palandöken, Merih, and Mustafa HB Ucar. "Compact metamaterial‐inspired band‐pass 

filter." Microwave and Optical Technology Letters 56.12 (2014): 2903-2907. 

[18] Palandöken, Merih, and Adnan Sondas. "Compact Metamaterial Based Bandstop Filter." 

Microwave Journal 57.10 (2014). 

 

 III. INTERNATIONAL HALICH CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

 

 

               www.izdas.org                                                                                                  March 12-13, 2022, İstanbul, TURKEY106



Faculty of Law, Trisakti University, Jakarta
 

Widya Mataram University, Yogyakarta
 

ABSTRACT 

This research examines the inheritance rights of widows according to customary inheritance 

law in Indonesia. Furthermore the main issue discussed in is determining the possibility of a 

widow getting the husband's inheritance. This is a descriptive study with secondary data 

obtained through a conceptual approach. The results showed that customary inheritance law in 

Indonesia has its perspective on the rights of a widow based on the lineage adopted in their 

respective territories. The customary inheritance law of a widow is associated with three 

lineages. The first is Patrilineal, which prevents getting an inheritance due to the occurrence 

of a jujur marriage. This implies that when a woman enters her husband's family, she is 

considered part of the family and clan. The second is Matrilineal, in this a widow has the right 

to inherit based on a semenda marriage. It involves the payment of dowry by the wife to the 

husband. The third is Bilateral, which enables a widow the right to inherit the husband's 

property. These laws are still applicable to the Indonesian indigenous peoples, although there 

are some modifications due to the continuous development of the customary law. 

Keywords: Inheritance Rights, Widow, Indonesian Custom 

 

A. Introduction 

Inheritance is a part of civil law and the smallest part of family law closely related to the 

space of human existence (Salim, 2016). Customary inheritance law has its style and 

uniqueness, which is usually in accordance with the diversity of indigenous people, thereby 

causing each region in Indonesia to have its characteristics (Abubakar, 2013).  

In Indonesia, inheritance law cannot be unified due to the diversity of cultures and regions. Its 

form and system are closely related to the form and nature of indigenous people's kinship, 

which is based on the lineage system. In general, there are three lineage systems in Indonesia, 

namely matrilineal, patrilineal, and bilateral. The lineage system is influenced by geographic 

location in the customary environment (Sabbang et al., 2019). 

In the patrilineal, matrilineal and bilateral system, the lineages are drawn from male, female 

and both genders ancestors, respectively. Based on the differences in lineage withdrawal 

above, it can be concluded that customary inheritance law is still pluralistic, which results in 

the diversity of indigenous people in Indonesia. In addition to customary law, the two other 

dominant legal systems are Islamic inheritance law based on the Qur'an and hadith as well as 

western civil inheritance law based on Burgelijk Wetboek (BW) (Sihotang et al., 2017). 
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This study evaluates the inheritance position of widows based on customary law drawn in 

accordance with three lineages, namely Patrilineal, Matrilineal, and Bilateral. Therefore, the 

title of this study is "The inheritance rights of a widow according to customary law in 

Indonesia.” 

B. Discussion 

Customary or living law comes from the customs where the indigenes are located, it lives in 

society and develops over time. It is also a law that lives on the local community's traditions, 

with the majority created from cultural values and legal norms. The community believes in 

customary law because it is a tradition passed down from one generation to another. Jumat & 

Nurkhaerah n.d stated that violating customary law attacks moral sanctions from the 

community and local customary holders. 

The occurrence of death causes legal consequences, such as the demand for settlement of 

rights and obligations as referred to in the scope of inheritance. A dead person is called a 

testator and leaves heirs who will inherit the property left behind. These heirs are those with a 

legal right to the testator's property as regulated by law. 

A child is in the first group of the inheritance law, both in customary, Islamic, and the Civil 

Code. Parents and siblings are the second group, while widows, widowers, and adopted 

children are third. Hilman Hadikusuma stated that the wealth of a dead person is called an 

inheritance. 

The position of widows in customary inheritance law in Indonesia based on lineage is 

discussed. 

1. Widows in Patrilineal Lineage 

Customary law communities that firmly adhere to Patrilineal (fatherly) lineages include the 

Batak and Karo tribes. A polemic in both communities considers women inferior to men, 

thereby creating unequal relationships between them. According to Halim (2017), the 

customary law in these communities does not provide equal rights and positions between men 

and women. 

In general, the division of inheritance in the Batak and Karo families is carried out 

individually with the control and management of based their wills. The inability of women to 

inherit from their fathers or husbands creates a stigma where they are considered inferior in 

Batak and Karo society. A benchmark is the payment of dowry, which signifies a woman is 

being sold to a man (Sihotang et al., 2017). 

A testator’s inability to produce a son leaves the brother as the sole inheritor, with nothing 

given to his daughter or widow. The inheritance goes to the brother because he is obliged to 

support and care for the daughters until they marry. However, supposing the testator has a 

son, the child becomes the heir to his father's property (Cory & Ginting, 2010). 

The jujur marriage system in the Batak and Karo communities makes the man the main heir 

by giving him some money used to visit the woman's family to marry from the man's clan, 

thereby preventing the woman from claiming inheritance rights. In the legal aspect, this can 

be seen as a form of discrimination against women because their dignity is considered lower. 

Although in ancient times, the man as the head of the family was obliged to support his wife, 

who was mandated to stay at home (Advent Verawati Sembiring, 2018). 
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Over time, both husbands and wives work to earn a living to fulfil the necessities of life. In 

the Batak and Karo society, women work more than men from childhood. Therefore, 

preventing them from getting their inheritance rights is unacceptable.  

Langtewas, Ngadu and Rumbane Sitepu brought an inheritance dispute to the Supreme Court. 

In accordance with decision No.179/K/Sip/1961, the court rejected the cassation filed by 

Langtewas and Ngadu Sitepu and decided that Rumbane Sitepu, the daughter of Rolak Sitepu, 

has an equal right as the sons in inheriting the property of both parents. The creation of the 

Supreme Court's decision No.179/K/Sip/1961 brought major changes to the Karo indigenous 

people, especially in the inheritance system. The Supreme Court's decision reads, “the 

daughter and son of a testator are jointly entitled to inheritance where the share of the son is 

equal to that of the daughter” (Rista et al., 2020).  

However, this decision was violated by the Decree of the People's Consultative Assembly 

No.2 of 1960. According to Professor Subekti, decision No.179/K/Sip/1961 can be considered 

a milestone in which the rights of men and women are considered equal. The Supreme Court's 

decision No.179/K/Sip/1961 became a polemic at the time, which caused the Karo regent to 

hold a counselling seminar on its Inheritance Law, which produced futile results. 

The jurisprudence issued by the Supreme Court to the Karo indigenous people has changed 

their inheritance system from parental to mixed. However, this decision has not been fully 

applied to all community levels. The previous inheritance division system indicates 

Indonesian women whose human rights as citizens were unfulfilled. This is because they 

cannot inherit their parents' property and, at the same time, are inseparable from their parents' 

rights which sons do not conduct. It can be concluded that the kinship system is inseparable 

from the inheritance division system (Cory & Ginting, 2010).  

There are pros and cons regarding the jurisprudence issued by the Supreme Court. Some 

people argue that changing the kinship system in the inheritance division will affect the 

community. The traditional leaders are afraid that the cultural heritage will fade once the 

mixed system is implemented as an inheritance division process. However, other figures 

stated that decision No.179/K/Sip/1961 did not cause a major change to the inheritance 

structure for widows and daughters. Customary law is a sub-system of this community and 

has become part of the unwritten law (Salim, 2016). The Karo customary inheritance law 

system is closely related to the clan concept, and changes to it will certainly disrupt the social 

cohesion built for a long time. The research is in accordance with the decision issued by the 

Supreme Court because women are also legal beings with the same rights as men. 

The kinship system adopted by women of this community is parental, with the lineage is 

drawn from the father, and when she becomes married, it shifts to the husband's clan. Initially, 

daughters and widows were not allowed to inherit their fathers' or husbands' property. 

However, after the issuance of the Supreme Court's decision No.179/K/Sip/1961, which is 

considered a milestone, there was a change in the inheritance division system. Daughters and 

widows became heirs to their fathers or husbands who died because their rights needed to be 

respected as citizens. This change stipulates that daughters and sons are entitled to the same 

rights regarding the inheritance left by their parents, which protects the use of the old law 

(Rahmayanti et al., 2017). 

According to several journals, many Karo indigenous people are yet to implement this 

Supreme Court's decision because they do not believe in the need for radical changes because 
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it will change itself over time. Discrimination based on group, lineage, ethnicity, nation, and 

religion should be avoided in written and unwritten laws. A wife is entitled to the husband's 

inheritance as regulated in Article 51 paragraph (1) of Law Number 39 concerning Human 

Rights. The law stated that a wife has the same rights and responsibilities as the husband for 

all matters relating to marriage, relations with their children, as well as the ownership and 

management of joint property. 

The Supreme Court's decision No.179/K/Sip/1961, issued on 23 October 1961, started with 

the case between Langtewas Ginting and Benih Ginting related to the dispute between the 

Karo indigenous peoples who adhered to a very strong patrilineal kinship system. The court 

stated that it is poised to ensure men and women have equal rights throughout Indonesia, 

while Karo indigenous people believe a daughter should be considered heir with the right to 

receive a share of her parents' inheritance." 

In the parental kinship system adopted by the Karo indigenous people, a widow is still part of 

the husband's kinship. The widow has the right to move back into the kinship system after 

remarrying. This process is carried out through a separation (pasaehon) process, which 

involves both families, related parties, and judges. Therefore, it can be concluded that a 

widow who remarries and performs pasaehon becomes a member of the father's kinship. In 

situations whereby the widow wants a divorce, the sinamot money given to the family at the 

time of the marriage is returned. The woman is not entitled to the property unless there is an 

agreement from both parties. This is emphasized by Area (2009) which stated a widow does 

not have the right to the husband's inheritance even though it can fulfil daily needs and obtain 

a decent life because she is no longer his responsibility. However, a husband who is divorced 

from his wife is still obliged to provide for his children. 

The Supreme Court, with the issuance of Decision No.179/K/Sip/1961, stated that sons and 

daughters are jointly equally entitled to inheritance. The judge considered using this new law 

by the Karo indigenous while abolishing the old law where applicable because it is deemed 

inconsistent. The Supreme Court's decision No.179/K/Sip/1961 is considered valuable for the 

formation of national law and able to raise the rights of women as heirs. Therefore, the 

decision can be used as a legal basis because customary law is no longer in accordance with 

the life of the Batak Karo indigenous people at this time (Rahmayanti et al., 2017).  

An overhaul of customary law is urgently needed in order to create sustainable peace, justice, 

and harmony in communities. Customary law is closely related to religious elements that 

likely cause future problems. Presently, the inheritance rights of a widow are in accordance 

with the Supreme Court's decision No. 298 K/Sip/1958, which contains the rule of law in 

people's lives. This decision stated that a widow can control half of the husband's property 

while the remaining half is allocated to the child.  

Furthermore, a widow who leaves the husband also has the right to the gono-gini property. 

This provision is regulated in Supreme Court's decision No. 1476 k/Sip/1982 dated July 19, 

1938. As mandated, a judicial system that adheres to the living law by a judge needs to pay 

attention to the existence of customary law in resolving a case. Presently, the dynamics of the 

inheritance system are divided into three, namely customary, Islamic, and western inheritance 

laws. Customary inheritance law depends on the type of kinship adopted. Sudjito 

Sastrodiharjo stated that the science of law should study das sollen and das sein. Customary 

law is part of the unwritten law as it is pragmatism realism, which implies that it can fulfill 
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the needs of indigenous people who are functionally religious. Therefore, it can fulfill the 

needs of its indigenous peoples (Sihotang et al., 2017). 

2. Widows in Matrilineal Lineage 

The matrilineal kinship adheres to an inheritance system drawn from the lineage of 

women/mothers. This is similar to the Minangkabau and Lampung communities, which have 

a form of semanda or samanda marriage where a widower cannot inherit his wife's properties. 

Furthermore, when the widower fails to remarry the sibling of his late wife, then the children 

and their inheritance will be taken care of by their Mamak or uncle. In situations where the 

widower does not have children before his wife's death, he is only entitled to participate in 

what belongs to him (Eka Putra, 2012).  

The landraad decision of Bangkinang dated October 9, 1935 supported by Raad van Justice 

Padang dated April 23, 1936 (T. 146-247), stated that the property obtained in marriage is 

also called pasuarangan (livelihood property). The wife is entitled to a portion of the 

livelihood property provided the division can only be made when the marriage is broken. In 

the division, the husband and wife get the same share of the property after the joint debt has 

been paid in advance (Shah, 2006). 

In a matrilineal society, the heirs are determined based on the type of property inherited or 

received. Meanwhile, there is a distinction between inheritance and livelihood property in a 

society that adheres to a matrilineal system such as Minangkabau. 

Many people carry out semanda marriages in Lampung, whereby the widow is the ruler and 

the property owner. This is because the wife basically controls the livelihood property and 

only has the right to do as he pleases when the wife dies without birthing children. However, 

in situations where they have children, all the property is given to them.  

3. Widows in Bilateral/Parental Lineage 

In the Bilateral or Parental society adhered by the Javanese, a wife generally has a livelihood 

earned from working. The property obtained by a wife from working can be fully used 

without getting permission from her husband. However, it is also often found that the parental 

society classifies a wife as not having the right to use her own property. In parental society, 

the origin of a property is very important in determining its martial position. The original 

property is the right of the person who obtained it, while the joint ones are equally divided. 

The kinship system in the Batak Karo indigenous people is patrilineal, with the lineage taken 

from the father (Susylawati, 2013). 

In general, supposing a wife dies first, a husband is not too concerned about the division of 

inheritance. This is because the husband's job is to provide for the family thereby inheriting 

the wife's property is not a priority. However, when a husband dies first, a wife who has no 

personal income will be neglected and can control the husband's inheritance forever. Ambar 

Khrisnayanti (2006) stated that a widow is the husband's heir.  

According to customary law, a widow does not inherit her husband's property because she is 

not blood-related. This is opposed to civil law, which determines an heir in accordance with 

the civil law code. Indonesia's diversity has made its people adhere to various religions, 

beliefs, and kinship systems applied to the position of widows in customary inheritance law 

since ancient times before the inception of Christianity, Islam, Hinduism, and Buddhism. 
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When a husband dies, a widow usually returns to the own house without any of his 

inheritance. This is shown in the landraad decision of Purworejo dated August 26, 1937, 

which stated that "livelihood and gono-gini properties fall to a widow and adopted child, 

while the original ones are returned to the relatives." The transfer of inheritance should be 

carried out with deliberations, which is part of the noble identity of the Indonesian people. 

According to Susylawati (2013), widows are women who no longer have a husband due to 

divorce or death.  

The inheritance in parental society is divided into two groups, namely original and gawam 

(separate). A person owns the original property before or after they get married. However, the 

method of obtaining it is based on grants and inheritance. Furthermore, gono-gini or joint 

property is obtained by a husband and wife at the time of the marriage. The control right of a 

widow in a parental society can lead to the inheritance being unable to be divided. 

The implementation of inheritance division for a widow in a parental society can also be 

delayed for a long time or partially divided into two. This occurs in situations whereby the 

husband leaves behind numerous properties. The other half can be detained because there is 

still a widow who needs the property for a decent life. However, assuming the property is 

limited, the division will be postponed. In Islamic law, a person can inherit from one's 

property due to marriage (Susylawati, 2013). 

In the Javanese indigenous peoples' parental or bilateral inheritance system, women or 

daughters have the same position as heirs of both parents and close family to men or sons. In 

this system, the position between both genders is the same, where husband and wife have the 

same right to inherit each other's properties as widows and widowers. 

C. Conclusion 

In conclusion, customary inheritance law has its own style and uniqueness, which is in 

accordance with the diversity of various regions of the indigenous people. Presently, the 

inheritance law cannot be unified due to the diversity of cultures and regions. Its form and 

system are closely related to the nature of indigenous people's kinship. In the patrilineal, 

matrilineal and bilateral system, the lineages are drawn from male, female and both genders’ 

ancestors, respectively. A widow in a patrilineal society does not inherit the husband's 

property because it focuses on a jujur marriage where the woman becomes part of the man's 

family clan. Furthermore, in a matrilineal society, a widow inherits the husband's property 

because the marriage system is semenda, where she pays dowry to the man. Meanwhile, the 

inheritance is divided into a parental society into two groups, namely the original and gawam 

(separate). 
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ÖZET 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, düzenli egzersiz alışkanlığı olan ve olmayan üniversite 

öğrencilerinde alt üriner sistem semptomları (AÜSS) ve yaşam kalitesini karşılaştırmaktı.  

Yöntem: Çalışmaya 17-24 yaş arasındaki kız üniversite öğrencileri dahil edildi. Katılımcılar 

egzersiz alışkanlığı olanlar (n=60, yaş= 20,0 (17,0);(24,0) yıl, vücut kütle indeksi 

(VKİ)=21,4 (15,8);(33,0) kg/m
2
) ve olmayanlar (n=68, yaş=20,0 (18,0);(24,0) yıl, 

VKİ=19,9 (14,8);(36,5) kg/m
2
) olarak 2 gruba ayrıldı. Son 3 aydır haftada en az 3 kez, en az 

20 dk ve en az orta şiddetli fiziksel aktivite/egzersiz yapanlar “düzenli egzersiz alışkanlığı 

var” olarak kabul edildi. AÜSS’leri Uluslararası İnkontinans Konsültasyon Sorgulama Ölçeği 

– Kadın Alt Üriner Sistem Semptomları Ölçeği (ICIQ-FLUTS) ile, yaşam kalitesi ise King 

Sağlık Anketi (KSA) ile değerlendirildi.  

Bulgular: Egzersiz alışkanlığı olanlarda ICIQ-FLUTS parametrelerinden depolama, boşaltım 

ve inkontinans skorları sırasıyla 3,0 (0,0);(12,0); 1,0 (0,0);(7,0); 0,0 (0,0);(13,0) iken, 

egzersiz alışkanlığı olmayanlarda 5,0 (1,0);(13,0); 2,0 (0,0);(9,0); 0,0 (1,0);(13,0) idi. 

Egzersiz alışkanlığı olmayanlarda depolama ve inkontinans skorları egzersiz alışkanlığı 

olanlara göre daha yüksek idi (sırasıyla p<0,001; p=0,028). Egzersiz alışkanlığı olanlarda 

KSA parametrelerinden genel sağlık algılaması, inkontinans etkisi, rol limitasyonları, fiziksel 

limitasyonlar, sosyal limitasyonlar, duygular, uyku/enerji, semptom şiddeti ve şikayet 

ciddiyeti skorları sırasıyla 25,0 (0,0);(75,0); 16,0 (0,0);(100,0); 0,0 (0,0);(100,0); 0,0 

(0,0);(100,0); 0,0 (0,0);(66,6); 0,0 (0,0);(67,0); 0,0 (0,0);(100,0); 20,0 (0,0);(100,0); 

25,0 (0,0);(100,0) iken, egzersiz alışkanlığı olmayanlarda 25,0 (0,0);(75,0); 33,3 

(0,0);(100,0); 16,6 (0,0);(83,3); 16,6 (0,0);(83,3); 0,0 (0,0);(100,0); 11,1 (0,0);(100,0); 

16,6 (0,0);(100,0); 33,3 (0,0);(86,6); 37,5 (0,0);(91,6) idi. Egzersiz alışkanlığı 

olmayanlarda genel sağlık algılaması, semptom şiddeti ve şikayet ciddiyeti skorları egzersiz 

alışkanlığı olanlara göre daha yüksek idi (sırasıyla p=0,032; p<0,001; p=0,001). 

DÜZENLİ EGZERSİZ ALIŞKANLIĞI OLAN VE OLMAYAN ÜNİVERSİTE 

ÖĞRENCİLERİNDE ALT ÜRİNER SİSTEM SEMPTOMLARI VE YAŞAM 

KALİTESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

COMPARISON OF LOWER URINARY SYSTEM SYMPTOMS AND QUALITY OF LIFE 
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Sonuç: Çalışmada düzenli egzersiz alışkanlığı olmayan kız üniversite öğrencilerin egzersiz 

alışkanlığı olanlara göre daha fazla AÜSS’a sahip olduğu ve üriner sistemle ilişkili yaşam 

kalitesinin daha düşük olduğu görüldü.  

Anahtar Kelimeler: Alt Üriner Sistem Semptomları, Egzersiz Alışkanlığı, Öğrenciler, 

Yaşam Kalitesi 

 

ABSTRACT 

Objective: The aim of this study was to compare lower urinary tract symptoms (LUTS) and 

quality of life in university students with and without regular exercise habits. 

Method: Female university students between the ages of 17-24 were included in the study. 

Participants were divided into 2 groups as those with exercise habits (n=60, age= 

20.0[(17.0);(24.0)] years, body mass index (BMI)=21.4 [(15.8);(33.0)] kg/m
2
) and those 

without exercise habits (n=68, age=20.0 [(18.0);(24.0)] years, BMI=19.9 [(14.8);(36.5)] 

kg/m
2
). Those who did at least 20 minutes of moderate intensity physical activity/exercise at 

least 3 times a week for the last 3 months were considered to have a regular exercise habit. 

LUTS with the International Incontinence Consultation Questionnaire - Female Lower 

Urinary Symptom Scale (ICIQ-FLUTS) and quality of life with the King's Health 

Questionnaire (KHQ) were evaluated. 

Results: While storage, voiding and incontinence scores of ICIQ-FLUTS parameters were 3,0 

(0,0);(12,0); 1,0 (0,0);(7,0); 0,0 (0,0);(13,0), respectively, in those with exercise habit, 

they were 5,0 (1,0);(13,0); 2,0 (0,0);(9,0); 0,0 (1,0);(13,0) in those without exercise habit. 

Storage and incontinence scores were higher in those without exercise habit than in those with 

exercise habit (p<0.001; p=0.028, respectively). While general health perception, 

incontinence effect, role limitations, physical limitations, social limitations, emotions, 

sleep/energy, symptom severity and complaint severity scores of KHQ parameters were 25,0 

(0,0);(75,0); 16,0 (0,0);(100,0); 0,0 (0,0);(100,0); 0,0 (0,0);(100,0); 0,0 (0,0);(66,6); 

0,0 (0,0);(67,0); 0,0 (0,0);(100,0); 20,0 (0,0);(100,0); 25,0 (0,0);(100,0) in those with 

exercise habit, they were 25,0 (0,0);(75,0); 33,3 (0,0);(100,0); 16,6 (0,0);(83,3); 16,6 

(0,0);(83,3); 0,0 (0,0);(100,0); 11,1 (0,0);(100,0); 16,6 (0,0);(100,0); 33,3 (0,0);(86,6); 

37,5 (0,0);(91,6) in those without exercise habit. The general health perception, symptom 

severity, and severity of complaints scores were higher in those without exercise habit than in 

those with exercise habit (p=0,032; p<0,001; p=0,001, respectively). 

Conclusion: In the study, it was observed that female university students who did not have 

regular exercise habits had more LUTS and had a lower quality of life related to the urinary 

system than those who had exercise habits. 

Keywords: Lower Urinary Tract Symptoms, Exercise Habit, Students, Quality of Life 
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GİRİŞ 

Alt üriner sistem semptomları (AÜSS) prevalansı kadınlarda daha yüksek olan önemli sağlık 

sorunlarıdır (Hunskaar ve ark., 2002; Perry ve ark., 2000). Ülkemizde yapılan çalışmalarda 

kadınlar arasında AÜSS prevalansının %38,1 - %94,8  oranında olduğu bildirilmiştir 

(Zümrütbaş ve ark., 2014; Kaya ve ark., 2016; Taşçı 2019). AÜSS, yaygın psikolojik ve 

sosyal etkileri olan, kadınların yaşam kalitesini olumsuz etkileyen, fiziksel rahatsızlık, utanç 

ve özgüven kaybına neden olan sağlık problemleridir (Swithinbank ve ark., 1999; Chen ve 

ark., 2003). Kadınlarda AÜSS üç ana semptom grubuna ayrılabilir. Bunlar; depolama 

(noktüri, ani sıkışma hissi, mesane ağrısı, sık idrara çıkma), boşaltım (işemede gecikme, 

işemede ıkınma, kesikli işeme) ve inkontinans (urge üriner inkontinans, stres üriner 

inkontinans, bilinmeyen sebepli üriner inkontinans, noktürnal inkontinans) semptomlarıdır 

(Abrams ve ark., 2002). 

Epidemiyolojik kanıtlar, yaşam tarzı davranışlarının AÜSS etiyolojisinde önemli 

olabileceğini göstermektedir (Parsons, 2011). Kadınlar ve ani sıkışma hissi (urgency) 

semptomları üzerine yapılan Leicestershire Medical Research Council İnkontinans Çalışması, 

fiziksel aktivite ile urgency semptomları arasında ters bir ilişki ortaya koymuştur (Dallosso ve 

ark., 2003). Yapılan gözlemsel popülasyona dayalı bir çalışmada, düşük fiziksel aktivite 

düzeyi kadınlarda AÜSS gelişimi ile anlamlı şekilde ilişkili olduğu görülmüştür (Maserejian 

ve ark., 2012). Bir başka çalışma AÜSS için risk faktörü olan tekrarlayan idrar yolu 

enfeksiyonlarında yüksek şiddetli egzersizin koruyucu olabileceği belirtilmiştir (Coyne ve 

ark., 2009). AÜSS ile ilişkili olabilecek artmış vücut kütle indeksi (VKİ), kronik hastalıkların 

(diyabetus mellitus gibi) varlığı gibi durumlarda (Liao ve ark., 2008) da fiziksel aktivite 

düzeyinin artırılması ve düzenli egzersiz alışkanlığının bireylere kazandırılması oldukça 

önemlidir. 

Bu çalışmada, düzenli egzersiz alışkanlığı olan ve olmayan üniversite öğrencilerinde AÜSS 

ve yaşam kalitesini karşılaştırmak amaçlandı. 

YÖNTEM 

Bu çalışma bir vaka kontrol çalışması olarak planlandı. Çalışma Helsinki Bildirgesi baz 

alınarak gerçekleştirildi. Çalışmaya 17-24 yaş arası, çalışmaya katılmaya gönüllü olan kız 

üniversite öğrencileri dahil edildi. Herhangi bir nörolojik hastalığı olan, aktif kanser ve/veya 

ürolojik cerrahi öyküsü olan öğrenciler ise çalışmaya dahil edilmedi. Katılımcıların fiziksel 

özellikleri (yaş, boy, vücut ağırlığı) kaydedildi. VKİ, vücut ağırlığının boyun karesine 

bölünmesi (kg/m
2
) ile hesaplandı. Katılımcılar düzenli egzersiz alışkanlığı olanlar (n=60) ve 

olmayanlar (n=68) olarak 2 gruba ayrıldı. Son 3 aydır haftada en az 3 kez, en az 20 dk ve en 

az orta şiddetli fiziksel aktivite/egzersiz yapanlar “düzenli egzersiz alışkanlığı var” olarak 

kabul edildi. Katılımcılara kartopu örnekleme yöntemi ile ulaşıldı ve tüm katılımcıların 

çalışmaya katılma ile ilgili onamları alındı. 

Değerlendirmeler 

Katılımcıların AÜSS ciddiyeti Türkçe uyarlamasının geçerlik ve güvenirliği yapılmış olan 

Uluslarası İnkontinans Konsültasyon Sorgulama Ölçeği- Kadın Alt Üriner Sistem 

Semptomları Ölçeği (ICIQ-FLUTS) ile değerlendirildi (Gungor ve ark., 2020). Bu ölçek, son 

4 haftada ortalama olarak yaşanan üriner semptomların (depolama, boşaltım ve inkontinans) 
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yaygınlığını ve neden olduğu rahatsızlığı değerlendirmektedir. Depolama (noktüri, ani 

sıkışma hissi, mesane ağrısı, sık idrara çıkma), boşaltım (işemede gecikme, işemede ıkınma, 

kesikli işeme) ve inkontinans (urge üriner inkontinans, stres üriner inkontinans, bilinmeyen 

sebepli üriner inkontinans, noktürnal inkontinans) semptomları 0 ile 4 arasında 

puanlanmaktadır. Puan arttıkça AÜSS şiddeti de artmaktadır. Katılımcıların yaşam kalitesi 

ise, Türkçe uyarlamasının geçerlik ve güvenirliği yapılmış olan King Sağlık Anketi (KSA) ile 

değerlendirildi (Kaya ve ark., 2015). KSA iki bölümden ve 32 maddeden oluşmaktadır. 

Birinci bölümde genel sağlık algılamasını ve inkontinans etkisini sorgulayan 2 adet soru ve 

yaşam kalitesini 7 alana bölen (rol limitasyonları, fiziksel limitasyonlar, sosyal limitasyonlar, 

kişisel ilişkiler, duygusal problemler, uyku/enerji bozuklukları, semptom şiddet ölçümü) 19 

adet soru bulunmaktadır. İkinci bölümde ise, üriner semptomların varlığını ve ciddiyetini 

değerlendiren 11 soruluk şikayet ciddiyet skalası bulunmaktadır. Şikayet ciddiyet skalasında 

alınabilecek en iyi puan “0”, en kötü puan “30” iken, tüm KSA alt bölümleri için alınabilecek 

en iyi puan “0”, en kötü puan “100” dür. Puan arttıkça üriner sistem problemlerine bağlı 

yaşam kalitesinin da olumsuz etkilenmektedir.  

İstatistiksel Analiz 

Verilerin istatiksel analizi SPSS 26.0 programı kullanılarak yapıldı. Verilerin normal 

dağılımının tespiti için “Shapiro Wilk Testi” kullanıldı. Gruplar arası karşılaştırmalar “Mann 

Whitney U Testi” ile yapıldı. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edildi. 

BULGULAR 

Çalışmaya  egzersiz alışkanlığı olan (n=60, yaş= 20,0 (17,0);(24,0) yıl, vücut kütle indeksi 

(VKİ)=21,4 (15,8);(33,0) kg/m
2
) ve olmayan (n=68, yaş=20,0 (18,0);(24,0) yıl, VKİ=19,9 

(14,8);(36,5) kg/m
2
) 128 kız üniversite öğrencisi dahil edildi. 

ICIQ-FLUTS’a göre, düzenli egzersiz alışkanlığı olmayanlarda depolama ve inkontinans 

skorları düzenli egzersiz alışkanlığı olanlara göre anlamlı olarak yüksekti (sırasıyla p<0,001; 

p=0,028). Ancak gruplar arasında boşaltım skorları açısında anlamlı fark bulunmadı 

(p=0,056) (Tablo 1). 

Tablo 1. Düzenli egzersiz alışkanlığı olan ve olmayan üniversite öğrencilerinde AÜSS 

karşılaştırılması 

  Düzenli Egzersiz 

Alışkanlığı Olanlar 

n=60 
median [(min);(max)] 

Düzenli Egzersiz 

Alışkanlığı Olmayanlar 

n=68 
median [(min);(max)] 

p 

Depolama 3,0 (0,0);(12,0) 5,0 (1,0);(13,0) <0,001* 

Boşaltım 1,0 (0,0);(7,0) 2,0 (0,0);(9,0) 0,056 

İnkontinans 0,0 (0,0);(13,0) 0,0 (1,0);(13,0) 0,028* 

*p<0,05 

 

Egzersiz alışkanlığı olmayanlarda genel sağlık algılaması, semptom şiddeti ve şikayet 

ciddiyeti skorlarının egzersiz alışkanlığı olanlara göre daha yüksek olduğu görüldü (sırasıyla 
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p=0,032; p<0,001; p=0,001). Gruplar arasında, inkontinans etkisi, rol limitasyonları, fiziksel 

limitasyonlar, sosyal limitasyonlar, duygusal problemler ve uyku enerji bozuklukları 

parametreleri bakımından anlamlı fark saptanmadı (sırasıyla p=0,209; p=0,625; p=0,521; 

p=0,707; p=0,060; p=0,170) (Tablo 2). 

Tablo 2. Düzenli egzersiz alışkanlığı olan ve olmayan üniversite öğrencilerinde yaşam 

kalitesinin karşılaştırılması 

  Düzenli Egzersiz 

Alışkanlığı Olanlar 

n=60 
median [(min);(max)] 

Düzenli Egzersiz 

Alışkanlığı Olmayanlar 

n=68 
median [(min);(max)] 

p 

Genel Sağlık Algılaması 25,0 (0,0);(75,0) 25,0 (0,0);(75,0) 0,032* 

İnkontinans Etkisi 16,6 (0,0);(100,0) 33,3 (0,0);(100,0) 0,209 

Rol Limitasyonları 0,0 (0,0);(100,0) 16,6 (0,0);(83,3) 0,625 

Fiziksel Limitasyonlar 0,0 (0,0);(100,0) 16,6 (0,0);(83,3) 0,521 

Sosyal Limitasyonlar 0,0 (0,0);(66,6) 0,0 (0,0);(100,0) 0,707 

Duygusal Problemler 0,0 (0,0);(67,0) 11,1 (0,0);(100,0) 0,060 

Uyku Enerji Bozuklukları 0,0 (0,0);(100,0) 16,6 (0,0);(100,0) 0,170 

Semptom Şiddeti Ölçümleri 20,0 (0,0);(100,0) 33,3 (0,0);(86,6) <0,001* 

Şikayet Ciddiyet Skalası 25,0 (0,0);(100,0) 37,5 (0,0);(91,6) 0,001* 

*p<0,05 

 

SONUÇ 

AÜSS ile ilgili çalışmalar, hem yüksek prevalansı hem de sağlığı ilgilendiren ve yaşam 

kalitesine negatif etkileri sebebiyle son yıllarda önem kazanmıştır (Wang ve ark., 2015; 

Bavendam ve ark., 2016). Ayrıca düzenli yapılan fiziksel aktivite ve egzersizin sağlıkla ilgili 

birçok parametreyi iyileştirdiği bilinmektedir (Manferdelli ve ark., 2019). Ancak literatürde 

egzersiz ve AÜSS ile ilgili konuların inceleneceği çalışmalara ihtiyaç olduğu görülmektedir 

(Maserejian ve ark., 2012).  Bu kapsamda çalışmamızda, düzenli egzersiz alışkanlığı olan ve 

olmayan üniversite öğrencilerinde AÜSS ve yaşam kalitesini karşılaştırıldı. Çalışmada 

düzenli egzersiz alışkanlığı olmayan kız üniversite öğrencilerin egzersiz alışkanlığı olanlara 

göre daha fazla depolama ve inkontinans ile ilgili AÜSS’a sahip olduğu ve üriner sistemle 

ilişkili yaşam kalitesinin daha düşük olduğu görüldü. Bu bağlamda düzenli egzersiz yapmanın 

AÜSS yönetimi için önemli olabileceği dikkate alınmalıdır. 
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ÖZET 

Bu çalışmada CNC dik işlem merkezinde işlenen 5cm x 5cm x 3,81cm edatlarına balmumu 

malzemenin yüzey kalitesinin CNC işlem parametreleri ile olan ilişkisi incelendi. CNC işleme 

parametreleri olarak  besleme hızı, mengene basıncı, kater durumu ve ince talaş(finalized)  

parametreleri kullanılmıştır. Her test grubu için değiştirilmiş parametrelerin olduğu bir veri 

seti kullanılmıştır. İlişkinin kurulmasında Weka 3.8.6 paket program kullanıldı. Tahminleme 

metodolojisi olarak yapay sinir ağları kullanıldı.  Yüzey kalitesi iyi veya kötü olarak iki sınıfa 

ayrıldı. Yapay sinir ağları (YSA), insan beyninin özelliklerinden olan öğrenme yolu ile yeni 

bilgiler türetebilme, yeni bilgiler oluşturabilme ve keşfedebilme gibi yetenekleri, herhangi bir 

yardım almadan otomatik olarak gerçekleştirebilmek amacı ile geliştirilen bilgisayar 

sistemleridir. Bu çalışma sayesinde CNC dik işlem tezgahlarına tekil olarak ve manuel olarak 

girilen parametrelerin  bir algoritma yardımı ile CNC tezgahlar tarafından değişken ve 

birbirleriyle kombine bir sistem olarak ayarlanmasını sağlamaktır. İki gizli katmanlı olarak 

oluşturulan yapay sinir ağları modelindeki %78 lik başarı oranı ileriki çalışmaların otonom 

hale dönmesi için umut vermektedir. 

Anahtar Kelimeler: CNC, Yapay Sinir Ağları, Weka, Optimizasyon 

ABSTRACT 

In this study, the relationship between the surface quality of the wax material on the 

prepositions 5cm x 5cm x 3.81cm, processed in the CNC vertical machining center, and the 

CNC processing parameters was investigated. Feed rate, clamp pressure, bar condition and 

finalized parameters were used as CNC machining parameters. A dataset with modified 

parameters for each test group was used. Weka 3.8.6 package program was used to establish 

the relationship. Artificial neural networks were used as the estimation methodology. Surface 

quality was divided into two classes as good or bad. Artificial neural networks (ANNs) are 

computer systems developed with the aim of automatically performing the abilities of the 

human brain, such as deriving new information, creating and discovering new information 

through learning, without any assistance. By means of this study, it is ensured that the 

parameters entered individually and manually to the CNC vertical machining benches are 

adjusted by the CNC machines as a variable and combined system with the help of an 

algorithm. The success rate of 78% in the artificial neural network model, which was created 

with two hidden layers, gives hope for future studies to become autonomous. 

Keywords: CNC, Artificial Neural Networks, Weka, Optimization 

CNC İŞLEME PARAMETRELERİNİN MALZEMENİN YÜZEY KALİTESİNE 

OLAN İLİŞKİSİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI MODELİ İLE TAHMİNİN 

YAPILMASI 

ESTIMATING THE RELATIONSHIP OF CNC MACHINING PARAMETERS TO THE 

SURFACE QUALITY OF THE MATERIAL WITH THE ARTIFICIAL NEURAL 

NETWORKS MODEL 
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1.GİRİŞ 

 

Talaşlı imalat endüstrisinde, makine operatörlerinin iş tecrübesi en kritik performans 

parametrelerinden biridir. Ekipman çalışma koşulları, operatörlerin birikmiş deneyimine göre 

yapılandırılır. Bilgisayarlı sayısal kontrol (CNC) tarafından tahrik edilen takım tezgahlarının 

kullanılmasının ana nedeni, işlenmiş ürünlerin kalitesinin iyileştirilmesi ve makine 

hasarlarının önlenmesi gibi sahadaki gereksinimleri aktif olarak karşılamaktır [1].  

Bir CNC takım tezgahıyla çalışırken, işleme süresini kısaltmak ve işlenmiş ürünlerin tutarlı 

kalitesini korumak için büyük miktarda sensör bilgisi talebiyle birlikte çok çaba gerekir [2]. 

Bu nedenle, takım aşınmasını tahmin etmek ve yönetmek için, yerinde sıcaklık, dönme 

kuvveti ve titreşim ölçümleri için bir kesici takım üzerine çeşitli sensörler monte edilmiştir. 

Bu yerleşik sensörler, yüksek maliyetlere rağmen, gerekli verileri büyük önem taşımaktadır 

[3].  

CNC kesici takımlarla ilgili önceki çalışmalar, nadiren takım özelliklerine dayanıyordu ve 

makine öğrenimi yaklaşımını kullanan pek araştırma bulunamamıştır [4]. Makine öğrenimi 

teknikleri kullanılarak, çoğunlukla prognostik ve sağlık yönetimi (PHM) verileri gibi sınırlı 

özellikler kullanılarak birçok çalışma yapılmıştır.  

Bu çalışmalardan farklı olarak, mevcut araştırma çalışması, çeşitli makine öğrenme teknikleri 

kullanılarak CNC kesme takımlarının performansını etkileyen 18 özelliğin analizini 

içermektedir [5]. Bu çalışmanın temel amacı, bir kesici takımı etkileyen özellikleri analiz 

ederek işlenmiş ürünlerin kalitesini iyileştirmek ve malzemenin gözle muayene testinden 

geçip geçemeyeceğini tahmin ederek toplam işleme maliyetini azaltmaktır. Ayrıca, bu 

çalışmanın CNC ekipmanının çalışmasıyla ilgili çeşitli özelliklerin en verimli analizini 

yapmak için makine öğrenimi tekniklerini öneren takip araştırması için teorik bir temel 

sağlaması beklenmektedir [6]. 

2.MATERYAL VE YÖNTEM 

 

2.1. Yapay Zeka 

Makine tarafından insan zekasının taklit edilmesi ve zamanla makinenin bilgilerin analizi ile 

öğrenme kabiliyeti kazanarak karar verme yetisine sahip olması prensibine dayanmaktadır. Al 

kısaltmasıyla ifade edilmektedir [7]. Birçok alanda kullanımına başlanan yapay zeka 

teknolojileri özellikle sohbet robotları, akkıllı yardımcılar, öneri motorları olarak karar veren 

makineler haline gelmişlerdir. Genel anlamda yapay zekadan kastedilen; insan zekasının, sinir 

sistemi, gen yapısı gibi fizyolojik ve nörolojik yapısının ve doğal olayların modellenerek 

makinelere (bilgisayar ve yazılımlara) aktarılmasıdır [8]. Bu teknolojiler günlük hayatta 

insanlara faydalı ürünlerin oluşmasına katkıda bulunmaktadırlar. Bunlardan yapay sinir ağları 

bilgisayarın öğrenmesini sağlamaktadır. 

2.2 Yapay Sinir Ağları 

Yapay sinir ağlarının günümüzde en yaygın olarak kullanılan modeli çok katmanlı algılayıcı 

yapay sinir ağlarıdır [9]. Bu ağlar, özellikle mühendislik problemlerinin %95’ine çözüm 

üretebilecek nitelikte bir ağdır [10]. Bu ağların yapısı Şekil 1’ gösterilmiştir. 
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• Girdi katmanı: Dış dünyadan bilgileri alır. Bu katmanda herhangi bir bilgi işleme olmaz [9].  

• Ara katmanlar: Girdi katmanından gelen bilgileri işlerler. Bir adet ara katman ile birçok 

problemi çözmek mümkündür. Eğer ağın öğrenmesi istenilen problemin girdi/çıktı arasındaki 

ilişkisi doğrusal olmaz ve karmaşıklık artarsa birden fazla sayıda ara katmanda kullanılabilir.  

• Çıktı katmanı: Ara katmandan gelen bilgileri işleyerek ağa girdi katmanından sunulan girdi 

için ağın ürettiği çıktıyı bulur. Bu çıktı dış dünyaya iletilir.[11] 

 

 

Şekil 1. Çok Katmanlı Algılayıcının Yapısı [12]. 

 

2.3 Weka Paket Programı ve Veriseti 

Bu çalışmada veri setlerinin işlenerek yapay sinir ağları ile modellenmesi için Weka 3.8.6 

paket programı kullanılmıştır. Weka paket programında veri setlerinin kullanılabilir olması 

için aşağıdaki işlem basamakları takip edilmiştir [13]. Çalışmada kullanılan veri setleri 

Veduant Parwal ve arkadaşlarının yaptığı “Machine learning based approach for process 

supervision to predict tool wear during machinin isimli bilimsel araştırmada yayınlanmış” 

veriler olup, sözkonusu veriler açık kaynak kodlu www.kaggle.com sitesinden alınmıştır. Veri 

işlenmesinde aşağıdaki aşamalar uygulanmıştır [14]. 

 Veriyi analiz için hazılama aşaması ilk aşama olup csv formatındaki veriler Tablo 1 

‘deki şekilde uygun formatta düzenlenmiştir.  
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Tablo 2. Deney Parametrleri 

No Malzeme 

Besleme 

Hızı(mm/s) 

Mengene 

Baskı 

Kuvveti(bar) 

Kesici Uç 

Durmu 

Son İşlem 

Yapılması 

Görsel 

Muayeneden 

Geçme Durumu 

1 Balmumu 6 4 Yeni Evet Evet 

2 Balmumu 20 4 Yeni Evet Evet 

3 Balmumu 6 3 Yeni Evet Evet 

4 Balmumu 6 2,5 Yeni Hayır Karar yok 

5 Balmumu 20 3 Yeni Hayır Karar yok 

6 Balmumu 6 4 Kullanılmış Evet Hayır 

7 Balmumu 20 4 Kullanılmış Hayır Karar yok 

8 Balmumu 20 4 Kullanılmış Evet Hayır 

9 Balmumu 15 4 Kullanılmış Evet Hayır 

10 Balmumu 12 4 Kullanılmış Evet Hayır 

11 Balmumu 3 4 Yeni Evet Evet 

12 Balmumu 3 3 Yeni Evet Evet 

13 Balmumu 3 4 Kullanılmış Evet Evet 

14 Balmumu 3 3 Kullanılmış Evet Evet 

15 Balmumu 6 3 Kullanılmış Evet Evet 

16 Balmumu 20 3 Kullanılmış Hayır Karar yok 

17 Balmumu 3 2,5 Yeni Evet Evet 

18 Balmumu 3 2,5 Kullanılmış Evet Evet 

 

 

 Veriyi programa tanıtma 

 Analizlerin gerçekleşmesi için yapay sinir ağları metodunun belirlenmesi 

 

                                            Tablo 2. Criterion Functions 
Ortalama Mutlak Hata –MAE  

 
Kök Ortalama Kare Hata –RMSE  

 

 
Göreceli Mutlak Hata –RAE  

 

 
Kök Göreli Kare Hatası –RRSE  

 

 
Doğru Sınıflandırılmış Örnekler 

C(orrectly Classified Instances) 

 

Tahmin Oranı = 

(TN+TP)/(TP+TN+FP+FN) 
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 Optimimum sonuçların belirlenmesine gizli katman denemelerinin yapılması 

 Sonuçların değerlendirilmesi.[15] 

 

Hata matrisinin yorumlanmasında ise dört değerlendirme esas alınmıştır [15]. Gerçek 

Pozitifler (TP): Bunlar gerçek değeri 1 ve tahmin ettiğimiz değerin de 1 olduğu 

örneklerdir.Gerçek Negatifler (TN): Bunlar gerçek değeri 0 ve tahmin ettiğimiz değerin de 0 

olduğu örneklerdir. Yanlış Pozitifler (FP): Bunlar gerçek değeri 0 ancak tahmin ettiğimiz 

değerin 1 olduğu örneklerdir. Yanlış Negatifler (FN): Bunlar gerçek değeri 1 ancak tahmin 

ettiğimiz değerin 0 olduğu örneklerdir. 

3.BULGULAR VE TARTIŞMA 

3.1. Yapay Sinir Ağının Oluşturulması 

Çalışmamızdaki verisetlerinin değerlendirmesinde kullanılan paket program yardımı ile 

yapayb sinir ağı modellemesi yapılırken doğru tahmin yüzdesinin optimum bir noktaya 

ulaşması hedeflendi [16]. YSA yaklaşımında standart olarak gitiş katmanı ve çıkış katmanı 

bulnmaktadır [12].  

 

 
Şekil 2. Derin Sinir Ağının Yapısı 

 

 

Çalışmamızda YSA  modeline 2 gizli katman eklendiğinde doğru tahmin yüzdesinin 78,57% 

değerine ulaştığuı gözlemlendi. Şekil 2’ de görüldüğü üzere giriş katmanı olarak CNC 

parametreleri eklenmiş yapay sinir ağlarına 2 adet gizli katman eklenmiş ve çıkış katmanı 

olarak ise CNC de işlenmiş ürünün görsel muayeneden geçip geçmeyeceğine göre karar veren 

bir sistem oluşturuldu. 

3.2. Çapraz Doğrulama Çıktıları 

Makine öğrenme modellerinin başarılarının değerlendirilmesi için kullanılan bir yöntemdir 

[17]. Bu yöntemde veri seti eğitim ve test seti olarak ayrılmaktadır bu işlem için seçilen 

yöntem modelin başarısını önemli ölçüde etkilemektedir [18]. Bu çalışmada data setinin 

%90’i train %10’u test için kullanılmış olup doğrulama çıktıları Tablo 3’ te belirtilmiştir. 
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Tablo 3.  Çapraz Doğrulama (Cross Validations) Çıktıları 

Correctly Classified Instances         11 78,57% 

Kappa istatistiği (Kappa statistic)                      0.5116 

 Ortalama mutlak hata (Mean absolute error)                     0.2141 

 Kök Ortalama Kare Hata (Root mean squared error)                  0.4168 

 Göreceli Mutlak Hata (Relative absolute error)                 49,96% 

 Kök Göreli Kare Hatası (Root relative squared error)             89,53% 

 Total Number of Instances                 14 

 Ignored Class Unknown Instances                4 

  

 

Tablo 4’te görüldüğü üzere toplam 14 adet deneyde yapılan tahminleme sonucu 11 adet doğru 

tahmin 3 adet ise hatalı tahminde bulunulmuştur. 

 

Tablo 4. Hata Matrisi (Confusion Matrix) 

a b   

8 2 a 

1 3 b 

 

4.SONUÇ 

Bu çalışmada makine öğrenmesi tekniği ile CNC işleme parametrelerine göre işlenmiş 

malzemenin yüzey kalitesi hakkında tahminleme yapılması hedeflenmiştir. Takım ucu 

maliyetlerinin artması ile kullanılmış uçların daha fazla kullanılması, CNC makinelerdeki 

parçanın mengenelere bağlanma kuvveti, kesici ucun besleme oranı ve final işleme 

yapılmasın gibi parametreler değerlendirilmiştir. Yapılan bu çalışmada sözkonusu giriş 

parametrelerine göre son ürünün görsel muayeneden geçip geçemeyeceği tahminlemesi 

78,57% doğruluk oranı ile yapılmıştır. Tahmindeki başarı oranı literatürde çok güçlü 

korelasyon olarak tanımlanmaktadır (Very strong correlation) .[19] Yapılan deney sayılarının 

artırılması ve parametrelerin değiştirilmesi ile kullanım alanının yaygınlaşabileceği 

görülmiştir. Tahminleme yüzdesinin artması ile birlikte CNC işletme maliyetlerinin düşmesi, 

gereksiz işlemlerin önüne geçilerek zaman kaybının önlenmesinin mümkün olabileceği 

görüldü.  
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ÖZET 

Bu çalışmamız, İbnül Hümâm'ın Müsâyere'sindeki; nübüvvet, semiyyât ve hilâfet 

bahislerinde Gazzâli'nin ne derecede etkisi olmuştur? Acaba İbnü'l-Hümâm, Gazzâli'yi 

yüzde yüz taklid mi etmiştir? değilse farklılıklar nelerdir? Gazzâli'nin, Müsâyeredeki payı 

nedir? gibi hususlara ışık tutması açısından önem arz etmektedir. İbnül Hümâm'ın 

Müsâyere'sindeki, nübüvvet, semiyyat ve hilâfet bahislerinin, Gazzâli'nin Risâletü'l -

Kudsiyye'sindeki aynı bahislerle mukayesesi şeklinde, şimdiye kadar dilimizde yazılmış 

bir eser hemen hemen yok denecek derecededir.  Bu bildirimiz nübüvvet, semiyyât, ve 

hilâfet konularında, Ehl-i Sünnetin görüşlerini ve yeri geldikçe, Ehl-i Sünnet'in 

muhâliflerine verdikleri cevapları, kültür dünyamıza sunarken, 15.ci yüzyıl ve daha 

önceki yüzyıllardaki İslâm bilginlerinin; nübüvvet, semiyyât ve hilafet konularına bakış 

açılarını vermesi bakımından da önem taşımaktadır. Gazzâlî'nin İbnü'l-Hümâm'ın 

Müsâyere isimli eseri üzerindeki etkisi gerçektir. Bu etki Müsâyerenin nübüvvet, âhiret ve 

hilâfet bahislerinde de kendini göstermektedir. Zâten İbnü'l-Hümâm, Gazzâlî'nin er-

Risâletü'l-Kudsiyye'sini (Kavaidü'l-Akâid), şerh etmeye başladığını, bu şerhin birkaç 

sahife sürmesinden sonra gayesinin dışına çıktığını, eserinin müstakil bir yapıya 

büründüğünü, Müsâyerenin baş kısmında itiraf eder. İbnü'l-Hümâm Risâletü'l-

Kudsiyye'den iki yönden istifâde etmiştir.  Bunlardan biri şekil yönünden, diğeri de içerik 

yönündendir. Tebliğimizde bu yönlerin ayrıntılarına da ineceğiz. Bütün bu 

çalışmalarımızın ışığında, şunu söylemek mümkün gözükmektedir: İbnü'l-Hümâm, 

Gazzâli'nin Risâletü'l-Kudsiyyesin'den, birinci derecede istifade etmiş; ikinci derecede, 

el-İktisâd Fi'l-İtikad isimli eserinden istifâde etmiş, üçüncü derecede Ebû Hanîfe, 

Mâturîdî, Bakıllanî, Nesefî, Fahreddin er-Râzî gibi  Ehl-i Sünnet âlimlerinin 

görüşlerinden de istifade edip meseleleri geniş bir ortamda değerlendirerek esere müstakil 

bir kimlik kazandırmıştır. Konunun ayrıntıları tebliğimizin tam metninde verilecektir.  

Anahtar Kelimeler: İbnü'l-Hümâm-Müsâyere, Gazzâlî-Risâletü'l-Kudsiyye, Nübüvvet, 

Semiyyât, Hilafet  
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ABSTRACT 

In this study, in the Müsâyere of İbnül Hümâm; To what extent did Ghazali have an 

influence on the issues of prophecy, semiyyat and caliphate? Did Ibn al-Humam imitate 

Ghazali one hundred percent? if not what are the differences? What is Ghazali's share in 

the Musâyere? It is important in terms of shedding light on such matters. There is almost 

no work written in our language so far in the form of a comparison of the mentions of 

prophecy, semiyyat and caliphate in İbnül Hümâm's Müsâyere with the same mentions in 

Gazzâlî's Risaletü'l-Qudsiyye. This paper presents to our cultural world the views of the 

Ahl as-Sunnah on the issues of prophecy, semiyyat and caliphate, and, as appropriate, the 

answers of the Ahl as-Sunnah to their opponents. This is also important in terms of giving 

the perspectives of Islamic scholars of the 15th century and earlier on the issues of 

Prophethood, semiyyat and caliphate. In fact, Ibnu'l-Humam states that he started to 

comment on Ghazali's er-Risâletü'l-Kudsiyye (Kavaidü'l-Akaid), that this commentary 

went beyond its purpose after it lasted for a few pages, that his work took on an 

independent structure. confesses. İbnü'l-Hümâm benefited from Risaletü'l-Kudsiyye in 

two ways. One of them is in terms of form and the other in terms of content. In our paper, 

we will go into the details of these aspects. In the light of all these studies, it seems 

possible to say the following: Ibn al-Hümâm made primary use of Gazzâlî's Risaletü'l-

Kudsiyyesin; In the second degree, he benefited from his work named al-Iktisad Fi'l-

Itikad, and in the third degree, he benefited from the views of Ahl al-Sunnah scholars 

such as Abu Hanife, Mâturîdî, Bakıllani, Nesefî, Fahreddin er-Râzî and evaluated the 

issues in a wide environment and gave the work an independent identity. has earned. 

Details of the subject will be given in the full text of our paper. 

Keywords: İbnü'l-Hümâm-Müsâyere, Gazzâlî-Risâletü'l-Kudsiyye, Prophethood, Semiyyat, 
Caliphate 

 

1. GİRİŞ 

Müsayereyi şekil ve içerik yönünden değerlendirdiğimizde, şekil yönünden İbnü'l -Hümâm 

Risaletü'l-Kudsiyye'den aldığı ifâdeleri bazen aynen almış, bazen kelime çıkartarak, bazen 

kelime ekleyerek, bazen aynı kelime yerine eş anlamlı kelime kullanarak, bazen  de 

deyimler üzerinde, kısmi değiştirme yaparak aktarmıştır.  Müsâyere ile Risâletü'l-

Kudsiyye'de, Gazzâli ile İbnü'l-Hümâm, aynı konuları genelde aynı sistem içerisinde ele 

almakla birlikte, bâzı farklılıklar da göze çarpmaktadır. 13 konu başlığından onunda her 

iki müellifimiz de aynı konu başlığını kullanmıştır.  Fakat İbnü'l-Hümâm konuyu 

detaylandırarak esere farklı bir çehre kazandırmıştır. Gazzâli'nin  diğer bir eseri olan el-

İktisâd Fi'l-İ'tikad isimli eserinde geçen nübüvvet, semiyyat, hilâfet konularının, 

Müsâyeredeki aynı bahislerle aynılık  arz eden kısımları da oldukça azdır. Bu da 

gösteriyor ki İbnü'l-Hümâm'ın Müsâyeresi Risâletü'l-Kudsiyye'nin etkisi altında gelişmiş 

ve müstakil bir eser niteliğine bürünmüştür.  İbnü'l-Hümâm'ın Müsâyere'sinin nübüvvet, 

semiyyât ve hilâfet bölümünde Gazzâlî’den farklı anlatım tarzları da mevcuttur. Bu 

farklılıklardan bir örnek verelim: İbnü'l-Hümâm , birinci kez yaratılmış olan bedenimiz, 

öldükten sonra ikinci kez yaratıldığında birincinin benzeri değil aynısı olacaktır 
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demektedir. Onun bu ifâdesi, Gazzâlî'nin Tehâfütü'l-Felâsife'sindeki; ikinci kez yaratılan 

bedenler, birinci bedenin aynısı değil benzeri olacaktır görüşüne muhâlif bir anlam 

taşımaktadır.
1
 Çünkü Gazzâlî’ye göre, hayat ve beden yok olduğuna göre, her ikisinin de 

yeniden yaratılması, eski şeklinin benzerinin yaratılmasıdır, yoksa eskinin aynısının 

yaratılması değildir.  Müsayere ile Risaletü'l-Kudsiyye'nin şekil ve içerik yönünden 

karşılaştırılması iki bilginimizin bakış açılarının bilim dünyasına kazandırılması açısından 

da önem taşımaktadır. Şimdi Gazzâlî ve İbnü'l-Hümâm'ın kısaca hayat hikayesini 

verdikten sonra konuyu değerlendirelim: 

2. İMAM GAZZALİ'NİN HAYATI 

Gazzâli bu günkü İran sınırları içerisinde bulunan Tûs şehrinde (450/1058) yılında dünyaya 

geldi.
2
 Gazzâli'nin babası oğlunu okutma isteğini gerçekleştiremeden ölür. Gazzâlî’nin baba 

dostu, Gazzâlî’yi okutma görevini üstlenir,
3
 onu bir medreseye yerleştirir. Ebu Hamid Gazzâlî 

medresede öğrenimini devam ettirir. Ebu Hamid Gazzâli okul dönüşünde yolda soyguncuların 

soygununa uğrar. Gazzâlî'nin ders notlarını da soyarlar. Gazzâlî bu soygundan ders notlarına 

yüklenmiş bilgilerin yok hükmünde olduğu sonucunu çıkartır, öğrenimine tekrar dönerek 

aldığı notları ezberler, neticede büyük bir bilgin olur.
4
 Ebu Hamid Gazzâli, Nizamiye 

Medreselerinin kurucusu Selçuklu Veziri Nizamü'l-Mülk'ün (484/1092) güvenini kazanarak 

Bağdad Nizamiye Medresesine 33 yaşında Müderris olmuştur. Nizamü’l-Mülk döneminde 

Selçuklular, Bâtıni İsmailî inancında olan Fatımîlerle mücadele halindedirler. Fatımilerin 

merkezi bu günkü Mısır'dır. Selçuklular askerî güç olarak Fatımîlerin karşısına çıkmışlar, ilmî 

güç olarak da medreseler ve kültür merkezleri kurarak Bâtıni İsmâilî’lerin sapık fikirlerini 

çürütme yoluna gitmişler ve Ehl-i Sünnet'in fikrî alanda güç kazanmasında önemli rol 

oynamışlardır. 

Sapık akımlarla mücadeleyi üstlenen Gazzâli boş durmadı, bu mücadeleden zaferle çıkmak 

için, ilk önce filozofların bâtıl fikirlerini tanıtan kitaplar yazdı, daha sonrada bu bâtıl fikirleri 

çürütmek amacıyla Tehâfütü'l-Felâsife kitabını yazmıştır.
5
 

Gazzâlî'nin, Tefsir, Hadis, Fıkıh, Fıkıh Usûlü, Akaid Kelâm, Meviza ve İctimâiyyât, 

Münazara Cedel, Felsefe, Mantık, Ahlâk ve Tasavvuf alanlarında çok önemli eserleri vardır.
6
 

Gazzâli'nin Kelâm sahasında yazdığı Risâletü'l-Kudsiyye ile el-İktisad fi'l-İtikad isimli 

eserleri önem taşımaktadır, hatta bu eserler bazı Ehl-i Sünnet âlimlerinin yazdığı kitaplara 

belli oranda ışık tutmuştur. 

Maturîdî Kelâm bilgini İbnü'l-Hümâm, Gazzâli'nin Risâletü'l-Kudsiyyesin'den birinci 

derecede yararlanmış, ikinci derecede el-İktisâd Fi'l-İtikad isimli eserinden yararlanmış, 

üçüncü derecede Ebu Hanîfe, Mâturîdî, Bakıllanî, Nesefî, Fahreddin er-Râzî gibi Ehl-i Sünnet 

âlimlerin görüşlerinden de yararlanıp problemleri geniş bir ortamda değerlendirerek Müsâyere 

isimli eserini ortaya koymuştur. 

                                                           
1
ألنه مهما انعدمت الحيوة و البدن فاستئناف خلقها ايجاد لمثل ما كان اللعين ما كان      

Gazzâli, Tehâfütü'l-Felâsife, Beyrut, 1962, s.243.                 
2  Kufralı, Kasım, “Gazzâlî” İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1977, IV, s.748-760; İbn Hallikan, Vefayatü'l-Ayan, Kahire 1948, III, s.203 vd.,. 
3  Osman, Sabri, Gazzâlî'nin İktisad Felsefesi, İstanbul 1984, s.47; Çubukçu, İbrahim Agah, Gazzâlî ve Batınilik, Ankara 1964, s.7; Subki, 

Tabakatu'l-Kübra, IV, s.102. 
4  Zebidi, Muhammed, İthafu's-Sâde, Mısır 1311, I, s.7. 
5  Kafesoğlu, İbrâhim, “Selçuklular” İslam Ansiklopedisi, İstanbul 1967, X, s.372; Abdurrahim Güzel, Karabagi ve Tehâfüt'ü, Ankara 1991, s. 

1-5; Taylan, Necip, Anahatlarıyla İslâm Felsefesi, İstanbul 1983, s.256. 
6  Karabulut, A. Rıza, “Gazzâlî'nin Eserleri”, Gazzâlî Kongresi, Kayseri 1988, s.227-248. 
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3. KEMÂLEDDİN İBNÜ'L-HÜMÂM'IN HAYATI  

Maturîdî kelamcısı ve Hanefî fıkıh bilginlerindendir. Osmanlı Sultanı I.Beyazıt (v.1389 

/1403) ve II. Mehmed Fatih (1432–1481) dönemlerinde yaşamıştır.  Kemâleddin İbnü'l-

Hümâm’ın babası Sivas'ta Kahire'de İskenderiye’de kadılık görevlerinde bulunmuştur, aslen 

Sivaslıdır, İskenderiye’de Mâlikî Mezhebi kadısının kızıyla evlendi işte bu evlilikten 

Kemâleddin İbnü'l-Hümâm dünyaya geldi. İbnü'l-Hümâm’ın babası Abdulvahid, İskenderiye 

kadısı iken 801/1398 yılında öldü. O zamanlar İbnü'l-Hümâm on yaşındaydı. İbnü'l-Hümâm 

Mağrib'li ve iyi bir kadın olan anneannesi tarafından yetiştirildi. İbnü'l-Hümâm iyi bir din 

eğitimi almış, devrinin önemli kırk İslam bilgininden 40 ayrı diploma almayı hak etmiştir. 

Fıkıh Kelam dallarında önemli eserler yazmıştır. Mısır’da Şeyhûniye Dımaşk’ta Eşrefiye 

Medresesinde Fıkıh öğretmenliği yapmıştır. Kahire’de vefat etti. Cenazesi Mısır'da Karâfe 

denilen mevkîde İbn-i Atâullah el-İskenderî'nin (v.709/1309) türbesi içine defnedildi.
7
   

Eserleri: 

1-el-Müsâyere: İbnü'l-Hümâm’ın, Gazzâli'nin akâid hakkındaki ”er-Risâletü'l-Kudsiyye” si 

başta olmak üzere diğer Ehl-i Sünnet bilginlerinin eserlerinden yararlanarak Kelam 

problemlerini ele alıp daha geniş açıdan değerlendirdiği önemli bir Kelam kitabıdır. 

el-Müsâyere birçok defa basılmıştır. Onlardan birisi, İbnü'l-Hümâm’ın öğrencilerinden Kemal 

b. Ebî Şerif'in (v.906/ 1501) şerhi ile Kasım b. Kutluboğa'nın (v.879/1474) hâşiyesi bir arada 

basılmıştır.
8
 Yine Zeyneddin b. Kâsım'ın, Şerh el-Müsâyere, Kitab el-Müsâyere içinde, Bulak, 

1317/1889 baskısı vardır.
9
 

Müsâyere'nin Şerhleri; 

a-el-Müsâmera Şerhu'l-Müsâyere Fi'l-Akâidi'l-Münciye: 

b-Şerhu'l-Müsâyere 

c-el-Müsâyere Fî İlmi'l-Kelâm Ve'l-Akâidi't-Tevhîdiyyeti'l-Münciye Fi'l-Âhire:   

Müsâyerenin Yazma Şerhleri: 

İbnü'l-Hümâm’ın talebelerinden Kemal b.  Ebî Şerif'in (v.906 / 1501) el-Müsâmera Şerhu'l-

Müsâyere fi'l-Akâidi'l-Münciye isimli eserinin iki adet yazması Kayseri Raşid Efendi 

kütüphanesi 1408 ve 26141/2 numaralarında bulunmaktadır.
10

  

C-Müsâyere'nin Haşiyeleri 

Haşiye Ale'l-Müsâyere: 
İbnü'l-Hümâm’ın talebesi İbn-i Kutluboğa (v.879/1474) tarafından Müsayere'ye yazılan bir 

                                                           
7    Leknevî, el-Fevâ'idü'l-Behiyye, Kâhire 1324, s.180;  Nafiz Rıdvan- Uzunçarşılı, İ.Hakkı, Sivas Şehri, İstanbul 1928, s. 77-92; Yücel, Yaşar, 

Timur'un Ortadoğu, Anadolu Seferleri ve Sonuçları, Ankara 1989, s.6; Serkis, Yusuf İlyas, Mu'cemü'l Matbûâti'l-Arabiyye ve'l-Muarraba, 
Mısır 1928, I, s.278-279;  Taşköprizâde, Mevzûâtü'l-Ulûm, İstanbul 1313, I,   s.732-733; Kehhâle, Mu'cemü'l-Mü'ellifîn, Şam 1380/1961, 
X, s.264 ;    Şevkânî, el-Bedrü't-Tâlî, Kâhire 1348, II, s.201,; İbnü'l-İmâd el-Hanbelî, Şezerât, VII, s.298;  İbnü'l-İmâd el-Hanbelî, Şezerât, 
VII, s.298; Sehâvî, ed-Dav'ü'l-Lâmî, Beyrut ts, VIII, s.127-132 ; İsmâil Yiğit, İslâm Tarihi, Memlûkler (648-923/1250-1517), Kayıhan 
Yayınları, İst. 1991, VII,  s.99-117 . 

8  Bekir Topaloğlu, Kelâm İlmi, İst. 1988, s.133; Bağdatlı İsmâil Paşa, Esmâu'l-Müellifîn, İst. 1955, II, s.223,. 
9  M. Sait Yazıcıoğlu, Mâtürîdî Ve Nesefî'ye Göre İnsan Hürriyeti Kavramı, İst. 1992, s.142. 
10  Metin Yurdagür, Kayseri Râşid Efendi Kütübhânesindeki Arapça Akâid Ve Kelâm Yazmalarının Tanıtım Ve Değerlendinilmesi, İstanbul 

1989, s.92. 

 III. INTERNATIONAL HALICH CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

 

 

               www.izdas.org                                                                                                  March 12-13, 2022, İstanbul, TURKEY131



 
 

haşiyedir.
11

  

2-Fethu'l-Kadir Li'l-Âcizi'l-Fakir: Hanefi Mezhebine âit Hidâye kitabının şerhidir.
12

 

3- et-Tahrîr:
13

 Usûlü Fıkıh ilmine dâir olup Şâfi ve Hanefî metodarını ele alan bir eserdir. 

Kitab Metn et-Tahrîr fi Usûl el-Fıkh el-Hanefiyye, Tunus Milli Kütüphânesi, yazmalar kısmı, 

No: 9145'te mevcuttur.
14

  Şerhleri ise: 

a- et-Takrîr Vet't-Tahbîr 

b- Teysîru't-Tahrîr 

c- Şerhu Tahriru'l-Usul 

d- Tahrîr'in İbn Nüceym (v.970/1562) tarafından yapılan Lubbu'l-Usûl adını taşıyan bir 

özeti de vardır.
15

 

4-Fevâtihu'l-Efkâr Fi Şerhi Luma'ati'l-Envâr: Bu yazma eser Berlin kütüphanesi 6252 

numarada kayıtlı bulunmaktadır.
16

 

5-el-Ecvibetü'l-Mardıyye.
17

 

 6-Zâdü'l-Fakir: Namaza âit muhtasar bir eserdir.
18

 

7-Şerhu Bediu'n-Nizam: 
19

 

8-Risâle Fî İ’râbi Kavli’n-Nebiyye Sübhânellahi ve Bi Hamdihî.
20

  Yine bu eserin 

Süleymâniye Ktb. Esad Efendi Kısmı No: 928/2'de Risâle Fî İ’râbi Kavlihi 'Aleyh al-

Salâm Subhan Allah ve bi Hamdih adında yaklaşık dört sahife yazma nüshası vardır.  

9-İktidâü'l-Hanefiyye Bi'ş-Şâfi'iyye.
21

 

10-Ta'rib Fi'l-Kesb: Yemek yeme ve konuşmanın âdâbı gibi konular işlenmektedir. 

Yaklaşık sekiz sahifedir el yazmasıdır. 

11-“Kelimetâni Hafifetâni.”
22

 Hadisi Şerifinin gramatik açıklamasıdır. 

12- el-Fetâvi's-Siraciyye
23

 

 

4. GAZZÂLİ'NİN İBNÜ'L-HÜMÂM’A ETKİSİ 

Gazzâli'nin İbnü'l-Hümâm’ın Müsâyere isimli eseri üzerindeki etkisi gerçektir. Bu etki 

konu başlıkları yönünden daha fazla olmakla birlikte içerik açısından müstakil bir eser 

diyebileceğimiz boyutta farklılıklar taşımaktadır. Hatta bu farklılıklar arasında iki yazarın 

                                                           
11  İbn Ebî Şerif'in bu şerhi ve Kasım b. Kutluboğa'nın hâşiyesi ile bir arada basılmıştır. Bulak 1317h., bu baskının ofset yoluyla neşri, Bekir 

Topaloğlu tarafından konulan küçük bir önsöz ve fihristle birlikte çağrı Yayınları tarafından yapılmıştır, İstanbul 1400/1979.   
12  Leknevî, el-Fevâ'idü'l-Behiyye, Kâhire 1324, s.180; Taşköprizâde, Mevzûâtü'l-Ulûm, İst. 1313, I, s.732-733; Kehhâle, Mu'cemü'l-

Mü'ellifîn, Şam 1380/1961, X, s.264,  . 
13  Leknevî, el-Fevâ'idü'l-Behiyye, Kâhire 1324, s.180; Taşköprizâde, Mevzûâtü'l-Ulûm, İst. 1313, I,   s.732-733. 
14  M. Sait Yazıcıoğlu, Mâtürîdî Ve Nesefî'ye Göre İnsan Hürriyeti Kavramı, İst. 1992, s.139. 
15 

 Ahmet Özel, Hanefî Fıkıh Âlimleri, Ank. 1990, s.97;  Brockelmann, GAL, Leiden 1949, II, s.99, Supp. Leiden 1938, II, s.91-92.  
16 

 Brockelmann, GAL, Leiden 1949, II,s.99.   
17 

 Brockelmann, Supp. Leiden 1938, II, s92. 
18 

 Brockelman, GAL, Leiden 1949, II, s.99; Ahmet Özel, Hanefî Fıkıh Âlimleri, Ank. 1990, s.125. 
19  İsmâil Paşa Bağdâdi, Hediyyetü'l-Ârifîn, c.2, s.201. 
20 

 Bkz.Süyûtî, Buğyetü'l-Vu'ât, s.71; ayrıca bu hadis için bkz. Buharî, C.8, s.219, et-Tevhid B58; Müslim, C.4, s.2072, ez-ZikrB 10. 
21 

 Bkz Brockelmann,. Supp. Leiden 1938, II, s92.  
22  Bursalı Mehmet Tâhir, Osmanlı Müellifleri, İst. Ts, I, s.351. 
23

  Emrullah Fatiş, İbnü'l-hümâm'ın el-Müsâyere Adlı Eserindeki Bi'setü'l-enbiyâ ve Sem'iyyât Bahislerinin Gazzâli ile Mukâyesesi 

(Basılmamış Yüksek Lisans Tezi),  Giriş bölümü, Kayseri 1992.  
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birbirine zıd görüşlerine de şahit olmaktayız.  Karşılaştırmamızı Müsâyere'nin peygamberlik, 

ölüm ötesi ve devlet başkanlığı bahisleri üzerinde yapacağız. İbnü'l-Hümâm, Gazzâlî’nin er-

Risâletü'l-Kudsiyye'sini şerh etmeye başladığını, bu şerhin birkaç sahife sürmesinden sonra 

gayesinin dışına çıktığını, eserinin müstakil bir yapıya büründüğünü, Müsâyere'sinin baş 

kısmında yazar. Şimdi iki yazarımızı konu bazında karşılaştıralım: 

Peygamberlere İman Konusunda: 

“Allah’ın peygamber göndermesi mümkündür, peygamberlerin mucize göstermesi gerçektir, 

Kuran’ın kendisi mucizedir, Kur’an sarfa tipi bir mucize değildir” gibi yargılara her iki 

yazarımız da yer verir. Yazar İbnü'l-Hümâm bu yargılara ek olarak, peygamberlerin sayısı, 

peygamberlerin vasıfları, nebi ve resulün manası konusunu İslâm âlimlerinden ve 

muhaliflerinden bilgiler aktararak işler ve genelde kendi kanaatini da bildirir.  

İbnü'l-Hümâm Resûlullah'ın diğer mucizelerinden bir kısmını daha geniş boyutlu 

olarak ele alır ve işler.  

2-Ahiret Hayatı Konusunda: 

Kıyamette bedenli diriliş gerçektir, can araz değildir, kabir sorgulaması, kabir azabı vardır. 

Kabir sorgulanması için ölünün bedeninin bir parçasıyla ruhun ilgi kurması yeterlidir. Ruhsal 

sorgulama kabirde dünya araçlarıyla gözetlenemez, sevap ve günahlar mizan terazisinde 

tartılacaktır, sırat cehennemin ortasından geçen hava yoludur, cennet ve cehennem şu anda 

yaratılmıştır gibi görüşlere her iki yazarımız da yer verir. Bunlara ek olarak İbnü'l-Hümâm 

şefaat, küfür ile şirkin affedilmesi meselesi aklen caiz midir değil midir? bedenler toprak 

olduktan sonra ikinci yaratılışın keyfiyeti, atomların nasıl yok edileceği problemi, ruhun cisim 

olup olmaması problemi, haşirin hem ruhani hem cismani olması gibi konuları işler.  İbnü'l-

Hümâm'ın ilk defa vücut bulmuş olan beden yok olduktan sonra aynen ikinci defa vücut buldu 

ifadesi, Gazzâlî'nin Tehâfütü'l-Felâsife'sindeki bedenlerin aynısının değil de benzerinin iade 

edileceği görüşüne muhalif bir anlam taşımaktadır: Gazzâli ile İbnü'l-Hümâm arasında bu 

konuda görüş ayrılığı vardır Gazzâlî'nin görüşü şöyledir:  

 كان. ما اللعين كان ما لمثل ايجاد خلقها فاستئناف بدنال و الحيوة انعدمت مهما ألنه

Çünkü hayat ve beden yok olduğuna göre, her ikisinin de yeniden yaratılması, eski şeklinin 

benzerinin yaratılmasıdır, yoksa eskinin aynının yaratılması değildir.
24

    

İbnü'l-Hümâm, bedensiz hayatın olup olmayacağı konusunu, kabir hayatını inkâr edenlerin 

delillerini, kabirde ölünün bedenine ruhun geri verilip verilmeyeceği konularını, Eş‘arî’ler, 

Maturidî'lerden görüşler naklederek işler. Müşriklerin Çocuklarının Cennet'e girip 

giremeyeceği konusundaki ihtilafı dile getirerek, bu meselenin hükmünde girilmesi gereken 

en iyi yol, bu meselenin bilgisini Yüce Allah'a havale etmektir diyerek bu konudaki 

düşüncesini bildirir. 

İbnü'l-Hümâm mizan konusuna Kevser bahsini de kısaca ekler. 

İbnü'l-Hümâm, Sıratı inkâr etmenin dalâlet olduğu hükmünü vererek, Mutezile’nin Sırat'ı 

inkâr etmesinin sebeplerini açıklar ve bunlara cevap verir. Ayrıca konu ile ilgili hadisler ve 

âyetler nakleder. 

                                                           
24

 Gazzâli, Tehâfütü'l-Felâsife, Beyrut, 1962, s.243. 
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İbnü'l-Hümâm, Mutezile'nin bu konudaki görüşlerine cevap verir. Cennet ve Cehennem'in şu 

anda evrende var olduğuna dair Hz. Âdem ve Hz. Havva kıssalarını örnek vererir, sahâbenin, 

ayet ve hadislerde anlatılmak istenen Cennet'in, sevap yurdu olan Ebediyet Cennet'i 

olduğunda icma' ve ittifak ettiklerini bildirir. 

3-Devlet Başkanlığı Konusunda: 

“İlk dört halife seçimle iş başına gelmiştir, Müslümanlar devlet başkanı seçmekle sorumludur, 

sahabeye saygı gereklidir, Hz. Ali ile Muaviye mücadelesinin temelinde farklı içtihatlar 

yatmaktadır, devlet başkanı seçilmek için ne gibi koşullar aranır, seçmenlerin sayısı ve 

özellikleri nasıl olmalıdır, seçimde çoğunluğun oyunu alan devlet başkanı olur” gibi konular 

ortak olarak işlenirken İbnü’l-Hümâm, Hz. Ali'nin devlet başkanlığı konusunda Şia'nın 

iddialarına ayrıntılı cevaplar verir. Hz. Ebû Bekir'in devlet başkanı seçilmesi konusuna da 

geniş yer verir. 

İbnü'l-Hümâm, dört halifenin ve sahabenin fazileti ile ilgili hadisler nakleder, Hz. Ali'nin, Hz. 

Osman'ın kâtillerini Muaviye’ye teslim etmeme sebeplerini açıklar. Bagiler hakkında Ehl-i 

Sünnet'in hükmünü ve Hz. Ali'den sonra Muaviye’nin devlet başkanı olup olmadığı 

konusundaki ihtilafı dile getirir ve konu ile ilgili “Benden sonra hilâfet otuz yıldır, sonra 

zâlim melik gelir.” hadisini naklederek hadis hakkında açıklamada bulunur. 

Yezid'in tekfiri konusunda Gazzâlî Yezid'in tekfirinin câiz olmadığını savunurken, İbnü'l-

Hümâm en iyisini Yüce Allah bilir demenin doğru olacağı kanaatindedir. 

Fakat İbnü'l-Hümâm bu konuyu işlerken kendi görüşünü açıklamaksızın Eş'arî'lerin ve 

Hanefî’lerin bu konudaki görüşlerini açıklamakla yetinir. 

İbnü'l-Hümâm devlet başkanının mukallit düzeyinde bilgi sahibi olmasını yeterli görürken; 

Gazzâli, onun müctehid düzeyinde bilgi sahibi olmasını istemektedir. İbnü'l-Hümâm'ın, 

hilafetin mutlaka Kureyş'e ait olmadığı, bazı şartların eksik olması nedeniyle hilâfetin 

Kureyş'ten düşebileceğine işaret eden açıklamalar yapar, fâsık devlet başkanına itaat konusu 

ile çok üstün varken az üstünün devlet başkanlığına seçilebileceği konusunu işler. 

İbnü'l-Hümâm devlet başkanlığını zorla eline geçiren kimsenin devlet başkanı olup 

olmayacağı konusuna da açıklık getirir. 

 

SONUÇ 

Gazzâlî’nin Risâletü'l-Kudsiyye’si ile İbnü'l-Hümâm'ın el-Müsâyere Adlı Eserindeki Bi'setü'l-

enbiyâ ve Sem'iyyât Bahisleri karşılaştırılmıştır. İncelememiz sonucunda her iki eserin de 

müstakil birer eser olduğu sonucuna ulaşılmıştır. İbnü'l-Hümâm, adı geçen eserin konu 

başlıklarını büyük ölçüde aynen kullanmıştır fakat o içerik açısından konuları geniş ortamda 

tartışmıştır. O, Ehl-i Sünnet bilginlerinin diğer kitaplarından da yararlanarak konu 

değerlendirmesi yapmış, sonuçta kendi kanaatini ortaya koymuştur.  

Eserde Yüce Allah’ın peygamber göndermesinin imkânı değerlendiriliyor, buna karşı 

çıkanların görüşlerine yer verildikten sonra, Yüce Allah’ın peygamber göndermesinin 

gerekliliği anlatılıyor. Bu arada peygamberlerde bulunması gereken vasıflar üzerinde de 

duruluyor. 
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Kabir hayatı ve ahiret hayatı ile ilgili konulara giriliyor. Bu alanda Ehl-i Sünnetin inancı 

doğrultusunda bilgi veriliyor. İkinci dirilişte bedenlerin yeniden yaratılamayacağını 

savunanların bu görüşleri eleştiriliyor. Bu arada cennetin bu dünyada olduğunu savunan 

Mutezile mezhebi de eleştirilerek, onlara cevap veriliyor. 

Son olarak İmamet (devlet başkanlığı) konusuna giriliyor, İmametin seçimle olacağı tezi 

savunularak, imametin vahiy ile olduğunu savunanlar eleştiriliyor. 

Bütün bu söylenenlerin ışığında şunu söylemek mümkün gözükmektedir: İbnü'l-Hümâm, 

Gazzâli'nin Risâletü'l-Kudsiyyesin'den birinci derecede yararlanmış, ikinci derecede el-İktisâd 

Fi'l-İtikad isimli eserinden yararlanmış, üçüncü derecede Ebû Hanife, Mâturîdî, Bakıllanî, 

Nesefî, Fahreddin er-Râzî gibi Ehl-i Sünnet âlimlerinin görüşlerinden de yararlanıp 

problemleri daha geniş açıdan ele alarak esere özgün bir kimlik kazandırmıştır. 
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ÖZET 

Coronavirus disease 19 (COVID-19), akut respiratuar distress sendromuna ve dünya çapında 

binlerce ölüme neden olan pandemik hastalıktır. Sarkopeni, yaş ile ilişkili progresif kas 

kütlesi ve güç kaybıdır. Bugüne kadar sarkopeninin birçok hastalıkta negatif prognostik faktör 

olduğu, enfeksiyon riskini arttırdığı, hastaneden yatış süresini uzattığı literatürde tanımlanmış 

olmakla birlikte, COVID-19 yoğun bakım hastalarında primer sonuçlar açısından 

sarkopeninin prognostik önemi net olarak bilinmemektedir. Çalışmamızda, COVID-19 

pandemisi sırasında yoğun bakımda yatan hastalarda sarkopeni ile prognoz arasındaki ilişkiyi 

incelemeyi amaçladık. Çalışmaya 2020 Ocak-2021 Aralık tarihleri arasında hastanemiz 

COVID-19 yoğun bakımında yatan ve yatış sırasında abdomen bilgisayarlı tomografi (BT) 

çekilmiş 100 hasta dahil edildi. L3 vertebra inferior end plato düzeyindeki aksiyel tomografi 

görüntülerinde her bir hasta için kas kütle indeksi (KKİ), toplam psoas kas alanı (TPKA), 

visseral yağlanmayı gösteren visseral-subkütanöz yağ oranı (VYO) ve kas içi yağ doku içerik 

oranı (KİYİO) hesaplandı. COVID-19 yoğun bakımdaki erkek hastalar için KKİ < 36,83 veya 

KİYİO -0,21 > veya TPKA <16,74 cm2 olan (p=0,011, p=0,102, p= 0,002), kadın hastalar 

için için KKİ < 30,20 veya KİYİO -0,13 > veya TKPA <11,08 cm2 (p=0,094, p=0,058, p= 

0,013) olarak hesaplananlarda ex olma riskinin yüksek olduğunu saptadık. Bu hastalarda 

prognozun kötü olacağı mutlaka akılda tutulmalı, klinik yönetimleri buna göre yapılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: COVID-19, sarkopeni, psoas, yoğun bakım, tomografi 

 

ABSTRACT 

Coronavirus disease 19 (COVID-19) is a pandemic disease that causes acute respiratory 

distress syndrome and thousands of deaths worldwide. Sarcopenia is the progressive loss of 

muscle mass and strength associated with age. Although it has been described in the literature 

that sarcopenia is a negative prognostic factor in many diseases, increases the risk of 

infection, and prolongs hospitalization, the prognostic significance of sarcopenia in terms of 

primary outcomes in COVID-19 intensive care patients is not clearly known. We aimed to 
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examine the relationship between sarcopenia and prognosis in patients hospitalized in the 

intensive care unit during the COVID-19 pandemic in this study. A total of 100 patients who 

were hospitalized in the COVID-19 intensive care unit of our hospital between January 2020 

and December 21 and had abdominal computed tomography (CT) scanned during 

hospitalization were included in the study. Skeletal muscle index (SMI), total psoas muscle 

area (TPMA), visceral-subcutaneous fat ratio (VSR) and intramuscular adipose tissue content 

ratio (IMAC) were calculated for each patient on axial tomography images at the L3 vertebra 

inferior end plateau level. we found that the risk of dying was higher patients in the COVID-

19 intensive care unit for male patients with a BMI < 36.83 or BMI -0.21 > or TPKA <16.74 

cm2 (p=0.011, p=0.102, p= 0.002) for female patients with a BMI <30.20 or BMI > or TCPA 

< 11.08 cm2 (p=0.094, p=0.058, p= 0.013). It should be kept in mind that the prognosis will 

be poor in these patients, and their clinical management should be done accordingly. 

Keywords: COVID-19, sarcopenia, psoas, intensive care, tomography 

 

GİRİŞ 

Coronavirus disease 19 (COVID-19), akut respiratuar distress sendromuna ve dünya çapında 

binlerce ölüme neden olan pandemik hastalıktır (1,2). 

Sarkopeni, yaş ile ilişkiii progresif kas kütlesi ve güç kaybıdır. Genellikle orta yaş grubunda, 

düzensiz ve yetersiz beslenme, sedanter hayat, yeterli spor yapamamaya ikincil olarak başlar. 

Başlarda kas gücünde azalma olurken zamanla kas dokusunun yerini yağ ve fibrozis alır. 

Sarkopeninin birçok hastalıkta negatif prognostik faktör olduğu çalışmalarla kanıtlanmıştır 

(3). Dahası yapılan çalışmalar sonucunda sarkopeninin genel olarak enfeksiyon riskini 

arttırdığı, hastaneden yatış süresini uzattığı ve survival süresini azalttığı bilinmektedir (4). 

Bugüne kadar, sarkopeninin genel olarak enfeksiyon hastalıklarında kötü prognostik faktör 

olduğu literatürde tanımlanmış olmakla beraber, COVID-19 yoğun bakım hastalarında primer 

sonuçlar açısından sarkopeninin prognostik önemi net olarak bilinmemektedir (5). 

Çalışmamızda, COVID-19 pandemisi ilk dalga sırasında yoğun bakımda yatan hastalarda 

sarkopeni ile prognoz arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçladık.  

MATERYAL ve METOD 

Çalışmaya 2020 Ocak-2021 Aralık tarihleri arasında COVID-19 nedeniyle hastanemiz yoğun 

bakımında yatan ve yatış sırasında abdomen bilgisayarlı tomografi (BT) çekilmiş 100 hasta 

dahil edildi. Düşük görüntü kalitesi veya artefaktlar nedeniyle sarkopeni değerlendirmesi 

yapmaya uygun olmayan 10 hasta çalışmadan çıkarıldı(n=10). Çalışmaya dahil edilen 90 

hasta, primer sonuçlarına göre, ex (n=45) veya sağlığına ile kavuşan (n=45) olmak üzere 2 

gruba ayrıldı.  Her iki grupta da görüntüler GE Revolution® CT 512-Slice bilgisayarlı 

tomografi cihazında elde olundu. Aksiyel tomografi görüntülerinde L3 vertebra inferior end 

plate düzeyinden AW4.7 (GE Medikal sistemleri) programı kullanılarak iş istasyonununda 

kas ve yağ dokusu ölçümleri yapıldı. Kas doku alanını saptamak amacıyla -29 ile 150 

Hounsfield unit (HU) cutoff değer olarak kullanıldı ve ölçüme psoas, erektör spina, quadratus 

lumborum, transversus abdominis, external ve internal oblik kas grubu dahil edildi (6) (Resim 

1). Benzer şekilde subkütan ve visseral yağ doku alanını tespit etmek için sırasıyla -190 ile -

30 ve -150 ile -50 HU cutoff değer olarak belirlendi (7,8) (Resim 2,3). 
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Resim 1: Kas doku alanını hesaplamak amacıyla ölçüme dahil edilen psoas, erektör spina, 

quadratus lumborum, transversus abdominis, external ve internal oblik kasların ölçümü 

 

 

Resim 2: Subkütan yağ doku ölçümü 
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Resim 3: Visseral yağ doku ölçümü 

 

Her bir hasta için kas kütle indeksi (KKİ), toplam psoas kas alanı, visseral yağlanmayı 

gösteren visseral-subkütanöz yağ oranı (VYO) ve kas kalitesini gösteren kas içi yağ doku 

içerik oranı (KİYİO) hesaplandı (9). KKİ= kas dokusu alanı/ boy
2
(m

2
) şeklinde hesaplandı. 

VYO= visseral yağ doku alanı/ subkütan yağ doku alanı formülü ile elde edildi. KİYİO= 

multifidus kası (HU) / subkütan yağ doku ortalama dansitesi (HU) şeklinde formülize edildi 

(Resim 4a, 4b) (10).  

 

 

 

Resim 4a, 4b: Yüksek ve düşük KİYİO değerine sahip hastada ölçüm 
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Ayrıca toplam psoas kas alanı (cm
2
), L3 vertebra inferior end plate düzeyinde her iki psoas 

kas alanı toplamı ile hesaplandı (Resim 5) (11). 

 

 

Resim 5: Toplam psoas kas alanı ölçümü 

Verilerin değerlendirilmesinde SPPS 25 (IBM Corp. Released 2017. IBM SPSS Statistics for 

Windows, Version 25.0. Armonk, NY: IBM Corp.)  istatistik paket programı kullanılmıştır. 

Çalışmada kategorik ve sürekli değişkenler için tanımlayıcı istatistikler (ortalama, standart 

sapma, sayı ve yüzdelik dilim) verilmiştir. Ayrıca parametrik testlerin ön şartlarından 

varyansların homojenliği “Levene” testi ile kontrol edilmiştir. Normallik varsayımına ise 

“Shapiro-Wilk” testi ile bakılmıştır. 

İki grup arasındaki farklılıklar değerlendirilmek istendiğinde parametrik test ön şartlarını 

sağladığı durumda “Student’s t Test”; sağlamadığında ise “Mann Whitney–U testi” 

kullanılmıştır. p<0,05 düzeyi istatistik olarak anlamlı kabul edilmiştir.  

Toplama süresi boyunca COVID-19 hastalığı bulunan tüm hastalar katılmaya davet 

edildiğinden, örneklem büyüklüğü hesaplamasını a priori yapılmadı, ancak post hoc etki 

büyüklüğü ve gözlem gücü a posteriori yapıldı. Her alan için tüm etki büyüklükleri Cohen 

yöntemi (Cohen J 1998) ile hesaplandı. 
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BULGULAR 

Çalışmamıza ait hasta populasyonuna ait demografik verileri ve gruplar arasındaki bu açıdan 

karşılaştırma Tablo 1’de özetlenmiş olup her iki gruptaki hastalar arasında yaş, cinsiyet ve 

boy açısından anlamlı fark yoktu. Ex grubunda 28 erkek, 17 kadın hasta mevcut iken 

sağlığına kavuşan grupta 27 erkek, 18 kadın hasta mevcuttu. Ex olan grupta yaş ortalaması 

66.31±15.21 iken sağlığına kavuşan grupta aş ortalaması 64,49±14,385 idi. 

 

Tablo 1. Demografik Özelliklerinin Çalışma Gruplarına Göre Değerlendirilmesi (n=52) 

  
EX 

(n=45) 

Sağlığına kavuşan 

(n=45) 

Test 

İst. 
p 

Cinsiyet 

Erkek 28 (%62) 27 (%60) 

0,047 
3
 0,829 

Kadın 17(%38) 18 (%40) 

Yaş 
66,31±15,21 

65 (20,5) 

64,49±14,385 

65 (22) 
0,584 

1 
0,561

 

Boy 
1,69±0,052 

1,68 (0,09) 

1,67±0,04 

1,68 (0,06) 
1,041 

1 
0,301

 

*p<0,05; **p<0,01; 
1
: Student’s t Test (t); 

2
: Man Whitney U Test (z); 

3
: Ki-Kare Testi ( ); 

Özet istatistikler sayısal veriler için ortalama ± standart sapma ve Medyan (IQR), Kategorik 

veriler için Sayı (Yüzdelik) değer olarak verilmiştir. 

 

Sarkopeni değerlendirmesi için kullandığımız parametreler açısından KKİ, KİYİO ve toplam 

psoas kas alanı açısından her iki grup arasında anlamlı farklılık mevcut iken VYO açısından 

anlamlı farklılık saptamadı. Ex olan grupta KKİ değerleri, sağlığına kavuşan grup ile 

karşılaştırıldığında anlamlı derecede düşüktü(p=0,038). Benzer şekilde toplam psoas kas alanı 

da ex olan grupta anlamlı derecede azdı(p<0,05). KİYİO değeri kas içerisindeki yağ oranı 

arttıkça pozitife yaklaştığı için, ex olan grupta daha yüksekti(p=0,039). Diğer bir deyişle, ex 

olan grupta kas kütlesini ifade eden KKİ ve toplam psoas kas alanı oldukça düşük iken kas içi 

yağlı değişikliklere işaret eden KİYİO değeri oldukça yüksekti. 

Sarkopeniyi değerlendirmede kullandığımız bu dört parametre kendi içerisinde sarkopeniyi 

göstermedeki etki gücüne göre değerlendirildiğinde en etkili ölçüm parametresinin toplam 

psoas kas alanı olduğunu belirledik (Tablo 2).  
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Tablo 2. Sarkopeni ile hastalığın primer sonuçlarının ilişkisinin değerlendirilmesi ve 

sarkopeni değerlendirmesinde kullanılan tomografik ölçümlerin primer sonuçları predikte 

etme gücünün değerlendirilmesi (n=52) 

  
EX 

(n=45) 

Sağlığına kavuşan 

(n=45) 
Test İst. p 

Effect 

Size 
Power 

KKİ 
34,33±8,659 

34,22 (13,49) 

39,1±9,667 

37,7 (12,81) 
-2,078 

2
 0,038 * 0,254 0,222 

VYO 
0,96±0,692 

0,82 (0,42) 

0,93±0,541 

0,87 (0,68) 
-0,230 

2
 0,818 0,028 0,052 

KİYİO 
-0,06±0,198 

-0,09 (0,26) 

-0,16±0,226 

-0,25 (0,29) 
2,098 

1
 0,039 * 0,442 0,545 

Toplam 

psoas kas 

alanı(cm
2
) 

1313,58±483,772 

1340 (732) 

1718,91±555,944 

1745 (754,5) 
-3,690 

1
 

0,001 

** 
0,778 0,954 

*p<0,05; **p<0,01; 
1
: Student’s t Test (t); 

2
: Man Whitney U Test (z); Özet istatistikler 

ortalama ± standart sapma değer olarak verilmiştir. 

 

Ayrıca COVID-19 yoğun bakımdaki erkek hastalar için KKİ < 36,83 veya KİYİO -0,21 >  

veya toplam psoas kas alanı <16,74 cm
2
 olan(p=0,011, p=0,102, p= 0,002), kadın hastalar için 

için KKİ < 30,20 veya KİYİO -0,13 >  veya toplam psoas kas alanı <11,08 cm
2
 olan 

(p=0,094, p=0,058, p= 0,013) hastalarda ex olma riskinin istatistiksel olarak anlamlı olduğunu 

tespit ettik(Tablo 3)(Grafik 1). 

Tablo 3. Kas Ölçümlerinin Çalışma Grupları ve Cinsiyete Göre Değerlendirilmesi (n=90) 

    
AUC (%95 GA) Cut Off p 

Sensitivity 

(%) 

Specificity 

(%) 

KKİ 

Erkek 
0,700 

(0,563;0,838) 
36,83 0,011 0,667 0,679 

Kadın 
0,493 

(0,293;0,694) 
30,20 0,947 0,889 0,353 

Toplam 
0,627 

(0,512;0,742) 
31,17 0,038 0,778 0,422 

KİYİO 

Erkek 
0,372 

(0,221;0,523) 
-0,21 0,102 0,519 0,250 

Kadın 
0,312 

(0,129;0,495) 
-0,13 0,058 0,444 0,294 

Toplam 
0,354 

(0,238;0,470) 
-0,14 0,017 0,422 0,356 

Toplam 

psoas kas 

alanı 

Erkek 
0,739 

(0,607;0,872) 
1674,00 0,002 0,667 0,714 

Kadın 
0,745 

(0,579;0,911) 
1108,50 0,013 0,778 0,647 

Toplam 
0,719 

(0,614;0,824) 
1540,00 0,001 0,622 0,689 
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TARTIŞMA 

COVID-19 günümüzde halen tüm dünya için büyük bir sorun arz etmektedir. Sarkopeni, kas 

dokunun yerini yağ ve fibrotik dokunun alması durumu olup kas güçsüzlüğüne neden 

olmaktadır. COVID-19 enfekisyonu seyrinde solunum kaslarının gücü büyük önem taşımakta 

olup sarkopenisi olan hastalarda tüm kas grubunda olduğu gibi solunum kaslarında da güç 

kaybı ve atrofi meydana gelmektedir. Ayrıca sarkopeni, hastanın yeterli metabolik kapasiteye 

sahip olmadığına işaret etmektedir. Bu durum, hastanın metabolik olarak çok aktif olduğu 

özellikle sitokin fırtınası döneminde yetersiz metabolik yanıta neden olmaktır (12). 

Yapılan çalışmalarda sarkopeninin koroner arter hastalığının seyri ve sonucu, kanser cerrahisi 

sonrası iyileşmesi, periferik arter hastalıklarının survileri ve cerrahi sonrası yara iyileşmesi 

gibi pekçok tıbbi durum ve hastalıkta negatif prognostik faktör olduğu bildirilmiştir (13-16) 

Ayrıca Tatsuma Okazaki ve ark. ileri yaş grubu üzerinde yaptıkları çalışmada, sarkopeninin 

hem pnömoni gelişimi için risk faktörü olduğunu hem de aspirasyon pnömoni gelişmiş 

hastalarda mortaliteyi arttığını belirtmişlerdir (17). Benzer şekilde Sung Jin Bae ve ark. ileri 

yaş grubunda pnömonisi olan hastalarda tomografi ile yapılan sarkopeni değerlendirmesinin 

CURB-65 skoru ile karşılaştırıldığında prognoz değerlendirmede daha üstün olduğunu 

saptamışlardır (18). 

Bugüne kadar COVID-19 yoğun bakım hastalarında sarkopeni ile primer sonuç arasındaki 

ilişki değerlendirilmemiştir. Sarkopeninin, birçok hastalık seyrinde olduğu gibi COVID-19 

seyrinde de benzer şekilde negatif prognostik faktör olup olmadığını araştırdığımız 

çalışmamızın sonuçlarına göre, KKİ ve toplam psoas kas alanı düştükçe veya KİYİO arttıkça 

hastanın mortalite riski anlamlı ölçüde artmakta olup literatür ile benzerdir (17,18). Ayrıca 

ROC analizinin sonuçlarına göre; COVID-19 yoğun bakımdaki erkek hastalar için KKİ < 

36,83 veya KİYİO -0,21 >  veya toplam psoas kas alanı <16,74 cm2 olan(p=0,011, p=0,102, 

p= 0,002), kadın hastalar için için KKİ < 30,20 veya KİYİO -0,13 >  veya toplam psoas kas 

alanı <11,08 cm2 (p=0,094, p=0,058, p= 0,013) olarak hesaplananlarda ex olma riski anlamı 

ölçüde artmaktadır. 
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Çalışmamızın sonuçları, halen devam etmekte olan COVID-19 pandemisinde hasta 

değerlendirme ve yönetiminde referans olarak kullanılabilir olması nedeniyle önem 

taşımaktadır. Bununla birlikte, çalışmamızda sarkopeninin COVID-19 yoğun bakım 

hastalarında prognoz üzerine etkisi değerlendirilmiş olup, gelecekte COVID-19 servis 

hastaları veya ayaktan tedavi alan COVID-19 hastalarında sarkopeni açısından 

değerlendirmeler yapılabilir. 

Sonuç olarak; COVID-19 yoğun bakımdaki erkek hastalar için KKİ < 36,83 veya KİYİO -

0,21 >  veya toplam psoas kas alanı <16,74 cm2 olan, kadın hastalar için için KKİ < 30,20 

veya KİYİO -0,13 >  veya toplam psoas kas alanı <11,08 cm2 olarak hesaplananlarda 

prognozun kötü olduğu mutlaka akılda tutulmalı, bu hastaların klinik yönetimleri bu 

parametre göz önüne alınarak yapılmalıdır. 
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ÖZET 

Diş avülsiyonu, ilgili bölgede meydana gelen travma sonucunda bir dişin alveoler soketten 

tamamen ayrılması olarak tanımlanmaktadır. Daimi diş avülsiyonu en sık 7-9 yaş arası 

çocukların daimi keserlerini etkilemektedir. Keser protrüzyonü, yetersiz dudak kapanışı ve 

artmış overjet gibi durumlar, üst anterior bölgenin gördüğü travma sonrasında avülsiyon için 

risk faktörü oluşturmaktadır. Avülsiyona uğramış daimi dişler replante edilerek ağız 

içerisinde yeniden fonksiyon kazanabilmektedir. Replantasyonun uzun dönem prognozunu 

etkileyen temel faktörler ise dişin ağız dışında kaldığı süre, bu sürede içerisinde bulunduğu 

ortam ve kök gelişim aşamasıdır. 

Bu vakada 9,5 yaşındaki erkek hastanın okulda düşmesi ile meydana gelen dental travmanın 

tedavisi ve 24 aylık takip süreci sunulmaktadır. Travmadan 1,5 saat sonra kliniğe başvuran 

hastada avülse olan kök gelişimi tamamlanmamış sağ üst santral diş replante edilmiş ve 3 

hafta süre ile splint uygulaması yapılmıştır. Travma sonrası 10. günden başlanarak ilgili dişe 

apeksifikasyon tedavisi gerçekleştirilmiştir. Hasta tedavi sonrası 1, 3, 6, 9,12, 18 ve 24. 

aylarda takip edilmiştir. 

Büyüme ve gelişimi devam eden çocuk hastalarda avülse daimi dişlerin replantasyonunun 

temel amacı hastanın kemik gelişiminin tamamlanıp implant veya daimi protetik bir tedavinin 

yapılabileceği döneme kadar dişi yerinde tutmak, bu sayede alveolar kretin vertikal ve 

horizontal olarak hacmini korumaktır. Aynı zamanda hastaya fonksiyonel, estetik ve 

psikolojik olarak fayda sağlanır. Avülse dişlerin replantasyonu sonrasında eksternal 

inflamatuar kök rezorpsiyonu ve eksternal replasman rezorpsiyonu karşılaşılabilen olumsuz 

sonuçlardandır. Bildirilen vakada 24 aylık takip sürecinde klinik ve radyografik olarak 

herhangi bir patolojiye rastlanmamıştır.  

Anahtar Kelimeler: Dental Travma, Avülsiyon, Replantasyon, Çocuk Diş Hekimliği 
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SUMMARY 

Tooth avulsion is defined as the complete displacement of a tooth from the alveolar socket as 

a result of trauma in the relevant area. Permanent tooth avulsion most commonly affects the 

permanent incisors of children aged 7-9 years. Conditions such as incisor protrusion, 

inadequate lip closure and increased overjet are risk factors for avulsion after trauma to the 

upper anterior region. Avulsed permanent teeth can be replanted and regain function in the 

mouth. The main factors affecting the long-term prognosis of replantation are the time the 

tooth is outside the mouth, the environment it is in during this period, and the root 

development stage. 

In this case, the treatment of dental trauma caused by the fall of a 9.5-year-old male patient at 

school and a 24-month follow-up period are presented. In the patient who applied to the clinic 

1.5 hours after the trauma, the avulsed right upper central tooth which have uncompleted root 

development was replanted and splint was applied for 3 weeks. Starting from the 10th day 

after the trauma, apexification treatment was performed on the related tooth. The patient was 

followed up at 1, 3, 6, 9, 12, 18 and 24 months after treatment. 

The main purpose of replantation of avulsed permanent teeth in pediatric patients whose 

growth and development continues is to keep the tooth in place until the patient's bone 

development is completed and an implant or permanent prosthetic treatment can be 

performed, thus maintaining the volume of the alveolar crest vertically and horizontally. At 

the same time, functional, aesthetic and psychological benefits are provided to the patient. 

External inflammatory root resorption and external replacement resorption are adverse 

outcomes that can be encountered after replantation of avulsed teeth. In the reported case, no 

clinical or radiographic pathology was found during the 24-month follow-up period. 

Keywords: Dental Trauma, Avulsion, Replantation, Pediatric Dentistry 

 

GİRİŞ 

Diş avülsiyonu, yaşanan travma sonucunda bir dişin alveoler soketten tamamen ayrılması 

olarak tanımlanır (1). Daimi dişlerin avülsiyonu, tüm dental travmaların %0,5-16’sını 

oluşturur (2, 3). Daimi diş avülsiyonu en sık 7-9 yaş arası çocukların daimi keserlerini 

etkilemekte olup, protrüzyon, yetersiz dudak kapanışı ve artmış overjetin risk faktörü 

oluşturduğu bilinmektedir (4-6). 

Avülse daimi diş genellikle replantasyon ile yerinde tutulabilmekte olup; uzun dönem 

prognozu dişin ağız dışında kalma süresine, bu sürede içerisinde tutulduğu ortama, avülse 

dişin travma öncesindeki durumuna, hastanın yaşına ve dişin kök gelişim aşamasına bağlıdır 

(7). Dişin ağız dışında kaldığı süre ve bu sürede içerisinde bulunduğu ortam periodontal 

ligament hücrelerinin canlılığını etkilemektedir (7). 

Dişin olay yerinde hemen replante edildiği durumlarda PDL hücreleri büyük olasılıkla canlı 

kalmaktadır. Ayrıca süt, serum fizyolojik, hastanın kendi tükürüğü veya Hanks’ın Balanslı 
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Tuz Solüsyonu gibi özel taşıma vasatlarının kullanımı ile 60 dakikaya kadar geçen ağız dışı 

bekleme sürelerinde PDL hücreleri yine canlılıklarını sürdürebilmektedir (7). 

Bu vaka raporunda 9,5 yaşındaki erkek hastanın avülse olmuş sağ üst santral kesici dişinin 

replantasyonu 2 yıllık takip süreci ile birlikte sunulmaktadır. 

OLGU SUNUMU 

9,5 yaşındaki erkek hasta, okulda düşmesi sonucunda sağ üst santral dişinin yerinden çıkması 

nedeniyle Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim 

Dalı’na başvurdu. Travmanın başvurudan 1,5 saat önce meydana geldiği, avülse dişin 40 

dakika kadar peçete içerisinde kuru olarak bekletildiği, daha sonradan süt içerisine konulduğu 

ve toplam ağız dışı bekleme süresinin 90 dakikaya yakın olduğu öğrenildi. Hasta velisinden 

alınan anamnez sonucunda hastanın herhangi bir sistemik hastalığının bulunmadığı, travma 

sonrasında kliniğimize başvuru öncesinde acil tıp hekimi tarafından kafa travması açısından 

muayene edildiği ve dental travmaya ek herhangi bir bulgu tespit edilmediği öğrenildi. 

Yapılan ekstraoral muayenede çene ucu ve burun bölgesinde abrazyon yaralanmalarının 

bulunduğu (Figür-1), intraoral muayenede ise 11 numaralı dişin avülse olduğu, 12, 21 ve 22 

numaralı dişlerde sublüksasyon bulunduğu ve 22 numaralı dişte aynı zamanda mine kırığı 

mevcut olduğu tespit edildi (Figür 2A). Klinik ve radyografik muayenede alveolar kemikte 

herhangi bir fraktür tespit edilmedi (Figür 3A). Hasta velisine dişlerin prognozu hakkında 

bilgi verilerek aydınlatılmış onam formu alındı. 

Avülse diş serum fizyolojik içerisinde hafifçe çalkalanarak üzerindeki eklentiler uzaklaştırıldı. 

Kök yüzeyine aplikatör yardımı ile flor (Biflouride 12, Voco) uygulaması yapıldı. Lokal 

anestezi uygulamasını takiben, soketin içerisi serum fizyolojik ile yıkandı. Avülse diş 

kuronundan tutularak minimal parmak basıncı ile sokete yerleştirildi. Ardından 55-65 

numaralı dişler arasına esnek splint uygulaması yapıldı (Figür 2B). Dişin konumu radyografik 

olarak doğrulandı (Figür 3B). İki hafta süre ile yumuşak diyet ve yumuşak diş fırçası ile 

fırçalama önerildi. Hastaya antibiyotik (Amoksisilin + Klavulanik asit türevi 400 mg şurup- 

2x1) ve klorheksidin içerikli sprey reçete edildi. Hasta tetanoz aşısı için yönlendirildi. Yedi 

gün sonraya randevu verildi. 

Yedinci günde 11 numaralı diş ekstirpe edilerek kök kanalına Ca(OH)2 uygulandı (Figür 3C). 

İkinci haftanın sonunda 11 numarada mobilitenin devam etmesi nedeniyle splint süresi bir 

hafta daha uzatılarak 21. Günde splint söküldü (Figür 4A), 22 numaralı diş kompozit ile 

restore edildi. 11 numaralı dişin daimi kanal dolumu öncesinde ideal bir apikal tıkamanın 

sağlanabilmesi için 3 ay aralıklarla Ca(OH)2 uygulaması yapılarak 9. ayda kanal tedavisi 

tamamlandı. 12, 18 ve 24. aylarda hastanın takiplerinde herhangi bir patolojik bulguya 

rastlanılmadığı tüm oral dokuların sağlıklı olduğu görüldü (Figür 5, Figür 6). 

TARTIŞMA 

Avülsiyon vakalarında en iyi prognoz dişin kaza yerinde replante edilmesi ile sağlanmaktadır. 

Kaza yerinde replantasyonun sağlanamadığı durumlarda dişin prognozu periodontal ligament 

hücrelerinin canlılığını koruyabilen bir vasatın kullanımına bağlıdır. Süt kolaylıkla erişilebilen 

bir ürün olup, fizyolojik ozmolariteye (270 Osm/kg) ve pH’a (6,5-7,2) sahiptir. Aynı zamanda 

besin ve büyüme faktörleri içermesi ile PDL hücrelerinin canlılığını koruma şansını 

arttırmaktadır(8). Sunulan vakada ağız dışı süre 60 dakikadan fazla olmakla birlikte sürenin 

bir kısmının süt içerisinde geçmiş olması prognozu arttıran bir faktör olarak düşünülebilir. 
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Travmatik yaralanmalar sonrasında pulpanın ve periodontal ligamentin iyileşmesinin 

desteklenmesi için gereken stabilizasyon çeşitli splintleme yöntemleri ile sağlanmaktadır. 

Travmatize dişin splintleme süreci boyunca fizyolojik harekete sahip olması periodontal 

ligamentin iyileşmesini desteklemektedir (9). Fonksiyonel hareketlere izin vermeyen rijit 

splintleme yöntemlerinin ankiloz riskini arttırdığı bildirilmiştir (10). Sunulan vakada 

uygulanmış olan misina ve kompozit splint, ek uyumlandırma gerektirmemesi ile çocuk 

hastalarda avantaj sağlayan esnek bir splintleme yöntemidir (9). Karışık dişlenme 

dönemindeki çocuklarda ark üzerindeki mobil süt dişleri veya tam olarak sürmemiş daimi 

dişler nedeniyle splintleme zorlaşabilmekte ve destek diş sayısının arttırılması 

gerekebilmektedir (11). Karışık dişlenme döneminde bulunan bu vakada da 53 ve 54 numaralı 

dişlerin mobil olması, 23 ve 24 numaralı dişlerin tam sürmemiş olması nedeni ile 55 ve 65 

numaralı dişler splinte eklenmiştir. 

Uluslararası Dental Travmatoloji Derneği, daimi dişler için avülsiyon rehberi, kök ucu kapalı 

dişler için replantasyon sonrası 2 hafta içerisinde kök kanal tedavisine başlanmasını 

önermektedir. Fakat kök gelişiminin devam edebilmesi için immatür dişlerin replantasyonu 

sonrasında pulpanın revaskülarizasyonuna izin vermek temel hedef olmalıdır. Bununla 

birlikte erken dönemde kök kanal tedavisi başlanmayan dişlerde enflamatuar kök 

rezorpsiyonu riski, pulpanın revaskülarize olma şansı ile karşılaştırılarak vakaya özel olarak 

karar verilmesi önerilmektedir (7). Sunulan bu vakada avülse 11 numaralı dişte açık apeks 

bulunması ancak dişin kök gelişiminin ileri evrelerinde olması nedeniyle pulpanın 7. günde 

ekstirpe edilmesi ve apeksifikasyon tedavisinin uygulanmasına karar verilmiştir. 9. Ayda kök 

kanal tedavisi tamamlanmış ve takip randevularında dişte eksternal inflamatuar kök 

rezorpsiyonuna ait klinik ve radyografik bir bulgu gözlenmemiştir. 

Periodontal ligamentin nekrotik olduğu varsayılabilen ekstra alveolar periyotları uzun olan 

dişlerde, eksternal replasman rezorpsiyonu riski göz önüne alınmalıdır. Replasman 

rezorpsiyonunun gelişim hızı hastanın kemik turn-over hızına bağlı olarak gelişmekte ve genç 

bireylerde oldukça agresif seyredebilmektedir (12, 13). Genç bireylerde ankiloz gelişmesi 

durumunda alveolar prosesin gelişimi lokal olarak durur, ilgili dişte infraoklüzyon ve komşu 

dişlerde devrilme meydana gelir (14). Avülse dişlerin gecikmiş replantasyonu sonrasında 

meydana gelecek kök rezorpsiyonunu inhibe etmek için kök yüzeyinin sodyum florür (15), 

tetrasiklin (16), kalay florür (16), sitrik asit (17), bifosfonatlar (18) ve indometasin (19) gibi 

çeşitli maddelerle tedavi edilmesi önerilmiştir. Bununla birlikte, sodyum florür dışında, kök 

rezorpsiyonunun uzun süreli inhibisyonu gösterilmemiştir (4). Sunulan vakada %6 kalsiyum 

florür ve %6 sodyum florür içeren şeffaf flor lakı Bifluorid 12 (Voco) replantasyon öncesinde 

kök yüzeyine aplikatör yardımı ile uygulanmıştır. 24 aya kadar süren takip randevularında 

dişte klinik veya radyografik olarak replasman rezorpsiyonu bulgusu görülmemiştir. 

SONUÇ 

Büyüme ve gelişimi devam eden çocuk hastalarda avülse daimi dişlerin replantasyonunun 

temel amacı hastanın kemik gelişiminin tamamlanıp implant veya daimi protetik bir tedavinin 

yapılabileceği döneme kadar dişi yerinde tutmak, bu sayede alveolar kretin vertikal ve 

horizontal olarak hacmini korumaktır. Aynı zamanda hastaya fonksiyonel, estetik ve 

psikolojik olarak fayda sağlanır (4). Avülse dişlerin replantasyonu sonrasında eksternal 

inflamatuar kök rezorpsiyonu veya eksternal replasman rezorpsiyonu gelişebilmektedir (7). 

Bildirilen vakada 24 aylık takip sürecinde herhangi bir patolojiye rastlanmamıştır. Erken 
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dönemde kök kanal tedavisine başlanarak inflamatuar rezorpsiyon riskinin azaltıldığı, dişin 

ağız dışında kaldığı sürenin bir kısmını süt içerisinde geçirmiş olması ve kök yüzeyine flour 

lak uygulanması ile de replasman resorpsiyonu riskinin azaltıldığı düşünülmektedir. Hastanın 

12 ay aralıklar ile takibine devam edilecektir. 
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Figür Dizini 

 

 

Figür 1: Travma sonrası ağız dışı görünümü 
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Figür 2: (A) Travma sonrası hastanın ağız içi görünümü, (B) Splint uygulaması sonrası 

hastanın ağız içi görünümü 

 

Figür 3: (A) Travma sonrası alınan periapikal radyografi, (B) Splintleme yapıldıktan sonra 

alınan periapikal radyografi, (C) Ca(OH)2 uygulaması yapıldıktan sonra alınan periapikal 

radyografi 
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Figür 4: (A) 3. hafta splint söküldükten sonra ağız içi görünüm, (B) 6. hafta ağız içi görünüm 

 

Figür 5: (A) 9. ay kök kanal tedavisi sonrası radyografi, (B) 18. ay kontrol radyografisi, (C) 

24. ay kontrol radyografisi 
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Figür 6: (A) 18. ay ağız içi görünüm, (B) 24. ay ağız içi görünüm 
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ÖZET 

Aristoteles, Yunan felsefesinin son verimli günlerinde doğdu. Ölümünden yaklaşık 2000 yıl 

sonra onun gibi bir filozof ortaya çıkmamıştı. Russell'a göre Aristoteles'in bu dönemdeki yeri 

ve ikametgahı, şüphesiz Katolik Kilisesi'nin hegemonyası ve ikametgahı ile aynı düzeydedir. 

Bu nedenle Aristoteles'in bilimsel gelişme konusundaki fikirleri en büyük engellerden biri 

olarak kabul edilir. 17. yüzyılın başından itibaren, herhangi bir bilimsel atılım, yalnızca 

Aristoteles'in herhangi bir fikrine muhalefetle sonuçlandı.  

Aristoteles'e göre erdem, ahlaki ve entelektüel olmak üzere ikiye ayrılır. Bunlar nefsin iki 

kısmına tekabül eder. Aklın erdemi öğrenmekle, ahlak erdemi ise alışkanlıkla (tekrarla) elde 

edilir. Yasal vergilendirmenin ana görevi, iyi alışkanlıkları yaymaktır. Bu konu iyi 

vatandaşlar yaratacaktır. Adaleti destekleyerek adil olacağız. Erdem adalet gibidir. 

Aristoteles'e göre insan, iyi işleri tekrar ederek yavaş yavaş zevk alır. Bu arada ortalarda 

hareket etme konusu çok önemli. Erdem ve erdem doğrudan aşırılıklar ile aşırılıklar arasında 

yer alır.  

Ruhun akla sahip yanı, “biri asıl ve kendisi akıl sahibi olan, ötekisi ise babanın sözünü 

dinleyen  [akıl alan] anlamda iki kısıma ayrılır. Bu bölümleme ayrıca, “biri, ilkeleri başka 

türlü olmayacak nesnelere, öteki de ilkeleri başka türlü olabilecek nesnelere baktığımız” kısım 

olaraq da geçer. Yine ruhun akla sahip yanının “bu parçalarından birine tartan ya ötekine 

bilimsel” kısım da denir. Ruhun akla sapib yanı, bilme ve akıl yürütme gücünü sahiptir ve 

yalnızca insanda bulunur. 

Aristoteles’in Etik Görüşü ataklık değil eksiği olan korkaklık gibi görünür. Bunun ise iki 

nedeni vardır. İlki nesnenin kendisinden kaynaklanır: Bir uç ortaya daha yakın ve ona benzer 

görünür. İkincisi ise bizden kaynaklanır: Eğilimimiz olan eylemler çoğu kez ortaya karşıtmış 

gibi görünür. 

Aristoteles`e göre Erdem, dönüp-dolaşıp sonunda insana varır, insanı hedefler. İnsan, tür 

olarak insan, belirli türden bir yapı taşır. İşte bu varlığın yapısına, neliğine dair  bütün veriler, 

onun ruhunda barınır. Fakat bu, ne mistik anlayışta bir ruh betimidir ne de modern 

psikolojinin tasarladığı anlamda... Ruh, bütün canlılığı,  bütün insani eylem, edim ve 

etkinlikleri barındıran bir tözdür.  

Anahtar kelimler: Aristoteles, Erdem, Ruh, Ruh incelenmesi 
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SUMMARY 

Aristotle was born in the last fruitful days of Greek philosophy. Nearly 2,000 years after his 

death, there was no philosopher like him. According to Russell, Aristotle's place and 

residence in this period is undoubtedly on the same level as the hegemony and residence of 

the Catholic Church. This is why Aristotle's ideas on scientific development are considered 

one of the greatest obstacles. From the beginning of the 17th century, any scientific 

breakthrough resulted only in opposition to any of Aristotle's ideas. According to Aristotle, 

virtue is divided into moral and intellectual. These correspond to the two parts of the soul. 

Virtue of reason is acquired by learning, moral virtue by habit (repetition). The main task of 

legal taxation is to spread good habits. This issue will create good citizens. We will be just by 

supporting justice. Virtue is like justice. According to Aristotle, man gradually takes pleasure 

in repeating good deeds. In the meantime, the issue of moving in the middle is very important. 

Virtue and virtue lie directly between extremes and extremes. 

According to Aristotle, Virtue, in the end, ends up in the human, it aims at the human being. 

Man, man as a species, carries a certain kind of structure. Here, all the data about the structure 

and nature of this being resides in his soul. But this is neither a description of the soul in 

mystical understanding, nor in the sense conceived by modern psychology... The soul is a 

substance that contains all vitality, all human actions, actions and activities. 

The wise side of the soul is divided into two parts, one being the original and the wise one, 

the other obedient to the father's word [receiving reason]. This division is also referred to as 

the part where we “look, one, at objects whose principles may not be otherwise, and on the 

other, at objects whose principles may be otherwise.” Again, the rational side of the soul is 

also called "the weighing one of these parts or the scientific part of the other". The rational 

side of the soul has the power of knowing and reasoning and is found only in man. Aristotle's 

Ethical View does not appear to be impulsiveness but rather cowardice which is lacking. 

There are two reasons for this. The first arises from the object itself: one end looks closer and 

more like the middle. The second originates from ourselves: the actions that we are inclined to 

do often seem counterintuitive. 

According to Aristotle, virtue is man's avoidance of excesses and deficiencies, always seeking 

the middle, and choosing it. This middle, of course, is not a mathematically precise middle, 

but rather the middle "for us". Virtue is aiming at this middle ground. 

According to us, Aristotle defines middle as "to act as necessary, when necessary, towards the 

necessary things, towards the necessary people", and accepts this as a manner of conduct 

peculiar to virtue. 

Keywords: Aristotle, Virtue, Spirit, Study of Spirit 

 

Giriş 

Aristoteles, Yunan felsefesinin son verimli günlerinde doğdu. Ölümünden yaklaşık 2000 yıl 

sonra onun gibi bir filozof ortaya çıkmamıştı. Russell'a göre Aristoteles'in bu dönemdeki yeri 

ARISTOTLE'S VIEW OF VIRTUE AND THE STUDY OF WHY SPIRIT IN ETHICS 

HOW TO STUDY HIS DOING AND SPIRIT 

 III. INTERNATIONAL HALICH CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

 

 

               www.izdas.org                                                                                                  March 12-13, 2022, İstanbul, TURKEY158



ve ikametgahı, şüphesiz Katolik Kilisesi'nin hegemonyası ve ikametgahı ile aynı düzeydedir. 

Bu nedenle Aristoteles'in bilimsel gelişme konusundaki fikirleri en büyük engellerden biri 

olarak kabul edilir. 17. yüzyılın başından itibaren, herhangi bir bilimsel atılım, yalnızca 

Aristoteles'in herhangi bir fikrine muhalefetle sonuçlandı.  

Aristoteles'in felsefesi, etik üzerine üç bağımsız çalışmayı içeriyordu. Bunlardan biri 

“Nicomas Etiği” broşürüdür. Aristoteles'in felsefesinde madde, imge, ruh, ruh ve erdem gibi 

terimlerin karmaşıklığı ve açıklanması, kuşkusuz onun felsefesinde ruh ve erdem 

çalışmalarının önemini artırmıştır.  Bu temelde, ruhun ne olduğunu inceliyoruz. Aristoteles'in 

"manevi dünya" üzerine çalışması, psikoloji üzerine`de ilk monografi olarak kabul edilir. Ona 

göre zihin ve beden ayrımı imkansızdır. Aristoteles’e göre, ruhun bu üç kademesinin birbirleri 

ile olan ilişkisi, maddenin formla olan ilişkisi gibidir. Hayvani ruh bitkisel ruha, insani ruh ise 

hayvani ruha hakimdir. Fakat akla sahip olan insani ruh, aynı zamanda, bilen bir ruhtur. 

Ruhun bu en alt derecesi, kendisini izleyen diğer dereceler tarafından da içerilmektedir. Zaten 

Aristoteles için insanı hayvandan ayıran başlıca fark, insanın bilen bir varlık olmasıdır. Çünkü 

insan etrafındaki olayları algılamakla kalmaz, onların sebeplerini de bilir. Aristoteles, insanın 

bilen bir ruh olduğu görüşünde Platon’la birleşmektedir. Gerek Platon, gerekse Aristoteles 

insanın algılamakla kalmadığını, daha ileri giderek düşünme ile kavramlar meydana 

getirdiğini kabul ederler. Fakat kavramların ortaya çıkışı meselesinde tekrar birbirleri ile fikir 

ayrılığına düşerler. Platon’a göre ruh doğmadan önce de vardı ve ölümden sonra da var 

olacaktır. Ruh, kavramları doğmadan önceki hayatında elde etmiş ve bu kavramları doğarken 

dünyaya beraber getirmiştir. Bundan dolayı Platon’a göre kavramlar doğuştandır. Aristoteles 

ise, Platon’un bu görüşlerini reddetmiştir. Ona göre, bütün kavramlar deney ve algıdan 

meydana gelir, zihinde algılanmayan hiçbir şey bulunmaz. 

Ruhun Doğası Aristoteles, ruhun araştırılması ve bilinmesinin tüm gerçeğin incelenmesine ve 

özellikle doğa bilimine önemli bir katkıda bulunacağından dolayı çok önemli olduğunu 

vurgulamaktadır. Aristoteles’e göre ruh hakkında güvenli bir bilgi edinmek, tümüyle ve her 

anlamda en güç şeylerden biridir. Çünkü ruhun ne olduğu sorusunu çözecek genel bir yöntem 

yoktur. Aristoteles, ruh hakkındaki görüşlerine, kendisinden önce gelen düşünürlerin 

fikirlerine ilişkin bir tartışmayla başlamaktadır. O, kendisinden önceki filozofların ruh 

hakkındaki yapmış oldukları tartışmaların daha çok insan ruhu üzerinde yoğunlaşıp, insanın 

dışında diğer organizmalarda da var olan ruhun, insan ruhuyla aynı türden olup olmadığı 

hakkında yeterli bir bilgiye sahip olmadıklarını iddia etmektedir.  

Araştırma və bulgular 

Aristoteles`e göre her beden kendine özgü bir biçime ve şekle sahiptir ve ruhun başka bedene 

girmesi, aşağı yukarı flüt yapan marangozun sanatının flütlerden geldiğini söylemek gibidir. 

Bir örsle flüt sesi, bir flütle örs sesi çıkarılamayacağı gibi bir at bedeniyle de insan ruhuna 

sahip olunamaz. Her ruh kendi bedeni için özel olduğu gibi, her beden de kendi ruhu için 

özeldir (Aristoteles, 2001: 38). Aristoteles’e göre, ruh bedenin hareketlerini gerçekleştiren bir 

form, her türlü hareketin sebebi olmakla birlikte bedenden bedene dolaşan bir gezgin değildir. 

Aristoteles burada Platon’a ve Pythagorasçılar’a karşı çıkmaktadır. Platon, ruhların doğumdan 

önce var olduklarına, can verdikleri bedenlerin ölümünden sonra da hayatta kalmayı 

sürdürdüklerine ve başka bedenlere göç ettiklerine inanmıştı. 

Ruhun akla sahip yanı, “biri asıl ve kendisi akıl sahibi olan, ötekisi ise babanın sözünü 

dinleyen  [akıl alan] anlamda iki kısıma ayrılır. Bu bölümleme ayrıca, “biri, ilkeleri başka 
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türlü olmayacak nesnelere, öteki de ilkeleri başka türlü olabilecek nesnelere baktığımız” kısım 

olaraq da geçer. Yine ruhun akla sahip yanının “bu parçalarından birine tartan ya ötekine 

bilimsel” kısım da denir. Ruhun akla sapib yanı, bilme ve akıl yürütme gücünü sahiptir ve 

yalnızca insanda bulunur. 

Aristoteles’e göre ruhun dereceleri birbirinden aktiflik dereceleri ile ayrılırlar. Hiyerarşik bir 

yapıya sahip olan bu sıralamada aşağıdan yukarıya çıktıkça aktiflik de artar. Ruhun 

yetilerinden birisi de hayal gücüdür. Hayal gücü ruhun yetileri hiyerarşisinde duyumun hemen 

üstünde yer alır. Fakat duyuma sıkı sıkıya bağlıdır. Duyum olmazsa hayal gücünden söz 

edilemez. Aristoteles, hayal gücü yetisini duyum yetisi ile karşılaştırır. Duyumların her zaman 

gerçek olmasına karşın hayal sonucu meydana gelen şey her zaman gerçek olmayabilir. 

Çünkü gerçek olmayan bir şeyi de hayal etme imkanı vardır. Aristoteles ayrıca hafıza ile 

hayal gücü arasında bir ayrım yapar. Hafıza da hayal gücü gibi bir imgeye sahip olur. Ancak 

ondan farklı olarak imgesi olduğu şeyin kopyası olarak göz önüne alınan imgeye sahip olur. 

Ayrıca hafızada hayal gücünden farklı olarak geçmiş kavramı mevcuttur (Bolay, 1993: 90). 

Aristoteles'in metafiziğindeki önemli konulardan biri madde ve görüntü arasındaki farktı. 

Orada, madde ve görüntü arasındaki ilişki, modern felsefede incelenen madde ve ruh 

arasındaki ilişkiden tamamen farklıdır kişinin ruhu tam olarak aktif olmasa da vardır ve 

zamanla (uyandığında) aktif hale gelebilir. Beden, ruhun özü ve gücüdür. Örneğin, uyuyan 

"Göz bir hayvan olsaydı, ruhu görme olurdu ve balta canlı bir şey olsaydı, kesme ruhu 

olurdu." Aristoteles'e göre, düşünen veya akıllı bir ruh nedir? Bilgiyi yaratan pasif zihin değil, 

Aktif Akıldır. Aktif zihin ışık gibidir, bu sayede pasif zihin aktive olur. Aristoteles, "yalnızca 

aktif zihin ölümsüz ve ebedidir" der.  Aktif Zihnin ne olduğu hakkında çok tartışma olmuştur. 

Aristoteles, pratik zihnin arzudan, teorik zihnin düşünceden doğduğunu söyler. (Ruh 

haqqında, 407-415). 

Aristoteles'e göre erdem, ahlaki ve entelektüel olmak üzere ikiye ayrılır. Bunlar nefsin iki 

kısmına tekabül eder. Aklın erdemi öğrenmekle, ahlak erdemi ise alışkanlıkla (tekrarla) elde 

edilir. Yasal vergilendirmenin ana görevi, iyi alışkanlıkları yaymaktır. Bu konu iyi 

vatandaşlar yaratacaktır. Adaleti destekleyerek adil olacağız. Erdem adalet gibidir. 

Aristoteles'e göre insan, iyi işleri tekrar ederek yavaş yavaş zevk alır. Bu arada ortalarda 

hareket etme konusu çok önemli. Erdem ve erdem doğrudan aşırılıklar ile aşırılıklar arasında 

yer alır. 

Aşırılıkçılık ve ayrılıkçılık hor görüldü. Erdemler incelendiğinde, korkaklığın ve utanmazlığın 

ortasında cesaretin, kıskançlığın ortasında cömertliğin, bencilliğin ortasında görkemin, 

utancın ve utanmazlığın ortasında utancın olduğu görülür. Bütün bunlar bir erdem olarak 

kabul edilir. Bütün bunlara rağmen, Aristoteles'in ruh ve erdem hakkındaki fikirleri tamamen 

zamanın hegemonik fikirlerine dayanmaktadır. 

Antik Yunan filozofu olan Aristoteles’e göre insan aklı olan bir varlıktır. İnsan türünü diğer 

canlılardan ayıran şey ise akla sahip olmasıdır. İnsan aklı sayesinde erdemli davranışlar 

gerçekleştirir. Aristoteles’e göre erdem, insanın orta yolu bulmaya çalışması, aşırılıklardan 

kaçınmasıdır. Aristoteles’in insani erdem olarak nitelendirdiği ve ona göre her insanda 

bulunması gereken bazı özellikler vardır. Söz konusu olan etik olduğundan Aristoteles erdem 

araştırmasında öncelikle karakter erdemlerinden 2 yola çıkar. O halde düşünce erdemleri daha 

çok eğitimle oluşan ve gelişen erdemlerken; karakter erdemleri adının da gösterdiği gibi 

alışkanlıkla (ethos) edinilir. Bundan apaçıktır ki karakter erdemlerinden hiç biri bizde doğa 
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vergisi bulunmaz; çünkü doğal olarak bir özelliğe sahip hiçbir şey başka türlü bir alışkanlık 

edinemez.  

Erdem nedir? Düşüncenin gücüne başvurmazsak ilerleyemeyiz. İlgilendiğimiz şey değerler ve 

erdemler, peki erdem ne ile ilgilidir; iyi ile, o zaman iyi nedir sorusunu sormamız gerekecek. 

Görüyoruz ki erdem nedir sorumuz, bizi iyi nedir sorusuna götürdü. Aristoteles iyi nedir 

sorusunu cevaplamaz isek erdem nedir sorusuna yanıt bulunamayacağını düşünmektedir. 

Aristotetles bizlere bütün bilimlerin, bütün sanatların aynı şekilde bütün eylem ve bütün 

tercihlerin bir iyiyi amaçladığı varsayılır diyecek, yani insan dünyasında yapılan her şey bir 

iyiyi amaç ediniyor. Peki neden dünya bu kadar kötü? Her şey bir iyiyi amaçlıyor ise ama 

yine de dünya da kötülük varsa o zaman amaçlarımızı yanlış tesbit ediyor olabiliriz. 

Aristoteles bir amacın iyi olup olmadığını belirlemede ölçüt olarak ; en yüksek iyi, kendinden 

iyi olan bir şey bulursam, buna bakarak bir belirleme yapabilirim diyecek 

Her erdem aynı şeylerin yapılmasıyla hem oluşur hem de yok olur. Sözgelimi etkinlikte 

bulunularak adil ya da zalim olunur. Aynı şeylerin yapılması erdemlerin oluşmasını, artmasını 

ya da bozulmasını sağladığı gibi; erdemli olmak da bu etkinlikleri tekrarlamayı sağlar. Söz 

gelimi hazlardan uzak kalmakla ölçülü olunurken, ölçülü olunmakla hazlardan uzak kalınır. 

Dolayısıyla gerek erdem gerekse siyaset konusunda yapılan her araştırma haz (hedone) ya da 

acılarla (lupe) ilgilidir; bunları iyi yönde kullanan iyi, kötü yönde kullanan ise kötü olacaktır 

Ancak erdemlerin yapa yapa edinilmesi bir soruna neden olur: Şöyle ki erdemli eylemlerde 

bulunan biri zaten erdemlidir. O halde erdemi meydana getiren eylemler ile erdemin meydana 

getirdiği eylemler arasında ayrım olduğu kabul edilmelidir. Erdemlere uygun yapılanlar 

kendileri belirli özellik taşımakla erdemli bir eylem olmazlar; erdemi gerçekleştirenin belirli 

özelliklere sahip olması ile bu eylemler erdemli olurlar. Erdem akla uygun etkinlik 

olduğundan ve akıl insan için tercih yapmayı sağladığından, erdemli kişi eylemini bilerek, 

tercih ederek (kendileri için tercih ederek), emin ve sarsılmaz bir biçimde yapmalıdır. 

Nikomakhos’a Etik boyunca Aristoteles karakter erdemi yerine erdem kavramını kullanır.  

Bunlardan sonra Aristoteles erdemin cinsini (eidos) soruşturur. Erdem zorunlu olarak ruhta 

olan üç şeyden – etkilenimler (pathos), olanaklar (dynameis), huylar (heksis)- biri olmalıdır. 

Etkilenimler arzu, öfke, korku, yüreklilik, kıskançlık, sevinç, sevgi, kin, özlem, hırs ve 

acımanın, genel olarak da haz ya da acının izlediği şeylerdir. Bunlardan etkilenebilmemize 

sağlayanlar ise olanaklarken (etkilenim potansiyeli); etkilenimler ile ilgili iyi ve kötü 

durumlar da huylardır. Erdem bir etkilenim değildir, zira öfkelenmek ya da korkmak övülmez 

ya da yerilmez; belirli bir tarzda öfkelenmek ya da korkmak övülür ya da yerilir. Ayrıca kendi 

tercihimizle öfkelenmez ya da korkmayız; oysa erdemler bazı tercihlerdir. Yine erdem bir 

olanak da olamaz, nitekim erdeme yatkın olunabilir, oysa olanak harekete geçirilme 

potansiyeline işaret eder. Ayrıca olanaklar insanda doğal olarak vardır; oysa erdemler doğa 

vergisi değildir. Öyleyse erdemler etkilenim ya da olanak değilse geriye bir tek huy olmaları 

kalır. Böylece Aristoteles erdemin cinsinin huy olduğunu belirtir. Ancak erdemin bir huy 

olduğunu söylemek yetmez; onun nasıl bir huy olduğunun yani ayırıcı bilinmesi gerekir. Nasıl 

sürekli ve bölünebilir olan her nesnede bir aşırılık, bir eksiklik ve bir orta olma varsa ve her 

şey için orta olma en iyiyse, erdemin orta olma ile ilgisi olmalıdır. Ancak bu orta, şeyin 

matematiksel ortası değil; bize göre olan ortadır. Erdemli kişi gerektiği zaman, gereken 

şeylere, gereken kişilere karşı, gerektiği için, gerektiği gibi eyleyerek orta olanı ve en iyiyi 

yapandır. O halde erdem aşırılığı yanlış olan, eksikliği yerilen, ortası övülen ve isabetli olan 

etkilenimlerle ve eylemlerle ilgili olmak durumundadır.  Erdem tercihlere ilişkin akıl 
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tarafından ve aklı başında insanın belirleyebileceği, bizle ilgili orta olanda bulunma huyudur. 

Ancak erdem söz bakımından orta olmakla birlikte en iyi ile iyi bakımından en uçta olandır. 

Bununla birlikte adlandırıla bilir tüm etkilenim ve erdemler bir doğru ortayı kabul etmezler. 

Kendinden kötü olan eylemlerin (hırsızlık, kıskançlık, adam öldürme vb.) ortası yoktur. Genel 

olarak söylenirse ne aşırılığın ne de eksikliğin ortası, ne de ortanın eksikliği ya da aşırılığı 

vardır. İkisi aşırılık ile eksiklik şeklinde kötülük, biri de orta olma erdemi olan bu üç tutumun 

ilişkisi ise şöyledir: Aşırılık ve eksiklik hem orta olana hem de birbirlerine karşıttır, ortada 

olan ise bu ikisine karşıttır. Yine ortada olan aşırıya göre eksik, eksiğe göre aşırıdır. Fakat 

bazı durumlarda bazı eylemler erdeme göre daha karşıt gözükürler.  

Aristoteles’in Etik Görüşü ataklık değil eksiği olan korkaklık gibi görünür. Bunun ise iki 

nedeni vardır. İlki nesnenin kendisinden kaynaklanır: Bir uç ortaya daha yakın ve ona benzer 

görünür. İkincisi ise bizden kaynaklanır: Eğilimimiz olan eylemler çoğu kez ortaya karşıtmış 

gibi görünür. 

Sonuç 

Aristoteles`e göre Erdem, dönüp-dolaşıp sonunda insana varır, insanı hedefler. İnsan, tür 

olarak insan, belirli türden bir yapı taşır. İşte bu varlığın yapısına, neliğine dair  bütün veriler, 

onun ruhunda barınır. Fakat bu, ne mistik anlayışta bir ruh betimidir ne de modern 

psikolojinin tasarladığı anlamda... Ruh, bütün canlılığı,  bütün insani eylem, edim ve 

etkinlikleri barındıran bir tözdür.  

Erdem için,  herhangi bir eylem ya da etkinliğin erdemli olması için, aklın asıl belirleyici ya 

da etkin unsur olduğunu gösteren bir  sonuç... bu vargı üç kavram üzerine kuruludur: huy, 

tercih akıl sayesinde, aklı başında insan tarafından yapılır. bu üç kavramın göndermede 

bulunduğu şeyler arasında ontik bakımından bir düzen vardır. Huy tercihe, tercih akla 

bağlıdır. Ama tercih olmasa huy olur, tercih olmazsa, orta olma olarak betimlenen bir huy 

olmaz. Erdeme işaret eden huy tercihi gerektirir. Tercih derin tefekküre, enine-boyuna 

düşünmeye bağlıdır. Akılsal bir edim olarak enine-boyuna düşünme, böylece, erdemi akla 

bağlar. 

Erdemin temelinde, önemli olmakla birlikte tek başına bilginin mevcut olmadığı düşünülecek 

olursa erdemsizliğin temelinde de yalnızca bilgisizliğin bulunduğu söylenemez. Zira, 

erdemsizlikte belli bir irade ve tercih de söz konusudur. Bununla birlikte, erdemsizliklerin 

giderilmesinde bilginin önemi inkar edilemez. Düşünce erdemlerinin kazanılmasında bilginin 

payı büyüktür; zira bu erdemler eğitimle kazanılır. Asistoteles “erdeme göre eyleme” yetenek 

ve kapasitesi doğuştan mevcuttur. Erdemlilik, bu yetinin uygun biçimde işlenmesi yoluyla 

yine bu yetiden çıkan bir eğilimdir. İnsanlar erdemli iş yapa yapa erdemli, adil iş yapa yapa 

adil, ölçülü iş yapa yapa ölçülü olurlar (Nikomakhos’a Etik, 1105a). 

Yani tüm erdemler, dayanaklarını insanın doğal bazı yeteneklerinde, kapasitelerinde bulurlar 

ama bunlar ancak akıl ve bilgelik tarafından idare edildiklerinde, insanda tabii bir eğilim 

haline getirildiklerinde gerçek birer erdem halini alırlar (Zeller, 2008: 265). 

Aristoteles’e göre erdem, insanın aşırılıklardan ve eksiklikten kaçması, daima ortayı araması, 

onu tercih etmesidir. Bu orta, elbette matematik kesinlikte bir orta değil, “bize göre” orta 

olandır. Erdem, işte bu ortayı hedef edinmektir. 
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Aristoteles bize göre ortayı “gerektiği zaman, gereken şeylere, gereken kişilere karşı, 

gerektiği için gerektiği gibi davranmak” olarak tanımlar ve bunu erdeme özgü bir hal tarzı 

olarak kabul eder. 
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ABSTRACT 
The hero of the work of Nobel laureate Orhan Pamuk "Snow" Ka is a representative of the 

Turkish intelligentsia who loves his country as a whole, trying to reconcile the two opposing 

camps. Not being a “Muslim” in the understanding of fanatics, Ka is nevertheless endowed 

with the divine gift of a poet. In the city of Kars, covered with snow, Ka feels the inspiration 

of the poet and writes a cycle of poems. The article examines in detail the process of creating 

poems. 

Key words: inspiration, poet, Orhan Pamuk, poems, Turkey 

 

V. G. Belinsky in the work “On the Russian story and the stories of Mr. Gogol (“Arabesques” 

and “Mirgorod”)” was one of the first literary critics to think about the nature of poetic 

inspiration. “Now, what is the freedom of creativity from the face of the creator while 

depending on him! – The poet is the slave of his subject, for he has no power either in its 

choice or in its development, for he cannot create either by order, by order, or by his own will, 

if he does not feel inspiration, which is decisively independent of him: therefore , creativity is 

free and independent of the person who creates, which here is as much passive as active. But 

why does the artist's creation reflect the age, the people, and his own individuality? Why does 

it reflect life, opinions, and the degree of education of the artist? Therefore, creativity depends 

on him, therefore, he is as much his master as his slave? Yes - it depends on him, as the soul 

depends on the body, as the character depends on temperament" [2]. 

Literary critic A.S. Suleymanova in her work “Postmodernism in the modern Turkish novel: 

on the example of Orhan Pamuk’s work” states that: “The development of new, alien in form 

and content cultural traditions is evidenced by the fact that from about the 80s. 20th century 

Turkish literary criticism is already discussing the emergence of a new, postmodern direction, 

represented by a small but very talented and influential group of writers, among whom Orhan 

Pamuk stands out. Despite the heterogeneity and dissimilarity of their work, the young 

authors managed to offer such works with completely new themes for Turkish literature, a 

figurative system, structures, a repertoire of avant-garde techniques used, which became a 

noticeable phenomenon in Turkey itself, and Orhan Pamuk made the whole world talk about 

himself. [7, p.3]. 

Mammadkhanly Arzu Vahid gizi in his work “Problems of history in the work of Orkhan 

Pamuk” speaks about the historical basis of the novel “Snow”: “Describing the panorama of 

Turkey, Orkhan Pamuk also expresses his critical attitude towards certain issues in the 

language of his characters. The 20th century was a century of upheavals for Turkey. The 

upheavals that took place on March 31st, May 27th, September 12th, February 28th, are proof 

of this. The novel "Snow" describes the historical events of February 28th. Similar events 
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occurred during other coups. The poet Ka fled abroad in connection with the September 12 

coup, but after he returned, another coup took place” [4, p. 52]. 

The hero of Orkhan Pamuk's novel "Snow" Kerim speaks to the reader in two guises: as a 

journalist and as a poet Ka [6]. We can say that the personality of Kerim the journalist is 

connected with the outside world and the environment, and the personality of the poet Ka is 

directed deep into his relationship with the Absolute. If the journalist Kerim explores the 

socio-political contradictions of Turkish society, then the poet Ka turns to Allah in his 

inspirational work. 

The image of Snow refers specifically to the inner experiences and feelings of the poet. The 

image of the city of Kars refers to the socio-political model of the whole of Turkey. Both 

Snow (Kar in Turkish) and Kars reveal the depth and height of the personality of the hero of 

the novel Kerim - Ka, just as Ka reveals to us the mysteries of Kars and the secret of Snow. 

Here we see how convexly the Mind and Spirit of the hero is shown. And the Soul of Kerim is 

revealed in love for Ipek. 

In the novel, the hero of the poet has sudden inspiration sessions when, by divine command, 

Kerim begins to write poetry. Yes, not to write, but to write down finished masterpieces, 

which, as if someone from above dictates to him. And the ability to write down everything 

exactly depends on the inner state of the soul, namely the closeness to the beloved woman and 

the cherished ability to protect your soul from lies and filth. 

Philologist V.M. Golovatina in his work "Representation of the concept "inspiration" in the 

Russian literary tradition" gives a definition of inspiration: "Inspiration in Russian literature 

of the 19th-20th centuries is assessed, on the one hand, as a bright, unearthly feeling that 

elevates a person, ennobles his soul, makes it possible to learn unknown, to join the world of 

the gods, i.e. positive for a person, on the other hand, it is presented as something dangerous, 

incomprehensible, mysterious and frightening. The following perception of inspiration can be 

generally accepted: a rare, but very strong state of tension and an upsurge of spiritual and 

mental strength, when a person begins to perceive the world around him more sensitively, this 

makes the process of easy creativity possible. Traditional is the perception of inspiration as a 

pleasant state that ennobles the soul, which God endows a person and which is available to 

the elect” [3, p.13]. 

The symbolism of pure Snow and the pure soul of the poet are connected. Snow is a stream of 

harmony in the world created by the Almighty and is a visual substance, a tangible flesh of 

the divine spirit, in which the poet's soul is only a snowflake, but at the same time it is also a 

divine particle of Allah. 

In the novel, we see amazing descriptions of the moments of inspiration of the poet, they are 

sudden and seem to come as a reward for the fact that Kerim managed to keep his soul clean, 

without betraying anyone and his ideals. Sessions of inspiration are the mercy of Allah, this is 

a real sacred act of merging with the divine mind. It is akin to prophetic ecstasy. 

There are several such moments of inspiration. Each time the poet wrote down the lines 

coming quickly enough, he does not always have time to hear or remember the entire text, and 

even leaves the lines blank so as not to disturb the divine harmony of the verse. In these tense 

and energy-consuming minutes, the poet is truly happy as never before and even happier than 

in moments of intimacy with his beloved woman. 

But ordinary people do not see anything of the kind in the snow and trample and soil its 

whiteness. The author points to the inaccessibility of many people to a true spiritual life. One 
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can be outwardly religious and observe all external attributes, but never experience that 

feeling of a snowflake as a human spirit, which is a particle of endless Snow - spiritual matter. 

The hero experiences the first inspiration in the 10th chapter, which has the subtitle "Why is 

this poem beautiful?". “Going into the hotel room, Ka took off his coat. He opened a 

notebook with a green cover, bought in Frankfurt, and began to write down the poem that was 

born in his mind word by word. He felt calm, as if writing down poems that someone else 

whispered in his ear, however, without being distracted, he devoted himself to what he wrote. 

He had never written poetry with such inspiration before without stopping, and therefore he 

had some doubts about the value of what he wrote. However, as the lines appeared, he clearly 

understood that this poem was perfect, and this increased his excitement and happiness. So, 

almost without stopping and leaving emptiness in some places, as if not having heard some 

words, Ka wrote down thirty-four lines. 

The poem contained everything that he had just thought about: falling snow, a cemetery, a 

black dog running merrily around the station building, many childhood memories and Ipek, 

which came to life before his eyes, awakening a sense of joy and anxiety, all the time while he 

, speeding up his steps, walked to the hotel. He called the poem "Snow". Then, when he 

remembers how he wrote this poem, he will remember a snowflake, and he will decide that as 

far as this snowflake depicts his life in a certain form, so this poem should be in that place of 

the snowflake that would explain the logic of his life, in a place close to its essence. It is 

difficult to say how much of his decisions were made at that moment, and how much of them 

were the result of the hidden symmetry of his life (just like this poem), the secrets of which 

this book is trying to unravel. 

Almost finished writing the poem, Ka went to the window and silently watched the snow 

falling beautifully outside in huge snowflakes. There was a feeling that if you watch the snow, 

then the poem will be completed as it should. There was a knock on the door, Ka opened it 

and immediately forgot the last two lines of the poem, which were about to come into his 

head, never to remember them again in Kars. 

Ipek stood at the door" [6, p. 99–100]. 

Further inspiration comes in the 14th chapter entitled "How do you write poetry?". 

 “He felt that a new poem was approaching. He walked quickly towards the hotel, trying 

not to talk. Before supper he quickly went up to his room under the pretense of wanting to 

clean himself up, took off his overcoat and, sitting down at a small table, began to make quick 

notes. The main theme of the poem was friendship and shared secrets. The motifs of snow, 

stars, and especially a happy day, and some of the words spoken to Kadifa, entered the poem 

as it is, and Ka, with excitement and pleasure, as if looking at a picture, watched how the lines 

lined up one under the other. His mind, driven by hidden logic, developed what he and Kadife 

were talking about in a poem called "Friendship of the Stars", which said that every person 

has a star, every star has a star friend, and that every person has a double, whose star is similar 

to his star, and that a person keeps this double inside himself, as an initiate in his secrets. 

Later, he will explain the absence of some lines and words in the poem by the fact that 

although he heard the music of the poem to himself and understood all its perfection, he 

thought about Ipek and about the dinner for which he was late, and from this he was overly 

happy” [6, p. 130]. 

Orhan Pamuk begins to explore the process of inspiration. It turns out that the poet Ka himself 

does not know how poetry is written. 
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“I don’t know how poetry is written,” he replied. “A good poem seems to come from 

outside, from somewhere far away” [6, p. 134]. 

Further, in a conversation with a woman, the poet finds answers about inspiration. “-

When I feel that a poem is coming, I am overwhelmed with gratitude to the one who sent it, 

because I become very happy. 

- The one who makes you concentrate on the poem, is he also? Who is he? 

- I feel that He sends me poems, although I do not believe. 

– You do not believe in Allah or that He sends you poems? 

“God sends me poems,” Ka said with enthusiasm” [6, p. 137–138]. 

Further, the same inspiration comes to the poet, which was seen by all the people present 

during the conversation on the pale face of Ka. “However, she, like the others, also looked 

into Ka's face in order to be able to determine where the danger was coming from. Many 

years later, a journalist from Serdar Bey will tell me that Ka's face at that moment became as 

pale as a sheet, but instead of the expression of a person who became ill from fear or 

dizziness, an expression of deep happiness appeared on his face. He insistently told me that 

the maid was passing by, when suddenly the room was suddenly filled with light and 

everything was drowned in light. From that day on, Ka appeared in his eyes as a saint. Some 

of those who were in the room at that moment said: “A poem has come,” and everyone 

perceived this with even greater fear and excitement than if a weapon had been directed at 

them” [6, p. 138]. 

To write another poem, Ka retires to the room. However, Ipek is next to him. After that, 

Ka confesses his love for Ipek. 

“I want you not to leave me at all,” said Ka Ipek, “because I am terribly in love with you” 

[6, p. 140]. 

Ka frankly tells Ipek about his loneliness in Germany, about his feelings for her. 

This episode reveals to us that Kerim could not write poetry away from his homeland and 

his beloved. There in Germany inspiration did not come to him. Being a poet means living not 

for yourself, but for others. Be a guiding light for your people. 

Orkhan Pamuk vividly conveys the state of the poet on the night of the military mutiny in 

the snow-covered city. Ka walks through the streets of Kars, where shots rumble, but even 

they cannot drown out the wave of inspiration of the poet. 

 “Mr. Poet,” said Z. Demirkol. Before they kill you, you need to kill them. Do you 

understand? 

At that moment, Ka forgot the poem, which he still has not written and which he will 

later call “The Place Where There Is No Allah” [6, p. 179]. 

Ka decided to continue on his way and not return to the hotel, hoping that the forgotten poem 

would be remembered. “He focused all his attention on the forgotten poem. Feeling that 

another poem had taken its place, he began to keep it somewhere in the corner of his memory 

so that it would develop and become more perfect” [6, p.180]. 

Ka returns to the hotel and writes a poem. "He called the poem 'The Night of the Rebellion'. It 

began with a description of how, as a child, at night, during a military coup, his entire family, 

waking up in pajamas, listened to the radio and marches, but then they all went to the festive 

table together. That is why, after some time, he will understand that this poem was born not 

under the impression of the uprising that he has now experienced, but from the memories of 

the uprising, and, based on this, he will place it on his snowflake. An important question in 

the poem was: can the poet afford not to pay attention to what is happening if misfortune rules 
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in the world? Only a poet who could do this would live in reality as in a dream: but this was 

the difficult thing, where it is difficult for a poet to succeed! Having finished the poem, Ka lit 

a cigarette and looked out of the window into the street” [6, p. 185]. 

Ka is under police surveillance. They interrogate him and try to persuade him to cooperate. 

Kars is in the grip of a rebellious military that has staged a bloody coup across the city. 

Explosions and shots are periodically heard. 

 “The bird-nosed man immediately took a pistol out of his coat and, with a 

professionalism that earned Ka respect, put the young people against the wall, on which hung 

a huge painting of the Swiss landscape, searched them and took their identification cards. Ka, 

who decided not to take this seriously, sat down at the table next to the extinguished stove and 

calmly wrote down the poem that appeared in his head. 

The main theme of the poem, which Ka would later call "Streets of Dreams", was the 

snow-covered streets of Kars, but these thirty-six lines also spoke a lot about the old streets of 

Istanbul, about the ghost town of Ani, which remained after the rule of Armenia, about empty, 

terrible and amazing cities that Ka saw in his dreams” [6, p. 201]. 

Ka is intoxicated by the surging inspiration, he sublimely experiences these moments. 

 “Into the poem entitled 'Suicide and Power', Ka fearlessly put that pleasant feeling of 

power that he had just experienced in his friendly conversation with Sunai, and his feeling of 

guilt towards suicide girls. Subsequently, he will think that he was able, with all his strength 

and without the slightest change, to reflect in this poem everything that he witnessed in Kars” 

[6, p. 220–221]. 

Orhan Pamuk shows the reader that inspiration from above comes to the poet unexpectedly, in 

a variety of places and situations. But the main condition for the poet is the presence next to 

him of his beloved woman, his Muse. Having written another poem called “Difficulties and 

Difficulties”, the poet “thought, sitting on the bed, that for the first time since he arrived in 

Kars, he had nothing to do in this city, except to inflame Ipek and write poetry: it instilled in 

him a sense of freedom, and a sense of hopelessness. Now he knew that if he could persuade 

Ipek to leave Kars with him, he would be happy with her for the rest of his life” [6, p. 235]. 

 “Looking at the encyclopedia in front of him, Ka, like a student doing homework, took 

out his notebook from his pocket and began to write the tenth poem that came to him in Kars. 

Ka began his poem with the thought of the uniqueness of each snowflake and the image of a 

child in the mother’s stomach, the image of which he could not find in the volume of the 

Encyclopedia of Life, and called this work, where he substantiated his place and the place of 

his life in this world, his fears , features and originality, - "I, Ka" [6, p. 238]. 

Orhan Pamuk deliberately distances himself from the image of Ka, calling him his friend. 

Although it is obvious that the author expressed himself in the guise of Ka. In the 29th chapter 

of the novel, the author gives a snowflake scheme that combines the titles of all 19 poems 

written in Kars. 

The author of the novel writes about Ka as a close friend. “In his last letters, which he sent me 

from Frankfurt, Ka happily wrote that after four years of effort he had finished a new book of 

his poems. The book was called Snow. Most of them he wrote down in Kars in a green 

notebook, with explosions of sudden inspiration. After he returned from Kars, he felt that 

there was some deep and mysterious order in the book, which he himself had not noticed 

before, and for four years in Frankfurt he made up for the shortcomings of the book. This 

effort was exhausting and painful. Because the lines that came in Kars with such ease, as if 

someone whispered them to him, in Frankfurt Ka could not hear at all” [6, p. 285]. 
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The tragic events of the rebellion in Kars serve as a backdrop for the difficult personal 

relationships between the heroes of the novel, who are in opposing camps. And 

representatives of both camps - Islamists and the military are suspicious of Ka, who is 

between two fires. Ka is forced to communicate with both the rebels and their enemies. 

 “At the same moment, a poem began to approach Ka, which he would call “Chess”. He 

glanced at Lajivert, who was standing on his feet, pulled out a notebook from his pocket and 

began to write quickly. Ka wanted to open her heart to him again, succumbing to some 

incomprehensible force of attraction, which he would often think about later. 

“I haven't been able to write poetry for many years,” he said. – And now, in Kars, all the 

roads leading to poetry have opened. I associate this with the love for God that I feel here” [6, 

p. 364]. 

 “Ka's entire mind was occupied with mediation. For the first time in his life, he believed 

that he could be happy if he acted smart and got out safe and sound with his beloved from 

Kars, and this happiness would be permanent. Feeling that when he looked out the window 

and smoked, and his mind was busy with calculations, a new poem was approaching, he was 

amazed. While Ipek watched him with love and amazement, he quickly wrote down the poem 

as it came to his mind. This poem is called "Love" [6, p. 368]. 

Ka says to Ipek: “… I am very happy. Quite unexpectedly, I wrote eighteen poems in 

Kars. If I write another new one, it will be a book of poetry. I believe that you want to go with 

me to Germany, and I feel that even greater happiness awaits me" [6, p. 410]. 

"The Place Where the World Ends" was the nineteenth and last poem that came to Ka in 

Kars. Unfortunately, the poems of the poet Ka were lost, and he himself was killed by 

unknown people in Germany. 

 “A work of literature, like a mirror, reflects the state of national consciousness at a 

particular moment in its development. And the more talented the writer, the brighter the 

national spirit is expressed in his work - in all its diversity. A literary work, therefore, is a 

manifestation of national consciousness, its spiritual practice” [1, p. 999]. 

The hero of the work of the Nobel laureate Ferit Orhan Pamuk "Snow" suffers from many 

symptoms of "an extra person" from Russian literature. Doctor of Philology E.V. Nikolsky in 

the article "The image of the "superfluous person" in the context of the problems of Orkhan 

Pamuk's novel" Snow "[5]. However, in addition, in our opinion, Ka is a representative of the 

Turkish intelligentsia who loves his country as a whole, trying to reconcile the two opposing 

camps. Not being a “Muslim” in the understanding of fanatics, Ka is nevertheless endowed 

with the divine gift of a poet and is grateful to the Almighty for this. Ka is a journalist and 

poet - the personification of the conscience of the Turkish nation, a modern spiritual 

personality capable of producing the messages of Allah in the form of poems to the people. 
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ÖZET 

Covid-19 salgınıyla birlikte tüm dünyada e-ticaret hacmi hatrı sayılır bir büyüme elde etti. 

Covid-19 pandemisi tüm dünyanın alışveriş özelliklerini değiştirdi. Dijital plartformların 

önemi arttı. Sanal mağzalar fiziki mağzaların yerini aldı. Bu nedenle de birçok firma fiziki 

varlıklarını sanal mağzalara taşıdı. Marka olmak, markalama yapmak önem kazandı. Firmalar 

sektörde konumlanmak ve varlıklarını sürdürmek için yaratıcı bir takım stratejiler 

belirlemektedir. Dijital ağlar üzerinden öne çıkmak, hedef kitleye sesini duyurmak her geçen 

gün kolaylaşmakla birlikte aynı zamanda seçeneklerin çoğalmasıyla zorlaşmaktadır. İş böyle 

olunca dijital plartformlar üzerinden yapılan pazarlama yöntemlerinde reklamın önemi daha 

da artmaktadır. Firmalar ürünlerine bir kimlik kazandırmak yani markalaşmak için reklama 

baş vurmaktadır. Şüphesiz doğru reklam stratejisi belirlemek marka bilinirliğini arttırmakta ve 

markayı müşterinin gözünde doğru yere konumlandırmaktadır. 19. yüz yılın sonunda ivme 

kazanan reklam sektürü günümüzde birçok tekniği içermektedir. Hedef kitleye ulaşmakta 

reklam en sık kullanılan yöntemdir. Reklam yaparken hedef kitlenin özellikleri göz önünde 

bulundurulmalıdır. Günümüz reklamları planlanırken hedef kitlenin duygu ve hislerine hitap 

edecek şekilde planlanmaktadır. Marka iletişimi uygulamalarında yaratıcı düşüncede temel 

yaklaşımlardan biri olan Star Stratejisi marka konumlandırmada önemli bir unsurdur. Star 

Stratejisi, ürün ya da hizmetin markanın kişilik ve imajına uygun bir ünlü ile reklam ya da 

tanıtım yapılmasıdır. Firmalar, sektörde rakiplerinden öne çıkmak için star stratejisini 

kullanmaktadır. Günümüzde gelişen tekniklerle; reklamlarda mesajlar, SES grupları (Sosyo 

Ekonomik Statü) yani hedeflenen kitlenin sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel ve psikolojik 

özellikleri göz önünde bulundurularak oluşturulmaktadır. Bu anlamda firmalar da sundukları 

ürün ya da hizmetin niteliğine ve hedef kitlenin özelliklerine göre Star Stratejisi 

belirlemektedir. 

Bu çalışmada Aristoteles’in İkna Kuramı ve Gösterge Bilim alanındaki yaklaşımlar 

çerçevesinde Trendyol ve Hepsiburada reklamlarının star stratejileri karşılaştırılmış olup, 

reklam filmlerine  içerik analizi uygulanmıştır. Bu kapsamda retorik bilim incelenmiş, 

Aristoteles’in üç ikna yaklaşımı olan Ethos, Pathos ve Logos’a yer verilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: ikna, reklam, star stratejisi, retorik, göstergebilim. 
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ABSTRACT 

With the Covid-19 epidemic, the e-commerce volume achieved a remarkable growth all over 

the world. And the Covid-19 pandemic changed the shopping characteristics of the whole 

world. During this time the importance of digital platforms increased. Virtual stores replaced 

physical stores. For this reason, many companies have moved their physical assets to virtual 

stores in the time. Being a brand and branding have gained importance increasingly. 

Companies determine a number of creative strategies to position themselves in the sector and 

maintain their existence. While it is getting easier for them to stand out over digital networks 

and make their voices heard by the target audience, various difficulties arise also with the 

increase of options. When this is the case, naturally, the importance of advertising in 

marketing methods made through digital platforms is increasing. 

Companies apply to advertisements to give their products an identity, that is, to become a 

brand. Undoubtedly, determining the right advertising strategy increases brand awareness and 

positions the brand in the right place in the eyes of the customer. The advertising industry, 

which gained momentum at the end of the 19th century, includes many techniques today. 

Advertising is the most commonly used method to reach the target audience. When 

advertising, the characteristics of the target audience should be considered. Today, while 

planning advertisements, planning is done in a way that appeals to the emotions and feelings 

of the target audience. Therefore, Star Strategy, which is one of the basic approaches in terms 

of creative thinking in brand communication studies, stands out as an important element in 

brand positioning. Star Strategy is the advertising or promotion of a product or service with a 

celebrity that matches the personality and image of the brand. Companies use the star strategy 

to make a difference and stand out from their competitors in their sector.  

Today, while advertising messages are produced, messages are created by taking into account 

the socio-economic, socio-cultural and psychological characteristics of the targeted audience. 

In this sense, companies determine Star Strategy according to the quality of the product or 

service they offer and the characteristics of the target audience. In this study, star strategies of 

"Trendyol" and "Hepsiburada" advertisements were compared within the framework of 

Aristotle's approaches in Persuasion Theory and Semiotics, and content analysis was applied 

for commercials. In this context, the science of rhetoric was examined, and Aristotle's three 

persuasion approaches, Ethos, Pathos and Logos, were included. 

Keywords: persuasion, advertising, star strategy, rhetoric, semiotics. 
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GİRİŞ 

21. yüz yıl iletişim ve kitle iletişim alanında yöntem ve uygulamalar bakımından 

değişimlerin yaşandığı bir çağdır. Küresel dünyada teknoloji alanında yaşanan gelişmelerle 

günümüz insanı, saniyeler içinde iletilere erişmektedir. Endüstriyel üretimin artmasıyla 

reklam sektörü, kitle iletişim ve pazarlama dünyasının etkin aracı haline gelmiştir. Rekabetin 

artmasıyla firmalar markalaşma ve sektörde konumlanmak adına reklama ihtiyaç 

duymaktadır. Kaliteli ve etkili bir reklam için hedef kitleyi nasıl ikna edeceğini bilmek 

gerekmektedir. Antik çağ ikna kuramının öncülerinden olan Aristoteles'e göre ikna, belli bir 

durumda elde var olan inandırma yollarını gözlemleme yetisidir (Aristoteles, 2019, s.17). 

Hedef kitleyi ikna etmekte bilinen ve işe yarayan yöntemlerden biri de star stratejisidir. 

Reklamda ikna; söz, görseller ve göstergeler kullanılarak yapılmaktadır. Aristotales ikna 

içim retorik kullanmaktaydı. Retorik kimi zaman mantığa, kimi zaman duygulara ve kimi 

zaman da her ikisine birden seslenmektedir. Düşüncenin, düz anlam ve yan anlamla ifade 

edilme şeklidir. Retorik denildiğinde akla; ifade edilen şeyin anlamından çok düşüncenin 

ifade edilme şekli o iletinin ikna etme gücü gelmektedir. Bu açıdan bakıldığında Retorik 

iletişim sürecinin bir parçasıdır. 

Araştırmanın amacı reklamda kullanılan iknanın star stratejisi ile aktarımını açıklamaktır. 

Bu anlamda Trendyol ve Hepsiburada’nın star stratejisi kullanılan reklam filmlerinin 

karşılaştırmalı analizine yer verilmiştir. Araştırmanın evrenini star stratejisi kullanılan 

reklamlar oluştururken örneklemini Trendyol’nın Tarak ve Hepsiburada’nın Cem Yılmaz’ı 

kullanmış olduğu 2021 Kasım ayı reklam filimleri oluşturmaktadır. Çalışma için litaratür 

taraması yapılmış olup, nitel araştrıma yöntemlerinden olan içerik analizi yöntemi ile 

reklamlara içerik analizi uygulanmıştır. Elde edilen veriler ethos, pathos ve logos ikna kuramı 

çerçevesinde yorumsamacı anlayış benimsenerek açıklanmıştır. 

Araştırmanın birinci bölümünde, araştırmaya ilişkin araştırma sorunsalı ve yöntemi ile 

ilgili bilgiler sunulmaktadır. İkinci bölümde çalışmanın zeminini oluşturan kavramsal çerçeve 

çizilmiş ve Retorik Bilimi başlığı altında retorik kavramına ve ikna alanına ait incelemelere 

yer verilmiştir. Bu anlamda çalışmaya kaynaklık eden Aristoteles’in retorik tanımı ön plana 

çıkarılmış olup, retoriğin üç ikna kuramı Logos, Patos ve Ethos’un tanımları kapsamlı bir 

şekilde yapılmıştır. 

Araştırmanın ikinci bölümünde, göstergebilim kavramı açıklanmıştır. Göstergebilim 

kavramının öncü ismi John Locke’un, görüşlerine  yer verilirken, günümüz göstergebilim 

çalışmalarına yön veren Saussure ve Pierce’in gösterge anlayışına değinilmiştir. Reklam ve 

star stratejisi kavramlarına açıklık getirilmiştir. 

Araştırmanın üçüncü bölümünde Trendyol ve Hepsiburada reklamfilimlerine içerik 

analizi uygulanmış ve elde edilen bulgular açıklanmıştır. Sonuç bölümünde ise çıkarılan 

edinimler aktarılmıştır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

RETORİK VE İKNA 

 

Antik Yunan tarihine uzanan retorik, iletişim kurmak için sözlü dilde çeşitli sembollerin 

kullanılması üzerine araştırmalarla ilgilenmektedir (Yılmaz & Ersan, 2017, s. 201). 

Aristoteles, retorik sanatının önde gelen ismidir. Aristoteles’in Retorik adlı bir eseri 

bulunmaktadır (Meyer, 2009, s. 23). Foss’a (2005) göre Aristoteles, retorik isimli kitabında 

ikna sanatını geniş anlamda incelemiştir (Yılmaz & Ersan, 2017, s. 201). İkna, simge/gösterge 

kullanımı neticesinde bir kaynak ve bir alıcı arasında özdeşleşme durumudur (Aristoteles , 

1995, s. 17). 

 

1.1. Retorik Bilimi 

 

Basit anlamda ifade edilecek olursa retoriğin amacı dinleyicileri (muhatapları) ikna 

etmektir. Bu ikna ediş kişinin koşulsuz safını değiştirmesidir (Duman, 2019, s. 19). 

“İnandırma bir tür gösteridir çünkü bir şeyin gösterilmiş olduğunu düşündüğümüzde tam 

olarak inanmış oluruz” (Aristoteles, 1995, s. 35). İknada, ikna eden ile edilen arasında ortak 

bir zeminin varlığı söz konusudur (Başarır, 2016, s. 2).  

İletişim sürecinin asli karakteri olan retorik, içinde farkı unsurlar barındırmaktadır 

(Başarır, 2016, s. 705). Söylev, gösterge ve metnin olduğu her yerde retorikten bahsetmek 

mümkündür (Meyer, 2009).  

Görsel imgelerin çalışmalarını tanımlamak için kullanılan retorik disiplini terim olan 

görsel retorik ise, tarihi yüzyıllara varan retorik disiplini içinde oldukça yeni bir çalışma 

alanıdır. Görsel retorik, aktarılmak istenen bilginin, retoriğin alışılagelmiş çalışma alanı olan 

dilsel unsurlar yerine görsel unsurlar ile iletmesini ifade etmektedir (Kireşçci, 2009, s. 110). 

İster yazılı metin olsun ister görsel metin olsun reklamda kullanılan ikna edici metinlerde 

tüm retorik ögelerinin birbirinden farklı değerleri ve farklı etkileri söz konusudur. Retorik 

söylem üretiminde üç ikna kanıtı vardır (Zafer, 2017, s. 3). Aristoteles iknayı üç ana 

kategoriden ele almaktadır. Birinci Logos, ikna edici kanıtlarla gerçeğin ispat gücü, ikinci 

Pathos, izleyicilerin coşkusunu harekete geçirme gücü ve üçüncü Ethos, konuşmacının 

muhatabını ikna edebilmek için kişisel bir gücünü ortaya koymasıdır (Yılmaz & Ersan, 2017, 

s. 201). 

 

1.2. Üç İkna Kuramı: Logos, Pathos ve Ethos 

 

Aristoteles, retorik üçgenine açıklık getirmektedir. Bu üçgen retor yapan kişinin 

muhataplarını hangi yollarla ikna etmesi gerektiğini, beynin işleyiş prensiplerine göre ortaya 

koymaktadır. Aristo’ya göre logos, konuşma ve argümanın kendisidir. Logos ikna edici 

iletişim ile mantık ilişkisini kurmaktadır. Pathos ikna edici iletişim ile insan duyguları 

arasındaki ilişkiyi inceler dinleyicinin duygularını ön planda tutar. Tutkuyu esas almaktadır. 
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Ethos ise konuşmacının karakteri ile ilgilidir. Kaynağın ses özelliklerini, jest ve mimikleri 

gibi kişisel özelliklerin iknaya etkisini içermektedir (Zafer, 2017, s. 4). Retorik üçgeni, ikna 

kavramı üzerine geliştirilen ve ikna etme yollarının basit bir bileşiminden oluşan bir üçgendir. 

 
Görsel 1. Logos, Pathos ve Ethos İşlevleri 

 

Üç ikna kuramı kullanılırken beynin sağ ve sol tarafları ayrı ayrı kullanılmaktadır. Bu 

anlamda sol beyin ’eğer’ ve ’fakat’ demektedir. Bunu biraz açacak olursak; sol beyin, kelime 

ve sayılarla ilgilenmekte, yani rasyonel hareket etmektedir. Sağ beyin ise duygusal hareket 

etmektedir. Örnek verilecek olursa sol beyin; geçmişi geride kalanı düşünmeyip, şimdi ne 

olacak ve nasıl olması gerekmektedir ile ilgilenirken sağ beyin duygusal davranmakta ve 

geçmişin üzerinde düşünmektedir. Eğer ve fakat ifadesini kullanan sol beynin, karar 

aşamasında düşünmeyi, hemen karar vermemeyi ifade etmektedir. Yine sol beyin keskin, 

köşeli, mesafeli ve sert, katı kurallarla karar almaktadır. Sol beyin lopları, anlamaya 

odaklıyken aynı zamanda ertelemeye de yatkındır. Sol beyin ben merkezlidir. Tutucu ve 

koruyucudur. Bu anlamda mutlu olacak şeyleri seçmektedir ve kendini öncelemektedir. Aynı 

zamanda iradeyi mantıksal olarak kullanmaktadır. Risk almamak adına yeni fikirlere açık 

değildir, kesinleşmiş verilerle hareket etmektedir. 

Sağ beyin ise sol beyinin aksine duygusaldır. Sağ beyin farklılıkları aramaktadır. 

Deneme yanılma yöntemi ile karar almaktadır. Duygusallık ağır bastığı için istekleri hemen 

olsun istemektedir. Taktiksel düşünmekte, stratejik düşünememektedir. Arzularını 

önceleyerek davranmaktadır. Aceleci olduğu için hızlı karar vermekte ve harekete 

geçmektedir. Sonuç olarak sol beyin eril sağ beyin ise dişildir. Kısaca sol beyin sayı ve 

rakamlarla ilgilenirken sağ beyin daha çok görsellerle ilgilenmektedir. Bu anlamda estetik 

kaygılar sağ beyinde oluşmaktadır. 
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1.2.1. Logos 

Logos, rasyonel zekaya ve ispata dayanır. Retorik anlamda logosu inceleyecek olursak, 

iknada yer alan insanların, mantık çerçevesinde yeterliliklerini kullanarak olay ve olguları 

mantıksal açıdan değerlendirmeleri ve olaylar arasında ilişki kurmalarıdır (Yüksel, 2005, 

s.22). Bu bağlamda Logos, kişinin dinlediği konuşmaları kendi akıl süzgecinden geçirme 

yeridir. İyi bir konuşmada, konuşmacı muhatabını ikna etmek için muhatabının mantığına 

seslenmek durumundadır (Başarır, 2016, s. 712). 

 

1.2.2. Pathos 

Duygulara hitap etmek Pathos’un işidir. Aristoteles, mutlu ve dostluk duygularıyla dolu 

olduğumuz zamanlardaki yargılarımızın, sıkıntı içinde ve düşmanlık duygularıyla dolu 

olduğumuz zamanlardakilerle farklı olduğundan bahsetmektedir (Başarır, 2016, s. 712). Bu 

anlamda Pathos, insanların duygularına seslenmek ve duygular aracılığıyla ikna etmektir 

(Aristoteles , 1995, s. 32). 

 

1.2.3. Ethos 

Karizma olarak belirtilen ethos, kişinin; kişiliğini, şöhretini ifade etmektedir. Başka bir 

anlamda Ethos, kişinin ünvanlının yanı sıra giyimini, konuşma şeklini, hareketlerini, mesleki 

özelliklerini, eğitimini, deneyimlerini, mizah gücünü kapsamaktadır (Zafer, 2017, s. 5). Eski 

Yunancada Ethos etik kelimesinden türemiştir ve karakter anlamını taşımaktadır. Ethos, 

konuşmacının topluluk önünde retor yaparken; dürüstlük, inandırıcılık ve yeterlilik düzeyini 

ön plana çıkarmasıdır (Başarır, 2016, s. 711). 

 

1. 2. İkna 

“Bir konuda birinin inanmasını sağlama, inandırma, kandırmadır” (Hogan & Speakman, 

2012, s. 1). “Belirli bir iletişim bağlamının sınırları içinde davranışları, motivasyonları, 

amaçları, tavırları, inançları değiştirme, pekiştirme ya da ortadan kaldırma faaliyetlerini bir 

araya getiren iki ya da daha fazla kişinin gerekli olduğu bir aktivite aynı zamanda süreçtir” 

(Seki, 2017, s. 21). İkna muhatabını kendi isteğin doğrultusunda yönlendirme inandırmaktır 

(Küçükerdoğan, 2021). İkna davranış değişikliği terimini içinde barındıran bir davranış 

şekillendirici olarak tanımlanmaktadır (Esgin, 2018, s. 22). İkna diğer kişiyi veya kişilerin 

tutum veya davranışlarını zorlamak veya manipüle etmek yerine onları çeşitli akıl 

yürütmelerle ve kanıtlama yoluyla etkileme eylemi ya da bir konuda birinin inamasınız 

sağlamak, inandırma, kandırma şeklinde tanımlanabilirken bir kanaati kabul ettirme bir kanaat 

uyandırma, inanmasını sağlama, razı etme olarak da tanımlanabilir” (Baba, 2018, s. 20). 

“Başkalarının davranışlarını etkileme kabiliyetidir” (Fexeus, 2013, s. 1). “İkna, reklamın bir 

diğer temel niteliğini oluşturmaktadır. Tüketicinin satın alma kararını verebilmesi için ikna 

olması gerekmektedir” (Özkan, 2015, s. 39).  
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İKİNCİ BÖLÜM 

GÖSTERGEBİLİM VE REKLAM 

2.1. Göstergebilim 

 

Eski Yunanca’ya dayanan Göstergebilim terimi, işaret ya da gösterge anlamına gelen 

semeion sözcüğünden türemiştir (Kireşçci, 2009, s. 17). John Locke, göstergebilime adını 

veren ilk kişidir. Locke, “An Essay Concerning Human Understanding” (1690; İnsanın 

Anlama Yetisi Üzerine Bir Deneme) adlı kitabında ilk defa “semeiotike” terimini kullanarak 

“göstergeler öğretisi” (doctrine of signs) olarak adlandırdığı semiyotiği, bilimin üç temel 

alanından biri olarak adlandırmıştır. Lock’a göre, gösterge öğretisinin amacı; bilgilerini 

başkalarına daha rahat aktarmak ya da zihnin şeyleri anlamasının göstergelerle daha kolay 

olmasıdır. Bu yüzden göstergelerin niteliğini incelemektedir (Bahar, 2016, s. 3).  

Özellikle 1960’lı yıllardan sonra hızla gelişen bir bilim dalı olan göstergebilim; sanat, 

iletişim, pazarlama ve reklamcılık alanlarında bilinçli olarak kullanılmıştır. Bir metin içinde 

var olan anlamlı dizgeleri göstergeler aracılığıyla okumak, kodları anlamlandırmak, dizi, 

dizim, metafor ve metonimi ile metinler arası ilişkileri değerlendirmek, ima edilen anlamların 

altında yatan ideolojiyi ve kültürü arama yaklaşımlarıdır (Parsa & Olgundeniz, 2016, s. 1). 

Göstergebilimin 20. yüzyılda bir bilim dalı olarak kabul edilmesinin yanı sıra, eski 

çağlarda ‘gösterge’ kavramı farklı adlandırmalarla kullanılmış, üzerine düşünülmüştür. 

Locke’a göre bu göstergeler öğretisinin amacı, zihnin kavramları anlamak ya da bilgilerini 

başkalarına anlatmak için kullandığı göstergelerin niteliğini incelemektir (Karaman, 2017, s. 

26). 20. yüzyılda ortaya çıkan ve günümüze kadar gelen göstergebilim kavramı üzerine 

düşünülmektedir. Bu anlamda, özerk bir bilim dalıdır. Saussure ve Pierce günümüzde 

göstergebilim çalışmalarına yön veren, gösterge anlayışını büyük çapta değiştiren çalışmalara 

imza atmışlardır (Kireşçci, 2009, s. 17). Saussure göstergeyi, gösterilen ve göstereni, ikili bir 

yapıda tanımlamaktadır. Gösterilen zihnimizdeki soyut kavram, gösteren ise somut biçimde 

dışa vurulandır. Zihindeki soyut kavram, dilde bir kelime somut bir şekilde dışa 

vurulmaktadır (Kireşçci, 2009, s. 96). 

Pierce göstergeyi, göstergenin gönderme yaptığı şeyi ve göstergenin kullanıcılarını bir 

üçgenin üç köşesi olarak görmektedir. Pierce’e göre üç düzlemli gösterge modeli şunları 

içerir: Yorum/yorumlayıcı, nesne ve gösterge. Üçgenin her köşesinde bulunan bu anlam 

öğeleri arasındaki ilişkiyi belirtmek üzere, üçgenin kenar çizgilerinin iki bitiş noktası da 

oklarla gösterilmiştir. Her köşe diğer ikisiyle yakından ilişkili olarak tanımlanır ve 

diğerleriyle ilişkileri bağlamında anlaşılabilir (Kireşçci, 2009, s. 99). 

Göstergebilim Gösterge (Sign) = Gösteren (Signifier) Gösterileni (Signified) dilsel ve 

dilsel olmayan gösterge dizgelerini inceleyen bilim dalıdır  (Parsa & Olgundeniz, 2016, s. 1). 

Göstergebilim, şeylerin zihinde yaptığı etkinin temelde kültürel dizgelerden kaynaklı 

olduğunu savunmaktadır (Kireşçci, 2009, s. 94). Göstergebilim, tüm dünyanın ilgisini çeken 

evrensel bir bilim dalı olmuş ve reklamlar da dahil medyanın her alanında kullanılmaya 
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başlamıştır. Bu anlamda müzik göstergebilimi, sinema göstergebilimi, mimari göstergebilim 

gibi farklı dallara ayrılmıştır (Parsa & Olgundeniz, 2016, s. 2). Reklamlarda görsel unsurlar, 

kültürel yaklaşımlar ve göstergebilim geleneği örtüştürülerek kullanılmaktadır. Göstergebilim 

geleneği, kültürel bağlam esasında oluşturulduğu işaretlerin saf olmadığı ve yorumlandığını 

öne sürmektedir. Kısacası reklamın tasarımında kültürel ögelerden de faydalanılarak 

göstergeler kullanılmaktadır (Kireşçci, 2009, s. 95-96). 

2.2. Reklam 

Reklam marka bilinirliğini arttırıcı, dikkat çekici, hatırlanabilir ve harekete geçirici bir 

ikna yöntemidir (Kireşçci, 2009, s. 119). Bir ikna aracı olan reklam, hedef kitlelere gönderdiği 

mesajlarla, mal ve hizmet hakkında bilgi vermek, tutum ve algıları oluşturmaktadır (Diker, 

2010, s. 13).  

Reklamın amacı tüketicinin dikkatini çekerek, üreticinin pazarladığı malı satın alma 

isteği uyandırmaktır. Bu anlamda reklamların üretim amacı hedef kitlenin hissini uyandırmak 

ve ürüne olan talebini oluşturmaktır (Şelale, 2010, s. 1). Küresel bir endüstri olan çağdaş 

reklamcılık, kültür ve ekonomi üzerindeki egemenliğiyle, toplumu farklı özellikler temelinde 

parçalara bölüp, birer “tüketici” olarak tanımlamaktadır. Bireyleri, belirli bir şekilde 

düşünmek ve davranmak konusunda “ikna” etmeye çalışmaktadır (Kireçci, 2018, s. 350). 

2.2.1. Reklamda Temel Yaratıcı Stratejiler 

Firmalar, rakiplerinden öne çıkmak için reklama başvurmaktadır. Reklam ürünün 

niteliğine ve hedef kitlenin özelliklerine göre şekillenmektedir. Markalar doğduktan sonra 

sağlıklı yaşayabilmek için reklama ihtiyaç duymaktadır. Bu anlamda reklam bütçesi bir 

ülkenin savunma bütçesiyle eşdeğerdir (Rise & Rise, 2005, s. 43). Reklamın markayı doğru 

yansıtabilmesi için markanın imajına uygun Star stratejisi kullanması ve markayı iyi bir yere 

konumlandırması gerekmektedir. 

 

2.2.1.1. Star 

Alain Delon star için “Bir star anlatılmaz, fark edilir. Parladığı görülen ama 

dokunulmayan bir şeydir” demektedir. Türk Dil Kurumunun sözlüğünde Star; yıldız, sinema 

veya tiyatro yıldızı anlamına gelmektedir. “Bir starın herkes tarafından onaylanan ve kabul 

edilen ve kişilerin algısında var olan bir imajı söz konusudur” (Ortancıl, 2022, s. 2). 

 

2.2.1.2. Star Stratejisi 

Markalama sürecinde star stratejisi kullanmak ürün-star eşlemesine dayanan reklam 

stratejisidir (Kurtbaş & Barut, 2010, s. 109). Firmalar starları reklamlarında kullanarak, ünlü 

kişiler sayesinde hedef kitleyi ikna ederek etkilemeyi dolayısıyla ürün ya da hizmete olan 

talebi artırmayı amaçlamaktadır (Şimşek & Uğur, 2014, s. 353). “Reklamlarda ünlü kişilerin 

kullanımı şirketler için oldukça pahalı bir yöntemdir. Ünlü kişinin statüsüne bağlı olarak 

yapılan harcamalar, bazı yıllarda milyon dolarları bulmaktadır” (Çam, 2016, s. 166). 

Star stratejisi reklamda yaygın olarak kullanılmaktadır. Star stratejisinde ünlü kişi sadece 

reklamda oynamakla kalmayıp markaya dair farklı pazarlama çalışmalarında da yer 
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almaktadır  (Güler H. , 2015, s. 72). “Son dönemlerde markalaşma sürecinde reklam-star 

stratejisi, reklamı yapılan ürüne güveni arttırmakta ve ürünün akılda kalıcılığını 

sağlamaktadır” (Kurtbaş & Barut, 2010, s. 115). 

Ünlü stratejisi kullanmak yalnız reklam çalışmalarıyla sınırlı değildir. Satış geliştirme, 

sponsorluk ve halkla ilişkiler faaliyetlerinde de star stratejisi etkin bir yöntemdir (Ortancıl, 

2022, s. 3). “Reklamlarda ünlü kişinin yalnızca yüzü kullanılabilirken, ünlü kişi reklamlara 

artı olarak özel hayatında da ürünü temsil edebilmekte, marka adı altında konserler 

verebilmekte veya müsabakalara katılabilmektedir” (Güler H. , 2015, s. 72). 

Firmalar markaları için star stratejisi kullanarak sunmuş olduğu ürün ya da hizmete 

ilişkin iyi bir imaj yaratmaktadır. Böylece hedef kitle ve ürün/hizmeti sunan marka arasında 

bağ kurulmaktadır. Star stratejisi hedef kitlenin ünlü kişi tarafından daha etkili bir yolla ikna 

edilmesini sağlamaktadır. Hedef kitle, ünlü kişinin sunmuş olduğu ürün ya da hizmeti alarak 

kendini ünlü kişi ile özleştirmektedir (Şimşek & Uğur, 2014, s. 5). 

“Star stratejisinin tanıtım faaliyetlerinde doğrudan kullanımı dışında farklı bir yöntem 

belki de bilinçaltı reklamcılık olarak adlandırabileceğimiz bir kullanım daha mevcuttur. Bu da 

sinema, dizi ya da kliplerde ürünlerin yer almasıdır” (Ortancıl, 2022, s. 6). Reklam 

oyuncularının ünlü olması, ünlü olmayan kişilerle yapılan reklamlara göre daha etkilidir. 

Hedef kitle tarafından ünlü kişiye karşı daha çok güven hissedilmektedir. Ünlü kişinin ürün 

hizmet sunumu hedef kitleye daha çekici ve cazip gelmektedir. Hedef kitle ünlü kişinin 

kullandığı ürün veya hizmeti satın alarak statüsünü ünlü kişinin statüsüyle eş değer 

görmektedir (Çam, 2016, s. 166). 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TRENDYOL VE HEPSİBURADA REKLAM FİLMLERİNİN İKNA KURAMI 

ÇERÇEVESİNDE STAR STRATEJSİ KULLANIMLARININ İÇERİK ANALİZİ 

 

Türkiye’nin en büyük cirolu e-ticaret sitesi (pazar yeri) olan Trendyol ve ikinci sırada 

yer alan Hepsiburada’nın 2021 Kasım reklam filmlerinde kullanılan star stratejisi reklam 

alanında çalışmalar için incelenmeye değer bir konu olarak görülmektedir. “Trendyol son 

yıllarda Türkiye’den çıkmış çok önemli bir girişimdir. 10 milyar dolar değerleme barajını 

geçerek Türkiye girişim ekosisteminin ilk decacornu oluşturmuştur (Sayın, 2021, s. 1). 

“Decacorn, yeni bir terimdir. Değeri bir milyara ulaşan şirketlerin 2013 yılında Cowboy 

Ventures’ın kurucusu Aileen Lee tarafından ‘Unicorn’ olarak isimlendirilmesinin ardından on 

milyar dolar değerlemeye ulaşan şirketler için de bir terim ihtiyacı doğmuştur. Bu noktada 

türetilen ve kelime anlamı ‘‘onboynuz’’ olan decacorn, değeri on milyar doları geçmiş 

şirketlerin sınıflandırılmasında kullanılmaktadır” (Hürriyet.com, 2021, s. 1). 

Trendyol sektördeki başarısını, e- ticaret satışlarının arttığı Black Friday döneminde 

yapmış olduğu reklamlarıyla da korumaktadır. “Trendyol, Megastar Tarkan ile anlaşmış ve 

kasım ayı reklamlarında Tarkan’ı oynatmıştır (Sayın, 2021, s. 1). Böylece “Black Friday için 
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pazar yerleri arasındaki rekabet artmıştır. Trendyol’un Tarkan ile yayınlamış olduğu reklam 

filminin ardından Hepsiburada da Cem Yılmaz ile bir film yayınlamıştır” (Kaya, 2021, s. 1). 

3.1. Trendyol Reklam Filimi Analizi 

Reklam, Trendyol kuryesinin araçta radyoyu açarak Tarkan’ın Gül Döktüm Yollarına 

şarkısını söylemesiyle başlamaktadır. “Yayınlanan kısa ve samimi reklamda, Tarkan hayranı 

bir teslimat görevlisi ve Tarkan’ın bizzat kendisi rol almıştır. Görevlinin görev boyunca 

sürdürdüğü vokal performans ve sondaki ufak dans şöleni, izleyenlerin sempatisini toplamıştır  

(Parçaoğlu, 2021, s. 1). Kuryenin kıyafeti Trendyol’un kurumsal ögelerini taşımaktadır.  

Kurye teslimat yapacağı binaya şarkı söyleyerek girmekte ve teslimatı yapacağı kişinin zilini 

çalmaktadır. Bu sırada kurye gözleri kapalı şekilde şarkıya devam etmektedir. Kapıyı ünlü 

sanatçı Tarkan açmakta ve kuryeyle göz göze gelmektedir. Kuryenin kendi şarkısını 

söylediğini fark eden Tarkan, kuryeye şarkıda eşlik ederek şarkının “Gel beraber mesut 

olalım” kısmını söylemektedir. Bu kısımda Tarkan’ın şarkısının orijinali devreye girmekte ve 

hemen akabinde dış ses “Türkiye’nin Trendyol’u Türkiye’nin kalbinde. Bizi en sevilen e-

ticaret sitesi seçen herkese kalpten teşekkürler.” demektedir. 

 

Görsel 2. Trendyol Tarkan Reklam Filmi 

 

Kuryenin saç şekli, yaşının genç oluşu, çekingen tavırları halktan birini çağrıştırmakta 

ve izleyenlerin pathosuna yani duygularına seslenilmektedir. İzleyenlerin kurye ile arasında 

sempatik bir bağ kurulmaktadır. Kuryenin teslimatı yapacağı binaya girdiğinde şarkıyı 

söylerken Tarkan’ın dans figürlerini kullanması yine izleyenler üzerinde duygusal bir bağ 

kurulmasını sağlamaktadır. 

 III. INTERNATIONAL HALICH CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

 

 

               www.izdas.org                                                                                                  March 12-13, 2022, İstanbul, TURKEY180



 

 

Görsel 3. Trendyol Tarkan Reklam Filmi 

 

Reklam için Tarkan’ın ethosu kullanılmaktadır. Ethos, karizma olarak 

nitelendirilmektedir (Zafer, 2017, s. 5). Tarkan, Türk halkı tarafından sevilen bir sanatçıdır. 

Yine bu reklamda Tarkan’a yer verilmesi duygularla yani pathosla ilgilidir. Hedef kitleyi ikna 

ederken, Pathos’u kullanmak hedef kitle ile bağ kurmayı sağlamaktadır. Son yıllarda 

insanların duygularına hitap edildiğinde daha kolay ikna oldukları görülmektedir (Zafer, 

2017, s. 4). Tarkan’ın güler yüz ile kapıyı açması ve kuryeye şarkıda eşlik etmesi yine hedef 

kitlenin duygularına hitap etmektedir. 

Tarkan, kapıyı açtığında evin içi görülmekte ve arkada büyük bir piyano dikkat 

çekmektedir. Burada izleyenlere Tarkan’ın mesleğiyle müsemma büyük bir sanatçı olduğu 

gösterilmekte ve bu piyano ile ispat edilmektedir. Bu da logos ile yani veriyle kanıtlanmakta, 

gösterilmekte ve izleyenlerin sol beynine seslenilmektedir. Logos, ikna etmek için insanların 

mantığına hitap etmek anlamını taşımaktadır (Yüksel, 2005, s.22). 

 

Görsel 4. Trendyol Tarkan Reklam Filmi 

 

 III. INTERNATIONAL HALICH CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

 

 

               www.izdas.org                                                                                                  March 12-13, 2022, İstanbul, TURKEY181



Tarkan, “Gel beraber mesut olalım.” diyerek alt metinde izleyenlere Trendyol ile hep 

birlikte mesut olalım demektedir. Son olarak reklam filminde Tarkan’ın Gül döktüm yollarına 

şarkısının orijinali verildiğinde dış seslendirme “Türkiye’nin Trendyol’u Türkiye’nin 

kalbinde. Bizi en sevilen e-ticaret sitesi seçen herkese kalpten teşekkürler.” diyerek markayı 

izleyici gözünde bir numaraya konumlandırmaktadır. Bizi en sevilen diyerek sayısal olmasa 

da bir veri varmış gibi sunmakta ve izleyenlerin logosuna hitap edilmektedir. Reklam filmi 

genel olarak eğlenceli, neşe dolu yani insanın pathosuna hitap etmektedir. Tarkan’ın 

kullanılması ethos ve Tarkan’ın Trendyol’dan alışveriş yapması ise logosa hitap etmektedir. 

3.2. Hepsiburada Reklam Filmi Analizi 

Bir sokak köftecisinin önünde, yemek bekleyen Cem Yılmaz, Hepsiburada’nın kuryesi 

olarak rol almaktadır. Reklamda, Cem Yılmaz’ı görüp şaşıran kuryeler, olan bitene anlam 

vermeye çalışmaktadır. 

- Şey değil mi ya o? Niye gelmiş? 

- Abi var bir olay ama hadi bakalım. 

- Cem abi, hayırdır abi reklam filmi çekimi felan mı var? 

- Yok ya reklam filmi değil gerçek. 

- Yapma gözünü seveyim ya. Arkana da kocaman yazdırmışsın Hepsiburada diye. 

- Oğlum Kasım ayındayız ya baya yoğunluk var. Benim buradan beş yere gitmem 

lazım şimdi. Afiyet olsun. 

- Yok ya reklam 

- Reklam değil oğlum, yoğunluk var. 

Dış ses: Hepsiburada’nın efsanesi Efsane Kasım başlıyor. 

 

Görsel 5. Hepsiburada Cem Yılmaz Reklam Filmi 

 

Cem Yılmaz’ın star olarak kullanıldığı reklam filminde Yılmaz’ın ethosundan 

yararlanılmaktadır. Ünlü oyuncuya kurye rolü verilerek Trendyol reklam filmine gönderme 
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yapılmaktadır. Yılmaz, halktan biri bir kuryedir. Hepsiburada, tüm olanaklarını müşterilerinin 

hizmetine sunan firma olarak gösterilmektedir. Alt metinde başka firmalar, haktan birini bir 

kuryeyi bir starın hizmetine kullanmakta ama biz starı sizin hizmetinize kullanmaktayız 

mesajı verilmektedir. Yine alt metinde Hepsiburada’nın yoğunluğuna dikkat çekilmekte ve 

firma müşterinin gözünde yoğun ve çok tercih edilen olarak konumlandırılmakta yani hedef 

kitlenin logosuna hitap edilmektedir. Yılmaz, Hepsiburada’nın kurumsal renklerinden oluşan 

kurye kıyafetini giymekte, diğer kuryelerle birlikte sokak köftecisinden yemek yemektedir. 

Burada da izleyicilerin pathosuna hitap edilmektedir. İzleyenlere haktan biri imajı 

çizilmektedir. 

 

Görsel 6. Hepsiburada Cem Yılmaz Reklam Filmi 

Hepsiburada reklamlarının diğer serilerinde de yine Cem Yılmaz kurye olarak 

kullanılmakta ve sade, sıradan bir vatandaş gibi gösterilmektedir. En az Tarkan kadar popüler 

ve bilinen bir ünlüyü halkın hizmetine sunmakta ve alt metinde biz size üstten bakmıyoruz. 

Sizin hizmetiniz için varız mesajı verilmektedir. 

“Cem Yılmaz’ın Hepsiburada için kuryelik yaptığı, Tarkan’ın ise Trentyol’dan 

alışveriş yaptığı reklamlar tüm gün televizyonda dönmeye devam etmektedir. İki önemli 

ismin yer aldığı her iki reklamın da eğlenceli ve dikkat çekici olduğunu söylemek 

mümkündür  (Kaya, 2021, s. 1). “Trendyol'un rakip firması Hepsiburada'nın reklam yüzü olan 

Cem Yılmaz, yaptığı Tarkan esprisiyle dikkat çekmektedir.  İbrahim Selim’in Instagram canlı 

yayınına konuk olan Yılmaz, “Siparişleri götüreceğim. Tarkan’dan sipariş gelmiş onu 

götüreceğim birazdan” dedi. Bu sözler üzerine kahkahalara boğulan sunucu İbrahim Selim de 

“Acele etme ağabey o evdedir zannediyorum” yanıtını verdi” (Artı49.com, 2021, s. 1). 

Trendyol ve Hepsiburada’nın bu reklam türüne karşılaştırmalı reklam denmektedir. 

“Karşılaştırmalı reklam: Bir mal veya hizmetin tanıtımı esnasında, rakip mal veya hizmetlere 

ilişkin unsurların doğrudan veya dolaylı olarak kullanıldığı reklamlardır” (Tüad, 2019, s. 4). 

“Karşılaştırmalı reklam, rakip markaların objektif ve ölçülebilir özellikleri ya da fiyatları 

üzerinden kıyaslayan ve markayı doğrudan isim belirterek, göstererek ya da dolaylı olarak 
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başka ayırt edici bilgiler vererek karşılaştıran reklam türü olarak tanımlanmaktadır” (Beyazıt, 

2019, s. 64). “Karşılaştırmalı reklamlar ile “rakibin şahsı yahut ürettiği mal veya hizmet ile 

açık veya kapalı bağlantı kurulmak suretiyle kendisinin yahut mal veya hizmetlerinin 

rakibinkinden daha üstün veya onun ayarında olduğunun belirtilmesi mümkündür” (Gürdin, 

2020, s. 133). Ayrıca star stratejisi kullanmanın bir avantajı da kullanılan ünlünün reklam 

filmi haricinde de firmanın reklamını yapmasıdır. Cem Yılmaz’ın Tarkan’a esprili dille 

sataşması da buna örnek gösterilebilir. 

Son olarak Hepsiburada reklamlarında, Cem Yılmazın halktan biri gibi bir kurye 

olarak sunulması pathos, reklam filminde bir ünlüden yararlanılması yani Cem Yılmaz’ın 

oynatılması loghos ve Hepsiburada’nın satışlara yetişemediği, çok yoğun olduğu imajının 

çizilmesi ise logosa hitap etmektedir. 

SONUÇ 

Firmalar, hedef kitleye vermek istediği mesajı reklamlar aracılığıyla sunmaktadır. 

Reklam mesajı hedef kitlenin sosyoekonomik-sosyokültürel durumuna göre hazırlanmaktadır. 

Bu anlamda reklamın türü ve tarzı önem arz etmektedir. Reklam, hedef kitleye ürün/hizmet 

hakkında bilgi vermek ve en önemlisi satın almaya ikna etmek amacıyla yapılan bir dizi 

faaliyetler bütünüdür (Kireşçci, 2009, s. 119). 

Star stratejisi, markaların konumlanmasında ve bilinirliğinin artmasında 

kullanılmaktadır. Trendyol ve Hepsiburada reklam filmi incelemelerinden elde edilen 

bulgular göstermiştir ki; reklamda star stratejisi kullanmak, markanın konumlanması, gündem 

yaratma ve akılda kalma açısından önemlidir. Reklamda star stratejisi kullanmak birçok haber 

sitesi dahil sosyal medyada gündemde kalmayı arttırmaktadır. Bu anlamda birçok haber sitesi 

dahil sosyal medya hesapları Trendyol ve Hepsiburada firmalarının reklam filmlerinden 

bahsetmektedir. “Çoğunlukla samimi bulunan reklamda teslimat görevlisinin performansı 

dikkat çekmiştir. Reklama sosyal medyada hem olumlu hem olumsuz çok sayıda tepki 

gelmiştir (Parçaoğlu, 2021, s. 1). Twitter’da 3,8 milyon takipçisi bulunan Tarkan, hesabından 

reklamı “İşte çekimlerine gittiğim, günlerdir üzerinde çalıştığımız ilk @Trendyol reklam 

filmi” diyerek duyurmakta ve Trendyol’un reklamına sosyal medya mecrasından da destek 

vermektedir. Trendyol reklamı, sosyal medyada kısa sürede birçok Tweet’te ele alınmıştır” 

(Parçaoğlu, 2021, s. 1). “Bununla birlikte, sosyal medya rakamlarına bakılırsa Trendyol daha 

çok konuşulmuş görülmektedir” (Kaya, 2021, s. 1). Cem Yılmaz ise katıldığı bir instagram 

canlı yayınında Tarkan’ın kargosunu götürmem gerek diyerek iki rakip firmanın reklam 

filmine göndermede bulunmuştur. 

Reklamda ikna aracı olarak kullanılan star stratejisi, markanın var olan imajına olumlu 

katkıda bulunmaktadır. Star stratejisi hedef kitle ile marka arasında bir bağ kurmaktadır. 

Markanın güvenirliğini arttırmakta ve marka sadakati sağlamaktadır. Reklamda star stratejisi 

kullanmak etkili bir ikna yöntemidir. Trendyol ve Hepsiburada markaları kullanmış oldukları 

star stratejisiyle sektörde doğru bir konumlanma yakalamıştır. Her iki marka da sektörel 
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başarı oranlarıyla doğru oranda Türkiye’de alanında başarılı iki dev isimle çalışarak doğru bir 

star stratejisi belirlemiştir. Bu iki markanın kullanmış olduğu star stratejileri alan çalışanlarına 

önemli veriler sunmakta ve gelecekte yapılacak reklam stratejilerine rehberlik teşkil 

etmektedir. 
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ÖZET 

Orjini Orta Amerika’ya dayanan avokado, tropikal ve yarı tropikal bölgelerde yetişen 

Lauraceae ailesinden gelen bir bitkidir. Avokado ağacı ortalama 20 m yüksekliğe kadar 

uzayabilen bol yapraklı ve meyveleri armut şeklinde olan bir bitki türüdür. İspanyolca olan 

“aquacate” veya “ahuacate” kelimelerinden türetilen avokado Türkçe’de "Amerikan armudu" 

olarak nitelendirilmektedir. Avokado meyvesinin lezzeti ve besin değeri bünyesinde 

barındırdığı yağdan kaynaklanmaktadır. Avokado sahip olduğu besin içeriği ile birçok sağlık 

problemine iyi geldiğinden tıbbi amaçlı şifa kaynağı olarakta yetiştirilmektedir. Avokado 

içerdiği besin öğeleri sayesinde "sağlıklı meyve" olarak belgelendirilmiş ve günlük diyette 

tavsiye edilmiştir. Avokado bünyesinde barındırdığı besin içeriği ile antioksidan, antikanser, 

antidiyabetik, antimikrobiyal, antiinflamatuvar etki gösterirken; kardiyovasküler hastalılar, 

obezite ve yaşlanmaya bağlı meydana gelen komplikasyonlar üzerine olumlu etkilere sahip 

olduğu belirtilmektedir. Birçok faydası olan avokado ülkemizde Alanya bölgesinde çiftçiler 

tarafından ilgi görüp yetiştirilmektedir. Avokado mutfakta salata, meze, sos, ekmek, cips, 

tatlı, sandviç, çorba, dondurma, kanepe ve yumurta yemekleri gibi birçok tarifte 

kullanılmaktadır. Bu tarifler arasında avokado salatası, avokado yatağında köfte, avokadolu 

enginar dolması, avokadolu puding, avokado püreli somon fümeli kanepe, avokadolu dip sos, 

guacamole sos, avokado ruloları, avokadolu çubuk dondurma, avokadolu smoothie, 

avokadolu kabak spagetti, avokado tatlısı ve soğuk avokado çorbası yer almaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Avokado, sağlık, yemek, mutfak  

 

ABSTRACT 

Avocado, originating from Central America, is a plant from the Lauraceae family that grows 

in tropical and subtropical regions. Avocado tree is a type of plant that can grow up to an 

average height of 20 m, with abundant leaves and pear-shaped fruits. Avocado, which is 

derived from the Spanish words "aquacate" or "ahuacate", is described as "American pear" in 

Turkish. The flavor and nutritional value of the avocado fruit is due to the oil it contains. 

Since avocado is good for many health problems with its nutritional content, it is also grown 

as a source of healing for medical purposes. Avocado has been documented as a "healthy 

fruit" thanks to the nutrients it contains and is recommended in the daily diet. While avocado 

has antioxidant, anticancer, antidiabetic, antimicrobial, anti-inflammatory effects with its 

nutritional content. It is stated that it has positive effects on cardiovascular diseases, obesity 

and complications related to aging. Avocado, which has many benefits, is cultivated by 

farmers in Alanya region in our country. Avocado is used in many recipes in the kitchen, such 
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as salads, appetizers, sauces, bread, chips, desserts, sandwiches, soups, ice cream, canapés 

and egg dishes. These recipes includes dishes such as avocado salad, meatballs with avocado 

(avokado yatağında köfte), st-uffed avocado with artichokes, avocado pudding, smoked 

salmon canape with avocado puree, avocado dip sauce, guacamole sauce, avocado rolls, 

avocado stick ice cream, avocado smoothie, avocado with zucchini spaghetti, avocado dessert, 

and avocado dessert.  

Keywords: Avocado, health, food, cuisine 

 

GİRİŞ 

  

Kökeni tropikal iklim bölgeleri ve özellikle de Güney Amerika ve Meksika bölgeleri olan 

avokado üretimi M.Ö. 5000 yıllarına kadar uzanmaktadır.  Lauraceae ailesinden olan 

avokado günümüzde iklim şartlarının uygun olduğu birçok bölgede yetiştirilmektedir. Türkçe 

"Amerikan Armudu" olarak adlandırılan avokado İspanyolca "aquacate veya ahuacate" 

kelimelerinden türetilmiştir (Gölükçü, 2006). Dikine ve yayvan bir şekilde gelişen avokado 

ağacı ortalama 18 metre yüksekliğe erişebilmekte ve taç şeklinde bol yapraklı bir yapıya 

sahiptir. Oval koyu yeşil renkte yapraklara sahip olan avokado ağacı oval ve yuvarlak şekilde 

meyve vermektedir. Meyveler iri armut görünümüne sahiptir (Morton, 1987). Bitki biliminde 

"Persea americana" olarak adlandırılan avokado genel anlamda Meksika tipi, Guatemala tipi 

ve Doğu Hindistan tipi olmak üzere üç önemli türe sahiptir (Duarte, Chaves, Borges ve 

Mendonça, 2016).  Avokado meyvesinin bazı çeşitleri ve kökeni Tablo 1’de belirtilmiştir. 

Uluslararası düzeyde en çok tercih edilen avokado meyvesi olan Hass, 1935 yılında patent 

almış ve 1960 yılında savan iklim bölgelerinde mükemmellik standardı almıştır (Crane, 

Douhan, Faber, Arpaia, Bender, Balerdi ve Barrientos-Priego, 2013; Demircan ve Velioğlu, 

2021). 

 

Tablo 1. Avokado meyvesinin bazı çeşitleri ve kökeni 

 

Beta  
 

Guatemala ve Batı Hindistan 

  Bacon Meksika ve Guatemala 

  Hass Guatemala ve Meksika 

  Fuerte Meksika ve Guatemala 

  Edranol Guatemala ve Kaliforniya 

  Ettinger İsrail 

  Gottfried Miami 

  Duke Meksika 

  Fuchsia Batı Hindistan 

 Kaynak: (Crane vd., 2013; Demircan ve Velioğlu, 2021) 

 

Tropikal iklime sahip Meksika, Amerika, İsrail ve Güney Afrika gibi birçok ülkede avokado 

üretilmektedir. Dünyada üretim hacmi bakımından Meksika en önde gelen ülke olup 
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Meksika’yı Dominik Cumhuriyeti, Endonezya, Şili ve Peru izlemektedir. Birçok sağlıkçının 

avokadoyu sağlıklı ve fonksiyonel gıda olarak tanımlaması ve artan pazar payı ile üreticiyi 

ekonomik olarak rahatlatması nedeniyle Türkiye’de avokado yetiştiriciliği günden güne 

artmaktadır. Hass, Fuerte, Bacon ve Zutano Türkiye’de üretimi yapılan avokado türleri 

arasında yer almaktadır. Türkiye’de üretimin en fazla olduğu yer Antalya-Alanya bölgesidir. 

Mersin, Muğla, Hatay ve Adana illeri üretimin yapıldığı diğer bölgelerdir  (Tarhan, 2019). 

Avokado meyvesinin olgunlaşmadan markete sunulması istenilmemektir. Meyvenin 

toplanabilmesi için yetiştiriciliği yapılan birçok ülkede meyvenin olgunluğunu tespit 

edebilmek için yasal standartlar belirlenmiştir. Meyvede bulunan yağ içeriği olgunluğun 

tespitinde en önemli kriter olarak belirlenmiştir. Türkiye’de erken hasat dönemi olarak Bacon 

ve Fuerte çeşitlerinde Kasım ayının ilk haftası; Hass ve Zutano için ise Kasım ayının ortaları 

olarak tespit edilmiştir. (Bayram ve Aşkın, 2006; Bayram ve Tepe, 2019; Yurt ve Demirel, 

2017).  

Günümüzde sanayi toplumunun gelişmesi ve kentsel yaşamın artmasından dolayı beslenme 

kültürlerinde değişim meydana gelmiştir. Hazır gıdaların tüketiminin artması ve hareketsiz 

yaşam bazı sağlık sorunlarını meydana getirmiştir. Sağlığın korunması ve kaliteli bir yaşam 

tarzı oluşturmak için tüketilen gıdaların nitelikleri araştırılmaya başlanmıştır. İçerdiği kalite 

nitelikleri ile dikkat çeken avokado pazarda üreticisine ekonomik olarak girdi sağlarken 

piyasada yüksek pazar fiyatı ile dikkat çekmektedir.  İçerisinde barındırdığı yağ asitleri ve 

kıymetli besin öğeleri ile dikkat çeken avokado kardiyovasküler hastalıklar, diyabet ve kanser 

gibi birçok hastalığın önlenmesinde etkili olmaktadır. Aztekler tarafından bereket meyvesi 

olarak adlandırılan avokado gıda endüstrisi, kozmetik sektörü ve gastronomi alanlarında 

kullanılmaktadır (Yurt ve Demirel,2017; Tarhan, 2019).  

Avokadonun Faydaları 

Avokadonun yapısında bulunan besin öğeleri meyvenin olgunluk derecesi ve yetiştirme 

koşulları gibi etkenlere göre değişiklik göstermektedir. Avokadonun en önemli besin ögesi 

sahip olduğu yağdır. Yağın nitelikleri sayesinde "tereyağı meyvesi" olarak adlandırılmaktadır. 

Avokado olgunlaştıkça içerdiği yağ miktarı artmaktadır. Avokado doymamış ve doymuş yağ 

asitleri yönünden zengin olup iyi bir enerji kaynağı olarak tüketilmektedir. İçerdiği yağ 

avokadonun tadının ve aromasının oluşmasında etkilidir. Bedenin sağlıklı bir yaşam için 

ihtiyaç duyduğu bütün besin öğelerini bireyin düzenli bir şekilde tüketmesi gerekmektedir. 

Diyetinde avokado tüketen bireyler, sağlıklı yaşam için gerekli olan makro ve mikro besin 

ögelerini düzenli olarak avokadodan karşılayabilmektedir (Demircan ve Velioğlu, 2021).  

Avokadonun içerdiği makro ve mikro besin ögeleri Tablo 2’de belirtilmiştir. 
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Tablo 2. Avokadonun içerdiği makro ve mikro besin ögeleri 

Kaynak: (Demircan ve Velioğlu, 2021).           

  

Avokado tüketimin sağlık açısından yararları dikkate alındığında Tablo 2’de bahsi geçen 

makro ve mikro besin öğelerinin insan vücudunda birçok hastalığın önlenmesi ve tedavisinde 

etkili olduğu görülmektedir. Kandaki kolesterol seviyesini yağlar düşürmektedir. Mineraller 

kemik ve diş gelişimi, kas ve sinir sistemi, cilt bakımı, sinir sistemi ve kanda oksijen transferi 

için gereklidir. Vitaminler bağışıklık sistemi, sinir sistemi, saçlar, cilt ve göz sağlığı için 

önemlidir (URL-1, 2022). Avokadonun bulunduğu günden itibaren Aztek, Mayalar ve birçok 

topluluk tarafından meyvesinin, çekirdeğinin ve yapraklarının çeşitli tekniklerle tedavi edici 

özelliğinden faydalanıldığı bildirilmiştir. Avokadonun sadece meyvesi değil aynı zamanda 

bitkisinin de bazı kısımlarının böbrek taşı, tansiyon ve diyabet gibi hastalıklara iyi geldiği 

belirtilmektedir (Tavlı ve Özkan, 2020). Avokado içerdiği bileşiklerle bazı sağlık 

problemlerinin çözümünde etkili olmaktadır. Avokado tüketimin bazı sağlık sorunları üzerine 

etkileri Tablo 3’de belirtilmiştir. 

 

Tablo 3: Avokado meyvesinin ve bitkisinin bazı sağlık sorunları üzerine etkileri 

Kaynak: (Yurt ve Demirel, 2017; Tavlı ve Özkan, 2020; Demircan ve Velioğlu, 2021) 

Makro Besin Ögeleri Mikro Besin Ögeleri 

Yağ 

Tekli doymamış yağ asitleri 

Çoklu doymamış yağ asitleri 

Doymuş yağ asitleri 

Mineral 

Kalsiyum, Demir, Potasyum, Magnezyum, 

Sodyum, Çinko, Selenyum, Mangan, Fosfat 

Protein Vitamin 

A vitamini, B grubu vitaminler, C vitamini, 

E vitamini, K1 vitamini, Niasin, Folat, 

Riboflavin, Tiamin, Tokoferol, Karoten, 

Kriptoksantin, lutein+zeaksantin 

Karbonhidrat  

Kalp damar hastalığı Antioksidan 

Kanser Diyabetik 

Obezite Antiaterojenik 

Yaşlanmaya etkisi Antihiperkolestrolemik 

Antimikrobiyal Antienflamatuvar 

Beyin sağlığında Alzheimer hastalığı 

Antifungal Hipolipidemik 

Kepeklenmeye karşı Hipotansif 

Yara iyi edici Diareik 

Diş ağrısına karşı Cilt döküntülerine karşı 

Gastroprotektif  
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Tüketiciler tarafından yapılan duyusal testler sonucunda avokado meyvesi yağımsı, yavan, 

yumuşak, kremsi, sert, kumlu, tuzlu ve buruk gibi ifadelerle anlatılmaktadır. Avokado 

meyvesi şekil 1’de gösterilmiştir. Avokado birçok uzman tarafından "fonksiyonel gıda" olarak 

tanımlanmakta ve tavsiye edilmektedir. Avokado içerdiği yağ asitleri ile kolesterol ve kalp 

damar hastalıklarına iyi gelmektedir. Vücuttaki zehirli maddeleri yok ederek yaşlanma süreci 

üzerine etkili olmaktadır. Karbonhidrat, protein ve yağ metabolizmasında görev almaktadır. 

Avokado sahip olduğu besin bileşimi ile dengeli ve sağlıklı beslenme üzerine etkili 

olmaktadır (Yurt ve Demirel, 2017; Demircan ve Velioğlu, 2021).  Avokado meyvesinin 

yenilebilir bölgesinin genel besin bileşimi Tablo 4’de verilmiştir. 

 

Tablo 4: Avokado meyvesinin yenilebilir bölgesinin genel besin bileşimi 

 Kaynak: (Demircan ve Velioğlu, 2021; Gölükcü, 2006). 

 

Şekil 1. Avokado Meyvesi 

 

Kaynak: (URL-2, 2022). 

 

Avokadonun Farklı Kullanım Alanları 

Avokado sağlık açısından faydalarının yanında gıda endüstrisi, kozmetik sanayi, sağlık ve ilaç 

sektöründe kullanılsa da mutfakta besin maddesi olarak birçok yiyecek ve içeceğin ana 

maddesi ya da katkı maddesi olarak kullanılmaktadır.  Avokadonun çekirdeği ve kabuğundaki 

bileşenler uygun yöntemler kullanılarak ayrıştırılmakta ve uygun sektörlerde 

kullanılmaktadır.  Sahip olduğu yağdan dolayı kozmetik sanayiinde vücut bakım kremleri, 

güneş kremi, yüz temizleyici ve şampuan yapımında kullanılmaktadır (Araujo, Rodriguez-

Jasso, Ruiz, Pintado ve Aguilar, 2018). 

Bileşim ögesi ve enerji değeri Düzey Bileşim ögesi ve enerji değeri Düzey 

Su (g)            72.3 Kül  (g) 1.66 

Enerji  (kcal) 167 Karbonhidrat  (g) 8.64 

Protein  (g) 1.96 Lif  (g) 6.80 

Toplam yağ  (g) 15.4 Şeker  (g) 0.30 

Nişasta (g) 0.11   
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Avokado sağlıklı bir gıda olmasından dolayı gıda endüstrisinde kullanılmaktadır. Gıda 

endüstrisinde avokado balı, avokadolu mayonez, avokadolu yoğurt, avokado sosu, avokado 

çayı ve avokado püresi gibi ürünler hazırlanmaktadır.  

İspanyanın Endülüs bölgesinde yapılan çalışmalarda Avokado balının koyu renkli bir özelliğe 

sahip olduğu ve pH’sının 4.18 ile 5.19 değerleri arasında olduğu, asitliğinin 27.7 ve 29.5 

meq/kg değerleri arasında olduğu, nem içeriğinin ise 17.8 g/100 g olduğu belirtilmiştir. 

Ayrıca sadece avokado balında bulunan şeker alkol bileşiği (parsetiol) 0,31 ve 1,56 g/100g 

değerleri arasında bulunmuş olup şeker alkol bileşiği avokado balının ayırt edilmesini 

sağlamaktadır (Bonvehi, Coll ve Bermejo, 2019; Türk, 2019). 

Tarhan (2019) yılında yaptığı çalışmada fermente süt ürünü olan yoğurt ve avokado 

meyvesini karıştırarak fonksiyonel bir ürün elde etmeyi amaçlamıştır. Fermente süt ürünleri 

tebliğine göre avokadolu yoğurt üretmiştir. Çalışmada yoğurda farklı oranlarda avokado 

püresi eklenmiş ve yoğurt 24 saat buzdolabında bekletildikten sonra duyusal, fiziksel ve 

kimyasal özellikleri incelenmiştir. Avokado püresinin eklenmiş olduğu yoğurtlarda duyusal, 

kimyasal ve fiziksel özelliklerinde olumlu etkilerin olduğu gözlemlenmiştir. Duyusal 

analizlerde avokado eklenmiş yoğurtların kıvam ve lezzeti olumlu olarak yorumlanmış olsa 

da panelistlerin avokado oranı daha az olan ürünleri tercih ettiği belirtilmiştir. 

Mayonez üzerine yapılan bir çalışmada ise mayonez yapımında kullanılan yumurta sarısı 

yerine avokado püresi kullanılarak kolesterolü ve yağı azaltılmış mayonez üretimi 

amaçlanmıştır. Çalışma sonunda avokado püresi kullanılarak elde edilecek en uygun mayonez 

için %45 yağ ve %40 avokado püresi kullanılması gerektiği belirtilmiştir. Ancak 

formülasyona kıvam arttırıcı ve emülsifiye edici maddelerin eklenmesinin mayonezdeki bazı 

yapısal özellikleri olumlu etkileyeceği ve amaçlanan kolesterolü ve yağı düşük ürünün 

üretilebileceği belirtilmiştir (Komaç, 2018).   

 Avokadonun Mutfakta Kullanımı 

Tropik ve yarı tropik bölgelerde yetişen avokado, doğal hali ile kullanılabildiği gibi püre 

haline getirilerek de mutfak ve gıda endüstrisinde kullanılabilmektedir. Gıda endüstrisinde 

hazırlanan avokadolu ürünler de yemeklerde kullanılmaktadır. Avokado mutfaklarda salata 

yapımında, farklı sosların yapımında, sirke yapımında, kahvaltılık omlet yapımında, açık 

büfelerin vazgeçilmez atıştırmalığı kanepe yapımında, kek yapımında, süt ile hazırlanan 

içeceklerde, çorba hazırlamada, farklı şekillerde hazırlanan dondurmada, soğuk içeceklerde, 

pane kızartma yönteminde, meze türlerinde, suşi hazırlamada ve avokadolu tatlı gibi 

yiyeceklerin hazırlanmasında kullanılmaktadır.  
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Avokado Kullanılarak Yapılan Bazı Yiyecek ve İçecek Tarifleri 

Kaynak: (URL-3, 2022). 

 

 

Tablo 6: Avokado Sütü 

 

Malzemeler Ölçü Birim 

Olgun avokado 1 Adet 

Şeker 2 Yemek kaşığı 

Süt 1 Su bardağı 

Yapılışı 

Avokadonun kabuğu soyulur ve dörde bölünür. Dörde bölünen avokado dilimleri bir 

bardağa eklenir ve şeker ile karıştırılarak püre haline getirilir. Sonra içine süt eklenerek 

çırpılır.  Daha sonra tüm malzemeler pürüzsüz olana kadar blenderde karıştırılır.  

Hazırlanan avokado sütü bardakta servis yapılır. 

 Kaynak: (URL-4, 2022). 

Tablo 7: Avokadolu Smoothie 

 

Malzemeler Ölçü Birim 

Az yağlı süt 200 ml 

Olgun avokado 1/2 Adet 

Yarım yağlı yoğurt 2 Yemek kaşığı 

Yeşil elma 1/4 Adet 

Taze nane 10 Yaprak 

Bal  1 Tatlı kaşığı 

Yapılışı 

Tüm malzemeler blender kabına konur ve pürüzsüz olana dek blenderda karıştırılır. 

Kaynak: (URL-5, 2022). 

Tablo 5: Avokadolu Omlet 

 

Malzemeler Ölçü Birim 

Yumurta 2 Adet 

Süt 1 Çay bardağı 

Zeytinyağı 1 Tatlı kaşığı 

Avokado Püresi 1/2 Adet 

Maydanoz 1/4 Bağ 

Kekik 1 Tutam 

Biber 1 Tutam 

Tuz 1 Tutam 

Yapılışı 

Yumurtalar bir kabın içerisine kırılarak bir çay bardağı süt ile çırpılır.  Daha sonra içerisine 

avokado püresi, kıyılmış maydanoz, zeytinyağı ve baharatlar eklenip karıştırılır. Ocağa tava 

konur, tava ısındıktan sonra hazırlanan karışım tavaya dökülür ve orta ateşte pişirilir.  
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Tablo 8: Avokado Tartar Salatası 

 

Malzemeler Ölçü Birim 

Olgun Avokado 1 Adet 

Salatalık 1 Adet 

Fesleğen 5 Yaprak 

Dereotu 2 Dal 

Limon Suyu 10 ml  

Zeytinyağı 15 ml 

Himalaya Tuzu 1 Tutam 

Karabiber 1 Tutam 

Çörek Otu   

Yapılışı 

Salatalık ve avokado brunuaz (küçük küpler şeklinde) doğranır. Fesleğen ve dereotu ince 

bir şekilde doğranır.  Diğer malzemelerde eklenerek karıştırılır.  Daha sonra üzerine çörek 

otu eklenerek servis edilir. 

 Kaynak: (Oflaz, 2017). 

 

Tablo 9: Guacamole 

 

Malzemeler Ölçü Birim 

Olgun avokado 2 Adet 

Kırmızı soğan 1 Adet 

Domates 1 Adet 

Sarımsak 1 Diş 

Taze kişniş 2 Çorba kaşığı 

Sızma zeytinyağı 1 Çay kaşığı 

Limon suyu 1/2 Adet 

Himalaya tuzu 1 Fiske 

Taze çekilmiş karabiber 1 Fiske 

Yapılışı 

Avokadolar ikiye bölünür ve çekirdekleri çıkarılır. Kabuğundan sıyrılan avokadolar bir 

kabın içerisine alınır ve ezilir. Havanda dövülen sarımsak, limon suyu, tuz, karabiber, küp 

küp doğranmış kırmızı soğan, çekirdekleri çıkarılmış, küp küp doğranmış domates ve ince 

kıyılmış kişnişin bir kısmı ezilmiş avokado ile harmanlanır. Geri kalan kişniş ile süslenerek 

servis yapılır. 

 Kaynak: (Oflaz, 2017). 
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Tablo 10: Avokado Çorbası 

 

Malzemeler Ölçü Birim 

Olgun avokado 2 Adet 

Tavuk suyu 1 lt 

Krema 1 Su bardağı 

Taze kişniş 1 Yemek kaşığı 

Tuz 1 Tutam 

Karabiber 1 Tutam 

Yapılışı 

Avokadolar soyulup ikiye bölünür.  Çekirdeği çıkarıldıktan sonra ezilir ve püre haline 

getirilir.  Tavuk suyu ve krema kaynatılmadan bir tencerede ısıtılır. Isındıktan sonra 

avokado püresine karıştırılır.  Tuz ve karabiber eklenir.  İnce kıyılmış kişniş ile süslenerek 

servis yapılır. 

 Kaynak: (Ainley, 2014) 

 

Tablo 11: Avokado Maki 

 

Malzemeler Ölçü Birim 

Suşi pirinci 200 gram 

Pirinç sirkesi 50 ml 

Mirin 50 ml 

Tuz 3 gram 

Şeker 5 gram 

Wasabi 10 gram 

Avokado 2 Adet 

Zencefil turşusu 100 gram 

Nori yosun 4 Adet 

Yapılışı 

Pirinçler 4-5 defa soğuk suda yıkanır ve süzülür.  150 ml su ile birlikte pişirilir ve 

soğumaya bırakılır.  Pirinç genişçe bir kaba alınır.  Mirin, pirinç sirkesi, tuz ve şeker 

karıştırılıp şerbet elde edilir.  Hazırlanan şerbet pirincin üzerine dökülerek karıştırılır.  Dış 

kabuğu alınarak soyulan avokadolar parmak boyunda ince şeritler halinde kesilir.  Wasabi 

sosuna az bir su eklenerek wasabinin kıvamı yumuşatılır.  Nori yosunlarının içine pirinçler 

yayılır.  Orta kısımlarına avokado ve wasabi koyulur, bambu ile sarılır.  Soya sosu, wasabi 

ve zencefil turşusu ile birlikte servis edilir. 

 Kaynak: (URL-6, 2022). 
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Tablo 12: Avokado Sıcak Sos 

 

Malzemeler Ölçü Birim 

Kemik suyu 2 Su bardağı 

Krema 1 Su bardağı 

Soğan 1 Adet 

Sarımsak 2 Diş 

Defne yaprağı 2 Adet 

Tereyağı 2 Yemek kaşığı 

Un 2 Yemek kaşığı 

Avokado 1 Adet 

Muskat   

Ak biber   

Tuz   

Yapılışı 

Sos kabı ocağın üzerine konur, ısınıncaya kadar bekletilir.  Sos kabı ısınınca tereyağı sos 

kabını içerisine konur ve ince doğranmış soğan ile sarımsaklar ilave edilerek kavrulur. 

Sonra un eklenerek pembeleşinceye kadar kavrulur. Kavrulan una kemik suyu, krema ve 

baharatlar ilave edilerek kısık ateşte 10 dakika kaynatılır. Kaynatma işlemi bittikten sonra 

rendelenmiş avokado eklenerek blenderdan geçirilir ve ince süzgeçten süzülerek sos hazır 

hale getirilir.  

 Kaynak: (Özcan, Demir ve Şahin, 2018) 

 

Tablo 13: Avokadolu Krem Şokola 

 

Malzemeler Ölçü Birim 

Kavrulmuş fındık 1 Su bardağı 

Olgun avokado 1 Adet 

Kakao 1 Yemek kaşığı 

Pekmez 3 Yemek kaşığı 

Su 1/2 Çay bardağı 

Muz 1 Adet 

Frambuaz   

Yapılışı 

Fındıklar blenderda krema kıvamına gelene kadar çekilir. Fındıkların kolay kıvam alması 

için süt veya su ekleyebilirsiniz. Bütün malzemeler eklenerek blenderda pürüzsüz hale 

getirilir. Servis kabına önce muz ve frambuaz gibi meyvelerden istediğinizi koyabilirsiniz.  

Sonra meyvelerin üzerine avokadolu krema eklenir. Bir saat kadar buzdolabında 

dinlendirdikten sonra servis edilebilir. 

 Kaynak: (URL-7, 2022). 
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Tablo 14: Avokado Püreli Rozbeef 

 

Malzemeler Ölçü Birim 

Kontrfile 400 gram 

Yumurta 2 Adet 

Avokado 2 Adet 

Limon 1 Adet 

Yoğurt 200 gram 

Taze nane 1/4 Bağ 

Sıvıyağ 1/2 Çay bardağı 

Toz şeker 1 Çay kaşığı 

Yapılışı 

Kontrfile sıvıyağda alt üst ederek pişirilir, sonra kontrfile dilimlenir.  Avokadolar soyulup 

ortadan ayrılır ve yarım avokadonun üzerine limon sıkılır. Diğer avokadolara da sıvıyağ 

konup limon suyu eklendikten sonra püre haline getirilerek yoğurt ile karıştırılır.  

Yumurtalar katı haşlandıktan sonra küp şeklinde doğranır.  Ayrılan avokado da küp 

şeklinde doğranarak yumurta ile karıştırılır.  Dilimlenmiş rozbeeflerin yanında bonfritin 

üzerine küp doğranan malzemeler serpilir.  Avokado püresi ile servis yapılır.  

 Kaynak: (Karataş, 2006) 

 

SONUÇ 

Günümüzde doğal ve sağlıklı beslenmeye verilen önemin artması toplumların tarım ve 

beslenme politikalarını şekillendirmektedir. Avokado tropik ve yarı tropik iklim bölgelerinde 

yetiştirilen bir üründür. Eski çağlardan beri avokadonun sağlığa faydaları bilinmektedir. 

Avokado sahip olduğu besin bileşimi ile sağlıklı beslenmede değeri artmıştır. Avokadonun 

beslenmedeki öneminden dolayı birçok ülke avokadonun kendi topraklarında yetiştirilip 

yetiştirilemeyeceği konusunda araştırmalar yapmaktadır. Yapılan araştırmalar avokadonun 

kozmetik, ilaç, tıp ve gıda endüstrisinde artarak kullanıldığını göstermektedir. Türk ve Dünya 

mutfağında çeşitli yiyecek ve içecek gruplarında avokadolu tarifler uygulanmaktadır. 

Avokadonun değerinin anlaşılması ve mutfakta kullanımının artması hem sağlıklı beslenme 

hem de gastronomik unsurlar açısından önemlidir.  
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İNSAN KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK 

ALGILARININ İNCELENMESİ  

 

 

ÖZET 

Her insanın tabiatı itibariyle önce kendisinden sonra da çevresinden hareketle “insan” 

kavramının ne olduğuna ilişkin bir tasavvuru vardır. Zira bu tasavvur kendisi de bir insan olan 

bireyin her şeyden önce kendisini tanıması, nereden ve niçin geldiğini anlayabilmesi, varlık 

sebebini idrak etmesi için ehemmiyetlidir. Etimolojik tanımların yanında her kişinin “insan” 

kavramına yüklediği anlamın etkisinde kaldığı bireysel ve çevresel etmenler dolayısıyla 

farklılaşabileceği düşünüldüğünde bu kavramın anlaşılmasına yönelik yapılacak çalışmalar 

değer kazanmaktadır. Esasen bu çalışmamızın amacı da insan kavramının katılımcıların öznel 

dünyalarında uyandırdığı metaforik tasavvuru inceleyerek bu denli mühim olan “insan” 

kavramının anlaşılmasına bir nebze olsun katkı sağlamaktır. Bu doğrultuda araştırmacılar 

tarafından çevrimiçi olarak hazırlanan form vasıtasıyla 19-30 yaş aralığındaki 13 erkek ve 28 

kadın katılımcı olmak üzere toplamda 41 gönüllü katılımcıdan analizleri yapılmak üzere veri 

toplanmıştır. İki kısımdan oluşan çevrimiçi formun ilk kısmında gerekli demografik bilgilerin 

toplanacağı kısım yer almaktadır. İkinci kısımda ise araştırmamızın konusu mucibince 

“İnsan……benzer, çünkü………” şeklinde metaforik algıları ölçebilmek gayesiyle 

hazırlanmıştır. Elde edilen veriler excel dosyası haline getirilmiş ve Maxqda 20 paket 

programı kullanılarak analiz işlemleri tamamlanmıştır. Bu uygulamadaki amacımız “insan” 

kavramının en çok neye benzetildiğini ve niçin o şeye benzetildiğini kategorileştirebilmektir. 

Bu analizlerin sonucunda araştırma grubunun “insan” kavramına ilişkin benzetmelerinin ve 

bu benzetmelerin niçinlerinin birbirinden farklılaştığı görülse de katılımcıların benzetmelerini 

ve niçinlerini ifade ederken ortak olarak “insan” kavramının maddi boyutunun çok ötesinde 

“manevi” olarak ele aldıkları ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte alınan yanıtlara bakıldığında 

katılımcıların ağırlıklı olarak yanıtlarında “insan” kavramının kendi dünyalarındaki 

mahiyetini ifade etmeye çalıştıkları görülmektedir. 

Anahtar kelimeler: İnsan, Fenomenoloji, Metafor Çalışması 
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ABSTRACT 

Every human being, by nature, has a conception of what the concept of "human" means, first 

from himself and then from his environment. Because this image is essential for the 

individual, who is also a human being, to know himself first and foremost, understand where 

and why he came from, and comprehend the reason for his existence. In addition to 

etymological definitions, when it is considered that the meaning that each person ascribes to 

the concept of "human" may differ due to individual and environmental factors under the 

influence, studies to be carried out to understand this concept gain value. This study aims to 

contribute to the understanding of the concept of "human," which is so important, by 

examining the metaphorical image that the concept of human arouses in the subjective worlds 

of the participants. In this direction, data were collected for analysis from 41 volunteer 

participants, 13 male, and 28 female participants, between the ages of 19-30, through the 

online form prepared by the researchers. The first part of the online form, which consists of 

two parts, includes the region where the necessary demographic information will be collected. 

In the second part, our research's subject was prepared to measure metaphorical perceptions 

such as "Human……similar, because………". The obtained data was converted into an excel 

file, and the analysis was completed using the Maxqda 20 package program. Our aim in this 

application is to categorize what the concept of "human" is most likened to and why it is 

compared to that thing. As a result of these analyzes, although it was seen that the metaphors 

of the research group regarding the concept of "human" and the reasons for these comparisons 

differed from each other, it was revealed that the participants discussed their metaphors and 

reasons as "spiritual" far beyond the material dimension of the concept of "human.". 

However, when we look at the responses received, it is seen that the participants mostly try to 

express the nature of the concept of "human" in their world. 

Keywords: Human, Phenomenology, Metaphor Study  

 

GİRİŞ  

Halil CİBRAN der ki; "İnsanın hakikati, sana gösterdiğinde değil gösteremediğindedir. 

Bundan ötürü onu tanımak istersen dediklerine değil demediklerine kulak ver." Bununla 

birlikte Mevlana der ki; “İnsan büyük bir şeydir ve içinde her şey yazılıdır. Fakat karanlıklar 

ve perdeler bırakmaz ki insan içindeki o ilmi okuyabilsin. Bu perdeler ve karanlıklar; bu 

dünyadaki türlü türlü meşguliyetler insanın dünya işlerinde aldığı çeşitli tedbirler ve gönlün.” 

Dikkat edilirse herkes insanı kendi penceresinden gördüğü gibi tanımlamaktadır. Ancak 

nazarı dikkate alınması gereken belki de en önemli husus, insanın hem biyolojik hem de tinsel 

boyutlarına vurgu yapılmasıdır. Yani insan hem görünen hem de görünmeyen boyutlardan 

meydana gelmektedir. Bir noktada maddi nazarla bakıldığında insan, maddi bir ceste ile 

manevi bir ruhun arada olduğu bir varlık olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak insanın tam 

olarak tanımının yapılması hiç de kolay bir durum değildir. TDK (2022) sözlüğüne göre 

insan; “Toplum hâlinde bir kültür çevresinde yaşayan, düşünme ve konuşma yeteneği olan, 

evreni bütün olarak kavrayabilen, bulguları sonucunda değiştirebilen ve biçimlendirebilen 

EXAMINING UNIVERSITY STUDENTS' METAPHORICAL PERCEPTIONS OF 

THE CONCEPT OF HUMAN 
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canlı.” Olarak tanımlanmaktadır. Zaten insanın tanımlamaya çalışıldığı tarihsel süreç 

irdelendiğinde insanın çok farklı şekillerde ele alındığı görülmektedir. İlk başlarda 

felsefecilerin anlamaya ve tanımlamaya çalıştıkları insan, daha çok doğadan insana ulaşmaya 

çalışmışlardır (Ögcem, 2020). Bununla birlikte genel bir çerçeve çizmek gerekirse; davranışçı 

kuramı benimseyenler insanı fizyolojik yaşama yansıma biçimiyle ele alırlarken (Baumer, 

1993); insanın en önemli noktasının genetik kodlaması olduğunu ve gerçek özünün buradan 

ibaret olduğunu söyleyenler de olmuştur (Montagu, 1957). Elbette insanı teolojik olarak ele 

alan yaklaşımların da göz ardı edilmemesi gerekmektedir. İkbal (1989) insanın aklı sayesinde 

yaratıcının kâinattaki kudretini müşahede edebilen yegâne varlık olduğunu belirtmiştir. Ancak 

Twain (2019) insanda her ne kadar akıl var gibi gözükse de aslında insanın bir makineden 

başka bir şey olmadığını belirtmiştir.  Cevizci (2017) tarihsel sürecin akışı içerisinde, ilk 

başlarda insanın kökeni ve geldiği yerin tartışmalarının yapıldığını, zaman içerisinde bu 

durumun değişerek yerini insan donanım, pratik ve ahlaki yapısına bıraktığını belirtmiştir. Bu 

bağlamda insan kavramı için her ne kadar çok fazla tanımlama yapılmış olsa da tek tanımın 

insanı tam olarak karşılayabildiği söylenemez. Bu yüzden insan ile ilgili sürekli farklı 

boyutların ele alındığı yeni tanımlamaların da süreç içerisinde yapılması beklenen bir 

durumdur. Bu çalışma da bir bakıma insanın zihinlerdeki tanımlaması açısından önem arz 

etmektedir. Bundan dolayıdır ki insan kavramına ilişkin bireylerin deneyimlerinin incelemesi 

öyle anlaşılıyor ki araştırılmaya değer bir olgu olarak karşımızda durmaktadır. Bu araştırma 

tam olarak bu deneyimleri incelemek amacıyla tasarlanmıştır. Temelde insan kavramı ele 

alınmış, aynı zamanda insan kavramının ne ile ilişkilendirildiğinde dair sonuçların da elde 

edilmesi beklenmiştir. Bu bağlamda insan kavramının bireyler tarafından neye benzetildiğine 

ilişkin metafor çalışması yapılmıştır. Dolayısıyla bu çalışmada iki temel amacın 

aydınlatılması hedeflenmiştir: 

 1. Üniversite öğrencilerinin insan ile ilgili metaforik algıları nasıldır? 

 2. Üniversite öğrencileri insanı hangi yönleriyle neye benzetmektedirler? 

 

Yöntem 

Araştırma deseni 

İnsan kavramı ile ilgili üniversite öğrencilerinin metaforik algılarını ortaya çıkarmak amacıyla 

yapılan bu araştırma, temelde nitel araştırma desenleri kapsamına girmektedir. Burada 

katılımcıların insan kavramına ilişkin algı ve deneyimleri ele alındığından, nitel 

fenomenelojik desen olarak da nitelendirilebilir. Fenmenolojide genel olarak kişilerin kendi 

pencerelerinden deneyimledikleri durumları ön plana ön plana çıkartmak amaçlanır.  Genel 

olarak fenomenoloji, bireylerin kendi bakış açılarını, algı ve deneyimlerini ön plana çıkarmayı 

amaçlayan ve insanların algıları ile kişisel deneyimlerini içeren bir araştırma desenidir. Patton 

(2014) deneyimlerimiz neticesinde olguları nasıl algıladığımızın fenomenoloji konusu 

olduğunu belirtmektedir. Creswell (2007) fenomenoloji çalışmalarında amaçlanan şeyin, bir 

olgu ile ilgili farklı kişisel yaşantıları ortaya çıkartmaktır. Yıldırım ve Şimşek (2008) olgu 

bilim deseniyle yapılan çalışmalarda genel olarak bir fenomen ile ilgili kişisel deneyimlerin 

ortaya çıkarılması ve yorumlanması hedeflenmektedir.  
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Çalışma Grubu 

Bu çalışmada amaçlı örnekleme kullanılmıştır. Amaçlı örneklemenin kullanılmasındaki gaye, 

araştırılacak olguyu deneyimlemiş olan kişilerin belirlenmesidir (Creswell, Clark, 2017). Bu 

yüzden de bu çalışma için, lisans düzeyinde eğitim gören 41 bireye ulaşılmış ve online 

görüşme form şeklinde veriler toplanmıştır. Bu katılımcıların 28’i kadın ve 13’ü erkektir. 

Veri Toplama Aracı  

Araştırmada demografik değişkenlerle birlikte bir metafor sorusu kullanılmıştır. Burada 

aşamada “İnsan……………benzer, çünkü………………..” şeklindeki metaforik algıya 

yönelik soru yönergesi kullanılmıştır. Böylece bireylerin insan metaforuyla ilgili algı ve 

düşüncelerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. 

Verilerin toplanması 

Bu araştırma için veriler online form şeklinde elde edilmiştir. Katılımcılardan onay alınarak 

araştırmaya gönüllü bir şekilde katılmaları sağlanmıştır. İki aşamadan oluşan online form 

vasıtasıyla katılımcıların demografik değişkenlerine ilişkin bilgi ve insan kavramına ilişkin 

metaforik algılarını ortaya çıkartacak cevaplar için veriler toplanmıştır.  

Verilerin Analizi 

 Araştırma kapsamında yapılan görüşmelerin tamamlanmasıyla birlikte, veri analiz sürecine 

geçilmiştir. İlk etapta verilen cevaplar excel dosyası şekline dönüştürülmüştür. Daha sonra bu 

veriler Maxqda 20 Paket Programına aktarılmıştır. Nitel araştırmada, araştırmacıya yol 

gösterecek bazı basamaklardan söz etmek mümkündür (Pietkiewicz ve Smith, 2014). 

Bunlardan hareketle veriler okunarak neye ve hangi özelliklerden dolayı benzetildiği 

noktasında tablolaştırma yapılmıştır. İkinci okumayla birlikte kodlamalar yapılmıştır. 

Kodlamadan sonra birbiriyle ilişkili kodlar bir araya getirilerek alt temalar ve temalar 

oluşturulmuştur.  

Geçerlilik ve Güvenirlik  

Bu çalışmada Lincoln ve Guba’nın (1985) nitel araştırmalar için belirttikleri inandırıcılık, 

aktarılabilirlik, tutarlık ve teyit edilebilirlik gibi geçerlik ve güvenirlik yöntemlerine dikkat 

edilmeye çalışılmıştır. Dolayısıyla bu araştırmada araştırmacılar nitel araştırma çalışmalarında 

dikkat edilmesi gereken geçerlik ve güvenirlik basamaklarına riayet etmişlerdir. 

Bulgular 

Bu başlık altında raştırmadan elde edilen verilere ilişkin analiz sonuçları sunulmaktadır. 

Katılımcıların insan kavramına ilişkin metaforik çalışmaya ilişkin sonuçlar yer almaktadır. 

Elde edilen bu bulgular aşağıda sunulmuştur.  

 

Metafor Sonuçları (İnsan) 

Aşağıda bireylerin İnsan kavramına ilişkin verdikleri cevapların tablolaştırılmış hali 

sunulmaktadır.  
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İnsan Benzerlik Özelikler 

 2 Okyanus Iki zıt yönü vardır( hem bir sürü canlı yaşar hem de bir sürü canlı 

boğulmuştur), içinde bambaşka bir dünya barındırır 

1 Kaktüs Fazla samimiyette can yakar 

1 Doğa Her şeyden biraz barındırır ve eksikliğinde tepki verir 

1 Düğüm Karmaşık 

1 Zaman Geçici 

2 Kitap Öğretici, bilinenden bilinmeyene gider 

1 Mucize İnanmak zor 

1 Doğaçlama tiyatro 

oyuncusu 

Ona hazır sunulmuş şartlara ragmen (dekor, kostüm) kendinden bir şeyler 

katar 

2 Mevsim Yazı ve kışı vardır, tekerrür eder, halden hale geçer 

1 Nöron ( Sinir hücresi) Doğru bağlantılar güzel işlere vesile olurken yanlış bağlantılar hasta yapar 

1 Su  

1 Felek çünkü felek gökyüzünün son katıdır ve ters bir hâldedir. İnsan diğer 

canlıların en üstü olarak dünyaya gönderilir. Fakat insan dünyada her şeyi 

mahvedebilir, ters-yüz edebilir. 

2 İnsan (kendine) Anlaşılması zor, başkasından ne alırsak o kadar veririz, öteki. 

1 Gece ve gündüz Ayırt edicidir 

1 Labirent Karmaşık ve bilinmez 

1 Kapalı kutu Bilinmez 

1 Uzay Keşfedilecek sonsuz şeyi vardır 

1 Matematik Doğru formula kullanan geçer 

1 Ülkelere Sırırları ve yasaları var, bereketli ya da kıraç, dar ya da engin 

1 Tohum Dışarıdan görülemez bir cevher taşır 

1 Bitki İlgiyle güzelleşir 

1 Derviş Varlık sebebini arama ihtiyacı duyar, arayış çabası içindedir. 

1 Hiçbir şeye Karmaşıktır, tanımlanamaz, anlamsız. 

1 Küçük bir çocuk Ne zaman ne tepki vereceği belli olmaz 

1 Covid-19 Sürekli varyantı değişir, çaresi bulunmaz, tam manasıyla anlaşılmaz 

1 Toprak Gülü de dikeni de barındırır 

1 Çiçek Sulandıkça (iman) güzelleşir 

1 Uçurtma Parçaları (manevi anlamda) eksik veya hamsa uçamaz (şaşar) 

1 Sünger Tüm duyguları ruhuna çeker/emer 

1 Kara delik iyi veya kötü olarak nitelendirebileceğimiz her niteliği bünyesinde 

barındırabilir. 

1 Meyva ağacına Sevgi ve ilgiyle büyür 

1 Gül gül gibi dışardan saf ve masum gözükür, dokunulduğunda ise dikenleriyle 

kanatabilir 

Tablo 1. İnsan Kavramına İlişkin Metaforik Algı Sonuçları 
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Yukarıdaki tablo incelendiğinde katılımcı ifadelerinin özellikle birkaç tema etrafında 

yoğunlaştığı görülmektedir. Bunlar insanın okyanus, kitap, mevsim ve insana benzemesi 

şeklinde sıralanmaktadır. Bununla birlikte insanın bireysel olarak farklı kavramlarla da 

ilişkilendirildiği çok sayıda cevabın da olduğu görülmektedir. Aşağıda insan metaforuna 

ilişkin bazı katılımcı cevaplarına yer verilmiştir: 

Okyanuz 

 Bence insan okyanusa benzer, çünkü iki zıt yönü bir arada bulunduran bir canlıdır, 

hem iyidir hem kötüdür kimi özellikleri bakımından. Okyanus da böyledir denebilir. 

Binlerce canlı türünün vatanıdır okyanus ama okyanus derinliğinde bir suda boğulmuş 

ve boğulabilecek binlerce insan vardır, ne gemileri de yutmuştur o okyanuslar... 

 Bence insan bir okyanusa benzer çünkü içinde dünya barındırır. Her insan farklı bir 

dünyadır. 

Kitap 

 İnsan kitaplara benzer çünkü temasta bulunduğumuz her insan mutlaka bize bir şeyler 

öğretir. 

 Kitaba benzer çünkü içinde bilinenler bilinmeyene bir yol izler. 

Mevsim 

 İnsan mevsimlere benzer çünkü aynı mevsimler gibi halden hale bürünür, bir bakarsın 

dalında çiçek açmış birde bakarsın ki üzerine karlar yağmış.  

 İnsan mevsime benzer. Yazı da vardır kışı da vardır. Sıcağı da vardır ayazı da vardır, 

bazen ortası da vardır ama çoğu zaman uçlarda gezer. Bir insan bir defa doğar bir defa 

ölür. Mevsimler de dünya ilk yaratıldığında yalnızca birer defa oluşmuşlardır. Sonraki 

mevsimler hep ilk olanı tekrardan ibarettir. İnsan da öyledir. İlk insanı tekrar ederek 

hayata gelir ve hayattan giderler.  

İnsanın Kendisi 

 Bence insan insana benzer, çünkü insanı anlamak zor olduğu gibi başka bir insanı 

anlamak basit olabilir. Kendimizden ne kadar verdiğimiz ve başkasından ne kadar 

aldığımız ile alakalı. 
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 Bence insan kendine benzer. Çünkü anlaşılması en zor olan canlıdır.  

Uzay 

 Bence insan uzaya benzer. Çünkü uzay gibi bir sonsuzluk vardır ve uzayı nasıl 

anlamlandıramıyorsak, her geçen gün uzay hakkında yeni şeyler öğreniyorsak insanı 

anlamakta o kadar zor ve bir insan hakkında her geçen gün yeni bir şeyler öğrenmek o 

kadar mümkündür. 

COVID-19 

 Bence insanCOVID-19 a benzer çünkü varyanttan varyanta bürünür ve ne çaresi 

bulunur ne de tam olarak anlayabiliriz. 

Katılımcıların cevapları neticesinde ortaya çıkan temalara bakıldığında,  kavramının özellikle 

daha çok okyanus, kitap, mevsim ve insana benzetildiği görülmektedir. Neden benzetildiğine 

ilişkin sonuçlara bakıldığında daha çok anlaşılması zor ve gizemler barındırması noktasında 

cevapların geldiği görülmektedir. 

 

Şekil 1. İnsan Metaforuna İlişkin Tema ve Alt Temalar 

Yukarıdaki şekilden de anlaşılacağı üzere insanın daha çok okyanus, kitap, mevsim, zaman, 

bitki, kendi, mucize ve labirente benzetildiği görülmektedir. 
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Tartışma 

İnsanı bir bütün olarak tanımlamanın oldukça zor olduğu yapılan bu çalışma ile de ortaya 

çıkmıştır. Zira her katılımcının insanı farklı bir boyuttan ele aldığı ve boyuta göre 

sınıflandırdığı anlaşılmaktadır. Kimisi insanı mevsimlere benzetirken, kimisi içi sırlarla dolu 

kitaplara benzetmektedir. Kimisi insana okyanus nazarıyla bakarken, kimisi ise insanı 

bitkilere benzetmiştir. Aslında bu sonuçlar bir bakıma insanın tarihsel süreç içerisindeki 

tanımlamalarıyla paralellik göstermektedir. İnsanı bitkiye, mevsime, okyanusa ve hatta tabiat 

benzetenlerin tıpkı insana doğadan ulaşmaya çalışanlarla benzerlik göstermektedir (Ögcem, 

2020). Bununla birlikte insanı iç dünyasından ziyade dış dünyası ile açıklamaya çalışanlar 

davranışçılarla ilişkilendirilebilir (Baumer, 1993). Yine insanın genetik boyutunun, makine 

boyutunun ve dinsel boyutunun ele alındığı sonuçları ise literatürdekine benzer sonuçlar 

olarak karşımıza çıkmaktadır (İkbal, 1963; Montagu, 1957; Twain, 2019). Esasında tüm bu 

sonuçlar bize insanı tanımlamanın tek yönüyle tanımlamanın ne kadar güç olduğunu 

göstermesi açısından oldukça önemlidir. Cevizci’nin (2017) ifade ettiği gibi belki de dıştan 

içe, doğadan insanın özüne dönüşümün gerçekleştiği bir dönemden geçmekteyiz. Öyle 

anlaşılıyor ki fiil ve eylemlerini bilinçli bir şekilde gerçekleştirebilen yegâne varlık insandır. 

Dolayısıyla insanın bedensel yapısı ile birlikte, ruhsal ve nefsani boyutunun da göz ardı 

edilmemesi gerekmektedir. Bir noktada akıl sahibi olması insanı ayrı bir yerde 

konumlandırmaktadır. Esasında akıl insanı iradesi ile iş yapabilme becerisi sunmaktadır. Bu 

durum insanı yaptığı davranışların sorumluluğunu almaya mecbur etmektedir. Görüldüğü 

üzere insanın gereke fiillerini ve gerekse de mahiyetini doğru bir şekilde anlayabilmek için, 

insana ait tüm varlıksal donanımlarını ve koşullarını doğru bir şekilde ele almak 

gerekmektedir. Aksi takdirde tek boyutuyla ele alınan insan için doğru bir tanımlamanın 

yapılması mümkün değildir. Son tahlilde, bu araştırma ile elde edilen verilerin oldukça değerli 

olduğu düşünülmektedir. Zira insanın ele alınış biçimi noktasında önemli ipuçları 

vermektedir. Dolayısıyla insan deyip geçtiğimiz gerçekliğimize ilişkin birey algılarının ele 

alındığı bu araştırma bir miktar da olsa da alanyazına katkıda bulunacaktır. Bununla birlikte 

hem araştırmacı hem de uygulayıcılar için çeşitli önerilerde bulunulabilir: 

 

 Benzer çalışmaların daha geniş örneklemlerle yapılması ve anlaşılmayan ya da önemli 

görülen alanların belirlenip ona göre çözümler üretilip çalışmalar yapılabilir. 
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 Araştırmaya katılan bireylerin cevapları doğrultusunda ortaya çıkan ve çok sayıda 

katılımcının üzerinde ittifak ettiği kavramların neden insan ile ilişkilendirildiğine dair 

derinlemesine nitel araştırmalar yapılabilir.  

 Katılımcıların insan kavramını temelde en çok muhtelif bitkilere benzettikleri ve sebep 

olarak mevzubahis bitkiyi bambaşka pencerelerden ele aldıkları sonucuna ulaşılmıştır. 

Özellikle bu kavramların neden kullanıldığına ilişkin bir araştırma yapılabilir.  

 Katılımcıların insan kavramına ilişkin metaforik benzetmelerinin bambaşka olduğu, 

ağırlıklı olarak öne çıkan net bir kavramdan söz edilemeyeceği fark edilmiştir. İnsan 

kavramına yönelik algıların neden bu kadar bambaşka ve öznel olduğuna ilişkin hem 

nicel hem de nitel çok sayıda farklı araştırmalar yapılabilir. 
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ÖZET 

İnsanların en temel ihtiyaçlarından biri olan barınma ihtiyacını karşılayan konut, günümüzde 

temel ihtiyacın yanı sıra kullanıcının kimliğini de yansıtan bir unsur haline gelmiştir. Konut, 

fiziksel olduğu kadar sosyo-kültürel açıdan da önemli anlamlar taşır.  Son yıllarda Türkiye’de 

konut üretimindeki artış TÜİK verilerinden okunabilmektedir. Bazı konut üretim 

modellerinde rekabet ortamı oluşmakta ve konut üreticisinin satış yapabilmesi için konut 

tanıtımları önem kazanmaktadır. Müşterinin beklenti ve bilinç düzeyine bağlı olarak konut 

pazarı sürekli olarak değişmekte, rekabet artmaktadır. Bu bağlamda konut projelerinin satış 

performanslarının artırılması için çeşitli yöntemler geliştirilmektedir. 21. yüzyılda gelişen 

teknolojiyle birlikte dijital tanıtım yöntemleri de konut pazarlama sektörüne dahil olmuştur. 

Dijital pazarlama yöntemlerinden biri olan web sayfalarıyla birlikte firmalar konutların belirli 

özelliklerini ön plana çıkartarak müşteriyle daha hızlı iletişim kurmaya ve dolayısıyla 

satışlarını artırmaya çalışmaktadırlar. Bu çalışmada, konut projelerinin satış performansının 

artırılması için tanıtımlarda ön plana çıkarılan özelliklerin belirlenmesi amaçlanmıştır. 2017 

Real Estate Stars-Türkiye'nin Gayrimenkul Liderleri Ödül Töreni verilerine göre Türkiye’de 

en çok Konut Projesi yürüten ilk 10 firmanın web siteleri incelenmiş, öne çıkartılan tanıtım 

unsurları belirlenmiştir. Firmaların ürettiği konut tipolojilerinin çokluğu sebebiyle çalışmanın 

kapsamı, yapımı devam eden dışa kapalı konut sitelerine indirgenmiştir. Genel tanıtım 

unsurları belirlendikten sonra Türkiye’nin en çok kentsel nüfus yoğunluğuna sahip Ankara ve 

İstanbul’da dışa kapalı konut siteleri projeleri bağlamında karşılaştırma yapılarak elde edilen 

veriler değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Konut, Satış performansı, Pazarlama, Tanıtım, 

 

 

ABSTRACT 

Housing, which meets the need for shelter, is one of the most basic need of humankind, has 

become a unit that reflects the identity of the user as well as the basic need today. Housing 

has important meaning in terms of socio-cultural as well as physical. The increase in housing 

production in Turkey in recent years can be monitored from TUIK data. Housing 

advertisements gain importance for housing manufacturers to sell their constructions since 

competitive behaviour arise in housing projects. Depending on the expectations and 

A STUDY ON ADVERTISEMENTS USED TO INCREASE THE SALE 

PERFORMANCE OF HOUSING PROJECTS 

ÇALIŞMA 
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awareness of the customer, the housing market is constantly changing and competition is 

increasing. In this context, various methods are being developed to increase the sale 

performance of housing projects. With the developing technology in the 21st century, digital 

marketing methods have also been included to the housing marketing sector. Through web 

pages, which is one of the digital marketing methods, via highlighting certain features of their 

residences companies try to communicate with customers more faster and by this way these 

companies increase their sales. This study aimed to determine the features that are highlighted 

during advertisement in order to increase the sale performance of housing projects. According 

to the 2017 Real Estate Stars-Turkey's Real Estate Leaders Award Ceremony data, the 

websites of the top 10 Housing Projects companies in Turkey were examined and the salient 

advertisement elements were determined. In this context Gated Communities advertisements 

in Istanbul and Ankara, which have the highest urban population density in Turkey, have been 

compared and evaluated. 

Keywords: Housing, Sale performance, Marketing, Advertisement 

 

GİRİŞ 

İnsanların en temel ihtiyaçlarından biri olan barınma ihtiyacını karşılayan konut, günümüzde 

temel ihtiyacın yanı sıra kullanıcının kimliğini de yansıtan bir unsur haline gelmiştir. Konut, 

fiziksel olduğu kadar sosyo-kültürel açıdan da önemli anlamlar taşır. Konut kelimesinin basit 

tanımında yer almayan kültürden kültüre, yöreden yöreye farklılıklar gösteren birçok aktivite, 

gereksinim ve insan ilişkilerini de ifade etmektedir. Konutlar bulundukları bölgenin ve 

toplumun kültürü, yaşam biçimi, refah düzeyi, insan ilişkileri gibi birçok konuda önemli 

bilgiler aktarır (Özer, 2020).  Son yıllarda Türkiye’deki nüfus artışı beraberinde konut 

üretiminin fazlalaşmasına neden olmuştur. TÜİK verilerine göre 2013 yılında 1.157.190 

konut satışı yapılmışken 2019 yılında bu sayı 191.539 artarak 1.348.729 rakamına ulaşmıştır. 

Bazı konut üretim modellerinde rekabet ortamı oluşmakta ve konut üreticisinin satış 

yapabilmesi için konut tanıtımları önem kazanmaktadır. 

Konut projelerinin satış performanslarının artışı için yeni teknikler gelişmektedir. 21. yüzyılda 

gelişen teknolojiyle birlikte dijital tanıtım yöntemleri de konut pazarlama sektörüne dahil 

olmuştur. Artık firmalar potansiyel müşterilerin ihtiyaçlarını daha hızlı öğrenmekte, çözüm 

üretmekte ve ürün sunmaktadır.  Bunun yanı sıra dijital satış yöntemleri firmalara ekonomik 

fayda, müşteriyle eş zamanlı iletişim, güncellenebilirlik, yaratıcılık ve yeniliklere açık olma 

gibi rekabetçi özellikler eklemiştir. Dijital pazarlama yöntemlerinden biri olan web 

sayfalarıyla birlikte firmalar konutların belirli özelliklerini ön plana çıkartarak müşteriyle 

daha hızlı iletişim kurmaya ve dolayısıyla satışlarını daha hızlı artırmaya çalışmaktadırlar. 

Hedefe ulaşabilmek için firmalar web sayfalarında konutların farklı özelliklerine 

odaklanmışlardır. Bu çalışmada, konut projelerinin satış performansının artırılması için 

tanıtımlarda ön plana çıkarılan özelliklerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın amacı 

doğrultusunda ilk olarak hangi tanıtım aracına odaklanılacağı belirlenmiştir. Dijital tanıtım 

yöntemlerinden web siteleri seçilerek 2017 Real Estate Stars-Türkiye'nin Gayrimenkul 

Liderleri Ödül Töreni verilerine göre Türkiye’de en çok Konut Projesi yürüten ilk 10 firmanın 

web siteleri incelenmiştir. Firmaların ürettiği konut tipolojilerinin çokluğu sebebiyle 

çalışmanın kapsamı yapımı devam eden dışa kapalı konut sitelerine indirgenmiştir. Genel 

tanıtım unsurları belirlendikten sonra Türkiye’nin en çok kentsel nüfus yoğunluğuna sahip 
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Ankara ve İstanbul şehirlerinde bulunan dışa kapalı konut siteleri projeleri bağlamında 

karşılaştırma yapılarak elde edilen veriler değerlendirilmiştir. 

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE’DE KONUT SUNUM MODELLERİ 

Türkiye’de 1923 yılından günümüze kadar uygulanan konut politikaları sonucunda konut 

sunum modelleri de şekillenmiştir. 1923-1950 yılları arasında bireyler konutu satmak ya da 

kiralamak için değil kullanmak için üretmektedirler. Bireysel üretilen ve kullanılan konutlar 

dönemin ihtiyacını karşılamıştır. Kentleşme ve sanayileşme hızının arttığı 1950-1980 yılları 

arasında kentsel nüfus artışı yaşanmaya başlamıştır. 1940-1950’li yılları arasında kentsel 

nüfus artışı %20’lerde iken 1950-1960 arasında %80’lere yükselmiştir (Keleş,1978). Kente 

göç edenlerin ihtiyaçlarını karşılayacak konut arz edilememesi gecekondulaşmaya neden 

olmuştur. 1948 yılında 25-30 bin olarak tahmin edilen gecekondu sayısı, 1953’te 80 bin, 

1960’ta ise 240 bine ulaşmıştır (Keleş,1978). 1946 yılında, Türkiye Emlak Kredi Bankası 

yasayla, özellikle konutu olmayanlara ucuz konut yaptırmak için kredi vermekle, bina yapıp 

satmakla ve yapı, yapı malzemesi endüstrisi ve ticaretini desteklemekle görevli kılınmıştır 

(Çoban, 2012) . Sosyal konut ihtiyacını karşılamak için 1981 yılında Toplu Konut Kanunu 

çıkarılmıştır. Fonun yönetimi ve kanunun yürütülmesi için Toplu Konut İdaresi adıyla ayrıca 

yeni bir kurum da oluşturulmuştur (Karakurt, 2006). Bu değişiklikler sonucunda toplu konut 

projeleri artmaya başlamıştır. Alışılagelmiş biçimde konut yapımının devam etmesi için yapı 

kooperatifleri ile konut sunum biçimi ortaya çıkmıştır. Yine bu dönemde ortaya çıkan kar 

amaçlı yap-satçı konut üreticileri kredilerle desteklenmiştir. Zamanla büyük sermaye 

şirketlerine dönüşen yap-satçı şirketler daha çok orta üstü ve üst gelir grubuna hitap eden lüks 

konut üretimi yapmaya başlamışlardır. 1980 sonrasında, var olan konut ihtiyacının, yeni 

yasalar ve yeni finans kurumlarıyla desteklenen toplu konut sunumları yoluyla karşılanması 

yaygınlaşmıştır (Yeğin, 1993). 2000 yılı sonrasında ise TOKİ “sosyal konutlar”ın yanı sıra 

hasılat paylaşımı yoluyla ortaklıklar kurarak özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük 

şehirlerde “lüks konutlar” üretmektedir. 2009 yılında sunulan TOKİ’nin 65.000 konutluk 

İstanbul, Küçükçekmece, Kayabaşı Projesi ise daha çok dar gelirli ve yoksul grubun konut 

ihtiyacını karşılamayı hedefleyen bir sosyal konut projesi olarak dikkat çekmektedir 

(http://www.toki.gov.tr/html/satis/istanbul/kayabasi.htm). Ayrıca gelişen yapı teknolojileri ve 

arsa kıtlığı nedeniyle daha çok konut üretmek ve servis hizmetlerini kendi bünyesinde 

yaratmak adına son dönemde adına “rezidans” denilen çok katlı gökdelenler de konut sunum 

biçimleri içinde yerini almıştır. Yap-satçı firmalar günümüzde konut üretimi kapasitelerini 

arttırarak “kapalı site içinde özel güvenlikli ve lüks toplu konut” sunum biçimini 

geliştirmişlerdir.  

Türkiye’de gelişen konut sektörü ekonominin lokomotifi konumundadır. Konut ihtiyacı 

mevcut durumun gereksinimine ve talebine göre şekillenmektedir. Konut talebi barınma 

amaçlı olup da satın alma gücüyle desteklenmiş talebin yanı sıra, gelir amaçlı, lüks ya da 

ikinci bir konuta olan bütün talepleri kapsar (Çelik vd., 2019). Konut talebi kendi içerisinde 

bazı psikolojik unsurları da barındırmaktadır. Kullanıcının konut alma isteği ya da ihtiyacı 

bulunması durumunda potansiyel konut talebi ortaya çıkmaktadır. Potansiyel konut talebi 

yalnızca ihtiyaç dahilinde bu talebe sahip olanlar değil, yatırım ve getiri amaçlı, lüks konut 

talebi veya konutu değiştirmek isteyenlerin talebi şeklinde de oluşmaktadır (Örnek, 2016). 
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KONUT PROJELERİNİN SATIŞ PERFORMANSININ ARTIRILMASI İÇİN 

KULLANILAN TANITIM UNSURLARI 

Günümüzde barınma ihtiyacından fazlasını karşılamayı amaçlayan konut sektörüne pazarlama 

kavramı dahil olmuştur.  Pazarlama insanların ve kitlelerin ihtiyaçları tespit eden ya da ortaya 

çıkaran bilimdir (Baybars, 1991). Konut üretimine yön veren alt yapıyı oluşturan unsurların 

başında pazarlama kavramı gelmektedir. Bu yüzden konut sektöründe pazarlama kavramı 

önemli bir unsurdur. Konutun özelliklerinden dolayı satışın gerçekleştirilebilmesi, modern 

pazarlama yöntemlerinin uygulanmasıyla mümkündür. Konut sektöründe firmaların 

müşterilerin talep ettiği ürünü tespit edip, üretip, ürünü müşteriye sunması yeterli 

olmamaktadır. Firmalar rakiplerine karşı bir üstünlük kazanmak için satışlarını bir şekilde 

artırmak durumundadırlar. Rekabetin yoğun yaşandığı konut sektöründe pazarlama stratejileri 

olmadan sektörde var olmak oldukça güçleşmiştir. 

İnşaat işlerinin süresi ve maliyetinin fazla olması kullanıcıları konut satın almaya 

yönlendirme sürecini zorlaştıran unsurlardır. Buna karşılık konut sektörünün en büyük 

özelliği olan tekillik ise pazarlamayı kolaylaştıran unsurdur. Tekillik yani tutundurma 

yöntemi, her bir projenin şartlarına göre yeniden şekillendirilmeli; bir bakıma her seferinde 

işe yeniden başlamak şeklinde olmalıdır. Bu nedenle tutundurma çalışmaları ya müşteriye 

yönelik ya da projeye yönelik olmalıdır ve bu tutundurma çalışmalarının arkasında geniş bir 

araştırma geçmişi ve altyapısı bulunmalıdır (Makinde, 2006). Pazar yapısı ve rekabet 

koşullarının incelenmesi, hedef tüketicileri belirlemek ve tüketicinin beklentilerini anlamak 

için tüketici analizleri yapmak, küreselleşme ve yerelleşmenin gerektirdiklerini yerine 

getirmek pazar koşullarına uyum sağlamak adına gereklidir. Oluşan bu yeni pazar koşullarının 

da etkisiyle inşaat sektöründe ürün odaklı pazarlama düşüncesinden süreç odaklı pazarlama 

düşüncesine geçmek gerekmektedir (Çınar ve Çako, 2012). Modern pazarlama stratejilerinde 

sektör daha çok müşteri odaklı olmak ve onların değişen taleplerini yakından incelemek 

durumundadır (Emniyetli, 2007). Konut üretim süresinin çok uzun olması sebebiyle 

kullanıcıların ürün ile ilgili talep ve istekleri üretim süresinde öğrenilebilmektedir. Yapımı 

tamamlanmayan konutların bu süreç içerinde doğru tanıtım yöntemleri kullanılarak 

pazarlanması sonucunda konut henüz üretim aşamasındayken satışlar gerçekleştirilebilir. 

Bu çalışmada, 2017 Real Estate Stars-Türkiye'nin Gayrimenkul Liderleri Ödül Töreni 

verilerine göre Türkiye’de en çok Konut Projesi yürüten ilk 10 firmanın web sitesi 

incelenerek hangi özelliklerin ön plana çıkartıldığı incelenmiştir. 10 firmada toplam 33 dışa 

kapalı konut sitesi bulunmaktadır.  Dışa Kapalı Konut Sitelerinin web sayfaları incelendiğinde 

12 özelliğin öne çıkartıldığı gözlenmiştir (Şekil 1). 
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Şekil 1: Dışa Kapalı Konut Sitelerinin Dijital Ortamda Öne Çıkartılan Özellikleri 

 

Web sayfalarındaki proje tanıtımlarında bulunan bilgilere göre en çok öne çıkartılan özellik 

sosyal olanaklardır. Sosyal olanaklar 21. Yüzyılda yaşayan kullanıcı talepleri ve Türk 

kültürünün etkilerine göre şekillenmektedir. En çok öne çıkartılan sosyal olanaklar; çocuk 

oyun alanları, rekreasyon alanları, yürüyüş parkurları, spor sahalarıdır. 

İncelenen web sayfalarında, 33 dışa kapalı konut sitesinden 2’inde lokasyon verilerine yer 

verilmiştir. Öne çıkartılan üçüncü özellik ise ulaşımdır. İstanbul, Ankara gibi trafik 

yoğunluğunun fazla olduğu şehirlerde kullanıcıların işyeri ve okul gibi alanlara kısa sürede 

ulaşım sağlamak istemelerinin sonucu olarak konut pazarlamasında ulaşım verilerine ön 

planda yer verildiği düşünülmektedir.  

Küresel ısınmanın arttığı ve doğal çevre tahribatının giderek fazlalaştığı dünyada hava 

temizliği ve doğal yaşama talep giderek artmaktadır.  Bu özelliklerin vurgulandığı projelere 

ilginin fazla olacağı öngörüsüyle 17 projede temiz hava ve doğal yaşam unsurlarından 

bahsedildiği tespit edilmiştir. Ürüne talebi artıracak önemli özelliklerden biri de yakınında 

bulunan yüksek değerli diğer ürünlerdir. Dışa kapalı konut sitelerinin yakınında bulunan 

değerli binalar sayesinde değerlerinin artırılması amaçlanmıştır. İncelenen web sayfalarında 

dışa kapalı konut sitesi pazarlaması yapan firmaların mimari ve peyzaj tasarımında yenilikçi 

yaklaşımlarla kullanıcılara hitap etme ihtiyacını oluşturmaktadır. Bu sebeple mimari ve 

peyzaj unsurları öne çıkartılmıştır. 

Konut pazarlama süreci içerisinde psikolojik ve sosyolojik unsurlar barındırmaktadır. 

Potansiyel kullanıcının sosyolojik verileri iyi analiz edilirse pazarlama süreci verimli olabilir. 

Bu sebeple dışa kapalı konut siteleri dijital ortamda tanıtılırken aile yaşamı ve kültürel 

değerler öne çıkartılmıştır. Talep fazlası konut üretiminden dolayı konutlar sadece barınma 

ihtiyacı için değil yatırım ihtiyacı için satın alınmaya başlamıştır. Bu durum yatırım değerinin 

vurgulanmasına sebep olmaktadır.  
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Dışa Kapalı Konut Sitelerinde öne çıkartılan 12 özellik açısından İstanbul ve Ankara’da 

yapımı devam eden 6 projenin web sayfaları detaylı incelenerek kent bağlamında 

karşılaştırma yapılmıştır. 

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ 

Türkiye’de en çok konut projesi yürüten 10 firmanın satışı devam etmekte olan dışa kapalı 

konut siteleri incelenerek 2021 yılında konut satış performansları için hangi özelliklere 

odaklanıldığı belirlenmeye çalışılmıştır. Konut satış performanslarının artırılması için web 

sayfalarında odaklanılan özellikler; 

 Sosyal olanaklar 

 Lokasyon 

 Ulaşım 

 Hava temizliği ve doğal yaşam 

 Çevredeki değerli binalar 

 Mimari Tasarım 

 Peyzaj 

 Manzara 

 Yatırım Değeri 

 Kültürel değerler 

 Aile yaşamı 

 Leed Sertifikası 

Konut satışının en çok olduğu İstanbul ve Ankara İlleri özelinde farklı şirketlerden seçilen 

projeler incelendiğinde konut satış performansını artırmak için odaklanılan özelliklerin 

değişiklik gösterdiği gözlenmiştir. İstanbul’da bulunan 3 örnek incelendiğinde hava temizliği 

ve doğal yaşam özelliklerine öncelik verildiği görülmektedir. Bu durumun sebebinin 

İstanbul’un yoğun kentleşmesinden kullanıcıların bunalması ve doğaya duydukları özlem 

olduğu düşünülmektedir. Yıllardır Anadolu’dan göç alan İstanbul’da doğal yaşam özlemi 

yaşayan kullanıcı profili oluşmuştur. Anadolu’nun farklı şehirlerinden gelip kent hayatına 

uyum sağlamış olan kullanıcıların özlem duyduğu doğal yaşamı talep etmeleri konut satışı 

yapan firmaların doğal yaşam unsurlarını ön plana çıkarmalarına sebep olmaktadır. 

Öne çıkartılan ikinci ve üçüncü özellik lokasyon ve ulaşım olmuştur. Trafik sorununun 

yaşandığı İstanbul’da kullanıcılar iş yeri, okul gibi günlük ulaşım sağlamaları gereken yerlere 

kolay ulaşım sağlayacakları konutları tercih etmektedirler. Önemli lokasyonlara ulaşımı kolay 

olan bir projenin satış performansları yükselecektir. Bu sebeple projelerde ulaşım ve lokasyon 

verilerine yer verilmiştir. 

Sosyal olanaklar öne çıkartılan diğer bir özelliktir. 21. yüzyılda konut kavramı sadece 

barınma değil konforlu ve lüks yaşam anlamlarını da bünyesinde barındırmaktadır. Artan 

konut miktarı kullanıcıların konforlu ve lüks olan seçenekleri bulabilmelerini sağlamaktadır. 

Konut satış performansını iyileştirmek isteyen firmalar konutlarda sosyal olanak özelliklerini 

vurgulamaktadırlar. Sosyal olanaklar İstanbul’da üçüncü sırada ele alınırken Ankara’da 

birinci sıradadır. Bu sonuç, Ankara’da İstanbul’a göre daha az ulaşım problemi yaşanması ve 

kullanıcıların sosyal olanaklara olan talebinin daha öncelikli olması şeklinde 

değerlendirilmiştir. 

 III. INTERNATIONAL HALICH CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

 

 

               www.izdas.org                                                                                                  March 12-13, 2022, İstanbul, TURKEY215



Sosyal olanaklar haricinde Ankara’da bulunan örneklerde satış performansını artırmak için 

farklı özelliklere odaklanılmıştır. Lokasyon, doğal yaşam, mimari, peyzaj ve manzara 

özellikleri projelerde öne çıkartılmıştır. İnceleme sonuçları Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. İstanbul ve Ankara’da Bulunan Dışa Kapalı Konut Sitelerinin Öne Çıkartılan 

Özellikleri 

 

 

İki şehirde bulunan projeler karşılaştırıldığında İstanbul’da bulunan projelerin web sitelerinde 

tanıtım özelliklerine daha çok yer verildiği gözlenmiştir. İstanbul’da bulunan projelerin web 

sayfalarında proje bazlı içerik yoğunluğu daha fazladır. Barınma ihtiyacından çok daha fazla 

anlamlara sahip olan konuta olan talep yaşamsal veya finansal ihtiyaçlarla ortaya çıkmaktadır. 

Bu talebe karşılık verecek konut üretiminin doğru kanallara ulaşabilmesi için tanıtım 

yöntemlerini yerinde kullanmak satış performanslarının pozitif ivmelenmesini sağlamaktadır. 

Çağın getirileri sayesinde kullanıcı ihtiyaçları doğru belirlenerek doğru projeler 

üretilmektedir. Geleneksel yap-satçı anlayış yerini sat-yap anlayışına bırakmıştır. 
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Bakü Devlet Üniversitesi, Tarih Fakültesi, Bakü, Azerbaycan  

 

ÖZET 

Popüler bir sanat dalı olan sinema, kültürel ilişkilerde büyük öneme sahip olmuştur. 

Azerbaycan Görüntü Yönetmenleri Birliği, Azerbaycan Film Stüdyosu ve Sinema evi bu 

çalışmada önemli rol oynamıştır. Azerbaycanlı sinemacıların Ülkelerin Görüntü Yönetmenleri 

Birlikleri etkinliklerine katılımı bir gelenek halini almıştır. Türkmenfilm tarafından 

Azerbaycan Film Stüdyosu'na gönderilen bir mektupta bir kameramanın gönderilmesi 

istenmiştir. Sinema evinde uzmanların katılımıyla yerli ve yabancı ülkelerin yapımcılığının 

üstlendiği filmler gösterilir ve ardından bu filmler gösterime giriyordu. Sinema günleri, on 

günlükler, festivaller, film haftaları ve ayları, iş gezileri, yaratıcılık deneyimleri ve turları, 

yönetmen ve oyuncu değişimleri, yaratıcılık toplantıları, yapımcı ekiplerle izleyici toplantıları 

vb. bu tür olaylar Azerbaycan'da sinema sanatının gelişmesine hizmet ediyordu. Filmlerde 

genellikle çeşitli yaşam sorunları, tarihi olaylar, kültürel sorunlar, toplumdaki eksiklikler ve 

kusurlar vb. konular farklı yönlerden ele alınmaktaydı. Sinema alanında Azerbaycan`ın -

müttefik cumhuriyetler – RSFSC, Ukrayna, Gürcistan, Özbekistan, Estonya, Kazakistan, -

Kırgızistan, Beyaz Rusya, Moldova, Tacikistan, Letonya, Türkmenistan, Asya ve Afrika 

ülkeleri, özellikle Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri vb. 

ülkelerle ikili ilişkiler mevcut olmuştur. Tüm yeni eserler tartışılıyor, cumhuriyetlerde 

uzmanların görüşleri dikkate alındıktan sonra ülke ekranının yanı sıra diğer ülkelerin 

ekranlarında da gösteriliyordu. Doğu ülkelerin, önce türk filmleri büyük ilgi odağı olmuştur. 

Azerbaycan sinemasının işbirliği geniş ve çeşitliydi. Ancak durgunluk döneminde geleneğin 

devam etmesine rağmen, herhangi bir gelişim sözkonusu olamazdı. Halklar arasındaki dostluk 

ve cumhuriyetlerin ilişkileri görünüşte ne kadar sağlam görünse de, içeride bazı başarısızlıklar 

görülmekteydi. “Dostluk”, “kardeşlik” sözde, kağıt üzerinde kalmaktaydı. “Dağlık Karabağ 

sorunu” ve benzerileri örnek olarak gösterilebilir. Günümüzde internet, özellikle sinema 

alanında ilişkiler önemi ve tarzlarını değişmeli, klişelerden kurtulmaları gerekiyor. Çağa ayak 

uydurmak zamanın talebidir. Çağdaş dönemde teknik araçların gelişmesi ile ilgili olarak 

sinema alanındaki işbirliklerinin yeni bir içerik kazanması gerekmektedir. Şu anda kültürün 

gelişim sorunu diğer tüm alanların gelişiminin özü haline gelmelidir. Sinema sanatı en önemli 

kültür alanlarından biridir. 

Anahtar kelimeler: Azerbaycan, sinema, yaratıcılık, işbirliği, kültür, modernite 
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ABSTRACT 

The cinema, one of the popular spheres of art, had the great important in the mutual cultural 

relations. The Union of Azerbaijan Cinematographers, Azerbaijan film studio and Cinema 

house took an important part in this sphere. The participation of representatives of Azerbaijan 

cinema in the events of the Union of Cinematographers of the republics carried the traditional 

character. The letter sent by Turkmen film to Azerbaijan film studio has been devoted to the 

ask of giving the cameraman. The films of home and foreign production have been watched 

with the participation of professional men in Cinema house, then they have been 

demonstrated on screen. The days of cinema, ten – day periods, festivals, weeks and months 

of cinema, official journeys, creative experience and tours, the change of motion picture 

producers and film actors, creative meetings, meetings of creative collectives with the 

spectators and other similar events served to development of art of cinema in Azerbaijan. The 

different problems from real life, historical events, cultural questions, defects and 

shortcomings existed in the society and other subjects have been lighted from various aspects. 

Azerbaijan has the bilateral relations in the sphere of cinema with the Union Republics – 

RSFSR, Ukraine, Georgia, Uzbekistan, Estonia, Kazakhstan, Kirghizia, Byelorussia, 

Moldavia, Tajikistan, Latvia, Turkmenistan, the countries of Asia and Africa, especially the 

Republic of Turkey, European countries, USA and other ones. All new works have been 

discussed and after giving into consideration of the opinion of professional men in the 

republics they have been displayed firstly on screen of our country and then other ones. The 

interest was great in the films of Eastern countries, especially the Turkish ones. The 

cooperation of Azerbaijan cinema was very wide and different. Though the existing traditions 

continued in the period of stagnation, development has not been watched. The friendship 

between the nations, the relations of republics have been seen strongly outside, but some 

dissatisfaction has been watched inside. The “friendship”, “brotherhood” of nations stayed on 

the page. The “problem of Nagorno-Karabakh” and etc. were the examples for this. During 

modern period the relations in the sphere of internet, especially cinema have to change their 

essence and style, get rid of stereotypes. The corresponding to the period is the demand of 

time. Now in the connection with the technical equipment the cooperation in the sphere of 

cinema has to receive the new content. During modern period the problem of development of 

culture has to become the base of advancement of all other spheres. The art of cinema is one 

of the actual spheres of culture.  

Keywords: Azerbaijan, cinema, creative work, cooperation, culture, modernity   

 

GİRİŞ  

Toplumun gelişmesinde kültürün artan rolü en önemli meşruiyetlerden biridir. Kültürün halkın dünya 

görüşünü zenginleştirmede büyük rolü vardır. Kültür, o cümleden onun ayrılmaz bir parçası olan sanat, 

toplumun gelişmesinde esas rol oynar. Sanat, çağının toplumsal ideallerini oluşturma sürecinde de 

aktif yer alır. Şu anda sanatın gelişimine büyük ihtiyaç vardır. Kültürsüz insanlarla hukukun üstünlüğü 

ile yönetilen bir devlet ve gelişmiş bir toplum inşa etmek imkansızdır. Onlar formalite olarak değil, 

gerçek anlamda çalışabilmeli, insanların kültür ve davranışlarının gelişimine, toplumun gelişimine 

katkı sağlamak yeteneğine sahip olmalıdırlar. Sanat alanında, özellikle sinemada, ilişkiler -

zenginleşmeye ve ilerlemeye katkıda bulunur. Aynı kelimeler Azerbaycan sineması için de -

söylenebilir.   
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ARAŞTIRMA 

Sorunun araştırılmasında temel konu ayrı – ayrı cumhuriyetler, devletler ve ülkelerle sinema alanında 

ilişkilere öncelik vermektir. Bu alanda metinde ortaya konan sorunlar sırayla kendisini göstermektedir. 

İncelenen problemler aynı zamanda genel metnin ana içeriğini de yansıtmaktadır. Önem açısından 

açıklanan sorunlar sadece araştırmada gösterilmekle kalmaz, aynı zamanda konu içermektedir. 

Öncelikle problemler araştırılmalı ve doğru yorumlanmalıdır. 

Azerbaycan'da sinema sanatının dikkate değer ilişkileri olmuştur. Ülkemizin Görüntü Yönetmenleri 

Birliği, ilgili kuruluşlarla birlikte uygun etkinlikler yapmışlardı. Azerbaycan Görüntü Yönetmenleri 

Birliği, cumhuriyet sinema sanatının propagandası ve tanıtımı, ilgili kuruluşlarla etkileşim alanında 

çok işlemiştir. Haziran 1962 yılında Moskova`da Azerbaycan sinema sanatının uzun metrajlı ve 

belgesel filmlerinden oluşan film gününe ev sahipliği yapılmıştır (ACDESA; iş. 93, v. 42). Bu tür 

günlerin düzenlenmesi bir dizi organizasyonel etkinlikle yakından bağlantılıydı. Azerbaycan 

Sinematograf Çalışanları Birliği, “Bizim Sokağımız” filminin yaratıcı ekibini Tacikistan'a 

göndermiştir. Film Tacikistan Sinematograf Çalışanları Birliği'nde gösterilmiş ve birlikte tartışılmıştır. 

1980 yılında Moskova, Tiflis ve diğer şehirlerde Azerbaycan sinema günleri düzenlenmiştir (Союз 

кинематографистов, 1981; s. 7).  

Özbekistan'da Azerbaycan Edebiyatı ve Sanatı Günleri arifesinde, ülkemizde yapılmış olan “Nesimi”, 

“Kaynana”, “İliç Körfezi”, “Garip cinler diyarında”, “Mezozoy hikayesi”, “Kararmış ocakların ışığı” 

vb. onlarca sinemamız bu ülkenin sinemaları ve televizyonda gösterilmiştir (Resim. 1, 2). On gün 

boyunca Azerbaycan filmleri festivali 600.000'den fazla seyirci tarafından izlenmiştir. Özbekistan`da 

düzenlenen Azerbaycan Edebiyat ve Sanat Günleri'nin hatırası olarak C.Cabbarlı`nın adını taşıyan 

“Azerbaycanfilm” stüdyosu “Dostluk Buluşmaları” adlı tam uzunlukta belgesel hazırlamıştır 

(Mehdiyeva, 1991; s. 115). Ulusların kültürel bağlarını konu alan filmin senaryosunu L.Tahirov, 

yönetmenliğini C.Zeynalov üstlemiştir. Onlar 10 gün boyunca Özbekistan'da yapılan tüm etkinlik ve 

toplantıları kaydetmişlerdi.  

Sanat alanındaki ilişkilerin şekillenmesinin biri de film festivalidir. 1962 yılında Dağıstan'ın -

Mahaçkale, Derbent vb. bölgelerinde Azerbaycan`ın uzun metrajlı ve belgesel film festivali 

düzenlenmiştir. Festival zamanı “Telefoncu Kız”, “Aygün”, “Leyli ile Mecnun”, “Sıcak Güneş 

Altında”, “Görüş”, “Bizim Sokağımız”, “Uzak kıyılarda” vb. filmler gösterilmiştir (ACDESA; v. 23). 

Azerbaycan Sinematograf Çalışanları Birliği üyeleri, Azerbaycan filmlerinin Özbekistan, Gürcistan, 

Moldova ve Ukrayna'daki film festivalleri zamanı 100.000 seyirciye gösterilmesi ve festivalin 

düzenlenmesinde aktif olarak katılım sağlamışlardı (ACDESA; v. 19).  Görüldüğü gibi, festivallerin 

etkin olması için önceden özel organizasyonel etkinlikler yapılmıştır. 1960 yılından 1968 yılına kadar 

filmlerimiz çeşitli festivallerde ödüller almaya hak kazanmıştır. Yönetmen R.Karmen, kameramanlar 

C.Mammadov ve S. Medınski, “Denizin Fatihleri” ve “Hazar Petrolcülerinin Hikayesi” filmleriyle -

Lenin Ödülü'nü (1960) almışlardı. “Gücün yerçekimi kuvveti”, Moskova`da düzenlenen I. Uluslararası 

Spor Filmleri sinema festivalinde spor konusunun şiirsel vücut bulmasına göre Diploma, “Arşın mal 

alan” (yeni versiyon) Tiflis`de Ukrayna ve Transkafkasya Cumhuriyetleri I. Bölge Film Festivali'nde 

(1967) en iyi müzikal film olarak Gürcistan Besteciler Birliği ödülünü, bu festivalde  “Yıldızlar 

sönmez” “Tiflis” akşam gazetesinin ödülünü almaya hak kazanmıştır. Ukrayna ve Transkafkasya -

cumhuriyetlerinin II. Bölge Film Festivali'nde (1968) “Toprak, deniz, ateş, gökyüzü”nün yönetmeni 

Ş.Mahmudbeyov çocuk çalışmalarına göre diploma,  “Gobustan” filminde kameramanlık çalışmasına 

göre Z.Maharramov diploma, “Cesaret yaşlanmaz” askeri – vatanseverlik konusunu en iyi şekilde ele 

aldığına göre diploma almaya hak kazanmışlar (Кинематография Азербайджана, 1980; s. 12). 1968 

yılında Taşkent Asya ve Afrika ülkelerinin I. Uluslararası Film Festivali'ne ev sahipliği yapmıştır. 

Festivale gönderilmesi için “Yıldızlar sönmez”, “Selam, Azerbaycan!” ve benzeri filmlerin milli 

versiyonları hazırlanmıştır (ACDESA; v. 14). Belirlenen heyette A.İsgandarov, yönetmen 

A.İbrahimov ve diğerleri yer almıştır (ACDESA; v. 2). 1970 yılında Minsk'te düzenlenen IV. Tüm 
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Birlik Film Festivali'nde “Seni hatırlıyorum öğretmenim” filminde başrol alan S.Alasgarov`a, görüntü 

ve sanatcılığa göre Sinematografi Komitesi tarafından Diploma verilmiştir. 1973 yılında Tiflis'te 

düzenlenen V. Tüm Birlik Film Festivali'nde “Son Geçiş” filmindeki en iyi erkek rolüne göre 

A.İsgandarov ve H.Mammadov ödül almış, “Sovyet Azerbaycanı” film dergisi (1971, № 2) diploma 

ile ödüllendirilmiştir (Кинематография Азербайджана, 1980; s. 12). 70`li yıllarda Gorki`de (1972), 

Alma-Ata`da (1973), Bakü`de (1974), Kişinev`de (1975), Bişkek`te (1976), Riga`da (1977) ve 

Aşkabat`ta (1979) düzenlenmiş olan Tüm Birlik Film Festivallerinde uzun metrajlı ve belgesel 

filmlerimizin yaratıcı ekipleri, ayrı – ayrı yönetmenler, oyuncular, kameramanlar vb. film yapımcıları 

çeşitli ödüller, diploma ve madalyalar almıştır (Кинематография Азербайджана, 1980; s. 17). Ödül 

alan eserler arasında “Neftçi Kurban”, “Tütek Sesi”, “Kaynana” ve diğerlerini gösterebiliriz.  

Yaratıcılık ilişkilerini genişletmek için iş gezileri de düzenlenmekteydi. 1950'lerin sonlarında ve 

60'ların başlarında, film yönetmenlerinden A.Guliyev, E.Kazımova, A.İsmayılov, A.İbrahimov, 

G.Seyidzade, L.Safarov, kameraman A.İsmayılov, film sanatçıları M.Hüseynov ve K.Necefzade, film 

yazarı İ.Gasimov, H.Seyidbeyli vb. yerel malzemelerle tanış olmuş, oyuncularla konuşmuş ve görüşler 

yapmışlar. Azerbaycan sinematograf çalışanları seminerlere aktif katılım sağlamış, Moskova, Kiev, 

Tiflis, Taşkent, Leningrad, Tallinn ve diğer şehirlere 28 yaratıcılık gezisi yapmışlar (Союз 

кинематографистов, 1981; s. 10). 

1963 yılında Taşkent, Aşkabat ve Tiflis'te “Köroğlu” filminin yaratıcı ekibiyle seyirciler arasında 

buluşma yapılmıştır (ACDESA; v. 22).  

Cumhuriyet Görüntü Yönetmenleri Birliği Kazakistan, Tacikistan, Beyaz Rusya, Moldova , “Mosfilm” 

 stüdyolarıyla sürekli temas halinde olmuş, onlarla tüm yeni çalışmaları tartışır ve analiz ediyordu. 

Onlar sıklıkla Orta Asya cumhuriyetleri, Gürcistan ve Rusya'da bulunuyorlardı (ACDESA; v. 62). Bu 

görüşlerin asıl amacı, karşılıklı iletişim ve yaratıcılık deneyimiyle ilgiliydi. 

Görüntü yönetmenlerimizin ana faaliyet alanlarından biri de ülkelerin sinema sanatı çalışanları, film 

stüdyoları ve TV filmleri prodüksiyonlarının değişimidir (ACDESA; v. 18 – 19).  Türkmenistan 

Görüntü Yönetmenleri Birliği yönetim kurulu tarafından Aşkabat'a davet edilen film eleştirmeni 

A.Aliyev, çeşitli konularda konuşmalar yapmıştır (1969) (TCMDA; v. 180 – 181). 1970 yılında ise 

“Azerbaycanfilm”in yönetmeni H.Seyidzade'nin “Deli Kur” eserinin Aşkabat'ta gösterimi ile ilgili 

olarak Türkmenistan Görüntü Yönetmenleri Birliği`nin üyeleri ve aktivistleriyle görüş yapılmıştır 

(TCMDA; v. 126 – 127) (Resim. 3). Azerbaycanlı sinema çalışanlarının Cumhuriyetler Görüntü 

Yönetmenleri Birliği'nin etkinliklerine katılımı geleneksel xarakter taşımıştır. 1971 yılında 

Türkmenistan Görüntü Yönetmenlerinin III. Kongresi`nde Azerbaycan'dan A.Aliyev yer almıştır 

(TCMDA; v. 41 – 43).  

Leningrad ve Kiev Enstitülerinde film mühendisi ünvanı alan dört genç uzman, “Azerbaycanfilm” 

stüdyosunda çalışmak üzere Bakü'ye gönderilmiştir (ACDESA; v. 70).  1960'larda 

“Azerbaycanfilm”de düzenli olarak diğer ülkeler tarafından yapılan filmler gözden geçirilirdi 

(ACDESA; iş 381, v. 42). 1962 yılında Ukrayna'nın emektar sanatçısı R.Nedaşkovskaya, 

H.Seyidbeyli'nin yönettiği “Telefoncu kız” filminde başrol oynamak üzere Bakü'ye davet edilmiştir 

(Mehdiyeva, 2014; s. 274). Aynı yıl Türkmenistan'dan bir grup film yapımcısı – yönetmenler, 

oyuncular, kameramanlar, senaryo yazarları vb. Bakü'ye gelmiştir (TCMDA; v. 8 – 13). Onlar kendi 

alanlarında deneyim alışverişinde bulunmuş, görüşmeler yapmış ve uzmanlık alanlarını geliştirmişler. 

Bu karşılıklı ilişkiler gelecek filmlerin başarısının anahtarıydı. 1965 yılında “Azerbaycanfilm” 

stüdyosunun yaratıcı ekibi tarafından üzerinde çalışılan “Yenilmez Tabur” filmine çekilmek için 

“Mosfilm” stüdyosunun sanatçıları M.Orlov ve V.Kulina Bakü'ye davet edilmişlerdi. Onlar “Araz” 

sinemasında izleyicilerle buluşmuştur. Görüşme sonunda onların katılımıyla yeni çekilen “Şarkı 

Bitmediğinde” adlı komedi filmi gösterilmiştir (Mehdiyeva, 1991; s. 117). Azerbaycan sinema 

eleştirmenleri sanatın her alanında diğer cumhuriyetlerle karşılıklı ilişkiyi artırmaya ve genişletmeye 

çalışıyorlardı. 1973 yılında “Özbekfilm” stüdyosunun film ekibi, iki bölümlük “Abu Reyhan Biruni” 
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filminde birçok görüntü ve sahnelerini Bakü'deki Şirvanşahlar Sarayı ve Kız Kalesi'nde çekmiştir 

(ACDESA; v. 67) (Resim. 4). Ayrıca onlar Azerbaycan'ın bazı tarihi eserlerini de filme almışlar. 

A.Batalov'un Bakü'deki Tüm Birlik oyunculuk grubu için gençleri seçmesi de büyük önem taşıyordu. 

O oyuncu yetiştirmek için Azerbaycan grubunun seçilmesine yardım etmiştir. A.Kolyagin 4 defa 

“Azerbaycanfilm”de sinemaya çekilmiştir. O, “Soruşturma” adlı filmiyle Devlet Ödülü'ne layık 

görülmüştür (Mehdiyeva, 1991; s. 118). 

Azerbaycan'da düzenlenen ülkelerin film günleri ve festivalleri özel ilgi görmektedir. 1960 yılında 

Bakü Transkafkasya cumhuriyetlerinin uzun metrajlı ve belgesel film festivaline ev sahipliği yapmıştır 

(ACDESA; v. 113). 1965 yılında Bakü şehrinde Rus Kültürü On Günü ve Gürcü Filmleri Festivali 

düzenlenmiştir (ACDESA; v. 241 – 242). Bakü'de Türkmenistan filmlerinin festivali (1964, 1967 ve 

1970), iki milletin sanatçıları arasında kişisel ve yaratıcılık ilişkileri daha da güçlendirmiştir. Festivale 

türkmen sinemasının önde gelen isimleri, görüntü yönetmenleri D.Safarov ve K.Lazhanov, sinema 

oyuncusu M.Aymedova ve diğerleri katılım sağlamıştır. Festival iki halk arasında bir dostluk bayramı 

olmuştur (TCMDA; v. 233, 242, 138, 53, 67). 

Türkmenistan sinema sanatının oluşumu ve gelişmesinde Azerbaycan kültür sanatçılarının önemli rolü 

olmuştur. Aşkabat'ta film yönetmeni C.Mammadov kendi yaratıcılık yoluna “Türkmenfilm” ile 

başlamıştır. O, Türkmenistan Görüntü Yönetmenleri ile birlikte “Cigit oğlu” adlı uzun metrajlı film ve 

bir dizi belgesel çekmiştir. Azerbaycan halk sanatçısı A.İbrahimov da bu stüdyoda çalışmıştır. 

Türkmenistan'ın film yönetmenlerinden M.Soyunhanov Bakü'de staj yapmıştır. Türkmen filmlerinde 

birçok Azerbaycan oyuncu ve şarkıcısı rol almıştır (Mehdiyeva, 2014; s. 276).  

1980 yılında Azerbaycan'da Sinema Günleri, “Tüm Birlik Çocuk Filmleri Haftası” ile başlamıştır. 

Hafta boyunca M.Gorki`nin adını taşıyan Film Stüdyosu'nun yapmış olduğu “Sınır köpeği Alıy” ve 

“Yabancı Kampanya”,  “Özbekfilm” ve Hindistan'ın “İglefilm” stüdyolarının “1001 gece” 

masallarının motiflerine dayalı “Alibaba ve Kırk Haraminin maceraları” vb. eserler gösterilmiştir. O 

yıl Azerbaycan'da “Mosfilm” günleri düzenlenmiştir. Günler Bakü ve diğer şehirlerde de devam 

etmiştir. Ülkemize gelen oyuncu ve yönetmenler izleyiciler ile bir dizi görüşme gerçekleştirmiştir. 

Azerbaycan`da türkmen filmi günleri (1984) ile ilgili olarak Bakü, Sumgayıt ve farklı şehirlerde 

etkinlikler yapılmıştır (Mehdiyeva, 1991; s. 119).  

Azerbaycan Görüntü Yönetmenlerinin yabancı ülkelerin sinema sanatı kuruluşları ve sinema adamları 

ile ilişkilerinin kendine has geçmişi vardır. 1963 – 1964`lü yıllarda Çekoslovakya, Polonya, 

Bulgaristan, Romanya, Yugoslavya, İran, Türkiye, BAC, Yunanistan, Yeni Zelanda, Hindistan, 

İngiltere vb. ülkelerden gelen III ve IV Uluslararası Film Festivallerinin katılımıyla iki kez ülkemizin 

görüntü yönetmenleri görüşme yapmıştır (ACDESA; v. 9). Bu görüşmelerde onlarca film 

gösterilmiştir. 

1972 yılında Azerbaycan Görüntü Yönetmenleri sovyet heyetinin bir parçası olarak yabancı ülkelere 

yaratıcı geziler yapmıştır. Örneğin, yönetmen Ş.Mahmudbeyov kendisinin “Paylaşılan ekmek” adlı 

filmiyle Çekoslovakya'da olmuştur (Resim. 5). Senaryo yazarı ve yönetmen H.Seyidbeyli -

Bulgaristan'da Ulusal Film Festivali'ne katılım sağlamış ve vatanına geri döndükten sonra “Sinema 

Sanatı” dergisinde “Varna, 1972 yılı” makalesini yayınlamıştır. Bu makalede yazar bulgar sinemasının 

yaratıcı arayışlarını anlatıyor. Sovyet-Polonya sempozyumuna katılmak için sovyet heyetinde sinema 

yönetmeni K.Rüstembeyov Polonya'ya (1973) gitmiştir. Orada K.Rüstembeyov`un yapımı olan “Son 

Geçiş” filminin gösterimi olmuş ve yaratıcılık görüşmeleri yapılmıştır (Третий съезд, 1975; s. 19 – 

20).  

Kameraman A.Nerimanbeyov, Sovyet – Romen sempozyumuna katılmak üzere Romanya'ya yolculuk 

yapmıştır. 1974 yılında senaryo yazarı F.İbrahimbeyov heyetin üyesi olarak Macaristan`a gitmiştir 

(Третий съезд, 1975; s. 21). 1979 yılında R.İbrahimbeyov Bulgaristan`da olmuş, Sofya'da -

K.Gumnerova da dahil olmak üzere bulgar görüntü yönetmenleri ile buluşmuştur. Onlar iki ülkenin 

dostluğunu anlatan film senaryosu yazmıştır. Bu eser “Mosfilm” ve Sofya'daki uzun metrajlı filmler 

 III. INTERNATIONAL HALICH CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

 

 

               www.izdas.org                                                                                                  March 12-13, 2022, İstanbul, TURKEY222



 

 

stüdyosunda çekilmiştir. “Altıncı bölüm” olarak adlandırılan bu film, Moskova ve Sofya'da başarıyla 

gösterilmiştir (Mehdiyeva, 2014; s. 277).  

1970'li yıllarda Azerbaycanlı sinema adamları her yıl düzenli olarak yaratıcılık gezileri türünde 

yabancı ülkelerde olmuşlar. Onlar San Francisco, Kanada, Venedik, Karlovy Vary ve Leipzig`de film 

festivallerine katılım sağlamıştır (Третий съезд, 1975; s. 21). 1978 yılında yönetmen E.İbrahimov'un 

“Mehebbetim benim, kederim benim” adlı filmi iki ülkenin film stüdyosunda “Mosfilm” (SSCB) ve 

“Tuğrafilm” (Türkiye) yapılmıştır. Filmin Moskova'da gösterimi büyük başarı kazanmıştır 

(Mehdiyeva, 2016; s. 180) (Resim. 6). Taşkent'te düzenlenen VI. Uluslararası Film Festivali'nde (1980) 

Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkelerinin filmleri  gösterilmiştir (Resim. 7). Festivalde Azerbaycan -

filmleri de nümayiş etdirilmiştir. Ülkemizde yapılan filmlerin yanısıra “Babek” eseri hakkında türk ve 

hintli sinema adamları vb. değerli düşüncelerini söylemişler (Mehdiyeva, 1991; s. 121). Örneğin, 

1980'li yıllarda Dehli'deki X. Uluslararası Film Festivali'ne 40 ülkeden film yapımcıları katılım 

sağlamıştır. Burada E.Guliyev'in yaptığı “Nizami” filmi büyük başarı elde etmiştir (Mehdiyeva, 2014; 

s. 278) (Resim. 8). Ünlü hint sinema oyuncusu ve yönetmeni Rac Kapoor Azerbaycan sineması 

hakkında değerli düşüncelerini aktarmıştır. 

Azerbaycan'ı ziyaret eden türk sanatçı N.Onkun'un yapımı olan “Can Azerbaycan” adlı belgesel, türk 

izleyicisine Azerbaycan kültürü, sanatı, zengin doğası, ekonomik ve manevi hayatında yaşanan 

değişiklikleri göstermiştir (Mehdiyeva, 2016; s. 180). 

1963 yılında film yönetmeni E.Rzaguliyev Amerika Birleşik Devletleri'nde, film yapımcısı C.Azimov 

İngiltere'de, kameraman R.Ocagov İtalya'da ve film yapımcısı K.Necefzade Fransa'da olmuştur 

(ACDESA; v. 9). Azerbaycan Görüntü Yönetmenleri Birliği'nin güvencesi altında T.Tağızade 

Amerika'ya (1963), H.Seyidbeyli ise Japonya'ya (1964) gitmiştir (ACDESA; v. 10). 

Yönetmen H.Seyidbeyli, kameraman R.İsmayılov ve ressam M.Hüseynov, “Nesimi” filmi için 

doğadan sahneler çekmek ve etnografik malzemeler toplamak üzere Suriye'ye gitmiştir (1973) 

(Третий съезд, 1975; s. 20). Bu ilişkiler karşılıklı olmuştur. Yurtdışında üretilen filmler de Bakü'de 

düzenli olarak gösterilir, sinema adamları Azerbaycan'a gelir ve yaratıcılık görüşmeleri yapıyorlardı. 

1963 yılında Görüntü Yönetmenleri Birliği`nde 8 ülke, 1964 yılında 33 ülke ve 1965 yılı 6 ayında ise 

15 ülkeden misafir ağırlamıştır (ACDESA; v. 9). 1971 yılında VII. Uluslararası Moskova Film 

Festivali'nde yer alan Bulgaristan, Polonya, Vietnam, Moğolistan, Çekoslovakya, İsviçre, Senegal, 

Fransa, ABD vb. ülkelerden sinema adamları Bakü'ye gelerek ülkemizin sanat eleştirmenleri ve 

izleyicileri ile görüşme yapmışlardı (Третий съезд, 1975; s. 19). Bu dönemde yönetmen ve yazar 

H.Seyidbeyli “Amerika hakkında hatıralar" konusunda basına konuşmuştur. Federal Almanya 

Cumhuriyeti`nden gelen görüntü yönetmenleri Bakü'de “Gelecek hakkında Hatıralar” filmi izlenmiş -

ve daha sonra ülkemizin yazarları ve bilim adamlarıyla görüş alışverişi yapmışlar (Третий съезд, 

1975; s. 15). 

1973 yılında senaryo yazarı M.Krno`nun (Çekoslovakya) Azerbaycan Görüntü Yönetmenleri 

Birliği'nde “Katerina Padykhova'nın suçu” vb. filmleri ile ilgili görüşme düzenlenmiştir (Третий 

съезд, 1975; s. 20). Bu etkinlik ciddi yaratıcılık sohbeti ve modern sinema üzerine ilginç görüşlere 

neden olmuştur. Bakü`de düzenlenen Rumen Film Haftası`nda (1974) Romanya görüntü yönetmenleri 

heyetinde yönetmenlerden Y.Mikho, M.Callas – Dinescu ve ressam V.Rotaru yer almıştır. Birlik 

içinde yaratıcı toplantı yapılmış, H.Seyidbeyli, R.İbrahimbeyov, M.Hüseynov, A.Aliyev ve diğerleri 

de konuşmuşlar. Bakü'de “Vatan” sinemasında seyircilerle görüşme yapılmıştır (Третий съезд, 1975; 

s. 20 – 21).   

Azerbaycan ve BAC görüntü yönetmenlerinin görüşü ülkemiz ve onların yapımı olan filmlerin -

gösterimi ile bitmiştir (ACDESA; v. 9). Burada konukların en iyi filmleri gösterilmiştir. Bakü'de 

Fransız Sinema Haftası'nda (1975) sinemaseverler ünlü film yapımcıları K.Ruvel, K.Cartier, Jean Jiro, 

J.Rayno, D. Linev ve J.Niko gibi sanatçılarla tanışma fırsatı bulmuşlar. “Nizami” sinemasında -

seyircilerle toplantı yapılmıştır. Burada modern sinemanın sorunları ele alınmıştır (Mehdiyeva, 2014; s. 
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279). Eylül 1978 yılında Bakü`de profesyonel dışı Uluslararası Film Assosiasiyaları`nın kongre ve 

festival günleri başarıyla düzenlenmiştir. Burada 20'den fazla ülke temsilcisi yer almıştır. Azerbaycan 

Görüntü Yönetmenleri Birliği, bu etkinliğin katılımcısı ve organizatörü olarak çeşitli tartışmalar ve 

toplantılar gerçekleştirmiştir. Bu festivalde tartışmalardan biri de “ Modern dünya film severlerin gözü 

ile” başlığını taşıyor. Aynı zamanda yarışma dışı genç yazarların filmleri de gösterilmiş ve görüş 

alışverişi yapılmıştır. Uluslararası Film Assosiasiyası tarihinde ilk kez bir Sovyet filmi ödül 

kazanmıştır. Bu film azerbaycanlı görüntü yönetmenleri tarafından yapılmıştır. Uluslararası Jüri 

oybirliğiyle Azerbaycan yapımı olan “Uzun Ömürlüler” filmine festival madalyasının verilmesi -

kararına gəlmiştir. Bu ödülü 20 ülke arasında kazanmak gerçek sanatsal zaferdir (Союз 

кинематографистов, 1981; s. 9). 

1980 yılında Bakü`de düzenlenen Tüm Birlik Çocuk Filmleri Haftası`nda “Kırmızı Kravatlar” (ADC), 

“Peter ve Uçan Otobüs” (Hollanda) vb. filmler gösterilmiştir (Mehdiyeva, 1991; s. 123).  

Görüldüğü gibi, Azerbaycan'ın sinema alanındaki ilişkileri geniş ve çeşitli olmuştur. Bu ilişkilerde 

kültürel bağların geliştirilmesine yönelik gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Bunu zaman, dönem ve 

koşullar istemektedir.  

BULGULAR 

Yapılan araştırmalar sonucunda sinema sanatının propagandası ve tanıtımının yanısıra karşılıklı 

ilişkiler alanında film günleri, film festivalleri, yaratıcılık, deneyim,  yönetmen ve oyuncu alışverişi vb. 

etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Bu etkinlikler aynı zamanda yakın ilişkiler anlamına da gelmektedir. 

Azerbaycan filmlerinin başarısının nedenlerinden biri de organizasyonel etkinlikler ile ilgili olmuştur. 

Yaratıcı organizasyonlar ve sanatçılarla karşılıklı kültürel ilişkiler belirli bir aşama oluşturuyor. Tabii -

ki, iyi işlerin yaratılmasına rağmen, geniş temasların olmaması “Azerbaycanfilm”in ürettiği filmleri 

etkilemiştir. Elbette, kültürel ilişkiler alanındaki faaliyetler inkar edilemez. Çünkü bu zaman kültürel 

ilişkilerin farklı biçimleri, yöntemleri ve araçları kullanılmaktadır. Bu ise kültürel ilişkilerin 

oluşumunda haftalar, on günler, okuyucu konferansları, yıldönümlerinin düzenlenmesi, uluslararası -

forumlar, kongreler vb.`nın yapımını geleneksel bir hale getirir. Öyle ki, film üzerinden sanat 

alanındaki ilişkiler esas alınır. Yaratıcı iş gezileri, seyahetler, görüşmeler ve kişisel ilişkiler her 

ülkenin tarihi ile bağlantılı olarak gelişir. 

SONUÇ 

Azerbaycan kültürel ilişkiler alanında bazı başarılar elde etmiştir. Lakin fikir açısından sosyalist, şekil 

açısından ulusal formül temel faktör olmuştur. İnsani konular arka planda bırakılmış veya onlara 

dokunulmamıştır. Halklar arasındaki dostluk ve ülkeler arasındaki bağlar dış görünüşten ne kadar 

güçlü görünürse görünsün, içten yıprandığı daha sonralar ortaya çıkmıştır. Siyasi kültür seviyesinin 

düşük olması, personelin yetiştirilmesi, seçilmesi ve yerleştirilmesinde yapılan hatalar da bazen açık 

şekilde kendisini gösteriyor. Sanat eserleri insancıl etkisini okura, izleyiciye ve dinleyiciye 

gösterememiştir. Kültürel bağların hâlâ anlamını ve tarzını olabildiğince değiştirmesi ve kalıp -

yargılardan kurtulması gerekiyor. Azerbaycan sinemasının kültürel ilişkiler alanındaki etkinliğinin göz 

ardı edilemez. Onlar farklı biçimler, yöntemler ve araçlar kullanmışlar. Modern dönemde kültürün 

gelişimi sorunu, diğer tüm alanların iyileştirilmesi ve geliştirilmesinin temeli haline gelmiştir. 

Toplumun demokratikleşmesi ve insancıllaşması sürecinde siyasi ilerlemeye daha fazla ihtiyaç 

duyulmaktadır. Günümüzde kültürün gelişmesi için Devlet Komisyonu ve Komitesi devlet 

programının düzenlenmesi ve derlemesine büyük ihtiyaç vardır. Bu çalışmada sinema alanındaki 

kurum ve şahsiyetlerin önemli rol oynaması gerekmektedir. Yaratıcı entelektüellerin rolü, toplumun 

tüm alanlarına geniş ölçüde yansıtılmalıdır. Onlar her zaman insanlarla bağlantılı olmalı, görüşme ve 

diyaloglara katılmalı, seyahat etmeli ve eserlerin değiş tokuşu, tartışması ve tanıtımına katılmalıdırlar. 

Görüntü Yönetmenleri Birliği, “Azerfilm” stüdyosu ve Sinema evi geniş faaliyet yelpazesine sahip 

olmalıdır (Resim. 9).  
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    Resim. 6. «Mosfilm» ve «Tuğrafilm»in birge yaptığı «Mehebbetim  

    benim, kederim benim» filminde Türkan Şoray baş rolde   

çekilmiştir.  

    Yönetmen Ejder İbrahimovdur.  
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ÖZET 

Otopsi, gerçek ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla, ölmüş bir kişinin vücudunun içinin 

açılıp organlarının incelenmesidir. Otopsi, cesedin içinde bulunduğu durum imkân verdiği 

takdirde başın, göğsün ve karnın açılması suretiyle gerçekleştirilen bir tıbbi işlemdir. Otopsi 

işleminin temelinde esas itibariyle bir bilirkişi incelemesi bulunmaktadır. Otopsiler, özel 

otopsiler ve adlî otopsiler olarak ikiye ayrılmaktadır. Özel otopsi, ölen kişinin vasiyetinde 

talep ettiği veya ölen kişinin yakınları tarafından istenen ve ölümün gerçek nedenini ortaya 

çıkarmaya yarayan bir otopsi çeşididir. Adlî otopsi ise; şüpheli bir ölüm olayında, rıza olup 

olmadığına bakılmaksızın, savcının veya hâkimin isteği üzerine gerçekleştirilen ve ölümün 

gerçek nedenini ortaya çıkarmaya yarayan otopsi çeşididir. Bilindiği üzere, ceza muhakemesi 

hukuku; bir suçun işlenip işlenmediği, suç işlenmişse bunun kim ya da kimler tarafından 

işlendiği ve suçu işleyenin yaptırımının ne olacağı sorularına cevap arayan, iddia-savunma-

yargılama faaliyetlerinden oluşan bir disiplindir. Dolayısıyla ceza muhakemesi hukukunun en 

temel amacı, şüphelinin/sanığın haklarına saygılı bir şekilde maddi gerçeğin ortaya 

çıkarılmasıdır. Suç işleyenlerin hak ettikleri yaptırımlara tabi tutulabilmeleri için ceza 

muhakemesi hukukunun bu amaca ulaşması şarttır. Ceza muhakemesi hukukunun şüpheli 

ölüm olaylarında maddi gerçeğe ulaşma mücadelesinde ise adlî otopsi kurumu son derece 

etkin bir rol üstlenmektedir. Şüpheli ölüm olaylarında savcı veya hâkim; ölümün ne zaman, 

nasıl ve neden meydana geldiğini, kaynağını ve diğer ayrıntılarını öğrenebilmek için adlî 

otopsi yapılmasına karar verir. Usûlüne uygun ve titiz bir şekilde gerçekleştirilen adlî otopsi 

işlemleri, şüpheli ölüm olaylarının üzerindeki sis perdesini büyük ölçüde kaldırır ve ceza 

muhakemesi hukukunu verimlileştirir. Dolayısıyla şüpheli ölüm olaylarını, hukuka uygun bir 

şekilde, aydınlatma şiarıyla yola çıkmış olan “ceza muhakemesi hukuku” aracının deposuna 

doldurabileceği en elverişli yakıt “adlî otopsi” dir. 

Anahtar Kelimeler: Otopsi, Adlî Otopsi, Özel Otopsi, Ceza Muhakemesi Hukuku, Maddi 

Gerçek, Şüpheli Ölüm Olayları, Ceset, Bilirkişi İncelemesi 

 

ABSTRACT  

Autopsy is the examination of the body and organs of a deceased person in order to determine 

the true cause of death. Autopsy is a medical procedure performed by opening the head, 

thorax and abdomen, if the condition of the corpse allows. The basis of the autopsy procedure 

is essentially an expert examination. Autopsies are divided into two main types as private 

autopsies and forensic autopsies. Private autopsy is a type of autopsy requested by the 

deceased person's will or requested by his/her relatives which is used to reveal the true cause 

of death. Forensic autopsy, on the other hand, is a type of autopsy that is performed upon the 

request of the prosecutor or judge in a suspicious death case, regardless of consent, and serves 

to reveal the true cause of death. As it is known, criminal procedure law is a discipline 

consisting of prosecution-defense-trial activities seeking answers to the questions of crime has 

ADLÎ OTOPSİ İŞLEMİNİN CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU AÇISINDAN ÖNEMİ 

IMPORTANCE OF FORENSIC AUTOPSY PROCEEDINGS IN TERMS OF THE 

CRIMINAL PROCEDURE LAW  

 

Dr. Nuri Berkay ÖZGENÇ 
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been committed or not, by whom it was committed if it has been done, and what would be the 

sanction of the perpetrator. Therefore, the most basic purpose of the criminal procedure law is 

to reveal the material fact in a way that respects the rights of the suspect/defendant. In order 

for perpetrators to be subject to the sanctions they deserve, criminal procedure law must 

achieve this aim. The forensic autopsy institution plays an extremely active role in the 

struggle to reach the material fact in the suspicious death cases in the criminal procedure law. 

In suspicious death cases, the prosecutor or judge decide to perform a forensic autopsy in 

order to learn when, how and why the death occurred, its source and other details. Forensic 

autopsies that carried out duly and meticulously, remove the smoke screen from suspicious 

death cases to a large extent and make the criminal procedure law more efficient. Therefore, 

the most convenient fuel that the “criminal procedure law” tool, which has set out with the 

slogan of illuminating suspicious death events in accordance with the law, is “forensic 

autopsy”. 

Keywords: Autopsy, Forensic Autopsy, Private Autopsy, Criminal Procedure Law, Material 

Fact, Suspicious Deaths, Dead Body, Expert Examination 

 

GİRİŞ 

Otopsi, gerçek ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla, ölmüş bir kişinin vücudunun içinin 

açılıp organlarının incelenmesidir. Otopsiler, özel otopsiler ve adlî otopsiler olarak ikiye 

ayrılmaktadır. Özel otopsi, ölen kişinin vasiyetinde talep ettiği veya ölen kişinin yakınları 

tarafından istenen ve ölümün gerçek nedenini ortaya çıkarmaya yarayan bir otopsi çeşididir. 

Adlî otopsi ise; şüpheli bir ölüm olayında, rıza olup olmadığına bakılmaksızın, savcının veya 

hâkimin isteği üzerine gerçekleştirilen ve ölümün gerçek nedenini ortaya çıkarmaya yarayan 

otopsi çeşididir
1
. Belirtmek gerekir ki, ceza muhakemesi hukukunun şüpheli ölüm olaylarında 

maddi gerçeğe ulaşma mücadelesinde adlî otopsi kurumu son derece etkin bir rol 

üstlenmektedir. Bu çalışmada da adlî otopsi kurumunun şüpheli ölüm olaylarının 

aydınlatılmasında nasıl bir işlev üstlendiği konusu üzerinde durulacaktır.  

ADLÎ OTOPSİ İŞLEMİNİN CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU AÇISINDAN ÖNEMİ 

Otopsi, cesedin içinde bulunduğu durum imkân verdiği takdirde başın, göğsün ve karnın 

açılması suretiyle gerçekleştirilen tıbbi bir işlemdir. Otopsi işleminin temelinde esas itibariyle 

bir bilirkişi incelemesi bulunmaktadır
2
. 

Otopside vücut boşlukları ve organlar belirli bir teknik kullanılmak suretiyle açılır ve bu 

organlardan laboratuvarda incelenmek üzere örnekler alınır. Örneklerin alınması esnasında 

hangi kriterlere dikkat edileceği hususu; ölüm şekline, zamanına ve olguya göre değişiklik 

gösterir
3
.  

Ölünün iç organlarında gerçekleştirilen inceleme onun vasiyetine dayalı olarak veya onun 

yakınlarının isteğine dayalı olarak yapılıyorsa, özel otopsiden bahsedilir. Buna karşılık; ortada 

 
1
  Öztürk, Bahri/Tezcan, Durmuş/Erdem, Mustafa Ruhan/Sırma Gezer, Özge/Saygılar Kırıt, Yasemin F./Alan 

Akcan, Esra/Özaydın, Özdem/Erden Tütüncü, Efser/Altınok Villemin, Derya/Tok, Mehmet Can: Nazari Ve 

Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku, 15. Baskı, Ankara 2021, s. 384.  
2
  Ünver, Yener/Hakeri, Hakan: Ceza Muhakemesi Hukuku, 16. Baskı, Ankara 2019, s. 310. 

3
  Gökcen, Ahmet/Balcı, Murat/Alşahin, Mehmet Emin/Çakır, Kerim: Ceza Muhakemesi Hukuku, 4. Baskı, 

Ankara 2020, s. 359.  
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adli makamların öğrendiği, şüpheli ve aydınlatılması zor bir ölüm hadisesinin bulunması 

durumunda, ölünün yakınlarının rızasının olup olmadığına bakılmaksızın gerçekleştirilen 

otopsi çeşidine ise adlî otopsi denir
4
. 

Belirtmek gerekir ki, özel otopsilerin büyük bir bölümünü hastane otopsileri oluşturmaktadır. 

Hastane otopsileri de; ölüm nedenini tespit etmek, klinik teşhis ve semptomların birbirine 

uygun bulunup bulunmadığını araştırmak, tedavinin ölümün ortaya çıkmasında nasıl bir rol 

üstlendiğini görebilmek, hastalıkların genel gidişatını analiz etmek ve öğrencilerin eğitimini 

daha donanımlı bir hâle getirebilmek gibi amaçlara hizmet etmektedir. Buna karşılık, adlî 

otopsiler ise; ölümün nedenini, şeklini ve zamanını tespit etmek, ölüm olayının 

aydınlatılmasına yardımcı olabilecek delilleri araştırmak, ölümün nasıl bir durumda ve hangi 

şartlar altında gerçekleştiğini ortaya çıkarmak, kanunun yetkili kıldığı mercilere tıbbi rapor 

vermek, hastalığa bağlı olarak meydana gelen ölümler ile dış şartlara bağlı olarak meydana 

gelen ölümleri birbirinden ayırmak gibi amaçlara hizmet etmektedir
5
. Dolayısıyla ceza 

muhakemesi hukukunun şüpheli ölüm olaylarında maddi gerçeğe ulaşma mücadelesinde adlî 

otopsi kurumu son derece etkin bir konuma sahiptir. 

Adlî otopsi kurumu, 04.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun
6
 

(CMK) 87., 88. ve 89. maddelerinde düzenlenmiştir
7
. 

Adlî otopsi işlemi, Cumhuriyet savcısının huzurunda ve kural olarak iki hekim tarafından 

gerçekleştirilir. Hekimlerden biri adlî tıp uzmanı olmalıdır. Diğer hekim, sırasıyla patoloji 

uzmanı veya diğer bir uzman ya da pratisyen hekim olabilir. Müdafi veya vekil tarafından 

getirilen hekim de otopside hazır bulunabilir
8
. Zorunluluk bulunduğunda ise otopsi işlemi bir 

hekim tarafından da gerçekleştirilebilir; ancak bu durum otopsi raporunda gerekçeli bir 

şekilde izah edilmelidir (CMK m.87/1). Ayrıca; kesin zorunluluk hâlinde, otopsiyi tek başına 

gerçekleştiren hekimin adlî tıp uzmanı olması şartı da aranmamalıdır
9
. 

Mülga 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usûlü Kanunu’nun
10

 79/2. maddesine göre; adlî 

otopsi, kural olarak, hâkim huzurunda, gecikmesinde zarar umulan hâllerde ise Cumhuriyet 

savcısının huzurunda gerçekleştirilirdi. Bu düzenleme 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 

Kanunu’na alınmamıştır. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu -87/1. maddede getirdiği 

düzenlemeyle- adlî otopsi işleminin Cumhuriyet savcısı huzurunda gerçekleştirilmesini tercih 

etmiştir
11

. 

Ölümünden hemen önceki hastalığında öleni tedavi etmiş olan tabibe, otopsi yapma görevi 

verilemez. Ancak, bu tabibin otopsi sırasında hazır bulunması ve hastalığın seyri hakkında 

bilgi vermesi istenebilir (CMK m.87/3).  

 
4
  Öztürk/Tezcan/Erdem/Gezer/Kırıt/Akcan/Özaydın/Tütüncü/Villemin/Tok, s. 384. 

5
  Polat, Oğuz: Klinik Adli Tıp Adli Tıp Uygulamaları, 9. Baskı, Ankara 2021, s. 21. 

6
  R. G.: 17.12.2004, S.: 25673. 

7
  Berberoğlu Yenipınar, Filiz/Akbaba, Murat: Adli Tıp Hukuku Dersleri, 3. Baskı, Ankara 2021, s. 22. 

8
  Adil yargılanma hakkı çatısı altında yer alan silahların eşitliği prensibinin bir yansıması olarak adlî otopsi 

işleminde hem müdafi tarafından getirilen bir hekimin hem de vekil tarafından getirilen bir hekimin hazır 

bulunabilmesi mümkündür (Donay, Süheyl: Ceza Muhakemesi Kanunu Şerhi, 1. Bası, İstanbul 2009, s. 146). 
9
  Toroslu, Nevzat/Feyzioğlu, Metin: Ceza Muhakemesi Hukuku, 8. Baskı, Ankara 2011, s. 208. 

10
  R.G.: 20.04.1929, S.: 1172. 

11
  Kunter, Nurullah/Yenisey, Feridun/Nuhoğlu, Ayşe: Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi 

Hukuku, 18. Bası, İstanbul 2010, s. 777; Öztürk/Tezcan/Erdem/Gezer/Kırıt/Akcan/Özaydın/Tütüncü/ 

Villemin/Tok, s. 385; Ünver/Hakeri, s. 310; Donay, s. 145. 
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Gömülen ölünün dıştan muayenesine veya üzerinde otopsi yapılmasına lüzum görüldüğünde, 

cesedin mezardan çıkarılmasına (feth-i kabir) soruşturma safhasında Cumhuriyet savcısı, 

kovuşturma safhasında mahkeme karar verir. Şayet araştırmanın amacını tehlikeye 

düşürmeyecekse ve işin yapılmasını geciktirmeyecekse, mezardan çıkarma kararı, hazır 

bulunmasını sağlamak maksadıyla, ölünün bir yakınına derhâl bildirilir (CMK m.87/4).
12

. 

Otopsiye başlamadan önce ölü muayenesine ilişkin tutanak okunur. Engel sebepler 

bulunmadıkça otopsiden önce ölünün kimliği her suretle ve bilhassa da onun kendisini 

tanıyanlara gösterilmesi yoluyla belirlenir. Ele geçirilmiş bir şüpheli veya sanık mevcutsa, ölü 

teşhis edilmek üzere, ona da gösterilebilir (CMK m.86/1)
13

. 

Otopsi, cesedin içinde bulunduğu durum imkân verdiği takdirde mutlaka başın, göğsün ve 

karnın açılmasını gerektirir (CMK m.87/2)
14

. 

Otopsi işlemleri gerçekleştirilirken, cesedin görüntüleri kayda alınır (CMK m.87/5). 

Memleketimizde adlî otopsi işlemleri Adalet Bakanlığı Adlî Tıp Kurumu’nda, ona bağlı olan 

grup başkanlıklarında ve şubelerde görevli bulunan adlî tıp uzmanlarınca, üniversite öğretim 

üyelerince ve sağlık ocaklarında görev yapmakta olan pratisyen hekimlerce 

gerçekleştirilmektedir. Adlî otopsi işlemi; profesyonel bilgi ve tecrübe gerektiren, her 

safhasında bilimsel metotların kullanıldığı, kapsamlı, sistematik, pek çok bilim dalıyla ve 

çalışma alanıyla işbirliği gerektiren, analiz ve sentez süreçleriyle değerlendirilen bir 

muameleler zinciridir
15

. Şüpheli ölüm olaylarının aydınlatılarak maddi gerçeğe ulaşılmasında 

adlî otopsi işlemi son derece stratejik bir konuma sahiptir. Dolayısıyla otopsi işlemlerinin bu 

konuda tecrübe sahibi olan adlî tıp uzmanları tarafından gerçekleştirilmesinde fayda vardır
16

.  

Belirtmek gerekir ki, 14.04.1982 tarihli ve 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanunu’nda
17

 da 

otopsi işlemi ile ilgili olarak Adlî Tıp Kurumu’nun vazifeleri tanımlanmıştır. Söz konusu 

Kanun’un 17. maddesinde Morg İhtisas Dairesi’nin, mahkemeler ile hâkimlikler ve 

savcılıklar tarafından gönderilen cesetler ve ceset kısımları ile canlılara ait doku ve biyolojik 

 
12

  Toroslu/Feyzioğlu, s. 208. Burada mezardan çıkarılan ölünün otopsiye müsait olması gerekir. Çürümüş veya 

parçalanmış bir ceset üzerinde otopsi yapılması mümkün olmayacağından bunun otopsi yapılması için 

mezardan çıkarılması lüzumlu değildir. Bu durumda ancak DNA testinin yapılması mevzubahis olabilir. Bu 

da otopsi değildir (Donay, s. 146). 
13

  Öztürk/Tezcan/Erdem/Gezer/Kırıt/Akcan/Özaydın/Tütüncü/Villemin/Tok, s.385. Adlî tıpta bir şahsın kim 

olduğunun tespit edilmesine, akrabalık ilişkilerinin tanımlanmasına kimliklendirme denir. Kimliklendirme 

alanında çok farklı yöntemler kullanılmaktadır. Bahsedilen yöntemlerden ilk akla geleni şahsı kendisini 

tanıyanlara göstermek suretiyle yapılan kimliklendirmedir. CMK’nın 86. maddesinde de kimliklendirme ile 

ilgili bir düzenleme yapılmıştır. Söz konusu madde bir ölünün otopsisinden önce mutlaka kimlik tespitinin 

yapılmasını emreder (Arısoy, Yücel: “Adli Olgularda Kimliklendirme”, Hukuk Öğrencileri ve Uygulayıcıları 

İçin Adli Tıp, 3. Baskı, Ankara 2020, s. 273,274). 
14

  Örneğin; ölüm sebebinin kalpten olduğu iddia edilerek sadece göğüs boşluğunun açılması yeterli olmaz. 

Göğüsle birlikte başın ve karın boşluğunun da açılması gerekir (Donay, s. 146). 
15

  Can, İsmail Özgür: “Ölüm Nedeni Ve Ölüm Orijini Araştırılmasında Postmortem Yöntemler Ve Adli 

Otopsinin Değeri”, Hukuk Öğrencileri ve Uygulayıcıları İçin Adli Tıp, 3. Baskı, Ankara 2020 s. 306. 
16

  Bkz. aynı yönde Can, s. 306. Doktor adlî nitelikli olaylarda savcıya veya mahkemeye bağlı olarak çalışan bir 

bilirkişidir. Bilirkişi olarak kanaatini ifade eder. İfade edilen bu kanaat neticesinde karar verme yetkisi 

savcıda veya mahkemededir (Polat, s. 20). 
17

  R.G.: 20.04.1982, S.: 17670. 
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materyal üzerinde her türlü incelemeleri yapacağı ve neticesini bir rapor ile tespit edeceği 

belirtilmektedir
18

. 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun 18.10.2011 tarihli ve B.03.1.HSK.0.70.12.04-

010.06.02-165-2011 sayılı ölü muayene ve otopsi işlemleriyle ilgili genelgesiyle
19

 de adlî 

otopsi işlemleri esnasında riayet edilmesi gereken kurallar belirlenmiştir
20

. Adlî otopsi 

işleminin güvenilirliği; söz konusu işlemin bütün safhalarının usûlüne uygun, bilimsel açıdan 

kabul gören metotlar ile gerçekleştirilmesi hâlinde yüksektir. Cenazenin hemen kaldırılmak 

istenmesi, otopsi salonunun veya otopside kullanılacak aletlerin bu işlem için uygun 

olmaması gibi sebepler otopsi işlemini zorlaştırmaktadır
21

. Bilhassa otopsi işleminin 

gerçekleştirileceği yerle veya bu işlem gerçekleştirilirken kullanılacak araçlarla ilgili 

olumsuzlukların otopsi işleminin sıhhatine gölge düşürebileceği asla göz ardı edilmemelidir. 

Otopsi bittikten sonra bir tutanak düzenlenerek katılan herkesin imzası alınır. Daha sonra 

otopsiyi yapan doktor, ayrıca bir otopsi raporu yazmakla mükelleftir
22

. Otopsi raporunda 

ölüm nedeni izah edilmeli ve cesette birden çok yara varsa bunlardan hangilerinin ölüme 

sebebiyet verdiği ifade edilmelidir
23

. Otopsi neticesinde her zaman kesin ve net bir ölüm 

sebebine ulaşılamayabilir. Otopsi işlemi neticesinde ölüm sebebi tespit edilememişse o zaman 

yardımcı inceleme yöntemleri ile zehirlenmenin olup olmadığı, ilaç ve benzeri maddelerin 

alınıp alınmadığı araştırılır. Bunların neticesi ile otopsi raporu birleştirilerek otopsi raporu 

için nihai karar yazılır
24

. 

CMK, yeni doğmuş çocuğun otopsisi ile ilgili hususi bir hüküm sevk etmiştir. Buna göre yeni 

doğanın otopsisinde; doğum sırasında veya doğumdan sonra çocukta yaşam bulgularının var 

olup olmadığı, çocuğun vaktinde doğup doğmadığı ve biyolojik olarak hayatını rahim dışında 

sürdürebilecek kadar olgunlaşmış olup olmadığı, yani yaşama kabiliyetinin bulunup 

bulunmadığı tespit edilmelidir (CMK m.88)
25

. 

Zehirlenme şüphesi bulunan hâllerde, ölünün organlarından parça alınarak incelettirilmelidir. 

Parça alımı esnasında görüldüğü kadarıyla tahribat mevcutsa, bunun ne şekilde olduğunun 

tarifi yapılmalıdır. Alınan parçaların analiz edilmesi gerekir. Aynı zamanda ölünün üstündeki 

veya civarındaki maddelerin de zehirlenmede tesirli olup olmadığının saptanması için analiz 

edilmesi gerekir. Analizler bir uzman tarafından gerçekleştirilmelidir (CMK m.89/1). Bu 

konuda en yetkili bilirkişi Adli Tıp Kurumu’dur
26

. Cumhuriyet savcısı veya mahkeme, bu 

analizin, hekimin iştirakiyle veya onun yönetiminde yapılmasına karar verebilir (CMK 

m.89/2). 

 
18

  Can, İsmail Özgür/Karaman, Gökçe: “Adli Otopsi Ve İlgili Yasal Düzenlemeler”, Hukuk Öğrencileri ve 

Uygulayıcıları İçin Adli Tıp, 3. Baskı, Ankara 2020, s. 316-317. 
19

  Genelge metni için bkz. Can/Karaman, s. 323 vd. 
20

  Genelge’ye göre otopside en önemli husus; bulguların saptanması suretiyle tutulacak kayıtların, yürütülen 

soruşturmanın aydınlatılmasında olumlu sonuçlar verecek şekilde eksiksiz olmasının sağlanmasıdır. 

Genelge’de otopsinin nerede, nasıl ve kimler tarafından gerçekleştirileceği konusunda önemli prensiplere yer 

verilmektedir. Yine aynı Genelge’de otopsinin, tüm otopsiler için altın kurallar içeren, Minesota Otopsi 

Protokolü’ne uygun olarak gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır (Can, s. 309). 
21

  Can, s. 307. 
22

  Polat, s. 20. 
23

  Yaşar, Osman: Uygulamalı ve Yorumlu 5271 Sayılı Yeni Ceza Muhakemesi Kanunu, Ankara 2005, s. 431. 
24

  Polat, s. 25. 
25

  Toroslu/Feyzioğlu, s. 208-209. 
26

  Yaşar, s. 433. 
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Bütün bunlara ilave olarak belirtmek gerekir ki, otopsiye hâkim de karar verebilir. Otopsinin 

sadece soruşturma safhasında gerçekleştirilebileceği, otopsi yapılmasına sadece Cumhuriyet 

savcısının karar verebileceği şeklindeki anlayış isabetli bir anlayış değildir. Kovuşturma 

safhasında da feth-i kabirle (CMK m.87/4) otopsinin yapılması mümkündür
27

. 

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu -87/1. maddede getirdiği düzenlemeyle- adlî otopsi 

işleminin Cumhuriyet savcısı huzurunda gerçekleştirilmesini tercih etmiştir. Bir diğer 

ifadeyle, CMK adlî otopsi işleminin bizzat hâkim tarafından yaptırılmasını yasaklamıştır. 

Altını çizmek gerekir ki; hâkime bizzat otopsi yaptırmanın, onun otopsiye bizzat katılmasının 

yasaklanmasının tasvip edilebilir bir yönü yoktur. Bilhassa kovuşturma safhasında 

hâkimin/mahkemenin otopsiye katılımını engellemek delillerin doğrudan doğruyalığı 

prensibini ihlal etmektedir. Delillerin doğrudan doğruyalığı prensibi, yargılama safhasında, 

karar verecek hâkimin veya en azından naip hâkimin, otopsiyi bizzat yaptırmasını gerektirir. 

Unutulmamalıdır ki; kovuşturma safhasında da otopsinin savcıya yaptırtılması ve hâkimin 

otopsi işleminden uzak tutulması, delile ispat kuvvetini verecek olan hâkim ile delil arasına 

savcının tutanağa yansıttığı gözlemlerinin sokulması manasına gelir. Kovuşturma safhasında 

delil toplama ve değerlendirme yetkisinin bu şekilde savcıya devredilmesi tasvip edilemez
28

. 

Tatbikatta savcıların bazen otopsilerin gerçekleştirildiği yerlere hiç gitmedikleri veya gitseler 

bile binaların dışında bekledikleri, otopsilere iştirak etmedikleri gözlemlenmektedir. Bu 

uygulama hatalıdır. Savcının otopsiye bizzat iştirak etmesi ve şartlar gerektirdiğinde de 

hekime rehberlik yapması lazım gelmektedir
29

. 

Adlî otopsinin amacı; ölenin kim olduğu, ölen şahsın ne zaman -nerede-nasıl öldüğü, ölen 

şahsın ölümüne hangi olayın sebebiyet verdiği gibi muhtelif sorulara cevap verebilmek için 

delil soruşturmak, ölüm sebebini ve mekanizmasını ortaya koymak, ölümün kaynağını 

aydınlatabilecek faktörleri araştırmak, ölüm zamanını belirlemeye yardımcı olmak, ölen 

şahsın hüviyetini ortaya koymak, ölüm üzerinde etkisi olabilecek veya ölümü kolaylaştırmış 

olabilecek diğer faktörleri araştırmak ve hukuk sistemini kuvvetlendirmektir. Sadece adlî 

araştırmalara ve cesetlerin dış muayenelerine dayanılması suretiyle kesin ölüm nedenlerinin 

ortaya konulması -çok sınırlı birkaç durum haricinde- bilimsel olarak mümkün değildir
30

. 

Dolayısıyla adlî otopsi işlemi ceza muhakemesi hukukunun şüpheli ölüm olaylarında maddi 

gerçeğe ulaşma mücadelesinde stratejik bir öneme sahiptir. 

Belli gibi gözüken ölüm sebebinin sonradan değişmesi ihtimali nazar-ı itibara alınarak, adam 

öldürme hadiselerinde kural olarak otopsi yapılmalıdır
31

. 

 

 
27

  Ünver/Hakeri, s. 310. Burada üzerinde durulması gereken konulardan biri de, doktorun adlî otopsi yapılıp 

yapılmaması mevzusunda Cumhuriyet savcısı ile görüş ayrılığına düşmesi durumudur. Örneğin; 

gerçekleştirilen bir keşif neticesinde doktor otopsiye lüzum görmezken, Cumhuriyet savcısı otopsi yapılması 

gerektiğine karar verirse buna uymak mecburiyeti vardır. Buna karşılık; Cumhuriyet savcısı otopsiyi gerekli 

görmezse, ancak doktor da otopsi yapılması gerektiğini söylerse otopsi gerçekleştirilmez. Cumhuriyet 

savcısının otopsiyi istemeyip doktorun otopsi istediği hâllerde doktor -bu görüşünü ifade etmek için, daha 

sonra herhangi bir şekilde zan altında kalmamak ve sorumluluktan kurtulmak için- tutanağa muhalefet şerhi 

düşme hakkına maliktir (Polat, s. 20). 
28

  Bkz. aynı yönde Ünver/Hakeri, s. 310,311. 
29

  Ünver/Hakeri, s. 311. 
30

  Can, s. 307. 
31

  Kantar, Baha: Ceza Muhakemeleri Usulü, Ankara 1957, s. 98,99. 
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SONUÇ 

Ceza muhakemesi hukuku; bir suçun işlenip işlenmediği, suç işlenmişse bunun kim ya da 

kimler tarafından işlendiği ve suçu işleyenin yaptırımının ne olacağı sorularına cevap arayan, 

iddia-savunma-yargılama faaliyetlerinden oluşan bir disiplindir. Dolayısıyla ceza muhakemesi 

hukukunun en temel amacı, şüphelinin/sanığın haklarına saygılı bir şekilde maddi gerçeğin 

ortaya çıkarılmasıdır: Suç işleyenlerin hak ettikleri yaptırımlara tabi tutulabilmeleri için ceza 

muhakemesi hukukunun bu amaca ulaşması şarttır. Ceza muhakemesi hukukunun şüpheli 

ölüm olaylarında maddi gerçeğe ulaşma mücadelesinde ise adlî otopsi kurumu son derece 

etkin bir rol üstlenmektedir. Adlî otopsi, şüpheli bir ölüm olayında ölünün yakınlarının 

rızasının bulunup bulunmadığına bakılmaksızın gerçekleştirilen otopsi çeşididir. Şüpheli ölüm 

olaylarında savcı veya hâkim; ölümün ne zaman, nasıl ve neden meydana geldiğini, kaynağını 

ve diğer ayrıntılarını öğrenebilmek için adlî otopsi yapılmasına karar verir. Usûlüne uygun ve 

titiz bir şekilde gerçekleştirilen adlî otopsi işlemleri, şüpheli ölüm olaylarının üzerindeki sis 

perdesini büyük ölçüde kaldırır ve ceza muhakemesi hukukunu verimlileştirir. Dolayısıyla 

şüpheli ölüm olaylarını, hukuka uygun bir şekilde, aydınlatma şiarıyla yola çıkmış olan “ceza 

muhakemesi hukuku” aracının deposuna doldurabileceği en elverişli yakıt “adlî otopsi” dir. 

Hatta belli gibi gözüken ölüm sebeplerinin sonradan değişmesi ihtimali nazar-ı itibara 

alınarak bütün adam öldürme vakalarında otopsi işlemine başvurulmalıdır.  
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ABSTRACT 
Antenna designs are one of the most important parts in Internet of Things (IoT) applications. 

Today, almost every device has become smart, and the sizes of smart devices have decreased. 

The 2.4 GHz ISM band is widely used in the industry and its use continues to become 

widespread with Industry 4.0. IFA and MIFA are widely used as miniature antenna structures 

operating in the 2.4 GHz ISM band. The dimensions of antennas in circuit boards leave less 

space for the remaining elements of the circuit and increase the size. In this study, the half-

wave dipole antenna structure has been modified to be suitable for the use of the Internet of 

Things for smart devices. By considering the half-wave dipole antenna structure, the effect of 

curving and substrate material is examined, and a design in which wireless communications 

can be realized for the purpose with the space-saving structure of the curved dipole antenna 

and other elements to be placed on the circuit board is presented by combining the two states. 

The effect of the elements to be placed in a possible circuit board design has been tried to be 

seen by adding a ground layer to the parts except the antenna on the substrate. The antenna's -

10 dB bandwidth was found to be 100 MHz, its gain was 2.15 dBi at 2.4 GHz and 2.62 dBi at 

2.45 GHz. The antenna covers the entire 2.4 GHz ISM band, facilitating long-range reading 

with its high gain compared to the basic design. 

Keywords: Internet of Things, Antenna, ISM, PCB, Dipole 

 

I. INTRODUCTION 
Developing technology has caused the size of smart electronic devices to decrease. The 

consumer demands now that devices with reduced size will also be able to communicate with 

objects and connect to the internet [1-2]. Designing compact, low profile, and low cost 

components are now major challenges for RF/microwave designers to confront for every 

wireless mobile component. In addition to the obvious prerequisites, evolving wireless system 

demands include high directivity, large gain, efficient and broadband antenna functionality. 

Several approaches have been explored to meet the design requirements, spanning from the 

inclusion of various shaped slots or radiating patches [3-4-5] to the use of artificial 

metamaterials [6-7] and engineering the ground plane, as in the case of EBG structures. In 

addition to these, developments in microstrip antenna technology have developed in the 

direction of placing the antenna and the whole system on a single PCB instead of externally 

connected antenna structures. [8]. In this study, 40x40 mm PCB antenna design operating in 

2.4 GHz ISM band is given for modern smart watches and any smart device with size 

constraints. 
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This study structured as follows: Section II refers starting point for designing the proposed 

antenna, discovering more about dipole by curving it and substrate effect. Section III has 

proposed antenna results in manner of performance analysis. 

 

II. MATERIALS AND METHOD 
In this study, the dipole antenna for the 2.4 GHz ISM band is considered, and then the effects 

of curving of the substrate material are investigated. 

 

A. Dipole Antenna 
Dipole antennas are formed by two pieces of conductor with an electrical length of 

approximately λ/4, with a total electrical length of approximately λ/2. One of the two parts is 

connected to the RF signal, while the other part is used as ground. Due to the simplicity of its 

structure and ease of application, it has a wide range of uses [9]. Figure 1 shows a half-wave 

dipole antenna. 

 

 
Figure 1. Half-wavelength dipole antenna structure 

 

The wavelength of the antenna can be calculated with the formula  for empty space. Half-

wave dipole antenna for 2.4 GHz ISM band was designed with the help of CST Studio 

electromagnetic simulation program. The design is shown in Figure 2. 

 

 
Figure 2. Half-wavelength dipole designed 

 

The total length of the dipole in empty space is 57 mm, and its thickness is 1 mm. The 

distance between the λ/4 parts is 1 mm, and the copper height is 0.035 mm. When the return 

loss data (S-parameters) shown in Figure 3 are examined, it can be seen that the dipole 

antenna operates in the 2.4 GHz band in accordance with the theory. 
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Figure 3. Half-wavelength dipole return loss 

 

The directivity results of the half-wave dipole also support the theoretical data. The 2.4 GHz 

directivity result is given in Figure 4. 

 

 
Figure 4. Half-wavelength dipole directivity 

 

B. Curved Dipole 
Half-wave dipole was curved with a radius of 19.5 mm and a width of 0.5 mm, and 2 paths 

with the same width were added to the ends in order to connect to the RF supply pins. The 

dipole design in empty space can be seen in Figure 5. 

 

 
Figure 5. Curved half-wavelength dipole 

 

The curved half-wave dipole is cut from below so that it is of similar length to the basic one. 

The distance between the paths planned to be connected to the microcontroller is 1 mm. The 

dipole with a length of about λ/4 has an angular length of 70° and a metric length of 23.82 

mm. When the return loss data is examined, it is observed that the curving of the dipole 

increases the frequency. The return loss data of the curved dipole can be seen in Figure 6. 
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Figure 6. Return loss of curved half-wavelength dipole 

 

C. Effect of Substrate 
FR-4 material with ε=4.3 value was added to the half-wave dipole structure and its effect was 

investigated. The design is shown in Figure 7. 

 

 
Figure 7. Dipole with substrate below 

 

The dimensions of the substrate material are 60 mm x 60 mm. When the return loss data 

shown in Figure 8 is examined, it is seen that the resonance frequency decreases when the 

antenna works with the substrate material. 

 

 
Figure 8. Substrate effect on return loss of antenna 
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III. RESULTS 
Examining the effects of curving the half-wave dipole structure and the substrate, it is 

conceivable that the two ideas could be combined to reduce the size and preserve the return 

loss data and gain. With the advantage of its circular structure, it can be deduced that it can 

take place in many smart applications. In this context, the structures were combined and 

examined. Figure 9. shows the final state of the design. 

 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figure 9. Proposed antenna (a) front side (b) back 

side 

 

Design parameters and dimensions are given in Table 1. 
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Table 1. Design parameters 

Parameter w D R outr Xgone 

Value(mm) 0.5 1 19.7 19.5 15 

Parameter Xgtwo Xgthr Ygone Ygtwo Ygthr 

Value(mm) 25 31 10 5 10 

 

A matching circuit consisting of a series inductor and a parallel capacitor has been added to 

the design in order to improve the return loss data and prevent the antenna performance from 

decreasing according to the ground size. The value of the coil is 1 nH, the value of the 

capacitor is 1.5 pF. Return loss data is shown in Figure 10. 

 

 
Figure 10. Return loss of proposed antenna 

 

Antenna gain can be seen in Figure 11. 

 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figure 11. Gain of proposed antenna at (a) 2.4 GHz (b) 2.45 

GHz 
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IV. DISCUSSION 

Antenna size is extremely important in antenna designs for IoT applications. In applications 

that will operate in the 2.4 GHz ISM band (WiFi-Bluetooth), we often encounter 2 types of 

antenna structures. The first of these is IFA (Inverted Flag Antenna), and the second is MIFA 

(Meandered Inverted Flag Antenna). [10] can be given as an example. The antenna with 

dimensions of 17 mm x 10 mm, is designed to be used on a USB dongle. Although there is no 

net value in the measurements made without the plastic capsule and without connecting to the 

laptop ground, he said that the return loss data is mostly below -10 dB for the 2.4 GHz band, 

and under -6 dB in all cases. [11] indicates another IFA design. The dimensions of this design 

are 8.5mm x 26.8mm. Its height is given as 3 mm. The return loss was found below -10 dB 

and the gain over 5 dBi throughout the 2.4 GHz ISM band. The antenna [12] offered by TI 

(Texas Instruments) with MIFA structure has a return loss of below -10 dB throughout the 

ISM band without plastic capsule and without connecting to laptop ground in the 2.4 GHz 

ISM band. The maximum gain value seen when the antenna with the dimensions of 15.2 mm 

x 5.7 mm is connected to the laptop ground is given as 5.3 dBi. 

Conclusion 

As a result, an small dipole antenna that can be used in IoT applications is designed, return 

loss data and gain data are presented. With the effect of curved antenna structure and substrate 

material, more gain was obtained than half-wave dipole antenna. It is likely to be preferred in 

applications that do not occupy space on the circuit and have a small size compared to 

literature and have more size constraints. 
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ÖZET 

Birçok farklı kültürde tarih boyunca kutsal bir hayvan olarak görülen ve birçok mite konu 

olan geyiğin bu kutsallığı ve gizemi yazın dünyasının halen ilgi duyduğu konular arasındadır. 

Bu gözlem, hem Batı yazını için geçerlidir hem de doğu yazını özelinde Türk yazını için. Bu 

bağlamda, geyik mitinin yazında nasıl yorumlandığını, yazarın düş gücüyle nasıl yoğrulup 

harmanlandığını somut olarak gösterebilmek ve Fransızcaya çeviri stratejilerini tartışabilmek 

amacıyla Murathan Mungan’ın Mezopotamya Üçlemesi’nin sonuncusu olan ve geyikler 

tarafından lanetlenen bir aşiret ailesinin konu edildiği Geyikler Lanetler adlı tiyatro oyunu 

incelenecektir. Bu çalışmada öncelikle geyik mitinin Batı ve doğu kültürlerinde nasıl yer 

aldığı açıklanmaya çalışılacaktır. Benzer ve farklı yönleri, farklı yorumları irdelenecek ve 

geyik motifinin yazındaki yeri üzerinde durularak örnek olarak Fransızcaya henüz 

çevrilmemiş olan Geyikler Lanetler adlı tiyatro oyunu incelenecek ve sahnelenmek üzere 

yazılmış bir yapıtta mitolojik öğelerin çevirisi metinlerarasılık bağlamında irdelenmeye 

çalışılacaktır. Bu doğrultuda, tüm oyunun ana çatısını oluşturan geyik mitolojisiyle 

yapılandırılmış bu yapıtın çeviri stratejisi nasıl belirlenmelidir? Çevirmenin çeviri stratejisini 

belirleyecek olan ana unsurlar neler olmalıdır? Çeviri sürecinde karşılaşılan sorunların 

üstesinden nasıl gelinebilir? sorularına farklı çeviri kuramcılarının görüşlerinden yararlanarak 

çözüm önerileri getirilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Geyikler Lanetler, Murathan Mungan, geyik miti, metinlerarasılık, 

çeviri stratejisi. 

 

ABSTRACT 

The deer, which has been seen as a sacred animal in many different cultures throughout 

history and has been the subject of many myths. This sanctity and mystery are among the 

subjects that the literary world is still interested in. This observation is valid for both western 

and Turkish literature. In this context, to be able to show concretely how the deer myth is 

interpreted in the literature and how it reflects the imagination of the author, and to discuss 

the strategies of translation into French, Murathan Mungan's Deer Curses, the last of his 

“Mesopotamian Trilogy” will be examined. In this study, first of all, it will be tried to explain 

how the deer myth takes place in western and eastern cultures. Similar and different aspects, 

different interpretations will be examined and the place of the deer motif in the literature will 

be emphasized. As an example, the play Deers Curses, which has not yet been translated into 

French, will be examined and the translation of the mythological elements in this work will be 

tried to be examined in the context of intertextuality. In this context, how the translation 

MURATHAN MUNGAN’IN GEYİKLER LANETLER ADLI YAPITINDA GEYİK 

MİTİ VE FRANSIZCAYA ÇEVİRİ STRATEJİSİ 

DEER MYTH IN MURATHAN MUNGAN'S DEER CURSES AND THE TRANSLATION 

STRATEGY INTO FRENCH 

 

Pınar GÜZELYÜREK ÇELİK 

Doç. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Fransızca Mütercim ve 

Tercümanlık Anabilim Dalı 
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strategy of the work in question can be determined and how the mythological elements can be 

transferred to the target culture will be discussed. 

Keywords: Deer Curses, Murathan Mungan, deer myth, intertextuality, translation strategy. 

 

GİRİŞ 

Geyikler Lanetler 1992 yılında Murathan Mungan’ın Mezopotamya Üçlemesi’nin son kitabı 

olarak yayınlanmıştır. Bu üçlemenin ilk iki kitabı 1980 yılında yayınlanan Mahmud ile Yezida 

ve 1982 yılında yayınlanan Taziye’dir.  Geyikler Lanetler adlı oyununa ilk kez 1986 yılında 

yayınlanan Cenk Hikayeleri adlı kitabında yer alan “Kasım ile Nasır” başlıklı öyküsü 

kaynaklık etmiştir.  

Aktulum’a göre mitler durağan bir yapıda değillerdir. Bu kültürel miraslar zaman içerisinde 

dönüşüme uğrarlar. Tarih içerisinde olduğu gibi kalmaz, ağızdan ağıza, eserden esere sürekli 

olarak bir sonraki nesillere aktarılırlar. Aktulum’un deyimiyle (Aktulum, 2014, s.286) “miti 

öykülemek, onu bir anlamda yenilemek, yeniden yaratmaktır”. Bu bağlamda bu çalışmada 

Anadolu kültürünün folklorik temalarıyla yoğrulmuş bir yapıt olan Murathan Mungan’ın 

Geyikler Lanetler adlı tiyatro yapıtı ele alınacaktır ve Türkçeye çevrilmemiş olan bu yapıtın 

çeviri stratejileri tartışılmaya çalışılacaktır.  

Ele aldığımız bu yapıt geleneksel yazım kalıplarının sınırlarını aşmaktadır. Zamanın 

kronolojik olmaması, mekânların bir anlamda iç içe geçmiş olması, bir başka deyişle okurun 

hikâyenin hangi zaman aralığında ve nerede geçtiği konusunda kesin bir kanıya varamaması 

gibi unsurlar eserin postmodern yapısını gözler önüne sermektedir. Bu durum yapıta aynı 

zamanda bir «gizem», «belirsizlik» katmaktadır.  

Geyikler Lanetler 

Geyikler Lanetler Mungan’ın doğup büyüdüğü toprakların masalsı bir hikâyesidir. 

Dolayısıyla da Mezopotamya’ya özgü birçok efsane, anlatı içerisinde kendine bir yer 

edinmiştir. Bunların en belli başlılarını sayacak olursak: kerbela, hamile geyiği avlamanın 

laneti, hiç ölmeyen kesik baş, zehirden hamile kalmak ve bütün anlatıyı sarmalayan geyik 

miti.  

Geyikler Lanetler’in çeviri stratejilerine değinmeden önce kısaca Murathan Mungan’ın 

kitaplarının Fransızcaya yayın serüvenine bakmak konunun daha bütüncül bir şekilde 

kavranmasını sağlayacaktır. Mungan’ın kitapları ilk olarak Fransa’da doğu yazınını tanıtmayı 

hedefleyen Actes Sud yayınlarından çıkmıştır. Ardından Kontr yayınevi bayrağı devralmıştır. 

Actes Sud yayınlarından toplamda üç kitap yayınlanmıştır: Quarante chambres aux trois 

miroirs-Üç Aynalı Kırk oda, Çev: Alfred Depeyrat; Tchador-Çador, Çev.: Jean Descat., Les 

gants et autres nouvelles-Eldivenler, Hikayeler Çev.: Jean Descat.  

Kontr yayınevine baktığımızda Allumettes-Kibrit Çöpleri (Özel Saint-Michel Fransız Lisesi 

öğrencileriyle birlikte gerçekleştirilen bir çeviri projesi), Passe l’été/Yaz Geçer, Çev.: Étienne 

Charrière; Les djinns de l'argent/Paranın Cinleri, Çev.: Sylvain Cavaillès; Mahmud et 

Yezida/Mahmud ile Yezida, Çev.: Sylvain Cavaillès;  Taziye cérémonie funèbre/Taziye, Çev.: 

Sylvain Cavaillès; Le dernier Istanbul/Son İstanbul, Çev.: Sylvain Cavaillès, kitaplarının 

yayınlandığını görmekteyiz. Mezopotamya Üçlemesi’nden yalnızca Taziye ve Mahmud ile 

Yezida Fransızcaya çevrilmiş olup üçlemenin sonuncusu olan Geyikler ve Lanetler 
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çevrilmemiştir. Bu çalışmada söz konusu yapıt çevrilseydi nasıl bir yöntem izlenebilirdi 

sorusunu tartışmayı hedeflemekteyiz. Aynı şekilde, ayrıntılı bir şekilde başka bir incelemede 

ele alınması gerektiği ve bu çalışmanın kapsamını dışına çıkacağı düşüncesiyle, üçlemenin 

çevrilen diğer iki eseri de bu çalışmanın kapsamı dışında tutulacaktır.  

Sylvain Cavaillès, çevirmen profili açısından incelendiğinde hem yazarın çoğu kitabının 

çevirmenidir, hem de Kontr yayınevinin sahibidir; aynı zamanda da Özel Saint-Michel 

Fransız Lisesinde öğretmenlik görevini sürdürmektedir. Cavaillès Strasbourg Üniversitesi’nde 

Türk edebiyatı doktorası yapmıştır ve İstanbul’da yaşamaktadır. Tüm bu verilerden yola 

çıkarak, çeviri yaptığı dilin kültürüne oldukça aşina olduğu sonucuna varabiliriz.  

Zaman  

Oyunda dört kuşağın öyküsü anlatılmaktadır: “Burada, şu perde üzerinde bir kavmin dört 

kuşaklık hikâyesi resmedilmiştir.” (Mungan, 2014, s.158) Aynı zamanda tüm olay örgüsü 

kavmin, göçer yaşamdan yerleşik yaşama geçerken geyiklerin topraklarına yerleşmelerinin 

sonucunda lanetlenmelerinin etrafında şekillenmektedir. Yazar oyunun ilk sayfalarında okuru 

zaman mekân konusunda uyarmakta ve bir efsane ya da masal anlatacağını söylemektedir. 

Aynı zamanda geyiklerin lanetlerini konu alacağına dair de ilk ipucunu vermiş olmaktadır:  

 

“Suyun toprağa değdiği yerde başlar bu efsane, 

Kimi der: Bin yıl önce; Kimi der: Efsunlu zamanlarda, 

Kimi der: Geçenleyin, 

Kimi der: Düşümde. 

Sözün kısası: 

İşte size seyirlik bir hikâye! 

Öyle bir hikâye ki, 

Geyikleri ve Lanetleri anlatır; 

Kaldırın geyikleri, kaldırın lanetleri, 

Geriye hayatımız kalır. 

Hayatımız dedikleri nedir ki zaten? 

Tarih nedir? Zaman nedir? 

Bir tek zaman vardır Asya’da: Geniş zaman 

Geçmiş de, Gelecek de, Şimdi de 

Geniş zamandır.” (Mungan, 2014, s. 157-158) 

 

Zamanla ilgili bir başka örnek de yine anlatıcının ağzındandır: 

“Gerçeğin üzerinden çok zaman geçince, o gerçek efsunlanır. Dolayısıyla 

yüzyıl mıdır, değil midir? bilemeyiz; Hem nedir yüzyıl dedikleri, neye göre 

değişir? 
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Hangi gün yüzyıl olur? hangi yüzyıl bir günle anlatılır? (…)” (Mungan, 

2014, s.159) 

Oyunun genelinde anlatıcının kullandığı dile bakıldığında bir anlamda masal diline benzediği 

söylenebilir. Genelde miş’li geçmiş zamanlı eylem kalıpları ve söylence diline yer 

verilmektedir. Bu şekilde okuru en baştan masalsı bir hikâyeye hazırlamaktadır.  

Çevirmenin zamanlara bu anlamda çok dikkat etmesi gerekecektir. Zira Fransızca ile 

Türkçenin zaman kipleri tam anlamıyla örtüşmemektedir. Bu noktada çevirmenin çeviri 

süreci boyunca zaman kullanımı konusunda oldukça titiz bir çalışma yürütmesi, tutarlı bir 

çeviri gerçekleştirebilmek açısından kaçınılmazdır.  

Anlatı Dili 

Hikâye okura bir masal, efsane diliyle aktarıldığı için gündelik dilde Türkçede çok sık 

kullanılmayan birçok sözcük karşımıza çıkmaktadır: Efsuncular, ebemkuşağı, ırak ülkesi, 

şimal vb.  

Yine anlatıda yer alan Cudana, Kasım, Hazer Bey, Kureyşa, Nâsır, Sidar, Sûveyda gibi özel 

adlar da bu bağlamda değerlendirilebilir. Bu adların hiçbiri yazar tarafından tesadüfen 

seçilmemişlerdir. Şu durumda çevirmenin omuzlarına ağır bir yük binmektedir; çıkış odaklı 

bir çeviri yöntemi benimsediği taktirde özel adları olduğu gibi bırakma yoluna gidebilecektir. 

Ancak çevirmen bu yolu seçtiğinde varış dilinde bu özel adların tüm çağrışımsal evrenini 

yıkmış olacak yalnızca yabancı dilde birer kişi adı olarak algılanmalarına neden olacaktır. Bir 

diğer yolu seçip varış odaklı bir çeviri stratejisi benimserse de bu kez çevirmen metni bir 

anlamda yerlileştirmiş olacak, dolayısıyla da metnin yabancı bir kültürün ürünü olduğu göz 

ardı edilmiş olacaktır (Lederer, 1994). 

Mekân belirsizliği bizi aslında hikayenin evrenselliğine de götürmektedir. Bugün de olabilir 

dün de, her yerde.  

“Bir zamanlar şarkın şimal tarafında, çok büyük bir kasr var imiş… 

Diyeceksiniz ki, şark neresi? şimal neresi? nerenin şarkı? nerenin şimali? 

Diyelim ki, her yerin şarkı, her yerin şimali olsun. Her yere aynı uzaklıkta 

bir yer olsun… Olamaz mı? Neden olmasın? Dünya üzerinde kendimizi 

nereye yerleştirdiğimize bağlı bir şey değil midir bu? Hem çok fazla garba 

giden, sonunda şarka çıkar diye buyrulmuştur. Malumunuzdur. Sözün kısası 

nereye gideceksek, dünyanın yuvarlak olduğunu unutmadan gidelim.” 

(Mungan, 2104, s. 159) 

Geyik miti 

Mungan’ın Geyikler Lanetler kitabının çıkış noktasının çocukluğunu geçirdiği toprakların 

masallarıyla harmanlanan bu çocukluk anısı olması hiç şaşırtıcı değildir. Paranın Cinleri adlı 

kitabından bir bölüm de bunu doğrular niteliktedir: 

Çocukken bir geyiğe tutulmuşum. (…) Günler boyu sevdasına tutulduğum o 

geyiği seyrettim durdum. Daha sonra benden gizli, o geyiği hasretini çektiği 

yurduna geri gönderip, yerine “doldurulmuş” bir geyik koymuşlar. Bu 

değişikliği anlamayan ben, gene eskisi gibi geyiğin karşısına geçip saatler 

boyu onu seyrediyormuşum.  
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Bende derin, sızılı bir izi kalan belki de ilk sevdam o geyiğedir. Demek 

sevda o denli bağlamış ki gözlerimi, canlısıyla, ölüsünü ayırt edememişim. 

(…) (Mungan, 2018, s.7) 

Yukarıda da sözünü etmiş olduğumuz üzere oyunun kurgusu tamamen bir geyik miti etrafında 

şekillenmiştir. Bu bağlamda, oyundaki diğer mitolojik unsurları bu mitten bağımsız 

düşünmemek gerekir. Geyiğin laneti tüm olayların tetikleyici unsurudur. 

Çevirmense geyik mitinin varış diline aktarımı konusunda hem şanslıdır hem de şanssız: Batı 

kültüründe de geyik miti vardır. Tarihin farklı dönemlerinde her daim kendine yer bulmuştur. 

Önce tapınılmış, sonra sihirli (örneğin geyiğin insana dönüşmesi), kutsal olduğuna inanılmış; 

değerli bir av hayvanı olmuş, yol gösterici olmuş, saygı duyulmuştur. Her iki kültürde de 

kutsaldır. Kendisine zarar vereni mutlaka cezalandırır. Bir anlamda doğanın koruyucusudur. 

Tüm bunlar her iki kültürdeki başlıca ortak noktalarıdır. Ancak, anlatılan ve toplumsal 

hafızaya kazınmış olan hikâyeler farklıdır. Dolayısıyla da çağrıştırdıkları ve okurun imgelem 

dünyasında canlandırdığı farklılık gösterebilecektir.  

Mitler yaratıldıkları toplumlarda kuşaklar boyunca işlenerek anlatılmaya devam edilmiştir. Bu 

öykülerin bir kısmı bazı farklılıklara rağmen değişik toplumlarda tematik olarak benzerlikler 

gösterir. Campbell (2009, s. 30). “Temalar ebedi, bunların söylenme şekliyse kültüre kalmış” 

ifadesi mitlerin evrenselliğini tanıtlar niteliktedir. Bununla birlikte, mitler nesilden nesile 

günümüze kadar gelmiş olsa da, kültürden kültüre anlatım şekilleri farklılık gösterebilir. 

Aktulum’un görüşleri de bunu destekler niteliktedir. Aktulum (2014, s.285) benzer 

hikâyelerin farklı mitolojilerde yer alabileceğini ve bunların da farklı dönemlerde ve farklı 

mekânlarda ortaya çıkabileceğini savunur. Tiyatro, şiir, roman herhangi bir sanatsal yapıtın 

içinde bu mitler sürekli olarak bir dönüşüm, gelişim ve değişim gösterdiğini böylelikle 

güncellenerek günümüze kadar aktarılabildiğini dile getirir (Aktulum, 2014, s.286). 

Oyun içerisinde geyik mitinin etrafında şekillenen başka mitolojik hikâyelere de yer 

verilmektedir. Bunların içerisinde çevirmen gözüyle en dikkate değer bulduklarımız yedi 

sayısı ve “ağıza tükürme” hikâyesidir. Yapıtta yedi sayısı birçok kez karşımıza çıkar. Oyun 

yedi sahneden oluşmaktadır; anlatıda tıpkı masallarda ya da mitlerde olduğu gibi, insanlar, 

geyikler, efsuncular ve yedi intikam cini vardır ve bu cinler geyiklerin intikamını 

almaktadırlar.  

Hikâye kahramanlarından Kasım da gideli yedi yıl olmuştur. Efsuncular geyiğin etrafına yedi 

renk kuşak yani “ebemkuşağını” dolarlar ve bu şekilde geyik bir kadına dönüşür.  

 “Başefsuncu- Ey ebemkuşağı! Ey göğün yedi renkli gökkuşağı, altından 

geçen geyiği yedi renginden geçir, yedi renginle yıka. 

Efsuncular- Yedi renk sonra, 

Başefsuncu- Cudi dağlarından bir geyik, 

Bir geyikten bir kadın indir.” (Mungan, 2014, s. 192) 

Mustafa’nın sevdiği geyik insan olmuştur ancak dilsizdir. İlk gecelerinde Mustafa onun 

ağzına tükürür ve konuşmaya başlar (Mungan, 2014, s. 196). Bu bağlamda özellikle Batı 

mitolojisinde buna çok benzer Kassandra miti bulunmaktadır.  Dolayısıyla varış dili okurunun 

imgeleminde başka bir şey canlanma ihtimali çok yüksektir. Çeviri metinde anlam kaybına 
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yol açacak bir durum söz konusu olacaktır çünkü Batılı okurun zihninde başka bir mit 

canlanacaktır.  

Yedi rakamının çevirmen için sorun oluşturmayacağı kanısındayız çünkü toplumların 

genelinde yedi sayısıyla ilgili dini inanışlar, mitolojik hikâyeler vardır. Örneğin yedi büyük 

günah, dünyanın yedi günde yaratılmış olması, cehennemin ve gökyüzünün yedi katı; bunlar 

yalnızca ilk akla gelenlerdir. Şu durumda hem doğu hem de Batı kültüründe birbirine az çok 

benzer şeyleri simgelediklerini söylemek yanlış olmayacaktır.   

SONUÇ 

Bu denli çok katmanlı bir metnin çevirisi de çok katmanlı bir uğraş gerektirir. Hem 

postmodern hem de geleneksel bir yapıt Türk okurla Fransız okuru aynı şekilde 

sarmalayabilecek midir? Bu çevirinin niteliğine bağlı olacaktır. Ortak folklorik ya da 

mitolojik hikâyeler olsa da bu hikâyelerin farklı kültürlerde ele alınışları çeviriye kaçınılmaz 

olarak yansıyacaktır ve bu da çevirinin belki de kayıpları hanesine yazılacaktır. Elbette kitabın 

bir tiyatro eseri olması çeviri parametrelerini de etkileyecektir. Peki, çevirmen ne yapmalı? 

Çeviri stratejsi üç ana eksen etrafında şekillenecektir. İlk seçenek olarak çevirmen çıkış dili 

odaklı bir seçim yapacaktır ve çıkış kültürünü varış kültürüne olduğu gibi aktarmak ana 

hedefi olacaktır. Varış dili okuruyla çıkış dili okurunun çağrışımsal imgelem dünyası farklılık 

gösterecektir. İkinci seçenek olarak, çevirmen varış dili odaklı bir çeviri yapacaktır. Şu 

durumda amacı varış dili okurunun dünyasına daha yakın bir metin oluşturmak olacaktır. Bu 

stratejiyi seçtiği taktirde çevirmen yapıtta yer alan yabancı unsurlarının en azından bir kısmını 

varış dili okuruna daha “aşina” bir hale getirecektir. Son olaraksa varış kültürüne daha da 

yaklaşacak ve uyarlama dediğimiz yöntemi seçecektir. Bu durumda çevirmen yapıtı bir 

anlamda “yerlileştirecektir” ve tüm yabancı unsurları yok edecektir.   
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INTRODUCTION 

A new English word is added to the dictionary when a lot of people use it, and all those 

people agree that it means the same thing. New words are used first in conversation. One 

person uses a word, then others pick it up. As a result, it starts spreading. The more people use 

it, the higher the probability to be noticed by dictionary editors or lexicographers.  As a result, 

they are added to updates of reliable dictionaries’ online versions, like Oxford English 

Dictionary, Merriam-Webster, or Cambridge Dictionary.  

Thus, this does not mean that all new words in the English language are widely used in 

everyday life. Some of them really are, many of them are limited to some community or are 

very specific to a certain profession or job. There are also words that are already known. For 

example, one of the recent updates to the Oxford English Dictionary added new English 

words such as banana bread and LOL. Some of the known lexemes obtain new meanings or 

start to be used as another part of speech. As, for example the word cam, that was added to 

OED as a verb, performing the conversion pattern N-V. 

New words are analyzed from different points of view. Word formation is among them. All 

these new formations are distinguished by a certain model of word formation. 

Main Title 

In our research we are most interested in derivation process, as a result of which new lexemes 

are formed. Since new units of English vocabulary are examined in this research, new 

lexemes rather than new word forms will be given more attention.  

English has over sixty common derivational affixes. It is important to mention, that the 

distinction between inflectional affixes and derivational affixes is not always clear. For 

example, the past participle suffix -ed is used to form adjectives of the red-haired type [2].  

At the same time, there are cases in English affixation that are not subjected to any strict 

pattern. Combinatorial properties of morphemes may vary in different word forms. As I. Plag 

mentions, “one of the most interesting questions that arise from the study of affixed words is 

which mechanisms regulate the distribution of affixes and bases. That is, what exactly is 

responsible for the fact that some morphemes easily combine with each other, whereas others 

do not? For example, why can’t we combine de- with colony to form ∗de-colony or attach -al 

to -ize as in ∗summarize-al?” [1]. 

Of course, one of the most obvious ways to form new words is with the help of an affix. 

There is a variety of common derivative affixes in the English language. With the help of 

affixation many nouns, adjectives, numerals, verbs and adverbs are formed. As D. Crystal 

writes in his introductory essay to Shorter Oxford English Dictionary, “excluding inflectional 
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endings, there are just over 100 prefixes and suffixes available for use in everyday English, 

and at least one of these will be found in 40–50 per cent of all the words in the language [3].” 

For example, the word allyship, added to OED in March 2021 can become recognizable due 

to the meaning of the root and meaning of the suffix. Allyship, n.: “The state or condition of 

being or having an ally (in various senses). Now chiefly: spec. the state or condition of being 

a person who supports the…” [4]. 

In English, affixing is one of the most productive ways to get new words: no matter what the 

word is, you can almost always add an affix to get a new meaning from it. Suffixes in English 

serve to form new words, while they can change the part of speech and the meaning of the 

word. Several most common semantic categories of noun suffixes are distinguished. 

Most of the derivative words of the English language are coined by adding one affix to one 

stem. A suffix is a derivational component at the end of a word that has a lexico-semantic 

meaning, but is not used separately. There is a point of view that native English affixes as 

productive affixes, and those that were borrowed later as unproductive.  

It is a fact, that lexical units created with the help of new affixes and semi-affixes have the 

greatest degree of novelty. Linguists identify some of the new affixes, that take part in 

creation of new words: -on, -ase, -sd, -nik, -mansship, eco-, mini-, maxi-, mega-, cine-, -

oholic, -gate-, -natcher, dtal-a-, flexi- , apses-. 

 “Productive for a given period of time is accepted consider those word-formation means by 

which new words formed during this period. Therefore, only the presence neologisms formed 

with a certain affix can to serve as a measure of its productivity” [5, 123]. 

We are going to illustrate functioning and productivity of affixes, both well-known and new 

ones by examples, taken from updates to Oxford English Dictionary. 

Discussion 

Suffixes are usually classified according to their semantics. New words, emerging in the 

language, can be characterized as following one of the existing word formation patterns.  

We will concentrate our attention on suffixation, classifying all the suffixes into 3 main 

groups – noun suffixes, verb suffixes, and adjective suffixes.  

The following noun suffixes, found in the word formation patterns of neologisms, are among 

the productive ones: 

-ion (-tion, -sion); -dom; -ness; -acy; -ance (-ence); -ity (-ty); -ment – “condition, 

quality, abstract concepts, result of action”; 

 -hood; -ship – “generalizing concepts formed from other nouns”; 

-ing – “the name of an action or process derived from an action verb”; 

-ist; -er; -or; -ian; -ant (-ent) – “actor or instrument, professions, nationalities, social 

groups”.  

As linguists who study morphological, and in particular, suffixal word formation note, the 

main productive suffix at present is the suffixes –er and -or. The suffixes -er, -or are used to 

form nouns from verbal stems denoting a profession or an action characteristic of a given 
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person, for example, to work ('work') – worker ('worker'), to sleep ('sleep') – sleeper 

('dormouse'). 

Word chipper, (n.: “a shop selling fish and chips and (now usually) other takeaway food; = 

chip shop n. Cf. chippy, n.) was added to OED in 2021, showing the productivity of -er suffix.  

With the help of the suffix -ing, nouns are formed from verb stems: camming, n.2: “the action 

of recording or filming something with a camera (esp. a video camera, camcorder, or 

webcam) or broadcasting something using a webcam; therking, n.: “the period between 

daylight and darkness, either at sunrise or sunset”; brown-nosing, n.: “excessive or insincere 

flattery, esp. with the aim of gaining favour or advancement; toadying.” 

Noun suffix –ment in a new word endarkenment, (n.: “the state of becoming less informed 

about something than was previously the case, or of finding a situation, subject, more obscure 

than before”) has the meaning of “state or condition resulting from a (specified) action”.  

Some of the productive verb suffixes -en; -fy; -ise (-ize) have the meaning of “the message of 

a sign, a quality, denoted by an adjective or a noun from which the verb is formed. An action 

associated with the process or concept expressed by the original noun”.  

Among adjective suffixes, participating in new words formation, the following are more 

productive, than others:  

-able, -ible – “ability”; 

-ic; -ical – “relating to the concept expressed by the original noun”; 

-ful; -y; -ous – “the feature indicated by the original word”; 

- ive; -ing – “property conditioned by the original verb”. 

The suffix -abl/ -ible indicates the possibility and the meaning "executable". added to verbs. -

Able is used when the stem of the word to which the suffix is attached can be used on its own. 

Also, when a word ends in -e, the vowel a may be dropped. -Able is always used before hard 

consonants g (as in game) and c (as in cab). If the word ends in a consonant, it is doubled 

before -able/ -ible is attached to stems that are not used on their own, or in case of an 

exception to the rules for using -able. 

The following adjectives, updated to OED, illustrate the productivity of suffixes -abl/ -ible.  

- adorkable, adj.: “unfashionable or socially awkward in a way regarded as appealing 

or endearing.” 

- scoopable, adj.: “capable of being scooped.” 

- bakeable, adj.: “that can be baked; suitable for being baked; (of devices and 

equipment) that can be heated to high temperatures, or to a particular temperature.” 

- pass-remarkable, adj.: “making or inclined to make remarks or comments; 

excessively or offensively critical”. 

Suffix -ic forms adjectives from nouns: chromosomic, adj.: “of, relating to, or affecting a 

chromosome or chromosomes”; dystopic, adj.: “relating to, describing, or denoting a 

dystopia; dystopian”; parapublic, adj.: “especially of an organization or service: partially 

funded, owned, or operated by the government.” 
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Adjective suffix -ing is among the most productive ones. The following examples are mostly 

adjectives, formed from noun stems with the help of suffix – ing.  

- brown-nosing, adj.: “that flatters another person excessively or insincerely, esp. with 

the aim of gaining favour or advancement.” 

- loud-mouthing, adj.: “given to talking loudly, noisy. Now more usually: vocal, 

outspoken.” 

- breast-beating, adj.: “given to or characterized by the exaggerated, ostentatious, or 

self-indulgent display of emotion, esp. despair or remorse” 

- breastfeeding, adj.: “of a baby or young child: that feeds or is fed with milk from a 

woman’s breast.”  

- delimiting, adj.: “that marks or determines the limits or boundaries of something; 

relating to or having the function of delimitation”. 

- coding, adj.: “that contains or forms part of the genetic code; esp. (of a section of a 

nucleic acid molecule) that contains the information for the production of a…” 

- code-hopping, adj.: “of a sportsperson: that is in the process of switching, or that has 

switched, from playing one form of football to another, esp. from rugby union to”. 

Thus, the updates to OED, contain new words, following the affixation word formation 

patterns with a variety of suffixes, added to the existing roots. 

Conclusion  

It is a well-known fact, in the course of its’ functioning, neology has accumulated, mastered 

and systematized a huge amount of information regarding word-formation patterns. Yet, there 

is still much research to be done. It is explained by the constant evolving nature of a language. 

New words and new meanings emerge on a daily basis.  

Changes occur in the affix system building words, performance and activity change use of 

word construction patterns, word usage frequency, created in accordance with these models, 

new meanings appear for traditional methods of word formation. Lexical analysis gives a 

complete picture of neologisms’ models of word formation. 

Modern language tends to reduce and simplify, so new words tend to combine the maximum 

number of meanings; besides, the existing roots add the existing suffixes to get new 

meanings.  
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ABSTRACT 

The paper aims to define and explain the main notions and dimensions that characterize 

industrial risks, as distinct forms of technological risks. In this sense are defined: the notion of 

risk, residual risk, major industrial risk and others. With regard to national and international 

regulations on industrial hazards involving hazardous substances, it is concluded that the three 

Seveso Directives set out the requirements that industrial operators must meet in order to 

prevent major accidents or limit their consequences for the human community and the 

environment. , if they still occur; in Romania The Seveso II and Seveso III Directives were 

implemented by Government Decision no. 804 of 2007, supplemented by Government 

Decision no. 79 of 2009. In order to properly implement the provisions of the Seveso 

Directives, and implicitly of Government Decision 804/2007, economic operators carrying 

out activities with a risk of major accidents involving dangerous substances have the 

obligation to take all necessary measures to avoid accidents and to limit their consequences 

for the health of the population and the quality of the environment, if they do occur. The paper 

summarizes the relevant information on risk management, the results obtained to be used for 

conducting case studies during further research. 

Keywords: Major accident, Seveso Directive, risk assessment and management 

 

1. INTRODUCTION 

In accordance with the International Glossary of Basic Terms, specific to disaster 

management, published by the Department of Humanitarian Affairs (DHA) - Geneva 1992, 

1993, 1996, under the auspices of the UN, and adopted in the legislation of the Member States 

of the European Union, on the notion of risk, a series of definitions apply, found in the 

literature for the definition of risk, in general [1], [2], [3], [4]. The risk is the mathematical 

estimate of the probability of human loss and material damage over a reference period, 

respectively future and in a given area, for a certain type of disaster. [5]. Risk is defined as the 

product of the probability of occurrence of the phenomenon generating human loss or material 

damage and the amount of damage caused. A new approach in the calculation of the 

technological risk, R, including the industrial one, proposes the inclusion of the vulnerability 

in the calculation relation: 

R = F × C × V,   

where: F represents the frequency of the event, expressed, for example, in the number of 

events per year; 
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C – consequences, expressed, for example, in tonnes per event or deaths per event; 

V – vulnerability of the local population or on-site staff. 

Vulnerability means the degree of loss, from 0% to 100%, resulting from a 

phenomenon likely to cause human and material losses. Natural hazard represents the 

possibility of the appearance, in an area and for a certain period of time, of a natural 

phenomenon that can generate damage. Anthropogenic hazard refers to those phenomena 

whose random variation is modified as a result of human action. In general, the risks can be 

classified into natural, technological and biological risks, a special type of risk, by frequency 

and consequences, being that of explosion and/or fire. 

Natural hazards refer to events in which the state parameters can manifest themselves 

in variable limits from normal to danger, caused by hazardous weather phenomena, due to 

heavy rains and snow, temperature variations - frost, drought, heat wave - storms and 

phenomena destructive of geological origin, respectively earthquakes and landslides. 

Although the occurrence of most natural hazards cannot be prevented, their effects can be 

reduced by proper management by the competent authorities at local, regional and central 

level, all the more so as, in general, their areas of manifestation can be known. Reducing the 

risk associated with natural phenomena to an acceptable level requires a multitude of 

measures/actions, embodied in prevention policies or impact reduction programs, which, 

however, depend on the economic possibilities of practical application [6]. 

In this context, the activity of prevention of emergencies generated by natural hazards 

has been and remains a necessity, materializing in joint initiatives to reduce the vulnerability 

of society in the world (International Strategy for Disaster Reduction (ISDR), European 

(Directive on Disaster Reduction), regional (bilateral agreements, Stability Pact for South-

Eastern Europe, etc.) and national (flood strategy, seismic risk reduction program, etc.) [7], 

[8]. 

The technological risks include all the negative events that cause the exceeding of the 

safety measures imposed by regulations, as a result of some voluntary or involuntary human 

actions, the failures of the components of the technical systems, the failure of the protection 

systems, etc. Among the events that generate emergencies can be mentioned: 

 Industrial accidents; 

 Accidents in transportation; 

 Nuclear incidents; 

 Collapse of buildings, installations or structures; 

 Failure of public utilities manifested in the form of damage; 

 Objects falling from the atmosphere or the cosmos; 

 Unexploded ammunition. 

The major industrial risk corresponds to an accidental event that occurs at an industrial 

operator, which can lead to immediate serious consequences for personnel, the surrounding 

population, property and environment. The main forms of industrial accidents are: 

 Dispersion of hazardous products into the air, water or soil which become toxic by 
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inhalation, ingestion or contact; 

 Fire, by ignition of one product in contact with another, by the appearance of a flame 

or hot spot, with the risk of burns and suffocation; 

 Explosion production, by mixing some products and instantaneous release of gases, 

inducing the risk of direct trauma due to the design of various materials or by shock 

wave. 

Biological risks refer to the negative effects on communities of people, animals and 

plants, caused by diseases or other events related to health and which affect an unusually large 

number of individuals. Emergencies are epidemics, epizootics and zoonosis. The risk of fire is 

the most common risk that manifests itself on the national territory, its production 

representing a special type of emergency, a phenomenon that affects important areas of 

economic and social life, such as construction, installations, landscaping, forests, means of 

transportation, agricultural crops, etc. As a result, fire safety has been and will be a major 

concern for every community. 

 

2. TYPOLOGY OF BASIC CONCEPTS USED IN THE CHARACTERIZATION OF 

INDUSTRIAL RISKS FOR EMERGENCY SITUATIONS 

There are many definitions of the notion of risk in the literature [9], [10]. Table 1 

shows different definitions of the notion of risk, in general, or customized for certain areas, 

found in the literature, and the bibliographic source is indicated. 

 

Table 1. Definition of the notion of risk 

Crt. 

no. 
Concept Definition Reference 

1 Risk 
The probability of a specific effect occurring in a specified period or under 

certain circumstances 

Government 

Decision no. 

804/2007 

2 Risk Combining the probability of an event occurring and its consequences ISO/CEI 73 

3 Risk Combining the probability of damage occurring and its severity ISO/CEI/ 51 

4 Risk 

The mathematical expectation of loss of life, injury, damage to property and 

damage to economic activity established in a given period and in a given 

region, for a particular hazard. Risk is the product of hazard through 

vulnerability  

ISO/CEI/ 51 

6 Risk 
The probability that a specific effect will occur in a given period of time or 

under certain circumstances 

Directive 

no.96/82  

7 Risk 

The probability that a specific effect will occur in a given period of time or 

under certain circumstances. Consequently, the risk is characterized by the 

components: 

     - the probability of a given event occurring; 

     - the seriousness of the effects or consequences which the admitted event 

may produce. 

Directive 

Seveso II 

10 

Residual risk 

Risk remaining after removal of some of the risk factors 

Government 

Decision no 

804/2007 

11 The part of the risk remaining after the treatment of the risk ISO/CEI 73 

12 The risk remaining after measures have been taken to prevent it ISO/CEI/ 51 

13 Industrial risk It is characterized by an accident that occurs at an industrial site and can have  
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Crt. 

no. 
Concept Definition Reference 

serious consequences for personnel, population, property, surroundings or the 

natural environment. 

14 
Technological 

risk 

The risk related to the beginning of a human activity in order to make 

technological products (industrial, nuclear, chemical, transport of hazardous 

materials, ...) 

 

15 
Major 

industrial risk 

It is an accidental event that occurs at an industrial site and has serious 

immediate consequences for personnel, the surrounding population, property 

or the environment. 

 

16 Major risk 

It is defined as a sudden and unexpected appearance, sometimes unpredictable, 

of a natural or technological aggression whose consequences on the population 

are in all cases tragic, given the brutal imbalance between needs and means 

available. 

 

17 Natural risk 

It is a harmful event, which occurs with a certain probability, being a 

consequence of a hazard that occurs in a vulnerable environment. Thus, the 

risk results from the combination of a hazard and a stake, the vulnerability 

being the measure of damage of any kind related to the intensity of the hazard. 

Haroun 

Tazieff, 
french 

geologist and 

volcanologist  

 

The definitions presented below are in accordance with national and international 

normative acts, as well as with the specialized literature in the field, regarding the 

management of industrial risks. [11], [12], [13], [14]. The notions defined below are 

absolutely necessary for the full characterization of the methods of technological risk analysis, 

and implicitly of the industrial ones, for emergency situations, especially for those situations 

in which hazardous substances are involved. 

Risk management means the systematic application of policies, procedures and 

practices for the management of risk analysis, assessment and control actions (Fig. 1). Figure 

2 highlights the risk management process in the view of ISO 31.000: 2018 standard, but 

keeping the shape given in the 2009 version of the standard [15]. 

 

 
 

Fig.1. The risk management process – general approach 
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Risk analysis involves the systematic use of available information to identify hazards 

and estimate risk. Risk assessment is defined as the general process that includes risk 

identification, analysis and evaluation. 

 

 
Fig.2. The risk management process – ISO 31000 standard approach [15] 

 

A major accident is a significant emission of a substance, a fire or an explosion, which 

results from an uncontrolled process during the operation of any site and which leads to the 

immediate or delayed occurrence of serious hazards to public health and / or the environment, 

inside or outside the site, and involving one or more hazardous substances. 

The site or objective is the area under the control of the business owner, where 

hazardous substances are present in one or more installations, including common or related 

infrastructure or activities. An accident or incident means an event that does not have a major 

effect on the health of the population and / or the environment, but which has the potential to 

cause a major accident. Storage is the presence of a quantity of hazardous substances for the 

purpose of storage, safe storage or maintenance. The Domino effect occurs as a result of a 

series of events in which the consequences of an accident at one facility or location are 

amplified by the next accident at another facility or location as a result of distances and 

properties of substances present, and leading finally to a major accident. 

In the sense of the topic addressed in this research, the installation means the technical 

entity within an objective, where hazardous substances are produced, used, handled and / or 

stored. An operator is considered to be any natural or legal person who operates or owns a site 

or installation in any form. Hazard is the intrinsic property of a substance or physical 

situation, with the potential to induce adverse effects on the health of the population and / or 

the environment. 

The emergency situation is an exceptional non-military event, which, by its magnitude 

and intensity, threatens the life and health of the population, the environment, important 

material and cultural values, and to restore normality it is necessary to adopt urgent measures 

and actions, additional resources and unitary management of the forces and means involved. 
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Emergency management means the application of policies, procedures and practices aimed at 

identifying, analyzing, assessing, treating, monitoring and re-evaluating risks in order to 

reduce them so that human communities and citizens can live, work and meet their needs and 

aspirations in a sustainable physical and social environment. Internal emergency is defined by 

all the measures required within the objective to limit and eliminate consequences in any 

situation leading to uncontrolled developments during the operation of Seveso objectives, 

which endanger the health of staff and / or the quality of the environment on site and which 

are involved one or more hazardous substances. 

External emergency involves all necessary measures to be taken outside the objectives 

in order to limit and eliminate the consequences in any situation, which leads to uncontrolled 

developments during the operation of Seveso objectives, which endanger the health of the 

population and / or the quality of the environment outside the site and which involve one or 

more hazardous substances. 

 

3. AVAILABLE INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT STRATEGIES 

 

Figure 3 shows, very suggestively, the typology of major risk management strategies, 

applicable by economic operators. 

 
                                                   DIMENSSION: PREVENTION 

DIMENSSION: 

CONSEQUENCE 

CONTROL 

 - + 

- 
(-, -) 

DENIAL STRATEGY 

(+, -) 

PREVENTIVE STRATEGY 

+ 
(-, +) 

REACTIVE STRATEGY 

(+,+) 

PROACTIVE STRATEGY 

 

Fig. 3. Typology of major risk management strategies 

 

The denial strategy is to ignore risk management. Economic operators who choose 

this strategy recognize a certain dimension of the inherent risk, but do not highlight any 

means of intervention in the event of a major accident. In opposition to this strategy is the 

strategy of proactive management which involves multiple prevention activities and which is 

based on a detailed plan of emergency measures. This type of strategy demonstrates the 

responsible consideration of potential industrial risk. Through elaborate risk studies, operators 

who choose this type of strategy highlight the appropriate activities for prevention. They act 

accordingly before updating the risk. At the same time, in case of a major accident, 

emergency measures are developed that allow the intervention as soon as possible. This 

implies that they have established, in addition to internal sources of intervention, strategic 

links with all external forces that may be involved in order to eliminate or minimize the 

consequences. Between the two categories of strategies are the two intermediate variants, 

reactive and preventive strategies.  

The reactive strategy, as the name implies, reacts according to the accidents that have 

occurred. This provides for a minimum of prevention activities, which leads to sufficient 

difficulties in their application. Those who adopt this type of strategy know the potential risk, 

but prefer to invest little in a prevention perspective. 

Fourth, the prevention strategy develops a large number of prevention activities that 

need to be followed rigorously. However, these operators invest little in controlling the 

consequences. They have a regulated plan of emergency measures, but do not invest beyond 
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the prescribed rules. 

International regulations on technological risks are almost entirely focused on 

industrial accidents involving hazardous chemicals. The Seveso Directives set out the 

requirements that industrial operators, which are specifically related to hazardous substances, 

must meet in order to prevent major accidents or limit their consequences for the human 

community and the environment. The Seveso Directive states that the scenario of a major 

accident can be described equally, both quantitatively and qualitatively, it can be described by 

its probability of occurrence or by the conditions that lead to its occurrence (Seveso II 

Directive, Annexes II, IVA). 

The Directive is flexible due to the differences in country-specific approaches, which 

allows each Member State to choose how to present the major-accident scenario. The choice 

of a qualitative or quantitative approach is largely influenced by the culture of safety 

philosophy in the country. The Seveso Directives uniformly regulate the activities related to 

the production, storage, transport, use or discharge of dangerous substances, in order to limit 

the negative consequences for the human factor and the environment. 

The philosophy of the actions specified in the Seveso Directive is suggested in the 

representation in Figure 4., which shows the importance of land use planning in order to 

ensure the conditions to avoid or reduce the effects of major accidents on the human 

community and the environment. 

 

 
 

Fig. 4. Schematic representation of the philosophy of the Seveso III Directive 

 

The scope of the Seveso Directives has two important dimensions: 

 First of all, it is about preventing major accidents involving hazardous substances; 

 The second objective is to limit the consequences, both on the health and safety of 

persons and on the environment of these types of accidents, once they have 

occurred.  

 Both dimensions must be pursued simultaneously in order to ensure in a consistent 

and effective manner a high level of protection within the community. Where the provisions 

of the Seveso Directive apply, business owners are required to take precautionary measures 

based on procedures for planning, reporting and public access to information [17]. In 
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accordance with the provisions of the Directive, all operators (companies, undertakings) 

covered by the Directive must send a notification to the competent authorities and draw up a 

Major Accident Prevention Plan. In addition, operators must prepare the following 

documents: Safety Report, Risk Management System and Emergency Plan [18]. At the same 

time, it is advisable to follow the structure of the risk treatment stage in accordance with the 

ISO 31000 standard (figure 5).  

 

 
Fig.5. Structure of the risk management phase, according to ISO 31000: 2009/2018 [16] 

 

The Seveso Directive grants a number of rights to the public in both access to 

information and consultation. The obligation to take all necessary measures to prevent major 
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the environment lies with both economic operators, owners of such activities and public 

authorities. 

4. CONCLUSIONS 
Major accidents involving hazardous substances raise a serious threat to humans, 

property and environment, cause substantial economic losses and disrupt sustainable 

economic growth. Meanwhile, the use of large quantities of hazardous substances is almost 

inevitable in many industrial sectors that are essential for a modern sustainably industrialized 

society. In order to minimize the associated risks, measures are needed to prevent major 

accidents and to ensure an adequate level of preparedness and response in the event of such 

accidents.  

The location of the industrial sites in the immediate vicinity of the areas likely to be 

affected by a possible accident has caused a significant increase in the level of technological 

risk.  Currently, most methods of risk analysis, evaluation and treatment are based on a 

deterministic approach. They provide results expressed as risk indices that allow ranking of 

the various parts of the sites studied, in order to establish preventive or protective actions for 

their critical areas. In general, these methods are simple, easy to apply and fast. With a view 

to simplify the way of implementation, the analysis team is provided with the necessary data 

needed to quantify various parameters of the industrial site. The complexity of industrial sites, 

the variety of materials used and technological processes determine the need to use multiple 

methods and techniques of risk analysis and evaluation, integrated and subsumed under the 

generic concept of risk management associated to the industrial site. Through such an 

approach it can be made the risk identification, qualitative and/or quantitative assessment and 

ranking. The following questions are particularly important in conducting risk management 

studies: i) what weaknesses may occur in the management of the safety system, i.e. what does 

not work; ii) what are the preventive actions that can be taken to control the risk; iii) how 

these actions are pursued; iv) if the economic operator does things well, does the things that 

need to be done, achieves its objectives and targets in conducting risk analysis studies. 

There are differences of opinion in the field of risk assessment regarding the use of 

qualitative or quantitative analysis methods. The qualitative-quantitative factor is the basic 

property of hazard analysis methods. Most methods of analysis are performed in order to 

identify hazards and to determine the risk of turning the hazard into an accident. 

Among the qualitative and quantitative methods available, the research will continue 

to study those methods that will be used to solve case studies on industrial risks for 

emergencies, the others to be presented in principle, but which in fact are often found as a 

study principle in other methods. In this context, this paper contributed to the systematization 

of certain conceptual and methodological issues concerning the systemic, dynamic and 

integrated approach of risk analysis and management of Seveso industrial sites. Knowledge 

and understanding of these issues by industrial operators and competent authorities are 

essential in the prevention of technological  accidents, land use planning, and planning and 

response to emergencies. 
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ÖZET 

Günümüzde ülkelerin karşı karşıya kaldığı en önemli sorunlardan biri enerji sorunudur. 

Enerjinin yalnızca toplumların temel yaşam gereksinimlerinin karşılanmasında değil, 

uluslararası politikalara yön verilmesinde de etkili bir güç olduğu bilinmektedir. Ancak enerji 

kullanımındaki mevcut şartlar iyileştirilmediği takdirde ve herhangi bir önlem alınmaması 

halinde 2100 yılına kadar dünya sıcaklığının en az 2°C artacağı ön görülmüştür. 

Yeryüzündeki sıcaklık artışı sonucunda kutuplarda bulunan buzulları eriteceği, buna bağlı 

olarak dünya geneli su seviyesinin yükselmeye başlayacağı, yeryüzünün büyük bir 

bölümünün sular altında kalacağı, iklimlerde oluşan radikal değişikliklerle birlikte 

yeryüzünün canlı hayatı için yaşanılır olmaktan çıkacağı, büyük afetlerin ve sağlık 

sorunlarının gerçekleşeceği, kıtlıkların ve kuraklıkların dünyayı sarmalayacağı gibi ciddi 

senaryolar ile dünyanın karşı karşıya kalacağı belirtilmektedir. Enerjiye olan talep her geçen 

gün artmaktadır. 2019 yılı elektrik üretim artış hızı baz alınarak yapılan hesaplamalarda, yıllık 

ortalama %1,8’lik bir artışın, 2040 yılında 40.094 TWh enerjiye tekabül edeceği 

belirtilmektedir. Bir ülkenin Dünya’daki ağırlığını belirleyen en önemli göstergelerden biri de 

enerjidir. Bunu dikkate alarak Dünya’da enerji politikaları hatasız oluşturulmalı ve 

uygulanmalıdır. Dünya ülkelerinin yerli kaynaklardan olan ve elektrik enerjisi üretiminde 

kullanılan yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını maksimuma çıkarmaları gerekiyor. 

Yapılan çalışmada doğal gazın Dünya’da elektrik enerjisi üretimindeki payının %23,4 olduğu 

görülmüştür. Bu oran her geçen yıl artmaktadır. Doğal gaz santrallerinin elektrik enerjisi 

üretimindeki payının düşürülmesi gerekir. Çünkü bu kaynak genelde ithal edilmekte ve 

çevreye zararlı gazlar yaymaktadır. Doğalgaz gibi fosil yakıtların hem atmosferi kirletmesi, 

hem de yakın zamanda tükenecek olması sebebiyle enerji ile ilgili politikaların yerli, yeni ve 

yenilenebilir enerji kaynakları üzerinde yürütülmesinde yarar vardır. Enerji politikaları 

üretilirken tek kaynağa ağırlık vermeden yakıt çeşitlendirilmesine de gidilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Fosil Yakıt, Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları 

 

ABSTRACT 

One of the most important problems faced by countries today is the energy problem. It is 

known that energy is an effective force not only in meeting the basic life needs of societies, 

but also in directing international policies. However, if the current conditions in energy use 

are not improved and no measures are taken, it is predicted that the world temperature will 
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increase by at least 2°C until 2100. As a result of the increase in temperature on earth, the 

glaciers in the poles will melt, the water level in the world will begin to rise accordingly, a 

large part of the earth will be under water, with radical changes in the climate, the earth will 

no longer be livable for living life, major disasters and health problems will occur, famines 

and droughts will occur. It is stated that the world will face serious scenarios such as the 

world will be surrounded. The demand for energy is increasing day by day. In calculations 

based on the electricity production growth rate in 2019, it is stated that an annual average 

increase of 1.8% will correspond to 40.094 TWh of energy in 2040. One of the most 

important indicators that determine the weight of a country in the world is energy. 

Considering this, energy policies in the world should be created and implemented without 

errors. The countries of the world need to maximize the use of renewable energy sources, 

which are domestic sources and used in electricity generation. 

In the study, it has been seen that the share of natural gas in electrical energy production in 

the world is 23.4%. This rate is increasing every year. The share of natural gas power plants 

in electricity generation should be reduced. Because this source is generally imported and 

emits harmful gases to the environment. Since fossil fuels such as natural gas both pollute the 

atmosphere and will be depleted in the near future, it is beneficial to carry out energy-related 

policies on domestic, new and renewable energy sources. While producing energy policies, 

fuel diversification should be done without focusing on a single source. 

Keywords: Fossil Fuel, New and Renewable Energy Sources 

 

1. GİRİŞ 

Günümüzde ülkelerin karşı karşıya kaldığı en önemli sorunlardan biri enerji sorunudur. 

Enerjinin yalnızca toplumların temel yaşam gereksinimlerinin karşılanmasında değil, 

uluslararası politikalara yön verilmesinde de etkili bir güç olduğu bilinmektedir. Bu güç her 

geçen gün daha önemli hale gelmektedir. 18. yüzyılda yaşanan sanayi devriminden sonra, 

bilinen enerji ürettim şekilleri ve metotları kökten değişmiş, insan emeğine dayalı üretim 

tarzından makineleşmeye doğru hızlı bir geçiş olmuştur. Makineleşmeye doğru evirilen 

dünya, bunun alt yapısını güçlü kılmak adına yeni enerji kaynakları bulmaya ve bunları etkin 

bir şekilde kullanmaya başlamıştır. Endüstri alanında yaşanan bu süreç, toplumları sosyolojik 

ve ekonomik yönden doğrudan etkilemiş, devletleri büyüme, gelişme ve kalkınma 

mücadelesinde enerjiye sahip olma ve onu etkili kullanma gayretine sürüklemiştir. 20. 

yüzyılın son çeyreğinde, 1970’ler de başlayan ve 1990’ların başlarına kadar farklı nedenler ile 

oluşan çeşitli enerji krizleri ile devletlerin ve toplumların enerjiye bakışlarında büyük 

kırılmalar oluşmuştur. Önceleri ucuz ve sınırsız olarak görülen enerji kaynaklarının, 

düşünüldüğü gibi sınırsız olmadığı, devletler ve toplumlar için maliyet girdilerinin çok yüksek 

olabileceği yaşanan krizlerle görülmüştür. Belirginleşen diğer bir husus ise, enerjinin devletler 

ve toplumsal yaşam standartları, refah seviyesinin yükselmesi için artık hayati bir role sahip 

olduğu gerçeğinin alenileşmiş olmasıdır. Diğer taraftan kalkınmanın sürekliliği ve 

sürdürülebilirliği noktasında krizlere bağlı olarak bazı engellerin oluştuğu ve yeni dönemde 

bu engelleri aşacak çözümlerin üretilmesi gerektiği değerlendirilmiştir [1, 2]. 
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Yeryüzünde hazır olarak bulunan fosil yakıt kaynakları, sanayi devriminden sonra her geçen 

gün büyük bir değer artışı yaşamıştır. Daha önce ne olduğu ve nasıl kullanılacağı pek 

bilinmeyen, basit işlemler için kullanılan bu yakıt türleri, enerji alanındaki kullanmışlıklar 

ortaya çıkmaya başlayınca büyük bir ilginin merkezine oturmuş oldular. Büyük rezervler 

halinde bulunmaları bir tarafa, bu kaynakların işletilmesinin düşük maliyetlerle gerçekleşmesi 

ve küçük işlemler ile dahi yanma reaksiyonuna sokulduklarında çıkan enerjinin büyük 

oranlara ulaşması bu kaynaklara olan ilgiyi daha da artırmıştır. Fosil enerji kaynaklarından ilk 

olarak kullanılmaya başlanan ve enerji elde edilmesine öncülük eden kaynak, kömürdür. 

Sonraki dönemlerde ise petrol ve doğalgaz kaynakları kullanılmaya başlanmıştır [3]. Fosil 

yakıt kaynakları enerji elde etmek için kontrolsüz bir şekilde kullanıldığında başta CO2 gazı 

salımı olmak üzere, azot oksitler (NOx, NO2), karbon monoksit (CO), hidrokarbonlar (HC), 

sülfür dioksit (SO2), sülfür florür (SF6), Metan (CH4) gibi zehirli gazların yüksek oranda 

doğaya salınmasına neden olmaktadır. Bu gazların salınımı ile atmosferde sera gazı oranının 

artığı, buna bağlı olarak ozon tabakasının inceldiği yapılan araştırmalar ile ortaya 

konulmuştur. Küresel ısınma, iklim değişikliği, asit yağmurları gibi çeşitli atmosferik olaylar, 

hava ve çevre kirliliği gibi dünyayı felakete sürükleyecek olan olayların nedeni olarak fazla 

oranda gerçekleşen sera gazı salınımı gösterilmiştir. Yapılan bazı araştırmalarda, enerji 

kaynağı olarak fosil yakıtların yoğun olarak kullanılmaya başlandığı 19. yüzyılın başlarından 

bu yana dünyanın sıcaklığının yaklaşık olarak 2°C arttığı yönünde veriler paylaşılmıştır. Yine 

bu araştırmalarda, mevcut şartlar iyileştirilmediği takdirde ve herhangi bir önlem alınmaması 

halinde 2100 yılına kadar dünya sıcaklığının en az 2°C daha artacağı da ön görülmüştür. 

Yeryüzündeki sıcaklık artışı sonucunda kutuplarda bulunan buzulların eriyeceği, buna bağlı 

olarak dünya geneli su seviyesinin yükselmeye başlayacağı, yeryüzünün büyük bir 

bölümünün sular altında kalacağı, iklimlerde oluşan radikal değişikliklerle birlikte 

yeryüzünün canlı hayatı için yaşanılır olmaktan çıkacağı, büyük afetlerin ve sağlık 

sorunlarının gerçekleşeceği, kıtlıkların ve kuraklıkların dünyayı sarmalayacağı gibi ciddi 

senaryolar ile dünyanın karşı karşıya kalacağı belirtilmektedir [4]. Dünyada sera gazı 

salınımına neden olan birçok alan oluşmuştur. Ekonomik faaliyet alanlarına göre küresel sera 

gazı emisyon oranları şekil 1’de verilmiştir [5]. 
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Şekil 1. Ekonomik faaliyet alanlarına göre küresel sera gazı emisyon oranları 

 

Geldiğimiz süreç itibari ile artan nüfus oranı, şehirleşme ve kentleşme oranlarındaki artış, 

ekonomik büyüme, bilimsel ve teknolojik gelişmeler, dünyanın hızla dijitalleşmesi, ulaşım 

ağlarının genişlemesi, sanayide ve endüstride yaşanan gelişmeler toplumların ve ülkelerin 

enerjiye olan talebini her geçen gün artırmaktadır. BM’ ler tarafından açıklanan ve mevcut 

artış hızı referans alınarak yapılan hesaplamalara göre dünya nüfusunun 2040 yılında 9,2 

milyar olacağı öngörülmektedir. Buna paralel olarak da kentleşme oranının %55,7’den 

%64,5’e çıkacağı öngörülmüştür [5].  Enerji, artık hayatın vazgeçilmez bir değeri olmuş, 

enerji tüketimi ile enerjiye bağımlılık iç içe geçiş olup birbirini etkileyen ve tetikleyen 

faktörler haline gelmişlerdir. Diğer taraftan, enerji üretiminde halen büyük oranlarda 

kullanılan fosil kaynakların çevreye ve havaya verdiği zararlar herkes tarafından kabul 

görmeye başlanmıştır. Elzem bir hale dönüşen bir başka konu ise, bu kaynakların kendisini 

yenileyememeleri nedeni ile kaynak rezervlerinin her geçen gün azalmasıdır. Dünya 

genelindeki petrol ve doğalgaz rezervlerinin 50 yıl içerisinde, kömür rezervlerinin ise 132 yıl 

içerisinde tükeneceği ön görülmüştür [6]. Bu doğrultuda toplumlarda artan enerji taleplerini 

karşılamak için ülkeler temiz, güvenilir, kesintisiz, düşük maliyetli, kaliteli ve verimli enerji 

arzı oluşturacak politikalar üretmeye başlamışlardır [7]. 

Üretilen enerji politikalarından biri rüzgar, güneş, su gibi doğada kendiliğinden bulunan 

kaynaklarının enerji üretiminde yaygın ve etkin bir şekilde kullanılmasına yönelik 

çalışmalardır. Bu kaynaklar sürekli bir şekilde kendilerini yenileyebildikleri için tükenmez 

enerji kaynakları olarak nitelendirilirler ve konvansiyonel yani geleneksel enerji kaynaklarına 

alternatif oldukları için de alternatif enerji kaynakları olarak da adlandırılırlar. Genel anlamda 

Yenilenebilir Enerji Kaynakları (YEK) denilen bu kaynaklar, fosil yakıtlara olan bağımlılığı 

ortadan kaldıracağı,  yerel imkanlar ile üretim sağlayacağı için ekonomik olarak ciddi 

kazançlar getireceği, ülkelerin siyasi ve ekonomik anlamda dışa bağımlılıklarını azaltacağı, 

doğayı ve çevreyi kirletmeyeceği, sera gazı salınımını minimize edeceği, enerjinin ülkenin her 

tarafına taşınmasını sağlayacağı ön görülmüş, bu doğrultuda politikalar geliştirilmiştir. Fosil 

yakıt kaynakları bakımından zengin rezervlere sahip olan ülkeler bile yenilenebilinir enerji 

kaynaklarından faydalanmak için ciddi çalışmalar yürütmektedir [8]. 2020 yılı verilerine 

bakıldığında, dünya elektrik enerjisi talebinin yaklaşık  % 26,8’i hidrolik enerji dahil olacak 

şekilde yenilenebilir enerji kaynaklarından temin edildiği görülmektedir. Çok düşük bir 

seviyede olan bu oranın yıllar içerisinde değişeceği ve gittikçe artacağı belirtilmektedir. Bu 

oranın 2040 yılında büyük bir atış göstererek hidrolik enerji hariç %44,5'e gelmesi 

beklenmektedir [5].  

Yeni dönem enerji politikaları içerisinde çok önemli bir yer tutan ve her geçen gün geliştirilen 

alternatif stratejilerden biri de enerji verimliliği, enerji tasarrufu ve enerji yönetimidir. Enerji 

verimlilik çalışmaları ve enerji yönetimi, enerji kaynaklarının üretimden-tüketime kadar her 

safhada mutlak anlamda etkin değerlendirilmesi için uygulanması gereken temel stratejiler 

haline gelmiştir. Enerji verimliliği, var olan standart kaliteyi bozmadan ve hatta kalitede artışı 

mümkün kılarak, daha az maliyet ile enerjinin kullanılması, daha az birinci kaynak 

kullanılması ile daha çok enerji üretiminin sağlanması; enerji oranının değişmemesi ile 

birlikte yapılan işin artması veya yapılan işin değişmemesi ancak kullanılan enerjinin 

azalması tasavvuruna dayanır [9]. Enerji yönetimi, üretilen enerjinin ve enerji kaynaklarının 

etkin ve verimli bir şekilde kullanılması için oluşturulmuş politikalardır.  Genel anlamda 
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enerjide ölçme ve izleme,  eğitim ve etüt, planlama ve uygulama gibi fonksiyonların 

gerçekleşmesini kapsar. Enerji tasarrufu, enerji verimliliğinin bir alt segmenti olarak 

görülmesi mümkünse de, aslında başlı başına bir değer olarak ele alınması gerekmektedir. 

Özellikle tüketici endeksli enerji politikalarına yön veren bir kavramsallaşmadır. Buna göre 

enerjide tasarruf, enerjinin bütün merhalelerinde gerçekleşen tüketiminin azaltmak için 

yapılan faaliyetlerin adıdır [10]. Yapılan birçok araştırmada enerji verimliliği ile kazanımı 

gerçekleşecek olan enerji oranının, birçok fosil yakıt kaynağının üretime katkısı ile eşdeğer 

seviyede olduğu ortaya konulmuştur [11]. Yeni dönemde enerji verimliliği ve yenilenebilir 

enerji kaynakları geleceğin enerji arz-talep dengesini sağlama politikalarını sürdürebilecek, 

dünyanın enerji yükünü taşıyabilecek iki büyük kolon haline gelmişlerdir. Burada ülkeler ve 

toplumlar için temel strateji, enerji alanında “kendi kendine yeten olmak” ideali olmuştur 

1.1. Enerji Kaynakları 

İnsanlar, tarih boyunca enerjinin her çeşidini kullanmışlardır. Ancak yapısı gereği maddelerde 

bulunan enerjinin kullanılabilir bir forma dönüştürülmesi her dönem için mümkün olmamıştır. 

Buhar makinaların icat edilmesi ve bu makinaların çalıştırılmasında ilk olarak fosil kaynaklı 

yakıtlardan olan kömürlerin, daha sonra petrol ve doğal gazın kullanılması, bu kaynakları bir 

anda çok önemli bir statüye taşımıştır ve bu kaynaklara olan talebi hızla artırmıştır. Enerji, 

insanlığın en önemli yaşam kaynağıdır. Çünkü insanlar yaşamak ve yaşamlarını 

sürdürebilmek için enerjinin her çeşidine muhtaçtırlar. Isıtma, soğutma, ulaşım, aydınlatma, 

yemek vb. gibi ihtiyaçların hepsi enerjinin farklı formları ile karşılanmaktadır [4]. 

Makinelerimizi, teçhizatlarımızı, araçlarımızı, elektronik eşyalarımızı vs. çalıştıran, harekete 

geçiren güç, karşımıza bazen elektrik enerjisi, bazen mekanik enerji veya bazen kimyasal 

enerji olarak çıkmaktadır [12]. Bu noktada insanoğlunun en büyük icatlarından biri ise 

elektrik enerjisinin bulunmasıdır. Elektrik enerjisi doğada doğrudan bulunan bir enerji formu 

değildir. Enerji dönüşümleri sonucunda elde edilmektedir. Enerji kaynaklarını birçok 

kategoride sınıflandırmak mümkündür. Ancak genel olarak kullanışlarına ve 

dönüştürülmelerine göre iki kategoride tanımlanırlar. Enerji kaynaklarının sınıflandırılması 

şekil 2’de verilmiştir. 
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Şekil 2. Enerji kaynaklarının sınıflandırılması 

 

 

Kullanışlarına göre enerji kaynakları yenilenemez yani tükenir enerji kaynakları ve 

yenilenebilir yani tükenmez enerji kaynakları olarak ikiye ayrılır. Yenilenemez enerji 

kaynakları olarak nitelendirilen ve büyük rezervlere sahip olan bu fosil kaynaklar kömür, 

doğalgaz ve petroldür. Çekirdek kaynaklı yenilenemez enerji kaynakları ise özellikle nükleer 

enerjide kullanılan uranyum ve toryum gibi radyoaktif elementlerdir. Fosil enerji kaynakları 

bitkisel veya hayvansal kökenli bazı maddelerin farklı jeolojik devirlerde ölen canlı 

organizmaların oksijensiz ortamda milyonlarca yıl boyunca çözülmesi ile meydana gelen 

enerji kaynaklarıdır. Aslında doğada kendini yenileyemeyen enerji kaynağı bulunmamaktadır. 

Ancak fosil yakıtlar yüzyıllar içerisinde oluştukları için yenilenemez olarak 

tanımlanmaktadırlar [13]. Diğer bir ifade ile tüketim oranını koruyabilecek ölçekte 

üretilemeyen, yeniden oluşturulamayan veya yeniden kullanılmayan doğal kaynaklara 

yenilenemez enerji kaynağı denilmektedir. Bu kaynaklar genellikle sabit miktardadırlar ve 

doğanın yeniden oluşturabileceğinden çok daha hızlı tüketilirler [14]. Yenilenemeyen enerji 

ise, tüketimi yapıldıktan sonra kısa süre içerisinde yeniden kendini yenilenemeyen enerji 

olarak tanımlanmaktadır. Yenilenemez enerji kaynağı olarak sınıflandırılan diğer enerji 

kaynağı ise çekirdek kaynaklı olarak adlandırılan nükleer enerjidir. Nükleer enerji, radyoaktif 

elementlerde meydana gelen füzyon (parçacıkların birleşmesi), fisyon (parçacıkların 

zorlanarak bölünmesi) ve yarılanma (doğal fisyon) olarak nitelendirilen tepkimeler 

neticesinde atom çekirdeğinden açığa çıkan enerjinin kullanılması ile elde edilir. 

Güneş, rüzgar, biokütle, hidrojen gibi kaynaklar yerkürede doğal olarak var olmaları, 

kendilerini sürekli olarak yenileyebildikleri, yani tükenmez olmaları nedeni ile yenilenebilir 

enerji kaynakları olarak sınıflandırılırlar. Dönüştürüle bilirliklerine göre enerji kaynakları 

Enerji  Kaynakları 

Kullanışlarına  Göre 

Yenilenemez 
Kaynaklar 

Fosil 
Kaynaklar 

Kömür 
Petrol 
Doğal Gaz 

Çekirdek 
Kaynaklar 

Uranyum 
Toryum 

Yenilenebilir 
Kaynaklar 

Hidrolik    
Rüzgar       
Güneş 
Jeotermal 
Hidrojen 
Biyoenerji 
Deniz/Okyanus 
Kökenliler 

Dönüştürmelerine Göre 

Birincil 
Kaynaklar 

Fosil Yakıtlar 
Hidrolik  
Rüzgar  
Güneş 
Bioeneji 
Jeotermal 
Deniz/Okyanus 
Kökenliler                                                               

İkincil 
Kaynaklar 

Elektrik  
Benzin  
Motorin 
İkincil Kömür  
Kok, Petrokok  
Hava Gazı  
LPG vd. 

 III. INTERNATIONAL HALICH CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

 

 

               www.izdas.org                                                                                                  March 12-13, 2022, İstanbul, TURKEY269



 

 

birincil yani primer kaynaklar ve ikincil yani sekonder kaynaklar olarak ayrışırlar. Kömür, 

doğalgaz, hidrolik, güneş, rüzgar gibi kaynaklar yeryüzünde kendiliğinden oldukları için 

birincil kategorisine girmekte; elektrik, benzin, motorin, LPG gibi enerji kaynakları ise ikincil 

kaynaklar kategorisine girmektedirler [15]. Primer (birincil) enerji kaynakları, doğrudan 

kullanılamadıkları için ham madde enerji kaynakları olarak isimlendirilirler. Sekonder 

(ikincil) enerji kaynakları ise işlenmiş enerji kaynakları olarak tanımlanarak, doğrudan 

kullanılabilen kaynaklardır. Birincil enerji kaynaklarından ikincil enerji kaynaklarının elde 

edilebilmesi için enerji dönüşüm sistemleri kullanılır. İkincil enerji türlerinden en çok ve en 

yoğun kullanılanlardan biri elektrik enerjisidir. Elektrik enerjisi üretiminde kullanılan 

santralleri genel olarak hidrolik santraller ve ısıl güç santralleri olmak üzere ikiye ayırmak 

mümkündür. Fosil yakıtlı, nükleer, jeotermal ve güneş santrallerinden oluşan ısıl güç 

santrallerinde primer kaynaklar önce ısıya, sonra mekanik en sonda elektrik enerjisine 

dönüştürülür. Hidrolik santralde ise kinetik enerjiye dönüştürülen ve kinetik enerjiden suyolu 

ile elektrik enerjisi üretilmektedir [16].  

Yenilenebilir ve hatta yenilenemez bütün enerji kaynaklarının kökeni güneştir. Diğer enerji 

türleri ise güneşin durumuna göre oluşmaktadır. Örneğin rüzgar, sıcaklık farkından dolayı 

havada oluşan basınç farkı arasında, yani yüksek hava basıncının alçak hava basıncına doğru 

hareket etmesi ile oluşur [13]. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını aslında hem birincil hem de 

ikincil enerji kaynağı olarak kullanmak mümkündür. Su veya rüzgar enerjisi ile dönen 

değirmenler basit anlamda birincil kaynağı olarak kullanıma örnek olarak verilebilir. Ama su 

veya rüzgar enerjisini kullanıp elektrik üretmek ise ikincil enerji kaynağı olarak kullanmak 

demektir. 

Fosil yakıtların çevreyi kirletmesi, sera gazı salınımına neden olması ve yakın zamanda 

tükenecek olması, geleneksel kaynakların belli ülkelerin ve coğrafyaların tekelinde olması 

ülkeleri alternatif enerji kaynaklarına yönlendirmiştir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının 

ülkelerin kendi potansiyelleri ile üretim yapabilecek olması, böylece dışa bağımlılığı 

azaltacak olması, enerji talebini karşılama yönünde bir alternatif sunması, en uç yerlere dahi 

enerjinin götürülebilecek olması bu enerji çeşitlerini değerli kılan özelliklerdir [17].  

Enerji potansiyelleri yüksek olmasına rağmen Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının enerji 

kaynağı olarak kullanımları veya kullanılabilirlikleri bu potansiyellerinin çok altında 

kalmaktadır. Enerjiyi olabildiğince en az maliyetle tedarik etme isteği, enerji talebindeki 

artışın enerji arzını zorlaması ve artan arz ihtiyacının bu enerji türleri ile karşılanmasının 

zorlukları ülkeleri hala fosil yakıtlara yönlendirmektedir. Bu dezavantajlı durumları ortadan 

kaldırmak adına yenilenebilir enerji alanında altyapı iyileştirme çalışmaları devam etmektedir. 

Geleceğin enerjisi olarak konumlandırılan, "temiz enerji" ve "yeşil enerji" olarak tanımlanan 

yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı her geçen gün artmaktadır [12]. 

Ancak yenilenebilir enerji kaynaklarında aşılması gereken sorunlar vardır. Özelikle bu 

kaynaklar coğrafik ve iklimsel faktörlere, gece-gündüz döngülerine doğrudan bağlı olması, bu 

kaynakların dezavantajıdır. Güneş enerjisinden faydalanmak için güneş ışığını çok alan 

bölgelerin, rüzgar enerji santrali kurmak için rüzgar rejiminin güçlü olduğu bölgelerin tercih 

edilmesi gerekmektedir. Dalga enerjisi sadece okyanus veya büyük denizlerde 

kullanılabilecek bir enerjidir. Diğer taraftan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının birçok türünde 

verimliliğin düşük olması, teknolojik alt yapısının zayıf olması ve gelişmiş teknolojilere 

ihtiyaç duyulması iletim veya doğrudan dağıtım şebekelerine bağlantısında senkronizasyon 
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sorunlarının olması, şebekeye bağlandıktan sonra şebekede kararsızlıkların oluşmasına sebep 

olması gibi önemli sorunları da vardır 

2. ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Artan enerji talebi dünya genelinde enerjinin önemini her geçen gün artırmaktadır. Ülkeler bir 

yandan mevcut sistemlerini faal tutmak ve verimli bir şekilde kullanmak için çabalarken, 

diğer yandan enerji üretim popülasyonunu çeşitlendirmek, yeni kaynaklar üretmek için 

çalışmalar yürütmektedir. 

2.1. Dünyada Enerjinin Görünümü 

Dünyada enerji kaynağı olarak fosil yakıtların kullanımı hala çok yüksek seviyelerdedir. 

Kömür, doğalgaz ve petrol kaynaklarının birincil enerji arzında ve tüketiminde kullanımı 

genelde toplam kaynak kullanımının ¾’ünden fazla olmaktadır. 2020 yılı verileri itibarıyla 

petrol, dünya birincil enerji tüketiminin %31,2’sini, kömür %27,2'sini, doğal gaz ise 

%24,7’sini karşılamıştır. Böylece toplam tüketimdeki fosil yakıt kaynakların oranı %83,1, 

nükleer dahil edildiğinde yenilenemez enerji kaynakların oranı %87,4 seviyesine gelmektedir. 

Hidrolik dahil yenilenebilir enerji kaynakların oranı ise %12,9'dur [18]. 2020 yılında 

Dünya’da gerçekleşen birincil enerji kaynağı tüketim oranları Şekil 3'de verilmiştir. 

 

 
Şekil 3. Dünyada birincil enerji kaynağı tüketim oranları 

 

2020 yılında dünyadaki toplam petrol rezervinin, geçin yıla oranla %0,1'lik düşüşle 1,73 

trilyon varil olduğu belirtilmiştir [18,6].  Yeni rezerv kaynakları bulunmadığı müddetçe bu 

düşüş devam edecektir. Dünyadaki toplam petrol rezervin %17,5'u Venezuela'da bulunduğu 

açıklanmıştır. Bu ülkeyi %15,4 ile Suudi Arabistan, %9,8 ile Kanada, %8,9 ile İran,%8,3 İle 

Irak, %5,9 ile Kuveyt takip etmektedir. Ençok rezerve sahip ilk 10 ülkenin toplam rezervdeki 

payı %81,7 gibi çok yüksek bir orandadır. Bu durum dünyadaki diğer ülkelerin petrol zengini 

ülkelere veya bölgelere bağımlı olmasını getirmektedir. Dünya genelinde kanıtlanmış petrol 

rezervlerine sahip ilk 10 ülke ve rezerv payları Şekil 4'de verilmiştir. 
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Şekil 4: Dünya kanıtlanmış petrol rezervlerine sahip ilk 10 ülke ve payları 

 

Bölgesel bazlı kanıtlanmış petrol rezervlerin durumuna bakıldığında, en büyük rezervlerin 

Orta Doğu'da olduğu görülmektedir. Orta Doğu'nun petrol rezervlerin %48,3'ine sahip olduğu 

belirtilmiştir. Yirminci yüzyılın ilk çeyreğinden sonra bu bölge her zeman için önemli 

miktarda petrole sahip olmuştur. 1970'li yıllarda başlayan dünya enerji krizinin en büyük 

nedenlerinden birisi de Orta Doğu ülkelerin bazı gerekçeler ile bölgeden gerçekleşen petrol 

arzını durdurmuş olmalarıdır.  

Rezerv oranlarında Orta Doğu’yu %18,7 ile Orta ve Güney Amerika, %14 ile Kuzey Amerika 

takip etmektedir. Avrasya %8,4, Afrika %7,2, Asya Pasifik %2,6 ve Avrupa %0,8’lik rezerv 

payına sahiptir [18,6]. Dünya genelinde petro rezervlerinin dağılımı Şekil 4'te verilmiştir. 

Buna göre bu fosil yakıt bakımından en mahrum kıtalar Avrupa ve Afrika, en güçlü kıtalar ise 

Asya ve Kuzey Amerika kıtaları gözükmektedir. Petrol rezervlerinin dünya geneli dağılımı 

Şekil 5'te verilmiştir [25]. 

 

 

 
Şekil 5. Dünyada petrol rezervlerin görünümü-2021 
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Dünya genelinde kanıtlanmış doğal gaz rezervi 2019 yılında 190,3 trilyon m³ iken, 2020 

188,1 trilyon m³ olmuştur. Toplam rezervlerde %1,3 oranında bir düşüş yaşandığı 

görülmektedir [18]. Doğalgaz yenilenemez enerji kaynaklarından olduğu için rezervlerinde 

çok hızlı bir şekilde tüketim gerçekleşirken, her hangi bir artış oluşmamaktadır. Yeni 

rezervler bulunmadığı müddetçe de rezerlerindeki azalış devam edecektir. Dünya doğal gaz 

rezervlerinde Orta Doğu'nun payı %40,3 ile en yüksek orandadır. Bunu  %30,1 ile Avrasya, 

%8,8 ile Asya Pasifik, %6,9 ile Afrika, %8,1 ile Kuzey Amerika, %4,2 ile Orta ve Güney 

Amerika ve %1,7 ile Avrupa takip etmektedir [6]. Doğalgaz rezervlerinin dünya geneli 

dağılımı Şekil 6'da verilmiştir [25]. 

  

 
Şekil 6. Dünyada doğal gaz rezervlerin görünümü-2021 

 

Ülke bazında kanıtlanmış doğal gaz rezervleri değerlendirildiğinde en büyük miktarın %19,9 

ile Rusya'da olduğu görülmektedir.  Bu ülkeyi %17,1 ile iran, %13,1 ile Katar, %7,2 ile 

Türkmenistan, %6,7 ile ABD takip etmektedir. En çok rezerve sahip 10 ülke ve rezerv 

oranları Şekil 7'de verilmiştir. Rusya, İran ve Katar dünya doğal gaz rezervinin yarısına sahip 

ilk 3 ülkedir. İlk 10 ülkenin rezervlerinin miktarı ise dünyadaki rezervin %81,1'ine denk 

gelmektedir.  Diğer fosil yakıtlarda olduğu gibi doğal gazda da dünya ülkelerin neredeyse 

hepsi, birkaç ülkeye bağımlı haldedir. 
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Şekil 7. Dünya kanıtlanmış doğalgaz rezervlerine sahip ilk 10 ülke ve payları 

 

Dünya üzerinde toplam antrasitbitümlü kömürler ve linyit rezervlerinin 2019 yılı itibari ile 

1.069,636 Milyar ton olduğu ve bu rezerv toplamının 749,167 milyar tonunun antrasit-

bitümlü kömür (taşkömürü), 320,469 milyar tonunun ise altbitümlü kömürler ve linyit 

rezervleri olduğu bilinmektedir. Kömür rezervleri birçok ülkede bulunmasına rağmen dünya 

kömür rezervlerinin %65.60 payı dört ülkede bulunmaktadır. En fazla rezerve %23,3 oranla 

ABD sahiptir. Bunu %15,2 payla Rusya, %13,9 ile Avustralya, %13,2 ile Çin izlemektedir 

[24]. Dünyada kanıtlanmış kömür rezervlerine sahip ilk 10 ülke ve payları şekil 8'de 

verilmiştir. 

 

 
Şekil 8. Dünya kanıtlanmış kömür rezervlerine sahip ilk 10 ülke ve payları 

 

Bölgesel bazlı incelendiğinde ise, dünya kömür rezervlerinin neredeyse yarısına yakını Asya-

Pasifik'te yer almaktadır. Rezerv oranları bölgelere göre şöyledir; %42,7 Pasifik Asya, %24,1 

Kuzey Amerika, %17,8 Bağımsız Devletler Topluluğu, %12,6’sı Avrupa, %1,5 Orta Doğu ve 

Afrika, %1,3 Orta ve Güney Amerika [6,24]. Kömür rezervlerinin dünya geneli dağılımı Şekil 

9'da verilmiştir [25]. 
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Şekil 9. Dünyada kömür  rezervlerin görünümü-2019 

 

Dünya kişi başı enerji tüketimimin daha çok Kuzey Amerika, Orta Doğu gibi enerji 

kaynakları bakımından zengin olan veya ekonomik anlamda güçlü olan bölgelerde 

yoğunlaştığı görülmektedir. Kuzey Asya ve Avusturalya bölgeleri de kişi başı tüketimin 

yoğun olduğu yerler arasındadır. Kuzey Amerika veya orta doğu bölgesinde yaşayan kişiler, 

fakir ülkelerde yaşayan kişlerden yaklaşık 100 kat daha fazla enerji harcamaktadır. Orta ve 

güney afika bölgesi ise tüketim noktasında en mahrum bölgelerdir. Türkiye ise kişi başı enerji 

tüketiminde orta seviyenin üstünde yer almaktadır. 2019 yılında Dünya geneli kişi başı 

gerçekleşen enerji tüketiminin harita üzerindeki dağılımı Şekil 10'da verilmiştir [19]. Veri 

alınamayan ülkelerin üzerinde herhangi bir işaretleme yapılmamıştır. 

 

 
Şekil 10. Dünya kişi başı enerji tüketiminin görünümü 

 

Yüzyıllardır değişmeyen bir olgu olarak, dünyada enerji arzında en büyük paya her zaman 

için kömür, petrol ve doğalgaz fosil yakıt kaynakları sahiptir. Bu duruma nükleer enerjiyi de 

kattığımızda, dünya enerjide yenilenemez enerji kaynaklarına bağımlıdır. Yıllara göre fosil 
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yakıtların enerji arzındaki paylarına bakıldığında, 1973 yılında fosil yakıtların payı %86,7 

iken, 2005’te %81,4, 2019’da %80,8 olarak gerçekleşmiştir. Yıllara göre Dünyada enerji arzı 

ve kaynakların payı şekil 11’de verilmiştir [20]. 

 

 
Şekil 11. Yıllara göre Dünyada enerji arzı ve kaynakların payı  

 

Dünya geneli enerji arzı oranları incelendiğinde, 1973 yılında 6.098 MTEP, 2005 yılında 

11.494 MTEP, 2019 yılında ise 14.406 MTEP toplamda enerji arzı gerçekleştiği 

görülmektedir [21]. Fosil yakıtların yıllara göre değişimine bakıldığında, 1973 yılında 

başlayan petrol krizleri ile birlikte, petrolün enerji arzındaki oranı %46,2’den %31,4’e kadar 

düşmüştüğü görülmektedir. Kömürün ve biyoyakıtların payları yaklaşık olarak aynı 

seviyelerde kalmış ancak doğalgazın oranında büyük bir artış olmuştur. 1973 yılında %16 

olan doğalgaz kullanım oranı,  2019 yılında %45 artarak %23,2 seviyelerine gelmiştir. 

Toplam enerji arzı içerisinde, yenilenebilir enerji kaynaklarından hidrolik enerjinin payı yıllar 

içerisinde küçük artışlar göstermiş olmasına rağmen, diğer kaynakların kullanımı %0,1’den % 

2,2 seviyelerine gelerek büyük ivme yakalamıştır. 

Verilerde dikkat çeken hususlardan biri de, petrol krizi ile birlikte dünyanın gündemine güçlü 

bir şekilde giriş yapmış olan nükleer enerjinin yıllar içerisinde kullanımında gerçekleşen 

dalgalanmalardır. 1973 yılında 0,9'luk bir orana sahip olan nükleer enerji, 2005 yılında %6,3 

oranına yükselmiş, 2019 yılında ise %5,1 oranına düşmüştür. Bu dalgalanmanın en büyük 

sebebi, nükleer santrallerde meydana gelen, çevre ve sağlık açısından büyük felaketlere yol 

açan nükleer patlama olaylarıdır.  

1973 yılında 3,912 milyar nüfusa sahip dünyada kişi başına düşen enerji kaynağı arzı 1,56 

TEP iken, bu oran 2019 yılında 7,674 milyara ulaşan nüfus ile birlikte kişi başı 1,89 TEP 

olmuştur. Dünya nüfusunda meydana gelen artış ile birlikte enerji arzı oranının artması 

beklenen bir gelişmedir. Ancak kişi başı gerçekleşen arzda %21'lik bir artışın olması, enerji 

tüketiminde gelinen seviyeyi göstermektedir. Diğer taraftan sadece fosil yakıt arzı 5.287 

MTEP iken, 11.641 MTEP seviyelerine gelmiş, toplam enerji arzı içerisindeki payı %86,7 den 

%80,8 gibi bir seviyeye gerilemiştir [21].  
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2020 yılında dünya genelinde 26.907 TWh elektrik enerjisi üretilmiştir. Üretilen enerjide 

birincil enerji kaynakların kullanım oranlarına baktığımızda, fosil yakıtların toplam oranının 

tüm üretimin %61,3'üne denk geldiği görülmektedir.  Bu oranın  %35,1 kömüre, %2,8'i 

petrole, %23,4'ü de doğalgaza aittir.  Nükleer enerjinin %10,1'lik oranı da eklendiğinde 

toplam yenilenemez enerji kaynağı oranı % 71,4 olmaktadır. Geri kalan ise  %16 hidrolik, 

%5,9 rüzgar, %3,2 güneş, %2,6 ise diğer yenilenebilir enerji kaynakları şeklinde 

dağılmaktadır. Dünya elektrik arzında kaynakların payı şekil 12'de verilmiştir [22]. 

 

 
Şekil 12: Dünya elektrik arzında birincil kaynakların payı-2020 

 

Dünya genelinde yıllara göre elektrik enerjisi arzındaki değişim incelendiğinde,  1973 yılında 

6.131 TWh, 2005 yılında 18.368 TWh, 2019 yılında 26.942 TWh elektrik üretimi 

gerçekleştiği belirtilmiştir [21]. Elektrik enerjisinde kullanılan birincil kaynakların paylarına 

baktığımızda ise, 1973 yılından bu yana fosil yakıtların payının bir düşüş içerisinde olduğu 

anlaşılmaktadır. Bu düşüş içerisinde en büyük pay % 88,3 ile petrole aittir. Ancak nükleer 

enerjideki yüksek oranlar, dünya enerji arzında hala yenilenemez enerji kaynakların çok 

büyük bir paya sahip olduğunu göstermektedir. Fosil yakıtların oranı % 75,2’den %62,9 

seviyelerine gerilemiş olmasına rağmen nükleer enerji oranı %3,3’ten yaşanan dalgalanmalara 

rağmen, %10,42’e çıkmıştır. Bu da 2019 yılı itibari ile elektrik arzında kullanılan enerjinin % 

73,3’ünün yenilenemez enerji kaynaklarından sağlandığını göstermektedir. Hidrolik dahil 

yenilenebilir enerji kaynaklarında gerçekleşen artış ise %28,2 oranındadır. Yıllara göre Dünya 

elektrik üretiminde kaynakların payı Şekil 13'te verilmiştir. 
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Şekil 13. Yıllara göre Dünya elektrik üretiminde kaynakların payı  

 

Kişi başına yıllık elektrik tüketimi ise artan nüfusa bağlı olarak, %124 ile 1.567 kWh’den 

3.511 kWh‘te gelmiştir. Elektrik talep artışı 2011 yılında bir önceki yıla göre %3 

seviyelerinde gerçekleşmişken, 2011-2016 yılları arasında yaklaşık %2, 2016-2018 yılları 

arasında yaklaşık %4 seviyesinde olmuş, 2019 yılında ise kovid salgınının da etkisi ile artış 

hızı %1,7 oranına düşmüştür. 2019 yılı elektrik üretim artış hızı baz alınarak yapılan 

hesaplamalarda, yıllık ortalama %1,8’lik bir artışın, 2040 yılında 40.094 TWh enerjiye 

tekabül edeceği belirtilmektedir [5]. 

Diğer taraftan dünyada enerji talebi her gün artmasına, enerjinin her geçen gün hayatın 

merkezine daha çok yerleşmesine rağmen, dünya genelinde hala enerji kaynaklarından 

mahrum olan bölgeler bulunmaktadır. 2019 yılında yapılan araştırmalara göre yeryüzünde 

elektriğin ulaşmadığı yaklaşık 771 milyon insanın olduğu belirtilmektedir. Bu da dünya 

nüfusunun yaklaşık %10’u demektir [5]. Bu bölgelerin bir kısmında zor coğrafik şartlardan 

dolayı veya başka teknik ve kültürel nedenlerden dolayı elektrik enerjisi arzı 

gerçekleştirilemiyor olabilir ancak harita incelendiğinde, elektriğin olmadığı bölgelerde 

yoksul bırakılmış ve sömürülmüş ülkelerin bulunduğu bölgelerin yoğunlukta olduğu 

görülmektedir.  

Elektriğe erişimi olan nüfusun payı belirlenirken uluslararası istatistiklerde kullanılan tanım 

'elektriğe erişim' için çok düşük bir sınır değeri benimsemektedir. Elektriğe erişim çok basit 

bir aydınlatma sağlayabilen, günde 4 saat telefon şarj edebilen veya radyoyu çalıştırabilen bir 

elektrik kaynağına sahip olmak olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımlama aslında net fotoğrafın 

görülmesinde yetersiz kaldığı çok açıktır. Bu tanımlamaya göre oluşan Dünya geneli 

elektrikten faydalanma görünümü şekil 14'te verilmiştir [23]. 
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Şekil 14. Dünyada elektriğe erişimde görünüm-2019  

 

3. SONUÇ 

Dünya’da elektrik enerjisi ile ilgili çalışma yapan kurum ve kuruluşlar tarafından oluşturulan 

enerji politikaları ve tahmini değerler örtüşmelidir. Enerji politikaları devletler tarafından 

zaman kaybetmeden yerine getirilmelidir. Dünya’da meydana gelen gelişmeler yakın takip 

edildiğinde enerjinin bir ülke için ne kadar büyük bir öneme sahip olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Bir ülkenin Dünya’daki ağırlığını belirleyen en önemli göstergelerden biri enerjidir. Bunu 

dikkate alarak Dünya’da enerji politikaları hatasız oluşturulmalı ve uygulanmalıdır. Hiç 

zaman kaybetmeden Dünya ülkelerinin yerli kaynaklardan olan ve elektrik enerjisi üretiminde 

kullanılan yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını maksimuma çıkarmaları gerekiyor. 

2019 yılı verileri incelendiğinde, fosil yakıtlardan olan doğal gazın Dünya’da enerji arızındaki 

payı %23,2 iken, elektrik enerjisi üretimindeki payı %23,4 olmuştur.  Kömürün enerji 

arzındaki payı %26,2 iken, elektrik enerjisi üretimindeki payı %36,6 dır. Petrolün ise her 

geçen yıl elektrik enerjisi üretiminde kullanım oranı düşüyorken ve 2019 yılında %2,9 gibi bir 

seviyeye gelmişken, son yüzyılda enerji arzında her zaman için en çok kullanılan fosil yakıt 

olmuştur.  

Bu kaynakların ülkeler için genellikle ithal edilen ürünler olması, çevreyi ve doğayı 

kirletmesi, atmosfere zararlı gaz salınımlarının yüksek olması ve buna bağlı olarak iklim 

değişikliğini tetiklemesi gibi nedenlerle enerji arzında kullanım oranlarının düşürülmesi 

gerekmektedir. Enerji arzının ve tüketiminin sağlıksız koşullardan arındırılması temel hedef 

haline dönüşmelidir. Ayrıca fosil yakıtların yakın zamanda tüketilecek olması da, yeni enerji 

kaynakların kullanılmasını elzem kılmaktadır. Bundan dolayı enerjinin verimli kullanılması, 

enerji ile ilgili politikaların yerli, yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları üzerinde yürütülmesi, 

arzda tek kaynağa ağırlık verilmeden kaynak çeşitliliğine gidilmesi temel strateji haline 

gelmelidir.  
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SULU ÇÖZELTİLERDEN REACTIVE BLACK 8 TEKSTİL BOYASININ 

GİDERİMİNDE KİTOSAN/HEGZAGONAL BOR NİTRÜR KOMPOZİTİNİN 

ADSORBAN OLARAK KULLANIMININ İNCELENMESİ 

 

ÖZET 

Hegzagonal bor nitrür (hBN), son yıllarda, sahip olduğu üstün özellikler sebebiyle birçok 

farklı alanda uygulanmakta ve bir yandan da özellikleri ve kullanım alanları geliştirilmeye 

devam edilmektedir. Bu çalışmada, hBN içeren kompozitin adsorpsiyon özelliklerini 

araştırmak amacıyla, hBN, kitosan ile çapraz bağlanarak, kitosan/hegzagonal bor nitrür 

(c/hBN) kompoziti sentezlenmiş ve hazırlanan kompozit, sulu çözeltilerden Reactive Black 8 

(RB 8) boyar maddesinin gideriminde adsorban olarak kullanılmıştır. Adsorpsiyon 

parametreleri olarak pH (1-9), zaman (0-10 saat), adsorban dozajı (0,25-0,75 g/L) ve 

başlangıç boya konsantrasyonu (20-200 ppm) çalışılmıştır. Adsorpsiyon prosesi için 10 

saatlik veriler değerlendirilmiştir. En yüksek giderim pH 3’ te ve % 97,8 olarak elde 

edilmiştir. Adsorban dozajı çalışmalarında adsorban miktarı arttıkça giderim yüzdelerinin 

arttığı fakat adsorplama kapasitesinin düştüğü belirlenmiştir. Adsorpsiyon prosesine ait 

kinetik çalışmalarında, pseudo first order ve pseudo second order kinetik modelleri incelemiş 

ve prosesin pseudo first order kinetik modeli ile uyumlu olduğu bulunmuştur. Denge 

izotermleri ise Langmuir ve Freundlich izotermleri ile çalışılmış ve adsorpsiyonun Langmuir 

izotermine uyduğu görülmüştür. Elde edilen sonuçlara göre, hBN içeren c/hBN kompozitinin 

sulu çözeltilerden RB 8 gideriminde etkili bir adsorban olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Adsorpsiyon, boya, hegzagonal bor nitrür, kitosan, kompozit. 

 

 

ABSTRACT 

Hexagonal boron nitride (hBN) has been applied in many different fields in recent years due 

to its superior properties, while its properties and usage areas continue to be developed. In this 

study, in order to investigate the adsorption properties of the hBN-containing composite, a 

chitosan/hexagonal boron nitride (c/hBN) composite was synthesized by cross-linking hBN 

with chitosan and the prepared composite was used as an adsorbent in the removal of 
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Reactive Black 8 (RB 8) dye from aqueous solutions. Adsorption parameters were determined 

as pH (1-9), time (0-10 hours), adsorbent dosage (0.25-0.75 g/L) and initial dye concentration 

(20-200 ppm). For the adsorption process, 10 hours of data were evaluated. The highest 

removal was obtained at pH 3 and 97.8%. In the adsorbent dosage studies, it was determined 

that as the amount of adsorbent increased, the removal percentages increased, but the 

adsorption capacity decreased. In the kinetic studies of the adsorption process, pseudo first 

order and pseudo second order kinetic models were examined and the process was found to be 

compatible with the pseudo first order kinetic model. Equilibrium isotherms were studied 

with Langmuir and Freundlich isotherms and it was seen that the adsorption conformed to the 

Langmuir isotherm. According to the results, it was determined that the c/hBN composite 

containing hBN was an effective adsorbent in the removal of RB 8 from aqueous solutions. 

Keywords: Adsorption, chitosan, composite, dye, hexagonal boron nitride. 

 

1. GİRİŞ 

Hegzagonal bor nitrür (hBN), geniş bant boşluklu katmanlı yapıya sahip, eşit sayıda nitrojen 

ve bor atomlarından oluşan, grafenle eş yapıda, iki boyutlu bir malzemedir (Shaybanizadeh ve 

Chermahini, 2021; Lopes, 2021; Wang vd., 2021; Juma vd., 2021). hBN, geniş yüzey alanı, 

ısıl ve kimyasal olarak kararlı olması, elektriksel ve optik özelliklerinin iyi olması gibi üstün 

özellikleri sebebiyle büyük ilgi çekmekte ve farklı birçok uygulama alanında yer almaktadır 

(Balta ve Şimşek, 2022; Li vd., 2022). 

Adsorpsiyon yöntemi, özellikle atık sulardan, boyar madde, metal vb. birçok kirleticinin 

gideriminde yoğun şekilde kullanılan etkili bir yöntemdir (Tan vd., 2022; You vd.i 2022; Cao 

vd., 2022; Liu vd., 2022). Adsorpsiyon proseslerinde kullanılmak üzere birçok adsorban 

sentezlenmekte ve adsorplama etkinliği araştırılmaktadır. Kitosan iyi adsorplama özelliğiyle 

bilinen, kitinin deasetilsayonu ile elde edilen bir maddedir ve birçok çalışmada adsorban 

olarak kullanılmaktadır (Xia vd., 2022; Schio vd., 2022). Saeed vd., kitosan ile demir metal-

organik iskelet kompozit sentezlemişler ve methylene blue ve methyl orange boyalarının 

gideriminde adsorban olarak kullanmışlardır (Saeed vd., 2022). Laureano-Anzaldo vd.’nin 

yaptığı çalışmada, Cr(VI) adsorpsiyonu için kitosan, gözenekli bir kompozit üzerinde 

desteklenmiştir (Laureano-Anzaldo vd., 2022). Chen vd., benzotiyazol modifiye kitosan ile 

üstün Au(III) adsorpsiyonu gerçekleştirdiklerini bildirmişlerdir (Chen vd., 2022). Ding vd., üç 

boyutlu karboksimetil kitosan hidrojel üretip Sr
2+

 nin adsorpsiyonunda kullanmışlardır (Ding 

vd., 2022). Liu vd. ise, çapraz bağlı kitosan/maleik anhidrit polimerleri ile methylene blue 

giderimi çalışmışlardır (Liu vd., 2021). 

Bu çalışmada, hBN’ nin kitosan ile çapraz bağlanmasıyla c/hBN kompoziti sentezlenmiştir. 

Sentezlenen kompozitin adsorpsiyon özelliklerini araştırmak için sulu çözeltilerden RB 8 

boyar maddesinin giderimi üzerine çalışmalar yapılmıştır. 

2. MATERYAL VE METOT 

2.1.Materyaller 

hBN (mikron boyutta) BORTEK’ ten, kitosan (degree of deacetylation 75–85%) Aldrich’ ten, 

sulu asetik asit çözeltisi Merck’ ten, glutaraldehid çözeltisi (50%) Fluka’ dan alınmıştır. RB 8, 

Türkiye’ de bir tekstil boya üretim fabrikasından temin edilmiştir. Boya çözeltilerinin pH’ 
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larının ayarlanması için 0,1 M hidroklorik asit (HCl) ve 0,1 M sodyum hidroksit (NaOH) 

çözeltileri kullanılmıştır. 

 

Şekil 1. RB 8’ in kimyasal yapısı 

2.2.Kompozit sentezi 

Hacimce % 5’ lik asetik asit çözeltisi hazırlanarak içerisinde kitosan çözündürülmüş ve 

ardından gece boyunca karışmaya bırakılmıştır. Bu karışıma kütlece 1:1 oranında olacak 

şekilde hBN eklenmiş ve oda sıcaklığında manyetik karıştırıcıda gece boyu karışmaya 

bırakılmıştır. 1 M NaOH çözeltisi hazırlanmış ve manyetik karıştırıcı üzerine alınarak yavaş 

bir şekilde karışırken, hazırlanan karışımın tamamı şırınga yardımıyla NaOH çözeltisine 

eklenmiştir. Ekleme işlemi tamamlandıktan sonra bu şekilde gece boyunca karışmaya 

bırakılmıştır. Daha sonra c/hBN tanecikleri distile su ile pH 7’ ye ulaşılıncaya kadar 

yıkanmıştır. c/hBN taneciklerinin çapraz bağlanması için, kütlece % 2,5’ luk glutaraldehid etil 

alkol çözeltisi hazırlanmıştır. Tanecikler çapraz bağlayıcı çözeltisine eklenip çalkalamalı su 

banyosunda 60 °C’ de 15 saat reaksiyona sokulmuştur. Çapraz bağlama reaksiyonu 

tamamlandıktan sonra kompozitlerden glutaraldehidin fazlasını uzaklaştırmak için distile su 

ile yıkama yapılmıştır. Ardından kompozitler derin dondurucuda -80 °C’ de 1 gece 

bekletilmiş ve sonra liyafilizatörde 24 saat kurutulmuştur. Hazırlanan c/hBN kompozitleri 

adsorpsiyon deneylerinde kullanılmak üzere cam kaplara alınıp desikatörde saklanmıştır. 

2.3. Adsorpsiyon Çalışmaları 

c/hBN kompozitleri ile RB 8 boyar madde giderimi deneysel çalışmaları 50 mL’lik boya 

çözeltileriyle gerçekleştirilmiştir. Deneyler çalkamalı su banyosunda (Termal H11960) 120 

rpm sabit çalkalama hızında ve oda sıcaklığında yapılmıştır. Adsorpsiyon parametreleri pH (1-

9), zaman (0-10 saat), adsorban dozajı (0,25-0,75 g/L) ve başlangıç boya konsantrasyonu (20-

200 ppm) olarak belirlenmiştir. 

Sulu çözeltilerdeki RB 8 konsantrasyonlarının belirlenmesi için, belirli zaman aralıklarında 

örnek alınarak absorbans okumaları ultraviyole-görünür bölge (UV-VIS) spektrofotometre 

(Perkin Elmer, Elmer Analyst 800) ile yapılmıştır. RB 8’ in maksimum absorbans verdiği 

dalga boyu 589 nm olarak belirlenmiş ve tüm absorbans okumaları bu dalga boyunda 

yapılmıştır. 
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2.4.Kullanılan Eşitlikler 

Tanım Eşitlik Referans 

Adsorban üzerinde tutulan 

boya miktarı 
𝑞𝑒 =

(𝐶0 − 𝐶𝑒)𝑥𝑉

𝑚
 

Sultana vd., 2022 

% giderim % giderim =
(𝐶0 − 𝐶𝑒)𝑥100

𝐶0
 

Sultana vd., 2022 

Pseudo-first-order 𝑙og(𝑞𝑒−𝑞𝑡 ) = log𝑞𝑒 − 
𝑘1

2.303
t Bensalah vd., 2021 

Pseudo-second-order 
𝑡

𝑞𝑡
=

1

𝑘2𝑞𝑒
2

+
𝑡

𝑞𝑒
 

Bensalah vd., 2021 

Langmuir izoterm modeli 
𝐶𝑒

𝑞𝑒
=

𝐶𝑒

𝑞𝑚
+

1

(𝑞𝑚𝐾𝐿)
 

Yang vd., 2021 

Freundlich izoterm modeli ln 𝑞𝑒 = ln 𝐾𝐹 +
1

𝑛
 ln 𝐶𝑒 

Yang vd., 2021 

Burada; qe adsorban üzerinde dengede tutulan boya miktarı (mg/g), Co başlangıç boya 

konsantrasyonu (mg/L), Ce dengede çözeltide kalan boya konsantrasyonu (mg/L), V çalışılan 

çözelti hacmi (L), m adsorban kütlesi (g), t zaman (dk), qt bir t anında adsorban üzerinde 

adsorplanan adsorbat miktarı (mg g
–1

), k1 yalancı birinci dereceden hız sabiti (dk
–1

), k2 ikinci 

dereceden hız sabiti(g mg
–1 

dk
–1

), KL Langmuir izoterm sabiti (L/g), qm maksimum 

adsorpsiyon kapasitesi (mg/L), KF Freundlich izoterm sabiti ve n Freundlich için doğrusallık 

sabitini belirtir (Sultana vd., 2022; Bensalah vd., 2021; Yang vd., 2021). 

 

3. BULGULAR 

3.1.pH-Zaman 

RB 8’ in c/hBN üzerine adsorpsiyonuna ait başlangıç pH değerlerine bağlı olarak % giderim 

değerlerinin zamanla değişimi Şekil 2’ de verilmiştir. 
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Şekil 2. c/hBN kompoziti ile RB 8 adsorpsiyonuna ait pH’a bağlı zaman - % giderim 

grafiği (C0=100 ppm, adsorban dozajı=0,5 g/L) 

Şekil 2’ ye göre; pH 1, pH 3 ve pH 5’ te RB 8 gideriminde zamanla düzenli artışlar 

gözlenmiştir ve adsorpsiyon prosesi 600 dakika yani 10 saatte dengeye ulaşmıştır. Denge 

süreleri sonunda boyaların pH’ a bağlı yüzde giderim değerleri pH 1, pH 3 ve pH 5 için 

sırasıyla % 95,6, % 97,8 ve % 95,5 olarak bulunmuştur. pH 7 ve pH 9 için yapılan deneyler 

sonucunda ise; giderimlerin olmadığı belirlenmiştir. Buna göre; en yüksek giderimin pH 3’ te 

gerçekleştiği görülmüştür. 

Şekil 3, denge süreleri sonunda, her bir pH değeri için gerçekleştirilen giderimlerin 

görüntüsüne aittir. En yüksek giderimin pH 3 ‘ te olduğu, pH 7 ve pH 9’ da giderimlerin 

gerçekleşmediği Şekil 3’ ten de açık bir şekilde görülmektedir. 

 

Şekil 3. c/hBN kompoziti ile farklı pH’ larda RB 8 giderimine ait görüntü 

3.2.Adsorban Miktarı 

Adsorban miktarının RB 8 giderimine etkisi zamana bağlı olarak Şekil 4’ te verilmiştir. Şekil 

4’ te görüldüğü gibi; adsorban miktarının artmasıyla RB 8 giderim yüzdesi artmıştır. 

Adsorban dozajı 0,25 g/L, 0,5 g/L ve 0,75 g/L için sırasıyla % 52,8, % 97,8 ve % 99,2 

giderim yüzdeleri elde edilmiştir. 
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Şekil 4. c/hBN kompoziti ile RB 8 adsorpsiyonuna ait adsorban dozajı - % giderim grafiği 

(C0=100 ppm, pH 3, 10 saat)  

Adsorban miktarının artmasıyla yüzde giderim değerlerinin artmasına rağmen, adsorplama 

kapasitelerinin düştüğü görülmüştür (Şekil 5). Şekil 5’ e göre; adsorban dozajı 0,25 g/L’ dan 

0,75 g/L’ ye çıktığında adsorplama kapasitesi 211,5 mg/g’dan 132,3 mg/g’a düşmüştür. Buna 

göre; c/hBN kompoziti ile RB 8 gideriminde en yüksek adsorplama kapasitesinin 0,25 g/L 

adsorban dozajı için elde edildiği belirlenmiştir. 

 

Şekil 5. c/hBN kompoziti ile RB 8 adsorpsiyonuna ait adsorban dozajı – adsorplama 

kapasitesi grafiği (C0=100 ppm, pH 3, 10 saat) 

3.3. Başlangıç Boyar Madde Konsantrasyonu 

Şekil 6, RB 8’ in başlangıç boyar madde konsantrasyonunun % giderim değerlerine etkisini 

göstermektedir. Şekil 6’ ya göre, RB 8’ in başlangıç konsantrasyonuna bağlı olarak giderim 

değerleri 20 ppm, 100 ppm, 150 ppm ve 200 ppm için sırasıyla % 92,9, % 97,8, % 68,4 ve % 

52,7 olarak bulunmuştur. Buna göre; başlangıç boya konsantrasyonunun artmasıyla RB 8 için 

% giderim değerleri önce artmış ardından azalmıştır. Bu durum, fazlar arası kütle aktarımında, 

boya konsantrasyonunun yürütücü kuvvet sağlaması ile ilişkilendirilebilir (Dehghani vd., 

2019). 
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Şekil 6. c/hBN kompoziti ile RB 8 adsorpsiyonuna ait başlangıç boya konsantrasyonu - % 

giderim grafiği (pH 3, adsorban dozajı=0,5 g/L, 10 saat) 

3.4.Adsorpsiyon Kinetik Çalışmaları 

RB 8’ in c/hBN üzerine adsorpsiyonunun kinetik çalışmaları pseudo birinci derece ve pseudo 

ikinci derece kinetik modelleri ile incelenmiştir. Şekil 7 (a) ve (b) sırasıyla pseudo birinci 

derece ve pseudo ikinci derece kinetik modele aittir.  

  

(a)                                                                 (b) 

Şekil 7. (a) pseudo birinci derece ve (b) pseudo ikinci derece kinetik model grafikleri 

Ayrıca kinetik modellere ait katsayılar Tablo 1’ de yer almaktadır. Tablo 1’ de görüldüğü 

gibi, pseudo birinci derece ve pseudo ikinci derece kinetik modellere ait korelasyon 

katsayıları (R
2
) sırasıyla 0,9979 ve 0,9807 olarak bulunmuştur. En yüksek R

2
 değeri, pseudo 

birinci derece kinetik modelde elde edildiğinden, c/hBN kompoziti üzerine RB 8 adsorpsiyon 

prosesinin birinci derece kinetiğe uyduğu belirtilmiştir. Birinci derece adsorpsiyon kinetik 

modeli, adsorban yüzeyindeki boş alanlara bağlı olarak adsorpsiyon miktarının değiştiğini, 

dolayısıyla adsorplama kapasitesinin önemini açıklar (Dehghani vd., 2021). 

Tablo 1.  Pseudo Birinci Derece ve Pseudo İkinci Derece Kinetik Modellerine ait 

Parametreler 

 Pseudo Birinci Derece 

Kinetik Model 

Pseudo İkinci Derece Kinetik Model 

qe, exp 

(mg g
-1

) 

k1 (x10
3
) 

(min
-1

) 

qe, cal 

(mg g
-1

) 

R
2
 k2 (x10

3
) 

(g mg
-1

 min
-1

) 

qe ,cal 

(mg g
-1

) 

R
2
 

195,77 7,83 201,56 0,9979 0,028 250 0,9807 

3.5.İzotermler 

RB 8’ in c/hBN ile adsorpsiyonuna ait prosesin dengesi Langmuir ve Freundlich izoterm 

modelleri ile incelenmiş ve grafikleri sırasıyla Şekil 8 (a) ve (b)’ de gösterilmiştir. Şekil 8 (a) 

ve Şekil 8 (b)’ ye göre; Langmuir izotermi ve Freundlich izotermi için R
2
 değerleri 

kıyaslandığında sırasıyla 0,9962 ve 0,436 olarak görülmektedir. En yüksek R
2 

değeri 

Langmuir izoterm modeline ait olduğundan, adsorpsiyonun Langmuir izotermine uyduğu 

belirlenmiştir.  
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(a)                                                                         (b) 

Şekil 8. (a) Langmuir ve (b) Freundlich İzoterm Modeli Grafikleri 

Tablo 2, Langmuir ve Freundlich izoterm modellerinin parametrelerini ve korelasyon 

katsayılarını göstermektedir. Tablo 2’ ye göre; Langmuir modeline ait maksimum boyar 

madde miktarı (qm) değeri 434,78 mg g
-1

 ve Langmuir sabiti KL 0,28 L/mg olarak 

bulunmuştur. Langmuir izotermine göre, adsorbanın yüzeyi tek tabaka halinde kaplanır ve 

adsorpsiyon tamamlanana kadar artan yüzey doluluğunu ifade eder (Tiab ve Donaldson, 

2016). 

Tablo 2. Langmuir ve Freundlich İzoterm Parametreleri 

Langmuir Isotherm Freundlich Isotherm 

KL (L/mg) qm (mg g
-1

) R
2
 KF (mg g

-1
 (L/g)

1/n
) n R

2
 

0,28 434,78 0,9962 142,56 3,79 0,436 

 

4. SONUÇ 

Yapılan çalışmada, c/hBN kompoziti sentezlenmiş ve bu kompozit ile sulu çözeltilerden RB 8 

boyar maddesinin giderimine ait adsorpsiyon prosesine, pH, zaman, adsorban dozajı ve 

başlangıç boya konsantrasyonu parametrelerinin etkileri araştırılmıştır. Adsorpsiyon prosesi 

10 saatte dengeye ulaşmış ve pH 3’ te en yüksek giderim elde edilmiştir. Adsorban miktarının 

artmasıyla giderim yüzdelerinin arttığı fakat g adsorban başına adsorplanan boyar madde 

miktarının düştüğü belirlenmiştir. Kinetik çalışmalarda, pseudo first order ve pseudo second 

order kinetik modelleri incelenerek adorpsiyonun pseudo first order kinetiğine uyduğu 

bulunmuştur. Ayrıca adsorpsiyon için Langmuir ve Freundlich izotermleri çalışılmış ve 

Langmuir izotermi ile uyumlu olduğu görülmüştür. Sonuçlara göre, c/hBN kompozitinin sulu 

çözeltilerden RB 8 gideriminde etkili bir adsorban olduğu belirlenmiştir. 
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ABSTRACT 

In this numerical study, influence of hole position on displacement behavior of beams with 

different thicknesses and material properties was numerically evaluated under constant force 

at free end. Finite element analysis was implemented using ANSYS software. The beams 

were made of aluminium and stainless steel. Each beam has clamped-free boundary 

conditions. Results obtained from this study show that the displacement of beams with holes 

closer to clamped ends is higher than beams having holes closer to free ends. The maximum 

displacement is occurred at free ends of beams. The increasing beam thickness causes a 

decrease in the displacement values of the beams. The mechanical properties of aluminium 

and stainless steel play a significant role in the displacement analysis of the beams. 

Keywords: Finite element method, hole, beam, displacement 

 

1. INTRODUCTION 

Plates with holes can be used in different areas such as construction, aviation and automotive 

etc. Size and positions of holes on the plates can play an important role on static analysis of 

plates. This situation has led researchers to conduct research in this area. In addition, there are 

a lot of studies including the displacement analysis of beams and plates in literature. Finite 

element method was used in some of these studies. Deepha vd. (2020) performed the 

nonlinear analysis of beam including hexagonal cutoff and they used finite element method in 

the study. Korucu vd. (2019) analyzed bending and deflection behaviors of beams consisting 

of various profile geometries using theoretical and finite element methods. Deepanraj vd. 

(2011) investigated the bending stress, deflection, temperature distribution of the blade using 

different holes and finite element software ANSYS was used. Vanam vd. (2012) evaluated the 

deflections behavior of the plate based on various boundary conditions and ANSYS software 

was used. Evran (2020) analyzed deflection of laminated composite plate using finite element 

software and Taguchi methods and the maximum deflection values was obtained at free end 

of the plates. Mehar ve Panda (2019) examined the displacement behavior of multi-walled 

sandwich panel made of carbon nanotube. As can be seen from mentioned literature, there is 

no study including displacement analysis of different hole positions on beams made of 

different materials using various thicknesses. In this study, numerical analysis was achieved 

using  

ANSYS Parametric Design Language (APDL) software. The beams were modelled under 
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clamped-free boundary conditions. In study, thickness, material type, hole positions of beams 

on displacement analysis were investigated using finite element method. 

2. MATERIALS 

The beams were made of two different metals. The materials were chosen as aluminium and 

stainless steel.  The material properties were tabulated in Table 1. 

 

Table 1. Material properties 

Material 
Properties 

E (N/m
2
) ν 

Aluminium (Al) (Uymaz ve Aydogdu, 2007) 70 × 10
9
 0.30 

Stainless steel (SUS304) (Zhao vd., 2009) 207.78 × 10
9
 0.3177 

 

To calculate the displacement values of beams according to mechanical properties of 

materials, twelve beams were used. Six beams were modelled from aluminium whereas the 

other beams were modelled using stainless steel. 

3. FINITE ELEMENT ANALYSIS 

Deflection analysis of beams with different holes was performed using ANSYS APDL 

software. A force of 10N was applied at free end of beams and it was implemented in y axis. 

In mesh operation, element edge length was used as 1 and it was carried out using triangle 

elements. SHELL281 element type was selected for modelling. This element type consists of 

8 nodes including 6 degrees of freedom for each node: translations in the x, y, and z axes, and 

spins around the x, y, and z-axes. Analysis type was determined as static. Globally assembled 

matrix is considered as symmetric. Degrees of freedom (DoF) is assumed as UX, UY, UZ, 

ROTX, ROTY, ROTZ. DoF was employed as zero for clamped end of beams. The beams 

have clamped-end for left edge and free-end for right edge. The beams were analyzed under 

clamped-free boundary conditions and the beam size was presented in Figure 1. 

 
Figure 1. Beam size 

 

Table 2. Coordinates of holes on beams 

Beam Type 
Hole Position 

X Axis Y Axis Z Axis 

Beam 1 125 mm 25 mm 5 mm  

Beam 2 125 mm 25 mm  10 mm 

Beam 3 250 mm 25 mm 5 mm  

Beam 4 250 mm 25 mm  10 mm 

Beam 5 375 mm 25 mm 5 mm  

Beam 6 375 mm 25 mm  10 mm 
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Thicknesses of beams were used as 5mm and 10mm. Also, length and width of the beams 

were considered as 500mm and 50mm, respectively. Positions of holes on the beams were 

given Table 2 in accordance with coordinate system. 

 

4. RESULTS AND DISCUSSIONS 

This study deals with the effect of hole positions on displacement of beams made of Al and 

SUS304 materials using different beam thicknesses under clamped-free boundary conditions. 

Numerical displacement results obtained from finite element software ANSYS APDL were 

given in Table 3. 

 
Table 3. Numerical results 

Beam Type 

Displacement 

y for Al 

(mm) 

y for SUS304 

(mm) 

Beam 1 0.116276 0.039170 

Beam 2 0.058064 0.019560 

Beam 3 0.117424 0.039556 

Beam 4 0.058634 0.019752 

Beam 5 0.119333 0.040199 

Beam 6 0.059581 0.020071 

 

 
Beam 1 for AL 

 
Beam 1 for SUS304 

 
Beam 2 for AL 

 
Beam 2 for SUS304 

 
Beam 3 for AL 

 
Beam 3 for SUS304 

 
Beam 4 for AL 

 
Beam 4 for SUS304 

 
Beam 5 for AL 

 
Beam 5 for SUS304 

 
Beam 6 for AL 

 
Beam 6 for SUS304 

Figure 2. Numerical results for displacement of beams 
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As can be seen from Table 3, displacement values of the beams made of Al material are 

higher than beams made from SUS304 material. This situation can be explained by the 

different mechanical properties of materials. Also, increase of the thicknesses of the beams 

causes the decreases of the displacement of the beams. This result can be described by the 

increase in beam stiffness. As the holes get closer to the clamped ends, the displacement 

values increases. Displacement results calculated using finite element software ANSYS 

APDL were designed in Figure 2, visually. Figure 2 shows that the maximum affected areas 

of the beams were detected as free-ends. 

5. CONCLUSION 

In the study, numerical displacement analysis of the beams with different hole positions and 

thickness was solved using finite element software ANSYS APDL. The beams were made of 

aluminium and stainless steel. Twelve numerical analyses were performed in accordance with 

three hole positions and two metal materials. The beams have clamped-free boundary 

conditions and the constant force was applied at free end of beams. Conclusions obtained 

from this study are as follows: 

 Displacement values of the beams with holes near clamped-end are higher than the 

beams with holes near free-ends. 

 Mechanical properties of materials play important role on displacement analysis of the 

beams. 

 The maximum affected field on displacement behavior of the beams are monitored as 

free-ends whereas the minimum affected areas are observed as clamped-ends. 

 Under clamped-free boundary conditions, displacement result of the beams made of 

SUS304 material for each hole position is smaller than the beams designed from Al 

material. 

 The increase of the thickness of the beams leads to the decrease of the displacement 

values of the beams. 
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ÖZET 

Bir kıyafetin bir parçası olarak ya da kişisel bir aksesuar olarak giyilebilen teknolojik ürünleri 

kapsayan giyilebilir teknolojiler insanların hayatını kolaylaştırmaktadır. Son yıllarda büyük 

bir hızla gelişen teknoloji sayesinde giyilebilir teknoloji ürünlerinde büyük ilerlemeler 

kaydedilmektedir. 

Günlük aktiviteleri hatırlatan ve analizlerini yaparak kişisel verileri kolayca takip etmeyi 

sağlayan kıyafetler, saatler ve bilekliklerle başlayan giyilebilir teknoloji ürünleri; kemerler, 

şapkalar, ayakkabı ve çantalarla zenginleşerek ilerlemesini sürdürmektedir. Bu ürünler çeşitli 

akıllı sensörler, kablosuz bir güç kaynağı ya da güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji 

sistemlerinden yararlanarak çalışmaktadır.   

Son yıllarda moda sektöründe yapılan fuar ve defilelerde teknolojik kıyafet ve aksesuarların 

yoğun olarak kullanılmaya başlandığı görülmektedir. Özellikle yenilenebilir enerji 

kaynaklarının farklı tasarımlarla birleştirilmesi fikri ortaya çıkmış; bu da daha fonksiyonel ve 

inovatif yaklaşımların oluşmasını zorunlu kılmıştır.  

Giyilebilir teknolojilerde kullanılan yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş enerjisinin 

kullanımı ile giysi ve aksesuarlar aracılığıyla güneş ışığını toplayarak telefon şarj edebilme 

imkanı bulunmaktadır. 

Yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş enerji sistemlerini kullanarak cep telefonlarını şarj 

edebilen çeşitli aksesuar tasarımlarının yapılmasını kapsayan bu çalışmada esnek güneş 

panelleri kullanılmıştır. Tasarımlar yapılırken esnek güneş panelleri ile teknoloji kullanımının 

yanı sıra estetik unsurlar da göz önünde bulundurulmuştur. 

Çalışmada farklı kullanım amacına hitap eden beş adet çanta tasarımı yapılmış ve üretilmiştir. 

Üretimi yapılan çantalardaki telefon şarj mekanizmasının çalışıp çalışmadığı gün ışığında test 

edilmiştir. Herhangi bir depolama alanı öngörülmeden anında şarj özelliği olan tasarımların 

bir telefonu gün ışığında yaklaşık 2-3 saatte şarj edebildiği gözlemlenmiştir.  

Enerji kaynağının sürekli olarak taşınabilir ve erişilebilir olmasını sağlayan tasarımların, 

teknolojiye olan bağımlılığın hayatın hızını yavaşlatmasını önleyeceği, sektörde yenilikçi, 

sürdürülebilir ve inovatif alternatiflerin artmasına olanak sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Güneş Enerji Sistemleri, Esnek Güneş Paneli, Giyilebilir Teknolojik 

Ürünler, Tasarım 
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ABSTRACT 

Wearable technologies, which include technological products that can be worn as a part of an 

outfit or as a personal accessory, make people's lives easier. Thanks to the rapidly developing 

technology in recent years, great progress has been made in wearable technology products. 

Wearable technology products, starting with clothes, watches and wristbands, that remind 

daily activities and enable easy tracking of personal data by analyzing them; It continues its 

progress by enriching itself with belts, hats, shoes and bags. These products work by utilizing 

various smart sensors, a wireless power source or renewable energy systems such as solar 

energy. 

In recent years, it is seen that technological clothes and accessories have been used intensively 

in fairs and fashion shows in the fashion sector. In particular, the idea of combining 

renewable energy sources with different designs has emerged; This necessitated the formation 

of more functional and innovative approaches. 

With the use of solar energy, a renewable energy source used in wearable technologies, it is 

possible to charge the phone by collecting sunlight through clothing and accessories. 

Flexible solar panels were used in this study, which includes designing various accessories 

that can charge mobile phones using solar energy systems, which are a renewable energy 

source. While designing, aesthetic elements were taken into consideration as well as the use 

of technology with flexible solar panels. 

In the study, five bags that appeal to different usage purposes were designed and produced. It 

has been tested in daylight whether the phone charging mechanism in the bags produced is 

working or not. It has been observed that designs with instant charging feature without any 

storage foreseen can charge a phone in daylight in approximately 2-3 hours. 

It is thought that the designs that ensure that the energy source is constantly portable and 

accessible will prevent the dependence on technology from slowing down the pace of life, and 

will allow the increase of innovative, sustainable and innovative alternatives in the sector. 

Keywords: Solar Energy Systems, Flexible Solar Panel, Wearable Technological Products, 

Design 

GİRİŞ 

Giyinme kavramı eski çağlarda insanların örtünme ihtiyacı olarak başlamış, zamanla 

kişilerin kendini göstermesi, ifade etmesi, süslenme ya da statü göstergesi olarak gelişim 

göstermiştir. Başlarda az sayıda ve zahmetli ya da kişilerin kendi dikimiyle yapılan giysi 

üretimi, sanayi devrimi ile birlikte yerini seri üretim ve hazır giyime bırakmış; bireysel 

olarak yapılan üretimler kişiye özel tasarımlar olarak adlandırılmaya başlamıştır. 

Teknolojinin hayatımıza daha fazla girmesiyle birlikte, birçok alanda olduğu gibi moda ve 

hazır giyimde de üretim ve tüketim hızı artmış, bir koleksiyonun artık mevsimsel değil 

neredeyse haftalık süreçlerde çıkması söz konusu olmuştur. Hızlı moda kavramı, hızlı 

tüketimi beraberinde getirmiş bu durum görsel anlamda estetik bir görünüm yaratmasına 

rağmen ne yazık ki ekolojik olarak zarar verici bir yaklaşım olmuştur. Tüketimin her alanda 

bu denli hızlanması doğaya bırakılan atıkları artırmış ve küresel bir iklim krizine yol 

açmıştır. Bu krizle birlikte birçok sektör doğal kaynakların nasıl daha verimli olabileceğinin 

ve bu iklim krizini nasıl durdurabileceklerinin yolunu aramaya başlamıştır. 
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Küresel iklim krizi ve ekolojik döngünün giderek bozulmasına bağlı olarak birçok sektörün 

yönelimi olan sürdürülebilir yaklaşımlar, Covid-19 pandemisinin etkileri, insanların değişen 

yönelimleri gibi faktörler hayatı dijitalleştirmiş, bireyselleştirmiş ve birçok alanda teknolojiye 

bağımlı duruma getirmiştir. 

Kişilerin teknolojiye olan bu zorunlu bağımlılığı, kullanılan cihazların gün içerisinde 

defalarca şarj edilmesini gerektirmeye başlamıştır. Bu şarj sorunu genellikle hareketli olarak 

yaşamayı kısıtlamakta, kişiler için zaman kaybına neden olmaktadır.  

Günümüz hazır giyim sektörü, genellikle hızlı tüketim ve hızlı moda anlayışına yönelik 

ürünler üretmektedir. Ancak giderek bozulan ekolojik döngüyü toparlamak için hızlı modaya 

olan bu yönelim yavaşlatılmalı ve enerji kaynaklarının kullanımı verimli hale getirilmelidir. 

Bu çalışmalar moda sektöründe multidisipliner yaklaşımlarla az tüketim ve yenilenebilir 

enerji kaynaklarının farklı tasarımlarla bir araya getirilmesi görüşünü ortaya çıkarmıştır. Bu 

da daha fonksiyonel ve inovatif tasarım yaklaşımlarının benimsenmesini zorunlu kılmaktadır.  

Bu çalışmada yukarıda bahsi geçen görüşlere ilişkin yapılan çalışmalara katkı sunmak 

amacıyla güneş enerji sistemlerini barındıran çanta tasarım ve üretimleri yapılmıştır. Konuyla 

ilgili olarak yurt dışında yalnızca tekstil yüzeyleri ile yapılmış uygulama örnekleri bulunmuş; 

ancak ülkemizde yapılmış herhangi bir tasarım ve üretim bilgisine erişilememiştir.  

Yapılan tasarımlarla üretilen enerji herhangi bir depolama aygıtında depolanabilir ya da direkt 

kullanılabilir özellikte olacaktır. Yağmur ya da su ile teması güneş enerjisinden enerji 

üretimini etkilememektedir. Panellerin gün ışığına maruz kalması yeterlidir, güneş ışığını 

direk görmesine gerek yoktur. 

Uzun ömürlü olması fikrinden yola çıkılarak gerçek deri kullanılarak üretilen tasarımlara 

yenilenebilir enerji kaynaklarının entegre edilmesi ile oluşturulacak ürün, yavaş moda akımını 

ve her anlamda doğa dostu yaklaşımı destekleyecektir.  

Problem Durumu 

Küresel iklim krizi ve Covid 19 pandemisinin bir sonucu olarak değişen hayat şartları ve yeni 

yönelimler birçok sektörde olduğu gibi moda ve hazır giyim sektöründe de büyük 

değişikliklere yol açmıştır. Moda sürdürülebilirlik ve giyilebilir teknolojiler olmak üzere iki 

ana akıma yönelmiştir.  

Sürdürülebilirlik, çevre değerlerinin ve doğal kaynakların akılcı yöntemlerle kullanılması ve 

günümüz kaynaklarının gelecek nesillere aktarılması ilkesiyle ekonomik ve çevresel 

gelişmenin sağlanmasını amaçlayan çevreci dünya görüşü olarak tanımlanabilir. 

Sürdürülebilir bakış açısı ile doğal kaynaklar verimli kullanılmalı, ekolojik, ekonomik ve etik 

olarak üretim ve tüketim yapılmalıdır. Tüm sürüece yansıtıldığında tasarım aşamasından 

tüketim aşamasına kadar tüm sürece sürdürülebilir bir yaklaşım sergilenmelidir. Moda 

sekötlörünün iki yönelimi olan sürdürülebilir yaklaşımlara değişen hayat şartları beraberinde 

insanların farklı bakış açılarını getirmiştir. Günümüzde pek çok tüketici giyilebilir teknoloji 

ürünlerini tercih etmeye başlamıştır. Önceleri lüks tüketim ya da statü göstergesi olarak 

kullanılan giyilebilir teknoloji ürünleri, birçok tüketici için artık ihtiyaç durumuna gelmeye 

başlamıştır. Tercih edilme sıklığının artması sektörün bu alandaki üretiminin ve farklı ürün 

üretme ihtiyacının artmasını sağlamıştır. 
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Teknolojinin hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olması, küresel iklim krizi ve enerji 

kaynaklarının verimli kullanılması gerekliliğiyle birlikte, enerji ihtiyacı en hızlı ve pratik nasıl 

giderilir sorusunun cevapları aranmaya başlanmış olup dünyanın ana enerji kaynağı güneş 

günlük yaşantımızda kullanılan enerji için de ilham kaynağı durumuna gelmiştir. Bu durumda 

moda sektöründe sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması ve bunların 

moda sektöründe uygulanması hem yenilikçi hem de ekolojik olarak çevre dostu bir yaklaşım 

olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş enerji sistemlerini kullanarak cep telefonlarını şarj 

edebilen çeşitli giysi ve aksesuar tasarımlarının yapılmasını kapsayan bu çalışmanın,  enerji 

kaynağının sürekli olarak taşınabilir ve erişilebilir olmasını sağlayan tasarımlar ile teknolojiye 

olan bağımlılığın hayatın hızını yavaşlatmasını önleyeceği, sektörde yenilikçi, sürdürülebilir 

ve inovatif alternatiflerin artmasına olanak sağlayacağı düşünülmektedir. 

Araştırmanın Amacı 

Giyilebilir teknoloji ürünü olarak adlandırılabilecek ve deri ile üretilecek çanta tasarımları 

yapılması hedeflenen bu çalışmada ürünler doğa dostu yaklaşımı destekleyecek inovatif 

tasarımlar olacaktır. Bu yönüyle çalışmanın amacı, sürdürülebilir bir dünya için yavaş moda, 

ekolojik moda akımını destekleyecek yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş panelleri 

eklenmiş çevre dostu ürünler üretmektir. 

Araştırmanın Önemi 

Çalışma sonunda elde edilecek çanta tasarımları; enerji kaynağının sürekli olarak taşınabilir 

ve erişilebilir olmasını sağlayarak, teknolojiye olan bağımlılığın hayatın hızını yavaşlatmasını 

önleyeceği, sektörde yenilikçi, sürdürülebilir ve inovatif alternatiflerin artmasına olanak 

sağlayacağı düşünülmektedir.  

KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

Giyilebilir Teknoloji 

Genellikle kullanıcının vücuduna giysi ve aksesuar yardımıyla takılan, sensörler aracılığıyla 

kullanılacağı alanda veri takibi ve uygulaması yaparak kullanıcının yaşamını kolaylaştıran 

teknolojik cihazlar genel olarak giyilebilir teknoloji ürünleri olarak adlandırılmaktadır.   

En basit tanımı ise eller tarafından desteklenmeyen vücuda tutturulmuş birden fazla teknolojik 

öğeyi kapsamaktadır. 

Giyilebilir teknoloji ürünleri ile yapılabilecekler neredeyse sınırsızdır. Birçok alanda lüks bir 

tüketim olarak başlayan giyilebilir teknoloji ürünleri, değişen yaşam standartlarında önemli 

bir ihtiyaç haline gelmiş her kesimden kullanıcıya hitap edebilen çeşitleri yapılmaya 

başlanmıştır. Kullanıcıyı bir tehlikeden korumak, sağlık verilerini takip etmek, güneş veya 

kinetik enerji toplayarak yenilenebilir enerji kaynağı oluşturmak, yaşlılarda ve çocuklarda 

konum belirleme, tehlike algılama gibi amaçlarla ve genel olarak vücuttan bilgi toplamak için 

kullanılmaktadır. 

Moda ve Giyilebilir Teknoloji 

Giyilebilir teknoloji ifadesi, giyilebilir kelimesi ile örtüşerek moda sektörünün de yeni 

yönelimlerinden biri olmaya başlamaktadır. Giysi yada aksesuara entegre edilen teknolojik 

ürünler, yalnız başına aksesuar olarak kullanılan ürünler sektörde hızla yerini almaya 

başlamakta ve tüketiciler içinde farklı inovatif bir alternatif olmaktadır. 
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Giyilebilir teknolojiler ya da giyilebilir teknolojik ürünler moda alanında estetik ve stili 

işlevsel teknolojilerle birleştirerek tasarlanmış aksesuarlardır. Tüm giysilerin sosyal psikolojik 

ve fiziksel işlevleri bulunmaktadır. Giyilebilir cihazlar ya da akıllı tekstiller aracılığıyla bu 

işlevler güçlendirilmektedir. Giyilebilir ürünlerde işlevsellik ya da estetik olması oldukça 

önemlidir. İşlevsellik ön planda tutulacağı zaman ana amaç kullanıcıya kolaylık sağlamak 

olacaktır. Bu amaçla yola çıkıldığında giysilerin imalatına teknoloji dahil edilerek 

çalışılmaktadır (Sezgin 2020). 

Giyilebilir teknoloji entegre edilerek yapılan giysi ve aksesuarlar sadece veri analizi ile 

kalmamaktadır. Daha işlevsel, yenilikçi ve inovatif yaklaşımlarla desteklenmeye 

başlanmaktadır. İklim krizinin de bir sonucu olan yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, 

bu alanda modaya yansımaktadır. Dünyanın en doğal ve yenilenebilir enerji kaynaklarından 

olan güneş, güneş enerjisi üreten panellerin ilham kaynağı olarak, giysi ve aksesuarlarda 

kullanılması fikrini ortaya çıkarmıştır.  

Güneş Enerji Sistemleri 

Çoğunlukla su ısıtma sistemi olarak karşımıza çıkan Güneş enerjisi,  binalarda ısıtma, 

soğutma ve sıcak su elde etmek için kullanılmaktadır. Farklı ve son yıllarda yaygınlaşmaya 

başlayan uygulama türü ise güneş panelleri kullanarak yapılan fotovoltaik uygulamalardır.  

Üzerine düşen güneş ışınımını direkt olarak elektrik enerjisine çeviren güneş panelleri doğru 

akım üretirler. Bu paneller, seri veya paralel bağlanarak, ürettikleri akım ve gerilim değerleri 

yükseltilebilir. Üretilen akımın depolanmasının istendiği durumlarda akümülatöre gerek 

vardır (Karamanav 2007). 

Güneş Panelleri 

Güneş pilleri, yüzeylerine gelen güneş ışığını doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren yarı 

iletken maddelerdir. 

Güneş pilleri (fotovoltaik diyotlar) üzerine güneş ışığı düştüğünde, güneş enerjisini doğrudan 

elektrik enerjisine çeviren düzeneklerdir. Bu enerji çevriminde herhangi devingen (hareketli) 

parça bulunmaz. Güneş pillerinin çalışma ilkesi, Fotovoltaik (Photovoltaic) olayına dayanır. 

Fotovoltaik prensibe göre panellerin üzerine ışık düştüğü zaman uç kısımlarında elektrik 

gerilimi oluşur. Panellerin oluşturduğu enerjinin kaynağı yüzeyine gelen güneş enerjisidir. 

Panelin yapısına bağlı olarak %5-%70 arasında bir enerji oluşturma potansiyeline sahiptir 

(Karamanav 2007). 

Ülkemiz bulunduğu iklim kuşağı dolayısıyla güneş enerjisinin verimle kullanılabileceği bir 

konumda bulunmaktadır. Küresel iklim krizinin oldukça ciddi boyutlara geldiği içinde 

bulunduğumuzu süreçte, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim oldukça büyük önem 

taşımaktadır. Doğaya en çok zarar veren sektörlerden birisi olan moda sektöründe, daha doğa 

dostu inovatif yaklaşımlar hızla artmaktadır. Sürdürülebilir ve ekolojik olan tasarımlara 

alternatif olarak güneş panelleri yerleştirilerek giysi ve aksesuar tasarımları yapılması doğa 

dostu bir bir yaklaşım olarak karşımıza çıkmaya başlamaktadır. 

Özkendirci (2018)’ye göre; ‘’Giyilebilir enerji hasadı, iletken tekstil malzemeleri ve 

giyilebilir sensörler alanlarında yapılan araştırmalar, elektronik ekipmanların kullanıcının 

giyimden beklentilerine engel olmayacak şekilde giyim ürünlerine adaptasyonunu sağlayan 

gelişmeler ortaya koymaktadır. 
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Doğal kaynakların hızla azalması ve çevre kirliliğinin giderek artması her alandan 

tasarımcıların, daha az kaynakla, çok fonksiyonlu, uzun ömürlü ve geri dönüştürülebilen 

ürünler tasarlaması konusunda baskı oluşturmaktadır. Tekstil tasarımcılarının çağın 

gereklerine uyum sağlamaları açısından yeni malzemeleri araştırmaları ve alışılmışın dışında 

farklı malzemelerle çalışmaya açık olmaları önerilmektedir.   

Güneş panelleri yerleştirilerek enerji hasadı yapılması amaçlı üretilen tasarımlar, yıkama ve 

temizlik gibi sorunların aşılamaması nedeniyle hayatımızda henüz yeteri kadar yer 

alamamıştır. 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Giyilebilir teknolojilerde kullanılan yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş enerjisinin 

kullanımı ile giysi ve aksesuarlar aracılığıyla güneş ışığını toplayarak telefon şarj edebilme 

imkanı bulunmaktadır. 

Yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş enerji sistemlerini kullanarak cep telefonlarını şarj 

edebilen çeşitli aksesuar tasarımlarının yapılmasını kapsayan bu çalışmada esnek güneş 

panelleri kullanılmıştır. Tasarımlar yapılırken esnek güneş panelleri ile teknoloji kullanımının 

yanı sıra estetik unsurlar da göz önünde bulundurulmuştur. 

Yapılan tasarımlarda üretilen enerji herhangi bir depolama aygıtında depolanabilir ya da 

direkt kullanılabilir özellikte olacaktır. Yağmur ya da su ile teması güneş enerjisinden enerji 

üretimini etkilememektedir. Panellerin gün ışığına maruz kalması yeterlidir, güneş ışığını 

direk görmesine gerek yoktur. 

Ortaya çıkan tasarımların aşağıdaki problemlere çözüm olması hedeflenmektedir. 

●Mobil kişilerin enerjiye ulaşmada yaşadığı sıkıntı 

●Cep telefonu, akıllı saat, giyilebilir teknoloji ürünlerine kullanıcıların bağımlılığı 

●Batarya ve powerbank gibi enerji ve depo cihazlarına mahkûm olmaları 

●Cihazların uzun süreli şarjları ve mobilizeyi engellemesi 

●Güneş enerjisi gibi doğal bir kaynağın bu alanda kullanılmaması  

●Şuan kullanılan enerjilerin ücrete tabi olması  

Ürünlerin modelleri yapılırken içinde bulunulan pandemi süreci ve küresel iklim krizinden 

esinlenilerek tasarımı yapılmıştır.  

Ürünler sürdürülebilir bir yaklaşımı, hızlı moda hareketine karşı yavaş modayı desteklemek 

adına deri olarak tasarlanmış ve tasarımlarda minimal bir görünüş tercih edilmiştir. 

Covid-19 pandemisi herkese bir kafese konulmuş hissi yaratmıştır. Pandeminin verdiği bu 

psikolojik yıkım, iklim krizi ile birleşince birçok alanda kısıtlanma hissedilmeye başlanmıştır. 

İklim krizinin en büyük sıkıntısı olan küresel ısınma ve su kayıplarını engellemek için birçok 

enerji kaynağını daha akıllı ve verimli kullanmak gerekmektedir. Bu durum yenilenebilir 

enerji kaynaklarına yönelimi artırmaktadır.  

Koleksiyonu oluştururken hem pandemi sürecinin kısıtlanma hissi hem de enerji kaynaklarına 

olan bu kısıtlı erişim gerekliliğini yansıtabilmek için, her panelin üzerine farklı şekillerde ve 

enerji üretimini engellemeyecek şekilde kafes görüntüsü yapılmıştır. 
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Vücut Çantası Tasarımı 

Görsel 1 de görseli paylaşılmış olan çanta ön bedende çapraz yerleşecek şekilde 

tasarlanmıştır. Çantanın ön yüzünde 3 adet güneş paneli asimetrik şekilde konumlandırılmış, 

panellerin enerji aktarımı yapacak kablosu ve usb girişi çantanın içinde bir iç cebe 

uzatılmıştır. Çantada renk olarak lacivert tercih edilmiş, panellerle renk dengesi olabilmesi 

için yanardöner deri ile şerit yapılmıştır. 

 

Görsel 1 

Sırt Çantası Tasarımı 

Görsel 2 de görseli paylaşılmış olan çanta sırt çantası ve sporluğunun yanı sıra estetikliğine 

vurgu yapılarak tasarlanmıştır. Mor deri kullanılarak yapılan çantada, ön yüzünde yeterli 

enerjiyi sağlayacak 3 adet güneş paneli yerleştirilmiştir. Panellerin üzerinden kafesten 

esinlenilerek şerit şekilde geçirilen deriler çantanın yanlarından püskül olarak sarkmaktadır. 

Panellerin enerji aktarımı yapacak kablosu ve usb girişi çantanın içinde bir iç cebe 

uzatılmıştır. 
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Görsel 2 

Bel Çantası Tasarımı 

Görsel 3 de görseli paylaşılmış olan lacivert deri kullanılarak yapılan bel çantası, salaş bir 

görseli olması adına kalça hizasından bir torba takılmış imajı vermektedir. Çantanın ön 

yüzüne ‘’T’’ şeklinde 3 adet panel yerleştirilmiş, simgelenmiştir. Panellerin enerji aktarımı 

yapacak kablosu ve usb girişi çantanın içinde bir iç cebe uzatılmıştır.panellerin üzerinden 

‘’U’’ şeklinde bir bant geçirilerek kafes ve hapsolma  

 

Görsel 3 

Spor/Postacı Çantası Tasarımı 

Görsel 4 te gösterilen lacivert deri kullanılarak yapılan çanta, omuz askısına paneller 

yerleştirilecek şekilde tasarlanmıştır. Omuz askısı panel boyutlarına uygun boyutta tasarlanan 

çanta, hem spor kullanımı için hem de çok eşya taşınması gereken durumlar için kullanışlı 
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olması hedeflenmiştir. Askıya yerleştirilen panellerin enerji aktarımı yapacak kablosu ve usb 

çıkışı, çantanın içine uzatılmıştır. Çantaya gümüş rengi deri ile biye yapılmış, panellerin 

üzerine ise gümüş rengi deri ile kafes görüntüsü yapılmıştır.  

 

Görsel 4 

Çanta Tasarımı Çoklu Kullanım 

Görsel 5 te görseli ve teknik çizimi paylaşılmış olan lacivert deri kullanılarak yapılan bel 

çantası, Motosiklet ve bisiklet kullanıcıları hedef alınarak tasarlandığı için bacağa da 

bağlanabilen klipslere sahiptir. Panelleri ayrı bir deri üzerine yapılmış ve çıtçıtlarla çantaya 

istenildiğinde takılabilir özelliktedir. 

 

Görsel 5 
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BULGULAR VE YORUM 

• Kullanılan paneller güneş ışığı ile tam temasında yüksek performans sağlamakta, 

ancak gün ışığı olan ortamda belli bir miktar enerji üretebilmektedir. Tam temas 

olmayan ışığın olduğu ortamda Üretilen enerji miktarı her cihazı şarj edememektedir. 

• Kullanılan paneller ya da kullanılan USB çıkışı kaynaklı bazı cihazların şarj 

edilebilmesinde sorun yaşanmaktadır. Bu cihazların ihtiyacı olan enerji miktarı 

üretilmesine rağmen şarj kabloları cihazlara takıldığında şarj olmadığı 

gözlemlenmiştir. 

• Panellerin su geçirmez özelliği olması nedeniyle ve suda çalışması test edildiğinde 

tasarımları yaparken panellerin üzerine herhangi bir koruma yapılmasına gerek 

duyulmamıştır. Yapılan ürünlerin deri ile yapılmış olması, kumaş kadar suyu 

emmeyeceği için panellerin dış yüzeyde tutulması sorun çıkarmamıştır. 

• Kullanılan paneller esnek oluşu, dikilmesi, su geçirmez özelliği ile bir çok ürünle 

kullanılabilir. Ancak panellerin boyutu, dikim alanının kısıtlı olması tasarımsal 

anlamda zorluk oluşturmaktadır. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Ekolojik dengenin bozulması ile birlikte hızla artmaya devam eden iklim krizi birçok enerji 

kaynağına daha duyarlı davranılmasını gerektirmektedir. Bu doğal ve yenilenebilir enerji 

üretiminde en verimli kaynağımız olan güneş enerjisini her anlamda kullanabilmek, 

sürdürülebilirlik açısından doğaya büyük oranda katkı sağlayacaktır. Esnek güneş panelleri 

yerleştirilerek oluşturulan bu giysi ve aksesuarlar giyilebilir enerji teriminin hayatımıza 

yerleşmesini sağlayacaktır. Enerji kaynağının sürekli üzerimizde olması yani başka bir değişle 

giyilebilir enerji kullanımı hızla artan hayat temposuna teknoloji ile olan bağımlılığımızın 

hayatımızın hızını kesmesini engelleyecektir. 
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ABSTRACT 

Tax culture strategies are particularly important for taxpayers and state economic prosperity. 

In general, strategies are - legal conduct of economic activities, regulating obligations by law 

and managing economical risks. Those strategies support raising awareness of responsibilities 

in taxpayers, which serve avoiding their and states economic loss. 

Managing tax system implies regulating its components by state. Regulating means following 

processes – refinement of taxes, making processes and results of avoiding processes clear 

about liabilities and rights for each involved side (tax authority and taxpayer). As an outcome, 

tax system is based on three main points – tax legislation, communication between tax 

authority and taxpayer and tax control.  

Tax legislation in Georgia is constantly changing and leads to unstable environment for 

business development within country. For effective tax administration and economic 

development have been identified several obstructive issues: 

• Constant change of tax legislation; 

• Non-compliant sanctions; 

• Low awareness of tax legislation in taxpayers.  

In order to raise tax culture, it is not important to focus on the strictness of the punishment, 

but on a comprehensive system of control. In Georgia, tax code in addition has normative act 

as a separate document. Both documents should be equally understandable for both – 

taxpayers and tax auditors. 

Tax culture is important for state economic policy and for creating developed economic 

environment for taxpayer. In addition, it will promote the economic activity of small and 

medium-sized businesses in Georgia. 

Keywords: Taxpayer; Tax Code; Tax control; tax legislation. 

 

Introduction  

Tax administration system is the main lever of fiscal policy. As it is known, tax system has 

two main functions - Fiscal and Stimulating. (Shainidze, 2016, P.14). Fiscal function can be 

performed by tax administration, but it has a short-term effect. Also, without stimulating 

levers it will be dangerous in long-term performance. Finding optimal ratio between those two 

functions is crucial for strong tax system. Taxation system should ensure economic 

development, support rivals on market, format budget revenue, reduce deficit and achieve 

financial stability. Therefore, taxation system should perform both, fiscal and stimulating 

policies. (Transparency International Georgia, 2010) The main tasks of tax administration 
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system are collection and processing information, planning and forecasting, tax regulation and 

tax control. (Shainidze, 2016, p. 18) 

Collection and processing information. Accounting, tax and statistic reports are needed for 

performing tax administration. Based on analyzing collected information amount of revenue 

and tax payable is defined for each taxpayer. 

Planning and forecasting. The main task for tax planning is defining possible collected 

amount of taxes for different regions and organizations. On the one hand it promotes 

performing fiscal function and on the other hand gives possibility to establish benefits for 

taxpayers to increase their savings.  

Tax execution. This process is done according to tax mechanism by executive structures of 

government. Tax execution includes developing reporting sheets, defining benefits, avoiding 

and responding to tax violations and controlling tax process. 

Controlling tax process. Controlling tax process is type of financial control by government. 

This process includes different methods of controlling and analyzing tools. For tax execution 

Georgian tax code defines two types of control mechanisms: current process control and tax 

audit. Current process control combines several methods itself: Timing, tax monitoring, 

control procurement and inventory inspection. Current process control is executed without 

any advance warning. (Rogava. 2018). 

Main text  

The main component of tax administration is informing taxpayers. Georgian tax code defines 

three ways of informing taxpayers: guidance by legislation, public and preliminary decisions. 

(Order № 12 of the Minister of Finance of Georgia, 2012) 

According to the officially published annual financial reports, taxpayer awareness is very low. 

So the reference for guidance by legislation is not effective. The fines imposed on taxpayers 

for each non-fulfillment of obligations under the Tax Code of Georgia equals to hundreds of 

million Laris (GEL). (Revenue Service. 2018) Therefore, tax culture improvement needs 

legislative changes which should include awareness and mental change of each involved 

person, department or executive service. 

Tax audit and monitoring results 2018: 

 

Table N1. Department Of Audit: 

 Within 2018, totally 4,656 tax inspections have been scheduled in the Department of 

Audit. Including: field audit – 994, full cameral audit – 1,075; thematic audit – 2,587. 
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  In 2018, 4,061 tax audits were completed (field audit – 992; cameral audit – 873; 

thematic – 2,196).  

 Including, from the inspections begun in 2018, 3,602 inspections were completed 

(field audit - 827; cameral audit – 612; cameral thematic – 2,163). 

 

Table N2. Tax Monitoring Department 

Inspecting commodity waybills during the transportation of goods - 57,775, Number of 

penalized persons - 7,045, the amount of fines - 7,173,700 GEL; for further inspection, the 

relevant materials for 69 taxpayers have been sent to the Investigation Service of the Ministry 

of Finance. 

 

Table N3. Tax Monitoring Department: 

Initiated inventory - 3,893 (including, full - 1,005, selective - 2,888). Completed - 3,654 

(including, full – 758, selective 2,896), sanction - 16, 833,053 GEL (including, full - 

14,111,470 GEL, selective - 2,721,583 GEL); 

In the past several years Revenue Service has carried out different reforms – personal tax 

agent, preliminary decision, tax agreement, special tax regimes for micro and small 
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businesses, precinct dedicated tax officer and etc. (Ministry of Finance of Georgia. 2011) 

Besides the reforms, knowledge of tax code in taxpayers is still low. This problem is caused 

by faulty contents of tax code.   

Conclusion 

The instructions of Georgian tax code are called normative acts. They are as faulty as tax code 

itself. Both documents should be equally understandable for both – taxpayers and tax 

auditors. Instructions do not provide any information regarding rules of calculation difficult 

payments and usage of tax benefits. Improving knowledge in taxpayers is as crucial as 

supporting them in performing tax liabilities correctly. There are given several solutions for 

improving above mentioned issues: refining legislation in understandable way and finding 

optimal ratio between fiscal and stimulating functions. In order to raise tax culture, it is not 

important to focus on the strictness of the punishment, but on a comprehensive system of 

control.  

To sum up, if state does not offer appropriate solutions for financial stability based on 

complex approaches, strategies will not be result oriented. 
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ÖZET 

Uçak içi ikram ve servis, gastronomi sektörünün kalanından farlılıklar göstermektedir. 

Standart uygulamaları çeşitli faktörler nedeniyle uçaklarda gerçekleştirmek mümkün 

olmamaktadır. Havayolu işletmeciliğinin kritik, önemli, gelir getiren ve prestiji yükselten bir 

hizmeti olan uçak içi ikram hizmetleri; şirketler için hayati bir noktaya gelmiştir. Yıllar 

içerisinde artan müşteri talepleri, uçak içi ikram hizmetlerinin kalitesini ve çeşitliliği arttırmış; 

buna bağlı olarak da operasyonel değişimi kaçınılmaz kılmıştır. Yaklaşık yüz yıllık bir 

geçmişe sahip olan uçak içi ikram sektörü zaman içerisinde gelişmiş ve değişmiştir. Bu 

değişimi irdelemek sektörün geleceğini öngörmede önemli bir rol oynayacaktır. Uçak içi 

ikram ve serviste ortaya çıkan farklılık ve zorluklar bu alanda çalışacak olan profesyonellerin 

de uyum sağlamasını gerektirmektedir. Bu doğrultuda, uçak içi ikram ve servis hizmetlerinin 

kendine özgü çalışmalarını iyi anlamak, profesyonellerin gelişimleri ve eğitimleri için 

gereklidir. Bu çalışma ile, uçak içi ikram ve servis hizmetlerinin tarih içerisindeki gelişimi ile 

standart hizmetlerden ayrıldığı noktalar hakkında literatür incelenmiş ve ortaya konmuştur. 

Yıllar içinde artan ve artmaya devam eden yolcu sayısının ve uzun mesafe uçuşların getirdiği 

bir sonuç olarak büyüyen sektör, ikram ve servis konusunda da büyümek ve gelişmek 

durumundadır. Yolcu taleplerini karşılamak ve rekabet içinde güçlü olmak isteyen 

işletmelerin ikram ve servis konusunda öne çıkmaları güçlü kalmalarını sağlayabilir. Bu 

durum gastronomi sektöründe çalışan profesyonellerle ilgili talep oluşturacak, temel mesleki 

yeterliliğin yanında özel olarak uçak içi hizmetlerde uzmanlaşmayı gerektirecektir. Çalışma 

uçak içi ikram ve servis hizmetleri hakkında bilgi ve inceleme ortaya koyarak, paydaşların 

dikkatine sunmayı amaçlayan bir çalışmadır.  

Anahtar Kelimeler: Uçak içi ikram hizmetleri, uçak içi yiyecek-içecek servisi, uçuş 

gastronomisi 

 

ABSTRACT 

In-flight catering and service differ from the rest of the gastronomy industry. It is not possible 

to perform standard applications on airplanes due to various factors. In-flight catering 

services, which is a critical, important, revenue-generating and prestige-enhancing service of 

airline management; it has come to a vital point for companies. Increasing customer demands 

over the years have increased the quality and variety of in-flight catering services; 

accordingly, operational change has become inevitable. The in-flight catering industry, which 

has a history of nearly a century, has developed and changed over time. Examining this 

change will play an important role in predicting the future of the industry. The differences and 

difficulties that arise in in-flight catering and service require the adaptation of professionals 

who will work in this field. In this direction, it is necessary for the development and training 
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of professionals to understand the specific work of in-flight catering and service services. 

With this study, the literature about the development of in-flight catering and service services 

in history and the points where they differ from standard services has been examined and 

revealed. The sector, which has grown as a result of the increasing number of passengers and 

long-distance flights over the years, has to grow and develop in terms of catering and service. 

Businesses that want to meet passenger demands and be strong in competition can stay strong 

if they stand out in catering and service. This situation will create a demand for professionals 

working in the gastronomy sector, and will require specialization in in-flight services in 

addition to basic professional competence. The study is a study that aims to bring to the 

attention of stakeholders by revealing information and examination about in-flight catering 

and services. 

Keywords: In-flight catering, in-flight food and beverage service, flight gastronomy 

 

GİRİŞ 

Havayolu endüstrisi ekonomik ve çevresel zorluklarına rağmen yıllar içinde istikrarlı bir 

büyüme göstermiştir. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'ne (IATA) göre, küresel yolcu 

trafiğinin on yıllık ortalama yıllık büyüme oranı %5,5'tir (IATA, 2016). Uçak içi ikram 

hizmetleri, havacılık sektöründe pazarlama stratejilerinin bir parçası olmuştur ve 1903 yılında 

ilk motorlu uçuş, uzak yerlere seyahat etmeyi mümkün kılmıştır. Uçak içi ikram hizmetleri, 

hava yolculuğunun başlamasından kısa bir süre sonra, 1920'lerde, uzun mesafeli uçuşların 

ortaya çıkması ile yolcuların ihtiyacını karşılamak için gelişmiştir. Yıllar içerisinde yolculara, 

yiyecek, içecek, çeşitli oyunlar, dinlenmelerini ve eğlenmelerini sağlayacak hizmetler (film, 

müzik, kitap vs.) ile uçak içi alışveriş gibi hizmetler sunulmaya başlamıştır. Ayrıca uçak içi 

hizmet kalitesi, daha iyi yemek kalitesi sunarak, damak zevkine ve isteklerine uygun bir 

yemek satın alabilen yolcuların memnuniyetini sağlayacak şekilde gelişmiştir. Havayolu 

şirketleri, özellikle uzun mesafeli uçuşlarda yolcuları çeşitli yiyeceklerle ağırlarken, en iyi 

yemeği verme, en iyi ikram hizmetini sunma konusunda rekabet halindedir (Halihazari vd., 

2021).  

Uçak içi ikramlar, müşteri sayısı, kalitesi ve sadakatinin çekici faktörleri olarak 

sınıflandırılmaktadır. İkram hizmetleri havayolu şirketleri için önemli gelir kalemlerinden 

birisi olmaktadır. Havayolu şirketlerinin gelirleri, sundukları yiyeceklerdeki ve içeceklerdeki 

tutarsızlıklardan, eksiklerden doğrudan etkilenmektedir (Abou Diab vd., 2019). Emirates 

Havayolları için yapılan bir araştırmaya göre, yolcuların tercih ettikleri havayollarını seçmeye 

karar vermelerinde uçak içi ikram hizmetleri ilk üç faktör arasında yer almaktadır. 

Günümüzde uçak içi ikram, havayolu endüstrisinin başarısı için kilit bir rol oynamaktadır 

(Sundarakani vd., 2018). Yolcular havayolu şirketi seçerken uçak içi servisleri göz önüne 

almaktadır (Park vd., 2004). Buna göre, uçak içi servis kalitesinin geliştirilmesi, havayolu 

şirketlerinin başarısında kritik etkenlerden biri olarak kabul edilmektedir (An & Noh, 2009). 

Bu durum birçok havayolunun çeşitli yollarla maliyetleri en aza indirerek uçak bileti 

fiyatlarını düşürmesine yol açmıştır. Maliyeti düşürmek ve geliri artırmak için böyle bir 

yöntem, havayolu şirketlerinin her yolcu için ücretsiz bir yemek sunmak yerine onu uçakta 

satmasıdır (Halihazari vd., 2021: 4656).  Başarı için havayolu şirketi, yolcuların yiyecek 

tercihini anlamalı, uçuş sırasında yiyecek sunma stratejilerini planlamalı ve maliyetleri 
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yönetebilmelidir. Yolcu sayısı ve ihtiyaçları gibi verilere sahip olan şirket, yolcuların 

memnuniyetini artıran daha iyi hizmetler sunmayı ön planda görmelidir.  

Uçak içi ikram hizmetlerinin kaliteli olabilmesi, gastronomi sektörünün ve profesyonellerinin 

bu konuda bilgili ve uzman olmasıyla sağlanabilir. Yolcular, uçak içi ikramlarda yüksek 

beklentiye sahiptir. Bu beklentinin karşılanması ikramların ve verilen hizmetlerin kalitesi ile 

karşılanabilir. Ayrıca, inanç, sağlık, etik, güvenlik gibi faktörler yolcuların ikramlar ve servis 

konusunda beklentilerini şekillendirmektedir.  

Yapılan bu çalışma uçak içi ikramların tüm boyutları ile ele alınmasını amaçlamaktadır. Uçak 

içi ikram ve servis hizmetleri, özel olarak uzmanlık gerektirmekte, sektörün kalanından 

ayrılmaktadır. Sektörün, profesyonellerin ve yetiştiricilerin bu alanda çalışmaları sektörün 

ihtiyaçlarını karşılamada, gelişimini ve kalitesini arttırmada yardımcı olacaktır. Ayrıca 

yapılan akademik çalışmalar sektöre ve yetiştiricilere yol gösterecektir. Çalışma, literatür 

incelemesi ve konuyla ilgili bilgilerin derlenmesiyle, sektör, profesyoneller ve akademinin 

çalışmalarına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.   

LİTERATÜR İNCELEMESİ 

Yolcular genellikle ödedikleri paraya karşılık sipariş ettikleri yemek konusunda yüksek bir 

beklentiye sahiptir. Zahari vd., (2011) tarafından yapılan araştırmaya göre, özellikle uzun 

mesafeli uçuşlarda yolcuların memnuniyet düzeyleri tat, tazelik, yemek sunumu ve menü 

seçenekleri ile ilgilidir. Yüksek irtifada uçarken hem tat algısı hem de iştah değişir (Yao & 

Vink, 2019). Uzun mesafeli uçuşların etkileri; taşıt tutması, dehidrasyon, daha yavaş sindirim 

ve mide rahatsızlığı olarak bilinmektedir. Bu nedenle yolculara, uzun yolculuk boyunca 

sunulan yemeğin aroması ve tadıyla iştah açabilecek lezzetli yemekler sunulmalıdır (Han vd., 

2019).  

Dölekoğlu vd., (2017) tarafından yapılan araştırmaya göre, yolcuların meyve ve sandviç gibi 

yemesi kolay ve hızlı yiyecekleri seçme olasılıkları daha yüksek bulunmuştur. Yolcular, 

çeşitli yiyecekleri seçme imkanına sahip olsa da, alerjen içermeyen (Seidenberg, 2020), 

inançlarına uygun yiyecekleri talep etme ve yiyeceklerin içeriği konusunda hassas 

davranmaktadırlar (Yousaf & Xiucheng, 2018; Latiff, 2019). Bu nedenle havayolları, çoğu 

yolcunun tıbbi, kişisel fizyolojik, patolojik, dini veya diğer nedenlerle ihtiyaç duyduğu en 

yaygın yemek çeşitlerini karşılamak üzere tasarlanmış özel uçak içi yemek hizmetlerini de 

karşılamaktadır (Leggat & Nowak, 1997; Ko & Chen, 2016).  

Havayollarında servis kalitesi ve müşteri memnuniyeti doğru orantılı seyretmektedir. 

Müşteriler servis kalitesinden memnun olmadığında havayolu şirketini değiştirmektedir. Bu 

durum şirketin müşteri kaybına yol açmakta ve rekabette geri kalmasına neden olmaktadır 

(Saha & Theingi, 2009). 

Uçak içi yiyecek içecek servisi havayolunun servis kalitesinin değerlendirilmesinde çok 

önemli yere sahiptir. Buna bağlı olarak uçak içi ikram ve servis hizmeti, yolcuların 

beklentilerini karşılayacak şekilde, kibar, anlayışlı ve verimli bir şekilde yürütülmelidir (An 

ve Noh, 2009).  

Yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre, uçak içi ikram servisi, uçuşun satın alma kararını 

çok fazla etkilemese de satış sonrası için önemli bir faktördür. Uçak içi ikram hizmeti, 

yolcuların en çok akıllarında kalan seyahat anılarındandır. Buna göre, yolcuların hizmetten 
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memnun kalmasını sağlayacak bir ürün ve hizmet sunmak, standart bir ikram hizmetinin 

ötesine geçmektedir  (Jones, 2004; Grothues, 2006). 

Modern havayolu endüstrisinde yolcuların beklentileri sürekli değişmektedir. Geçmişte 

ekonomi veya birinci sınıfa verilen hizmetlerde ağırlıklı olarak her sınıfın farklı bir menü 

sunulmaktaydı (Mills & Clay, 2001). Yiyecek içecek servisi, sağlanan uçuş içi hizmetin bir 

bölümü olarak kabul edilir ve havayolu şirketlerinin pazarlama iletişiminde çok önemli bir rol 

oynar. Havayollarından bazıları, daha uzun uçuşlar için geleneksel tabaklı yemeklerin yanında 

açık büfe hizmeti de sunmaktadır (O'Hara & Strugnell, 1997). 

Yolcular rezervasyon yaparken menüler için özel gereksinimleri de belirtirler. Şirketler 

genellikle vejeteryanların gereksinimlerinin farkındadır, ancak glutensiz, düşük sodyumlu, 

helal ve koşer gibi belirli diyet veya manevi gereksinimleri olan müşterilerin sayısı da 

azımsanmayacak düzeydedir (Mills & Clay 2001; Jose, 2012). Bu nedenle günde yaklaşık 

12.000 ile 25.000 arası tepsi yemek ünitesi ile manevi ihtiyaçlara uygun yemekler öncelikle 

uzman tedarikçilerden satın alınmaktadır. Özel diyet yemekleri yemek şirketinin bir kayıp 

yaşamamasını sağlamak için dikkatli bir maliyetlendirme gerektirmektedir (King 2001; Ho ve 

Leung 2010). 

Uçak içi ikram için yemek pişirmek ve hazırlamak genellikle restoranlardaki gibidir. 

Yemekler büyük miktarlarda pişirilir ve yemeğin sunulduğu tepsi boyutuna ve servis edilecek 

yiyecekler için yeterli alana göre küçük porsiyonlarda paketlenir (Lee & Ko, 2016; Han vd., 

2019).  

Yapılan bir çalışmaya göre, havayolu şirketinin seçiminde müşteri memnuniyeti belirleyicidir 

(Zahari vd., 2011). Bu nedenle, havayolu şirketleri, müşteri sadakati için kalite, gıda güvenliği 

ve gıda atıklarının yönetimine daha fazla önem vermelidir. Rekabetin üst düzeyde olduğu 

sektörde, ileri teknolojilerin kullanılması, gıda güvenliğinin, gıda tedarik zinciri sürecindeki 

ve uçak içi yemek sipariş işlemlerinin verimliliğin ve müşteri memnuniyetinin arttırılmasında 

önemli rol oynayabilir (Halizahari vd., 2021).  

Havayolu şirketleri daha fazla gelir sağlamak için yolcuya sunulabilecek yeni ürünleri 

keşfetmek için çalışmaktadır. Sundarakani vd., (2018) göre, uçak içi yiyecek içecek hizmetleri 

bu konuda bir pazarlama stratejisi olarak kullanılabilir.  

Uçak içi ikramlarda en sık karşılaşılan problemlerden bir tanesi müşterinin talep ettiği 

yemeğin veya içeceğin stokta bulunmamasıdır. Bu sorun için sektörün uyguladığı 

çözümlerden biri ikame ürün bulundurmaktır. Literatüre göre, müşteriler ikame ürünleri kabul 

etme eğilimindedirler (van der Walt & Bean, 2022: 2). İkame ürün konusunda sektör birçok 

model geliştirmiştir. Yapılan bir çalışmada ürün ikamesini modellemede %23 kâr artışı 

gözlemlenirken (Yücel vd., 2009), diğer bir çalışmaya göre kayıp satışlarda %30 düşüş 

gözlemlemiştir (Zeppetella vd., 2017). 

Sektörün karşı karşıya kaldığı en büyük sorunlardan birisi sürdürebilirliktir. Aşırı yemek 

yeme stratejisi, yemek planlama ve üretim aşamalarında mevcut olan yüksek yemek talebi 

belirsizliği ve mevcut tahmin yöntemlerinin güvenilmezliği için bir başa çıkma 

mekanizmasıdır. Sektör uçak içi yemekleri tek kullanımlık bir ürün olarak görürken, yalnızca 

yüksek düzeyde yolcu memnuniyetini korumaya odaklanmıştır. Bununla birlikte, 

sürdürülebilirliğe yönelik küresel çaba ve bir şirketin kurumsal imajının artan önemi 

nedeniyle, uçak içi ikram şirketleri artık birbiriyle çelişen iki hedefle karşı karşıya 
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kalmışlardır. İlk olarak, catering şirketinin yolcu sadakatini çekmek ve sürdürmek için yolcu 

memnuniyetini en üst düzeye çıkarması gerekmektedir. İkinci olarak şirket, kurumsal imajını 

ve rekabet gücünü korumak için fazla yemeklerden kaynaklanan israfı en aza indirmelidir. 

Örneğin, bir uçağa yüklenen yemek sayısını azaltmak üretilen atıkları azaltacak, ancak yemek 

kıtlığı ve memnuniyetsiz yolcu olasılığını arttırması beklenir (van der Walt & Bean, 2022: 2). 

Çalışmalar incelendiğinde, uçak içi ikram ve servis hizmetlerinde, tedarik, talep miktarının 

tahmini, müşteri farklılıkları, müşteri beklentileri, atık ve israflar, sürdürülebilirlik, maliyetler, 

hizmet kalitesi, personel yeterlilikleri, güvenlik gibi birçok sorun olabileceği görülmektedir. 

Bu sorunların aşılabilmesinde sektörün yaklaşık yüz yıl içerisindeki gelişiminin incelenmesi 

katkı sağlayacaktır. 

BULGULAR 

Bu bölümde havayolu ikram ve servis hizmetlerinin tarihi, gelişimi, uygulamalar ve 

farklılıklar hakkında bilgiler sunulmuştur. Bu bilgiler konu bütünlüğü açısından alt düzey 

başlıklarda ele alınmıştır. 

Havayolu Catering Hizmetleri  

Uçak içi ikram, milyonlarca kişiye, çok fazla sayıda mutfakta, büyük planlamalarla hazırlanan 

ve büyük ciroların elde edildiği bir iş kolu olarak belirtilmiştir (King, 2001). İkramlar, 

havayolu işletmeleri için maliyet ve iyi bir hizmet anlamına gelirken, yolcular için konfor, 

uçaklarda geçen sıkıcı zamanda bir aktivitedir (Yabacı, 2018: 39).  

Şirketlerin iyi bir ikram hizmetini, olabildiğince uygun maliyetle, gıda atığı oluşturmayacak 

şekilde sunmasının en önemli yolu, yolcu talep ve beklentilerini bilmekten geçmektedir. 

Şirketler çeşitli pazar araştırmaları ve yolculardan elde ettikleri kendi deneyimleri ile bu 

bilgilere sahiptirler. Bu bilgiler doğrultusunda ürün ve hizmetler en iyi şekilde sunularak 

rekabette öne geçmek mümkün olmaktadır.  

Geçmiş dönemlerden bu yana standart olarak sunulan çay, kahve, sandviç gibi basit 

ikramların yerini son yıllarda zengin menülerin alması, ayrıca servis hizmetinde oluşan hız ve 

kalite beklentisi havayolu şirketlerinin bu konuda uzmanlaşmış özel nitelikli catering firmaları 

ile çalışmalarını gerekli kılmıştır (Yabacı, 2018: 39). Bu şirketlerin uzmanlığında çalışan 

profesyonellerin temel mesleki donanımlarının yanında havayolu hizmetlerinde uzmanlaşmış 

olmaları önemlidir. İkramların üretim ve servis aşamaları standart gastronomi 

profesyonellerinin değil ayrıca bu alanda yetişmiş, eğitimli, donanımlı, bilgili ve tecrübeli 

profesyonellerin yapması gereken bir iştir (Bucak ve Özkaya, 2015: 30).  

Uçak içi ikram, tüm aşamaları ile gastronominin en karmaşık ve kapsamlı operasyonlarından 

birisidir. Büyük ölçekli bir uçuş ikram ünitesinin bir günde yirmi beş bin kişiye yemek 

üretmek için, yaklaşık sekiz yüz personele ihtiyaç duyması bu duruma iyi bir örnektir. Bu 

durum yapılan işin gıda güvenliği ve kalite tedbirlerine sahip, kaynak tüketimi yüksek olan ve 

global ölçekte milyonlarca kişiye yemek üreten havayolu yemek sektörünün, organize bir 

çalışma sisteminin olması gerektiğini göstermektedir (Jones, 2004: 9). Bu karmaşık işin 

önemli bir diğer sebebi ise, son dakika yolcuları ve bilet satışlarıdır. Böyle bir durumda çok 

daha dinamik, hızlı ve hatasız çalışmak büyük bir operasyonu yönetmekle mümkün 

olabilmektedir (Ross, 2014: 13). 
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Havayolu İkram ve Servis Hizmetlerinin Başlangıcı ve Tarihi 

Hem iş hem de eğlence amaçlı hava yolculuğunun artmasıyla birlikte, ticari havacılık 

endüstrisinin uçak içi ikram sektörü, çok büyük ve rekabetçi bir iş haline gelmiştir. Hizmetin 

başlangıcından bu yana temel konsept değişmese de, yolculara uçak koltuklarında servis 

edilen yemekler ve tüketicilerin beklentileri zaman içerisinde değişiklik göstermiştir. 

Günümüzde uçak içi ikram, yolcuları belirli bir havayoluna ve belirli bir tur operatörüne 

çeken paketin bir parçası olarak görülmekte ve bir pazarlama stratejisi olarak 

kullanılmaktadır. 

Bu gelişimin başlangıç dönemi 1920’lerde bir İngiliz şirketi olan Imperial Airways'in çay 

veya kahve ile sandviçlerden oluşan uçak içi ikram hizmetlerini sunması olarak kabul 

edilmektedir. Bu servis, uçağın taşıyabileceği ağırlığın aşılmaması adına kabin görevlilerinin 

vücut ağılığı 40 kg’ın üzerinde olmaması için ortalama 14 yaşındaki erkek kabin görevlileri 

tarafından yapılmaktaydı. 1920 yılında, KLM (Hollanda Kraliyet Havayolları şirketi) bir 

uçağına içinde çeşitli içki ve bardakların bulunduğu ahşap bir dolap yerleştirmiş ve bu dolap 

bir yolcunun üzerine devrilmiş ve bu olay uçak içi ikramın başarısız denemelerinden biri 

olarak kabul edilmiştir. Ayrıca alçak irtifa uçuşlarının beraberinde getirdiği türbülanslar ve 

mevcut uçaklardaki alanların kısıtlı oluşu servisteki gelişmelerin önündeki zorluklar olarak 

tespit edilmiştir (Franklin, 1980; O’Hara & Strugnell, 1997). 

Uçaklardaki ilk sıcak yemek servisi ise 29 Nisan 1928 Pazar günü, Lufthansa şirketinin 

Berlin-Paris arası uçan 15 kişilik, içerisinde tam bir mutfak bulunan B-31 modeli uçağında 

gerçekleşmiştir. 1929 yılında ise KLM’nin 12 gün süren Endonezya uçuşlarında yemekler 

konaklama zamanlarında yerde yenirken, çeşitli aperatifler ve çay gibi içecekler uçağa alınıp 

konuklara bir yemek masasında servis edilmiştir (Jones, 2004). 

1930’lu yıllarda uzun mesafe uçuşların başlamasıyla; 1934 yılında Qantas ve Imperial 

Airways ortaklığı ile Croydon-Brisbane arasında, 20.000 kilometrelik ve 12 gün süren 

kıtalararası uçuşlar hizmete başlamıştır. Bu uçuşlarda, yalıtımlı kutularda saklanan sıcak 

yemekler yolculara servis edilmiştir. Yine 1934 yılında PanAm şirketi Miami-Buenos Aires 

uçuşlarını başlatmıştır. Bu uçuşlarda yemeklerin ısıtılmasına olanak sağlayan mutfak sistemi 

kullanılmıştır (Dana, 1999). 1936 yılında ABD’li Douglas Aircraft firmasının ürettiği bir uçak 

modeli olan DC-3, yolculara sıcak yemek servis edebilmek için bir uçak mutfağı ile 

tasarlanmış ve üretilmiştir. Ancak, bu tür uçak mutfaklarında bulunan sınırlı alan, kalkıştan 

önce uçağa yüklenebilen ve yolculara servis edilmeden önce ısıtılması gereken hazır 

yemeklerin servis edilmesini gerekli kılmıştır. Bu dönemde mevcut olan teknoloji, menüleri 

sınırlı ve nispeten basit hale getirmiştir. 1930'ların ortalarına kadar düzenli sıcak yemeklerin 

sandviçler, çay veya kahvenin yerini alamadığı görülmektedir (O'Hara & Strugnell, 1997: 

105). 

1938 yılında Imperial Airways, catering merkezi denenebilecek sistemi başlatmıştır. 

1940’lara gelindiğinde Boeing 377 model uçak özel lavabolar, kıyafet dolapları, divanlar ve 

kanepelerle hizmet vermeye başlamış, ayrıca uçak içinde bulunan restoranda yiyecek hizmeti 

verilmiştir. 1946 yılında, uçaklara yalıtımlı veya kömürle ısıtılan kutularda taşınan sıcak 

yemeklerin yerine yemekleri uçakta pişirmeye yarayan özel fırınlar yerleştirilmiştir (Franklin, 

1985; Dana, 1999). 

1950'lerde donuk ürünlerin kullanılmaya başlanması önemli bir adım olmuştur. Uçağa 

taşınmadan önce dondurulan ve soğuk hava deposunda tutulan yemekler elektrikli fırınlarda 
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çözülmüş ve ardından yeniden ısıtılarak sunulmuştur. Böylece uçak içi yemek, yolcuların 

beklediği toplam hizmetin önemli bir parçası haline gelmiştir. Bu dönemlerde ilk olarak 

havayolları kendi ikram sistemlerini geliştirmiş, ancak uçak içi ikram hizmetlerinin 

uzmanlaşmış şirketlere devredilmesi ile uçuşa uygun menüler ve uzman şefler ortaya 

çıkmıştır. Menüler, tüketicinin yemeği yemek zorunda olduğu kısıtlı alanı, taşıyıcının tepsileri 

depolamak için kullanabileceği alanı ayrıca basınçlı kabinin gıda maddesinin organoleptik 

nitelikleri ve yolcu üzerindeki fizyolojik etkileri de hesaba katılarak oluşturulmuştur (O’Hara 

ve Strugnell, 1997; Jones, 2004).  

Günümüzde birçok ülkenin dünya çapında, genellikle kendine özgü karakteri olan ulusal bir 

havayolu şirketi bulunmakta ve bu durum havayolları mutfağına da yansımaktadır. Yolcu 

beklentileri de buna paralel değişiklik göstermiş, sonuç olarak ekonomi sınıfı ile çok daha 

çeşitli ve kapsamlı menülerin sunulduğu birinci sınıfa kadar kategoriler ortaya çıkmış, hatta 

bazı havayolları uzun mesafeli uçuşlar için açık büfe hizmeti sunmuştur (O’Hara ve Strugnell, 

1997).  

Havayolu İkramlarında Kullanılan Mutfak ve Ekipmanlar 

Mutfaklar, uçak içi mutfaklar ve üretim yapılan mutfaklar (yerde bulunan mutfaklar) olarak 

iki şekilde bulunmaktadır.  

Üretim Yapılan Mutfaklar: Yerde bulunan asıl üretimin yapıldığı, ayrıca ürünlerin uçağa 

yüklenene kadar depolandığı mutfaklardır. Sıcak üretimin yapıldığı bölümlerde yemekler 

pişirildikten sonra hızla soğutularak soğuk depolara alınır. Soğuk yiyeceklerin hazırlandığı 

kısımlarda ise yiyecekler hazırlandıktan sonra her bir yolcu için paketlenerek bantlarla 

uçaklara yüklenmek üzere taşınır (Özdemir ve Aktaş, 2007: 16). 

Uçak İçi Mutfaklar (Galleyler): Uçak içinde bulunan mutfaklara “galley” denir. Genellikle 

uçağın ön ve arkasında yiyecek ve içeceklerin hazırlanması ve muhafaza edilmesi için 

ayrılmış bölümdür. Uçak içi mutfaklar oldukça dar ve küçüktür. Bunlar daha çok yer 

mutfaklarında hazırlanmış yiyecek ve içeceklerin tutulması, ısıtılması ve servis edilmesi için 

kullanılır. Uçaklarda ikisi ana ve ikisi yardımcı olmak üzere dört galley bulunur (Özdemir & 

Aktaş, 2007: 16).  

Bu galleylerde kabin personelinin kullandığı ekipmanlar; trolley (uçakta yiyecek ve içecek 

servisi için kullanılan tekerlekli araçlar), hot jug (çay ve kahve termosları), drawer 

(içeceklerin trolleylere yerleştirilmesinde kullanılan çekmeceler), fırın, kahve makinesi, su 

ısıtıcı, çeşitli tepsi, yemek takımları ve bardaklar bulunur (MEGEP, 2007). 

Yolcu Sınıflarına Göre İkram Hizmetleri 

Hava yolculuklarında ikramın kalite ve çeşidini etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. 

Bunlar, yolcu sınıfı, uçak türü, uçuşun süresi, mevsim, iklim, yolcu sayısı, uçuşun ücreti, 

yolcuların özel talepleri ve bireysel özellikleri, uçuşun zamanı, uçulan ve kalkılan lokasyon ve 

benzeri faktörler olarak sayılabilir. Uçaklarda yiyecek içecek ikramları uçuş sınıflarına göre 

“first, business ve ekonomi” sınıf olarak farklılık gösterir. First ve business sınıf yemekler 

ekonomi sınıfa göre daha çeşitlidir (Ko & Chen, 2016).  

Birinci sınıf (first class): En iyi ikram ve hizmetin sunulduğu, ücretin en yüksek olduğu 

sınıftır. İkram kalitesi ve çeşitliliği fazladır. Personel kalitesi de daha yüksek tutulur. Özel 
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ikram servisine ek olarak bazı şirketler açık büfe servis hizmeti de sunabilir. Hizmet için 

yeterince alan olması da servis hizmetinin kalitesini yükseltir (Jones, 2004).  

Business sınıfı: Uçağın kalkışından hemen önce yolculara içecek servisi yapılmakta ve 

yemekten önce servis edilmek üzere kokteyl siparişleri alınmaktadır. Menü takdiminden sonra 

siparişler alınır. Her yolcuya özel kuver açılır ve yemeklerin servisi yapılır. Yemekten sonra 

peynir ve meyve tabakları ile şarap servisi yapılır. Daha sonra talebe göre tatlı, çay ve kahve 

sunulur ve sabunlu havlu servisi yapılır (Jones, 2004).  

Ekonomi sınıfı: Yolcu sayısının fazlalığı ve bilet ücretlerinin düşüklüğü nedeniyle üst 

sınıflardaki gibi bir hizmet bulunmamaktadır. Yemekler tepsilerde hazır halde bulunur ve 

kabin ekibi tarafından trolleylerle yolculara dağıtılır. Bu işlemde bir trolley ile birisi yemek 

servisi diğeri ise içecek servisi yapan iki kabin personeli görevli olur (Jones, 2004). 

Bunların dışında, yolcular koltuk rezervasyonu sırasında herhangi bir özel yemek 

gereksinimlerini de belirtebilmektedir. Bu tür özel yemekler genellikle uzman bir tedarikçiden 

satın alınır. Tüketiciler, havayolu şirketlerinin özel beslenme gereksinimlerini 

karşılayabileceği konusunda daha bilinçli hale geldikçe, hazır yemek şirketleri tarafından 

hazırlanan bu özel yemeklerin sayısı da artmıştır. Süreç, uçak içi ikram şirketinin yönetici 

şefleri ile irtibat kuran havayolu taşıyıcılarının personeli ile menülerin tasarımı ile 

başlamaktadır. Havayolları genellikle bir sunumda menü seçerken, her rota için yemeklerin, 

porsiyon boyutlarının ve yükleme oranlarının kesin kombinasyonunu göz önüne almaktadır 

(O’Hara ve Strugnell, 1997). 

SONUÇ 

Uçak içi ikram ve servis hizmetleri yaklaşık yüz yıllık tarihe sahip, gastronomi sektörünün en 

karmaşık ve özel alanlarından birisidir. Bir diğer önemi de havayolu şirketlerine yüksek gelir 

getiren unsurlardan biri olmasıdır. Yolcu sayısındaki artışlar, teknolojik gelişimle ortaya çıkan 

uzun mesafe uçuşlar ve rekabetin artması ile şirketler uçak içi ikramlara ve servis hizmetlerine 

pazarlama stratejilerinde daha fazla yer vermişlerdir. Bu durumun sonucu olarak birçok sorun 

da ortaya çıkmıştır (Ivanovic & Vujic, 2007: 584). Havayolu sektöründeki yolcu sınıfları 

farklılaşması, şirket rekabeti gibi nedenlerle müşteri beklentileri artmış, ödenen bedelin 

karşılığı yolculuk yapmaktan daha fazlası olarak görülmeye başlanmıştır. Müşterilerin uçak 

içi ikramlardaki kalite ve çeşitlilik beklentisinin yanında, yüksek irtifanın tat ve iştah 

üzerindeki etkisi, bireysel farklılıklar ve sağlık nedenleri ile ikram seçeneklerinde çeşitlilik 

beklentisi eklenmiştir. Beslenme temelli güncel sağlık sorunları, diyabet, obezite gibi 

hastalıklarda görülen artış; glütensiz beslenme, veganlık gibi sebeplerle müşterilerin talepleri 

değişim göstermiştir. Halihazırda uçak içi ikram hizmeti temel olarak yoğun ve dikkatli 

planlama isteyen, tedarik, stok, maliyet, hijyen, güvenlik, iklim değişikliği gibi birçok soruna 

sahipken (Hamilton & Tol, 2006; Ivanovic & Vujic, 2007: 588) bu sorunların yanına sayılan 

müşteri beklenti ve taleplerindeki artışlar eklenmiştir. Şirketler kontrollerinde olan ve 

olmayan birçok sorunla karşı karşıyadır. Bu sorunların çözümü için yeni hizmetler ve ürünler 

geliştirmek, teknolojiden faydalanmak gibi yöntemler şirketlere yardımcı olabilir (Johan & 

Jones, 2008: 268). Bu işlemlerin gerçekleşmesinde gastronomi sektörü, profesyonelleri ve 

akademi şirketlere yol gösterici olabilmelidir.  

Tüm bu beklenti, talep ve sorunlar şirketlerin kaliteli hizmet sunmasını zorlaştırmış, uzmanlık 

ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Şirketler operasyonları yönetecek, üretimi sağlayacak, hizmeti 

sunacak profesyonellere ihtiyaç duymaktadır. Gastronomi profesyonellerinin temel mesleki 
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yeterlilikleri tam olsa bile uçak içi ikramlar konusunda özel bir bilgi, deneyim ve eğitim 

gerektiği görülmektedir. Bu gerekliliği karşılamak için uçak içi ikram hizmetlerinin tarihi, 

gelişimi ve geleceği irdelenmelidir. Yapılan bu çalışma, uçak içi ikram hizmetlerinin gelişim 

sürecini ortaya koyarak dikkat çekmeyi hedeflemektedir. Bu sürecin iyi anlaşılabilmesi adına 

akademik çalışmaların yapılması katkı sağlayacaktır.  

Gastronomi profesyonellerinin hizmet içi eğitimler ile bu alanda uzmanlaşmaları, uçak içi 

ikram hizmetlerinin sorunlarını çözmede etkin bir rol oynayabilir. Ayrıca, bu eğitimler 

gastronomi eğitimi veren kurumların eğitim programlarında daha sık ve daha kapsmalı yer 

almalıdır. 

Havayolu yolcuları ile yapılacak akademik çalışmalar ve sektör araştırmaları müşteri talep ve 

beklentileri ile sektörün verdiği hizmetin ortak bir noktada buluşmasına yardımcı olacaktır. 

Gelecekte yolcu sayısının, uzun mesafe uçuşlarının sayısının ve süresinin artacağı 

düşünüldüğünde; gastronomi sektörü uçak içi ikram hizmetlerindeki ihtiyaçların 

karşılanmasının önemli bir parçası olacaktır. Bu perspektifle, gastronomi sektörü, 

profesyoneller, havayolu şirketleri, catering şirketleri ve gastronomi eğitimi veren kurumlar 

ile akademi gibi paydaşların uçak içi ikram hizmetlerinin artması muhtemel sorunlarını 

çözebileceği ve kaliteyi yükseltebileceği tahmin edilebilir.  
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ABSTRACT 

Climate change and heat stress both directly and indirectly affect animal productivity and 

welfare. Factors such as a decrease in feed consumption, decrease in water resources, immune 

system, decrease in areas used as pasture, and more epidemic diseases are important factors. 

The impact of climate change on different sectors such as livestock and agriculture is one of 

the current problems due to the increasing need for food of animal origin, especially for the 

increasing population. The estimated loss of animal production due to global warming in 

developing countries is around 25 %. In the twenty-first century, the main priorities of human 

beings are food and water security, and with the increasing population, the demand for food 

production, especially of animal origin, is increasing day by day. Unusual climatic events 

such as increasing temperature and drought are affecting the available forage and dense forage 

production. In addition to this negativity, heat stress negatively affects fertility, milk, meat 

and egg production, and quality characteristics. As a result, the immune system weakens in 

animals and the incidence of diseases increases on a farm basis. In the short or medium term, 

livestock farms need to develop new strategies against global warming and heat stress. 

Otherwise, it is not possible to talk about sustainable production. Farm animals try to cope 

with different stresses using behavioral stress responses. Therefore, a better understanding of 

animal behavior is possible with proper herd management and animal welfare. To summarize, 

it is necessary to evaluate the behavioral response of the animals to the environment, to 

determine the stressful conditions faced by the animals in the enterprise, and to ensure that the 

animals complete a healthy production period by applying care-feeding strategies that will 

minimize them. In this study; after the direct and indirect effects of climate change on small 

ruminant (sheep and goat) farms are given, the strategies that can be applied against the 

negative effects of climate change and heat stress are discussed and some suggestions are 

presented. 
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their high dependence on natural resources, very limited institutional and financial adaptation 

capacity, and high poverty level (Joy et al. 2020). Despite the importance of animal 

husbandry for poor people and the magnitude of possible changes in animal production 

systems, the intersection of climate change and animal husbandry in developing countries has 

been a relatively overlooked issue (Baumgard et al. 2012). Even if the effects of global 

warming are not negative everywhere, an increase in drought is expected that can affect crop 

and animal production around the world. Increasing air temperature adversely affects plant 

and animal production, as well as health and welfare, especially in animals (Nardone et al. 

2010). Today, it has become possible to see the effects of climate change on agriculture and 

animal husbandry. However, other developing countries, especially India, are in a much more 

desperate situation as a large part of the population depends on agriculture for their 

livelihood. Agriculture and animal husbandry have an important place in the agricultural 

economy of these countries. In other words, livestock is an important component of 

agriculture and contributes to the national economy in the name of sustainability and stability 

(Slenning, 2011). There is limited information on the interactions between climate variability 

and the consequent change in animal production systems and other market drivers. Livestock 

and mixed farming systems based on grazing are expected to be more affected by global 

warming than an industrialized system (FAO, 2022). In other words, the lack of precipitation 

and the formation of drought accordingly means that the meadows and pastures where 

animals are grazed, especially plant production, are adversely affected by this. (Chakroun et 

al. 2011; Koç et al. 2016; Monteiro et al. 2018). 

Small ruminant production plays an important role in the development of sustainable and 

environmentally friendly production systems (Seo and Mendelson, 2008; Ben Salem, 2010). 

Sheep breeding is an important part of animal production, especially in arid and semi-arid 

regions (Rose and Wall, 2011). For this reason, the role of small ruminant breeding in the 

socio-economic development of animal breeders in the aforementioned regions is increasing 

day by day (Brooks and Hoberg, 2007). Therefore, efforts must be intensified to improve the 

productivity and reproductive performance of these animals using simple and cost-effective 

production models. Climate change is not just a phenomenon; it also has a reality aspect. 

Therefore, impact identification and adoption are needed to deal with vulnerabilities in the 

agriculture and livestock sector (Maurya et al. 2007). The overall impact of climate change on 

the agriculture and livestock sectors will be negative in the end. In the face of climatic 

changes, the adaptation of different animal species to tropical conditions becomes extremely 

imperative.  

PURPOSE AND METHOD 

In this study, after the direct and indirect effects of climate change on small ruminant (sheep 

and goat) farms, strategies that can be applied against the negative effects of climate change 

and heat stress are discussed and some suggestions are presented. In the study, the results of 

previous research and statistics published by relevant institutions were also used. 

RESULTS 

The Effect of Climate Change on Small Ruminant Production 

Climate changes can affect the economic viability of livestock production systems (Gaughan, 

2012). Increasing environmental temperatures cause a decrease in daily feed consumption, a 

decrease in live weight gain, and a lower pregnancy rate in summer. If animals are exposed to 
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prolonged heat stress, they may adapt over time, but the physiological or behavioral response 

to a higher temperature will ultimately reflect primarily in yield. This means an important 

economy for the business. Climate affects small ruminant production in four ways. These are 

respectively; changes in the feed resources of small cattle and their prices, the production of 

pasture and forage crops and their effects on nutrients, changes in the distribution of diseases 

and pests, and finally, the direct effects of extraordinary climatic events on animal health, 

growth and reproduction (Pachauri et al. 2014). To summarize, the impact of climate change 

on sheep and goat production can be both direct and indirect. Direct effects include heat 

exchanges between the animal and the surrounding environment related to radiation, 

temperature, humidity, and wind speed. Under current climatic conditions, the animals' lack 

of ability to dissipate environmental heat determines that in many parts of the world animals 

are subjected to heat stress at least for part of the year. 

Pasture and forage source: drought, high/low temperature, ozone, high CO2, landslides, or 

excessive salinity can cause Environmental stress-limiting pasture and forage sources for 

livestock. Perennial forages are commonly grown on degraded and barren soils with limited 

yields, low water holding capacity, little irrigation, or high salt content (Baylis and Githeko, 

2006). In addition, forages must withstand sub-zero temperatures throughout the winter and 

have the ability to withstand cold or infrequent frosts and periodic defoliation. In general, 

stresses can change the harvested roughage yield, nutrient content, or change the plant 

composition of the pasture. 

Feed quality and quantity: Climate change affects both the quality and quantity of feed 

offered to livestock. The reasons for the impact of climate change on nutritional quality are 

due to increased CO2 concentration, temperature, drought, or increased precipitation. Wall et 

al. (2010) climate change affects forage sources in the following ways: (1) changes in grass 

growth caused by changes in atmospheric CO2 concentrations and temperature, (2) changes in 

rangeland composition, such as changes in the ratio of grasses to grasses. Legumes, (3) 

changes in green grass quality with changes in the number of water-soluble carbohydrates and 

nitrogen at certain dry matter levels, (4) greater drought events that can offset any increase in 

dry matter levels, and (5) higher precipitation intensity that may increase nitrogen loss in 

certain systems. 

Walking Stress 

Especially the extensive system and rough terrain require sheep and goats to walk long 

distances to reach pasture. In addition, during the dry season when rain-fed pasture quality is 

often poor and unavailable, animals have to walk long distances. This increases grazing times 

as the animals try to meet their daily nutrient requirements. Thus, in the aforementioned 

adverse climatic conditions, animals are exposed to walking stress (Rivington et al. 2009). 

Climate change events will cause further adverse effects on the animal's body temperatures 

and immune system under these grazing conditions. Although animals adapt to these 

conditions (especially climate-resistant native species) over time, their health and productivity 

levels will be adversely affected. This is largely due to the redirection of energy from the 

production processes towards the nutrient requirements necessary to reduce walking stress 

(Hatfield et al. 2008). Sejian et al. (2012), in their discourse on the concept of multiple stress, 

suggested that simultaneous exposure of animals to the combined effects of different 
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environmental factors, instead of a single stress source, may cause deterioration of biological 

function, which in turn will adversely affect production. 

Reproductive Performance 

Heat stress causes infertility in small ruminants caused by high body temperature on ovarian 

functions in animals. In addition, summer infertility causes early embryonic death and 

restricted embryonic development (Pardo et al. 2018). For normal spermatogenesis, the 

difference between body and testis temperature in rams is around 3-4
0
C (Morgan et al. 2009). 

High ambient temperatures significantly increase scrotal skin temperature in men, and semen 

quality can affect their walls and the upper end of the testicles. At low ambient temperatures, 

the tunica dartos muscle contracts and brings the testicles closer to the body, while the 

opposite occurs at high temperatures (Naqvi and Seijan, 2011). This trait is well developed in 

adapted animals compared to non-adapted males. 

Effect on Disease Incidence 

Global climate change changes the ecological structure that causes both geographical and 

phonological changes (Rasooli et al. 2004). These shifts affect the pathogen's activity and 

transmission pattern, increasing its distribution in hosts (Caroprese et al. 2010). The increased 

spectrum of a pathogen increases the animal's susceptibility to disease and thus supports the 

pathogenicity of the causative agent. Heavy rainfall causes flooding and increases 

atmospheric humidity, which provides favorable conditions for the reproduction of pathogens, 

flies, and mosquitoes. These pathogens and insects can serve as vectors or invaders for 

disease transmission in humans and livestock. Recent disease outbreaks are consistent with 

model predictions that warmer and wetter conditions lead to the potential for increased 

transmission even at higher altitudes. Mosquito-borne diseases are now more common in 

settlements in Asia, Central Africa, and Latin America than in the past (Todini, 2007). 

Environmental changes, either caused by natural phenomena or anthropogenic intervention, 

negatively affect the ecological balance by carrying disease where disease hosts or vectors 

and parasites develop and cause (Chedid et al. 2014). Climate change adversely affects the 

occurrence and spread of diseases by affecting population size, the range of hosts and 

pathogens, the length of the transmission season, and the timing and intensity of outbreaks. 

Pathogens from terrestrial and marine taxa are sensitive to hot temperature, heavy rainfall, and 

humidity. It can increase pathogen growth and their survival rates, disease transmission, and 

host susceptibility because of climate changes. Understanding the spatial scale and temporal 

pattern of the incidence of diseases is a prerequisite for the development of appropriate herd 

management and control strategies (Sarıözkan and Küçükoflaz, 2020). It is very important to 

try to identify the high risks associated with climate change. Global estimates of climate 

change suggest that far-reaching effects may occur in the population dynamics and 

distributions of animal parasites, leading to fears of widespread increases in disease incidence 

and production loss (Morgan and Wall, 2009). Climate constraints on vectors, environmental 

habitats, and disease-causing agents require a thorough analysis of the manifestation of 

various animal diseases. Changes in temperature and precipitation regimes can cause the 

spread of diseases and parasites in new areas or cause a decrease in animal productivity and 

an increase in mortality (WHO, 2009). 
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Possible Economic Effects of Climate Change on Small Ruminant Production 

There are optimal climatic conditions in the life of all species in animal husbandry, and 

changes in these conditions negatively affect farm animals and animal products in terms of 

quality and quantity (Koç et al. 2016). It is possible to examine the effects of climate change 

on animal production under four main headings. These; their effects on the availability, 

quality, and price of forage crops, their effects on pasture quality, their effects on animal 

diseases and pests, their effects on animal health, growth, and reproduction (Seo and 

Mendelsohn, 2008; Sarıözkan and Küçükoflaz, 2020). Sheep and goats have high abilities to 

digest various plant species and forage sources. In this respect, it is expected to provide 

significant advantages in animal production in the future. Goats are among the animal species 

that are highly resistant to diseases and are adaptable for warming (Tüfekçi and Tozlu Çelik, 

2021). More than 50% of the world's goats are bred in arid climates. This shows that goats are 

advantageous compared to other species in terms of adaptation to heat stress (Monteiro et al. 

2018). It is reported that the greenhouse gas emission share of sheep and goats is lower than 

that of other farm animals (FAO, 2022). However, the interaction of climate change and 

livestock and especially sheep-goat farming systems, especially in developing countries, is a 

neglected area of research. There is not much evidence on the interaction of climate and 

increased climate variability with small ruminant production systems. Small ruminant 

breeders in these regions have tried to find solutions that will help them cope with climate 

change problems such as using barley as a local feed source and maintaining the sustainability 

of their farms (Brahmi et al., 2012). In addition, it has been determined that the organic 

farming system is adopted in small ruminant farms and it is possible to adapt to warming or 

precipitation increases by switching to heat-tolerant animals (Chakroun et al., 2011).  

As can be seen, climate change may also have possible economic effects on sheep and goat 

farming. These effects can be listed as follows; The impact of the climate change on the 

pastures and the emergence of the need for feed, the increase in prices and the increase in 

costs due to the negative impact on the quantity and quality of forage crops, the loss of 

income due to the decrease in animal product yield and quality due to the negative impact of 

animal welfare, healthy and reliable food production and food security and can be listed as the 

emergence of difficulties to be experienced in providing. Therefore, it is important to plan the 

future of the sector in order to reduce the contribution of livestock to climate change, to 

minimize the effects of climate change on livestock productivity, and to meet the food needs 

of the population (Thornton and Gerber, 2010). 

Adaptation of Small Ruminants to Climate Change 

What is important in animal production is to know the complex physiological adaptive 

responses of stress. It affects growth, development, milk, and reproductive traits in domestic 

mammals (Akerfelt et al. 2007). This response or response to stress has been evaluated and 

measured using two different research approaches; field observations in different seasons and 

laboratory experiments using only a fraction of the complex climatic factors encountered in 

the natural environment. Both approaches are necessary for a better understanding of the 

optimal environmental conditions that ensure the highest economic productivity of animals. 

Emphasis is placed not only on the responses of livestock under ongoing research but also on 

the mechanisms that control these responses (Gaughan, 2012). In addition to these 

mechanisms, modeling of the complex interactions between physiological responses and the 
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thermal environment is gaining more and more attention. It should not be forgotten that there 

are many issues that are expected to be explained or not known enough among the topics 

discussed and that there are many issues that are sought for answers (McManus et al. 2009). 

Physiological Adaptation 

Normal fluctuations in the physiological responses of animals to stress, namely respiration 

and pulse rate, as well as rectal temperature and sweating rate, may vary depending on the 

season to maintain normal body temperature regardless of the fluctuation in ambient 

temperature (Marai et al. 2008). Therefore, they are considered important indicators for the 

comparative adaptability of the considered physiological or behavioral parameters in different 

genotypes. Increased respiratory rate is the initial reaction when animals are exposed to 

environmental temperatures above the thermoneutral zone. This response provides direct 

thermal stimulation of peripheral receptors that transmit nerve impulses to the heat center in 

the hypothalamus. With increasing ambient temperature, the respiratory rate continues to 

increase linearly up to a certain temperature, then the respiratory rate slows down and the 

respiratory depth increases. At this level, the respiratory muscle reaches its maximum activity 

threshold and therefore the respiratory rate cannot increase any further. Respiration rate can 

be used as an indicator of heat stress when respiratory muscle activity is not suppressed due to 

fatigue (Chedid et al. 2014). In sheep, transpiration is thought to be more important than 

evaporative cooling by respiration. It has been determined that domestic animals use 

cutaneous evaporative cooling relatively more than exotic animals during thermal stress at 

high ambient temperature (Rivington et al. 2009). It may reflect that the stimulus to increase 

sweating activity is temperature-dependent. In addition, a linear increase in sweating was 

determined from birth to adulthood, and this value was proportionally higher in rams at high 

temperatures (41-43°C). Significant differences were observed between sweating rates in 

different parts of the body of sheep at high ambient temperature (43.0-44.5 °C) (Seijan and 

Naqvi, 2012). 

Adaptation Based on Biochemical Responses 

The biochemical response plays an important role in the animals' attempt to withstand heat 

stress. There is sufficient literature to support this statement. There are seasonal variations in 

hemoglobin concentration and PCV in the blood of Corriedale rams. During thermal stress, 

there is a decrease in hemoglobin concentration, which can be attributed to hemodilution and 

an increase in blood volume because of significantly higher water intake (Sevi et al. 2012). It 

has been found that the blood glucose concentration decreases during the short-term exposure 

of sheep to an ambient temperature of 35°C for 24 hours and for 5 days. However, there was 

either little ( Nali ewes) or no reduction (in semi-bred Soviet Merino x Nali ewes) when 

exposed to 40°C. Several researchers have investigated the effect of thermal stress on blood 

glucose concentrations, but the results reported by them have been contradictory. The 

decrease in glucose level during heat exposure is related to a decrease in insulin and thyroxine 

concentrations, which are closely related to energy metabolism during heat exposure. A 

decrease in plasma glucose can also result from a marked dilution of the blood. Serum and 

especially albumin concentrations generally decrease in cattle exposed to heat (Indu et al. 

2014). The decrease in plasma protein may be due to dilution of plasma proteins and decrease 

in protein synthesis because of suppression of anabolic hormone secretion. In addition, there 

is an increase in the concentration of glucocorticoids. Reduced feed intake in heat-stressed 
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animals also leads to a decrease in nitrogen concentration in the body, which leads to low 

protein levels. In animals exposed to prolonged thermal stress, the serum total lipid 

concentration also decreased, which may be due to the increased use of fatty acids for energy 

production because of the decrease in glucose concentration (Rahman et al. 2016). Heat stress 

causes an increase in serum glutamic oxaloacetic transaminase (SGOT) and serum glutamic 

pyruvic transaminase (SGPT) activities due to increased gluconeogenesis stimulation by 

corticoids. In addition, serum protein concentrations were found to increase at 35°C and 40°C, 

as well as alkaline phosphatase activity in sheep. While the blood plasma vitamin A level 

decreased with increasing ambient temperature, atmospheric pressure decreased in rams but 

did not show a particular trend in sheep. In addition, the activity of plasma acid phosphates 

and LDH is relatively higher in summer than in spring, while GOT, GPT, and alkaline 

phosphates did not change much in sheep. 

Adaptation Based on Cellular and Molecular Responses 

Although there is a good amount of information about the physiological aspects, the effects of 

heat stress at the cellular and genetic levels have still not been revealed (Das et al. 2016). 

Functional genomics research provides new insights into the impact of heat stress on livestock 

production and reproduction. Using functional genomics to identify genes that are up-or 

down-regulated during a stressful event could lead to the identification of animals that are 

genetically superior to cope with stress and the creation of therapeutic drugs and therapies that 

target the affected genes (Renaudeau et al. 2012). Given the complexity of traits associated 

with adaptation to tropical environments, the discovery of genes controlling these traits is a 

very difficult task one obvious approach to identifying genes associated with adaptation to 

thermal stress is to use gene expression microarrays in thermal adaptation models to identify 

changes in gene expression during acute and chronic thermal stress. Identification of SNPs 

associated with variation in animal resistance or susceptibility to thermal stress will allow the 

animal to screen for the presence or absence of desirable or undesirable alleles 

(Nyamushamba et al 2017). However, more research is needed to quantify the genetic 

antagonism between adaptation and production traits to assess the potential selection 

response. With the development of molecular biotechnologies, new opportunities exist to 

characterize gene expression and to identify key cellular responses to heat stress. These new 

tools will enable to the improvement of the accuracy and efficiency of heat tolerance 

selection. 

Strategic Plans and Approaches for Research and Development of Small Ruminant 

Animals to Meet the Challenges of Climate Change 

Sheep-goat breeders must be informed in order to be conscious of climate change and to 

adopt mitigation strategies. This situation plays an important role in determining both regional 

and national animal breeding strategies (Thornton and Gerber, 2010; Tüfekçi and Tozlu Çelik, 

2021). For this purpose, some suggestions are given below, respectively; 

1. Identification and characterization of genes to adapt to drought and heat stress 

2. Matching livestock types with changing environments 

• Characterization of small ruminant breeds 

• Concepts for combining phenotypic and molecular characterization with production systems 

data 
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• Based on Geographic Information Systems, based on the adaptation of animals to their 

region • Developing similarity indices for environments and breeds and improving native 

3. Promote breed development appropriate to local environmental conditions. 

4. To develop plant germplasm more tolerant of climatic variability. 

5. Making regulations in livestock practices, etc. Feeding, breeding, and pasture management. 

6. Develop resilient crop-livestock production systems through better soil and water 

management and higher water use efficiency. 

7. Improvement of feed sources reducing greenhouse gas emissions. 

8. Identify ecologically and socially sound options to improve water resources. 

9. Enabling policy and institutional options to promote the uptake of technologies that 

increase people's capacity to adapt to climate change 

CONCLUSION 

This article highlights the impact of climate change on sheep-goat production. Climate change 

can affect animal performance and profitability in small ruminants by reducing feed intake, 

nutrient use, and production. In addition, the review considers the natural potential of small 

ruminant animals to adapt to climate change. Some feed and barn management options are 

available to reduce the impact of heat stress. However, long-term strategies should be 

developed for adaptation to climate change. There is still much that is not well understood 

about the interactions between climate and increased climate changes and other drivers of 

change in livestock systems and broader development trends. Much more clarity is needed on 

the benefits of livestock farming, its greenhouse gas emissions and adverse effects on the 

environment, and the effects of climate change on livestock systems. 
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İstanbul Teknik Üniversitesi, Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi  

 

ÖZET 

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından, Enerji Verimliliği Tasarım İndeksi’nin 

(EEDI) hesaplanması denizcilik sektörü için büyük önem arz etmektedir. Gemi 

operasyonlarının güvenliğine ilişkin sorunlar varlığını korurken, bazı gemi türleri için 

istenilen EEDI değerleri, belirtilen minimum sevk gücünün yeterliliği ve oluşabilecek 

olumsuz hava koşulları dikkate alındığında, güvenli seyir sağlamak için çekinceleri 

beraberinde getirmektedir. Tüm bunlara ek olarak, 1 Ocak 2025 tarihinden sonra gerekli 

EEDI değerlerinin %30 oranında daha da azaltılmasının zorunlu hale gelecek olması gemi 

inşaatı ve denizcilik sektörleri için ciddi bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Bu 

çalışmada Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) vasıtasıyla bir açık deniz destek gemisi 

modelinin sakin ve dalgalı su koşullarında direnç analizleri yapılarak ek dalga direnci 

incelenmiştir. Hesaplamalarda, üç boyutlu, zamana bağlı ve sıkıştırılamaz RANS denklemleri 

çözülmüştür. Serbest su yüzeyi VOF metodu kullanılarak modellenmiştir. Reynolds gerilme 

tansörünün hesabı için SST k-ꙍ türbülans modeli kullanılmıştır. Yapılan sayısal çalışmalar, 

sakin su ve 3 farklı dalgalı deniz durumu için karşılaştırmalı analizleri kapsamaktadır. Dalgalı 

deniz koşullarında yapılan analizler, baştan gelen düzenli dalgalarda ve 3 farklı deniz 

şiddetinde (Beaufort 5, 6 ve 7) geminin 2 serbestlik dereceli hareketine (dalıp-çıkma ve baş-

kıç vurma) izin verecek biçimde  gerçekleştirilmiştir. Tüm hesaplamalarda açık deniz destek 

gemisinin 1/30 ölçekli modeli kullanılmıştır. Hesaplamalarda dalgalı durumlarda aynı ana 

tahrik gücü ile ciddi bir hız düşüşü gerçekleştiği, dizayn hızının korunabilmesi için ise 

gereken gücün büyük miktarda yükseldiği ortaya çıkmıştır.  

Anahtar kelimeler: Ek Dalga Direnci, Düzenli Dalgalar, Enerji Verimliliği Tasarım İndeksi, 

Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği, RANS Denklemleri 

 

 

 

ABSTRACT 

The calculation of the Energy Efficiency Design Index (EEDI) by the International Maritime 

Organization (IMO) is of great importance for the maritime industry. While the problems 

related to the safety of ship operations still exist, considering the minimum propulsion power 

and the adverse weather conditions that may occur, the EEDI values required for some ship 

types poses some difficulties to provide safe navigation. In addition, the fact that after January 

1, 2025, it will become mandatory to reduce the required EEDI values by 30%, stands as a 

serious problem for the shipbuilding and maritime sectors. In this study, additional wave 

resistance of an offshore supply vessel model was investigated by performing resistance 
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OFFSHORE SUPPLY VESSEL IN REGULAR WAVES 
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analyses by means of Computational Fluid Dynamics (CFD) in calm and rough sea 

conditions. In the computations, the three-dimensional, incompressible, unsteady RANS 

equations were solved. The free surface was modelled by using the VOF method. The SST k-

ꙍ turbulence model was used for the closure of Reynolds stress tensor. Numerical studies 

cover the comparative analysis of calm water and 3 different rough sea conditions. For the 

analyses that were carried out for the rough sea conditions, head waves and 3 different sea 

conditions (Beaufort 5, 6 and 7) with 2 degrees-of-freedom of the ship (heave and pitch) were 

considered. A 1/30 scale model of the offshore support vessel was used in all calculations. 

The computations revealed that a significant speed reduction occurs with the same main 

propulsion power in rough sea conditions. On the other hand, it was found that the power 

required significantly increases in order to maintain the design speed.  

Keywords: Added Wave Resistance, Regular Wave, Energy Efficiency Design Index, 

Computational Fluid Dynamics, RANS Equations 

 

1. GİRİŞ 

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından gündeme getirilen Enerji Verimliliği 

Tasarım İndeksi (EEID) ve gemi türleri için belirlenen maksimum EEDI referans değerleri, 

dünya genelinde birçok ülke limanlarında taşımacılık yapabilmeleri açısından büyük önem arz 

etmektedir (IMO, 2011). Ayrıca, gemilerin maksimum EEDI verileri 1 Ocak 2025 tarihinden 

itibaren %30 oranında azaltılması zorunlu hale gelecektir (Papanikolaou ve diğ, 2016). 

Günümüzde, belirtilen bu sebeplerden ötürü, belirlenen EEDI referans değerlerinin 

sağlanabilmesi için birçok bilimsel çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmalardan birisi de 

gemilerin belirtilen minimum sevk gücü yeterliliği ve olumsuz hava koşullarında güvenli 

seyir sağlamak için gemilerin kontrol edilebilirliğinin etraflıca araştırıldığı SHOPERA 

projesidir (Papanikolaou ve diğ, 2016). Bu proje kapsamında, düzenli ve karışık dalgalar, 

karmaşık çevresel koşullar ve olumsuz hava şartlarında gemilerin manevra performansları ve 

denizcilikleri hakkında araştırmalar yapılmıştır. IMO’nun mevcut kriterleri, bir geminin 

sadece sakin su koşullarındaki manevra performansını dikkate almaktadır. Bununla birlikte, 

olumsuz hava koşullarında manevra performansının değerlendirilmesi hem geminin güvenliği 

hem de operasyonların verimliliği de dahil olmak üzere genel hidrodinamik performansı 

açısından büyük önem taşımaktadır. Bir gemi olumsuz hava koşullarında çalışırken, rüzgar ve 

dalga kaynaklı kuvvetler ve momentlerin gemiye etki edeceği ve hidrodinamik hareket 

davranışını değiştireceği açıktır. Ayrıca, gemiler için denizdeki yakıt tüketiminin ana 

parametrelerinden olan minimum enerji verimliliği EEDI ve Operasyonel Enerji Göstergesi 

(EEOI) ile ölçülmektedir. Birçok araştırmacı ek dalga direncinin hesabı için deneysel ve 

hesaplamalı yöntemleri sıklıkla kullanmaktadır. Gerek potansiyel akış gerekse viskoz akış 

hesaplamalarının kullanıldığı hesaplamalı akışkanlar dinamiği yöntemleri, bilgisayar 

teknolojisi ve buna bağlı olarak gelişen sayısal tekniklerin bilgisayar uygulamaları, son 

yıllarda bir çok araştırmacının bu konularda çalışmalar yapmasına vesile olmaktadır.  

Klasik bir gemi hidrodinamiği problemi olan ek dalga direnci değerlerinin eldesi model 

deneyleri yardımıyla ya da sayısal yöntemler kullanılarak mümkündür. Bu konuda yapılan 

deney ve hesaplamalarda elde edilen sonuçların doğru biçimde değerlendirilmesi büyük önem 

arz etmektedir (Fang ve Chen, 2006; Dallinga ve diğ., 2008). Literatürde bilinen ve sıkça 

referans verilen bazı model deney sonuçları mevcuttur. Journee (1992), 4 farklı Wigley tekne 

formu için ek dalga direnci hesaplamalarını yapmıştır. Hosseini ve diğ. (2013), KVLCC2 

tankerinin trimli ve trimsiz durumlarda model deneylerini yaparak ek dalga direnci değerlerini 
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elde etmişlerdir. Bilindiği gibi model deneylerinin maliyetleri yüksek ve test edilecek vaka 

sayıları sınırlı olmaktadır. Ancak son yıllarda geçerlilik kazanan sayısal yöntemlerde böyle bir 

sorun mevcut değildir. Son yıllarda, artan sayıda araştırmacı RANS temelli sayısal yöntemleri 

kullanarak, ek dalga direncinin hesaplamalarında tatmin edici sonuçlar elde etmişlerdir 

(Sigmund ve Moctar,2017; Ozdemir ve diğ., 2014; Yao, Su ve diğ., 2020; Chen ve diğ., 

2021). 

Yukarıda bahsi geçen çerçeveye bağlı olarak bu çalışmada bir açık deniz destek gemisi 

modeli için sakin ve dalgalı su koşullarında HAD vasıtası ile direnç analizleri yapılmış ve ek 

dalga direncinin etkisi incelenmiştir. Dalgalı deniz koşullarında yapılan analizler baştan gelen 

düzenli dalgalarda ve 3 farklı deniz şiddetinde (Beaufort 5, 6 ve 7) geminin 2 serbestlik 

dereceli hareketine (dalıp-çıkma ve baş-kıç vurma) izin verecek biçimde  gerçekleştirilmiştir. 

Direnç bileşenleri, hız düşüşü ve serbest su yüzeyi yükseklikleri karşılaştırmalı olarak 

sunulmuştur. 

 

2. HESAPLAMALI ÇALIŞMA 

2.1 Geometri ve Koşullar 

Sakin ve dalgalı su durumlarında yapılan analizlerde Şekil 1’de gösterilen açık deniz destek 

gemisi modeli kullanılmıştır. Model gemide dümen ve pervane bulunmamaktadır. Model 

ölçeği 1/30 olarak seçilmiştir. Model gemi ana boyutları Tablo 1.’da verilmiştir. Hesaplamalı 

analizler geminin 2 serbestlik dereceli hareketine (dalıp-çıkma, baş-kıç vurma) izin verecek 

şekilde gerçekleştirilmiştir. Sakin ve dalgalı su durumlarında Froude sayısı 0.175 olarak 

belirlenmiş ve buna karşılık gelen model hızı ise 0.939 m/s olarak hesaplanmıştır. 

 

 

 

 

Tablo 1. Model gemi geometrik özellikleri 

 Sembol Gemi Model 

Ölçek λ 1 30 

Tam Boy Lpp 87.80 2.927 

Su hattı boyu B (m) 18.00 0.600 

Su çekimi T (m) 5,85 0.195 

Blok katsayısı CB 0.67 0.67 

Deplasman Δ 5800 0.215 

Froude sayısı Fr 0.175 0.175 

Hız U (m/s) 5.144 0.939 
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Şekil 1. Model gemi geometrisi 

2.2 Sayısal Yöntem 

Hesaplamalarda zamana bağlı, sıkıştırılamaz RANS denklemleri kullanılmıştır. Buna göre 

kütle ve momentumun korunumunu ifade eden kısmi diferansiyel denklemler sırasıyla 

Kartezyen tansör notasyonunda aşağıdaki biçimde ifade edilebilir.  
𝜕𝑈𝑖

𝜕𝑥𝑖
= 0                                                                                                                              (1) 

𝜕𝑈𝑖
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+
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1
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′̅̅ ̅̅ ̅̅ ]                          (2) 

Burada U, P ve f sırasıyla akışkan hızı, basıncı ve kütle başına düşen atalet kuvvetlerini temsil 

etmektedir. ρ yoğunluk, ν kinematik viskozite ve 𝜌𝑢𝑖
′𝑢𝑗

′̅̅ ̅̅ ̅̅   ise Reynolds gerilme tansörüdür. 

Reynolds gerilme tansörünün hesabı için SST 𝑘 − ꙍ türbülans modeli kullanılmıştır (Menter, 

1994). Modelin uygulanışı süreklilik ve momentum denklemlerine ek olarak türbülans kinetik 

enerjisi 𝑘, ve spesifik sönüm oranı, 𝜔, için iki ayrı taşınım denklemi çözülmesini 

gerektirmektedir. 
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Burada 𝜏𝑖𝑗, 𝜐𝑡 sırasıyla Reynolds gerilme tansörünü ve türbülans viskozitesini temsil 

etmektedir. 𝛽, 𝜎, 𝛾 model sabitleri ve 𝐹1 duvardan uzaklığa bağlı bir fonksiyondur.  
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Burada 𝜏𝑖𝑗, 𝜐𝑡 sırasıyla Reynolds gerilme tansörünü ve türbülans viskozitesini temsil 

etmektedir. 𝛽, 𝜎, 𝛾 model sabitleri ve 𝐹1 duvardan uzaklığa bağlı bir fonksiyondur. Serbest 

yüzeyin hesabı için VOF (Volume of Fluid) tekniğinden yararlanılmıştır (Hirt ve Nichols, 

1981; Seo ve diğ, 2012). Tüm taşınım denklemlerin de konvektif ve viskoz terimler kinci 

derece doğruluk ile çözülmüştür. Zaman ayrıklaştırması yine ikinci mertebe şema ile 

yapılmıştır. Basınç-hız eşleştirmesi SIMPLE algoritması ile gerçekleştirilmiştir (Patankar ve 

Spalding, 1972). Analizler Star CCM+ yazılımı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

 

2.3 Sakin Su Koşulunda Direnç Analizi 

Sakin su koşullarında, model gemi direncinin incelenmesi için yapılan analizlerde Şekil 2’de 

gösterilen akış hacmi kullanılmıştır. Model akış hacmi içinde giriş ve çıkış yüzeyleri ile yan 

yüzeylerden, L gemi boyunu temsil etmek üzere, sırasıyla 2L, 2.5L ve 2L uzaklığa  

yerleştirilmiştir. 
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Çalışmada düzensiz yapıda bir ağ örgüsü benimsenmiştir. Buna göre gemi üzerinde düzensiz 

dörtyüzlü tipte ve akış bölgesinde ise düzenli dörtyüzlü yapılı ağ hücreleri kullanılmıştır. 

Geminin kıç ve baş kısmı ile serbest su yüzeyinde akış yapısının daha karmaşık olmasından 

ötürü daha sık bir ağ örgüsü kullanılmıştır. Sonuçların ağdan bağımsız olduğunun 

gösterilebilmesi amacıyla üç farklı ağ yoğunluğunda simülasyonlar gerçekleştirilmiş ve bir 

ağdan bağımsızlık çalışması yapılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen toplam direnç 

değerleri ve temel ağ özellikler Tablo 2’de sunulmaktadır. Orta ve sık ağ sonuçları arasındaki 

fark ihmal edilebilir seviyede olduğu için hesaplamalara orta sıklıktaki ağ yapısı ile devam 

edilmesine karar verilmiştir. Orta sıklıktaki ağ örgüsü yapısı Şekil 2’de verilmiştir. Zaman 

adımı CFL sayısı (Courant ve diğ., 1967) modele yakın olan kritik bölgelerinde 1’den daha 

fazla olmayacak şekilde belirlenmiş ve buna göre 0.075 saniye olarak alınmıştır. Analiz 

toplam fiziksel zaman olarak yaklaşık olarak 20 saniye koşturulmuştur. 

 

Tablo 2. Ağdan Bağımsızlık Çalışması 

 

Ağ Boyutu 

(m) 

 Hücre 

Sayısı 

Toplam 

Direnç 

Fark 

% 

Seyrek 0.09126 1,832,496 14.149 - 

Orta 0.07240 3,104,247 13.965 1.32 

Sık 0.05750 5,3689,44 13.946 0.14 
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Şekil 2. Sakin su analizi için oluşturulan ağ örgüsü 

 

2.4 Dalgalı Koşulda Direnç Analizleri 

Dalgalı su analizleri Beaufort 5, 6 ve 7 olmak üzere üç farklı deniz şiddeti için yapılmıştır. 

Geminin Froude (Fr) sayısı sakin su analizlerinde olduğu gibi Fr=0.175 olarak belirlenmiştir. 

Buna göre analizlerde kullanılan temel parametreler Tablo 3’te sunulmaktadır.  

 

Tablo 3. Dalgalı Su Analiz Koşulları 

Vaka B5 B6 B7 

Beaufort 5 6 7 

Froude Sayısı 0.175 0.175 0.175 

Dalga Boyu λ/Lpp 0.529 0.790 1.182 

Dalga frekansı 1.01 0.83 0.68 

Dalga Periyodu 0.99 1.21 1.47 

 

Ağ örgüsü yapısı sakin su koşullarında ağdan bağımsızlık analizi sonucunda seçilen orta 

sıklıktaki ağ örgüsü temel alınarak oluşturulmuştur. Geminin dalgalı koşullarında yoğun 

hareketinin hassas ve doğru biçimde çözümlenebilmesi için birbiri üzerine binen ağ yapıları 

tekniği (overset mesh) kullanılmıştır. Akış hacminde oluşan büyük serbest yüzey dalgalarının 

zamana bağlı olarak daha iyi yakalanabilmesi için ise uyarlanabilir (adaptive) ağ örgüsü 

tekniğinden yararlanılmıştır. Böylelikle oluşan dalganın etrafında her zaman adımında daha 

hassas bir ağ yapısı sağlanabilmiştir. Deniz durumuna bağlı olarak oluşturulan akış hacmi 

içinde sönümlenmemesi için doğru hücre boyutu ve zaman adımının seçilmesi ise kritik bir 

öneme sahiptir. Bu değerlerin doğru biçimde tayin edilebilmesi için altı farklı iki boyutlu 

hazırlık analizleri gerçekleştirilmiş ve akış hacminde oluşturulan dalga yükseklikleri elde 

edilmek istenen teorik dalga yüksekliğine göre zamana bağlı olarak karşılaştırılırmıştır. İki 

boyutlu analizlerde kullanılan hücre boyutu ile zaman adımı ve buna bağlı olarak elde edilen 

maksimum CFL sayısı Tablo 4’de verilmiştir. Şekil 3’te ise seçilen parametrelere bağlı olarak 

iki boyutlu analizde elde edilen dalga şekilleri hedeflenen dalga yapısı ile karşılaştırmalı 

olarak gösterilmektedir.  Böylece Dalga 4 vakasında hedeflenen dalga profiline en yakın 

yapının elde edildiği görülmüş ve üç boyutlu direnç analizleri bu vakaya ait hücre boyutu ve 

zaman adımı ile sürdürülmüştür. Böylece oluşturulan ağ örgüsünde toplam nominal 5 Milyon 

hücre sayısına ulaşılmıştır. Bu değer uyarlanabilir ağ örgüsü tekniğinin uygulanması 

nedeniyle simülasyon müddetince dalga durumuna göre zamana bağlı olarak artıp 

azalmaktadır. B6 vakası için oluşturulan düzensiz ağ örgüsü yapısı Şekil 4’de görülmektedir. 
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Tablo 4. 2 Boyutlu Dalga Analizleri Parametreleri 

Vaka 
Hücre Boyutu 

(m) 
Zaman Adımı Maks. CFL 

Dalga 1 0.37500 0.00484 0.341 

Dalga 2 0.03000 0.00387 0.335 

Dalga 3 0.01500 0.00193 0.251 

Dalga 4 0.01875 0.00148 0.150 

Dalga 5 0.01875 0.00496 0.508 

Dalga 6 0.01500 0.00496 0.889 

 

 
Şekil 3. 2 Boyutta Oluşan Dalgaların Boylarının Zaman ile Değişimi 
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Şekil 4. B6 vakası için oluşturulan ağ örgüsü yapısı 

3. HESAPLAMALI SONUÇLAR 

3.1 Sakin Su Koşulunda Direnç Analizi  

Şekil 5’te gemi ıslak yüzeyi üzerindeki ilk ağ hücresi için iterasyon sonunda hesaplanmış olan 

ortalama y
+ 

değerlerinin dağılımı verilmiştir. Değerlerin büyük çoğunlukla 1’den küçük 

olduğu izlenmekte ve viskoz alt tabakada en az bir grid noktasının yerleştirildiği 

görülmektedir. Buna göre hücre yüksekliklerinin seçilmiş olan türbülans modeline uygun 

olduğu ve sınır tabakanın doğru şekilde modellendiği anlaşılmaktadır. Sakin su koşullarında 

yapılan analizde beklendiği gemi hareketlerinin, elde edilen dalga yapısının ve toplam 

direncin zamana bağlı olarak değişmediği tespit edilmiştir. Geminin 0.0006 derece dinamik 

trim yaptığı ve 0.004 m battığı hesaplanmıştır. Modelin etrafında oluşan dalga yükseklikleri 

Şekil 6’da verilmektedir. Kelvin dalgaları grafikte açıkça izlenmekte ve geminin kendi 

ilerleyişinden dolayı oluşan dalga tepesi ve dalga çukurlarının 0.02-0.03 m mertebesinde 

olduğu görülmektedir. Sakin su koşullarında Fr=0.175’te model toplam direnci değeri 2.884 

N olarak hesaplanmıştır. 
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Şekil 

5. Sakin su koşulunda gemi ıslak yüzeyindeki y
+
 dağılımı 

 

 
Şekil 6. Fr=0.175 için sakin su koşulunda elde edilen serbest su yüzeyi yükseklikleri  

(ölçüler metredir) 

3.2 Dalgalı Koşulda Direnç Analizi 

Ağ örgüsü yapısının seçilen türbülans modeline uygunluğunun ve sınır tabakanın doğru 

modellendiğinin anlaşılabilmesi için duvardan boyutsuz uzaklıkları ifade eden y
+
 dağılımları 

her vaka için incelenmiştir. Örnek olarak Şekil 7’de B6 vakasına ait gemi ıslak yüzeyi 

üzerindeki ilk ağ hücresi için y
+
 dağılımı görülmektedir. Değerlerin büyük çoğunluğunun 

hedeflendiği gibi 1’in altında olduğu anlaşılmaktadır. 

  

 
Şekil 7. Dalgalı durum için B6 vakasında gemi ıslak yüzeyindeki y

+
 dağılımı  

 III. INTERNATIONAL HALICH CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

 

 

               www.izdas.org                                                                                                  March 12-13, 2022, İstanbul, TURKEY341



 

Dalgalı durumda modelin toplam direnci serbest yüzeyin durumuna ve haliyle zamana bağlı 

olarak yüksek miktarda değişim göstermektedir. Tüm dalgalı vakalar için elde edilen zamana 

bağlı toplam hidrodinamik direnç sinyalleri Şekil 8’de sunulmaktadır. Grafiklerden dalganın 

modele göre konumuna ve model hareketine bağlı olarak zaman zaman toplam direnç 

kuvvetinin negatif değerler aldığı, bir başka ifadeyle kuvvetin modelin ilerleyiş yönünde elde 

edildiği izlenmektedir. Deniz şiddeti arttıkça toplam direnç sinyalleri genliğinde de ciddi bir 

artış gözlenmektedir. B5, B6 ve B7 vakalarında maksimum direnç değerlerinin sırasıyla 3.440, 

5.842 ve 16.940 N’a yükseldiği görülmektedir.  

 

Ek dalga direnci değerinin dalgalı koşulda gemi üzerinde oluşan ortalama toplam direnç ile 

sakin su koşulundaki toplam direncin farkı olarak hesaplanması mümkündür (Ozdemir ve 

Barlas, 2017). Tablo 5’te zamana göre ortalama direnç bileşenleri, sakin su koşulunda elde 

edilen bileşenler ile karşılaştırmalı olarak sunulmaktadır. Tablodan sürtünme direncinin 

beklediği gibi vakalar arasında kayda değer bir değişim göstermediği ancak basınç direncinin 

deniz durumundan büyük oranda etkilendiği gözlenmektedir. Toplam direnç B5, B6 ve B7 

vakalarında sırasıyla %19, %102 ve %487 oranlarında artış göstermiştir. Ek dalga direncinin, 

toplam direnç üzerindeki payının büyük olduğu anlaşılmaktadır. B7 vakasında bu payın 

%87’ye ulaştığı görülmektedir.  

 

Çevre faktörü ve hız düşüşünün ise makine gücüne bağlı olarak aşağıdaki denklemler 

vasıtasıyla hesaplanması mümkündür (ITTC, 2017). 

𝑃𝐵 =  𝑅𝑇  ×  𝑉𝑟𝑒𝑓                                                                                                                           

(6) 

𝑃𝐵 =  𝑅𝑇𝑊  ×  𝑉𝑤                                                                                                                           
(7) 

𝑓𝑤 =  
𝑉𝑤

𝑉𝑟𝑒𝑓
                                                                                                                                     

(8) 

Burada 𝑃𝐵 geminin referans hızındaki ana makine gücüne eşittir. 𝑅𝑇 sakin su koşullarındaki 

direnç ve 𝑅𝑇𝑊 dalgalı deniz koşullarında direnci ve 𝑓𝑤 çevre faktörü katsayısını ifade 

etmektedir. 𝑓𝑤 hesabında geminin farklı Froude sayılarında direnç ve sevk verimi değerlerinin 

sabit kaldığı varsayılmıştır. B5, B6 ve B7 vakalarında çevre faktörü katsayısı sırasıyla 0.877, 

0.572, 0.219 olarak hesaplanmıştır. Buna göre dalgalı durumlarda elde edilen hız düşüşü de 

Tablo 5’te verilmektedir. Deniz durumuna bağlı olarak ciddi bir hız kaybının meydana geldiği 

görülmektedir.  
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Şekil 8.  B5 (üst), B6 (orta) ve B7 (alt) vakaları için elde edilen, 13 s ve 18 s zaman aralığında 

toplam direnç kuvveti eğrileri 

 

Şekil 9’da farklı vakalarda elde edilen serbest su yüzeyi yükseklikler sakin su koşulunda elde 

edilen değerler ile birlikte karşılaştırmalı olarak sunulmaktadır. Dalgalı durumlarda model 

etrafında oluşan dalga genliklerinin büyük miktarda arttığı açık şekilde gözlenebilir. Sakin su 

ve B5, B6, B7 vakalarında dalga tepe ve çukur yüksekliklerinin sırasıyla 0.02-0.03 m, 0.03-

0.04 m, 0.04-0.05 m, 0.07-0.08 m mertebelerinde olduğu gözlenmektedir.  
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Tablo 5. Model gemi direnç bileşenleri ve tahmini hız düşüşü 

Vaka 

Basınç 

Direnci 

(N) 

Sürtünme 

Direnci (N)  

Toplam 

Direnç 

(N) 

Toplam 

Direnç 

Artışı (%) 

Ek Dalga 

Direnci 

(N) 

Ek 

Dalga 

Direnci 

Payı 

(%) 

Hız 

(m/s) 

Hız 

Düşümü 

(%) 

     

Sakin Su 1.115 1.769 2.884 - -  0.939       

B5 1.797 1.647 3.440 19 0.556 16 0.816 12      

B6 3.891 1.95 5.842 102 2.958 51 0.540 43      

B7 15.059 1.881 16.94 487 14.056 83 0.185 78      

 

 

 

 
Şekil 9. Farklı vakalarda elde edilen serbest su yüzeyi yükseklikleri 

  

Sakin Su 

B6 B7 

B5 
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4. DEĞERLENDİRME  

Bu çalışmada bir açık deniz destek gemisi modelinin direnç kuvveti farklı deniz şiddetlerin 

direnç analizleri yapılmış ve toplam dirençteki değişim, ek dalga direnci ve serbest yüzey 

yükseklikleri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Hesaplamalarda RANS denklemleri SST 

𝑘 − ꙍ modeli kullanılarak sonlu hacim ayrıklaştırması vasıtasıyla çözülmüştür. Dalgalı 

koşullarda toplam direnç zamana bağlı olarak değişmektedir. Deniz şiddetinin artması ile 

toplam direnç sinyallerindeki genliğin de büyük oranda arttığı ve zaman zaman negatif 

değerler aldığı gözlenmiştir. Deniz durumunun ortalama toplam direnci aynı Froude sayısında 

%487’ye varan oranda arttırabileceği tespit edilmiştir. Deniz şiddeti arttıkça ek dalga 

direncinin toplam direnç içerisindeki payının da ciddi biçimde arttığı izlenmiştir. B7 

vakasında bu payın %83’e vardığı görülmüştür. Beklendiği gibi deniz şiddetinin artması 

serbest su yüzeyi genliklerini de büyük oranda arttırmıştır. Farklı Froude sayılarında direnç ve 

sevk verimi değerlerinin sabit kaldığı varsayılarak dalgalı koşullarda hız düşüşünün %78’e 

kadar yükseldiği hesaplanmıştır.  

İleride, bu çalışmanı üzerine yapılabilecek çalışmalar dikkate alındığında; sakin ve dalgalı su 

koşulları için farklı Froude sayılarında hesaplamaların gerçekleştirilmesi ve çevre faktörü 

hesabının farklı tipteki gemilere de uygulanması planlanmaktadır. Ek olarak, düzenli tipteki 

dalgalar yerine, gerçek deniz durumunu modelleyebilecek karışık dalgaların hesaplamalara 

dahil edilmesi de bu çalışmanın doğruluk düzeyine katkı sağlayacaktır.  
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ÖZET 

Çevre etiket sistemi, ürün ve hizmetlerin çevresel olduğunu gösteren, tüketicilere güvenilir 

bilgi aktarmayı amaçlayan ve gönüllülük prensibiyle yürütülen bir sertifikalandırma 

uygulamasıdır. Bu uygulama, Hayat Boyu Değerlendirme Yöntemi ile analiz edilen, ISO 

14020, 14021, 14024, 14025 vb. standartlara dayanan, sürdürülebilir tüketim ve üretim 

politikasının bir parçası olarak ifade edilebilen bir sistemdir. Çevre etiket sistemi, bir ürünün 

hammadde temin sürecinden bertaraf sürecine kadar geçen her aşamasında kaydettiği ekolojik 

gelişimi ile ilgili (hayat döngüsü analizi şeklinde) tüketiciyi bilgilendirme olarak görülebilir. 

Çevre etiket sistemi ile ürünlerinde/hizmetlerinde düşük karbon emisyonu, atık önleme, enerji 

verimliliği, su tasarrufu, zararlı kimyasalların kullanılmaması gibi alanları dikkate alarak 

çevreye duyarlı bir süreç takip eden işletmelerin teşvik edilerek sürdürülebilir tüketim ve 

üretim uygulamalarının desteklenmesi ve tüketicilere doğru, yanıltıcı olmayan, bilimsel 

temelli bilgi sağlanması amaçlanmaktadır. Günümüzde yaklaşık olarak 200 ülke 30 endüstri 

sektöründe 490 çevre etiket uygulamasından söz edilmektedir. Türkiye’de 2018 yılında Çevre 

Etiketi Yönetmeliği yayımlanmıştır. Ülkemizdeki, çevre etiketi ürün grupları; seramik 

kaplama ürünleri, tekstil grubu ürünleri, temizlik kağıdı grubu ürünleri, elde yıkama bulaşık 

deterjanı, turistik konaklama hizmet grubu, kişisel bakım ve kozmetik  grubu ürünleri ve cam 

grubu ürünlerindeki bazı grupları kapsamaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Çevre etiketi, Eko-etiket, Çevre koruma 

 

ABSTRACT 

The environmental label system is a certification practice carried out on a voluntary basis 

indicates that products and services are environmental. It aims to convey reliable information 

to consumers. This application; it is a system that can be expressed as a part of a sustainable 

consumption and production policy, based on ISO 14020, 14021, 14024, 14025 standards, 

analyzed by the Lifetime Evaluation Method. Environmental labeling can be seen as 

informing the consumer about the ecological development of a product (in the form of life 

cycle analysis) at every stage from the raw material procurement process to the disposal 

process. With environmental label systems, it is aimed to consider areas such as low carbon 

emissions, waste prevention, energy efficiency, water saving, and not using harmful 

chemicals in their products/services. Thus, businesses that follow an environmentally friendly 

process will be encouraged and sustainable consumption and production practices will be 

supported. Consumers will be provided with accurate, non-misleading, scientifically based 

information. Today, there are 490 environmental label applications in approximately 200 

ÇEVRE ETİKET SİSTEMİ (EKO-ETİKET) 

ENVIRONMENTAL LABEL SYSTEM (ECO-LABEL) 
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countries and 30 industry sectors. The Environmental Label Regulation was published in 

Turkey in 2018. Environmental label product groups in our country cover some groups in the 

ceramic coating products, textile group products, cleaning paper group products, hand 

washing dishwashing liquid, tourist accommodation service group, personal care and 

cosmetic group products and glass group products.  

Keywords: Environmental label, Eco-label, Environmental protection 

 

1.GİRİŞ 

Günümüzde hızlı nüfus artışı, teknolojik gelişmeler, kontrolsüz enerji tüketimi ve artan enerji 

ihtiyacı gibi durumlar; hava, su ve toprak kirliliği gibi önemli çevresel problemlere sebep 

olmaktadır. Sanayide, üretim ve tüketimden kaynaklı atıkların herhangi bir önlem alınmadan 

çevreye bırakılması çevre kirliliğini arttıran unsurlardır. Üretici ve ihracatçıların çevre 

kirliliğini engellemek ya da azaltmak için tabi oldukları birçok yöntem, süreç ve kanuni 

yaptırımlar bulunmaktadır. Üretici ve ihracatçılar, ürünlerinin ya da hizmetlerinin tüm yaşam 

döngüsü boyunca çevresel önlemlerini almaları gerekmektedir. Bu anlamda atılan en önemli 

adımlardan biri çevre etiket (Eko-etiket) sistemleridir. Globalleşen dünyada "çevre etiketi” 

kavramının ilerleme kaydetmesi, tüketiciler için tercih sebebi olurken, üreticiler için ticari 

itibar, ihracatçılar için ürünlerin reklamı ve uluslararası prestiji anlamına gelmektedir. Bu 

nedenle, çevre etiketi sistemi üreticiler ve ihracatçılar için her geçen gün önem kazanmakta ve 

ülkemizde etkin bir çevre korumasına lokomotif vazifesi göreceği öngörülmektedir. Bu 

sebeple; bu derleme çalışmasında, çevre etiket sistemi kavramının tanımı, avantajları, Çevre 

Etiket Yönetmeliğinin ve ülkemizdeki sistemin incelenmesi amaçlanmıştır. 

2. ÇEVRE ETİKET SİSTEMİ VE TEMEL PRENSİPLERİ 

Çevre etiket sistemi; sürdürülebilir çevresel amaçlar doğrultusunda, Hayat Boyu 

Değerlendirme yöntemi ile analiz edilen ayrıca üretici beyanını esas alan, çevresel etkileri 

azaltılmış ürün veya hizmetleri teşvik etmeyi, tüketicilere güvenilir ve bilimsel bilgileri 

aktarmayı amaçlayan gönüllülük esaslı bir sertifikasyon sistemidir [1, 2]. Temel aldığı ISO 

Standartları çerçevesinde faaliyet gösteren (ISO 14020, 14021.14024.14025 vb. standartlara 

dayanan), sürdürülebilir tüketim, üretim politikasının bir parçası olarak ifade edilebilen piyasa 

temelli ekonomik araçlardır [1]. Çevre dostu üretim için çevre etiket sistemlerine yönelik 

dünyada ilk çalışma 1977 yılında Almanya Federal Cumhuriyeti tarafından Mavi Melek (Blue 

Angel) adıyla başlayan etiket sistemidir [3]. 1989 yılında İskandinav Ülkeleri Konseyi 

“Nordic Swan” adı ile İskandinav ülkelerinde çevre etiket sistemini kurmuşlardır [2]. 1992 

yılında ise BM Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda “Tüketicilerin bilinçli seçimler yapmasına 

yardımcı olmak için tasarlanmış çevresel etiketleme ve diğer çevre ile ilgili ürün bilgileri 

programlarının yaygınlaştırılmasını teşvik edilmesi” şeklinde tanımlanarak küresel anlamda 

kabul edilmiştir [2, 4, 5]. Avrupa Birliği’nde (AB) ise, AB Bakanlar Konseyi’nde 1992 

yılında yasallaşıp yürürlüğe girmiştir [6, 7]. Türkiye’nin Çevre Etiketi ise 2018 yılında 

belirlenmiştir. Ülkelerin Çevre Etiket Program ve Yılları Çizelge 1’de yer almaktadır [8].   

Çevre etiketinin avantajları; kaynak verimliliği (sorumlu üretim ve tüketim, doğal kaynak 

korunumu), rekabet edebilirlik (pazar payı oluşturma, markalaşma ve bilinirlilik), çevresel 

zararların giderilmesi (çevreyi ve insan sağlığını koruma, kirlilik giderlerinin azalması) ve 

toplumsal farkındalık (toplumun duyarlı olmasına katkı, daha çevre dostu ürün tercihi) olarak 

 III. INTERNATIONAL HALICH CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

 

 

               www.izdas.org                                                                                                  March 12-13, 2022, İstanbul, TURKEY348



sıralanabilir [9]. Çevre etiketleri, tüketici odaklı olmasının yanı sıra farklı semboller ile 

birbirinden ayırt edilmektedirler (Şekil 1) [2]. 

 

Çizelge 1. Ülkelerin Çevre Etiket Program ve Yılları [8] 

 

   

 
 

Şekil 1. Dünya’da kullanılan çevre etiket logoları [2] 

ÜLKELER ÇEVRE ETKİKETİ PROGRAMI BAŞLANGIÇ 

YILI 

Almanya Blue Angel (Mavi Melek) 1977 

Kanada Environmental Choice (Çevresel Seçim) 1988 

Japonya Ecomark (Eko İşaret) 1989 

KuzeyAvrupaÜlkeleri White Swan (Beyaz Kuğu) 1989 

ABD Green Seal (Yeşil Mühür) 1989 

İsveç Good Environmental Choice 

(ÇevreselDoğruTercih) 

1990 

Yeni Zelanda Environmental Choice (ÇevreselSeçim) 1990 

Hindistan Eco-Mark (Eko-İşaret) 1991 

Avusturya Austrian Eco-label (Avusturyalı Eko-Etiket) 1991 

Avustralya Environmental Choice (Çevresel Seçim) 1991 

Kore Cumhuriyeti Korea Eco-Label (Kore Eko-Etiket) 1992 

Singapur Green Label Singapour (Yeşil Etiket 

Singapur) 

1992 

Fransa NF Environment (NF Çevre) 1992 

AvrupaBirliği European Flower (Avrupa Çiçeği) 1992 

Hırvatistan Environmentally Friendly (Çevre Dostu) 1993 

ÇekCumhuriyeti Friendly Product (Çevre Dostu Ürün) 1994 

Tayland TaylandYeşilEtiketi 1994 

Türkiye Türkiye Çevre Etiketi 2018 
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Çevre etiket uygulamaları, en çok sanayileşmiş ülkelerde geniş bir yelpazede geliştirilmiştir. 

AB çevre etiketi, 1996 yılı itibariyle 6 ürüne verilirken, 2011 yılında 1357 adet ürün ve 

hizmet grubuna verilmiştir [10, 11]. Günümüzde AB çevre etiketi çok geniş bir ürün ve 

hizmet grubunu kapsamakta olup, yeni gruplar ile bu yelpaze sürekli olarak 

genişletilmektedir. 2018 yılı itibariyle 70.099 ürün ve hizmet için toplam 2091 AB çevre 

etiketi verilmiştir [6]. Günümüzde yaklaşık olarak 200 ülke 30 endüstri sektöründe 490 çevre 

etiketleme uygulamasından söz edilmektedir [3].   

AB çevre etiket sisteminin aktif olduğu 35 ürün grubu vardır ve etiketler bu ürün gruplarına 

belli kriterler çerçevesinde verilmektedir [7]. Bu ürün grupları: kişisel bakım ürünleri, 

temizlik ürünleri, giyim ve tekstil, yapı malzemeleri, elektronik ekipman, yer kaplamaları, 

mobilyalar, bahçe ürünleri, ev aletleri, yağlayıcılar, ev eşyaları, kağıt ürünleri, tatil ve 

konaklama şeklinde sıralanabilir [3]. AB çevre etiketleme sisteminde gıda ürünlerine çevre 

etiketi verilememektedir. Bu ürünlere, yalnızca organik sertifikası verilmektedir [2].  

Başarılı bir çevre etiketleme sisteminin prensipleri, ilgili ISO çalışmalarından elde edilen 

verilere dayanılarak oluşturulmaktadır. Bunlar; gönüllü katılımın sağlanması, ülkelerin çevre 

ile ilgili diğer mevzuatlarına uyumlu olması, genel performans düzeyinin amaca 

uygunluğunun göz önünde bulundurulması, güvenilir, bilimsel ve mühendislik prensiplerine 

dayalı olması, etiket almaya yönelik ürün/hizmet grubu kriterlerinin ilgili, ulaşılabilir,  

ölçülebilir/doğrulanabilir olması, esnek olması, sürdürülebilir faaliyet göstermesi ve ISO 

14020 ve 14024 genel prensipleri ile tutarlı olması şeklindedir [12]. 

Çevre etiketi sistemi pek çok paydaşın katılımıyla faaliyetlerini yürütmektedir. Başlıca etiket 

sisteminin katılımcıları; kamu (ilgili devlet otoritesi/bakanlık), program yönetim otoriteleri 

(program yöneticileri), endüstri ve ticari demekler, perakendeciler ve şirketler, tüketiciler, 

ihracatçılar ve ilgili taraflar (üniversiteler, akademisyenler, medya, uluslararası topluluklar, 

çevre grupları. vb.) şeklindedir [12]. 

Çevre etiketi sistemlerinin aktif bir şekilde faaliyet göstermesi için belirli başarı kriterlerini 

sağlaması gerekmektedir. Bu kriterler ürün grubuna göre değişiklik göstermektedir. Sağlıklı 

olarak yürütülen çevre etiketi programlarında etiketli ürünlerin talep edilmesinin; çevresel 

stresleri azaltarak; şirket imajlarına pozitif katkı sağlaması beklenmektedir. Bu nedenle çevre 

etiketi sisteminin genel başarı ölçütleri;  

 Belgelendirilen ürünlerin çevresel kalitelerinin iyileştirilmesi,  

 Endüstriden katılımın sağlanması,  

 Tüketicilerde çevresel konularda farkındalığın arttırılmasıyla tüketiciler tarafından etiket 

talebinin artması,  

 Üretici ve ihracatçıların ilgili çevre etiketi ölçütlerine uyum sağlama ve etiketi 

işletmelerine kazandırma konusunda ticari imajlarını iyileştirmek ve tercih edilmek adına 

rekabet etmesi şeklindedir [12]. 

3. ÇEVRE ETİKET SİSTEMİ TÜRLERİ 

ISO, 90’lı yıllarda çevre etiketleri ile ilgili rehberlik standardizasyonunu geliştirmiştir. 

Prensip ve uygulaması yönünden başlıca 3 tane çevre etiketleme sistemi bulunmaktadır [13]: 
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Tip 1 Çevresel Etiketleme (ISO 14024): Gönüllü, çoklu ölçüte dayanan ve üçüncü 

taraflarca, yaşam döngüsü ilkelerine uygun ürün kategorileri içinde çevresel tercih 

edilebilirliğe sahip ürünleri ödüllendiren programlar 

Tip 2 Çevresel Etiketleme (ISO 14021): Üreticilerin ve tedarikçilerin kendilerinin beyan 

ettikleri ve çoğunlukla tanıtımlarında kullandıkları çevresel iddiaları belgelendiren programlar 

Tip 3 Çevresel Etiketleme (ISO 14025): Kalifiye bir üçüncü tarafça önceden belirlenmiş 

sayısal ölçütler kapsamında gönüllü olarak, yaşam döngüsü temelinde sayısal ölçütleri 

belirleyen ya da başka bir üçüncü tarafça onaylanan programlar şeklindedir. 

Dünyada güvenilirliği en fazla bilinen çevre etiket sistemi, Tip 1 etiketleme sınıfıdır. Bu 

etiketleme sisteminin güçlü yönleri; basit ve kolay anlaşılır olması, hem mal hem hizmet 

sektöründe kullanılır olmasıdır. Zayıf yönleri ise çoklu ölçüt nedeniyle karmaşık ve maliyetli 

olabilmesidir. Tip 1 ve Tip 3 etiketler, bağımsız taraflar ya da paydaşlar tarafından 

gerçekleştirilir. Bağımsız olması dolayısıyla, bu etiketleme sistemleri daha güvenilir ve güçlü 

olarak algılanmaktadır. Birinci tarafın yer aldığı etiketleme süreci olan Tip 2 etiketleme türü, 

üreticiler veya satıcıların kendileri tarafından oluşturulabilir. Bu tip etiketlemede belirli 

çevresel, gıda kalitesi ve sağlık gibi hususları kapsayan konular bir yeterlik beyanı 

niteliğindedir. Hangi tür olursa olsun tüm etiket çeşitlerinin ortak özelliği çevre dostu ürünler 

ile pazarda talep oluşturmaktır [14]. 

4. TÜRKİYE ÇEVRE ETİKETİ SİSTEMİ 

Türkiye Çevre Etiketi Sistemi, 19.10.2018 tarihli ve 30570 sayılı Resmi Gazete'de 

yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Etiketi Yönetmeliği ile kurulmuştur. Çevre etiketi 

sisteminde TS EN ISO 14024 Tip I Çevre Etiketlemesi, Prensipler ve Yöntemler standardı 

dikkate alınmıştır. Türkiye Çevre Etiket Sistemi’nin, Küresel Eko Etiketleme Ağı’na (GEN, 

1994) üyeliği ise 2020 yılında gerçekleşmiştir. Türkiye Çevre Etiketi Sistemi, Bakanlığın 

yönetimi ve koordinasyonu altında Çevre Etiketi Kurulu (14 üye), Teknik İnceleme 

Komisyonları (Kriter Belirleme & Doğrulama), İlgili Kamu Kurum/kuruluşları, STKlar ve 

özel sektörle birlikte yürütülmektedir [15]. Türkiye Çevre Etiket Sistemi ile amaçlanan temel 

ilkeler aşağıdaki şekildedir [15, 16]: 

 Enerji verimliliği 

 İklim değişimine etkinin azaltılması 

 Isı ve su tasarrufu 

 Doğal kaynak yönetimi 

 İnsan sağlığının korunması 

 Tehlikeli kimyasalların kullanımının kısıtlanması 

 Atık su ve atık geri dönüşümü 

 Biyoçeşitliliğin korunması 

 Dayanıklılık 

 Çevresel bilgide şeffaflık 
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Çevre Etiketi Yönetmeliği’ne göre; ürün veya hizmetlerin tüm yaşam döngüsü dikkate 

alınarak her ürün veya hizmet grubu için kriterler belirlenir. Bu kriterlerin belirlenmesi ve 

geliştirilmesinde [16]; 

 İklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik üzerinde olumsuz etkiye sahip olan enerji 

tüketiminin azaltılması ve yenilenebilir enerji kullanımının teşvik edilmesi, 

 Zararlı maddelerin fiziksel etkileri, kullanımı ve yayılımından kaynaklanan atık oluşumu 

ve emisyon kirliliği, 

 Zararlı maddelerin teknik olarak mümkün olan durumlarda daha güvenli maddeler ve/veya 

teknikler ile değiştirilmesi, 

 Ürün veya hizmetlerin kullanım ömrünün uzatılması ve yeniden kullanılabilirliğinin 

sağlanması, 

 Ürün veya hizmetlerin çeşitli yaşam döngüsü aşamalarında, çevresel yarar ve zararları 

arasındaki net dengenin sağlanması, 

 İlgili ürün veya hizmet grubu için hayvanlar üzerinde yapılan deneylerin mümkün 

olduğunca azaltılması dikkate alınır. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bugüne kadar Çevre Etiket 

Altyapısının Oluşturulması Projesi (2013-2014), Ulusal Çevre Etiket Sisteminin Kurulması 

Projesi (2017-2018), Turistik Konaklama Hizmetleri Çevre Etiketi Kriterlerinin 

Oluşturulması Projesi (2019) (bu proje kapsamında; tekstil, seramik ve kağıt sektörlerinde 15 

ürüne çevre etiketi verilmiştir), Kişisel Bakım ve Kozmetik Ürünleri Sektöründe Ulusal Çevre 

Etiketi Kriterlerinin Belirlenmesi Projesi (2020-devam ediyor) ve Türkiye Çevre Etiket 

Sisteminin (TÇES) Geliştirilmesi Projesi (2021-devam ediyor) olmak üzere toplam 5 adet 

proje çeşitli paydaşlarla birlikte yürütülmüştür [15].  Bakanlık, aşağıdaki ürün/hizmet 

gruplarında çevre etiketi çalışmaları gerçekleştirilmiştir (Çizelge 2) [15, 17]:  

 

Çizelge 2. Çevre Etiketi ürün grupları [15] 

 

Cam ürün grubu 

Alt ürün grupları:  

Düzcam ürünleri 

Cam ambalaj ürünleri 

Cam ev eşyası ürünleri  

 

 

Turistik konaklama hizmet grubu 

Alt ürün grupları:  

En az 10 oda kapasiteli olan turistik 

konaklama hizmetleri ve yemek hizmetleri; 

eğlence veya spor tesisleri; yeşil alanlar; iş 

konferansları, toplantılar veya eğitim 

etkinlikleri gibi yardımcı hizmetlerinden en 

az herhangi birini  kapsamaktadır. 

Elde yıkama bulaşık deterjanı ürün grubu 

Alt ürün grupları:  

Elde yıkama bulaşık deterjanı ürün grubu, 

cam eşyalar, tabaklar ve mutfak eşyaları gibi 

eşyaların el ile yıkanması için üretilmiş ve 

pazarlanmış hususi ve ticari kullanıma 

yönelik deterjan ürünlerinden oluşur.  

Kişisel bakım ve kozmetik ürün grubu 

(devam etmektedir) 

Alt ürün grupları:  

Katı sabun, sıvı sabun, şampuan, duş jeli, el 

ve vücut kremi, saç kremi, tıraş sabunu ve 

tıraş köpüğü ürünlerini kapsar. 
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Seramik kaplama ürün grubu 

Alt ürün grupları:  

İç/dış mekanlarda kullanılan seramik 

karolardan oluşur. Üretim süreci özdeş 

olduğu ve aynı malzemeler ve üretim 

yöntemleri kullandığı takdirde, duvar için iç 

mekan seramik karo kaplamalar, zemin için 

iç mekan seramik karo kaplamalar, zemin ve 

duvar için iç ve dış mekan seramik karo 

kaplamalara uygulanabilir.  

Tekstil ürün grubu 

Alt ürün grupları:  

Konfeksiyon ürünleri iç mekân tekstil 

ürünleri,  

Elyaf, iplik, kumaş ve örgü paneller, 

Temizlik ürünlerini kapsar. 

Temizlik kağıdı ürün grubu 

Alt ürün grupları:  

Kişisel hijyene uygun sıvıları emme ya da 

kirli yüzeyleri temizleme amacıyla kullanılan 

tabaka ya da rulo şeklindeki temizlik 

kağıtlarını kapsar. 

 

 

Sektörlere çevre etiketi kullanımı  4 yıl süre için verilmektedir. Bakanlık güncel verilerine 

göre; ülkemizde 2020 ve 2021 yıllarında Çevre Etiketi kriterlerini sağlayan 1 tekstil, 2 

seramik ve 1 elde yıkama bulaşık deterjanı sektörü olmak üzere 4 firmanın ürünlerine çevre 

etiketi verilmiştir [15]. 

 

5. SONUÇLAR 

Türkiye Çevre Etiket sistemi ile üretici ve tüketicinin doğru çevresel bilgilendirilmesi 

sağlanacaktır. Böylece, iklim değişikliği ve çevre kirliliğine karşı önlem alan şirketler için 

yeşil ekonomi ortamı oluşacaktır. Çevre etiketlerinin kendilerine ticari kâr ve yeşil imaj 

kazandıracaklarına, müşteri ve potansiyel müşteriler için tercih edilme ihtimalinin artacağına 

ikna olan üretici ve ihracatçılar, etiket talebinde bulunarak sistemin etkinliğini sağlıklı bir 

şekilde ilerletebilmek adına ihtiyaç duyulan şartları yerine getirecektir. Çevre etiketleme ile 

şirketlerin çevresel performansının izlenmesi ve raporlanması daha etkin hale gelecektir.  

 

KAYNAKLAR 

 

[1] Kara, H., (2021). Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Yayınları (https://rec.org.tr/wp-

content/uploads/2017/02/eko-etiket.pdf), (Erişim tarihi: Mart 2022). 

[2] Aydin-Sisman G., (2019). Eko-Etiketleme ve Türkiye Çevre Etiketi, Harran Üniversitesi 

Mühendislik Dergisi, 4(1): 40-47. 

[3] Eko-Etiket İndeksi Resmi Sitesi, (2021). ecolabelindex.  (http:// www 

.ecolabelindex.com/), (Erişim tarihi: Mart 202). 

[4] Şişman-Aydin, G., (2013)."Eko Etiket (Mükemmellik etiketi) ve Akuakültür", 17.Ulusal 

Su Ürünleri Sempozyumu. İstanbul. 

[5] United Nations Conference on Environment and Development (UNCED), (1992), Rio. 

[6] EU Comission, (1992). Council Regulation (EEC) No 880/92 of 23 March 1992 on a 

Community ecolabel award scheme. 

[7] İMMİB, (2018). AB-Mevzuati-ve-Politikalari. http://ab.immib.org.tr/AB-Mevzuati-ve-

Politikalari/Eko-etiket. 

 III. INTERNATIONAL HALICH CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

 

 

               www.izdas.org                                                                                                  March 12-13, 2022, İstanbul, TURKEY353

https://rec.org.tr/wp-content/uploads/2017/02/eko-etiket.pdf
https://rec.org.tr/wp-content/uploads/2017/02/eko-etiket.pdf


[8] University of Cape Town Development Policy Research Unit, (2001). Eco-labelling: 

overview and implications for developing countries.  (http://geografi-online. uib.no 

/302/reading/eco-labels.pdf)  (Erişim tarihi: Mart 2022). 

[9]https://webdosya.csb.gov.tr/db/cevreetiketi/haberler/cevre-et-ket---kozmet-k-urunler-

acilis-toplantisi-20200714115351.pdf. 

[10] Anonim, 2017a. Türkiye'de Ulusal Çevre Etiket Sisteminin Kurulması. Sözleşme 

N°DOGER/NELIT/TR2013/0740.10-2/SER/024. Sektör ve Ürün Seçimi Yaklaşımı ve 

Kriterleri. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.  

[11] Anonim, 2017b. Türkiye'de Ulusal Çevre Etiket Sisteminin Kurulması. Durum Analiz 

Raporu Revizyon 1. Sözleşme N°DOGER/NELIT/TR2013/0740.10-2/SER/024. 

Sektör ve Ürün Seçimi Yaklaşımı ve Kriterleri. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. 

.[12] Bozowsky, E., Mizuno, H., (2004). introduction to ecolabelling Küresel Eko-Etiketleme 

Ağı Bilgilendirme Kitapçığı (Global Ecolabelling Network İnformation Paper).  

[13] Kara, H., (2011). Eko-Etiket. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Sürdürülebilir Üretim ve 

Tüketim Yayınları III. ISBN: 978-975-6180-42-6. 

[14] TaghvaeiAbrishami, A., (2008). Coexistence with drought, challenges and strategies. 

Journal of Research Project Coordination Coexistence with Drought. 2: 23-35. 

[15] https://cevreetiketi.csb.gov.tr/temel-ilkeler-i-98948. 

[16] https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=25883&MevzuatTur=7&MevzuatTe  

rtip=5. 

[17]Türkiye Çevre Etiket Sisteminin Geliştirilmesi Projesi (TÇES), (2021). Açılış 

toplantısı. 

 

 III. INTERNATIONAL HALICH CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

 

 

               www.izdas.org                                                                                                  March 12-13, 2022, İstanbul, TURKEY354

https://cevreetiketi.csb.gov.tr/temel-ilkeler-i-98948
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=25883&MevzuatTur=7&MevzuatTe%20%20rtip=5
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=25883&MevzuatTur=7&MevzuatTe%20%20rtip=5


ABSTRACT 

Giant Featherback fish (Chitala lopis) is one of Endangered fish species in Indonesia. This 

study was aimed to analyse the partial sequence of D-loop region in Giant Featherback (GF) 

fish from Indonesia. A total of 48 partial D-loop sequences of GF fish were collected from 

GenBank database (JQ665739 - JQ665786) as the primary data. Three computer packages of 

BioEdit, MEGA-X and DNAsp were used in this study for sequence analysis. The results 

showed that amount 92% of IF fish were classified into haplogroup 1 (Hap.1). A total of 8 

repetitive sequences of ATG TAT CAT ATT ACA TAT ATG TAC TAG TGC ATA TT were 

detected in the Hap.1 fish. Moreover, the GF fish with 4, 6 and 5 of repeated sequences were 

classified into Hap.2, Hap.3 and Hap.4, respectively. The Pairwise genetic distance among 

haplotype of GF fish ranged from 0.000 (Hap.1 and Hap.2) to 0.006 (Hap.3 and Hap.4).  In 

conclusion, the repeated sequences in GF fish can be used as the DNA barcoding to detect 

this species.   

Keywords: Chitala lopis, D-loop region, GenBank, Haplotype, Repetitive sequence 

 

INTRODUCTION 

Giant Featherback fish (Chitala lopis) is one of endemic fish species in Indonesia. There are 

three species of Chitala fish in Indonesia i.e. C. hypselonotus, C. borneensis and C. lopis  

Unfortunately, the IUCN Red List stated that Giant Featherback (GF) fish was extinct in year 

2021. Recently, all Chitala fish in Indonesia have been classified into protected fish category. 

Hence, the conservation program in Chitala fish is important to prevent it from extinction. 

However, some of GF fishes were found in Kampar Rever of Sumatra Island [1] and must be 

protected. 

The genetic characterization in GF fish is important to obtain the DNA barcoding for 

detecting this species. The repetitive sequence of mitochondrial control region (D-loop) gene 

has been used to characterize a fish [2] and cattle [4-6] species. This study was carried out to 

obtain the haplotype diversity in GF fish based on D-loop region using a meta-analysis study. 

The result of this study can be used as the basic information for forensically analysis to detect 

protected Chitala fishes at fish market of Indonesia. 
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MATERIALS AND METHODS 

A total of fourty-eight (48) partial D-loop sequences in GF fish of Indonesia were collected 

from GenBank database (JQ665739 - JQ665786) as the primary data. Three computer 

packages of BioEdit [7], MEGA-X [8] and DNAsp [9] were used in this study for sequence 

analysis. A BioEdit package was performed to detect the mutation site or sequence variation 

in the observed sequences. A MEGA-X software was performed to obtain the Neighbor-

joining (NJ) tree and Pairwise genetic distance of observed sequences. A DNAsp package was 

performed to obtain the haplotype diversity (Hd), nucleotide diversity (pi) and Neutrality test 

(Fu’s Fs statistic and Tajima’s  D tests) in observed sequences. 

RESULTS AND DISCUSSION 

The Hd and pi values in GF fish were 0.40 and 0.0009, respectively. The Hd value has three 

(3) categories of low (0.10 - 0.40), medium (0.50 - 0.70) and high (0.80 - 1.00) [10]. 

Meanwhile, the pi value more than 0.01 indicated that the genetic diversity in the species was 

low [11]. Hence, the genetic diversity in GF fish based on repetitive sequence of D-loop gene 

was low. The Neutrality test in this study was noted in a negative value and indicated that low 

sequence variation in observed sequences caused by species expansion or migration.  

In this study, four (4) haplotypes of GF fish were observed based on the repetitive sequence 

of partial D-loop sequences (Table 2). About 92% of the GF fish were classified into 

Haplotype 1 (Hap.1). The sequence characteristics of Hap.1 signed with eight (8) repetitive 

sequences of ATGTATCATATTACATATATGTACTAGTGCATATT (35 bp). Meanwhile, 

Hap.2, Hap.3 and Hap.4 were consisted of four (4), six (6) and five (5) repetitive sequences, 

respectively (Table 3). The alignment of repetitive sequence in D-loop gene was ilustrated in 

Figure 1. Despite of this, a privous study obtained the repetitive sequence of  

ATATTACATATATGTACTAGTACATATTATGCATT (35 bp) that detected in D-loop 

gene of GF fish [2]. In the minifish (Paedocypris progenetica), twenty-five (25) repetitive 

sequences of TGGTATAGTGCATATTATGCTTAATACTACATAG (34 bp) were detected 

in the D-loop gene [3]. In the Madura cattle, two (2) repetitive sequences of 

ATTAATATTATGTACTTAT (19 bp) and GTACATAACATTAATGTAATAA (22 bp) 

were detected in the D-loop gene [4,6]. In the Bali cattle (Bos javanicus), nine (9) repetitive 

sequences of GTACATAATATTAATGTAATAA (22 bp) were detected in the D-loop gene 

[5].  

The Pairwise genetic distance in GF fish according to the repetitive sequence ranges from 

0.002 to 0.006 (Table 4). According to the Cytochrome oxidase subunit 1 (COI) gene, the 

Pairwise genetic distance among GF fish from three (3) different locations of Indonesia 

ranges from 0.002 to 0.006 [12] and similar to the present study. The Neighbor-joining tree  

(Figure 2) revealed that GF fish of Indonesia consisted of three Haplogroup of A (Hap.1 and 

Hap.2), B (Hap.3) and C (Hap.4). Hence, the Hap.1 and Hap.2 fishes have close genetic 

relationship. The haplotype diversity in a species population can be influenced by migration / 

expansion and geographical factors.  

CONCLUSION 

The haplotype diversity of Giant Featherback (GF) fish (Chitala lopis) of Indonesia based on 

repeated sequences of D-loop gene included of low category. Total four (4) haplotypes were 
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detected in GF fish with Hap.1 as the common (wildtype) haplotype (92%). In addition, a 

wildtype GF fish has eight (8) repetitive sequences along 35 bp.  
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Table 1. The statistical analysis in the partial D-loop gene of Giant Featherback fish  

(Chitala lopis) 

Parameter Value 

Haplotype diversity (Hd) 0.402 

Nucleotide diversity (pi) 0.0009 

Fu’s Fs statistic -0.843 

Tajima’s D test -1.352 

 

 

Table 2. Haplotyping in the 48 partial sequence of  Giant Featherback fish (Chitala lopis) 

based on repetitive sequence of D-loop gene 

Haplotype N GenBank 

1 44 JQ665739 - JQ665741; JQ665752 - JQ665756; JQ665758 - JQ665765;  

JQ665767 - JQ665786 

2 2 JQ665742 - JQ665751 

3 1 JQ665757 

4 1 JQ665766 

N: number of sequence 

 

 

Table 3. The repetitive sequence of D-loop gene in different haplotype of Giant Featherback 

fish (Chitala lopis) 

Haplotype Number and pattern repetitive sequence 

1 (ATGTATCATATTACATATATGTACTAGTGCATATT)8 

2 (ATGTATCATATTACATATATGTACTAGTGCATATT)4 

3 (ATGTATCATATTACATATATGTACTAGTGCATATT)6 

4 (ATGTATCATATTACATATATGTACTAGTGCATATT)5 

 

 

Table 4. Pairwise genetic distance among haplotype in Giant Featherback fish (Chitala lopis) 

Haplotype 1 2 3 4 

1 1.000    

2 0.000 1.000   

3 0.006 0.005 1.000  

4 0.001 0.002 0.006 1.000 
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Figure 1. The repetitive sequences (RS) of D-loop gene in Giant Featherback fish  

(Chitala lopis)  

 

 

   

Figure 2. Neighbor-joining (NJ) tree among haplotype of Giant featherback fish 

(Chitala lopis) 
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(НЕ)ИСЧЕЗАЮЩИЙ ВИД: ПУБЛИЧНЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ УКРАИНЫ 

 

 

 

ABSTRACT 

The article considers the role of public intellectuals (PI) in the public life of Ukraine. If in the 

West it is sometimes said that public intellectuals are an endangered species, in Ukraine they 

are just being formed. 

The main trends of the intellectual environment in Ukraine are: 

– Low influence due to low income for intellectual work (in Ukraine, a person who has no 

business is considered a loser). 

– Low incomes have led to the politicization ("betrayal" by Julien Benda) of intellectuals 

since the late 1980s, when dissidents and writers en masse joined the deputies, and to this day, 

when many people influencers forced to cooperate with political forces and oligarchs. 

– The vast majority of intellectuals adhere to the right and even nationalist views, focusing on 

issues of Ukrainian language, culture, national memory, ignoring the problems of inequality, 

discrimination, tolerance. Because of this, they have no authority in the eastern and southern 

regions of Ukraine, where Russian discourse dominates. 

– Most Ukrainian intellectuals are humanities (for example, the First of December Initiative 

Group). The only influential exception is Yevhen Komarovsky, who became famous for 

debunking myths about treating children and advocating for vaccination. He now speaks 

actively on political issues and even sometimes joins the polls as a possible candidate for 

President of Ukraine. 

– The government and society rarely listen to the opinion of those who claim the role of PI. 

This was evidenced by the 2019 elections (“electoral revolution”), when Volodymyr Zelensky 

defeated the favorite of intellectuals Petro Poroshenko. 

Key words: public intellectuals, politicization, nationalism, national memory, culture. 

 

Понятие «публичный интеллектуал» (ПИ) вошло в научный дискурс в 1980-е годы в 

основном благодаря усилиям историка культуры Рассела Якоби
1
. Так именуют 

                                                           
1
 Jacoby R. The Last Intellectuals: American Culture in the Age of Academe. N.Y.: Basic, 1987. 
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академических ученых, пишущих не для профессионалов (или не только для 

профессионалов), а для широкой аудитории. ПИ является скорее универсалом, чем 

узким специалистом, беспокоится об общественно важных вопросах и открыто 

высказывает свои взгляды. Образно говоря, ПИ заняты переводом научных знаний с 

академического языка на язык публичных репрезентаций. 

Один из первых публичных интеллектуалов Вальтер Беньямин полагал, что для 

интеллектуала особенно важна постоянная коммуникация с обществом в целом, и с его 

отдельными группами. 

Юрген Хабермас писал, что интеллектуала отличает способность первым почуять 

нечто важное. Он должен быть способен начать волноваться по поводу определенных 

критических тенденций уже в тот момент, когда остальные еще занимаются своими 

обычными делами: «интеллектуал должен быть способен быть взволнованным»
2
. 

В 1950–1970-е годы ПИ отличало бунтарство и маргинальность. В Советском Союзе, в 

состав которого входила Украина до 1991 года, не было ПИ. Ведь для их 

существования необходимо наличие определенных либеральных свобод (слова, 

печати), публичных дискуссий, правового государства. Но в СССР не было 

политической культуры возражения, а государство монополизировало 

интеллектуальную сферу. Поэтому советские интеллектуалы имели выбор между 

поддержкой власти и диссидентством. В 1960–1980-е годы диссидентское движение в 

Украине было представлено в основном интеллектуалами: журналистами, писателями, 

учеными. 

В украинском диссидентском движении сущестовало три основных течения: 1) 

национальное – осуждало имперскую политику Москвы, российский шовинизм, 

русификацию; религиозное – ставило целью борьбу за свободу вероисповедания; 3) 

правозащитное (демократическое) – выступало за соблюдение прав человека. Эти три 

течения тесно взаимодействовали между собой. 

В 1965 году прошла первая волна арестов украинских диссидентов и инакомыслящих в 

Киеве, Одессе, Луцке, Львове, Тернополе и Ивано-Франковске. 4 сентября 1965 года в 

кинотеатре «Украина» в Киеве группа диссидентов (литературовед Иван Дзюба, поэт 

Василий Стус, журналист Вячеслав Черновол) публично выступили против арестов. 

Под влиянием этих событий Иван Дзюба написал книгу «Интернационализм или 

русификация?». С марксистских позиций он доказал, что национальная политика в 

СССР приобрела черты российского шовинизма. 

В начале 1970-х годов были арестованы около 100 диссидентов. Часть из них осудили 

за «антисоветскую агитацию и пропаганду», часть отправили в психбольницы. Многие 

были уволены с работы. 

В 1976 году возникла Украинская Хельсинкская Группа (УХГ). Она добивалась, чтобы 

СССР исполнял условия Хельсинкского соглашения в отношении соблюдения прав 

человека. Группу возглавлял писатель Николай Руденко. Активными участниками 

                                                           
2
 Хабермас Ю. Первым почуять важное. Что отличает интеллектуала // Неприкосновенный запас, 2006, 

№ 3, доступ: https://magazines.gorky.media/nz/2006/3/pervym-pochuyat-vazhnoe.html 
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были генерал-майор Петр Григоренко, юрист Левко Лукьяненко, писатель Олесь 

Бердник. Вскоре члены УХГ были арестованы и осуждены. 

Распространение понятия ПИ было связано с «публичным поворотом» (public turn), 

который произошел в последней трети ХХ века и был связан с ростом общественного 

запроса на социально-гуманитарное знание. С тех пор все больше представителей 

науки ищут пути реализации за пределами академических институций в публичном 

пространстве
3
. Хотя старый образ интеллектуала, как маргинала и критика 

несправедливости, не исчез, сами Пи все больше встраивались в политический 

истеблишмент. Сегодня на Западе даже формально оппозиционные интеллектуалы 

занимают важные должности в ведущих институтах, имеют высокие доходы
4
. 

Похожие изменения происходили и в Украине. ПИ сыграли ключевую роль в борьбе за 

возрождение ее независимости. Они инициировали создание Народного руха («рух» – 

по-украински «движение») Украины. В его руководство вошли как коммунисты – в 

основном представители интеллигенции (писатели Иван Драч, Дмитрий Павлычко), так 

и бывшие диссиденты (Михаил Горынь, Левко Лукьяненко, Вячеслав Черновол). Но 

если в некоторых странах Восточной Европы (прежде всего, в Польше и Чехословакии) 

власть перешла к интеллектуалам-диссидентам, то в Украине она сохранилась в руках 

коммунистической элиты – номенклатуры, которая взяла на вооружение идею 

независимости. Таким образом, ПИ политизировались и получили влияние в 

украинской политике. В 1990 году они создали оппозиционную фракцию в парламенте, 

которая насчитывала 125 депутатов во главе с ученым-физиком Игорем Юхновским. 

Одной из основных причин политизации («предательства» по Жюльену Бенда) ПИ в 

Украине является низкая оплата умственного труда (человек, не имеющий бизнеса, 

часто считается неудачником). Университеты Украины находятся в плачевном 

состоянии из-за хронической нехватки финансирования, зарплаты профессоров могут 

обеспечить только базовые потребности человека, из-за чего в некоторых из них 

процветают коррупция, непотизм, академическая нечестность, плагиат. В отличие от 

стран Запада университеты не являются центрами интеллектуальной жизни. Трудно 

представить себе ситуацию, чтобы украинский чиновник или парламентарий после 

окончания карьеры пошел работать в университет. Такое продолжение карьеры 

рассматривалось бы в Украине, не как честь, а как неудача. 

Из-за отсутствия возможности для достойного заработка в интеллектуальной сфере 

многие диссиденты и писатели с конца 1980-х годов массово пошли в депутаты. В 

начале 2000-х годов, когда украинское политическое пространство было поделено 

между олигархами, многие из них были вынуждены сотрудничать с олигархическими 

партиями. Так, бывшие диссиденты Левко Лукьяненко и Степан Хмара вошли в 

политический проект Юлии Тимошенко «Батькивщина». А поэт Дмитрий Павлычко 

сначала писал стихи в поддержку Юлии Тимошенко, а затем перебежал в лагерь ее 

политического оппонента Петра Порошенко, которому тоже посвятил стихи и 

патетически восклицал: «бери меня, я твой поэт». Частые изменения политической 

позиции в целом характерны для представителей поколения украинских советских 

                                                           
3
 Ясна І. Public turn: філософія в публічному просторі // Філософська думка, 2017, № 1, с. 28–41. 

4
 Etzioni A. Are Public Intellectuals an Endangered Species? // Public intellectuals, an endangered species? / 

edited by Amitai Etzioni and Alyssa Bowditch. Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2006, р. 1–27. 
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интеллигентов, которые десятилетиями воспевали советскую власть, получали от нее 

награды и блага, а затем продолжали строить карьеру на демонизации советского 

прошлого. Подобная сервильность украинских ПИ не добавляет им общественного 

авторитета. 

Еще одной сферой деятельности ПИ являются средства массовой информации, в 

которых они выступают как политологи и эксперты. Однако в украинских реалиях 

попытки создания интеллектуальной дискуссии на телевидении потерпели крах, 

уступая место политическим ток-шоу, где центральное место занимают скандалы, 

взаимные оскорбления и драки политиков. Вместо ПИ телеканалы чаще всего 

приглашают talking heads, которые готовы комментировать любые события: от 

извержения вулкана в Исландии до природы коронавируса, и от тонкостей дипломатии 

до военной стратегии. 

Одним из ярких примеров человека, который претендует на роль ПИ и эксперта, но 

является всего лишь talking heads является «политолог» Владимир Цыбулько. По 

образованию «политолог» является филологом и в конце 1980-х годов считался поэтом. 

Хотя встретить в Украине человека, читавшего стихи Владимира Цыбулько, сложно. 

Прославился он не своим поэтическим даром, а пафосным выступлением на собрании 

украинских писателей, когда пообещал всем украинцам по 38 кг золота, якобы 

вложенного в XVIII веке в английский банк казацким гетманом Полуботком. Позже 

Цыбулько сознался, что пошутил, но его сообщение вызвало немалый резонанс и 

завышенные ожидания многих людей. Затем он стал депутатом украинского 

парламента, а заканчивает карьеру в роли «политолога» и «эксперта» выступая в 

поддержку экс-президента Украины Петра Порошенко. 

Еще одним «экспертом» такого рода можно назвать историка и политолога Александра 

Палия, который в разгар президентской избирательной кампании 2019 года взялся 

доказывать, что один из кандидатов Владимир Зеленский наркоман. А затем заявил 

заявил, что президентом Украины должен быть «украинец и христианин», намекнув, 

что некоторые из кандидатов являются евреями и потому голосовать за них не следует. 

Выборы 2019 года ярко показали пропасть между ПИ и электоратом. Большинство ПИ 

открыто поддерживало президента Петра Порошенко. И среди них были не только 

персонажи подобные Цыбулько и Палию, но и писатели Оксана Забужко, Сергей 

Жадан, группа советских диссидентов и многие другие. Некоторые из них были так 

разочарованы результатами выборов и победой артиста Владимира Зеленского, что 

начали оскорблять и унижать большинство избирателей, призвали вообще отменить 

всеобщее избирательное право. Так, российский журналист крымскотатарского 

происхождения Айдер Муждабаев, получивший украинское гражданство, призывал 

стрелять в противников Петра Порошенко. Политтехнолог Тарас Березовец обозвал 

большинство украинцев не гражданами, а «населением». Сочинитель детских сказок 

Сашко Лирнык призвал установить хунту и отменить результаты выборов. 

Следующей сферой деятельности ПИ является консультативная. Из всех украинских 

президентов наиболее сильную команду интеллектуалов имел Леонид Кучма (1994–

2005). В нее входили экономист Анатолий Гальчинский (стратег перехода к рыночной 

экономике), инженер-ракетчик Владимир Горбулин, историк-академик Иван Курас, 

Александр Разумков и другие. Все они имели опыт работы в коммунистической 
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партии. Однако только немногие из них стали публичными, в частности Владимир 

Горбулин, который выступал в роли эксперта и консультанта почти всех президентов 

Украины по вопросам национальной безопасности и отстаивал европейский вектор 

развития Украины. 

Подавляющее большинство украинских интеллектуалов традиционно придерживается 

правых и даже националистических взглядов, ориентируясь на вопросы украинского 

языка, культуры, национальной памяти, игнорируя проблемы неравенства, 

дискриминации, толерантности. Из-за этого они до недавнего времени имели 

ограниченное влияние в восточных и южных регионах Украины, где доминировал 

русский дискурс. 

Большинство украинской интеллигенции – гуманитарии (например, Инициативная 

группа «Первое декабря»). Едва ли не единственное влиятельное исключение – врач 

Евгений Комаровский, прославившийся развенчанием мифов о лечении детей и 

пропагандой вакцинации. Сейчас он активно высказывается на политические темы и 

даже иногда участвует в социологических опросах как возможный кандидат в 

президенты Украины. 

Таким образом, ПИ в Украине являются скорее не «вымирающим видом» (А. Этциони), 

а зарождающимся. Их влияние является довольно ограниченным, хотя многие из них 

активно участвуют в политической жизни и ангажированы политическими элитами или 

крупным бизнесом. 
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ÖZET 

Sürdürülebilirlik kavramı limancılık açısından, liman ve limanda bulunan unsurların anlık ve 

gelecek olan gereksinimlerini karşılayıp aynı zamanda doğru kaynak kullanımı ile doğal 

kaynakları ve doğayı koruyan, iş yönetimidir. Bu çalışmada, sürdürülebilirlik kavramı liman 

işletmeciliği ve yönetimi açısından incelenmiş ve limanlarda sürdürülebilirlik ile ilgili 

yapılmış çalışmalara yönelik literatür araştırması yapılmıştır. Bu kapsamda çalışmada, 

sürdürülebilir liman işletmeciliği ve yönetimi ele alınmış ve sonrasında da Türkiye’de konusu 

liman ve sürdürülebilirlik olan çalışmalara ULAKBİM, YÖK Tez ve Google Akademik veri 

tabanları kullanılarak sistematik literatür taraması ile ulaşılmış ve yapılmış bilimsel çalışmalar 

değerlendirilmiştir. Değerlendirme kapsamındaki çalışmalardaki anahtar kelimeler, MaxQda 

programı vasıtasıyla analiz edilmiş ve kelime bulutu ile görselleştirilmiştir. Araştırma 

sonucunda, sürdürülebilir liman işletmeciliği ve yönetimi ile ilgili Türkiye’de yapılmış 

çalışmalarda, en çok çevre yönetim sistemi yaklaşımı kavramının, en az ise etkin ve verimli 

çalışma kavramının kullanıldığı tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Liman İşletmeciliği, Literatür Taraması. 
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ABSTRACT 

In terms of port management, the concept of sustainability is business management that meets 

the immediate and future needs of the port and the elements in the port, while protecting 

natural resources and nature with the right use of resources. In this study, the concept of 

sustainability was examined in terms of port management, and a literature search was 

conducted on studies on sustainability in ports. In this context, in this study, sustainable port 

management were discussed, and then studies on ports and sustainability in Turkey were 

accessed through a systematic literature review using ULAKBİM, YÖK Thesis and Google 

Academic databases, and scientific studies were evaluated. The keywords in the studies 

within the scope of the evaluation were analysed by the MaxQda program and visualized with 

the word cloud. As a result of the research, it has been determined that the concept of 

environmental management system approach is used the most and the concept of effective 

and efficient working is used the least in the studies conducted in Turkey on sustainable port 

management. 

Key Words: Sustainability, Port Management, Literature Review 

 

1. Giriş 

Günümüzde kaynakların sınırlı, insan ihtiyaçlarının sonsuz olması nedeni ile sahip 

olduğumuz kaynakların doğru kullanılmasına yönelik sürdürülebilirlik kavramı sıkça 

karşımıza çıkmaktadır. Doğal kaynakların doğru kullanımı ve gelecek nesillere aktarımı, 

işletmelerin ve bu işletmelere kural koyucu otoritelerin en önemli konu başlığı haline 

gelmektedir. En geniş tabiri ile gelecek nesillerin kaynaklarını içinde bulunduğu dönemde 

kullanmamak olarak tarif edilen sürdürülebilirlik, her işletme gibi tedarik zincirinin önemli 

elemanlarından olan liman ve liman işletmeciliklerinde de önemli bir konu başlığı haline 

gelmiştir.  

İşletmelerin başlıca amaçları kar elde etmek, dolayısı ile ekonomik sürdürülebilirliğe 

ulaşabilmektedir. Günümüz şartlarında ekonomik sürdürülebilirliğe, çevresel sürdürülebilirlik 

ve sosyal sürdürülebilirliği dahil etmeden ulaşmak oldukça güçtür. Bu anlamda işletmeler 

sürdürülebilirlik kavramında bu üç ana başlığa önem vermektedirler. Bu üç başlığa uygun 

hareket eden ve şartları gerçekleştirecek olan işletmelerin en iyi performans ile 

sürdürülebilirliği sağlayacağını söylemek mümkündür.  

Bu çalışmada, sürdürülebilirlik hakkında literatür taraması yapılarak sürdürülebilir liman 

işletmeciliği hakkında bilgi verilmiştir. Araştırma ve bulgular bölümünde ise, ULAKBİM, 

YÖK Tez ve Google Akademik veri tabanları kullanılarak literatür taraması yapılmış, bulunan 

ve konusu liman ve sürdürülebilirlik olan çalışmalar sistematik literatür taraması ile ele 

alınmıştır. Tarama sonucunda bulunan çalışmalar, öncelikle özetlerin incelenmesi ile elenmiş, 

sonrasında tam metin incelemesi ile toplamda 14 makaleye indirgenmiştir. Son olarak kalan 

14 çalışma tam olarak incelenmiş olup, sürdürülebilirlik kapsamında elde ettiği yaklaşımlar ve 

uygulamalara yer verilmiştir. 

EVALUATION OF THE LITERATURE ON SUSTAINABLE PORT MANAGEMENT 

IN TURKEY 

 III. INTERNATIONAL HALICH CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

 

 

               www.izdas.org                                                                                                  March 12-13, 2022, İstanbul, TURKEY366



2. Araştırma ve Bulgular 

Sürdürülebilirlik kavramı limancılık açısından, liman ve limanda bulunan unsurların anlık ve 

gelecek olan gereksinimlerini karşılayıp aynı zamanda doğru kaynak kullanımı ile doğal 

kaynakları ve doğayı koruyan, iş yönetimidir. Tarihi 1960’lı yıllara dayanan ve kimya çağının 

havaya, suya, toprağa ve dolayısıyla insana ve çevreye verdiği zararlar gözetilerek başlatılan 

çevre hareketi, sürdürülebilirlik kavramını yapılan çalışmaların olmazsa olmazı durumuna 

getirmiş (Cassell, 1971) ve sürdürülebilirlik kavramı hayatımıza girmiştir. 1970'lerin başında, 

sürdürülebilirlik terimi, basit ekosistemlerle dengede olan bir ekonomiyi tanımlamak için 

kullanılmıştır (Stivers, 1976). 1987 yılında Birleşmiş Milletler ’in gerçekleştirdiği Çevre ve 

Kalkınma Konferansında (UNCED), sürdürülebilir kalkınma kavramını tartışan Brundtland 

Raporu olarak bilinen “Ortak geleceğimiz: değişim için küresel bir gündem” adlı bir belge 

yayınlanmıştır. 1992 yılında da Rio de Janeiro'da UNCED’in sunduğu “sürdürülebilirlik” 

kavramı “Bugünün ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama 

kabiliyetinden ödün vermeden karşılayan kalkınma” olarak açıklamıştır (Abood, 2007). Bu 

tanım birçok kurum tarafından benimsenmiş ve halen geçerliliğini korumaktadır. Buna 

ilaveten, sürdürülebilirliğin önceki versiyonları özellikle doğal çevreye odaklanmışken 

günümüzde sürdürülebilirlik, doğal çevre ile işletmeler için de geçerli olan kavramlara da 

uygulanmaktadır.  

İşletmelerde sürdürülebilirliğin ölçüsü üçlü alt çizgi (TBL) kavramıyla birleştirilen ekonomik 

sürdürülebilirliğin yanında sosyal ve çevre performans dengesinin sağlanması olarak ifade 

edilebilir (Şekil 1). Carroll ve Buchholtz, TBL'nin ilkinin, şirketin finansal gelir ve varlıklar 

da dahil olmak üzere maddi zenginlik oluşturmasını sağlayan ekonomi, ikincisinin sosyal 

sonuçların insanların yaşam kalitesi, aralarındaki adalet, topluluklar, uluslar ve insanlara 

verilen önem olduğunu, sonuncusunun ise doğal çevrenin korunması ve muhafazası ile ilgili 

olan çevreyi ifade ettiğini belirtmiştir (Carroll & Buchholtz, 2014). Sürdürülebilirliğin önemli 

olduğu sektörlerden biri de limancılık sektörüdür. 

 

Şekil 1. Üç alt çizgi (Ayers, 2017) 
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Limanlar, deniz taşımacılığı ticaretinin önemli bir parçasıdır ve ülkelerin ekonomilerinde 

önemli rollerden birine sahiptir. İlk zamanlarda limanlar için sürdürülebilirlik, dönüşüm, 

sürekli ekonomik ve çevresel değişimlerin kabulü ve bir liman ve yakındaki bölgenin, devam 

eden bir değişim ve kriz denizi içinde esnek ve uygulanabilir kalması ihtiyacı olarak 

tanımlanmıştır (Wakeman, 1996). Daha sonra, limanlarda sürdürülebilirlik, insan ve çevreyi 

güvence altına alırken, girişime ve paydaşlarına yardımcı olan iş sistemleri ve uygulamaları 

dengelemeleri gerektiği anlamına gelicek şekilde genişletilmiştir (Hiranandani, 2014). Bunun 

yanında yeşil liman projeleri ve uygulamaları ile doğa dostu olan bu limanlar, liman 

sürdürülebilirliği konusunda örnek olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Sürdürülebilirliğin üç alt çizgisinden biri olan çevre ile ilgili sorunlar arasında deniz 

taşımacılığının da yer aldığı görülmektedir. Ayrıca limanlar, liman işletmeciliği gibi kara 

kaynaklı faaliyetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin de bir nedenidir. Liman operasyonları 

birçok yönden kentsel alanların çoğunda yaşam standartlarını iyileştirse de limanlardan, 

gemilerden veya yerel ulaşımdan kaynaklanan doğal hava kirliliği, trafik ve tıkanıklık, liman 

çevresinde riskli veya kirletici endüstriyel kolaylıkların bir arada bulunması, deniz 

limanlarının doğası üzerinde ciddi etkilere sahiptir. Bu nedenle limanların sürdürülebilir 

yollarla gelişmesi gerekmektedir. Hiranandani'nin (2014) araştırmasına göre, sürdürülebilirlik 

fikri liman işletmelerinde farkındalık kazanmakta, onları yeni yetenekler kazanmaya ve yeni 

uygulamaları uygulamaya zorlamaktadır (Hiranandani, 2014). Limanları daha düşük sera gazı 

ve hava kirletici emisyonlarına ve genel anlamda daha sürdürülebilir liman olmalarına 

yönlendirmek için bazı yaklaşımlar ve eylemler 10 temel konu başlığında birleştirilebilir. 

Bunlar, 1. Enerji tasarrufu; 2. Hava kalitesi; 3. Su tasarrufu; 4. İç Mekan ve Çevre Kalitesi; 5 

Malzeme ve Kaynakların korunması; 6. Tarama malzemelerinin taranması ve bertarafı; 7. 

Tehlikeli maddelerin depolanması, taşınması ve yönetimi; 8. Balast suyu kontrolü; 9. Tarama; 

10. Habitat restorasyonu. Bunların tümü, daha düşük enerji ve su kullanımından, atık su ve 

yayılımların yaratılmasından, daha düşük harcamalardan ve genişletilmiş kazanç ve refahtan 

kaynaklanan rezerv fonlarından kaynaklanan tasarruflara yardımcı olur. Aynı zamanda 

limanlarda sürdürülebilirliğin temel amacı olan limanların finansal performansının artırılması, 

CO2 emülsiyonunun azaltılması, daha çevreci hizmet sağlama yöntemlerinin bulunması, 

dünyanın geleceği için çevre tasarrufu ve daha az tüketimine olanak sağlar (Roh, Thai, Jang, 

& Yeo, 2021). 

Uluslararası Limanlar ve Limanlar Birliğinin (IAPH), dünyanın bazı önemli liman endüstrisi 

ile ilgili kuruluşlarıyla ortaklaşa başlattığı Dünya Limanları Sürdürülebilirlik Programı 

(WPSP), Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilirlik Gündemi ve 17 Sürdürülebilir Kalkınma 

Hedefi (SKH) doğrultusunda dünya limanlarının sürdürülebilir gelişimine katkıda bulunmak 

için 2018 yılında başlatılmıştır. 2020 yılında yayınlanan Dünya limanlarının ilk 

sürdürülebilirlik raporunda, liman işletmeciliği ve yönteminde sürdürülebilirlik kavramı 

dayanıklı altyapı, iklim ve enerji, sosyal yardım ve liman şehir diyaloğu, emniyet ve güvenlik, 

yönetim ve etik olmak üzere beş başlık altında toplanmıştır (Verhoeven, 2020). Dayanıklı 

altyapı, değişikliklere ve taleplere uyum sağlayabilen ve bir limanın ve operasyonlarının uzun 

vadeli sürdürülebilirliğini sağlayan hem dijital hem de fiziksel liman altyapısını kapsar. Hem 

fiziksel hem de dijital olarak deniz taşımacılığı ve kara tarafı lojistiği taleplerini öngörmeyi, 

aynı zamanda yerel topluluklar, doğa ve miras ile uyum içinde gelişirken aynı zamanda iklim 

ve hava koşullarındaki değişikliklere karşı dirençli olmayı amaçlamaktadır. Deniz seviyesinin 

yükselmesi ve aşırı hava olaylarının sıklığı ve büyüklüğündeki artış gibi iklim değişikliğinin 
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etkileri, liman operasyonları ve altyapı üzerinde doğrudan etkiye sahiptir. Liman işletmeleri 

ve yömetimi, küresel ortalama sıcaklıktaki artışı sanayi öncesi seviyelerin 2 °C'nin çok altında 

tutmayı amaçlayan Paris İklim Anlaşması hedefiyle gemicilik, liman ve kara tarafı 

operasyonlarından kaynaklanan CO2 ve diğer sera gazı emisyonlarının azaltılmasını 

kolaylaştırmak için araçların rafine edilmesi ve geliştirilme gereklidir. Ayrıca, enerji geçişini 

sağlamak, enerji verimliliğini artırmak ve döngüsel ekonomiyi canlandırmak için girişimlerde 

bulunabilirler. Sürdürülebilir limanlar, liman operasyonlarının sosyal ve çevresel etkilerini 

etkin bir şekilde ele alır ve çalışma şekillerini sürekli iyileştirmeye çalışır. Sürdürülebilir 

liman geliştirme projeleri, başlangıçtan tamamlanana kadar liman topluluğu paydaşlarının 

katılımını gerektirir. Ayrıca, liman topluluğu, şehirlerini daha çekici ve dayanıklı hale 

getirmeye yardımcı olan yenilikçi, karşılıklı yarar sağlayan projeler sunarak kentsel paydaşları 

aktif olarak meşgul edebilir. Limanların dayanıklılığı güçlendirmek ve altyapılarını ve ilgili 

operasyonlarını değişen iklime uyarlamak için hareket etmesi hayati önem taşımaktadır. 

Limandaki gemi ve kargo operasyonlarının emniyeti ve güvenliğinin sağlanması ve bu 

alanlarda geçerli yasa ve yönetmeliklerin uygulanması söz konusu olduğunda düzenleyici 

görev ve sorumlulukların bir karışımı mevcuttur. Küresel terörizmin ilerlemesi, sınır ötesi suç 

ve dijitalleşmenin yükselişi ile tamamen yeni bir boyut kazanan güvenlik sorunları alınması 

gereken önlemlerin başındadır. Birçok liman otoritesi, sahipliklerine veya iş modellerine 

bakılmaksızın iyi kurumsal yönetim ilkelerini aktif olarak entegre etmektedir. Liman stratejik 

politikaları ve vizyonlarında tasvir edilen bu tür ilkeler, genellikle geleneksel liman 

sorumluluklarının ötesine geçerek, sosyal ve cinsiyet eşitliği, eğitim ve sağlık dahil olmak 

üzere temel topluluk ihtiyaçlarını ve limanın karbon nötrlüğü ve döngüsel ekonomi gibi 

küresel sorunlara katkısını ele almaya kadar uzanır. Ayrıca limanlar, etik ve şeffaflık çıtasını 

yükseltmenin yanı sıra sürdürülebilirlik konusunda yapılandırılmış raporlama taahhüdünde 

bulunmayı hedefleyerek sürdürülebilirliği liman işletmeciliği ve yönetimine uygulanır hale 

getirmektedir. 

Erkmen ve Özkaynak (2015) çalışmalarında, sürdürülebilir liman ekonomisi stratejileri 

üzerinde durmuş, kurumsal yönetim, risk yönetimi, müşterilere kattığı değer, çalışanlar ve 

topluma sunduğu katkı ve yaklaşım hedefi stratejilerinin öneminden bahsetmiştir. Çalışmanın 

sonuç bölümünde ise, limanla ekonomisi yapısında görev, yetki ve sorumluluk tanımlarının 

sürdürülebilirlik açısından önemli olduğunu ortaya koymuştur. Sürdürülebilirlik kapsamında 

AR-GE çalışmaları ile alternatif ulaşım sistemlerinin kurulması, gelişen teknolojiden 

maksimum verim ile faydalanılması gerektiğinden bahsedilmiştir.  

Fedai ve Madran (2015)  çalışmasında sürdürülebilir liman yönetimi konusunda küresel 

ısınma, çevre kirliliği ve sosyal etkiler nedeni ile çalışmalar yapılması zorunluluğundan 

bahsetmiştir. Bu kapsamda sadece Antalya’da bulunan 2 yat limanındaki sürdürülebilirlik 

vakalarını inceleyerek vaka analizi tekniği ile araştırmalar yapmıştır. Yöneticilere sorulan 

sorular ve gözlem tekniği ile elde edilen nitel ve nicel verilerin analizi ile yat limanlarındaki 

sürdürülebilirliğin henüz ana akım yönetim yaklaşımı olarak benimsenmediği, limanların 

uluslararası önemini de göz önüne alarak daha profesyonel bir yönetim ihtiyacı duyduğunu 

ortaya koymuştur. 

Ece (2015)  yaptığı çalışmada, sürdürülebilirlik yaklaşımı dâhilinde konteyner limanlarının 

sınıflandırılması, karşılaşılan sorunlar, tedarik zincirinin entegrasyonu ve yönetim 

stratejilerini incelemiştir. Bu kapsamda ülkede bulunan konteyner limanlarının Güçlü ve 

Zayıf Yönleri ile Fırsat ve Tehditler (GZFT) analizi ve buna ilişkin çalışmalardan 
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faydalanılmıştır. Analiz sonucunda ülkenin coğrafi konumu, artan yük trafiğinin geçiş 

noktasında bulunması, Türk Boğazları’nın stratejik önemi, artan ticaret hacmi ve limanların 

yoğun tarama gerektirmemesi nedeni ile ek bir maliyet gerektirmemesi güçlü yönler olarak 

tespit edilmiştir. Liman işletme yönetiminde çok başlılık, vergi ve kamu ödemelerinin 

yüksekliği, elektronik veri transferinin olmaması, bürokratik engeller ve limanlar arası rekabet 

gücünün zayıf olması ise zayıf yönler olarak tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen 

bulgular sonucunda sürdürülebilirlik yaklaşımı dahilinde, limanlarda yeni teknolojilerin 

kullanılması, AR-GE ve inovasyona ilişkin çalışmaların yapılması ve gelişmiş şirketlerin 

uğrak limanı olacak yeni liman inşaalarının yapılması gerektiği önerilmiştir. Aynı zamanda 

denizcilik sektörüne sürdürülebilir bir katkı sunulması için kamu-özel sektör iş birliği ile 

karayolu ve demiryolu yatırımları ile liman bağlantılarının sağlanmasının da önemli olacağı 

düşüncesi edinilmiştir. 

Çağlar ve Esmer (2015)  çalışmalarında, limanlarda ekonomik sürdürülebilirlik kapsamında 

boş konteyner problemi üzerine araştırmada bulunmuşlardır. Literatür taraması ile elde edilen 

veriler ile, problemin nedeni ve önceki çalışma başlıkları incelenmiş olup, bu kapsamda liman 

yöneticilerine yönelik anket soruları hazırlanmıştır. Araştırmada yalnızca Arkas ve Turkon ile 

görüşülmüş olup, TCDD İzmir Limanı ve Marport limanlarından ise görüş alınmıştır. Yapılan 

görüşmeler ile elde edilen sonuçların yorumlanması ile sorunun ticari dengesizlikten 

kaynaklandığı görüşü edinilmiştir. Boş konteynerlerin yeniden konumlandırılamadığı 

durumlarda ekonomik dalgalanma ve ekonomik sürdürülebilirliğin önündeki önemli 

sorunlardan olduğu, bu sorunun önüne geçebilmek için ise katlanabilir konteyner teknolojisi 

üzerine çalışma yapılması önerisi geliştirilmiştir. 

Alnıpak ve Alkan (2017) çalışmalarında, sürdürülebilirlik yaklaşımı içerisinde Sanayi 4.0’ın 

önemli bir yeri olduğunu, ileri mühendislik ve entegrasyonun tüm sektörlerde olduğu gibi 

liman işletmeleri içinde olmazsa olmaz olarak belirmiştir. Çalışmada Sanayi 4.0’ın ana 

başlıklarını ve limancılık sektörüne etkisini inceleyip, sonuçları tartışılmıştır. Sanayi 4.0 ile 

liman işletmelerinde, büyük veri ve analizi, otonom robotlar, simülasyon, nesnelerin interneti, 

siber güvenlik, bulut teknolojisi, yazılım entegrasyonu, 3D baskı ve arttırılmış gerçeklik 

olmak üzere 9 kriter belirlenmiştir. Tüm bu kriterlerin ele alınması sonucunda ortaya çıkan 

sonuçta Sanayi 4.0’ın sürdürülebilirlik konusunda yeni fırsatlar ortaya çıkardığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Gelecekte bu teknolojiye sahip limanların artış göstereceğine, doğru veri ve doğal 

kaynağa daha hızlı ulaşılacağı, otomasyon ile kullanılan enerji çeşidinin dolayısı ile çevreye 

etkinin olumlu yönde etkileneceği ve tedarik zincirinin de daha izlenebilir bir hale geleceği 

belirtilmiştir. 

Tatar ve Özer(2017)  çalışmasında, Hopa Limanı’nı ele alarak, uygulamaların ISO 14001 

standardına uygunluğunu araştırmıştır. Bu kapsamda sürdürülebilirliğin, doğru bir çevre 

yönetim sistemi ile olacağı belirtilen çalışmada, liman işletmelerinin sürdürülebilirliğin 

devamı için, sınırlı doğal kaynak kullanımına, iş kazalarına, sosyal etkilere ve habitatın 

korunmasına yönelik çözümler bulması gerekliliği ortaya konmuştur. Sadece Hopa Limanı ve 

limanda bulunan çevreyi korumaya yönelik uygulamalar üzerinde durulan çalışmada, limanda 

atıkların kabülü ve ayrıştırılması konusunun büyük önem taşıdığı, elleçleme ekipmanlarında 

ise elektrik kullanımına geçilerek, hava kalitesinin arttırılması konusunda önerilerde 

bulunulmuştur. 
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Kök, Koşucu, Ayaz ve Baran (2018)   çalışmalarında, sürdürülebilirliğin ekonomik, sosyal ve 

çevresel sürdürülebilirlik olarak üç temel başlıkta incelendiğini belirtmiştir. Çalışmada deniz 

turizminin sadece Edremit Körfezi’nde yapılan uygulamaları incelenmiştir.  MaxQda 

programı aracılığı ile nitel veri analizi yapılan çalışmada, 5 ayrı liman otoritesi ile yüz yüze ve 

telefon görüşmesi ile uygulanan anket sonucunda veriler elde edilmiştir. Anket içeriğinde 

bulunan sürdürülebilirlik yaklaşımı, çevresel sürdürülebilirlik yaklaşımı, sosyal ve ekonomik 

sürdürülebilirlik yaklaşımları konu eden sorulara yanıtlar alınmıştır. Anket sonucunda liman 

çalışanlarının teknolojik uyum, şirket ve çevrenin devamlılığı ve çevreye daha az zarar verme 

konusuna odaklandığı görülürken, yaklaşımlar içinde bu yönde yatırımlar yapılması yaklaşımı 

yönündeki cevap sıklığının az olduğu görülmüştür. Bu kapsamda şirketlerin ekonomik ve 

çevresel sürdürülebilirlik için, yatırımlara yönelmesi yönünde önerilerde bulunulmuştur. 

Pekkaya ve Bucak (2018)  çalışmalarında, sürdürülebilirliğin limanların konumlandığı ve 

kurulduğu yerler ile de doğrudan ilişkisi bulunduğu yönünde fikir ortaya konulmuş olup, bu 

fikrin çok kriterli karar verme yöntemi ile Batı Karadeniz’de bulunan bir liman üzerine 

incelemesi yapılmıştır. dört ana, 21 alt kriterin belirlendiği Analitik Hiyerarşi Süreci’nin 

uygulandığı çalışmada, dört liman yeri arasından seçim sıralaması yapılmıştır. Anket ile 

oluşturulan karar matrisi sonucunda, çok kriterli karar verme yöntemlerinden TOPSIS, Çok 

Kriterli Puanlama Modeli ve VIKOR ile belirlenen seçim sıralamaları ile karşılaştırılmıştır. 

Yapılan analiz sonucunda liman yeri seçiminde en önemli kriter olarak ‘Sürdürülebilirlik’ 

kavramı ile karşılaşılmış olup, en az önem verilen kriterin ise ‘Maliyet’ olduğu ön plana 

çıkmıştır. Sürdürülebilirlik ana kriterinin alt başlıklarına bakıldığında ise, ‘Ekonomik Gelişme 

Düzeyi’, ‘Genişleme İmkanı’ başta olmak üzere, güvenlik ve kalifiye işçiye ulaşılabilirliğin 

liman yeri seçiminde önemli kriterler olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Kiriş ve Börekçi (2018)  çalışmalarında, sürdürülebilirlik literatürünü ele almış, elde edilen 

yönlendirici, engel ve faktörlerin, sosyal-ekonomik ve çevresel değerlerinin üçlü bilanço 

yaklaşımı ile değerlendirmesini yapmıştır. Yapılan ayrıştırma sonucunda bulunan 

yönlendiricilerin çevresel sürdürülebilirlik konularında, kısıt ve engellerin ise ekonomik 

sürdürülebilirlik konularında ortaya çıktığı tespit edilmiştir. Çalışmada iç yönlendirici olarak; 

üst yönetim vizyonu, yönetim taahhüdü, girişimci politikalar, şirket itibarı, işletme kültürü, 

çalışan morali, risk yönetimi, maliyetleri düşürme isteği, atıkların sınırlanması, geri dönüşüm, 

enerji tüketimini azaltmak, yatırımcı ve paydaş baskısı, kaliteyi arttırma ve tersine lojistik 

kavramları tespit edilmiştir. Dış yönlendirici olarak ise,  yasa ve mevzuatlar, standartlar, 

devlet teşviği, müşteri tutum ve davranışları, pazar mekaniği, rekabet, toplumsal etkiler ve 

tedarikçi davranışları konu başlıkları tespit edilmiştir. Sürdürülebilir tedarik zinciri 

yönetiminde iç engel olarak ise, üst yönetim karar mekanizması, zayıf işletme kültürü, 

organizasyonel yapı, maliyetler, çalışan davranışları, geleneksel muhasebenin yeşil 

raporlamayı kısıtlaması, satın alma entegrasyonu üzerine sorunlar, stratejik hedeflerin yanlış 

sıralanması başarısızlık korkusu ve sosyal sorumluluk konularında ortaya çıkan eksikler 

başlıkları ön plana çıkmaktadır. 

Memiş (2018) çalışmasında, sürdürülebilir liman işletmeciliği için çevreye duyarlı, kaynakları 

koruma ve atık yönetimi ile çevreye zararı minimize edilmiş Yeşil Liman uygulamaları ile 

mümkün olacağını belirtmiştir. Çalışmada yeşil liman ve çevre ilişkisi konuları üzerinde 

durup, yeşil pazarlama hakkında da incelemelerde bulunmuştur. Bir limanın yeşil liman 

olabilmesi için hedeflerinin ortaya konduğu çalışmada, hedef olarak hava, enerji, su, 
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sürdürülebilir iş uygulamaları, sürdürülebilir kalkınma ve atık yönetimi başlıkları 

belirlenmiştir. 

Köseoğlu ve Solmaz (2019)  çalışmalarında, limanların sürdürülebilir ve çevreye ve insana 

duyarlı olmaları için yeşil liman uygulamalarının hayata geçirilmesi gerektiğini ortaya 

koymuştur. Bu kapsamda ülkemiz limanlarında hayata geçen uygulamaları, dünya yeşil liman 

ölçütleri ile kıyaslayan çalışmada, ülkemizdeki uygulamaların yeterli olup olmadığının 

mukayesesi yapılmış ve önerilerde bulunulmuştur. Yapılan tespitlerde ülkemiz limanlarının 

yeşil liman olma ölçütlerinde uyumsuzluklar tespit edilmiş olup, bu uyumsuzluğu 

giderebilmek için ölçüt ve sertifikalara yeni düzenlemeler getirilmesi gerektiği önerisinde 

bulunulmuştur. Çalışmada yapılan bir diğer tespit ise, ülkemizde yeşil liman uygulamalarının 

gönüllülük esasına dayandığı, Avrupa ülkelerine bakıldığında ise bunun ülke politikası olması 

nedeni ile düzenleme ve uygulamalara tabi olduğu görülmüştür. 

Akaltan ve Işık (2019)  yaptıkları çalışmada, limanlarda sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi 

için çevre yönetim uygulamalarına ihtiyaç olduğunu belirtmiştir. Bu çalışma kapsamında 

Türk liman yöneticileri ile yapılandırılmış mülakat tekniği veriler toplanarak içerik analizi 

yardımı ile değerlendirme yapılmıştır. Katıımcılara sorulan sorular çerçevesinde, 

katılımcıların limanlarda atık su yönetimi, geri dönüşüm ve çöp yönetimi, enerji yönetimi, 

eğitim, çekek sahası atık yönetimi, yağmur suyu yönetimi, çevre bakanlığı atık yönetim planı 

ve gönüllülük esasına dayalı çevre yönetimi uygulamaları olmak üzere 8 ayrı uygulama 

yürüttükleri tespit edilmiştir. Çevre yönetim uygulamalarının, şirket içinde çevre bilincini 

oluşturduğu yönünde sonuca ulaşılan çalışmada, uygulamadaki en büyük kısıtın bürokratik 

işlemlerin uzun sürmesinden kaynaklı olduğu bilgisi edinilmiştir. Bu bilincin sağlanabilmesi 

için verilecek eğitimlerin arttırılması yönünde görüş bildiren katılımcılar, kara kaynaklı 

kirliliklere de marinalara gösterilen hassasiyetin gösterilmesini, aynı zamanda belediyelerinde 

benzer denetim ve şartlara tabi tutulması gerektiği fikrini savunmuştur. 

Fidan ve Mete (2020)  yaptıkları çalışmada, İskenderun körfezinin lojistik bağlantılarını ve 

denizyolu, havayolu ile karayolu altyapı bağlantılarını belirtmişlerdir. Sürdürülebilir lojistik 

kavramı altında incelenen körfezde, özellikle liman çevre ve altyapılarına yönelik önlemlerin 

bir an evvel uygulamaya geçilmesini, sanayi ve evsel atık konularında da önlem alınmasının, 

sürdürülebilirlik açısından önemini vurgulamışlardır. Ekonomik açıdan İskenderun’un ülke 

çeliğinin % 50’sini üretiyor olması, Limak ve İsdemir Limanlarının bölgede konumlanması 

nedeni ile alınacak olan önlem ve iyileştirmelerin ülke ekonomisi açısından da büyük önem 

taşıdığını vurgulamıştır.  

Çalışkan (2020) çalışmasında, sürdürülebilirlik yaklaşımı akıllı liman dönüşümleri ile 

ilişkilendirmiş, bu dönüşümün önünde yer alan zorlukları yorumlayıcı yapısal modelleme ile 

analiz etmiştir. Modelleme kapsamında, uzman görüşüne ihtiyaç duyulmuş olup, görüşülen 12 

kişiden 5’i çalışmaya olumlu geri dönüş sağlamıştır. Çalışma kapsamında yalnızca Oyak 

Limanı, İDÇ, Gemport, Limak ve Alsancak limanları uzmanları olumlu geri dönüş 

sağlamıştır. Analiz safhasında elde edilen veriler kullanılarak, zorlukların birbiri ile etkileşim 

ve erişebilirlik matrisi oluşturulmuş olup bu değerler seviyelendirilmiştir. Yapılan MICMAC 

analizi ile elde edilen sonuca göre, personel kaynaklı sorunlar ve Endüstri 4.0 hakkında bilgi 

eksikliğinin en yüksek bağımsız güce sahip olan zorluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Standar 

ve referans yetersizliği ise zorluklar arasında en düşük etkileyici ancak en yüksek bağımlı 

güce sahip zorluk olarak tespit edilmiştir. Bunun anlamı bu zorluğun, diğer zorlukların 
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istenmeyen sonucu olmasıdır. Çalışmanın neticesinde, ortaya çıkan zorlukların tek başına ele 

alınmamasını, birlikte yorumlandığı zaman doğru sonuç vereceği çıkmış olup, ülkemizde 

yüksek maliyetli yatırımlara olan olumsuz yaklaşımın, hem dijitalleşme hem de sürdürülebilir 

liman işletmeciliği yaklaşımının önündeki engel olarak görülmektedir. 

Özispa ve Arabelen (2021)   çalışmalarında, dünya ticaretinde önemli yeri bulunan liman 

işletmelerinde sürdürülebilirlik yönetiminin önemli bir gereklilik olduğunu belirtmiştir.  

Çalışmada İzmir, Antalya ve İskenderun’da bulunan birer liman örneklem olarak kabul 

edilmiş, bu limanlarda bulunan 8 yönetici ile mülakatlar gerçekleştirmiştir. Elde edilen 

verilerin Analitik Hiyerarşi Süreci ile analizinin yapılması sonucunda, en fazla önem verilen 

değişkenin deniz biyolojisi ve ekosistemin korunmasına yönelik olan stratejiler olduğu, sosyal 

olarak ise iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarında üst yönetim desteği alınmasının önemli 

olduğu sonucu edinilmiştir. 

Çelik ve Başarıcı (2021)  yaptıkları çalışmada, sürdürülebilir liman işletmeciliğinin 

sağlanabilmesi için limanların etkin ve verimli çalışması gerekliliği ve bunun da liman 

performansı olarak izlenebileceğini belirtmiştir. Çalışmada etkin ve verimli çalışma 

arasındaki fark incelenmiş olup, literatürde yer alan çalışmalar üzerinden kavramsal bir 

inceleme çalışması ortaya konulmuştur.  Çalışma sonucunda limanların karmaşık bir yük 

ağına sahip olduğu, verimlilik ve etkinliğin ülkede yer alan limanlarda farklı ölçüt ve 

değerlendirmeye tabi olduğu, bu nedenle yapılacak olan analizlerde kaynak kıtlığı ve politik 

zorluklarında değerlendirmeye alınarak farklı ölçütlerde incelenmesi gerektiği sonucuna 

ulaşılmıştır.  

İncelenen çalışmaların tam metin incelemeleri MaxQda  programı vasıtası ile yapılmış olup 

kelime bulutu elde edilmiştir. Kelime bulutu, içerikte geçen kelime frekanslarının sayısal 

büyüklüğüne göre görselde kelimeyi daha büyük gösteren, nitel veri analizinin 

görselleştirilmiş halidir.  

 

Şekil 2. Tam Metin Kelime Bulutu 
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Yapılan çalışmaların tam metin incelemesinin yapıldığı Şekil 2’de görüldüğü üzere limanlara 

yönelik çalışmalarda çevre faktörünün üzerinde durulmuş olup, araştırmada konteyner 

limanları üzerinde çalışmalar yapıldığı görülmüştür. Çalışmalarda Analitik hiyerarşi süreci, 

çok kriterli karar verme ve Promethee yöntemleri karşımıza çıkmıştır. 

 

Şekil 3. Yaklaşımlar Kelime Bulutu 

Çalışmalarda konu edilen yaklaşımların nitel veri analizi sonucunda elde edilen kelime 

bulutuna Şekil 3’de yer verilmiştir. Çalışmalarda Çevre Yönetim Sistemi Yaklaşımı daha çok 

ön plana çıkarken, çalışanların eğitimi ve etkin ve verimli çalışma yaklaşımının ise diğer 

yaklaşımlara göre daha az yer aldığı görülmektedir. 

3. Sonuç ve Değerlendirme 

Araştırmada ele alınan makaleler ve tezler göz önüne alındığında, çalışmaların tamamının 

sürdürülebilirliğin önemine vurgu yaptığı görülmektedir. Gelecek nesillere daha yaşanabilir 

bir dünya bırakabilmek için işletmelerin ekonomik yapılarını güçlü tutmalarının yanı sıra 

çevresel ve sosyal faktörlere de önem vermesi gerekmektedir.  Sosyal sürdürülebilirlik ile bu 

konuda eğitimli ve bilinç sahibi bireylerin yetiştirilmesi ve sosyal sorunlar ile mücadele 

edilmesi, ekonomik sürdürülebilirlik ile işsizliğin azalması ve mikro ve makro ekonomiye 

katkı sağlanması, çevresel sürdürülebilirlik yaklaşımı ile de gelecek nesile yaşanabilir ve 

kaynak sorunu yaşamayan bir dünya bırakılması mümkün olacaktır. 

Akademik düzeyde yapılan araştırma sonuçlarına göre, incelenen çalışmalarda 

sürdürülebilirlik kavramının genel olarak çevresel bir olgu olarak düşünüldüğü ve bu nedenle 

de çevre yönetimi sistemi yaklaşımı üzerine daha fazla çalışma görülmesi olağan bir 

durumdur. Çalışanların eğitimi ve bilinçlendirilmesinin yanında işletmelerin dijitalleşmesi ve 

otomasyon konusunda olan çalışmaların az olmasını ise, işletmelerin eğitim ve dijitalleşme ile 
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yapacağı yatırımların karşılığında elde edeceği maddi karşılığı öngörememiş olması şeklinde 

yorumlamak mümkündür.  

Araştırmada ele alınan çalışmalar değerlendirildiğinde, yapılan yatırımların getirilerinin 

öngörülememesi durumunun dijitalleşme ve sürdürülebilirlik yaklaşımına hakim olan bir 

yönetim vizyonu ile aşılabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Aynı zamanda devlet otoritelerinin, 

çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik kapsamında, yeni kurulacak liman yerlerinin seçiminde ve 

liman işletmelerinin çalışmalarında düzenleyici ve kısıtlayıcı yaptırımlar uygulaması 

gerekliliği de ön plana çıkmaktadır.  

Tüm bu araştırmaların sonunda, sürdürülebilirlik kavramının her geçen gün önemini daha da 

arttıracağı ve önümüzdeki dönemde bu konuda yapılacak araştırma ve çalışmaların artarak 

devam edeceğini söylemek mümkündür. Araştırmanın sadece Türkiye’de yapılmış olan 

makale ve tezleri değerlendirmesi önemli bir kısıttır. Dolayısıyla ileriki çalışmalarda, 

uluslararası literatürde yer alan sürdürülebilir liman işletmeciliği ve yönetmi ile ilgili 

çalışmaların incelenmesi ve eğilimlerinin tespit edilmesi önerilmektedir. 
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ABSTRACT 

The article considers Kazakh legends and stories in the aspect of the conceptosphere. On the 

basis of toponymic legends "Besaryk", "Okshy Ata", "legends about Korkyt", born in the 

Syrdarya region, the author determined the features and cultural values of the concept of 

"mood", focused on understanding the role of the concept in Legends, artistic originality, 

visual style, and determined the individuality and diversity of semantic elements. The author 

noted the specifics of each concept found in Legends, analyzed the concept of "mood", which 

is widely used in Kazakh knowledge, as manifestations of the reality, culture, and spiritual 

worldview of an ethnic group formed on the basis of national cognitive structures. Judgments 

and conclusions are analyzed in relation to the main categories of cognitive semantics. He 

touched on some of the legends that were born in the Syrdarya region, and revealed the 

cognitive structures in the content of the word national cultural features. 

Key words: concept, worldview, cognitive cognition, mood, legend, toponymy, 

anthropolinguistics, linguoculturology, national consciousness, ethnolinguistics, modeling, 

linguofolclortology. 

 

Introduction. Currently, it is necessary to consider the main tasks of linguoculturology, 

which is developing as a branch of anthropolinguistics, in connection with the cognitive 

consciousness of national cultural features and the content of words in the language picture of 

the world. It is talked about the study of language and culture, linguoculturology and 

cognitive aspects, summarizing each national in accordance with its specific cultural and 

cognitive characteristics. The attitude to knowledge and concepts preserved in the minds of 

the people over the centuries changes, and through the facts of language, the worldview, 

language, mentality, and cultural values of the people are determined. 

A person learns about the world around him, fixes it with words, creates language concepts. 

A.Islam explains: "the concept is a structure that expresses a centuries-old understanding of 

national cultural values, a compact and deeply meaningful reality that is preserved in the 

ethno-cultural consciousness, passed down from generation to generation of a particular 

nation"  – (1.15). 

Relevance of the study. This is how the consciousness does that he reflects the specifics of 

each nationality. Legends born in the Syrdarya region have many unresolved issues related to 
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the art and language of nation. It is our goal to open the features of its linguoculture. One of 

them is the conceptual cognitive structure of the word "mood" in legends. This issue includes 

the concept and cognitive linguistics, which leads a wide range of fields in modern linguistics, 

covers the worldview and cultural aspects of knowledge and experience. 

Although the linguistic and stylistic features of legends were studied, the breadth of their 

content knowledge, deep assimilation of national values inherent in an ethnic group, the 

abundance of words and proverbs related to religion, and words related to the history and 

culture of the nation were the basis for writing this work. 

Therefore, the study of the language of truth, illustrated by the knowledge of folk legends, is 

one of the most pressing problems in cognitive linguistics. In addition, a separate 

consideration of the linguistic and cultural aspects of the word "mood" in the cognitive 

structure of the concepts of legends and stories, the disclosure of the content indicates the 

relevance of the work and determines the novelty of the topic. 

Methodology. To identify the factors contributing to the development of the Kazakh 

language and Kazakh linguistics, and to consider the problems in a systematic way. 

Differentiation in relation to language policy and language strategy based on their sources. 

Methods of interpretation, intuitive assessment, and linguistic analysis were used. 

Discussion and results. Today, the generalization and application of all spiritual experience 

for the benefit of the country is a trend on the horizon of national consciousness and 

knowledge. The foundations of spirituality in the past era, the historical roots of national 

knowledge and existence are studied in depth. In this regard, the cognitive structure of the 

concept of "mood" in the Legends of historical, toponymic, heroism, courage, born in the 

Syrdarya region should be considered as an inexhaustible network of spiritual development, 

which has passed from time immemorial to the present. 

In our opinion, the effective solution of the program "Madeni Mura" should also be 

considered in the context of language and culture in connection with the national cultural 

space. 

It is important to identify the cognitive aspects of modern scientific and methodological 

significance, such as the formation of new, topical issues of national identity, content, 

modernization, and so on. 

The Syrdarya region has long been rich in folklore heritage. Let's give an example of the 

concept of "mood", which occupies an important place in Kazakh knowledge. In Kazakh, 

there is a saying: "Be Afraid Of The Blind", that is, there are many cognitive and semantic 

layers of mood. This is the inner thought of a person, his feelings, the source of the soul, to be 

disappointed, to be offended, etc. Let's turn to examples to prove our point. In the Syrdarya 

region, there are many poetic and picturesque names of places and waters. One of these 

toponymic legends – "Besaryk" – is mentioned in several legends throughout the country. 

This is a legend associated with a well-known event, which is, based on historical reality. In 

ancient times, there was a daughter named Bayan of the head of Karakalpak tribe. She was so 

upset that her father didn't give the land belonged to her. In the course of a year, she would go 

to his father and sincerely ask him the land. She asked her father about the flowing river and 

the beautiful nature of the land. 
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He took the five flowing rivers with his father's permission and divided them into two, giving 

three to nogais and two to saigas (the name of the konyrat tribe). Since then, the name of the 

land has been called "Besaryk". The conceptual field of the concept of "mood" in the given 

example is formed by the concepts of mood, sincere, grateful attention. A set of concepts 

about a person's mood is presented in the form of a whole concept. In the legend, one national 

culture has created a system of concepts inherent in the type of knowledge.         

The meanings of the words mood, attention, sincere, grateful mood, etc. in the text can be 

grouped within the semantic framework of the name "mood". Or one of the key words of the 

concept of "mood" is "attention", that is, psychological feeling. The noun “mood” means the 

subject matter, and is actualized with expressions “to be angry”, “to be satisfied”. In 

semantics “from the heart” there is a subject matter. 

In addition, the movements that are characteristic of a person's mood are also contextualized 

with their specificity. In some stable phrases and proverbs, the semantic range of the word 

"mood" is very wide. Proverbs and sayings are often said in Kazakh: "eye – mood mirror, 

mood – nest", "out of sight out of mind", etc. 

Therefore, all the activities characteristic of a person showed “mood” and reflects the 

versatility of the concept. There are many phraseological units in the Kazakh language 

according to "mood". For example, he was disappointed, he was upset, he was pleased, and he 

was so happy, etc. In this regard, according to scientists, it is clear that the main issue of 

cognitive linguistics is a problem of language and cognition. "Although cognitive linguistics 

is formed from structural linguistics by "arguing words" and "competing knowledge", it does 

not conflict with the principles of linguistic position, but uses it for its own purposes," – says 

linguist V.V.Maslova (2.12).  

In this regard, the process that we consider in the continuity of nation and language, nation 

and culture is gaining a new quality in the study of the nature of language. In particular, one 

of the sources of spiritual information describing the historical and ethnic process are legends 

that were born in the Syrdarya region and spread to the people. Cognitive activity of a person 

develops through the recognition of certain objects by distinguishing them from others. 

S.Kaskabassov in his work "Kazakh folk prose": "toponymic Legends of Kazakhs are of two 

types. One of them is related to a historical event, namely the wars against the Kalmyks and 

Kokans, and describes the place where the battle took place and tells the story," – he says 

(3.145). 

Among the Legends born in the Syrdarya region, which we are talking about, there are such 

legends, like the Legend "Okshy Ata". It tells about the time of the struggle between the 

Kazakhs and the Kalmyks. The concept of "mood" is often found throughout the legend. In 

the Oghuz era, the Kalmyks dominated, conquered the country, seized food, and took their 

daughters as brides. People's frustration is falling into a crisis. In this country, a guy named 

Kogentup is engaged in agriculture. Kogentup made an arrow out of barley bristles and shot 

the Kalmyk Khan, who wanted to marry khan’s daughter. There would be a lot of guys in the 

country who said that they killed the Khan. Then Kogentup said, “Open his heart, if there is 

barley, he died from my Arrow”. The Khan opened his heart, and the arrow of Kogentup 

came out of the barley. Then the people nicknamed Kogentup as Okshy. Now there is a 

mausoleum of Okshy Ata in Shieli District of Kyzylorda region. The basis of the story told in 

the legend is historical reality.  
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M.Gabdullin: "A significant branch of the works of the Kazakh people, which has been 

providing reality from life, says the legends," – (4.141). In this case, cognitive linguistics in 

the language of Legends and ethnolinguistics, which consider the nature of language in close 

connection with national thinking, national cognition, and linguistic and cultural 

differentiation are necessary.         

The main conceptual system of the legends about “Okshy Ata”, “Besaryk” originated from 

Karmakshy, Shirkeily areas of Syrdarya region is concept “mood”. Therefore, "militant", 

"heroism", "protection of the country" is the main form of legendary. The support (concept) to 

help you understand legacy is a set of cognitive concepts of the population. This national 

concept system that supports the structure of the legend, the structure of the text continues and 

continues with the forms of folklore. 

Concepts recognized by language can be considered as an indicator of the worldview of the 

people who own this language. In the Legend of "Okshy Ata", the following concepts were 

defined: "to receive attention" or "not disappointed", "to care", "hurt", "disappointed", which 

were raised to the level of a special concept in the knowledge of the Kazakh people as a 

concept that cannot be accurately translated into another language. By studying the cognitive 

and semantic aspects of Kazakh legends, it is possible to know the world of cultural values 

and cognitive features of our people. 

Such toponymic legends as "Okshy Ata", "Besaryk", "Bes Tam" are folklore art. This is the 

first time that the Earth has been given a single name by telling a story that has happened in 

its lifetime. This fact can give rise to a toponymic legend. 

As you know, language, culture, and civilization live in continuity with each other. The units 

of any language give an idea of the worldview of this nation, its spiritual field. Language is 

the spiritual and cultural wealth of the people, it is reflected in the folklore works of the 

people and gives a lot of information. 

According to the scientist E.Zhanpeisov, "Ethnolinguistics is a general historical category in 

its nature. This is because it explores not only the present, but often the past of an ethnic 

group. And the past of an ethnic group is more clearly expressed in its ethno-cultural 

vocabulary," – he says (6.4). 

According to the scientist, it is proven in science that ethno-cultural vocabulary in our 

language explores the past of our nation and reveals its identity. In particular, the history, way 

of life, and spiritual wealth of our nation are clearly reflected in the words. 

National knowledge and taste are revealed through the recognition of the complex, 

inexhaustible treasure of the Kazakh language in Legends and stories of the concept of 

"mood", which we consider.                 

In one of the legends about Korkyt, his mother carried Korkyt in her womb for three years. 

For three days and three nights before the birth of Korkyt, there was an unimaginable 

darkness. A fierce black storm struck, and the people of the country were very afraid and 

disappointed. There was dark above Karatau mountain. Therefore, this neighborhood was 

called "Karaspan". It turns out that the name of the child was "Korkyt" because he was born 

on a terrible day when the bright sun turned into a dark night (7.57).      
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From the quoted passage, the word "mood" can be grouped with the words "fear", "strong 

fear", "fall", "disappointment". The conceptual keyword is "sadness", that is, the frustration of 

the people. The subject meaning of adjectives is actualized by verbs. The mental unity of 

"mood" is reflected in several motifs in the text. First, the black storm will frighten the 

country, second, the darkness will overwhelm Syrdarya region, and third, the people will 

perceive the birth of a special child with fear. 

The individual image of the legendary people opens up the possibility of defining the concept 

of "mood" from a linguistic point of view. 

The semantics of the word "anxiety-sadness" are the following: the arrival of sadness, the fog 

of the day, the reflection of the mountain, the transition to disappointment, the black cloud 

over the head, the spitting of blood, etc. 

These phrases reflect human cognition. It symbolizes the mood of the people, such as grief for 

the people, the fear of one evil. The words mood, sadness is synonymous and can combine   

with other words. 

In her research, B.I.Nurdauletova concludes: "cognitive linguistics faces three main problems: 

about the nature of language knowledge, about its assimilation, and about the use of language 

knowledge" – (8.14). 

We would like to note that the basis and main position of our research is formed in 

accordance with this direction. In this regard, it is important to study the language of artistic 

texts in such a broad channel and integrity, in which knowledge and understanding based on 

national interests are reflected through individual language tools. 

Cognitive structure modeling is a method of research in which language analysis implements 

immersion in the artistic world of a legend. This is evidenced by the opinion of the scientist 

Zh.Mankeeva: "these universal cognitive patterns (models) inherent in a person as a whole are 

the product of the complex cognitive activity of language, which is born in the "deep 

structures" of language. Cognitive models, meanwhile, show an intermediate image between 

human thought and consciousness," – says (6.274). When we recall this opinion of the 

scientist, the word "mood", which represents an intermediate image between the thought and 

consciousness of the people who gave rise to legends born in the Syrdarya region, means that 

the cognitive model is the result of cognitive activity.   

Conclusion. Cognitive semantics and pragmatics, the conditions for the formation of laws, 

the relationship of cultural realities reflected in language symbols, and the shaking of human 

consciousness in the spiritual modernization are the main principles that are emerging in the 

development and directions of Kazakh linguistics. Legends born in the Syrdarya region are 

grouped into historical, toponymic, heroic, Kui Legends, legends born in connection with love 

poems, legends born in connection with heroic feat, etc. A complete review of all the Legends 

of one region will not bring much results. It does not exceed a generalized review. Therefore, 

we tried to give an example of only some of them and reveal the problems related to the topic. 

A common problem in cognitive linguistics is the "mind", the relationship of language 

concepts, the role of language in the assimilation and cognition of the world, the development 

of a system of concepts, the development of new scientific linguistics measures for the 

dissemination of linguistic and cultural knowledge. In conclusion, it is necessary to conduct a 

thorough study to reveal the basics of cognitive structures in Kazakh legends. 
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SUMMARY 

The concept of research paradigms clarifies key aspects that researchers need to know well in 

order to use them purposefully in theoretical studies and empirical research. This paper 

contains certain recommendations that can be followed when designing research on a 

problem, i.e. in creating draft research projects with considerations of which method best suits 

a particular research paradigm. It is a conceptual lens through which the researcher examines 

the methodological aspects of his own research project in order to determine the research 

methods he will use as well as the way he will analyze the obtained data. The paradigm 

defines the philosophical orientation of researchers, and as we will see in the conclusion of 

this paper, it represents a significant implication for every decision made in the research 

process, including methodology, but also the choice of methods. In this context, the concept 

of integrativity or triangulation in direct practice research is further affirmed. The paper uses 

the method of theoretical analysis with the technique of content analysis of relevant 

methodological literature. 

Keywords: creativity, researchers, paradigms, methodology, triangulation 

 

Introduction   

The term paradigm is of  Greek origin (παράδειγμα), and has a broad meaning. The paradigm 

is perceived as a ,,way of  looking at the world‟ that frames the theme or research problem 

(Kivunja & Kuyini, 2017; Kamal, 2019). A paradigm can be defined as a set of interrelated 

assumptions about the social world that provide a philosophical and conceptual framework for 

the organized study of that world. The chosen paradigm according to philosophical 

assumptions guides the researcher through the research process and determines the choice of 

methods, instruments, research sample (Denzin & Lincoln, 2000; Ponterotto, 2005). The 

paradigm consists of four elements: epistemology, ontology, methodology, and axiology. It is 

very important to understand these four elements, because they represent the basic 

assumptions, beliefs, norms and values on which each paradigm is based. Simply put, in 

research, epistemology is used to explain the way we come to knowledge, that is, how we 

discover truth or reality. Ontology helps us to conceptualize the form and nature of reality, as 

well as what we believe we know about that reality. Philosophical assumptions about the 

nature of reality are key to understanding how the data obtained will be evaluated. 

Methodology is a broad term that refers to research projects, methods, approaches as well as 

procedures used in research to find out something. In fact, the data collection process, the 

participants, the instruments used as well as the analysis of the processed data, represent only 

a part of the area covered by the methodology. In essence, the methodology formulates logic 
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and manages the process, which is monitored during the conduct of research, and on the basis 

of which we come to know about the problem we are researching. Axiology refers to ethical 

issues that should be considered when planning a research project. It represents a 

philosophical approach to making moral decisions, i.e. decisions that have ethical value 

(Kivunja & Kuyini, 2017). 

In addition to all types of research that exist, research is generally and most often classified 

into two broad categories: qualitative and quantitative research. Each approach has its own 

methodology and terminology. Research methodology is a theoretically grounded approach in 

the study of data. Methodology can also be defined as a method used in conducting research 

and depicts the question ,,how is knowledge acquired‟? The methodological aspect of the 

research must agree with the ontological and epistemological views (Antwi & Hamza, 2015; 

Kamal, 2019). It refers to the study and critical analysis of data acquisition techniques. A 

methodology is a strategy, action plan, process or design that influences the choice of research 

methods. It guides the researcher in deciding what kind of data and instruments to use in a 

particular research or study, and which tools are most appropriate for researching a particular 

phenomenon. Finally, methods are specific means of collecting and analyzing data. Which 

methods will be used in the research and research project depends on its design and the 

,,theoretical‟ way of thinking of the researcher (Rehman & Alharthi, 2016; Osmanović Zajić, 

2021). 

Qualitative and Quantitative Research Ideology 

Interpretivism rejects the existence of a single, verifiable reality independent of our senses. 

Interpretive ontology is anti-foundational. What does that actually mean? This approach 

refuses to adopt any enduring and unchanging standard or scheme by which ,,truth‟ can be 

universally known. 

Interpretive methodology requires that social phenomena are understood through the eyes of 

participants, not researchers. The goal of interpretive methodology is to understand social 

phenomena in their context. The approach of analyzing such generated data is inductive. The 

researcher is trying to discover patterns in the data in order to understand the phenomenon and 

generate theory (Al-Ababneh, 2020). The methods of data collection in the qualitative 

research paradigm depend on specific methods, and various techniques and instruments can 

be used, such as: standardized open interviews, semi-standardized open interviews, informal 

conversations, observations, archived notes, personal notes, various documents, etc. (Rehman 

& Alharthi, 2016). Approaches to qualitative research include the following important 

characteristics. First, the aim of the study is to understand the experiences of the respondents, 

and second, the instrument for data collection and analysis is primarily the researcher. 

Another characteristic of qualitative reflection is the inability to formulate, create theories that 

could be generalized in the form of generalization of data that could be manifested to the 

entire population.  

On the other hand, positivist theory seeks to understand the social world as the world of 

nature. Within the paradigm, natural science methods are used to discover and study the social 

sciences (Pham, 2018). In nature, there are cause-and-effect relationships between 

phenomena, and once established, they can provide predictions for the future. Positivists use 

language and symbols to describe phenomena in their actual form. They believe that there are 

laws that regulate social phenomena, and by applying scientific methods, it is possible to 
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identify laws and present them through facts. Researchers become objective observers, study 

phenomena independently of  themselves and do not influence or disturb what objectively 

exists and what is observed. Positivist methodology relies heavily on experimentation. 

Research hypotheses are set about the cause-and-effect relationship between phenomena. 

Evidence is collected through empiricism, a mass of empirical evidence is analyzed, and then 

formulated into a form of theory that explains the effect of an independent variable on a 

dependent variable, i.e. a research variable. The approach to data analysis is strictly deductive; 

firstly, the research hypothesis is set; secondly, it is confirmed or refuted depending on the 

research results obtained by statistical processing and analysis. Researchers within the 

positivist research paradigm highly value high standards of validity and reliability of research 

results in such a way that they can be generalized to the population. 

Paradigmatic conceptions of conducting a research 

When we talk about paradigmatic conceptions of conducting a research, it is necessary that 

researchers or those who want to become one, and come from any field of science, are well 

acquainted with methodological settings and begin to know the basic types of research that 

can be used in direct practice. All divisions of research as special types of research are within 

the framework of qualitative and quantitative research paradigm. The first division of research 

is according to the time dimension (historical studies and research and futurological studies 

and research). Historical pedagogical studies and research are applied with the purpose of 

studying the recent and distant past, in the study of the pedagogical past of upbringing and 

education, provided that the facts on which they are based are preserved. Their main goal is to 

clarify and deepen the understanding of basic concepts and modern scientific methods by 

presenting their evolution (Albulescu, 2018). Futurological research is a type of research that 

studies the future development of a process and phenomenon that is being researched, and in 

this type of research all time dimensions are intertwined: past, present, future. It is learned and 

predicted on the basis of the past and the present. A new field has been created in the research 

of upbringing and education, the purpose of which is the systematic study of the future. They 

are sometimes called futurological studies, futurological fields, futuristics, prognostic 

research, and researchers are called futurists (Puglisi, 2001). The second division can be 

formed on the basis of research that occurs within the disciplines or the sciences themselves, 

so we single out monodisciplinary, interdisciplinary and multidisciplinary studies and 

research. Many of  today's global scientific challenges require the joint involvement of 

researchers from different disciplines. Finally, we distinguish between multidisciplinary 

research that is conducted mainly on problems and phenomena that can be studied in the 

educational process and in the case when pedagogy as a science is not able to independently 

investigate the issue but relies on other sciences. In addition to the name multidisciplinary, 

they are often referred to as transdisciplinary and pluridisciplinary research. We distinguish 

between transversal and longitudinal research in relation to the process or phenomenon being 

studied. Transversal research is called transverse research and represents a special type of 

research when a phenomenon is investigated at the same time but in different places. On the 

other hand, we have longitudinal research that is characterized by examining certain 

phenomena or processes in certain time periods, but on the same subjects. We say that this 

type of research is not economical and takes a very long time (Banđur and Potkonjak, 1999; 

Coen et al., 2007). The most important criterion for classifying the types of pedagogical 

research is the criterion of the dominant method, so we distinguish between: experimental 
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research, ex - post - facto research, comparative research, action research. According to the 

criterion of the nature of  the problem or phenomenon being researched, we distinguish 

between theoretical (fundamental) studies and research and operational, that is, applied 

(empirical research). Fundamental pedagogical studies and research consider fundamental 

issues of pedagogy and education that are mostly theoretical in nature, while empirical 

research is operational and aims to generate knowledge that will contribute to solving 

problems in practice. There is also a criterion of scope and sampling, so we distinguish 

between the following types of research: small research and representative research (micro 

and macro research). Small or micro research is a type of operational, developmental, or 

empirical research. The issue of micro-research is always small in size and breadth in every 

research sense and is realized under the auspices of the descriptive method, while surveys, 

tests and assessment scales are mostly used as research instruments. The prototype of small, 

micro research is representative research. It is a special type of research that has its own 

specific research procedures, a representative sample that should have a large number of units 

in order to generalize the sample to the entire population. 

In addition to these researches, various divisions of types of pedagogical research can be 

found: empirical, correlative, developmental, quasi-experimental, experimental, servey, 

evaluation, comparative, micro, fundamental, case study, historical (Knežević Florić and 

Ninković, 2012; Maksimović and Osmanović, 2017; Milas, 2005; Mužić, 1979; Savićević, 

1996).  

In the more recent literature (Kivunja & Kuyini, 2017), there are the following researches 

conducted within the positivist paradigm: experimental, quasi-experimental, correlation, 

cause-comparative, research with the methodology of random control tests, surveys. On the 

other hand, within the interpretive paradigm there is a wide range of research methodology 

and we also list some: naturalistic methodology, narrative research methodology, case study 

methodology, grounded theory methodology, phenomenology methodology, hermeneutic 

methodology, ethnography methodology, phenomenography methodology, action research 

methodology and the like. 

The basic criteria for distinguishing between qualitative and quantitative research approaches 

are reflected in the following table. 

Table1. 

 Basic distinctions of qualitative and qualitative research (Apuke, 2017: 42; Osmanović Zajić, 2021) 

CRITERIA QUALITATIVE RESEARCH QUANTITATIVE 

RESEARCH 

PURPOSE  Understanding and interpreting 

the social environment  

Hypothesis testing, 

consideration of causes and 

consequences, prediction 

SAMPLE Smaller, not randomly chosen Larger, randomly chosen 

TYPES OF GATHERING 

DATA 

Words, pictures or objects Numbers and statistics 

RESEARCHER’S ROLE Bias Objectivity 

RESEARCH AIMS Research, discovery, creation Describing, explaining, 

predicting 
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When conducting qualitative and quantitative research, several aspects of the research process 

must be taken into account. The basic steps in the implementation of empirical research are: 

asking a research question; review and study of relevant literature; redefining the research 

question; conceptualization of methodology; drafting research; consideration of financial 

issues; consideration of the ethical side of research; collecting and analyzing research data; 

derivation of findings and systematization of data (Apuke, 2017). Pedagogical empirical and 

theoretical research begins with setting problems, that is, by its definition and explanation. 

The research problem is the connection between the theoretical and research part of the 

project. The research problem is in the basis of the subject of research. The subject of the 

research specifies what will be researched. Defining the subject of research means identifying, 

determining the context, situating the research problem, and clearly distinguishing it from 

other similar problems. The subject of research can be: problem, question, aspect, 

phenomenon, process, thing, concept. The aim of the research is to define the general 

intention of the research, i.e. the desired state on which the research activities are directed. 

The goal is to answer the question why knowledge is gained, but also what knowledge about 

the subject of research. The goal expresses the purposefulness of the research project, i.e. it 

clearly determines what the research project wants to achieve. Tasks express the requirements 

within the set goal of the research. They need to be realized in the research so that the selected 

subject was researched. The number of research tasks depends on the subject of the research. 

Hypotheses express the relationship between research variables and relate to quantitative 

methodology. They arise from the formulated problem, goal and tasks of  the research. 

Usually, one general hypothesis is derived from the research goal and several specific 

hypotheses are derived from the research tasks. Based on the set hypotheses, the variables of 

the research are determined, classified and operationalized. The classification of variables is 

derived from the dependent and the independent and their relationship is determined. The 

operationalization of variables is their final concretization. The established methods and 

techniques provide an answer to the question of  how the selected problem will be studied, 

that is, how certain facts will be collected (by surveying, scaling, interviewing, testing, 

analysis of pedagogical documentation, sociometric technique). It is necessary to state the 

origin of the instruments (independently constructed, adapted for the needs of the project or 

taken over from another author), the content of the instruments and the determinant in the 

attachment. If  a trial study is planned, the metric characteristics and their method of 

determination shall be stated. Population and research sample are defined. The type of sample 

is determined and the method of selecting sample units is described. The sample structure is 

shown in the sample table. It is necessary to provide information on the number of 

respondents, gender and age structure of the sample. Also, it is recommended to provide 

information on the type of  sample. The course of  research includes the duration of all 

research activities. All organizational and technical issues are specified. These are the 

material, personnel and time conditions for conducting the research. The organization of field 

work and the role of examiners are especially elaborated. Finally, it is necessary to determine 

here how the collected facts will be arranged, in what way and at what statistical levels they 

will be processed, analyzed and interpreted. Along with statistical formulas, explanations are 

given for statistical measures and procedures (Bandjur and Potkonjak, 1999; Maksimović and 

Osmanović, 2020; Maksimović and Osmanović, 2016: 57-58). At the beginning of the 21st 

century, personnel, material and institutional postulates were created which enabled the 
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methodology of pedagogical research to flourish (Maksimović, 2012: 12; Osmanović Zajić, 

2021). 

Paradigmatic Reconciliation - Researcher's Creativity 

The author Ponterooto (2005), who has considered paradigmatic divisions, emphasizes that 

readers and researchers must first consider different paradigmatic schemes and single out the 

one that can be most explained, that is, the one that is comprehensive. 

The methodology of pedagogical research finds segments of theoretical and empirical support 

in theory, research methods, techniques and instruments used to study complex educational 

phenomena and educational practice (Banđur and Potkonjak, 2002). Qualitative data obtained 

through interviews, focus group interviews, open-ended surveys, and observation can provide 

textual, verbal, or visual data that is analyzed by coding topics or patterns and then classified. 

Quantitative data obtained by the survey, questionnaire, tests provide numerical data that can 

be analyzed using descriptive and inferential statistics. If  we perceive it in this way, it seems 

that these two main divisions of research are completely irreconcilable, especially if  the 

paradigmatic postulates and philosophical foundations are observed in the form of 

interpretiveism and positivism. We can also call them integrative research. Integrative 

research is research that synthesizes accumulated knowledge on similar or related topics, 

highlighting important issues and trends in the field of education. The research studies the 

literature, investigates methods and theories and enables the perception of the strengths and 

weaknesses of the studied literature and even the methodology itself  (Laverty, 2018). 

Paradigmatic reconciliation is known in the literature as triangulation or the mix method. The 

combined research approach to research consists of combining or mixing a qualitative and 

quantitative research paradigm. The quantitative research approach is dominated by 

quantification of data and generalization of data to the entire population. They neutralize the 

shortcomings of qualitative and quantitative research approaches and enable the validation of 

results through various methodologies (Matović, 2013). 

In summary, each paradigm has its advantages and disadvantages, that is, each of  the 

paradigms has its own characteristics and a unique role in the process of researching 

upbringing and education, especially in pedagogy as a science. By using a multiple approach, 

not limited to one paradigm, we can have one holistic framework and approach in studying 

the research question. It is firmly believed that the connection of paradigms in research 

ensures the quality, validity, reliability and relevance of facts (Osmanović Zajić, 2021).  

Conclusion 

Researchers should take into account all the complexities of social and pedagogical and all 

other scientific issues when researching a problem, and should have, above all, a vision of  the 

achievements, results and effects that can be obtained from research. In the social-humanistic 

sciences, as well as the natural sciences around the world, the application of mixed research 

or, alternatively, mixed methodological approaches, has become increasingly common in 

recent years. The crucial question that arises is which aspects in combined approaches can be 

mixed: are they approaches, methods or whole methodologies? As we made a review of the 

definitions of the paradigm at the beginning of this chapter and concluded that the paradigm 

represents a kind of orientation or view of the world (Sekol and Maurović, 2017), we will 

agree that paradigm and methodology are in mutual and dialectical unity and both represent a 

philosophical basis of a research. Contrary to the methodology, the methods are a kind of tool 
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in a certain research and they are aimed at mixing qualitative and quantitative data in the 

research of upbringing and education. The terms ,,mixing, mixed‟ are essential because it is 

an essential step in a certain phase of the research process. This view is characteristic of  both 

the natural and social sciences. In experimental research, for example, a researcher may 

conduct an interview with subjects to examine a desired phenomenon, but may also use a 

questionnaire or rating scale to assess some features of  the phenomenon under study. This is 

a typical example of combining qualitative and quantitative. 

Based on the discussions and literature reviews presented above, it should be clear to readers 

that paradigms, such as attitudes about epistemology, ontology, and axiology, have a 

significant impact on the choice of methodology to be used in a research project. Everything 

else is in the hands of the researcher himself and his creativity and ability to realize the 

powers of methodology and reconcile research paradigms in a unique way, and seemingly by 

reconciling the irreconcilable. The final report of the conducted research will depend on the 

draft research, and the responsibility of  the researcher is great. In that sense, it is desirable to 

know all these postulates and use triangulation, because in that case the research problem will 

be investigated comprehensively and in a holistic way.  
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ÖZET 

Voleybolcuların hız ve patlayıcı kuvvet reaksiyonunun gelişimini çok daha fazla 

etkileyebilecek bir sistem geliştirilmiştir. Pliometrik olarak adlandırılan bu sistem, hızlı ve 

güçlü eksantrik kas kasılması sonucunda, sporcunun patlayıcı reaksiyonunu yükseltmektedir. 

Pliometrik antrenmanı, kasların kısa zaman aralıklarında maksimum kuvvet uyguladığı 

egzersizlerdir. Bu çalışmanın amacı; 14-16 yaş kız voleybolcularında uygulanan 6 haftalık 

pliometrik antrenmanların seçilmiş bazı parametreler üzerindeki etkisini değerlendirmektir. 

Araştırmaya sağlıklı 7 Egzersiz grubu, 7 kontrol grubu olmak üzere 14 kadın voleybolcu 

gönüllü olarak katılmıştır. Egzersiz ve kontrol grubu düzenli olarak voleybol antrenmanlarına 

devam ederken, Egzersiz grubuna voleybol antrenmanlarına ek olarak 6 hafta, haftada üç gün 

pliometrik antrenman uygulanmıştır. Araştırmada kontrol gruplu ön-test-son-test deneysel 

araştırma modeli kullanılmıştır. İstatistiksel analiz, SPSS 23.0 paket programında; grup içi 

değerlendirmelerde Paried Sample T-testi, gruplar arası değerlendirmelerde ise Independent 

Sample T-testi kullanılmıştır. İstatistiksel analizlerde anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak 

belirlenmiştir. Yapılan 6 haftalık antrenman programı sonucunda, egzersiz grubunda sadece 

yatay sıçrama parametresinde istatiksel olarak anlamlı bir farklılık varken (p<0.05), diğer 

parametrelerde istatiksel olarak anlamlılığın olmadığı tespit edilmiştir (p>0.05). Sonuç olarak, 

14-16 yaş grubu kız voleybolcularda, 6 haftalık pliometrik antrenmanların yatay sıçrama 

performansını pozitif yönde etkisi olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda, pliometrik 

antrenmanların voleybolcuların performansı üzerine olan etkisinin anlaşılabilmesi için daha 

birçok çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Voleybol, Pliometrik Antrenman, Patlayıcı Kuvvet, Performans 
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ABSTRACT 

A system has been developed that can affect the development of speed and explosive force 

reaction of volleyball players much more. This system, called plyometrics, increases the 

athlete's explosive reaction as a result of rapid and strong eccentric muscle contraction. 

Plyometric training is the exercise in which the muscles exert maximum force in short time 

intervals. The aim of this study; The aim of this study is to evaluate the effect of 6-week 

plyometric training applied on 14-16 year old female volleyball players on some selected 

parameters. 14 female volleyball players voluntarily participated in the study, 7 of which were 

in the exercise group and 7 in the control group. While the exercise and control groups 

continued their regular volleyball training, the exercise group received plyometric training for 

6 weeks, three days a week, in addition to volleyball training. In the research, pre-test-post-

test experimental research model with control group was used. Statistical analysis, SPSS 23.0 

package program; Paried Sample T-test was used for in-group evaluations and Independent 

Sample T-test was used for intergroup evaluations. In statistical analysis, the level of 

significance was determined as p<0.05. As a result of the 6-week training program, there was 

a statistically significant difference only in the horizontal jump parameter in the exercise 

group (p<0.05), while there was no statistical significance in the other parameters (p>0.05). 

As a result, it has been determined that 6-week plyometric training has a positive effect on 

horizontal jump performance in 14-16 age group female volleyball players. In this context, 

more studies are needed to understand the effect of plyometric training on the performance of 

volleyball players. 

Keywords: Volleyball, Plyometric Training, Explosive Strength, Performance 

 

GİRİŞ 

Voleybol, bir oyuncunun hızına, çevikliğine, üst vücut ve alt vücut kas gücüne ve maksimum 

aerobik gücüne yüksek gereksinimler getirir (Gabbett, 2008 ; Sattler ve ark., 2015 ). Bu 

nedenle, voleybolla uğraşan antrenörler ve profesyoneller, farklı antrenman rejimlerinin 

potansiyel etkinliği ile ilgilenirler ve bu kondisyon kapasitelerinin geliştirilmesinin başarının 

önemli belirleyicileri olduğu bilinmektedir (Pereira ve ark., 2015 ). Bu tür antrenman 

rejimlerinden biri de pliometrik antrenmandır. Pliometrik eğitim, nöromüsküler sistemin 

mümkün olan en kısa sürede maksimum kuvvet üretme yeteneğini geliştirmek için bir germe-

kısalma döngüsünün fizyolojik fenomenini kullanır (Markovic ve Mikulic, 2010). Oyunun 

tekrarlanan atlama, sık sprint ve yön değiştirmeyi içeren özelliklerinden dolayı, bu antrenman 

rejimi voleybolcularda kondisyon gelişimi için özellikle popüler bir yöntemdir (Kim ve 

Park, 2016 ; Pereira ve ark., 2015 ; Trajkovic ve ark, 2016 ). 

Yapılan araştırmalar incelendiğinde, pliometrik antrenmanın voleybolda kondisyon 

kapasiteleri üzerindeki etkilerini araştırmıştır (Lehnert ve ark., 2017 ; Marques ve ark., 2008 ; 

Sheppard ve ark., 2008 ; Voelzke ve ark., 2012 ). Voelzke ve ark. (2012), ek olarak yapılan 

pliometrik Egzersizersizler (n = 8) ve elektromiyostimülasyon artı pliometrik Egzersizersiz (n 

= 9) ile direnç Egzersizersizinin etkinliğini değerlendirmiştir. Genel olarak sonuçlar, her iki 

modalitenin bir sonucu olarak atlama performansında önemli bir gelişme göstermiştir. Ayrıca 

erkek voleybol oyuncularında ek olarak hız ve çeviklik performansını artırmıştır (Voelzke ve 

ark., 2012 ). Sheppard ve ark. ( 2008), yüksek performanslı voleybolcularda (karma cinsiyet  
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grupları) zıplama sırasında vurgulanmış eksantrik yük kullanılarak yapılan antrenmanın (n = 

8) ve yüksüz antrenmanın (n = 8) eşzamanlı etkilerini araştırmıştır. Sonuçlar, daha yoğun 

pliometrik antrenmanın (ek yüklerle), oyuncunun kendi vücut kütlesi ile normal zıplama 

antrenmanına kıyasla daha üstün zıplama performansı (yer değiştirme kapasitesinde %11'lik 

artış) sağladığını göstermiştir. 10 elit kadın voleybolcu üzerinde yapılan bir çalışmada, 

Marques ve ark.  (2008) sezon boyunca gerçekleştirilen 12 haftalık bir programın sonucu 

olarak kuvvet ve güç performansında ve kas kuvvetinde iyileşmeler bildirmişlerdir. Genç 

kadın voleybolcular üzerinde yapılan iki çalışmada, yazarlar genel ve özel atlama 

performansları üzerine 5 haftalık ve 6 haftalık pliometrik antrenmanların sonucunda önemli 

gelişmeler bildirmiştir (Kristicevic ve Krakan, 2016 ; Trajkovic ve ark.,  2016 ) . Benzer 

şekilde, Pereira ve ark. ( 2015), 8 haftalık pliometrik antrenmandan sonra 14 yaşındaki kadın 

voleybolcular arasında atlama ve fırlatma önemli gelişmeler olduğunu doğrulamışladır. 

Literatürü incelediğimizde kadın voleybolcularda pliometrik antrenmanların fiziksel uygunluk 

üzerinde farklı etkilerin olduğu görülmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, 14-16 yaş kız 

voleybolcularında uygulanan 6 haftalık pliometrik antrenmanların seçilmiş bazı parametreler 

üzerindeki etkisini değerlendirmektir. 

MATERYAL VE METOT 

Araştırmanın çalışma grubunu, Bursa Altın File Spor Kulübü’nde 2 yıldır aktif lisanslı 

voleybolcu olan 14-16 yaş aralığındaki 14 kız sporcu oluşturmaktadır. Sporcular araştırmacı 

tarafından rastgele seçilerek deney ve kontrol grubu olarak iki gruba ayrılmışlardır. Birinci 

grupta pliometrik antrenman programına 6 hafta dahil olacak (EG) Egzersiz grubu (7 sporcu), 

ikinci grubu da rutin antrenman programlarına devam edecek olan (KG) kontrol grubu (7 

sporcu) olarak belirlenmiştir. Pliometrik antrenmanlar 6 hafta boyunca haftada 3 gün olacak 

şekilde voleybol antrenmanlarına başlamadan önce uygulanmıştır (Bkz. Tablo 1.).  Her iki 

gruba da kişisel bilgi formu uygulanmıştır. Araştırmada kontrol gruplu ön-test-son-test 

deneysel araştırma modeli kullanılmıştır.  Fiziksel uygunluk ölçümleri (tüm gruplara ön test-

son test ölçümlerinde uygulanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 III. INTERNATIONAL HALICH CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

 

 

               www.izdas.org                                                                                                  March 12-13, 2022, İstanbul, TURKEY393



Tablo 1. 6 haftalık pliometrik antrenman programı (Pancar ve ark., 2018) 

 

 1.GÜN 2.GÜN 3.GÜN 

 

1.Hafta 

Egzersiz 1. İp atlama 2x10 

Egzersiz 4. Çift ayak ileri 

sekme 2x10 

Egzersiz 5. Tek ayak ileri 

sekme 2x10 

Egzersiz 14. Kolları 

Kullanmadan Çift Ayak 

Sıçrama 2x10 

Egzersiz 15. Kolları 

Kullanarak Çift Ayak 

Sıçrama 2x10 
Egzersiz 6. Altıgen çalışma 

Egzersiz 1. İp atlama 2x10 

Egzersiz 4. Çift ayak 

ileri sekme 2x10 

Egzersiz 5. Tek ayak ileri 

sekme 
2x10 

 

2.Hafta 

Egzersiz 1. İp atlama 2x10 

Egzersiz 9. Yerden 

kasaya çift ayak sıçrama 

2x10 
Egzersiz 14. Kolları 

Kullanmadan Çift 
Ayak Sıçrama 2x10 

Egzersiz 5. Tek ayak ileri 

sekme 2x10 Egzersiz 15. 

Kolları Kullanarak Çift 

Ayak Sıçrama 2x10 

Egzersiz 8. Uzun atlama ile 

yön 
değiştirme 2x8 

Egzersiz 14. Kolları 

Kullanmadan Çift 

Ayak Sıçrama 2x10 

Egzersiz 9. Yerden 

kasaya çift ayak sıçrama 

2x10 
Egzersiz 1. İp atlama 2x10 

 

3.Hafta 

Egzersiz 1. İp atlama 2x10 

Egzersiz 12. Ayakları 

Değiştirerek Vücudu 

Yukarı Doğru İtme 2x10 

Egzersiz 13. Çift ayak 

dizleri karına 

çekerek sıçrama 2x10 

Egzersiz 10. Huni 

üzerinden öne doğru 

sıçrama 2x10 

Egzersiz 8. Uzun 

atlama ile yön 

değiştirme 2x10 
Egzersiz 7. Engel üzerinden 

yan 
sıçrama 2x10 

Egzersiz 13. Çift ayak 

dizleri karına çekerek 

sıçrama 2x10 

Egzersiz 1. İp atlama 2x10 

Egzersiz 4. Çift ayak ileri 

sekme 

2x10 

 

4.Hafta 

Egzersiz 1. İp atlama 2x10 

Egzersiz 3. Kolları 

kullanmadan tek ayak 

sıçrama 2x10 

Egzersiz 2. Kolları 

kullanarak tek ayak sıçrama 

2x10 

Egzersiz 9. Yerden 

kasaya çift ayak sıçrama 

2x8 

Egzersiz 15. Kolları 

Kullanarak Çift Ayak 

Sıçrama 2x10 
Egzersiz 11. Kasadan yere 

sıçrama çift 
ayak 2x8 

Egzersiz 11. Kasadan 

yere sıçrama çift ayak 

2x8 

Egzersiz 9. Yerden 

kasaya çift ayak sıçrama 

2x8 

Egzersiz 1. İp atlama 2x8 

 

5.Hafta 

Egzersiz 1. İp atlama 3x10 

Egzersiz 9. Yerden 

kasaya çift ayak sıçrama 

3x5 

Egzersiz 14. Kolları 

Kullanmadan Çift 
Ayak Sıçrama 3x10 

Egzersiz 5. Tek ayak ileri 

sekme 3x10 

Egzersiz 15. Kolları 

Kullanarak Çift Ayak 

Sıçrama 3x10 

Egzersiz 8. Uzun atlama ile 

yön 
değiştirme 3x5 

Egzersiz 5. Tek ayak 

ileri sekme 3x10 

Egzersiz 4. Çift ayak ileri 

sekme 

3x10 
Egzersiz 1. İp atlama 3x10 
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Fiziksel Uygunluk Parametreleri 

Dikey sıçrama testi 

Bu ölçümde katılımcılar ayakta uzanabildiği yükseklik ile sıçrayarak dokunabileceği nokta 

arasındaki mesafe cm cinsinden ölçülmüştür (Tamer, 1995). 

Yatay sıçrama testi 

Katılımcıların denge ve koordinasyon ile birlikte dikey ve yatay eksende tek ve çift bacak 

güçlerini tespit etmek amacıyla uygulanmıştır. Katılımcılar tek ve çift ayaklarını kullanarak 

sıçrayabildikleri en uzak mesafeye sıçrarlar ve en az 2 deneme sonunda elde edilen en iyi 

sonuç cm cinsinden kayıt edilmiştir. Ölçüm, başlangıç çizgisine yakın olan yani gerideki 

ayağın topuk hizasından yapılmıştır (Tamer, 1995). 

Otuz metre sürat testi 

Katılımcılar spor salonunda 30m olarak belirlenmiş iki çizgi arasında maksimal güçlerini 

kullanarak kendi istekleri ile çıkıp koşmuşlardır. Dereceleri Casio marka kronometre ile sn 

cinsinden tespit edilmiştir (Tamer, 1995). 

Çeviklik T testi 

T testi, 10m uzunluğu ve 10 m genişliği olan bir alanda T şeklinde oluşturulmuş 4 temas 

noktasından oluşmaktadır. Katılımcıların bu temas noktaları arasında farklı yönlere, farklı 

şekillerde hareket etmesini gerektiren bir seriyi en kısa sürede tamamlaması amaçlanır. Yön 

değiştirme işini sağa ve sola kayma adımlarıyla ya da geriye koşarak yapar. Bu test ikişer adet 

90 ’lık ve 180 ’lik dönüşün yanı sıra, 10m ileri, 10m sağa, 10m sola ve 10m geriye olmak 

üzere toplamda 40m’lik bir mesafenin kat edilmesini gerektirir (Tamer, 1995). 

Esneklik testi 

Katılımcılar yere oturup, çıplak ayakla tabanları düz bir şekilde test sehpasına doğru uzanıp 

dizleri bükmeden elleri vücudun önünde olacak şekilde uzanabildiği kadar öne doğru 

uzanmıştır. Esneklik sehpası üzerindeki cetvelde uzanılan en uzun mesafe esneklik değeri 

olarak kabul edilmiştir (Tamer, 1995). 

İSTATİKSEL ANALİZ 

Elde edilen verilerin analizinde SPSS 23.0 paket programı kullanılmıştır. Tanımlayıcı 

istatistiklere ait aritmetik ortalama (X), standart sapma (SS), frekans (N) ve yüzde (%) 

değerleri verilmiştir. Denek sayısının 30’un altında olmasından dolayı homojenlik testi 

 

6.Hafta 

Egzersiz 1. İp atlama 3x10 

Egzersiz 6. Altıgen çalışma 

3x8 

Egzersiz 2. Kolları 

kullanarak tek ayak sıçrama 

3x10 

Egzersiz 10. Huni 

üzerinden öne doğru 

sıçrama 3x5 

Egzersiz 3. Kolları 

kullanmadan tek ayak 

sıçrama 3x10 

Egzersiz 12. Ayakları 

Değiştirerek Vücudu 

Yukarı Doğru İtme 3x8 

Egzersiz 1. İp atlama 3x10 

Egzersiz 6. Altıgen 

çalışma 3x8 Egzersiz 

2. Kolları kullanarak 

tek ayak sıçrama 3x10 
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yapılmış ve normal dağılım bulunduğu için parametrik testlerin yapılabileceğine karar 

verilmiştir. İkili grup karşılaştırmaları farklı grupların ortalama puanları üzerinden işlem 

yapan parametrik testlerden Bağımsız t-testi ile yapılmıştır. Aynı grubun ikinci ölçümleri için 

Paired Samples T-testi kullanılmıştır. Anlam düzeyi p<0.05 olarak belirlenmiştir. 

BULGULAR 

 

Katılımcıların tanımlayıcı istatiksel verileri sırasıyla; yaş 15±0.55, boy uzunluğu (m) 

1.68±0.05, vücut ağırlığı (kg) 57.61±0.05 ve vücut kütle indeksi 20.12±1.75’dir. 

 

Tablo 2. Kontrol grubu ön test ve son test fiziksel uygunluk parametre ölçümlerinin karşılaştırılması 

Değişken Test N Ortalama Std. Sapma t p 

 Ön test 7 35,4286 

5,38074 

 

 

-7,071 ,000* 

Dikey Sıçrama (cm) Son test 7 36,8571 5,49025 

 Ön test 7 
168,2857 15,42416 

 

Durarak Uzun Atlama (m) Son test 7 169,5714 17,24198 -1,591 ,163 

 Ön test 7 6,5714 4,07665  

Esneklik (cm) Son test 7 8,2857 4,30946 -9,295 ,000* 

 Ön test 7 19,1429 2,11570  

30 sn Mekik (adet) Son test 7 20,2857 2,42997 -2,066 ,084 

 Ön test 7 21,4286 6,32079  

30 sn Şınav (adet) Son test 7 23,1429 5,61036 -1,686 ,143 

 Ön test 7 5,7429 ,23535  

30 metre sürat (süre) Son test 7 5,5714 ,23731 11,289 ,000* 

 Ön test 7 14,1200 ,70765  

T testi (süre) Son test 7 13,3571 ,44951 5,389 ,002* 

*p<0.05 

 

Tablo 2 incelendiğinde, kontrol grubunun ön test son test grup içi fiziksel uygunluk 

parametreleri karşılaştırıldığında dikey sıçrama, esneklik, 30 sn mekik ve t testleri 

parametrelerinden istatiksel olarak anlamlılık tespit edilmiştir (p<0.05) 
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Tablo 3. Egzersiz grubu ön test ve son test fiziksel uygunluk parametre ölçümlerinin karşılaştırılması 

Değişken Test N Ortalama Std. Sapma t p 

 Ön test 7 37,14 3,891  

 

-12,182 ,000* 
Dikey Sıçrama (cm) Son test 7 41,2857 4,46148 

 Ön test 7 182,0000 9,14695  

Durarak Uzun Atlama (m) Son test 7 189,1429 11,08195 -4,911 ,003* 

 Ön test 7 9,1429 4,33699  

Esneklik (cm) Son test 7 11,5714 5,06153  -8,167 ,000* 

 Ön test 7 19,1429 2,54484  

30 sn Mekik (adet) Son test 7 22,1429 3,89138 -3,074 ,022* 

 Ön test 7 24,4286 4,19750  

30 sn Şınav (adet) Son test 7 27,8571 7,40335 -1,557 ,171 

 Ön test 7 5,4157 ,35962  

30 metre sürat (süre) Son test 7 5,2714 ,29134 1,607 ,159 

 Ön test 7 14,4243 ,77766  

T testi (süre) Son test 7 12,9743 ,84774 8,846 ,000* 

*p<0.05 

 

Tablo 4’te deney grubunun ön test son test grup içi fiziksel uygunluk parametreleri 

karşılaştırıldığında dikey sıçrama, durarak uzun atlama, esneklik, 30 sn mekik ve t testleri 

parametrelerinden istatiksel olarak anlamlılık tespit edilmiştir (p<0.05). 

 

Kontrol grubu ve egzersiz grubu gruplar arası ön test fiziksel uygunluk parametreleri 

karşılaştırıldığında istatiksel olarak anlamlı bir farklılığın olmadığı tespit edilirken 

(p>0.05), gruplar arası son test fiziksel uygunluk parametreleri karşılaştırıldığında sadece 

uzun atlama parametresinde istatiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p<0.05). 
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TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu çalışmanın amacı, 14-16 yaş kız voleybolcularında uygulanan 6 haftalık pliometrik 

antrenmanların seçilmiş bazı parametreler üzerindeki etkisini değerlendirmektir. Yapılan 6 

haftalık pliometrik antrenman programı sonucunda sadece yatay sıçrama performansını 

pozitif yönde etkisi olduğu tespit edilmiştir. 

Pliometrik antrenman, sprint kapasitesinde önemli bir gelişme sağladığı görülmüştür. Yapılan 

bir araştırmada, standart rugby kondisyon programına kıyasla pliometrik tabanlı antrenman 

programının üniversiteli ragbi oyuncularında 20 metrelik sprint performansını önemli ölçüde 

iyileştirdiği gözlenmiştir. Ek olarak, 8 haftalık pliometrik antrenman kursu, genç tenisçilerde 

5, 10 ve 20 metrede sprint performanslarında önemli bir gelişme sağlamıştır (Fernandez-

Fernandez ve ark., 2016a; Fernandez-Fernandez ve ark., 2016b). 

Kadın voleybolcularda beceriye dayalı kondisyonun bile zıplama ve fırlatma kapasitelerinin 

gelişimi için sağlam bir temel sağladığı görülüyor. Beceriye dayalı kondisyonun ana avantajı, 

voleybol oyuncularının kondisyonunda karakteristik voleybol unsurlarının ve hareketlerinin 

(yani blok, smaç, sprint ve yön değişiklikleri) varsayımsal uygulanabilirliğidir. Ancak, 

beceriye dayalı koşullandırmanın etkileri deneysel ortamlarda nadiren araştırılır. Spesifik 

olarak, genç voleybolcular üzerinde daha önce tartışılan 8 haftalık bir çalışmada, yazarlar 

dikey sıçramada önemli bir değişiklik olmadığını bildirmişlerdir (Gabbett ve 

ark.,2006 ). Ancak beceriye dayalı kondisyon programımızın daha kısa sürmese de 

muhtemelen kadın voleybolcuların atlama ve fırlatma kapasitelerinde gözlemlenen olumlu 

etkilere paralellik göstermektedir. 

Pliometrik antrenmana daha önce belirtilen uyarlamaların çoğunun, beceriye dayalı 

kondisyonun bir sonucu olarak veya basitçe, beceriye dayalı kondisyonun bir parçasını 

oluşturan voleybol hareket şablonlarının benzer kas hareketlerini içermesi gerçeğiyle 

meydana gelebileceği iddia edilebilir. Ancak, pliometrik egzersizin daha yüksek bir 

yoğunluğa sahip olduğu ve bu nedenle söz konusu kapasiteleri beceri temelli eğitimden daha 

fazla zorladığı şüphesizdir. Ek olarak, genel antrenman hacmi ve antrenman yoğunluğu 

pliometrikte (yani set sayısı, dinlenme periyotları, atlama derinliği vb.), beceriye dayalı 

ayarlara göre daha fazla kontrol edilebilir. Antrenman yüklerinin ayarlanması antrenman 

etkinliğinin önemli bir parametresi olsa da, muhtemelen pliometrik grup için üstün antrenman 

kaynaklı değişikliklerle sonuçlanmıştır (Makaruk ve ark., 2011; Özbar, 2015 ; Stojanovic ve 

ark., 2017 ) 

Haftada üç kez gerçekleştirilen gözlemlenen 6 haftalık pliometrik antrenman, çalışılan 

kondisyon kapasitelerinde ilgili beceriye dayalı kondisyon programından daha güçlü pozitif 

değişikliklere neden olmuştur. Pliometrik antrenmanda antrenman yükünün daha doğru 

ayarlanması olasılığı ile birlikte daha yüksek yoğunluk, muhtemelen bu tür diferansiyel 

etkinin en önemli belirleyicisidir. Bu nedenle 14-16 yaş kız voleybolcularda sprint, atlama ve 

fırlatma performanslarını geliştirmek için benzer pliometrik antrenman programının 

uygulanmasını önerebiliriz. 

Oyuncuların voleybolla ilgili becerilere aşinalığı nedeniyle, beceriye dayalı kondisyon 

programının daha büyük değişikliklerle sonuçlanmaması muhtemeldir. Yani, bu çalışmaya, bu 

beceriye dayalı kondisyonun düşük bir etkisi ile sonuçlanabilecek ve sonuç olarak yeterli 

antrenman stresi ile sonuçlanmayan müsabakalarda aktif rol alan oyuncuları dahil ettik. Bu 
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nedenle, gelecekteki çalışmalarda, daha genç ve daha az deneyimli voleybolcularda 

pliometrik ve beceriye dayalı kondisyonun etkisi değerlendirilmelidir. 
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ÖZET 

Motivasyon bireyleri kendi istekleriyle canlandırıp harekete geçmelerini sağlayan bir süreçtir 

(Koçel, 2003: 633). Motivasyon hayatın her alanında önemli olduğu gibi işyerindeki 

çalışanlar için önemi de yadsınamaz bir gerçektir. Motivasyon ve başarı doğru orantılı 

olduğundan yöneticilerin çalışanlarını motive edebilmesi işyeri için de yararlı olacaktır 

(Korkmaz, 2008: 60). Motivasyonu yüksek olan bir şef işine daha iyi odaklanacaktır. Bu 

bağlamda araştırmanın amacı şeflerin çalışma ortamlarındaki motivasyonlarını etkileyen 

faktörlerin neler olduğunu belirlemektir. Sürekli olarak artan rekabet içinde, müşteri 

memnuniyeti sağlamaya ve hizmet üretmeye çalışan turizm işletmeleri arasındaki en temel 

fark, işletmelerin çalıştırdığı personeldir (Akgül, 2020: 791). Yani işletmeler en iyi şekilde 

hizmet sağlayabilmek ve müşteri isteklerine hızlı yanıt verebilmek için personel güçlendirme 

uygulamalarına ağırlık vermelidirler (Fragoso, 2000: 3). Turizm dalında çalışan bireyin 

rantabilitesini yükseltmek ve sağlanabilecek yararı en üst düzeye çıkarabilmek amacıyla iş 

görenlerin motivasyonları yüksek tutulmalıdır (Cohen, 1985: 21). Araştırmada şeflerle 

yapılan görüşmeler sonucunda şeflerin motivasyonlarını azaltan durumların, personel 

yetersizliği, yanlış sipariş alınması, malzeme eksikliği, çalışma ortamının hijyenik olmaması, 

plansız çalışma, donanım olarak yetersiz şeflerle çalışmak, mutfak ve servis personeli 

arasında yaşanan sıkıntılar ve bireysel sebepler olduğu anlaşılmıştır. Şeflerin çalışma 

ortamında motivasyonunu artıran faktörler ise, takdir edilme, takım arkadaşlarının uyumlu 

olması, üstler tarafından güleryüz ile karşılanmak ve nitelikli, donanımlı şeflerle çalışmaktır. 

Ayrıca çalışma ortamında dışsal ve içsel motivasyonlarının yüksek olmasının şeflerin işe daha 

fazla odaklanmasını sağladığı ve çalışma esnasındaki verimliliklerini artırdığı anlaşılmıştır.   

Anahtar kelimeler: Motivasyon, şef, mutfak, aşçı 
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ABSTRACT 

Motivation is a process that enlivens individuals with their own will and enables them to take 

action (Koçel, 2003: 633). Motivation is an undeniable fact for employees in the workplace, 

as it is important in all areas of life. Since motivation and success are directly proportional, 

managers' ability to motivate their employees will also be beneficial for the workplace 

(Korkmaz, 2008: 60). A highly motivated chef will focus better on his work. In this context, 

the aim of the research is to determine what factors affect the motivation of chefs in their 

working environment. The main difference between tourism businesses that try to provide 

customer satisfaction and produce service in a constantly increasing competition is the 

personnel employed by the businesses (Akgül, 2020: 791). In other words, businesses should 

focus on personnel empowerment practices in order to provide the best service and to respond 

quickly to customer requests (Fragoso, 2000: 3). In order to increase the productivity of the 

personnel working in the tourism sector and to maximize the benefit that can be provided, the 

motivation of the employees should be kept high (Cohen, 1985: 21). As a result of the 

interviews with the chefs in the research, it was understood that the situations that reduce the 

motivation of the chefs are the lack of personnel, the wrong order, the lack of materials, the 

unhygienic working environment, unplanned work, working with inadequate chefs, problems 

between the kitchen and service personnel and individual reasons. Factors that increase the 

motivation of chefs in the working environment are being appreciated, being compatible with 

teammates, being greeted with a smiling face by superiors and working with qualified and 

well-equipped chefs. In addition, it has been understood that the high external and internal 

motivation in the working environment enables the supervisors to focus more on the work and 

increases their productivity during the work. 

Keywords: Motivation, chef, kitchen, cook. 

 

GİRİŞ 

Motivasyon, bireylerin daha önce belirlenmiş olan gayeye varmak üzere kendi arzuları ile 

davranma süreci olarak tanımlanabilir. İşletme için güdüleme, işletmenin ve çalışanların 

beklentilerini karşılayan bir çalışma alanı oluşturarak, bireyin kendisinden beklenilen hareketi 

yapması amacıyla teşvik edilmesi süreci şeklinde tanımlanabilir (Berkman vd., 2007: 293). 

Diğer bir tanıma göre motivasyon, bir işin istekli ve hevesli bir şekilde yapıldığı sırada o işle 

alakalı insanın içinde hissettiği ya da yaşadığı duygulardır (Bentley, 2000: 179).  

Her sektörde olduğu gibi turizm sektöründe de motivasyon çok önemlidir. Turizm 

işletmelerinde hizmetin sunulması makine ve teçhizat ile beraber daha çok insan gücüne 

bağlıdır. Aynı zamanda farklı bölümlerin birlikte çalışmasıyla hizmetin yerine getirilebilmesi 

mümkündür. Çalışanların iş ortamında karşılaşacakları sorunların üstesinden gelmesi için en 

uygun araçlardan biri motivasyondur (Alkış ve Öztürk, 2009: 214). 

Çalışanların potansiyellerini işletmenin amaçları yönünde kullanabilmeleri için maddi ve 

manevi motivasyon kaynaklarıyla desteklenmesi gerekmektedir. İnsan kaynağı etkin ve 

verimli kullanılmadığı takdirde işletme de başarı elde edemez. Çalışanların motivasyonları 

düştüğü zaman bilgi ve becerilerinin büyük kısmını performanslarına yansıtamazlar. Bu 

durumun oluşmaması için performans değerlendirme tekniği kullanılmalıdır. Performans 

değerlendirme, iş görenlerin eksik noktalarını görebilmeyi, bu eksiklikleri giderecek biçimde 
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eğitmeyi ve işletmenin amaçlarına hizmetleri ölçüsünde çalışanları ödüllendirmeyi sağladığı 

için yapılmalıdır (Tunçer, 2013: 93). 

Çalışanların örgütlere bağlanmaları ve işletmenin hedeflerini gerçekleştirebilmek için 

özveriyle çalışmaları kendi motivasyon ve performansını olumlu etkileyecek ve işletme 

performansını da yükseltecektir. Yüksek iş performansıyla da misafir memnuniyeti artacak ve 

dolayısıyla işletme de hedeflerine ulaşabilecektir (Veysel ve Ertan, 2008: 1). 

İşe yeni başlayan her çalışanın işyerinden beklentileri vardır. Kişi bu beklentilerinin zamanla 

karşılanacağını düşünerek işe başlar. Zaman içerisinde beklentilerinin karşılanmadığını gören 

çalışanın motivasyonu azalabilir. Dolayısıyla iş yapma sürecini de olumsuz etkileyebilir. 

Personelin iş yaşamındaki içsel ve dışsal mükâfatlar ile sağlanan güdülemeyi, personelin 

çalışma rantabilitesini artıran davranışlar göstermesini sağlamaktadır (Barutçugil, 2004: 373). 

Bu araştırma şeflerin çalışma ortamlarındaki motivasyonlarını etkileyen faktörler üzerinde 

durmaktadır. Bu amaçla Kayseri’deki yiyecek işletmelerinde görev yapan şeflerin içsel-dışsal 

motivasyon kaynaklarının neler olduğu araştırılmış, iş motivasyonunu etkileyen faktörler 

belirlenmeye çalışılmıştır. 

ALANYAZIN TARAMASI 

Motivasyon Kavramı ve Önemi 

Motivasyon kavramı hareket etmek manasında olan Latince sözcük “movere”ye 

dayanmaktadır (Luthans, 1992). Motivasyon, insanların belirli bir gaye için kendi istekleriyle 

hareket etmeleri ve çaba göstermeleri olarak tanımlanabilir (Koçel, 2003: 633). 

Motive olmuş bir çalışan, motive olmayan bir çalışana kıyasla kolaylıkla 

yönlendirilebilmektedir. İşletme açısından daha aktif ve verimkar olması sağlanmaktadır. 

Yöneticilerin iş görenleri güdüleyebilmesinin, çalışanlarını iyi tanımalarından dolayı olduğu 

söylenebilir. İş göreni iyi tanıyan bir yönetici, onun motivasyonunu düşüren ve yükselten 

durumları bilir ve bu bilgilerin ışığında onu motive edebilir (Ünsar, İnan ve Yürük, 2010: 

249). 

Motivasyonun temelinde bir işe başlayabilmek için gereken güdü kavramı bulunmaktadır. 

Motivasyon, bireylerin amaçları ve amaçlarını nasıl seçtikleriyle alakalıdır (Armstrong, 2009: 

317). Motivasyon, bireyin davranışlarını hazırlayan dinamik etkenlerin bütünüdür. Her 

motivasyonun altında tatmin isteyen bir gereksinim bulunmaktadır. Bu noktada önemli olan 

bu ihtiyacın ortaya çıkması veya çıkarılabilmesidir (Hein, 2012: 11). Kurumun hedeflerinin 

belirlenmesinde çalışanların da fikrinin alınması, çalışanın gelecekte ne yapmak isteyeceğini 

ve nerede olmak isteyeceğini de ifade etmektedir (Eroğlu, 2002: 166). 

Motivasyon terimi psikolojik bir vakıa olup bir hedefe yönelik istenen bir hareketin 

gösterilmesinde, bireyin harekete geçmesine sebep olan bir güdüdür. İşletmelerde rantabilite 

ve faaliyetlerin yapılması personellerin başarısına bağlıdır. Yeteri miktarda motive edilmemiş 

bir personel, işine karşı hoşnut olmaz dolayısıyla işine karşı da alaka göstermez. Bu noktada 

yöneticilerin yapması gereken ise iş görenlerin fizyolojik, ruhsal ve işe alakasını artıracak 

bütün gereksinimlerinin tamamlanmasını sağlamaktır (Büyükgöze, 2012: 1). 

Personele değerli hissettirme, iş garantisi sağlama, para, başarılı olma, yönetime etkin 

katılma, çalışma şartlarının iyi olması, kariyer ve yükseltme olanakları önemli güdüleme 

 III. INTERNATIONAL HALICH CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

 

 

               www.izdas.org                                                                                                  March 12-13, 2022, İstanbul, TURKEY403



kaynaklarıdır. Yöneticileri tarafından istenilen seviyede güdülenmiş iş görenler şartlar 

olumsuz bile olsa çalışacaklardır (Gümüş, 1999: 211). 

Motivasyon ve başarı arasındaki ilişki doğru orantılıdır. Bireyin motivasyonunun yüksek 

olması durumunda başarı sağlanır. Başarı duygusu ise yüksek performans sağlamaktadır. Bu 

durumda, yüksek başarı mükafatlandırılmakta, verilen mükafat ise iş gören tarafından yeterli 

ve adil bulunduğu zaman daha etkili motivasyon sağlamaktadır. Bu güdüleme de başarıyı ve 

daha nitelikli sağlık hizmetini etkilemektedir (Korkmaz, 2008: 60). 

Güdülemenin iki temel niteliği bulunmaktadır. Bunlardan ilki güdülemenin bireye has bir 

durum olmasıdır. Bir insanın motive olmasını sağlayan bir durum diğer bireyi motive 

etmeyebilir. Motivasyonun diğer bir niteliğiyse, güdüleme sürecinin yalnızca insan davranış 

ve hareketlerinde gözlemlenebilir olmasıdır. Yani bir kimsenin motive olduğu veya motive 

olmadığı hareketlerinden anlaşılabilmektedir. Buna bağlı olarak güdülenmiş bir bireyin iç ruh 

halinin tavırlarına yansımaktadır (Koçel,2005: 634). 

Motivasyon sürecindeki dört temel aşama, ihtiyaç, uyarılma, davranış ve doyumdur. 

İhtiyaç: Güdüleme, bazı şeylere karşı hissedilen ihtiyaçla başlamaktadır.  

Uyarılma: Kişide ihtiyaçların tamamlanabilmesi amacıyla, herhangi bir gücün ortaya çıkması 

durumudur. 

Davranış: Bireyin bir gereksinimi olduğunda ve bu gereksinimi karşılayabilmek için 

uyarıldığı zaman belirli bir davranışta bulunma noktasına gelinir.  

Doyum: Kişinin yapmış olduğu davranış, gereksinimini karşıladığı miktarda birey doyuma 

ulaşır (Selen, 2009: 28). 

Motivasyon Çeşitleri 

Motivasyon, içsel ve dışsal motivasyon olmak üzere ikiye ayrılır. İçsel motivasyona başarı 

oranı az bir vazifenin yapılmış olması örnek verilebilir.  

İçsel motivasyon dış faktörlerden bağımsız olarak bireylerin net tavırlar ortaya koyması 

şeklinde açıklanabilir.  

Mükafatlandırma yaparak sağlanan motivasyon çeşidi dışsal motivasyon olarak 

tanımlanmaktadır. Dışsal motivasyonda çevreden oluşturulan etkileşimler bireyin 

motivasyonunun sağlanmasında önem taşır. İş görenlerin motivasyonları için şirketler etraf ya 

da yöneticiler tarafından farklı tekniklerde bulunabilirler (Sabuncuoğlu ve Tuz, 2001: 50). 

İçsel motivasyon 

İçsel motivasyon, öğrenme ihtiyacı ve başarma duygusunun kendi kendine geliştiği yani 

kişinin kendi kendisini motive edebildiği motivasyon çeşididir (Ryan ve Deci, 2000: 55). İçsel 

motivasyon bir işi yapan kişinin işin kendisini çekici bulması, yapılan işten haz duyması ve 

doyum almasıdır. İçsel motivasyonda tatmin işin kendisinden kaynaklanmaktadır (Gagne ve 

Deci, 2005: 331).                 

Dışsal motivasyon 

Dışsal güdüleme, davranışın bir sonuç için gerçekleştirildiği motivasyon türüdür (Deci, 

Vallerand, Pelletier ve Ryan, 1991: 328).  
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Dışsal güdüleme etkenlerinin örgütsel boyutu ise iş başarımını artırmak amacıyla işletmenin 

sunduğu imkanlarla alakalıdır. Bu kaynaklar somuttur ve iş alanındaki malzemelerin yeterli 

olması, ücret eşitliği, terfi olanağı, ek faydalar ve iş garantisi gibi etkenleri kapsamaktadır. Bu 

etkenler enstrümantal motivasyon etkenleri olarak da bilinmektedir (Aslan ve Doğan, 2020: 

293). 

Kurumsal Motivasyon 

Öğrenmenin ana koşullarından olan güdüleme kişisel başarının ve rantabilitenin yanında 

kurumsal başarının da önemli bir girdisidir. Kurumsal motivasyonun amacı, iş görenlerin arzu 

ve hedeflerine uygun fiziki, sosyal, psikolojik, hukuki ortamı oluşturmak ve bireylerin 

gereksinimlerini isteğe dönüştürmektir. Bunun sebebi gereksinimleri karşılanan insanlar 

huzurlu ve mutlu olmaktadırlar. Bu şekilde bir çalışma ortamının sağlanabilmesi dönemin ve 

kişinin gereksinimlerine, güdülerine ve beklentilerine uygun kurumsal yapıların tasarımıyla 

mümkündür (Uzun, 2014: 182). 

Bilhassa içinde bulunduğumuz bilgi toplumunda bilgi üretimi ve düzeyi, bilginin teknoloji 

geliştirmede kullanılması ve geliştirilmesi için yeni bilgilerin üretilmesi süreci kişisel 

güdülemeyi yeni bir noktaya götürmüştür. Bu da kurumsal motivasyonu daha önemli hale 

getirmiştir. Kurumsal başarının sağlanması için çalışana değer verilmesi, ihtiyaçlarının 

karşılanması ve moralinin yüksek olması gerekmektedir (Kazmier, 1979: 63). 

Turizm İşletmelerinde Motivasyon 

Sürekli olarak artan rekabet içinde, müşteri memnuniyeti sağlamaya ve hizmet üretmeye 

çalışan turizm işletmeleri arasındaki en temel fark, işletmelerin çalıştırdığı personeldir. 

Günümüz koşullarında, hizmet kalitesini artırmak ve müşteri talep ve gereksinimlerini tatmin 

edebilmek için işletmeler, yapılarını ve örgüt kültürlerini geliştirmek hedefiyle personel 

güçlendirme çalışmalarına öncelik vermek durumundadırlar (Akgül, 2020: 791). Personel 

güçlendirme yapılarak en iyi şekilde müşteri hizmeti sağlanabilecek ve müşteri isteklerine 

hızlı bir şekilde yanıt verilecektir (Frogoso, 2000: 3). 

Turizm alanında çalışan iş görenlerin rantabilitesini yükseltmek ve yararı en üst düzeye 

ulaştırmak amacıyla kişilerin güdülenmelerini etkileyen etkenleri keşfetmek ve bu davranım 

boyutlarını daha iyi anlayarak ve özümseyerek iş görenlere yaklaşmak mikro ölçekte turizm 

sektörüne, makro ölçekte ise ülke tanıtımı ve kalkınmasında gözle görülür yararlar sunacaktır 

(Cohen, 1985: 21). 

Turizm sektöründe çalışan aşçıları motive eden durumlar arasında yöneticiler tarafından değer 

görmek, iş üretmek veya geliştirmek için gösterdikleri emeğin fark edilmesi, iş ortamı niteliği 

ve takdir edilmesi gösterilebilir (Yılmaz ve Tanrıverdi 2017: 33). 

Ücret, çalışanın işletmeye başlama sebebi olduğu gibi çalışanın işletmede süreklilik 

sağlamasında en etkili motivasyon kaynağıdır. Verilen ücretin fazla olması işletmeye başvuru 

sayısını da artırır. Bu durum da kurumun personel alırken daha seçici olabilmesine tanır. 

İşletmenin seçici olma durumu iş eğitimi alacak ve işletmeye bağlı kalacak personellerin 

bulunması konusunda oldukça önemlidir (Selen, 2009: 34). 

YÖNTEM 

Bu çalışmanın amacı çalışma ortamında şeflerin motivasyonunu etkileyen faktörlerin neler 

olduğunu belirlemektir. Bu amaçla Kayseri ilinde görev yapan mutfak şeflerinden, 
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araştırmaya katılmaya gönüllü olan 15 şef ile yüz yüze görüşme gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmada nitel araştırma yöntemi ve derinlemesine görüşme tekniği kullanılmıştır. Görüşme 

Kayseri’de çalışan mutfak şefleri ve kısım şefleri ile yapılmıştır. Konuyla alakalı çalışan 

bireylerin iş ortamlarındaki motivasyonlarına ait yazılı kaynaklar incelenmiştir. Konuyla ilgili 

literatür incelenmiş, verilerin elde edilmesinde yarı yapılandırılmış bir görüşme formu 

kullanılmıştır.  Görüşme formunda kullanılan sorular Kayıkçı ve Özyıldırım (2019)’ın 

gerçekleştirmiş oldukları çalışmalarında kullanılan sorular uyarlanarak hazırlanmıştır. 

Katılımcılara dördü demografik olmak üzere toplamda sekiz soru yönlendirilmiştir. Görüşme 

soruları; çalışma ortamında şeflerin motivasyonunu bozan durumlar, şeflerin motivasyonlarını 

artıran durumlar, içsel motivasyon kaynakları ve dışsal motivasyon kaynaklarının neler 

olduğu konuları üzerinde şekillendirilmiştir. Görüşmeler yazılı olarak kayda alınmıştır. 

Katılımcılar metin içerisinde “K” harfiyle belirtilmiştir. 

Tablo 1. Kaynak Kişi Listesi 

 

K Adı Soyadı Cinsiyet Yaş Eğitim Statüsü Çalışma Süresi 

1 E.A Erkek 

 

35 Lise Şef 22 

2 M.B Erkek 

 

46 Önlisans Şef 26 

3 C.T Erkek 

 

 

36 

Lise Kahvaltı şefi 17 

4 B.P Erkek 

 

 

30 

Önlisans A la carte şefi 11 

5 Ö.D Erkek 

 

32 Önlisans Roof şefi 12 

6 C.K Erkek 

 

40 

 

Lise Executive chef 20 

7 Ö.Ö Erkek 34 Lise A la carte şefi 15 

8 S.B Erkek 

 

40 Lise Aşçı 20 

9 M.T Erkek 

 

68 İlköğretim Pasta şefi 50 

10 M.Ç Erkek 

 

39 Lise Pasta şefi 26 

11 K.B Erkek 

 

52 Lisans Şef 30 

12 A.Ç Erkek 

 

29 Lisans Şef 13 

13 E.U Erkek 

 

41 Lisans Aşçı 22 

14 N.Y Erkek 

 

48 İlköğretim Pasta şefi 38 

15 S.Ç Erkek 

 

40 Lise Aşçı 20 
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BULGULAR 

Şeflerin çalışma ortamlarındaki motivasyonlarına yönelik araştırmalardan elde edilen bulgular 

çalışmanın bu bölümünde sunulmuştur. 

Şeflerin motivasyonlarını bozan durumlar 

Şeflerin motivasyonlarını bozan durumlara ilişkin görüşleri Tablo 2’de gösterilmiştir. Yapılan 

içerik analizi sonucunda şeflerin motivasyonunu bozan 8 farklı neden olduğu görülmüştür.  

Tablo 2. Şeflerin motivasyonlarını bozan durumlar 

Personel yetersizliği (5) 

Çalışma ortamının hijyenik olmaması (1) 

Plansız çalışma (1) 

Yanlış sipariş alınması (5) 

Malzeme eksikliği (5) 

Donanım olarak yetersiz şeflerle çalışmak (1) 

Mutfak ve servis personeli arasında yaşanan sıkıntılar (1) 

Bireysel sebepler (1) 

 

Tablo 2’de görüldüğü üzere şeflerin en çok motivasyonlarını bozan durum personel 

yetersizliği, yanlış sipariş alınması, malzeme eksikliği, çalışma ortamının hijyenik olmaması, 

plansız çalışma, donanım olarak yetersiz şeflerle çalışmak, mutfak ve servis personeli 

arasında yaşanan sıkıntılar ve bireysel sebepler şeklindedir. Konu ile ilgili görüşünü belirten 

bazı katılımcılar açıklamalarını şu şekilde ifade etmişlerdir: 

“Donanım olarak yetersiz şeflerle yorucu bir mesai geçirip buna bağlı olarak yoğunluktan 

dolayı mesaiye kalma durumu iş yerindeki motivasyonumu düşürmektedir.”  

                                                                                                                           Katılımcı 4 

“Bireysel sebeplerden (ailevi, karakter yapısı vs.) dolayı işe konsantre olamamak 

motivasyonu düşüren faktörler arasındadır.”                        

                                                                                                     Katılımcı 11 

 

Şeflerin motivasyonlarını artıran durumlar 

Şeflerin motivasyonlarına artıran durumlara ilişkin öne sürdükleri metaforlar Tablo 3’de 

gösterilmiştir. Yapılan analizler sonucunda şeflerin motivasyonlarını artıran faktörler olarak 

dört farklı durumdan bahsettikleri görülmüştür. 

Tablo 3. Şeflerin motivasyonlarını artıran durumlar 

Takdir edilme (15) 

Takım arkadaşlarının uyumlu olması (15) 

Üstler tarafından güleryüz ile karşılanmak (15) 

Nitelikli ve donanımlı yardımcı şeflerle çalışmak (1) 
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Tablo 3’de görüldüğü üzere katılımcıların tamamı üstler tarafından takdir edilmenin, yapılan 

işe en azından “eline sağlık şefim” denilmesinin, takım arkadaşlarının uyumlu olmasının, 

yöneticiler ve çalışma arkadaşları tarafından güler yüzle karşılanmanın, sorunları rahatlıkla 

konuşabilmenin motivasyonlarını artırdığından ve işlerini daha istekli bir şekilde 

yaptıklarından bahsetmiştir. Bu konu ile ilgili bazı katılımcılar görüşlerini şu şekilde ifade 

etmişlerdir: 

“Benim motivasyonumu dış faktörler etkilemez. Motivasyonumu yükseltmek istediğim 

zamanlarda bunu dış faktörlerden bağımsız olarak kendi kendimi motive edebilirim. İyi bir 

şefin dışarıdan olumlu yönde bir motivasyona ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum.”  

Katılımcı 13 

Şeflerin içsel motivasyon kaynakları 

Şeflerin içsel motivasyonlarına kaynaklarına ilişkin kavramlar Tablo 4’de gösterilmiştir.  

Tablo 4. Şeflerin içsel motivasyon kaynakları 

İşini sevmek (15) 

Onure edilmek (1) 

Olumlu geribildirim almak (1) 

Çeşitlilik (1) 

Becerileri kullanma avantajı (1) 

Sorumluluk (1) 

  

Tablo 4’de görüldüğü üzere katılımcıların tamamı işini gerçekten severek yapmanın şeflerin 

içsel motivasyon kaynağı olduğu cevabını vermiştir. Şeflerin içsel motivasyon kaynaklarının 

neler olduğu sorusunu bazı katılımcılar şu şekilde ifade etmişlerdir:  

 

“Gün içerisinde mesaide gelen misafirden olumlu geribildirimler almak, üstler tarafından 

onure edilmek içsel motivasyonumu artırır. Yeteneklerimin ve emeklerimin boşa harcandığını 

görmem durumu işten uzaklaşmama sebep olur.”  

Katılımcı 4 

“Her insanın günlük hayatta yerine getirmesi gereken görevleri vardır.  İş yerinde de 

sorumluluk sahibi insanlar açısından gerekli yetki ve görev tanımlamalarının yapılmaması 

çalışan için sorun oluşturur. Yani sorumluluk kavramının içsel motivasyon kaynağı olduğunu 

düşünüyorum.” 

Katılımcı 8 

“Pasta şefi olduğum için yeteneklerimi gösterebilme fırsatımın olması benim için en önemli 

içsel motivasyon kaynağıdır.” 

Katılımcı 9 

“Sürekli aynı işi yapmak yerine farklı görevler almanın yani çeşitlilik kavramının içsel 

motivasyon kaynağı olduğu düşüncesindeyim.”  

Katılımcı 13 

 III. INTERNATIONAL HALICH CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

 

 

               www.izdas.org                                                                                                  March 12-13, 2022, İstanbul, TURKEY408



Şeflerin dışsal motivasyon kaynakları 

Şeflerin dışsal motivasyonlarına kaynaklarına ilişkin kavramlar Tablo 5’de gösterilmiştir.  

Tablo 5. Şeflerin dışsal motivasyon kaynakları 

Takdir edilmek (14) 

Ücret (9) 

İş güvenliği (1) 

Statü (1) 

Çalışma koşulları (1)  

İşini kaybetmemek (1) 

  

Şeflerin görüşleri analiz edildiğinde bir katılımcı dışındaki diğer katılımcılar üstler tarafından 

ve müşteriler tarafından takdir edilmenin dışsal bir motivasyon kaynağı olduğunu bildirmiştir. 

Bu soru için bazı katılımcıların görüşleri şunlardır: 

“Statü kazanmak ve çalışma koşulları (hijyenik ortam, takım arkadaşlarının işini iyi yapması, 

donanımlı şefler) dışsal motivasyon kaynakları arasında gösterilebilir.”  

Katılımcı 4 

“Ben dışsal motivasyon kaynakları arasında ücretin çok önemli olduğunu düşünmüyorum. 

Benim için ücret ikinci plandadır. Zaten iyi bir şef istediği ücreti alır. Şefin dışsal motivasyon 

kaynağı takdir edilmedir diyebilirim.”  

Katılımcı 13 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çalışmada Kayseri ilinde çalışan 15 şef ile görüşmeler yapılarak şeflerin çalışma ortamındaki 

motivasyonlarını etkileyen faktörlerin neler olduğu araştırılmıştır. Katılımcılarla yapılan 

görüşme sonucunda, şeflerin motivasyonlarını azaltan durumların, personel yetersizliği, yanlış 

sipariş alınması, malzeme eksikliği, çalışma ortamının hijyenik olmaması, plansız çalışma, 

donanım olarak yetersiz şeflerle çalışmak, mutfak ve servis personeli arasında yaşanan 

sıkıntılar ve bireysel sebepler olduğu anlaşılmıştır. Şefler çalışma ortamında motivasyonunu 

artıran faktörleri ise, takdir edilme, takım arkadaşlarının uyumlu olması, üstler tarafından 

güleryüz ile karşılanmak ve nitelikli, donanımlı yardımcı şeflerle çalışmak şeklinde ifade 

etmiştir.  

Özdemir ve Özer (2018), çalışanları motive eden faktörlerin, işin kendisi, statü, tanınma ve 

sorumluluk gibi faktörler olduğunu ifade etmiştir. Bu etkenlerin oluşu, kişiye başarı duygusu 

vererek motive edecektir, yokluğu ise kişinin motive olmamasıyla sonuçlanacaktır. Ryan ve 

Deci (2000) içsel motivasyonu dış etkenlerden bağımsız bir şekilde bireyin kendini motive 

etme durumu şeklinde ifade etmiştir. Şeflere içsel motivasyon kaynaklarının neler olduğu 

sorulduğunda, işini severek yapmak, onure edilmek, müşteriler tarafından olumlu geribildirim 

almak, çeşitlilik, becerileri kullanma avantajı ve sorumluluk olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Altındağ ve Akgün (2015) yapmış olduğu çalışmada, mükafatlandırma ve güdülemeyle ilgili 

alt etkenlerden biri olan kişisel motivasyonun, iş görenin iş başarımı üzerinde doğrudan ve 

olumlu yönde bir etkisi olduğundan bahsetmiştir. 
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Şefler dışsal motivasyon kaynaklarının neler olduğu sorusuna takdir edilmek, iş güvenliği, 

statü, ücret, çalışma koşulları ve işini kaybetmemek cevabını vermiştir. Sabuncuoğlu ve Tuz 

(2001) yapmış olduğu çalışmada dışsal motivasyonu, ödüllendirme yaparak sağlanan 

motivasyon çeşidi olarak tanımlamıştır. Aslan ve Doğan (2020), dışsal güdüleme 

kaynaklarını, iş ortamındaki araçların yeterli olma durumu, ücret eşitliği, terfi imkânı, ek 

faydalar ve iş garantisi şeklinde ifade etmiştir. Şefler bu soruyu, takdir edilmek, ücret, iş 

güvenliği, statü, çalışma koşulları ve işini kaybetmemek şeklinde cevaplamıştır. 

Katılımcılardan sadece biri dış faktörlerden bağımsız olarak kendi kendini motive 

edebildiğini, iyi bir şefin dışarıdan gelen olumlu yönde bir motivasyona ihtiyaç duymadığını 

ifade etmiştir.  

İşletmelerin karlılığını ve varlığını devam ettirebilmeleri müşteri memnuniyetine 

dayanmaktadır. Bunu amaçlayan yöneticilerin ise olumlu bir çalışma ortamı oluşturmaları 

önerilmektedir. Aynı zamanda yöneticiler şefleri yeri geldiğinde takdir etmeli ve 

ödüllendirme yapmalıdır. 
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ABSTRACT 

In this study, it was aimed to examine the sports awareness and professional satisfaction 

levels of university personnel in terms of various variables. A total of 265 personnel, 125 

female and 140 male, working at Sakarya University of Applied Sciences and Sakarya 

University in the province of Sakarya, participated in the study voluntarily. The mean age of 

the individuals participating in the research is 37,498±8.70. As a data collection tool in the 

study, the Sport Awareness Scale, whose validity and reliability was made by Uyar and Sunay 

in 2020, and Kuzgun et al. The Occupational Satisfaction Questionnaire (VAS) developed by 

was used. The Sports Awareness Scale and the Vocational Satisfaction Scale used in the study 

have a five-point rating. Convenience sampling method was preferred in sample selection and 

online survey method was preferred in data collection. SPSS 25 package program was used in 

the analysis of the obtained data. Statistical significance level was determined as 0.05. It was 

determined that the obtained data showed a normal distribution. In the study, Independent 

Samples T test was used for pairwise comparisons and One-Way Anova was used for multiple 

comparisons. In the light of the findings obtained in the study, it was determined that there 

was a significant difference between the gender, marital status and job status variable and the 

general averages of the occupational satisfaction, sports awareness scale and sub-dimensions 

of the sports awareness scale (p<0.05).  While it was determined that there were statistically 

significant differences between occupational satisfaction in terms of university status variable, 

it was determined that there was no significant difference between the general averages and 

sub-dimensions of the sports awareness scale (p>0.05). 
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INTRODUCTION 

Sports is a phenomenon that helps people develop physically, mentally, emotionally and 

socially, and contributes to the development of their knowledge, skills and leadership 

abilities. Sports help people to control themselves and overcome psychological and 

physiological problems (Öntürk et al., 2019). People should discover the sport they enjoy the 

most and pay attention to doing that sport (Ece, 2021). Sports contribute to economic, social 

and cultural development by contributing to the development of physical and mental health 

(Şenses, 2020). Today, sports has become an important service sector in terms of its benefits 

to individual and social health (Yiğit & Dinç, 2021). Malnutrition and physical inactivity are 

wellknown as significant risk factors for a variety of diseases. An ‘obesogenic’ environment, 

which stimulates overeating and physical inactivity, has been reported to have a direct effect 

on obesity (Ece et al., 2022). In the modern age, the need to inform people about sports has 

arisen in terms of increasing the importance of sports and raising healthy and conscious 

generations. Especially, the damages of sedentary life, which has recently occurred worldwide 

and spread rapidly, to the individual, health and economy, brought the importance of sports 

back to the agenda as the cheapest, most economical and sustainable method in terms of 

eliminating this situation (Uyar & Sunay, 2020) (1). In our age, all the countries of the world 

have started to give importance to sports, and as proof of this, they strive to achieve success in 

international sports organizations (Eski & Yıldıran, 2020) (1). This interest in sports has 

developed positively in the last twenty years, which has resulted in physical, mental and 

social well-being, and has led to an increase in people's quality of life (Çetin & Demir, 2021). 

Due to the fact that sport is a social phenomenon, it has an outstanding importance in social 

relations and daily life practices. Sport has duties such as influencing the movements and 

behaviors of individuals, norms and situations in social life, understanding and transforming 

communities, and deciphering social codes, within daily life practices (Yanmıyan & Yıldız, 

2021). 

Awareness emerges as an important starting point for individuals to turn to the activities they 

want to do in the direction of their interests, interests and skills in general and to be successful 

(Er et al., 2020). Awareness has a structure that cannot be observed. The term, which has an 

abstract functioning, shows a quality that can vary from person to person, even in people who 

experience similar processes (Uyar & Sunay, 2020) (2). The growth of the individual's level 

of awareness and consciousness of herself, her environment and the universe occurs through 

awareness (Eski & Yıldıran, 2020) (2). Mindfulness is the individual's ability to focus on the 

moment and be conscious of herself (Sarıtaş & Aktura, 2020). Awareness in the field of 

physical education and sports shows the positions of being aware of, being aware of, and 

being aware of one's cognitive competencies, affective qualities, psychomotor abilities (Eski 

& Yıldıran, 2020) (3). Sports awareness; It can be expressed as "being aware of the personal 

and social benefits of sports, associating it with other categories, adapting it to life and 

informing the environment" (Uyar & Sunay, 2020) (3).  

Occupational satisfaction is considered as the evaluation of the interaction between the 

individual qualities of the person and the features required by the job (Çetinkaya et al., 2019). 

It is thought that the factors affecting occupational satisfaction make sense in themselves 

according to the types of occupations (Adak Elaslan & Tezel Şahin, 2019). Making wrong 

expectations and predictions about a profession causes wrong career choices and a decrease in 
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professional satisfaction (Dönmezoğulları & Yeşilyaprak, 2019). As individual and 

environmental factors, the factors affecting job satisfaction can be examined in two groups. 

Environmental factors; it can be explained as the job itself, the level of the job, the salary of 

the job, the possibility of promotion at the job, the working partners at the job and the 

management. Individual factors; can be expressed as age, gender, marital status, professional 

experience and education level (S. Koç & A. Koç, 2020). When a literature review is made on 

professional satisfaction, which has been studied with great emphasis; It has been noted that it 

is the emotional state that occurs and provides satisfaction with the fulfillment of the factors 

that the person is aware of towards his job (Karakurt & Oral, 2021). Occupational satisfaction 

is both in an influencing and in an affected position (Alıcı & Yalçınkaya, 2019). The 

performance of the person, which develops in parallel with the level of professional 

satisfaction, is among the factors that bring success, and the opposite of this situation causes a 

decline in the professional direction and the disruption of the processes in the person's daily 

life (Reyhan & Kolayiş, 2019). 

In the light of this information, in this study, it was aimed to examine the sports awareness 

and professional satisfaction levels of university staff on various variables.  

METHODS 

Study Groups 

The sample of this study consists of a total of 265 university employees, 125 women and 140 

men, who were selected by convenience sampling method. 

Data Collection Tools Personal Information Form 

In order to collect information about the independent variables, a purpose-specific personal 

information form made by the researchers was used. Individuals in the form; Questions about 

gender, marital status, university and job were asked. 

Sports Awareness Scale 

The Sports Awareness Scale is in 5-point Likert type and consists of 30 items and 2 sub-

dimensions. While the dimension called "Sports Knowledge and Distinguishment of 

Knowledge" consists of 21 items, the dimension called "Social and Individual Benefit" 

consists of 9 items. While the lowest score to be obtained from this scale is 30, the highest 

score is 150. When evaluated together with the validity and reliability proofs obtained, it can 

be concluded that this improved Sports awareness scale is a measurement tool that can make 

valid and reliable determinations that can be used in future studies. The measurement tool can 

be used to determine the sports awareness levels of individuals from different age and 

occupational groups. On the other hand, this developed scale can be applied together with 

different scales to help determine other behaviors that people's awareness of sports is related 

to and other parameters that may affect their awareness of sports (Uyar & Sunay, 2020). 

Vocational Satisfaction Scale 

In the test of the Vocational Satisfaction Scale, there are items related to the suitability of 

professional activities with the interests and skills of the person, taking responsibility, 

development and advancement opportunities. The Vocational Satisfaction Scale consists of 20 
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items in total. Items 1,2,3,5,6,7,8,12,13,15,16,17,18,20 5: Always, 4: Often, 3: Sometimes, 2: 

Rarely, 1: It is scored as Never. The remaining items are negative items and should also be 

scored in reverse. When the scores from this scale are high, it is assumed that the person's job 

satisfaction is high. The items that formed the first factor are the items numbered 

1,2,3,4,6,8,9,10,14,15,17,18,19. The items that constituted the second factor consist of items 

5,7,11,12,13,16,20 (Kuzgun et al., 1999). 

Data Collection 

The data were obtained by applying a questionnaire to the Sakarya University of Applied 

Sciences and Sakarya University personnel included in the sample by the researcher. The 

questionnaires compiled by the researcher were carefully checked and the incorrectly filled 

ones were eliminated. Then, the valid ones were coded and transferred to the computer for 

evaluation in the SPSS 25 package program. 

Data Analysis 

The survey data were analyzed using the SPSS 25.0 package program and frequency analysis, 

mean, minimum maximum value, and standard deviation were used in the evaluation of the 

data. The total score distribution of the two scales was evaluated by Shapiro-Wilk's test, 

skewness, kurtosis values and examining the graphics. According to the results found after the 

relevant tests, it was determined that the data showed a normal distribution. Normally 

distributed data in the study were analyzed by parametric tests ANOVA and T test. In the 

analysis of all tests, the statistical significance level was evaluated by taking p<0.05. The 

Cronbach's Alpha of the study's sport awareness scale was found to be 959 and the Cronbach's 

Alpha of the occupational scale was found to be 768. 

RESULTS 

Table 1. Demographic Features of Participants 

 Category f % 

Gender 
Female 125 47,2 

Male 140 52,8 

Task Status 

Academic Staff 171 64,5 

Administrative Staff 70 26,4 

Other 24 9,1 

Marital Status 
Single 98 37,0 

Married 167 63,0 

University 

Sakarya University of Applied 

Sciences 
195 73,6 

Sakarya University 70 26,4 

Total  265 100 

 

When the demographic characteristics of the participants were evaluated; 265 people 

participated in the study, 47.2% (n=125) female, 140% (n=140) male, 64.5% (n=171) 

academic staff, 26.4% (n=70) administrative personnel and 9.1% (n=24) security personnel. 

When the marital status of the participants is evaluated; It was determined that 37% (n=98) 
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were single and 63.0% (n=167) were married. When the university variable of the participants 

is evaluated; It was determined that 73.6% (n=195) Sakarya University of Applied Sciences 

and 26.4% (n=70) Sakarya University. 

Table 2. T-Test Based on the Gender Variable of the Participants 

 
Gender N X SS t p 

SKKD 
Male 140 3,5307 ,89071 

3,443 ,001* 
Female 125 3,1492 ,91122 

SIB 
Male 140 3,6944 ,85446 

2,694 ,008* 
Female 125 3,4062 ,88587 

SPORTS AWARENESS 
Male 140 3,5918 ,87736 

3,233 ,001* 
Female 125 3,2453 ,86397 

PROFESSIONAL 

SATISFACTION 

Male 140 1,9950 ,49274 
-4,438 ,001* 

Female 125 2,2581 ,46939 

*p<0,05 

When examined in Table 2, it was seen that there was a statistically significant difference 

between the occupational satisfaction scale according to the gender variable, the general 

averages of the sports awareness scale and the sub-dimensions of the sports awareness scale 

(p<0.05). It was seen that this difference was in favor of male participants in the general 

averages of the sports awareness scale and both sub-dimensions. In terms of professional 

satisfaction levels, it was found to be in favor of female participants (p<0.05). 

Table 3. T-Test Based on the Marital Status Variable of the Participants 

 
Marital Status N X SS t p 

SKKD 
Single 98 3,1051 1,01116 

-3,231 ,001* 
Married 167 3,4949 ,82975 

SIB 
Single 98 3,3934 1,04939 

-2,168 ,032* 
Married 167 3,6554 ,74940 

SPORTS 

AWARENESS 

Single 98 3,2003 1,00647 
-3,060 ,003* 

Married 167 3,5622 ,78056 

PROFESSIONAL 

SATISFACTION 

Single 98 2,0349 ,46502 
-2,173 ,031* 

Married 167 2,1685 ,51228 

*p<0,05 

When Table 3 is examined, it is seen that there is a statistically significant difference between 

the occupational satisfaction scale, the general averages of the sports awareness scale and the 

sub-dimensions of the sports awareness scale according to the marital status variable 

(p<0.05). It was determined that the married individuals who participated in the research had 

higher occupational satisfaction and sports awareness levels. 
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Table 4. T-Test of Participants Based on University Variable 

 
University N X SS t p 

SKKD 

Sakarya University of 

Applied Sciences 

195 3,3579 1,02458 

,282 ,778 
Sakarya University 70 3,3307 ,52691 

SIB 

Sakarya University of 

Applied Sciences 

195 3,5504 ,96715 

-,313 ,755 
Sakarya University 70 3,5810 ,57445 

SPORTS 

AWARENESS 

Sakarya University of 

Applied Sciences 

195 3,4307 ,98766 

,094 ,925 
Sakarya University 70 3,4219 ,51414 

PROFESSIONAL 

SATISFACTION 

Sakarya University of 

Applied Sciences 

195 2,0277 ,52737 

6,833 ,001* 
Sakarya University 70 2,3739 ,28264 

*p<0,05 

As seen in Table 4, while there was no statistically significant difference between the general 

averages and sub-dimensions of the sports awareness scale according to the university 

variable of the participants (p>0.05), there was a significant difference between the 

occupational satisfaction rates (p<0.05). It has been determined that individuals working at 

Sakarya University have higher occupational satisfaction levels than individuals working at 

Sakarya University of Applied Sciences. 

Table 5. ANOVA Test Based on Participants' Task Status Variable 

 Task Status N X SS F P diffe

renc

e 

SKKD 

Academic Staff (a) 171 3,5424 ,92358 

12,245 ,001* 

a-b 

a-c 

 

Administrative Staff(b) 70 3,0721 ,67210 

Other (c) 24 2,7979 1,09589 

SIB 

Academic Staff (a) 171 3,6901 ,91876 

9,230 ,001* 
a-c 

b-c 
Administrative Staff(b) 70 3,4556 ,83324 

Other (c) 24 2,9213 ,73900 

SPORTS 

AWARENESS 

Academic Staff (a) 171 3,6050 ,87180 

11,788 ,001* 
a-b 

a-c 
Administrative Staff(b) 70 3,1943 ,66398 

Other (c) 24 2,8525 1,15588 

PROFESSIONA

L 

SATISFACTION 

Academic Staff (a) 171 2,0335 ,48896 

12,591 ,001* b-a Administrative Staff(b) 70 2,3649 ,48072 

Other (c) 24 2,0125 ,37857 

*p<0,05 

When Table 5 is examined, it is seen that there is a statistically significant difference between 

the general averages of the occupational satisfaction scale, the general averages of the sports 
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awareness scale, and the two sub-dimensions of the sports awareness scale, according to the 

test result made depending on the task status of the participants (p<0.05). It has been observed 

that the academic staff participating in the research have higher levels of sports awareness, 

sports knowledge and discrimination than administrative and other staff. It has been 

determined that academic staff have higher social and individual benefit levels than other 

staff. It has been determined that the administrative personnel within the scope of the research 

have higher occupational satisfaction levels than other personnel. 

DISCUSSION 

This research consists of 265 individuals, 125 females and 140 males, working at Sakarya 

University of Applied Sciences and Sakarya University. The sports awareness and 

professional satisfaction levels of the individuals participating in the research were examined 

in terms of various variables. 

In our study, there is a statistically significant difference between the general averages of the 

sports awareness scale and the occupational satisfaction levels of the individuals working at 

the university in our sample, according to the gender variable (p<0,05). In the light of the 

results obtained in the research, it has been determined that male participants' occupational 

satisfaction levels and sports awareness levels are higher than female participants. When the 

literature is reviewed, there are no direct one-to-one studies on sports awareness, but one-to-

one studies on the level of professional satisfaction. When the literature was scanned, Ergül et 

al. (2016) found that male students had lower awareness levels than female students in their 

study on high school students. In their study, Saban and Saban (2008) concluded that the 

awareness levels of female participants were higher than male participants. When the 

literature is examined in detail, studies by Mertler (2002) and McCaslin and Mwangi (1994) 

found that men's job satisfaction levels are higher than women's. Üzümcü and Müezzin 

(2018), in their study on teachers, concluded that female teachers' professional satisfaction 

levels are higher than male teachers. In his study, Şirin (2009) found that there was no 

difference between the professional satisfaction of men and women. According to the studies 

obtained in the literature review, different results were found in the gender variable. 

According to these results, it is seen that there is no definite result in sports awareness and 

professional satisfaction levels. It is thought that the reason for the difference in the results 

obtained is due to various variables. When the results of the research are examined, it is seen 

that there is a statistically significant difference between the professional satisfaction scale, 

the general averages of the sports awareness scale and the sub-dimensions of the sports 

awareness scale in the marital status variable (p<0.05). It has been determined that the 

married individuals who participated in the research have higher occupational satisfaction and 

sports awareness levels than single individuals. The result is supported by the study by Uslu 

(1999). Looking at the research, it was found that while there was no statistically significant 

difference between the general averages and sub-dimensions of the sports awareness scale 

according to the university variable of the participants (p>0.05), there was a significant 

difference between the occupational satisfaction rates (p<0.05). It is seen that individuals 

working at Sakarya University have higher occupational satisfaction levels than those 

working at Sakarya University of Applied Sciences. In his study, Yılmaz (2019) found that 

satisfaction with his profession and place of work has an increasing effect on professional 

satisfaction, and dissatisfaction has an increasing effect on professional dissatisfaction. It is 
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thought that the reason for the higher occupational satisfaction level of the individuals 

working at Sakarya University is due to variables such as the working environment. When the 

research is examined, it is seen that there is a statistically significant difference between the 

general averages of the occupational satisfaction scale, the general averages of the sports 

awareness scale, and the two sub-dimensions of the sports awareness scale, according to the 

test result made depending on the variable of the task status of the participants (p<0.05). It has 

been seen that the academic staff participating in the research have higher levels of sports 

awareness and sports knowledge and discrimination than administrative and other staff. It has 

been concluded that academic staff have higher social and individual benefit levels than other 

staff. It has been determined that the administrative personnel within the scope of the study 

have higher occupational satisfaction levels than other personnel. In the study conducted by 

Buluş (2004), it was concluded that the lowest satisfaction in academics was obtained from 

working conditions, and the highest satisfaction from relations with students. Murray and 

Cunningham (2004) found in their study that academic staff with high professional 

satisfaction have good opportunities in their institution. It is assumed that this finding will 

make a great contribution to the literature and support the next studies. 

CONCLUSION 

As a result, it is noticed that there are changes in the level of sports awareness and 

professional satisfaction of university personnel according to the gender variable. It is thought 

that university staff give importance to sports. According to the marital status variable of the 

university staff, it is seen that there are changes in the professional satisfaction scale, the 

general averages of the sports awareness scale and the sub-dimensions of the sports awareness 

scale. According to the university variable, there were no changes between the general 

averages and sub-dimensions of the sports awareness scale, but there were changes in the 

professional satisfaction rates. According to the variable of task status, it was noticed that 

there were changes in the general averages of the occupational satisfaction scale, the general 

averages of the sports awareness scale and both sub-dimensions of the sports awareness scale. 

In addition to these, it is thought and recommended that in order to increase the sports 

awareness of university personnel, there should be elements that encourage sports such as 

sports halls and parks with sports equipment for the relatives of the institutions they work for. 

Likewise, in order to increase the professional satisfaction of the staff, it is suggested and 

considered that the salaries should satisfy the staff and that the salaries should be increased 

when necessary. As a result of the literature review, the study called "Examination of sports 

awareness and professional satisfaction levels of university personnel according to various 

variables" was not found in the literature. Therefore, it is thought that our research will be an 

example for future studies. 
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ÖZET 

Dünya krizlerle mücadele etmektedir. Şüphesiz bu mücadele aşamasında işletmelerde bundan 

payını almaktadır. Devletlerin üretim ve istihdamında önemli bir rol oynayan işletmelerin 

problemleri dolaylı olarak tüm ülkeye yansımaktadır. Aynı zamanda, küresel dünyada bir 

ülkenin problemi küresel ticaret nedeniyle diğer ülkeleri de hızlı bir biçimde etkilemektedir. 

Elbette bununla mücadele için imkânlar ölçüsünde tüm yetkili kurumlar tarafından tedbirler 

alınmaya çalışılmaktadır. Ancak problemlerin artan bir hızla devam etmesi, yönetimleri 

ekonomik yönden zayıflatmakta ve olanakları kısıtlamaktadır. Ekonomik göstergelerdeki 

zayıflama yapılacak her türlü desteği azaltma anlamına gelmekteydi. Bu durum net bir şekilde 

işletmelere yansımaktaydı. Çok bilinmeyen denklemli problemlerle karşı karşıya kalan 

işletmeler bunu aşmak için her yolu deniyordu. İşletmelerin amaç ve hedefleri doğrultusunda 

büyümesi ve kâr etmesi zorlaşıyordu. Artan maliyetler ile üretim sıkıntıları, hammadde, ürün 

tedariği, lojistik destek konularında sıkıntılar yaşanmasına sebep oluyordu. Bunların yanı sıra 

tüketicilerin alım gücünde meydana gelen düşüşler de arz talep piyasasını olumsuz yönde 

etkiliyordu. Zaten zor şartlarda ürünü tedarik eden işletmeler yeterli satışı 

gerçekleştiremeyince ekonomik sıkıntıları yüksek seviyede yaşıyorlardı. Bu problemler, 

özellikle küçük işletmelerin ekonomik yönden sürdürülebilir olma durumlarını etkiliyor ve 

hayatta kalmalarını güçleştiriyordu. Ekonomik sorunlara yol açan krizlerin net olarak ortaya 

koyduğu sonuçlar vardı. Bu sonuçlar bizlere, büyük ekonomik problemlerin var olduğunu ve 

mücadele için stratejik yönetim uygulamalarının ortaya konması gerektiğini söylüyordu. Bu 

çalışma sorunların ve yönetimsel çözümlerin ne olduğunu ortaya çıkarmak amacıyla yapıldı. 

Çalışmada, belgesel kaynak derlemesi yönteminden yararlanılmıştır. Çalışma için, ekonomik 

krizler sonrasında işletmelerin yaşadığı ekonomik problemlere yoğunlaşan araştırmacıların 

çalışmaları esas alınmıştır. Araştırmacıların, işletme sahipleri ve çalışanlarıyla yaptıkları 

özgün araştırmalar tercih edilerek çalışma kapsamına dahil edilmiştir. Farklı ülkelerde, aynı 

durumlarla karşılaşan işletmelerin yaşadıkları ekonomik problemler ve yetkili makamlar ile 

kurumlar tarafından alınan tedbirlere ilişkin veriler analiz edilmiştir. Analiz sonucunda elde 

edilen veriler, çalışmanın tartışma, sonuç ve önerileri bölümüne eklenmiştir. Bu çalışma 

sonucunda, işletmelerin büyük ekonomik problemler yaşadıklarını, birçok işletmenin 

hedeflerini gerçekleştiremedikleri, bir kısmının varlığına son vermek zorunda kaldıklarını 

göstermiştir. Yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işletmelere verilen desteğin eksik ve 

yetersiz kaldığı görülmüştür. Stratejik yönetim uygulamalarının yapılmaya devam edilmesinin 
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önem taşıdığını, işletmelere verilen her yönlü desteğin sağlanmasına devam edilmesi gerektiği 

sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: İşletmeler, Sürdürülebilirlik, Ekonomi, Kriz, Problem,  

 

ABSTRACT 

The world is struggling with crises. Undoubtedly, in this struggle stage, enterprises get their 

share from it. The problems of enterprises, which play an important role in the production and 

employment of states, are indirectly reflected in the whole country. At the same time, a 

country's problem in the global world quickly affects other countries due to global trade. Of 

course, measures are being taken by all authorized institutions to combat this, to the extent 

possible. However, the continuation of the problems at an increasing rate weakens the 

administrations economically and limits the possibility. Weakening in economic indicators 

meant reducing any support to be made. This situation was clearly reflected in the enterprises. 

Enterprises that were faced with problems with very unknown equations were trying every 

way to overcome them. It was getting harder for enterprises to grow and profit in line with 

their goals and aim. Increasing costs and production problems were causing problems in raw 

materials, product supply and logistics support. In addition to these, the decrease in the 

purchasing power of consumers had a negative impact on the supply and demand market. As 

the enterprises that supplied the product under difficult conditions could not make sufficient 

sales, they were experiencing high levels of economic distress. These problems especially 

affected the economic sustainability of small enterprises and made it difficult for them to 

survive. The crises that led to economic problems had clear consequences. These results told 

us that there are major economic problems and that strategic management practices should be 

put forward to combat them. This study was carried out in order to reveal what the problems 

and administrative solutions are. In the study, the documentary source compilation method 

was used. The study was based on the studies of researchers who focused on the economic 

problems experienced by enterprises after the economic crises. Of researchers; with 

enterprises owners and employees, their original research conducted was preferred and 

included in the scope of the study. Data on the economic problems faced by enterprises in 

different countries and the measures taken by the authorities and institutions were analyzed. 

The data obtained as a result of the analysis were added to the discussion, conclusion, and 

recommendations section of the study. As a result of this study, it has been revealed that 

enterprises have great economic problems, many enterprises cannot achieve their goals, and 

some of them have to end their existence. It has been observed that the support given to the 

enterprises by the authorized institutions and organizations is incomplete and insufficient. It 

has been concluded that it is important to continue to implement strategic management 

practices and that all-around support to enterprises should be continued. 

Keywords: Enterprises, Sustainability, Economy, Crises, Problem. 

 

GİRİŞ 

İşletmelerde ekonomik problemler her zaman olmuştur ve olmaya devam edecektir. İstenilen 

amaç ve hedeflere ulaşamama, yeterli kâr elde edememe, verimli ve sürdürülebilir büyümeyi 

gerçekleştirememe sorunları, işletmeler var olduğu sürece korkulu rüya olmaya devam 
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edecektir. Küresel alanda faaliyet gösteren, mal alıp mal satan her işletme, küresel 

sıkıntılardan kaynaklı problemlerle de her zaman karşılaşabilecek ve sıkıntılı dönemler 

yaşayabilecektir. Özellikle, tüketicilerin sosyal medya ağları vasıtasıyla farklı ürün 

seçeneklerine, aynı kalitede ve daha ucuzunu bulabilme imkânları ile erişim sağlayabilmesi, 

pazarda faaliyet gösteren işletmelerin kaçınılmaz rekabet mücadelelerinden etkilenmesi 

sonucunu da ayrı bir problem olarak işletmelerin karşısına çıkarabilecektir. 

Küreselleşme sonucunda elde edilen tüketiciye kolay ve hızlı ulaşabilme avantajı ne yazık ki 

rekabet gücüyle orantılı olarak işletmeler açısından dezavantaja dönüşebilecektir. Bu nedenle 

firmalar belki amaç ve hedeflerini bir süreliğine erteleyebilecek, planlarını değiştirebilecek, 

ya da kâr marjlarını düşük seviyede tutabileceklerdir. Bunun yanı sıra kriz adı verilen 

ekonomik buhran dönemlerinde işletmelerin bırakın kâr etmesini sürdürülebilirlikleri tehlike 

altına girebilecektir. Son dönemde meydana gelen salgın hastalık kaynaklı ekonomik 

problemler tam da bu durumu anlatmaktadır. Uzun süreli olan ve ne zaman biteceği belli 

olmayan, tamamen belirsizliğin hâkim olduğu bu ekonomik buhranlar maalesef bir kısım 

işletmenin kapanmasına, bir kısmının üretime ara vermesine, kalanların ise eldeki 

sermayelerini tüketerek var olma savaşı vermesine yol açmıştır. Ülkeler gibi işletmelerde 

ekonomik güçleri nispetinde ayakta kalma savaşında etkili ve başarılı olabilmişlerdir.  

Bu ekonomik problemleri az bir zararla geçiştirebilen, var olma mücadelesini sürdürebilen, 

bununla birlikte az da olsa bu durumu fırsata dönüştürebilen işletmeler yok değildi. Kara 

günler için bir miktar sermaye ayıran, olası ekonomik problemler için uygulayacak planları 

mevcut olan, bunu uygulayacak yeterli donanıma sahip liderleri bulunan işletmeler her zaman 

olduğu gibi bu zamanları da etkili ve verimli bir şekilde kapatmayı başarabilmişlerdi. 

Kurdukları liyakatli ve donanımlı yönetim ekipleri, oluşturdukları güçlü karar mekanizmaları, 

harekete geçirdikleri stratejik yönetim uygulamaları onları başarılı kılan önemli etmenlerdi. 

Çünkü bu tür işletmelerin, gelen ekonomik problemlerden oluşacak korkuları yerine, 

problemleri çözebilme adına hazır olan planları, stratejik uygulamaları ve onları faaliyete 

geçirecek personeli bulunmaktaydı. Yeterli sermayesi bulunan ve stratejik yönetim 

uygulamalarını başarıyla uygulayan işletmeler günün sonunda kazançlı çıkıyor ve varlıklarını 

sürdürebilme konusunda endişe taşımıyorlardı.  

Araştırmacılar tarafından işletmelerin hangi koşullarda ekonomik problemlerle karşılaştığı, bu 

ekonomik problemler karşısında nasıl mücadele verdikleri, problemler sonrasında nelerle 

karşılaştıkları, uyguladıkları stratejiler ile neler yapılması gerektiği konularında araştırmalar 

yapılmıştı. Bu konuda yapılan sayısız araştırma sonuçları özellikle, ekonomik buhran 

dönemlerinde işletmelerin zor ve sıkıntılı süreçler yaşadıklarını, amaç ve hedefler ile kâr 

etmeleri bir tarafa varlıklarını sürdürebilmeleri adına büyük mücadeleler verdiklerini 

gösteriyordu.  Yine araştırmalar, stratejik yönetim gerektiren bu zor günlere hem personel 

yönünden hem de ekonomik olarak hazırlıklı olmanın ne kadar önemli olduğuna işaret 

ediyordu.  

Bu çalışmada kullanılmak üzere Seyidoğlu’nun “Belgesel Kaynak Derlemesi” metodu 

seçilmiştir. Öncelikle güvenilir alan indekslerinde taranan yayınlar seçilerek çalışmaya dahil 

edilmiştir. Bu yayınlar gözden geçirilerek analizinin yapılmasını müteakip uygun olanlar 

seçilmiştir. Bu konuda alanında yapılan özgün araştırmalar sonucunda edilen bulgular ve 

sonuçları birer paragraf halinde sunulmuştur. Bu araştırmalardan elde edilen sonuçların 
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analizi yapılarak yazarların görüş ve önerileri ile elde ettikleri sonuçlar birleştirilmiş ve 

çalışma nihayete erdirilmiştir.  

 

Şekil-1 Çalışmanın Model Deseni 

Not: Model Deseni Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Özellikle krizler sonrasında ortaya çıkan ekonomik problemler nedeniyle artık farkına 

varılmaya başlanan sürdürülebilirlik, felsefi bir kavram olma özelliği taşımaktadır. Felsefi 

kavram özelliği taşıyan sürdürülebilirlik, ancak farkındalık ve işletme yapısına monte edilmek 

şartıyla bir değer taşıyabilir. Bunun farkına varacak olan işletme liderleri ve sahipleri 

yapacakları ekonomik problemleri çözümleme konusunda stratejik yönetim uygulamalarını 

hayata geçirmede daha başarılı olabileceklerdir. Ancak hali hazırda yapılan araştırmalar 

işletmelerin sürdürülebilirliğin önemini büyük oranda kavramalarına rağmen çok az bir 

kısmının bu şekilde davrandığını ve yönetim uygulamalarına koyduğunu göstermektedir 

(Markova ve Lenoskova, 2015: 637). 

İşletmelerin olası ekonomik problemlere karşı hazır olmaları, varlıklarını devam 

ettirebilmeleri adına oldukça önemlidir. Bu nedenle bu tür problemlerle karşılaşmadan önce 

değerlendirmeler yaparak bunları ileride veri olarak kullanmak üzere belgelendirmeleri 

gerekmektedir. Bu şekilde yaklaşım sergilemeleri ekonomik yönden sürdürülebilir olmalarına 

katkı yapacak ve hayatta kalmalarını sağlayacaktır (Alon ve Vidodic, 2015: 337-341). 

İşletmeler açısından sıkıntılı günlerde verimli ve üretken kalifiye elemanları elde tutma ve 

problemleri çözme konusunda insan kaynakları da önemlidir. İşletmelerin kendi sınırlı 

imkânlarını ve kaynaklarını kullanarak, ne yapılabileceği konusunda uygulayacağı planlar ile 

bunları faaliyete geçirecek olan ekiplerinin başarıya ulaşabilmesi açısından örgüt kültürünün 

dikkate alınmasını gerektirmektedir. Çünkü diğer plan ve uygulamalar örgüt yapısıyla 

uyuşmayabilir. Bu nedenle örgüt kültürü ve yapısıyla uyumlu stratejik yönetim planlarının 

uygulanması varlığını koruyabilme ve sürdürebilme açısından önemli olmaktadır (Batista ve 

Francisco, 2018: 9-10).  

İşletmeler sürdürülebilirliğin önemini kavramaya başladığından beri az da olsa tedbirler 

almaya başlamışlardı. Rekabet koşullarının yoğun olduğu küresel dünyada işletmelerin 

ekonomik sürdürülebilirlikleri açısından tüm koşulları dikkate almamaları düşünülemezdi. 
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Çünkü olası olumsuz durumlar işletmelerin marka değerlerini düşürebilir ve onların dış 

çevrede imajlarına zarar verebilirdi. Bu problem işletmelerin kaygı duydukları bir durumdu. 

Bu nedenle zaten otomatik olarak amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesinden, yaşamlarını 

devam ettirmeye kadar her konuda etkili olacaktı (Flores-Hernández vd., 2020: 935-945). 

Ekonomik problemlerin artık sürekli ve kaçınılmaz olduğu gerçeğinin ortaya çıkmasından 

sonra sürdürülebilirliğe bakış açısı da değişmiştir. İşletmeler artık çok kâr etmek yerine daha 

ziyade ulaşabilecekleri hedeflere odaklanmakta, ayakta kalma adına projeler geliştirmekte 

sürdürülebilme şartlarına göre kendini ayarlamaktadırlar. Bu onlara hem rekabet edebilme 

hem de ekonomik kalkınmaları açısından fayda sağlayacaktır (Hahn vd., 2018: 244-245). 

İşletmeler uyguladıkları stratejik yönetim faaliyetlerine sürdürülebilirlik konusunda alacakları 

tedbirler ile bunlara ait planları dahil etmelidirler. Özellikle işletme çalışanlarının 

sürdürülebilirlik konularında bilgilendirilmeleri, eğitilmeleri, ekonomik problemler ortaya 

çıktığında onların daha bilinçli hareket etmelerine neden olacaktır. Örgüt kültürüne sahip 

çıkan işletmeler, kurumsal sosyal sorumluluk ilkeleri ile birlikte her zaman yerinde politikalar 

izleyebilecek, işletmenin verimliğini artıracak, amaç ve hedeflerine ulaşmada yardımcı 

olacaktır. Nihai sonuç olarak bu durum onların ekonomik yönden sürdürülebilir yapıya 

kavuşmalarına yardımcı olacaktır (Nicolaescu vd., 2015: 860-865). 

Ekonomik sorunlar sonrasında önemini artıran sürdürülebilirlik yönetimi ayrı bir başlık 

halinde değerlendirilmelidir. Çünkü sürdürülebilirliğin yönetim uygulaması olarak kendi alt 

sistemleri bulunmakta olup bu şekilde stratejik yönetim sistemlerine adapte edilmelidir. 

İşletmeyle doğrudan veya dolaylı ilişki içerisinde bulunan tüm bireyler sürdürülebilirlik 

kapsamında ilişkilendirilmeli ve bu adaptasyona dahil edilmelidir. İşletmeler için bu 

adaptasyonun verimlilik açısından büyük katkı sağlayacağı unutulmamalıdır (Nunhes vd., 

2020: 18). 

Ülkeler açısından ekonomik problemler kaçınılmaz bir gerçekliktir. Özellikle ekonomik 

krizlerin yaratacağı problemler ülkelere dolayısıyla işletmelere ağır zararlar vermektedirler. 

Çünkü kriz dönemleri piyasaları olumsuz yönde etkilemekte, likidite açısından sıkıntı 

yaşanmakta, ekonomik problemler kaçınılmaz olmaktadır. Bu sorunların altından kalkabilmek 

için tüm yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının birlikte hareket etmeleri ve çözüm yolları 

sunmaları gerekmektedir. Konu ekonomik sıkıntı olunca elbette ki finansal yönden 

işletmelerin desteklenmesi elzem olmaktadır (Eğri ve Doğaner, 2019: 141-143). 

Ekonomik problemleri büyük boyutlarda olduğu dönemlerde işletmelerin stratejik 

davranmaları gerekmektedir. İşletmelerin bu dönem içerisinde yatırımlardan uzak durmaları, 

gereksiz satın almalardan kaçınmaları, bir müddet likiditelerini muhafaza etme adına planlı 

uygulamalara gitmeleri gerekmektedir. Dolayısıyla bu kadar önemli kararların alınacak 

olması güçlü bir mekanizma, güçlü bir lider, ekip ve koordineli çalışma gerektirmektedir 

(Erol ve Atmaca, 2016: 175-176). 

Ekonomik problemlerin bir sonucu olarak büyük zararlar gören, kapanma aşamasına gelen 

işletmeler dolaylı olarak çalışanlarının sayısını azaltmakta, ücret artırımlarını durdurmakta, 

üretim kapasitelerini azaltmaktadır. İşletmelerin yaşadığı bu durum direkt olarak istihdam ve 

ekonomik olarak ülke yönetimlerini de etkilemektedir. Ancak yapılan çalışmalar işletmelerin 

ekonomik problemlere hazırlıksız yakalandıklarını, doğru bir şekilde süreci yönetemediklerini 

göstermiştir (Karaatlı vd., 2009: 151-160). 
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Özellikle son yaşanan covid-19 salgın hastalığı sonrası yaşanan ekonomik kriz yani 

problemler, artık bu sıkıntılı sürecin ilerleyen dönemlerde de tüm dünyayı beklediğinin bir 

göstergesiydi. Bu dönemde meydana gelen kısıtlama ve yasaklama tedbirleri ekonomik 

problemlerin büyümesinde önemli rol oynamıştı ve buna devam edecek gibi görünüyordu. 

Çünkü bu tür ekonomik büyük buhranlar işletmeleri kâr etmek şöyle dursun ekonomik 

varlıklarını sürdürebilme konusunda adım atmaya zorlamıştı. İşletmeler ekonomik sıkıntıların 

yanı sıra yönetimsel ve işlevsel olarak ciddi problemler yaşamışlardı. Hazırlıklı olanlar ayakta 

kalabilmiş, hazırlıksız yakalananlar iflasa kadar varan sürece girmişlerdi. Ortada bir gerçek 

varsa o da bu tür ciddi ekonomik problemlerin olduğu durumlarda işletmelerin finansal 

ihtiyaçlarının bulunduğu, bunun yetkili makamlar tarafından hibe, kredi, vergi vb. indirimler 

olarak yansıtılması zorunluluğuydu. Böylece piyasalar rahatlatılacak ve bir güven zemini inşa 

edilmiş olacaktı (Okat vd., 2020: 215-216). 

Küresel konusunda oluşan küresel ekonomik problemlerin çözümünde, devletlerin para 

yönetiminde söz sahibi tüm kurum ve kuruluşlarının koordineli bir şekilde çalışmaları esastır. 

Çünkü problem sadece belirli kesimleri değil, tüm kesimleri ilgilendirmekte ve sonuçlarından 

tüm toplum etkilenmekteydi. Her türlü tedbiri alma ve uygulama yetkisi bu kurum ve 

kuruluşların elindeydi ve stratejik yönetim tedbirleri ilk olarak bu yetkili organlar tarafından 

aktifleştirilerek hayata geçirilmeliydi. Ekonomik problemlerin yönetilmesinde çözüme 

kavuşturulmasında bu kurum ve kuruluşlara önemli görevler düşüyordu (Dalio, 2018:1-65)). 

Ekonomik problemlerin meydana geldiği bu süreçte işletmelerin gelişen durumlara karşı 

gerekli tedbirleri alabilmeleri, sürdürülebilir olabilmeleri önemlidir. Bu onların yenilikçi ve 

inovasyon eksenli yaklaşım sergilemelerine, kendilerini sürekli yenileyebilmelerine ve 

problemleri fırsatlara dönüştürebilmeleri ile ilişkili becerilerine bağlı olmaktadır. Örgütler, 

problemlerin yönetimi için etkili yönetim kademelerinin oluşturulmasını sağlamalı ve çözümü 

mümkün olan en kısa sürede tamamlamaya çalışmalıdır. Ekonomik problemlerle mücadelede, 

önceden yapılmış planlarla ve alınacak stratejik yönetimsel tedbirlerle bu tür durumlara 

hazırlıklı olan işletmelerin diğerlerine göre daha başarılı olabilecekleri görülmüştür. 

İşletmeler bu nedenlerle sistem ve mekanizmalarını problem gelmeden önce kurmalı, gerekli 

eğitimleri vermeli, tüm ekip ve varlıklarıyla buna hazır olmalıdır (Kuzmanova, 2016:256-

261). 

İşletmeler yapıları itibarıyla üreticiler, tüketiciler ve çalışanlar kapsamında tüm paydaşlarıyla 

ve çevreleriyle bir irtibat içerisinde bulunmaktadırlar. Bu irtibat küresel anlamda 

düşünüldüğünde çevre daha da genişlemektedir. İşte böyle bir irtibat ve ilişki içerisinde 

bulunan işletmelerin ekonomik problemlerden etkilenmemesi söz konusu bile olamaz. 

İşletmeler bu olumsuz tablodan hiç kuşkusuz ki kendi karşı koyma güçleri oranında nasibini 

alacaklardır (Şimşek, 2021:21-40). 

İşletmelerin ekonomik problemler sonrasında, gelirlerinin düştüğü, sürdürülebilirlik 

durumlarının tehlikeye girdiği, tedarik ve üretim kademelerinde sorunlar yaşandığı, yeterli 

kredi ve hibe desteklerinin alınamadığı, borçların ödenemediği, alacakların tahsil edilemediği, 

işten çıkarmaların arttığı, sosyal projelerin askıya alındığı net bir şekilde ortaya çıkmıştı. Bu 

nedenle ülke ekonomilerine istihdam ve üretim yönünden önemli katkıları bulunan 

işletmelerin desteklenmeleri gerekiyordu (Albonico vd., 2020). 

Yapılan araştırmalar işletmelerin büyük ekonomik problemlerle baş edebilmek için gerekli 

olan kriz ekiplerini oluşturmadıkları, buna uygun stratejik yönetim planlarının bulunmadığını, 
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bu tür problemlere geldikten sonra tepkisel cevaplar verdiklerini ortaya çıkarmıştır. Aslında 

çalışmalar, bu tür problemleri çözmek için işletme sahipleri ve yöneticileri ile personelin ne 

kadar önemli ve etkili durumda olduklarını gösteriyordu. Maalesef buna rağmen geçmişten 

ders alınmıyor, normal zamanlarda sonradan oluşabilecek anormal durumlara karşı işletmeler 

tarafından gerekli hassasiyet gösterilmiyor ve önceden tedbirler alınmıyordu (Fasth vd., 

2021:1-10). 

Ekonomik problemler baş göstermeden önce yapılan işletme faaliyetleri de problem 

sonrasında oldukça zorlaşıyor ve hayata geçirilmesi güçleşiyordu. Bu problemli zamanlarda 

işletmelerin yaşamlarını sürdürebilmeleri, mevcut yapılarını koruma ve devam ettirme ile 

amaç ve hedeflerine ulaşabilmelerinde yöneticilere önemli görevler düşüyordu (Henriksson 

vd., 2018). 

Covid-19 salgın hastalığı ile birlikte gelen ekonomik problemler yani krizler, işletmelerin 

sürdürülebilirliklerini tehlikeye sokmuş ve onları ölüm-kalım mücadelesine sürüklemişti. 

Bundan çok azı hariç neredeyse tüm dünya ülkeleri ve işletmeleri kendi payına düşeni almış 

ve etkilenmişti. Şüphesiz alınan tedbirler devlet yönetim ve uygulamaları düzeyinde 

olmalıydı. Çünkü üretim ve istihdamı azaltan, maliyetleri artıran, tedarik ve lojistik 

sıkıntılarına yol açan, işletmeleri iflasa sürükleyen bu kadar kritik ve önemli problemlerin 

halledilebilmesi ancak tüm yetkili kurum ve kuruluşlarla organize bir halde gerçekleştirilecek 

eylemlerle mümkün olabilecektir. Bu sorunlu zamanlarda mutlak surette işletmelere hibe, 

kredi, vergi indirimi, inovasyon, dönüşüm, eğitim gibi alanlarda sosyal ve finansal destek 

sağlanmalıdır (Hu vd., 2020). 

İşletmeler bu büyük ekonomik buhran dönemlerinde, çalışanların ücretlerini, kiralarını, 

vergilerini, borçlarını ödeyememiş, alacaklarını tahsil edememişti. Gelen kısıtlamalar ve 

yasaklar onların satışlarını oldukça büyük oranlarda düşürmüş, personel azaltılması ile 

ücretlerin tam olarak ödenememesine yol açmıştı. Araştırmalar bu dönemlerde devletlerin 

yetkili organlarının işletmeleri, başta finansal yönden olmak üzere her açıdan desteklemeleri 

gerçeğini ortaya çıkarmıştır (Najib vd., 2021).    

SONUÇ 

Araştırma sonuçları, meydana gelen büyük ekonomik problemler sonucunda işletmelerin de 

ekonomik problemlerle karşılaştıklarını ortaya çıkarmıştı. Elde edilen veriler normal 

zamanlarda da ekonomik sorunlarla karşılaşan işletmelerin özellikle kriz diye tabir edilen 

büyük ekonomik problemlerden sonra oldukça yıkıcı ekonomik problemlerle karşı karşıya 

kaldığını göstermekteydi. İşletmelerin en çok sıkıntı çektiği konular;  

-satışların azalması, 

-azalan gelir,  

-kira ve personel ücretlerini ödeyememe,  

-artan işletme maliyetleri,  

-personeli zorunlu olarak işten çıkarma,  

-vergi, stopaj gibi yükümlülükleri yerine getirememe,  

-üretim için gerekli hammadde bulamama,  
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-tedarik zincirindeki aksama şeklinde ortaya çıkmaktaydı.  

Bu sorunların büyümesi ve sürekli devam etmesi, azalan dayanma gücü ile beraberinde 

sürdürülebilirlik açısından sıkıntılar yaratmaktadır. Öyle ki işletmeler iflasa doğru 

sürüklenmekte ve bir kısmı maalesef faaliyetlerini durdurmakta veya kapanmaktadır. 

İşletmelerin bunu tek başına önlemesi oldukça zor olmaktadır. Bunun için devletlerin stratejik 

yönetimsel kararlar alarak;  

-tüm yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli bir şekilde sorunlara el atması,  

-işletmeleri hibe, vergi indirimi, ucuz kredi bulma benzeri finansal araçlarla takviye etmesi,  

-politik kararlar ve uygulamalar ile sosyal projeler kapsamında her yönden desteklemesi 

gerekmekteydi.  

Ancak, asıl üzerinde durulması göz ardı edilmemesi gerekli konu, belirli amaç ve hedeflere 

ulaşarak kâr elde etme amacı taşıyan işletmelerin, alınması gereken yönetimsel tedbirler ve 

uygulamaları faaliyete geçirip geçirmediği ile ilgilidir. Araştırmalardan elde edilen bulgular, 

Araştırmalardan elde edilen bulgular, işletmelerin büyük ekonomik problemlere karşı 

kendilerini koruyabilmeleri için; 

-yeterli nakit sermaye ayırmaları,  

-konunun uzmanı ekiplerini kurmaları,  

-gerekli planları her zaman güncel ve hazır bulundurmaları,  

-sistem mekanizmalarını kurmaları ve işler halde bulundurmaları, 

-planları uygulamaya geçirecek ve spesifik kararlar alabilecek lider ve yöneticilere sahip 

olmaları gerektiği sonucunu ortaya çıkarmıştır.  

Kanaatimizce işletmeler henüz büyük problemler kapılarını çalmadan önce bu konuya önem 

vermeli, stratejik yönetimsel tedbirleri azami seviyede almalı, sonrasında yetkili organlar 

tarafından yerine getirilmesi gereken yükümlülükleri ve destekleri talep etme cihetine 

gitmelidirler. 
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ABSTRACT 

In many engineering structures, aluminum components are assembled with an aluminum counterpart or 

other metal by adhesive and mechanical joint techniques. Since these techniques have advantages and 

disadvantages over each other, designers determine the type of assembly process considering load-

carrying performance in the service conditions. The evaluation of the jointed structures in terms of 

mechanical performance has generally been investigated via tensile tests in the current literature. 

However, flexural tests of the joints are also needed to understand the mechanical response of 

aluminum joints subjected to bending loading. This study presents the effectiveness of bolted, bonded, 

and hybrid bolted/bonded (HBB) joint techniques to the aluminum 6061-T6 single lap joints' (SLJs) 

flexural performance.To increase the adhesive performance, a nylon 6.6 nanofiber mat was also 

interleaved into the overlap zone. Nanofiber interleaving increased the only bonded joint performance 

by 30%. The flexural load-carrying performance of the HBB joint has increased by two times 

compared to the bonded joint. The experimental observations have shown that the bolt dominantly 

carries the load for HBB joint. The adhesive’s damage layer was significantly prevented in the HBB 

joint by clamp-up pressure exerted via washers. Therefore, a negligible performance improvement 

(approximately 5.7 N) was detected when nanofiber modified HBB joints. It was understood that 

nanofiber interleaving did not significantly affect aluminum 6061-T6 HBB joints subjected to flexural 

loading. While bonded joints were breaking with typical adhesive or cohesive damage modes, no 

breakage occurred in bolted joints. 

Keywords: Aluminium,  Nanofiber, Bolted joint, Bonded joint, Flexural performance 

 

 

1.INTRODUCTION 

 

In recent years, aluminum alloys have gained immense popularity in various engineering 

applications (automotive, aerospace, and shipbuilding) due to their high strength-to-weight ratio, 

formability, and long service life [1]. However, most engineering structures consist of assembled 

components by various joint techniques, and in industrial aluminum applications, a non-assembled 

design is generally unlikely. On the other hand, the structural integrity of an assembled structure 

depends on the joint ability to withstand the load. Therefore, joints are regarded as the weakest ring in 

terms of damage initiation and lead to loss of mechanical performance efficiency. Thus, the choice of 

joint type is vital in designing assembled structures [2, 3].  

Mechanical joints such as riveting and bolting are the first-choice methods due to their 

relatively low cost, simple applicability, and stability against variable environmental conditions. 

However, stress concentrations around the joint hole can occur, and the structure may fail at lower-

than-expected loading levels [4]. When these disadvantages are considered, the advantages such as 

high stiffness, good fatigue properties, lightness, and lower stress concentration come to the fore in 

A COMPREHENSIVE STUDY ON THE ALUMINIUM JOINTS’ FLEXURAL 

PERFORMANCE: EFFECT OF NANOFIBER INTERLEAVING AND JOINT 

HYBRIDIZATION 

 

Hasan ULUS 

Asst. Prof. Dr., Selcuk University, Huglu Vocational School, 

Sabancı University Integrated Manufacturing Technologies Research and Application Center 

Halil Burak KAYBAL 

Asst. Prof. Dr., Amasya University, Engineering and Architecture Faculty 

 III. INTERNATIONAL HALICH CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

 

 

               www.izdas.org                                                                                                  March 12-13, 2022, İstanbul, TURKEY431



adhesive joints. On the other hand, the sensitivity of mechanical properties to humidity, corrosive 

medium, and variable service temperatures are among the disadvantages of adhesive joints. 

Adhesive modification performed with placing a nanofiber mat into the overlap area emerges 

as a very effective strategy in terms of mechanical performance. Nanofibers with properties such as 

high specific surface area, high flexibility, and high specific strength can increase the mechanical 

performance of the adhesive thanks to the toughness mechanisms they provide in the adhesive [5]. A 

few researchers have suggested that the nanofiber reinforced adhesive improves joint performance. 

Ekrem and Avcı reported that PVA nanofiber-modified aluminum single-lap joint's shear strength was 

enhanced by 13.5% [6]. Ulus et al. stated that the graphene doped nylon 6.6 nanofibers improved the 

impact load-carrying of composite-aluminum single lap joints by 15% [7]. 

In recent years, hybrid bonded/bolted (HBB) bonding has been applied to combine the 

advantages of the two bonding techniques. Although the adhesive joint offers benefits such as lightness 

and higher mechanical performance than bolting, in terms of damage tolerance, solely bonding is not 

sufficient due to certification requirements. The combined adhesive and mechanical bonding for a 

redundant load transfer represent a robust design solution. In addition, the application of bonding to 

bolted connections can also be applied to provide impermeability and prevent corrosion [8]. Bodjona et 

al. determined that the HBB technique has enhanced damage initiation strength of composite joints by 

81% compared to the only adhesively joints [9]. Matsuzaki et al. reported that the composite-aluminum 

single lap HBB joints exhibited 1.84 times higher maximum shear strength than co-cured adhesive 

joints [10]. Li et al. revealed that adding a composite pin to bonded composite single lap joints 

increased joint strength by 19.1% [11]. 

Although studies on HBB joints have been presented in the literature, there is currently 

insufficient information about the mechanical behavior of hybrid joints, especially under flexural 

loading. On the other hand, selecting the appropriate joining technique is essential for the strength-to-

mass ratio of the structure. In this study, systematic analyzes were conducted to provide information on 

the flexural performance of the joint configuration in aluminum to aluminum single lap joints. 

 

2.MATERIALS AND METHOD 

 

2.1.Materials 

 

The used adherends in the study are 6061 series Aluminum (T6-temper condition) alloy (Ozen 

Metal, Istanbul). For bolted joints, 8.8-grade M6 bolts were used (Boltsan Fastener, Konya). MGS 285 

epoxy resin was used as the adhesive (Dost Chemical, Istanbul). The adhesive modification was 

achieved by placing nylon 6.6 based nanofiber interleaving between adherends. 

 

2.2.Manufacturing of Nanofiber mats 
 

Nylon 6.6-based nanofibers were produced by the electrospinning method. The thickness of 

manufactured nanofiber mats was measured at around 80 µm. In order to make it suitable for the 

electrospun process, Nylon 6.6 granules were dissolved in formic acid for 6 hours at room temperature 

by stirring (via magnetic stirrer). The speed of the syringe pump was set to 0.35 mL/min, and the 

rotational speed of the drum was set to 4-5 rpm. The distance between the tip of the syringe and the 

drum is 13 mm. A voltage of 20 kV was applied via a power supply for spinning [7]. 

 

2.3.Preparation of Aluminium Adherends 

 

The surface preparation process is of great importance in the performance of the bond between the 

adhesive and aluminum. Removing the contaminations on the aluminum surface and the naturally 

occurring weak aluminum oxide layer is necessary for good bonding. Instead, forming a continuous, 
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stable, and strong oxide layer that will provide a more effective load transfer between the aluminum 

and the adhesive is the basis of the surface preparation process. [12]. In this study, aluminum 

adherends were first treated with NaOH-distilled water solution to clean the surfaces (Fig. 1.a-b). Next, 

the aluminum adherends were etched with sulfuric acid – sodium dichromate solution following 

ASTM D2651 standard (Fig. 1.c-d). Finally, phosphoric acid anodization was applied following 

ASTM D3933 standard to form a more uniform and stable layer on the surface (Fig. 1.e) [7]. 
 

 

Fig. 1. Stages of the surface treatment process: a-b) Alkaline washing, c-d) sulphuric acid etching, e) phosphoric 

acid anodization 

 

2.4.Preperation of Single lap joints 

 

Five different single lap joints (SLJs)configurations were studied: bonded, n-bonded (nanofiber 

modified bonded), bolted, bonded/bolted, n-bonded/bolted (nanofiber modified HBB). SLJs were sized 

in accordance with ASTM D1002. Adherends are 101×25×3.5mm3 in size, and the overlap area is set 

to 25×25 mm
2
. Components of adhesive (epoxy and hardener) were mixed according to the 

manufacturer's recommendations for adhesive joints. The prepared mixing was degassed (0.6 bar at 

RT) to remove probable air bubbles formed during the mixing process. So, it aimed to minimize stress 

concentration effects arising from bubbles in the bonding area. After the adhesive was applied to 

aluminum adherends, a pressure of approximately 0.15 bar was applied to the overlap area. Next, the 

samples were cured at room temperature for 24 hours and 80 ℃ for 12 hours.  

M6 bolt, nut, and a washer pair were used for bolted and HBB joints. A hole was created with a 6-

mm drill bit in the middle of the overlap area. Bolted and all types of hybrid bolted/bonded (HBB) 

joints were tightened at 15 Nm clamp up torques [13-15]. The flexural test set-up for SLJ specimens is 

as shown in Fig. 2. 
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Fig. 2. Flexural test set-up for SLJ specimens 

2.5. Mechanical tests 

 

 In experimental work, the impact of nanofiber interleaving on bonding performance was first 

studied. Next, the flexural behavior of the HBB joint was investigated. Additionally, the bending load-

carrying capacities of the HBB configurations were compared with that of aluminum (without joint). 

For this, Aluminum 6061-T6 material (without joint) was also subjected to the flexural test, and 

bending behaviors were examined. Structural strength decreases with the drilling process to establish 

the HBB joint. For this reason, open-hole tests (OHT) were carried out to investigate the residual load-

carrying capacity in the adhesive joints after the drilling process. Besides, all bolted connection 

configurations are tested without washers (Ww) to reveal the impact of pressure exerted by the washer 

on bolted joints. The flexural load-bearing performances were tested at 1mm/min crosshead speed in 

the SHIMADZU AGX-10 kN. The tests were performed in 5 replicates for all sample configurations, 

and curves representing the mean values were presented. 

3. Results and Dıscussıon 

3.1.Flexural tests of Bonded joints 

Figure 3 and Table 1 show the flexural tests results of bonded joints. Nanofiber interleaving 

between adherends in aluminum-aluminum single lap bonded joints increases the maximum flexural 

load of the joint by 31%. For HBB joint, the amount of load-carried by the adhesive after a hole 

formed was investigated by open-hole tests (OHT). When nanofiber-modified joints are compared, it is 

seen that the performance of the n-bonded (OHT) sample decreased by 19.7% compared to the n-

bonded. For specimens without nanofibers, this value is 22.6%. Therefore, it is thought that nanofiber 

interleaving may tolerate the damage caused by the drilling process in the epoxy layer [16]. On the 

other hand, nanofiber modification increases the displacement capacity by 21.6%. Moreover, 
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nanofiber-modified joints exhibited a higher displacement of 33.8% in open hole tests. The results 

reveal that interleaving between adherends in adhesive joints improves bending performance. 

 

Fig. 3. Load-displacement curves of bonded SLJs  

Table 1. Flexural test results of bonded SLJs 

Specimen Type Flexural Load (N) Displacement (mm) 

Bonded 190.60 6.59 

n-Bonded 277.54 5.50 

Bonded (OHT) 147.49 5.17 

n-Bonded (OHT) 222.68 3.64 

 
Adherends' fracture morphology after the test is presented in Figure 4. It is seen that there is an 

adhesive layer on one of the adherends dominantly in the joints bonded with pure epoxy (Fig 4). When 

nanofiber is placed on the overlap area, both adherends have a residual adhesive layer. Therefore, this 

observation is showed that nanofiber interleaving transforms damage modes from adhesive failure to 

cohesive failure [17]. It is believed that nanofibers-related toughness mechanisms which change 

damage modes increase the bonding performance [7]. 
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Fig. 4. Fracture morphology images of bonded SLJs specimens: a) neat epoxy bonded, b) neat epoxy bonded 

open hole specimen, c) nanofiber interleaved specimen, d) nanofiber interleaved open hole specimen 

 

3.2.Flexural tests of HBB joints 
 

The load-displacement curves obtained from the flexural tests of bolted joint configurations and 

aluminum (without joint) are given in Figure 5. The load-carrying capacity of an Aluminium (without 

joint) was determined as approximately 405 N. On the other hand, the open hole tests (OHT) were 

performed on drilled aluminum. It was found to have a flexural load capacity of 335 N for drilled 

aluminum. These results show that drilling caused a 17% performance reduction in aluminum (without 

joint).   

On the other hand, the most important result is that bolted or bolted/bonded joints have a load-

carrying capacity that can compete with a solid aluminum part. The flexural load carrying performance 

of bolted joints was determined as 3.7-6.2% lower than aluminum (without joint). In addition, 

interestingly, no appreciable performance difference was observed between bolted (380 N) and hybrid 

joints (384 and 390 N). The most important reason is thought to be that the compressive applied by the 

washers due to the tightening torque limits the deformation of the overlap zone. 

Tests were also conducted without a washer of joints to clarify the impact of the washer usage on 

mechanical performance. A more load loss (13.8-16.8%) was obtained in joints without washers than 

aluminum without joint. When the joints (with and without washers) are compared, it has been 

determined that 10-11% better performance can be obtained in washer use. The results clearly show 

that the bolted joint application in an aluminum-aluminum structure can tolerate the load drop caused 

by the hole formation and offers a competitive design opportunity to a jointless structure. Another 

significant result is that no fracture occurred in bolted and HBB specimens. So, it is understood that the 

jointed aluminum 6061 structures with bolts are very reliable in terms of safety. 
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Fig. 5. Load-displacement curves of hybrid SLJs and aluminium adherend 

  

Table 2. Flexural test results of hybrid SLJs and aluminium adherend 

Material Flexural Load (N) Variation (%) 
 

Aluminium 405.37 

  Aluminium 

(OHT) 335.44 17.25 

 
Joints Flexural  Load (N) Al/Joint (%) HBB/Bolted Joint (%) 

Bolted 380.16 6.22 

 Bolted/Bonded 384.29 5.20 1.09 

Bolted/n-

Bonded 390.07 3.77 2.61 

Joints without  

washer (Ww) Flexural Load (N) 

Al/Joint Ww  

(%) 

(HBB/Bolted Joint) Ww 

(%) 

Bolted  337.10 16.84 

 Bolted/Bonded 343.30 15.31 1.84 

Bolted/n-

Bonded 349.09 13.88 3.56 
 

 

Figure 6a-b shows images of the tests performed on the SLJs (with washers and without washers) 

to investigate the impact of washer usage. It is seen that the effect of singularity stress occurring at the 

ends of the overlap area is restricted by washers [4]. Besides, It is understood that washers increase 

lateral clamping and significantly enhance the joint's load-carrying performance [18]. Figure 5 shows 
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that hybridization prevents the initiation of a peel failure where adhesively bonding is the first 

preference [19]. 

 

 
Fig. 6. Images of HBB joints' flexural tests: a) with washers, b) without washers 

4. CONCLUSION 

This research studied the impact of different joining configurations on aluminum to aluminum 

single-lap joints' flexural performance. Obtained Some determinations were as follows. 

 Adhesive modification with nanofiber interleaving was increased bonded joints' load-carrying capacity. 

However, nanofiber interleaving to HBB joints shows an effect of negligible quantity. 

 Adding a bolt to an adhesively bonded joint restricts initial joint damage. Further, the applied load is 

carried by bolt, and adhesive does not precisely fail in the case of HBB. 

 Nanofiber interleaving changed the fracture morphology of bonded joints from adhesive to cohesive. 

On the other hand, the fracture did not occur in HBB and bolted joints. 

 Clamp-torque exerted by washers show a positive effect on HBB joints' flexural performances 
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ÖZET 

1926 yılında Celal Nuri İleri tarafından Osmanlıca olarak kaleme alınan Kadınlarımız adlı 

eser günümüze kadar çok bilinmemiş bu da döneminin aydın bir şahsiyeti olan Celal Nuri 

İleri’nin kadın meselesine bakışının günümüze rehber olabilecek fikirlerinin tozlu raflar 

arasında kalmasına sebep olmuştur. Celal Nuri İleri, bir tarihçi ve edebiyatçı kişiliği ile dikkat 

çekmektedir. Bu nedenle yazar, fikirlerini desteklemek için görüşlerini sıralarken tarihten ve 

edebî hayatımızdan da örnekler verir. Celal Nuri tüm dünyadaki kadınların tarihten günümüze 

nasıl sosyal merhalelerden geçerek bugünkü statüye geldiklerini anlatmaktadır. Daha sonra da 

kadınlara hak ettikleri mevkii işaret eden yazar kadın meselelerine farklı bakış açıları getirir. 

Ancak Celal Nuri kadınları tarihteki durumları yönüyle de ele aldığından kadınlık meselesini 

çok eski uygarlıklardan günümüze taşıyan bir anlatımla incelemiştir. Bu tavrıyla kadınların 

hangi statüden günümüze geldikleri ve kazanımlarının neler olduğu konularında detaylı 

bilgiler vermektedir. Bu yönüyle Kadınlarımız adlı eseri tarihî bilgiler ekseninde kadın 

konusuna eğilen nadir eserlerden birisi olarak dikkat çekmektedir.  

Anahtar Sözcükler: Kadınlarımız, Celal Nuri İleri, tarih boyunca kadın, kadın sorunları 

 

ABSTRACT 

The work called Kadınlarımız, which was written in Ottoman Turkish by Celal Nuri İleri in 

1926, has not been widely known until today, and this has caused the view of Celal Nuri İleri, 

an enlightened personality of his time, to remain among dusty shelves. Celal Nuri İleri draws 

attention with his personality as a historian and writer. For this reason, the author gives 

examples from history and our literary life while listing his views to support his ideas. Celal 

Nuri tells how women all over the world have passed through social stages from history to the 

present and reached their present status. Later, pointing to the position women deserve, the 

author brings different perspectives to women's issues. However, since Celal Nuri deals with 

women in terms of their historical situation, he examined the issue of femininity with a 

narrative that carries it from ancient civilizations to the present. With this attitude, she gives 

detailed information about the status of women and what their gains are. In this respect, his 

work, Our Women, draws attention as one of the rare works that focus on the subject of 

women in the axis of historical information. 

Keywords: Our Women, Celal Nuri İleri, women throughout history, women's issues 
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Giriş 

Kadın konusu hemen her devirde birçok yazar ve mütefekkirin dikkatini çekmiş                    

tarihten günümüze bu konu ile ilgili sayısız eser kaleme alınmıştır. Bunlardan birçoğu Latin 

harflerine çevrilse de tozlu raflar arasında kaybolmuş ve dolayısıyla geçmiş devirlerde bu 

konuyla alakalı kaleme alınan bu eserlerin muhtevası da benzer şekilde bir kenarda 

beklemiştir. Bu eserlerden birisi de Celal Nuri İleri’nin Kadınlar adlı eseridir.  

Celal Nuri İleri ve Kadınlarımız Adlı Eseri: 

Türk düşünce tarihine yön veren simalardan olan Celal Nuri İleri, yazdığı 50’ye yakın kitap 

ve binlerce gazete yazısıyla hafızalarda yer etmiştir. Son Osmanlı Mebusanında da mebus 

olarak görev yapan Celal Nuri birçok devlet kademesinde yöneticilik yapmıştır.  

İkinci Meşrutiyet ve Cumhuriyet döneminin dikkat çeken gazeteci ve yazarlarından biri olan 

Celal Nuri (İleri) 15 Ağustos 1882 Gelibolu doğumludur. Kültürlü bir aile ortamında 

büyümüş, Galatasaray Sultanisi ve Mekteb-i Hukuk’ta eğitimini tamamlamış; “mükemmel bir 

hukuk-şinas olmasına rağmen” avukatlık mesleğiyle ilgilenmek yerine çocukluğundan beri 

kendisine cazip gelen gazeteciliğe yönelmiştir (Mumcu 2019: 209). 

Gazeteciliği ile bilinen yazar özellikle modern Türkiye’nin inşasında fikirleriyle ve 

teşebbüsleriyle katkı sağlamıştır. Yazar, kadınlarla ilgili eski harflerle yayımladığı eseriyle 

kadın dünyasına eğilmiştir. Bu eser daha sonra Latin harflerine aktarılmış ve son 

düzeltmelerle 2017’de tekrar yayınlanmıştır: 

“Eserin yeni harflerle ilk neşri Prof. Dr. Özen Ozankaya tarafından yapılmış olup 1993 

yılında Kültür Bakanlığı Yayınları’ndan çıkmıştır. Abdullah Musab Şahin ve Halit Erdem 

Oksaçan bu neşirdeki eksiklik ve hataları gidermek suretiyle eseri tekrar neşretmişlerdir. 

(Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2017)”   (Koyuncu vd. 2019: 467) 

Eserin yazarı Celal Nuri İleri 1881 Gelibolu doğumludur
1
. Celal Nuri İleri kendi soyadını 

taşıyan ve Millî Mücadele’de yayın yapan İleri gazetesiyle bilinmektedir. 

                                                           
1Celal Nuri İleri’nin hayatı ile ilgili daha detaylı bilgi için bkz: Prof. Dr. Necmi Uyanık (2014). Batıcı Bir Aydın Olarak 

Celal Nuri İleri ve Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Türk Kadınına Bakışı, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 

Sayı 36, s.139 

 III. INTERNATIONAL HALICH CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

 

 

               www.izdas.org                                                                                                  March 12-13, 2022, İstanbul, TURKEY441



 

Celal Nuri İleri’nin Kadınlarımız adlı eseri eski harflerle Hicri 1331’de İstanbul’da 

basılmıştır. Eser günümüze kadar farklı araştırmacılar tarafından ele alınmıştır. Bizim bu 

çalışmamız ise Kadınlar adlı eserin tematik değerlendirilmesinden ibarettir. Aşağıda Celal 

Nuri İleri’nin bu eserinde ele aldığı bazı konular tematik olarak kısmen incelenmiştir.  

Cemiyet, İktisat ve Kadın 

Kadın, toplumun çekirdeği, ilk eğitmeni ve temelidir. Kadın ile ilgili günümüze kadar gelen 

tartışmalar hep belli konular etrafında şekillenmiştir: Netice itibarıyla, geçmişteki kadının 

konumu ile ilgili pekçok husus; görücü usulüyle evlilik, nikâh, talak, miras, cariye istifraşı, 

kılık ve kıyafet, tartışmaların odağına oturur (Akgül 2010: 164). Bu tartışmaların odağında 

bulunan kadın, Celal Nuri’ye göre cemiyetin kurucusu, iktisadın ise kaynağı ve müsebbibi 

kabul edilir. Toplum, ekonomi ve sosyal hayat aslında kadınla şekillenir. Celal Nuri, bu 

konuya dikkat çekerken aslında tabiatın ona birtakım vazifeler yüklediğini izah eder. Ona 

göre kadınların toplumda ve özellikle çalışma hayatında (sa’y) bir mevkii vardır:  

“Kadın ve Cemiyet- Kadın ve İktisad 

Mütaalamızı buraya kadar takip eden karia ve kariler anladılar ki kadının cemiyet-i 

beşeriyede ve âlem-i sa’y ve amelde bir mevkii vardır. Âlem-i tabiat ona bir vazife tahmil 

etmiştir. Buna mukabil de kadının hukuk-ı tabiisi vardır ki bunlar mürur-ı zaman ile zâil 

olmaz, bilakis daha büyük bir ehemmiyet kesb eder” (İleri 1331: 206) 

 

Yukarıdaki Osmanlı harfleriyle görülen metinde Celal Nuri İleri’nin Kadınlar adlı kitabında 

yeni bir başlık atarak konuya devam ettiği görülmektedir (İleri 1331: 206). 

Kadınlar tarih boyunca hep bir “mesele” olarak gündeme gelmişlerdir. Celal Nuri’ye göre bir 

toplumun yükselmesi ancak kadınların düzeltilmesi ile mümkündür (Ova 2019: 554). Böylece 
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toplum ve kadın beraber yükselecek ve kadın sorunları bir mesele olmaktan çıkacaktır. Ancak 

kadınlara çeşitli haklar verilmesi ya da var olan haklarının ellerinden alınması kadın 

meselesini her zaman sıcak tutmaktadır: “Celal Nuri’ye göre kadınlar toplum hayatında 

erkekler ile eşit haklara sahip olmalıdır. Bu düşüncesini İslamî argümanlarla açıklar ve 

İslamiyet’te kadının erkekle eşit hukuka sahip olduğunu vurgular” (Keklik 2020: 1507). 

Böylece kadın erkek haklarını eserinde vurgulayan Celal Nuri, öncelikle kadın meselesi 

üzerinde durmak ister. 

“…bizce bunların en mühimlerinden biri, şüphesiz, kadın meselesidir. Kadınları 

mütekâmil olmayan millet, mütekamil bir millet olamaz. Kadın esir değildir. Na-baliğ-i da’imi 

değildir.  Mal-ı metkum değildir. Kuvve-yi katre onu erkeğin nezir ve şeriki, şefik ve refik 

olmak üzere vücuda getirmiştir. İslamiyet de onu bittabi öylece telakki etmiştir. Zaten akıl ve 

mantık, ilim ü irfan, teali ve tekâmül üzerine müstenit bir din kadın maddesini başka türlü 

anlayamazdı”  (İleri 1331: 7).      

Toplumların gelişmesi için kadınlar üzerinde durulması ve bu konuda gerekli adımların 

atılması gerekliliğini savunan yazar, dinimizin kadınlara ayrı bir önem verdiğini vurgular. 

Kadın Erkek Eşitliği 

Kadın erkek eşitliği eki çağlarda beri süregelen kadın tartışmalarının odak noktası olmuştur. 

Celal Nuri de kadınları erkeklerle beraber eşit tutmak gerektiğini ifade eder. Ona göre kadın 

ve erkek birbirini olgunlaştırıp tamamlar:  

“Celal Nuri Kadınlarımız adlı eserinde erkekler ne denli gelişirse gelişsinler, kadınlar 

da onlara koşut olarak ilerlemezlerse iş yarıda kalır. Tam olarak uygarlaşılamaz. Yeryüzünde 

erkekleri ilerleyip de kadınları aşağılık durumda kalan bir ulus yoktur. Kadın başka erkek 

başka bir ulus olamaz, Bir ulusun erkek yarısı dişi yarısından bağımsız yaşayamaz. Kadın 

erkeği erkek kadını olgunlaştırıp tamamlar, demektedir” (Doğramacı 304).  

Günümüzde bizlere medeniyet dersi vermeye kalkan bazı Batılı devletlerin geçmişlerine 

baktığımızda kadınları insan mı değil mi diye tartıştıklarını eserde görüyoruz. Celal Nuri’ye 

göre Avrupalılar 16. Asra kadar kadınlar insan mı yoksa hayvan mı diye tartışıyorlardı. 

Bazıları da insan ile hayvan arasında bir mahlûk olarak kadınlara bakıyorlardı:  

 

“…meşhûr Proudhon kadın, insan ile hayvan beynindeki hadd-i fasıldır, kezalik 

namdâr feylesof Schopenhauer kadın dayak yemek, güzel beslenmek ve hapsedilmek için 

yaratılmış bir hayvandan başka bir şey midir? Kadının saçı uzun, fikri kısadır, diyor. Kurûn-ı 

vustanın devam ettiği o karanlık senelerde kadınlar haremlerde kapanıp kalmışlar ve krallar 

ile tabi prensler birbirleriyle harp ettikçe yahut zevceleri ehl-i salip muharebelerine iştirak 

ettikçe onlar dairelerinde kalıp hususi işleriyle iştigal etmişlerdir” (İleri 1331: 52). 

Eski modern Avrupa’nın fikir babaları kadınlara bu şekilde bakıyorlardı. Kadın bir mal ya da 

farklı bir cins varlık olarak görülüyor ve bu durumda kadına bir problem olarak bakılıyordu. 
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Aynı dönemde Osmanlıda da kadın bir konu ya da problem olarak tartışılıyordu. Kadın 

mevzusu, Osmanlı aydını için netameli bir konuydu. Çünkü ilk defa karşı cins, kadınlar, 

toplumsal hayata iştirak etmek istemişti. Bu talep genellikle de bazı Batıcı aydın ve kadınların 

vasıtasıyla olmuştu. (Şimşek 2017: 360). Tarihi bir dönemeç olan Rönesans’tan sonra 

kadınlar özellikle Fransa’da ve İtalya’da söz hakkı almışlar, siyasetten edebiyata geniş bir 

dairede hak ettikleri mertebeye çıkmışlardır. Bazıları kraliçe bazıları da prenses olmuşlar, 

kimileri de siyasette aktif olarak yer almışlardır. Bu durumu bilen Celal Nuri yaşadığı 

dönemde kadın haklarını batılı perspektifle değerlendirmiş v kadın haklarının bireysel 

savunucularından birisi olmuştur: 

II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinin önemli gazeteci ve yazarlarından Celal 

Nuri yazdığı çok sayıdaki makale ve kitapta kadınlar üzerinde özellikle durmuş, onlara 

uygulanan baskının, haklarından mahrum edilmelerinin doğurduğu ve doğurabileceği vahim 

sonuçlardan bahsetmiştir. (Mumcu 2020: 73).  

Böylece kadın haklarının kısıtlanmasının doğurabileceği olumsuzlukları sıralayan yazar, 

kadın meselesinin psikoloji, sosyoloji ve diğer müspet bilim dalları ile beraber 

değerlendirilmesi gerektiğini düşünür. Celal Nuri’nin bu düşüncesi ve teklifinden sonra 

Osmanlı toplumunda benzer değişimeler görülmeye başlamıştır. kadınlar psikoloji, sosyoloji 

ve diğer müspet bilim dallarında daha çok incelenmeye başlanmışlardır. Bu yenilikler 

kadınların toplumsal rollerinin değişimi olarak görülmektedir:  

Tanzimat ile birlikte başlayan modernleşme hareketinin önemli bir adımı da 

kadınların toplumsal rollerinin değişimidir. Elbette geleneksel anlayışlara rağmen hemen bir 

değişimin olduğu da söylenemez. Osmanlı yönetiminin kadınlara yönelik attığı öncelikli adım, 

kız çocuklarının eğitilmesi oldu (Gülcü vd. 170). 

Kız çocuklarının eğitilmesi özellikle değişim konusunu gündeme getirmiştir. Osmanlı 

toplumunda kadınların modernleşme kavramıyla beraber ele alınmaları değişim kavramının 

tartışma konusu olmasına sebebiyet vermiştir. Böylece Osmanlı kadınının gündelik hayatı 

değişimi başlatmıştır: Osmanlı kadının gündelik yaşamına özellikle kentli kadının hayatına 

modernleşme maddi kültür anlamında çok renkli yansıdı. Kadın geleneği zorlarken Batılı obje 

ve kavramlar onun değişim sürecine eşlik etti. (Turan 2013: 107). Aydınlar arasında yaygın 

olarak dile getirilen Kız çocuklarının eğitini vatan müdaafası kadar elzemdir, görüşüyle kız 

çocuklarının eğitimi son Osmanlı döneminde hız kazandı. Böylece eğitimli ve bilinçli bir 

nesil yetiştirebilecek ve aile içerisinde ilk muallim olacak olan kadınların eğitimi üzerinde 

aydınlar ciddi olarak düşünmeye başlamışlardır: 

“Bu dönemde hakim olan fikir akımlarının kadının hukuki haklarını sorgulamasında 

elbette önemli bir rolünün olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle batıcılık fikir akımı içinde 

sayılan isimlerin çok kadınla evliliğin sınırlanması ve kadına boşanma hakkı verilmesi 

noktasındaki yaklaşımları kayda değerdir” (Koyuncu vd. 2019: 471) 

Osmanlı’nın son dönemlerinde özellikle II. Meşrutiyet’ten sonra ortaya çıkan fikir 

akımlarının fikri temellerinde kadınlara yeni haklar verilmesi ve özelikle evlilik konusunda 

kadınlara birtakım kazanımlar sağlanması kayda değer gelişmeler olarak sıralanabilir. Böyle 

düşünen aydınlardan biri olan Celal Nuri de kadınların eğitilmesi ve dolayısıyla evlilik 

müessesini yaşatacak bilinci kadınlara kazandırmayı hedeflemiştir.  
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Kadın ve Evlilik Müessesesi 

Kadın ve evlilik konusu eski çağlardan beri birçok araştırmaya ve tartışmalara konu olmuştur. 

Kadınlarımız adlı eserde Celal Nuri İleri evlilik konusunda tarihten örnekler sıralar. Eski 

Yunan’da, Roma’da ve Avrupa’da evliliklerin nasıl olduğunu açıklar.  Eski Atina’da (Yunan) 

ve Roma’da kadınların elden ele dolaşan bir meta gibi görüldüklerini açıklar: 

 

“Atina medeniyetinin mertebe-i kasvaya vasl olduğu zaman, Eflatun, Minus ve 

Likorgos kadınları müşterek i‘lan etmedikleri için muaheze ediyordu. “Cumhuriyet” nam-ı 

eser-i meşhurunda, Eflatun, kadın elden ele gezmelidir diyor” (İleri 1331: 71). 

Yazar, modern Avrupa’nın fikir babası sayılan Eflatun’a atfedilen ve kadınların erkekler 

tarafından ortak kullanılmaları! gerektiğini savunmasının kadınlara verilen değersizliği 

gösterdiğini vurgular. Kadınlar tarih boyunca değersiz görülmüşler ve hak ettikleri sosyal ve 

ekonomik haklara sahip olamamışlardır. Yazar daha sonra günümüzdeki evlilik ilişkilerine 

sözü getirir. Evliliğin ciddi bir olay olduğunu vurgular. İnsanların evlilik ilişkilerinde seçici 

olmalarını savunur. İnsanların özellikle evlenirken karar sürecinde birbirlerini başkalarının 

övmeleriyle değil kendi doğal halleriyle tanımaları gerektiğini vurgular. Yazarın burada 

evlilik öncesi yapay hareketlerden uzak durulması gerektiğini göz önüne serdiğini 

söyleyebiliriz. Eğer böyle yapılmazsa evlilikten hemen sonra boşanmaların kaçınılmaz 

olduğunu belirtmektedir. Boşanmalardan da hem aile hem de toplum olumsuz 

etkilenmektedir. Bu nedenle evlenmeden önce iyi bir araştırma yapmalı ve eş adayı 

evleneceği kişiyi önceden örf, adet ve gelenekleriyle tanımalı, ona göre karar verilmelidir. 

“Karı kocayı, koca da karıyı ananesiyle bilmeli, tanımalı, tetkik etmeli, anlamalı, 

imtihan etmelidir. Teehhül ne kadar büyük bir vukufa istinat ederse o derecede ciddi ve daimi 

olur” (İleri 1331: 186). 

Böylece kalıcı evliliklerin yolunu gösteren yazar evlilikte başarılı ve mutlu olmayı sağlayacak 

bazı teklifler de sıralamaktadır. Bu tekliflerden ilki ise çocuk yaşta evlenmelerin yasaklanması 

gerekliliği üzerinedir: 

“… şurasını da söyleyelim ki bizde, her neden ise, gerek kızlar, gerek erkekler sabi 

iken evlendiriliyorlar. Bu yaştaki çocuklar henüz nik ve bedi, hususuyla hayat meselesi gibi 

mudilat-ı umûru tefrik edecek iktidarda değildirler”(İleri 1331: 193). 
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“Güya iffet-i umumiyenin muhafazası için ala minennas biraz süslü gezen kadınlara 

tasallut ile yaygaralar koparıyoruz. Acaba bir hafif meşreb kadının ajur çoraplarını 

göstermek için bir miktar eteklerini kısa tutması mı daha makduhtur. Yoksa bir namus-ı 

bedhahı cahilin meydanlarda kıyamet koparması mı?” (İleri 1331: 212). 

Yazar sorular sorarak anlatımı güçlendirmekte ve kadınların süslü gezmelerine ve kısa etek 

giymelerine alaycı bir üslupla değinir.  

Eğitim ve Kadın 

Kadınları eğitmek toplumu eğitmek anlamına gelmektedir. Çünkü toplumda ilk eğitimi ailede 

kadın verir. İlk öğretmen, ilk terbiyeci kadındır. Türk İslâm toplumunu mutlu etmek 

istiyorsak öncelikle kadınları eğitmemiz ve onları mutlu edecek adımları atmamız elzemdir:  

 

“Türkleri ve alelumûm islamları isâd etmek istiyor isek ameliyata yalnız ordudan, 

donanmadan başlamamalıyız. Hatta terakkiyata mekteplerden bile bed etmek doğru değildir. 

Her şeyden evvel kadınlarımızı ıslah etmeliyiz ki onlar da çocukları, çocuklar da 

büyüdüklerinde devlet ve milleti ıslah etsinler. Bir bina yapılacağı vakit çatıdan başlanmaz. 

Evvela temel kazılır. Kadın mebna-yı beşerin rükn-i rükinidir. Ümid ederim risalem ihvân-ı 

kiramın mazhar-ı münakaşası olur ve bu münakaşat hal-ı hazırda İslamların ve Türklerin 

telakki-i mesailde vasıl-ı rüşd olduklarına delalet eder”  (İleri 1331: 13). 

Celal Nuri yukarıdaki fikirleriyle kadına çeşitli bakış açılarıyla yaklaşır ve analizler yapar. O 

bir filozof olamamasına rağmen bakış açısı bu yöndedir: 

Celâl Nuri, fikirleriyle bir filozof olmasa da kadına, yenileşme anlayışı içerisinde 

geniş bir perspektiften bakmıştır. Özellikle eğitimin ve okulların rolü burada çok büyüktür. 

Kadın boş gezmemeli, bu bağlamda cahillikten kurtulmak ve medenîleşmek için maarif 

serumuna ihtiyaç vardır (Uyanık 2014: 158) 
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Kadının çalışması ve toplumda belli bir statü elde etmesi gerekliliğini savunan yazar 

toplumun temelinde kadınları görür. Toplumun temelinde de kadın vardır. Beşeriyetin 

kaynağı olan kadını eğitme toplumu temelden eğitmek anlamına gelmektedir. Yazar tüm bu 

görüşlerini anlaşılır misaller vererek destekleme yoluna gider.  
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ABSTRACT 

The success of any organisation depends on the effective and efficient utilisation of its human 

resources. Furthermore, in every project-based industry, such as the construction industry, 

project performance is tied to the effectiveness of its human resources. Labour turnover in the 

Nigerian construction industry and the poor performance of the Nigerian construction 

industry in terms of project delay, cost uncertainty, and quality deficiency are caused by 

inadequate utilisation of human resources management practices. Based on this, various 

theories relating to human resources practices and organisational performance were 

synthesised to bring to the fore through review the nature of human resources practices’ 

influence on organisational performance. The Guest theory holds that, human resources 

management strategies, like differentiation, innovation, and the focus on quality and cost 

reduction, lead to better training appraisal, selection, rewards, job designs, involvement, and 

security, leading to more quality outcomes and commitment flexibility. It then affects 

performance in that productivity increases, innovation is achieved, and limited absences, 

labour turnover, and conflict or customer complaints. However, Universalism theory to 

human resources management assumes that certain “best” human resources management 

practices contribute to increased organisational performance regardless of the organisation’s 

strategic goals. The review revealed that a set of mutually reinforcing, integrated high-

performance work practices have a more substantial effect on organisational performance than 

individual human resources practices. Therefore, the best human resources management 

strategies, policies, and practices to improve the construction industry’s performance are 

suggested. 

Keywords: Human resources, human resources management practices, organisational 

performance, construction industry. 

 

INTRODUCTION 

The construction industry in any economy worldwide exhibits virtually the same 

characteristics in varying degrees. The construction industry is perhaps one of the largest 

employers of labour among the other sectors (Abiola-Falemu, 2015; Argaw & Citra, 2019). 

According to the National Bureau of Statistics (2021), the Nigeria construction industry 

contributed 10.17% to Nigeria nominal gross domestic product (GDP) in the first quarter of 

2021, higher than the 7.94% it contributed a year earlier and the 8.40% contributed in the 

fourth quarter of 2020. In the construction companies of developing countries, human 

resources (HR) account for a significant part of the project cost. The cost of human resources 

management (HRM) costs includes personnel administration, wages, employee training, cost 

INFLUENCE OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT PRACTICES ON 

ORGANISATIONAL PERFORMANCE OF CONSTRUCTION FIRMS: A REVIEW 

 

 

Ihedigbo, K. S. 

Jimoh, R. A. 

Department of Building, Federal University of Technology, Minna 

 III. INTERNATIONAL HALICH CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

 

 

               www.izdas.org                                                                                                  March 12-13, 2022, İstanbul, TURKEY448



of communication, welfare, and compensation for health and safety. Hence, effective human 

resources management will result in a highly motivated workforce leading to high 

productivity and quality improvement and minimising cost and time overruns. Therefore, 

human resources play the role of effectively utilising other resources in project execution 

(Ameh & Daniel, 2017; Rasool et al., 2019). Modern theoretical philosophy agrees that the 

human element needs to be taken care of; this element is more important than all business-

related. One success criterion for organisations and institutions is measured by how the 

human element is taken care of. In particular, top managers are becoming more aware of the 

vital role of human resources in the success of their organisations to achieve performance (Al-

Hawary & Shdefat, 2016). 

Overall, the performance management process for elevating organisational performance 

involves development, synchronisation, technological progression, enhanced competitive 

edge, and the capacity to generate economic value. However, it should be noted that from the 

perspective of the construction industry, the definition of efficient performance can differ 

from one firm to another. Hence, each firm should implement a performance management 

system that is most applicable to its situation (Vermeeren et al., 2014; Roshartini et al., 2020). 

The construction industry ties its performance level to management effectiveness. An 

organisation comprising well-versed workers regarding their roles and job descriptions will 

ultimately be profitable (Roshartini et al., 2020). Hence, the efficient and effective utilising of 

human resources to achieve the set goals and understand the relationship between 

organisational performance and human resources practices contributes to generating and 

sustaining the desired organisational performance and competitive advantage (Ameh & 

Daniel, 2017). The apparent neglect of the human resource management of organisations may 

have also contributed to the general decline in production activity and resultant economic 

recession experienced by Nigeria recently (Joseph & Chima, 2020). According to Ameh and 

Daniel (2017) labour turnover in the construction industry is believed to be caused by 

ineffective human resources management characterised by poor training or lack of 

opportunity for training, poor wages and compensation, irregularity of the workload, security 

and safety issues, among others. Thus, the study is to assess the influence of human resources 

management practices on the organisational performance of construction firms in order to 

improve their competitive advantage. 

INFLUENCE OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT PRACTICES AND 

ORGANISATIONAL PERFORMANCE 

The role of the human resources management department is central to organisational 

performance. Human resources management pursues the same goals such as effectiveness, 

efficiency, productivity, profitability, satisfactory customer service, which are the concern of 

every corporate organisation. The human resources development in an organisation is an 

essential contributor to proper quality management since the quality philosophy and practice 

have to be part and parcel of the entire workforce. The organisational performance involves 

the recurring activities of setting organisational goals and objectives, monitoring operations 

towards the attainment of such objectives implementing control measures and making 

adjustments to ensure that the set goals and objectives are achieved efficiently and effectively. 

Effective human resources management produces organisational performance, which is the 

key to organisational growth and profitability (James, 2015). Below are some research studies 
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suggesting a positive link between the various human resources management practices and 

organisational performance. 

Amin et al. (2014) asserted that human resources practices impacted organisational 

performance and concluded that the following human resources practices have a significant 

relationship with organisational performance: career planning, recruitment, performance 

appraisal, training, employee participation, compensation, and job definition. Also, the 

findings of Popaitoon and Siengthai (2014) revealed that human resources practices facilitate 

knowledge management in current and future projects and empower the relationship between 

the knowledge of the project team and long-term project performance. Ogunyomi and 

Bruning (2015) showed a positive relationship between human resources practices and 

organisational performance in small and medium-sized companies. Chahal et al (2016) 

revealed that human practices positively impact organisational performance and that 

organisational learning acts as a mediator between high-performance human resources 

practices and organisational performance. Lai et al. (2016) showed a direct positive 

relationship between the use of specific formalised human resources practices and 

performance in small and medium-sized enterprises, as measured by labour productivity and 

financial performance. 

Furthermore, the results revealed that certain human resources practices and policies could 

improve performance in small companies, especially in firms with low levels of satisfaction 

and commitment. Raineri (2016) proposed that employee motivation and human capital serve 

as mediating mechanisms to explain the relationship between human resources practices and 

performance. The results revealed that performance evaluation, personnel selection, job 

description, empowerment practices, and training make simultaneous contributions to the 

affective commitment paths and human capital. Subramaniam et al. (2016) results showed a 

high employee trust in human resources practices. There is a strong positive relationship 

between human resources practices and employee trust. Tzabbar et al. (2017) asserted a 

positive and significant relationship between human resources practices and organisational 

performance across contexts. There is mixed support for the proposition that some of the 

examined practices, such as training, profit sharing, and voice, have a strong positive 

relationship with performance. However, they do not correlate with organisational 

performance more than other practices, like training and development, job security, and 

staffing. Similar results were achieved by Saridakis et al. (2017) using a meta-analysis 

technique for estimating the effect size of the association between high-performance work 

practices and organisational performance measures. The results revealed that a set of mutually 

reinforcing, integrated high-performance work practices substantially affect organisational 

performance than individual human resources practices. 

CONCEPTUAL FRAMEWORK 

There are many theories on human resources management. However, this paper on the 

influence of human resources management practices on organisational performance of 

construction firms will espouse two of the theories; Guest model and Universalist theory. The 

guest model and Universalist theory, believe that human resources management must know 

about the company’s human resources practices and capabilities that can be used for 

competitive advantage.  
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Guest Model Theory 

David Guest comparative model works on the premise that a set of integrated human 

resources management practices results in superior individual and organisational 

performance. It advocates a significant difference in human resources management from 

project management. It holds that, human resources management strategies, like 

differentiation, innovation, the focus on quality, and cost reduction, lead to practices like 

better training appraisal, selection, rewards, job designs, involvement, and security, leading to 

more quality outcomes and commitment flexibility. It then affects performance in that 

productivity increases, innovation is achieved, and limited absences, labour turnover, and 

conflict or customer complaints (Guest, 1997). 

The guest model is a fusion of aspects that resemble both a hard and a soft approach to human 

resources management. Guest proposes four crucial components that underpin organisational 

effectiveness. These four crucial components are: First, strategic integration which is the 

harder side of the Guest Model. These are precise because human resources are treated 

similarly to any other resource with the prime goal of achieving business objectives. Second, 

flexibility is concerned with the ability of the organisation and its people to adapt to the 

changing business and work environment and the capacity to manage innovation. It carries 

both connotations of hard and soft HRM. Third, high commitment, which is concerned with 

the need to have both behavioural commitment, which is the ability to go an extra mile, and 

attitudinal commitment, which is reflected through a strong identification with the 

organisation and finally, the quality, which is based on the assumption that provision of high-

quality goods and services results from a quality way of managing people. Guest 

acknowledges the difference between the soft and hard approaches to HRM and incorporates 

both of them in an ideal model. His model seeks commitment to organisational goals through 

strategic management (Aloumedjo, 2018; Magnus & Agu, 2016). 

This model is different because it emphasises more on strategic management, unlike other 

human resources management models that concentrated more on personal development and 

management. This model has six dimensions of analysis compared to other models: HRM 

strategy, HRM practices, HRM outcomes, behaviour outcomes, performance outcomes, and 

financial outcomes. Besides the six dimensions of analysis, the model also proposes four 

crucial components that will result in organisational effectiveness: strategic integration, 

flexibility, commitment, and quality. The model stated that these four HRM outcomes would 

lead to the desired organisational outcomes of high job performance, more substantial 

problem solving, a more significant change consistent with strategic goals, and improved 

cost-effectiveness while reducing employee turnover, absences, and grievances. However, 

Guest warned that these outcomes will only be achieved if an organisation has a coherent 

strategy of HRM policies fully integrated into the business strategy and supported by all line 

management levels. According to this model, the overall employee relationship is the totality 

of the relationships that individual employee has with the organisation as the needs of all 

individuals are taken into consideration rather than concentrating on the workforce alone 

(Anthony et al., 2018). 
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Universalist Theory 

The universalistic perspective seeks “best practices.” Researches employing the universalistic 

perspective are micro-analytical and posited that some human resources management 

practices are usually better than others and that all organisations should adopt these practices. 

Scholars further argued that bundling sets of appropriate human resources practices are 

necessary for sustained performance rather than single, isolated practices (Delery & Doty, 

1996). According to Lepak and Snell (1999), it may be inappropriate to simplify the nature of 

human capital investments and suggest a single optimal human resources architecture for 

managing all employees. Instead of focusing on a particular human resource practice 

independently or in isolation, there is the need to look more broadly at human resources 

bundles implemented in combination. In a related development, Huselid (1995) emphasised 

that the universalistic approach of human resources management assumes that certain “best” 

human resources management practices contribute to increased organisational performance 

regardless of the organisation’s strategic goals. Furthermore, a Universalistic approach to 

human resources management is seen as contributing to worker motivation (and thereby 

increased productivity) and increased efficiency (Ichniowski et al., 2000). It is plausible that 

employees judge the organisation to be fair and supportive in their treatment of workers, 

particularly with regards to the availability and frequency of promotional opportunities, 

adequacy of pay and good supervision, positive feelings of well-being will be created, which 

is likely to be stimulated by increasing their loyalty to the organisation and reducing turnover 

(Nasurdin et al., 2012). 

The motivation and opportunity considered bundles of HR practices positively related to 

affective commitment and negatively related to turnover (Gardner et al., 2007). Wayne et al. 

(2012) suggested that HRM practices that signalled the organisation’s intentions to invest in 

employees (such as developmental experiences and training) produced higher ‘influencing’ 

organisational commitment. Others like Shaw et al. (2010) indicated that involuntary turnover 

is caused by staffing practices (recruitment and selection process) and employee monitoring 

(performance appraisal). DeCenzo and Robbins (2012) asserted that employee training has 

become increasingly important as jobs have become more sophisticated and influenced by 

technological changes. In a related development, Bernardin and Russel (2012) argued that 

over the years, training has become increasingly popular as an HR tool for improving 

employee and managerial performance in organisations. According to Klaus et al. (2013), 

employees may display more significant commitment through better job assignments or work 

designs, leading to better job performance. Based on the above, this paper, therefore, argues 

that bundles of human resources management practices such as recruitment, selection 

systems, reward, compensation package, training, development, job orientation, placement, 

job design, job description, planning, performance appraisal, management-labour relationship, 

employee’s welfare, and employee’s health and safety influence organisational performance. 
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Influencing Factors  
 
 

1 Productivity and  

Improvement   

2 Quota System in  

Employment  

3 Labour Dissatisfaction  

4 Social Responsibility by the 

Employer 

5 Health and Safety at Work 

6 Quality of Work-Life 

7 Job Security  

8 Outsourcing/Contracting  

9 A Male-Dominated Culture  

10 Shortage of Skilled  

      Manpower  

11 Management-Labour  

Relationship  

12 Casualization of Employees   

13 Employees Attitude to work  

14 Movement from Site-to-Site  

      of Resources  

15 External Factors 

 
 

Overall 

Organisation 

Performance 

Performance Metrix  

(Non-Financial) 

 
1 Treatment of Workers   

2 Environmental                                          

Performance  

3 Internal Promotion Rate 

4 Client Satisfaction  

5 Employees Performance  

6 Turnover Rate 

7 Internal Promotion Rate 

8 Invention  

9 Employees Effectiveness  

10 Level of Absenteeism  

11 Organisational 

Commitment  

12 Organisational Efficiency  

13 Retention Rate 

14 Hiring Time 

15 Employees Satisfaction  

 

HRMP 
 

1 Selection  

2 Recruitment  

3 Training  

4 Development  

5 Reward 

6 Compensation  

7 Performance Appraisal  

8 Labour-Mgt. Relationship  

9 Employees Welfare  

10 Planning  

11 Health and Safety  

12 Job Design  

13 Incentive  

14 Placement  

15 Job Orientation  
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Figure 1: Conceptual Framework for the Study 

Figure 1 shows the various human resources management practices as the independent 

variables (recruitment/selection, reward/compensation, training/development, planning, 

performance appraisal, management-labour relationship, employee’s welfare, and employee’s 

health and safety). While the influencing factors and the performance matrix (non-financial 

performance) are the mediating variables leverages the independent variables (human 

resources management practices) to bring about organisational performance. It also shows 

how a set of mutually reinforcing, integrated high-performance work practices have a more 

substantial effect on organisational performance than individual human resources practices. 

The study then hypothesis the following: 

The Study Hypothesis 

Training/development and organisational performance 

Previous studies indicated a significant and positive relationship between training and 

development and organisational performance. Fey et al. (1999) revealed a significant 

relationship between non-technical training and organisational performance. Wang et al. 

(2010) revealed that training for artisans increased labour productivity by 5%, reduced 

turnover by 10%, and decreased absenteeism by 2.5%. Allmon et al. (2000) asserted that 

training employees to be multi-skilled can increase labour productivity in construction. 

Importantly, activity-oriented training is one of the practices that can drive labour 

productivity in construction projects. In a related development, Rojas and Aramvareekul 

(2003) recommended that construction workers attend site-specific training or induction 

before commencing any activity on a site. Obtaining and retaining talented people is the basis 

for achieving organisational success, due to the shortage of talented people. However, training 

is not a one-time investment; it is a continuous string of investments. Not only is training 

essential for generating skilled staff, but it is also necessary for maintaining the high level of 

skills required by the highly dynamic, ever-changing workplace (Kumari, 2017). Finally, 

Sabiu et al. (2016) found a positive association between training and development and 

organisational performance. They asserted that training and development practice is a 

necessary element of HRM. It plays a pivotal role in maintaining essential competence and 

increasing abilities, flexibility, work adaptability, and employee motivation. Thus: 

H1: there is a significant relationship between training/development and organisational 

performance (non-financial) of construction firms in Lagos State. 

Human Resource Planning and Organisational Performance 

Previous studies showed a relationship between human resource planning and organisational 

performance. Mursi (2003) revealed a significant and positive relationship between human 

resource planning and organisational performance. Hiti (2000) showed that human resource 

planning positively correlates with organisational performance. Human resource planning 

contributes to organisational success because it ensures that organisations always have a 

concept of the job market and how it relates to its failure. A company that refuses to engage in 

human resource planning to be proactive may find itself with several unfilled positions 

(Huselid, 1995). According to Al Salem (2010), human resources planning is the link between 

the organisation’s overall strategy and human resource management. The strategic plan shows 

human resources management how to attract, recruit, train, and maintain human resources. It 
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is a vital organisational element for maintaining a competitive advantage in the constantly 

changing environment, and it reduces employee turnover in the organisation. Organisation 

survival and growth are the most critical responsibilities which can be fulfilled by planning 

staff succession to ensure the availability of the number and right kind of staff at the right 

time and in the proper position; planning is the business of identifying particular individuals 

as possible succession for specific positions and relevant posts for a particular individual 

already working in the organisation (Bhagul, 2014). Based on this, it is postulated that: 

H2: There is a relationship between Human Resource Planning and Organisational 

Performance 

Employee Relations and Organisational Performance  

Crim and Seijts (2006) revealed that organisational performance is positively related to the 

effective relations between managers and employees. The study stressed the need for 

managers to connect with their employees properly. Osborne and Hammoud (2017) revealed 

that a lower employee engagement in an organisation could result from a hostile work 

environment which could in the long run bring about low productivity. The positive human 

relations between the employers and the employees have been regarded as pivotal in 

enhancing the organisational performance in an organisation (Joel & Andrew 2020). 

According to Shaheen et al. (2017), human relations focus on what level employees are 

engaged with their work. These are achievable through the level of understanding and support 

the manager provides to the employee. The study asserted that research has proven that when 

employees feel at home performing their duties, it creates a positive psychological attitude 

towards the organisation, which is inevitable in fostering employee engagement. The 

organisation must strive to build and nurture employee engagement in this vein. These are 

two-way processes through which employees are highly engaged in work and management 

are sensitive to the needs of their employees and making concerted efforts in meeting their 

needs. Therefore, it is hypothesised that: 

H3: there is a significant relationship between employee relations and organisational 

performance (non-financial) of construction firms in Lagos State. 

CONCLUSION 

It could be said that the success of any organisation depends on the effective and efficient 

utilisation of its human resources. And in every project-based industry, such as the 

construction industry, project performance is tied to the effectiveness of its human resources 

and human resources management practices. The seven (7) human resources management 

theories were identified but two were revealed in this study. The Guest theory holds that, 

human resources management strategies, like differentiation, innovation, and the focus on 

quality and cost reduction, lead to better training appraisal, selection, rewards, job designs, 

involvement, and security, leading to more quality outcomes and commitment flexibility. It 

then affects performance in that productivity increases, innovation is achieved, and limited 

absences, labour turnover, and conflict or customer complaints. While, the Universalism 

theory to human resources management assumes that certain “best” human resources 

management practices contribute to increased organisational performance regardless of the 

organisation’s strategic goals. The review revealed that a set of mutually reinforcing, 

integrated high-performance work practices have a more substantial effect on organisational 

performance than individual human resources practices. Thus, the study concluded that 
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constructions organisations should adopt the best human resources management strategies, 

policies, and practices in order to improve their organisational performance and maintaining 

competitive advantage in the construction industries at large. 
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Sanem Plastik Tasarım Merkezi, Üretim Yöneticisi  

ÖZET 

Dış mekân koşullarına en dayanıklı malzemelerden olan brandalar geniş kullanım alanlarına 

sahiplerdir. Bu sebeple branda ürünlerinin pazardaki geniş kitlesinden yola çıkarak, 

firmamızda pazarlama bölümü tarafından ürün çeşitliliğimizi arttırmak, müşteri ilgi ve 

memnuniyetini kazanmak amacıyla yapılan araştırmalar sonucunda iki farkı özellikteki 

branda numuneleri elde edilmiştir. Elde edilen bu ürünler incelenmek üzere ÜR-GE 

laboratuvarına teslim edilmiştir. Branda numuneleri ÜR-GE personelleri tarafından yapısal ve 

mukavemet özellikleri açısından laboratuvarda incelenmiştir. Elde edilen numune ürünlerin 

PVC özellikte olup olmadığını anlayabilmek için numuneler metil etil ketonda 

çözdürülmüştür. Sonuç olarak iki numunenin de plastisol üst katmanının PVC yapıda olduğu 

anlaşılmıştır. 

Numuneler katmanlarına ayrılarak her katmanın yapısı incelenmiştir. Numune ürünlerin 

mukavemet testleri yapılmış ve ağırlık, ebat gibi özellikleri belirlenmiştir. Daha sonra bezin 

yüzeyinde kullanılan PVC plastisol tutkal gerekli formül çalışmalarına laboratuvarda 

başlanmıştır. Çalışmalarda öncelikle standart kullandığımız hammaddeler denenmiştir. 

Yapılan denemeler sonucunda farklı K değerlerine sahip emülsiyon PVC lerin denenmesine 

karar verilmiştir. Bu sebeple gerekli ya da eksik hammaddeler tedarik edilmiştir.  

Numune ürünlerde kullanılan bezin yapısı FTIR cihazında okutulmuş ve öğrenilmiştir. Aynı 

zamanda bez gramajı da belirlenmiştir. Sonrasında uygun bez numuneleri için tedarikçilerle 

görüşülmüş ve laboratuvarda denenmesi için az miktarda temin edilmiştir. Tüm hammaddeler 

temin edildikten sonra formül çalışmalarına başlanılmış ve çeşitli denemeler sonucunda uyun 

formülasyon ulaşmıştır. Yapılan plastisol formüllerinin viskozite, jelleşme sıcaklığı gibi 

değerleri belirlenmiş ve kaç dakika sonunda kuruduğu kayıt altına alınmıştır.  

Uygun formülde ürünün kendi PVC masa örtüsü üretim hattımızda üretilebilirliğini 

araştırılmaya başlanmıştır. Üretim boyutlarında gerekli hammadde ve bez tedariki sağlamış, 

üretim hattında ürünün üretilebilirliğini ve makinelerin branda üretimi için yeterliliği 

incelenmiştir. Bu kapsamda makinelerin proseslerinde branda bezinin üzerine uygulanacak 

plastisol kaplamanın kuruyabilmesi için çeşitli değişimlere gidilmiştir. Proseste yapılan 

değişiklikler ile muadil ürün denemeleri gerçekleştirilmiştir. Deneme ürünlere ÜR-GE 

bölümü tarafından laboratuvarda gerekli testler yapılmış ve elde edilen ürünün numune 

ürünler ile aynı özelliklere sahip olduğu görülmüştür. Bu kapsamda da üretime hazır bir ürün 

oluşturulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: PVC, Branda, Yeni Ürün Tasarımı, ÜR-GE, Plastisol, FTIR 
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ABSTRACT 

Awnings, one of the most resistant materials to outdoor conditions, have a wide range of uses. 

For this reason, based on the wide mass of awning products in the market, two different types 

of awning samples were obtained as a result of the researches carried out by the marketing 

department of our company to increase our product range and to gain customer interest and 

satisfaction. These obtained products were delivered to the P&D laboratory for examination. 

The awning samples were examined by the P&D personnel in the laboratory in terms of their 

structural and strength properties. The samples were dissolved in methyl ethyl ketone in order 

to understand whether the sample products obtained have PVC properties. As a result, it was 

understood that the plastisol top layer of both samples was in PVC structure. 

The samples were separated into layers and the structure of each layer was examined. The 

strength tests of the sample products were made and their properties such as weight and size 

were determined. Then, the necessary formula studies for PVC plastisol glue used on the 

surface of the cloth were started in the laboratory. In the studies, first of all, the raw materials 

that we use standard were tested. As a result of the trials, it was decided to try emulsion PVCs 

with different K values. For this reason, necessary or missing raw materials were supplied. 

The structure of the cloth used in the sample products was read and learned in the FTIR 

device. At the same time, the fabric weight was determined. Afterwards, suppliers were 

interviewed for suitable cloth samples and a small amount was provided for testing in the 

laboratory. After all the raw materials were procured, the formulation studies were started and 

the appropriate formulation was reached as a result of various trials. Values such as viscosity 

and gelling temperature of the plastisol formulas were determined and the number of minutes 

after which it dried was recorded. 

It has been started to investigate whether the product with the appropriate formula can be 

produced in our own PVC tablecloth production line. Necessary raw materials and cloth were 

supplied in production dimensions, the manufacturability of the product in the production line 

and the adequacy of the machines for the production of awning were examined. In this 

context, various changes have been made in order to dry the plastisol coating to be applied on 

the awning in the processes of the machines. Equivalent product trials were carried out with 

the changes made in the process. Necessary tests were carried out on the trial products by the 

P&D department in the laboratory and it was seen that the product obtained had the same 

properties as the sample products. In this context, a product ready for production was created. 

Keywords: PVC, Awning, New Product Design, P&D, Plastisol, FTIR 

 

1. GİRİŞ 

Brandalar hem kaliteli hem de fiyatlarının uygun olmasından dolayı sıklıkla tercih 

edilmektedir. Su tutmayan özelliğe sahiptirler. Aynı zamanda güneş ve ışığı da geçirmez ve 

her mevsimde güvenli bir kullanım sağlar. Brandalar, kış bahçesi tasarımlarında, kafelerin 

dışa bakan kısımlarında, pergola ve tente yapımında, inşaat sektöründe yapı malzemelerinin 

üzerini öretmede, çadır, tente ve yelken yapımında kullanılmaktadır. Brandaların bu denli 

yaygın kullanımından ve pazardaki yerinin öneminden dolayı firmamızda pazarlama bölümü 

tarafından ürün çeşitliliğimizi arttırmak, müşteri ilgi ve memnuniyetini kazanmak amacıyla 

yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen branda numuneleri üretilebilirliğini incelenmesi 
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için ÜR-GE bölümüne teslim edilmiştir. Branda ürünleri geleneksel olarak kaplama hatlarında 

üretilmektedir. Bu çalışmada branda ürünlerinin kaplama hattından ziyade firmamızın sahip 

olduğu PVC masa örtüsü üretim teknolojisiyle üretilmesi incelenmiştir.  

2. GELENEKSEL BRANDA ÜRETİM TEKNOLOJİSİ 

Kaplama işlemi, esnek alt tabakadan oluşan hareketli bir ağ üzerine bir kaplama malzemesinin 

uygulanmasından oluşur. Taşıyıcı alt tabaka kâğıt, film, bez veya alüminyum folyo olabilir. 

Branda üretim proseslerinde genellikle alt tabaka olarak farklı kalınlıklar ve dokuma 

sıklıklarında polyester bez kullanılmaktadır. Bez yüzeyine uygulanan polimerik katmana 

plastisol katman denmektedir. Plastisol katman “doctor blade” adı verilen bıçak yardımıyla 

uygulanmaktadır. Bu bıçak yardımı ile Şekil 1’de de gösterildiği gibi uygulanan plastisolün 

kalınlığı kontrol edilir (Shim, 2015).  

 
Şekil 1. Plastisol uygulaması (Shim, 2015) 

 

Standart bir branda üretim prosesi Şekil 2’de verilmiştir. Plastisol ile kaplanan bez ısıtılır ve 

plastisol katman polimerize edilir. Kalın bir kaplamanın gerekli olduğu durumlarda, ardışık 

kaplama katmanları, katman üzerine katman uygulanarak inşa edilebilir. Son olarak, 

kaplamanın estetik veya teknik olarak güçlendirilmesi için ince bir üst tabaka uygulanabilir 

(URL 1). Üst tabaka genellikle lak uygulaması ile yapılır. Uygulanan lak ile branda 

numunelerine yüksek UV koruma, yüksek mukavemet, su geçirmezlik, alev geciktirici gibi 

özellikler kazandırılmaktadır.  
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Şekil 2. Branda üretim prosesi (URL 1) 

 

Kaplamanın faydası, alt tabakaya kaplama malzemesinden elde edilen gelişmiş estetik ve 

fiziksel özellikleri sağlamasıdır. Geleneksel yöntem olan kaplama ile üretilen branda ürünleri 

çadır, şemsiye, güneş koruma sistemlerinde, medikal uygulamalarda, tarımsal sulama, sera ve 

atık su tahliye sistemlerinde, ilk yardım ve kurtarma ünitelerinde, denizcilik endüstrisi için 

koruyucu örtülerde, değişik iklim koşullarına uyum sağlayan yüksek mukavemetli ürünlerde 

ve dinlence alanları için açık hava uygulamalarında kullanılmaktadır. 

3. ÇALIŞMANIN AMACI VE YÖNTEMİ 

Firmamızda pazarlama bölümü tarafından ürün çeşitliliğini arttırmak, müşteri ilgi ve 

memnuniyetini kazanmak amacıyla yapılan araştırmalar sonucunda branda numuneleri 

(Numune A ve B) elde edilmiştir. Elde edilen branda numuneleri ÜR-GE personelleri 

tarafından yapısal ve mukavemet özellikleri açısından laboratuvarda incelenmiştir. Elde 

edilen numune ürünlerin PVC özellikte olup olmadığını anlayabilmek için numuneler metil 

etil ketonda çözdürülmüştür. Sonuç olarak iki numunenin de plastisol üst ve alt katmanının 

PVC yapıda olduğu anlaşılmıştır. Numuneler katmanlarına ayrılarak her katmanın yapısı 

incelenmiştir. Daha sonra bezin yüzeyinde kullanılan PVC plastisol tutkal gerekli formül 

çalışmalarına laboratuvarda başlanmıştır. Yapılan denemeler sonucunda farklı K değerlerine 

sahip emülsiyon PVC lerin denenmesine karar verilmiştir. Bu sebeple gerekli ya da eksik 

hammaddeler tedarik edilmiştir. Tüm hammaddeler temin edildikten sonra formül 

çalışmalarına başlanılmış ve çeşitli denemeler sonucunda uyun formülasyon ulaşmıştır. 

Yapılan plastisol formüllerinin viskozite, jelleşme sıcaklığı gibi değerleri belirlenmiş ve kaç 

dakika sonunda kuruduğu kayıt altına alınmıştır. 

Çalışmada uygun formülde ürünün kendi üretim hattımızda üretilebilirliğini araştırılmaya 

başlanmıştır. Üretim boyutlarında gerekli hammadde ve bez tedariki sağlamış, üretim hattında 

ürünün üretilebilirliğini ve makinelerin branda üretimi için yeterliliği incelenmiştir. Proseste 

yapılan değişiklikler ile muadil ürün denemeleri gerçekleştirilmiştir. Deneme ürünlere ÜR-GE 

bölümü tarafından laboratuvarda gerekli testler yapılmış ve elde edilen ürünün numune 

ürünler ile aynı özelliklere sahip olduğu görülmüştür. Bu kapsamda da üretime hazır bir ürün 

oluşturulmuştur. 
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4. BULGULAR 

4.1. Numune analizi 

Firmamızda pazarlama bölümü tarafından ürün çeşitliliğini arttırmak amacıyla sürekli bir 

piyasa araştırması yapılmaktadır. Yapılan araştırmalar sonucunda branda numuneleri 

incelenmek üzere ÜR-GE laboratuvarına teslim edilmiştir. Teslim edilen branda 

numunelerinin yapısı ve bu numunelerinin firma kapsamında üretilebilirliğini ÜR-GE bölümü 

tarafından incelenmiştir. Numunelerin yapısının belirlenmesi için ürünler metil etil keton 

(MEK) solventinde çözdürülmüştür. İşlem sonrasında numune üzerindeki ve altındaki polimer 

katman MEK ile parçalanmıştır. Böylelikle de branda numunelerinin alt ve üst katmanlarda 

PVC plastisol uygulaması olduğu görülmüştür. Ayrışma işlemi sonrasında ara katmanda bez 

kullanıldığı görülmüştür.  

 

Şekil 3. Numune katmanları 

Branda numunelerinin incelenmesiyle Tablo 1’deki sonuçlara ulaşılmıştır. Yapılan bu analiz 

sonrasında uygulanan PVC plastisol tutkal için gerekli formül çalışmalarına laboratuvarda 

başlanmıştır. 

Tablo 1. Numune ürün analizi 

TEST ADI BİRİM NUMUNE A NUMUNE B 

TOPLAM GRAMAJ g/m
2
 400 630 

TOPLAM KALINLIK mikron 300 500 

BEZ GRAMAJ g/m
2
 145 220 

BEZ KALINLIK mikron 250 400 

PLASTİSOL TOPLAM GRAMAJ g/m
2
 255 410 

PLASTİSOL TOPLAM KALINLIK mikron 50 100 

AKIŞ YÖNÜ KOPMA KUVVETİ N/mm
2
 74 156 

AKIŞ YÖNÜ UZAMA MİKTARI mm 24 15 

AKIŞA TERS KOPMA KUVVETİ N/mm
2
 103 377 

AKIŞA TERS UZAMA MİKTARI mm 10 12 

 

Plastisol kısımları MEK de çözdürülen branda numunelerinin bez özelliklerini öğrenebilmek 

için numuneler mikroskop altında incelenmiş ve bez özellikleri saptanmıştır. İncelemelere 

sonucunda Şekil 4 ve 5’de görüldüğü üzere A numunesine mikroskop altında bakıldığında bez 
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kabarcıklarının boyutunun 1,2 mm x 0,7 mm olduğu görülmüştür. B numunesinde ise 0,13 

mm x 0,11 mm olduğu görülmüştür. 

 

Şekil 4. Numune A 

 

Şekil 5. Numune B 
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Numune ürünlerde kullanılan iki farklı bez numunesinin yapısını belirlemek üzere Fouirer 

Transform Infrared Spektrofotometre (FTIR) cihazında incelemeler yapılmıştır. Yapılan 

incelemeler sonucunda Şekil 6,7 ve 8’de verilen grafiklere ulaşılmıştır.  

 

Şekil 6. Numune A 

 

Şekil 7. Numune B 
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Şekil 8. Numune A ve B karşılaştırılması 

 
Şekil 9. Polyester bez FTIR grafiği (URL 2) 
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A ve B numuneleri kendi aralarında da kıyaslanmış ve ikisinin de aynı yapıda olduğu 

görülmüştür. Elde edilen dalga boylarına bakıldığında 1700, 1200, 1000 ve 700 ‘de belirgin 

bir şekilde pikler görülmüştür. Bu dalga boylarında bez yapısının polyester olup olmadığını 

anlamak amacıyla literatür araştırmaları yapılmıştır ve Şekil 9’da verilen grafiğe ulaşılmıştır 

(URL 2). Elde edilen grafiklerdeki dalga boyları karşılaştırılmış ve bez yapısının polyester 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

4.2. Formül çalışmaları 

Formül çalışmalarına başlamadan önce branda numunelerinde kullanılan bez ile aynı 

özelliklere sahip bezler tedarikçilerden temin edilmiştir. Tedarik edilen numune bezler Şekil 

10’de gösterilmektedir. 

 

Şekil 10. Numune bezler 

Numune A, B ve E’nin üretim için uygun olacağına karar verilip, tedarikçiden gramaj ve en 

bilgisi talep edilmiştir. Bezlere ait bilgiler Tablo 2’de verilmiştir. 
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Tablo 2. Bez bilgileri 

 En (cm) Gramaj (g/m
2
) 

Numune A 150 140 

Numune B 150 205 

Numune E 150 290 

 

 

Laboratuvarda elde edilen bilgiler doğrultusunda formül çalışmalarına başlanmıştır. Çalışılan 

formüller Tablo 3’de gösterilmiştir. 

Tablo 3. Formül çalışmaları 

Deneme 

Numara

sı 

Numune A Numune B 

PV

C 1 

PV

C 2 

Dolg

u 

Plastifiy

an 

Pigme

nt 

PV

C 1 

PV

C 2 

Dolg

u 

Plastifiy

an 

Pigme

nt 

1 100 
 

50 75 0,5 100 
 

50 75 2 

2 100 
 

50 75 0,5 100 
 

50 75 2 

3 75 25 25 75 0,5 75 25 25 75 2 

4 50 50 25 75 0,5 50 50 25 75 2 

5 50 50 25 75 0,5 50 50 25 75 2 

6 50 50 25 75 0,5 50 50 25 75 2 

7 25 75 25 80 0,5 25 75 25 80 2 

8 25 75 25 80 0,4 25 75 25 80 1,5 

9 25 75 25 80 0,3 25 75 25 80 1 

10 25 75 25 80 0,2 25 75 25 80 0,08 

 

Uygun bez numunelerine karar verilen formül ile uygulamalar yapılacak olunup laboratuvar 

çaplı numune üretimi gerçekleştirilmiştir. Her bir formül bezin ön ve arka yüzeyine K-bar 

uygulaması ile çekilmiş, 120-140 °C aralığında tambur yüzeyinde pişirilmiştir. Her iki 

numune denemesi için de Formül 10 uygun bulunmuştur. Formül 10’un uygun görülme 

sebebi ise çalışılan formüller arasından numune ürünlere en yakın kopma, uzama, gramaj ve 

kalınlık değerlerine bu formül ile ulaşılmış olunmasıdır.  

4.3. Laboratuvar çaplı üretim denemeleri 

A branda numunesi için 140 g/m
2
 olan A numune bezi, B branda numunesi için 205 g/m

2
 olan 

B numune bezi kullanılması uygun görülmüştür. Bu bezler ile denemeler yapılmış olup 

deneme sonuçları Tablo 4’de verilmiştir.  
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Tablo 4. Deneme sonuçları 

TEST ADI BİRİ

M 

NUMUN

E A 

NUMUN

E B 

DENEM

E A 

DENEME 

B 

TOPLAM GRAMAJ g/m
2
 400 630 480 760 

TOPLAM KALINLIK mikron 300 500 350 600 

BEZ GRAMAJ g/m
2
 145 220 140 205 

BEZ KALINLIK mikron 250 400 250 400 

PLASTİSOL TOPLAM 

GRAMAJ 

g/m
2
 255 410 335 540 

PLASTİSOL TOPLAM 

KALINLIK 

mikron 50 100 100 200 

AKIŞ YÖNÜ KOPMA N/mm
2
 74 156 83 162 

AKIŞ YÖNÜ UZAMA mm 24 15 19 13 

AKIŞA TERS KOPMA N/mm
2
 103 377 112 360 

AKIŞA TERS UZAMA mm 10 12 8 11 

 

Üretim yöntemi olarak kendi masa örtüsü ürünlerimizi tutkal ile lamine etmek için 

kullandığımız Şekil 11’de verilen laminasyon hattı kullanılmıştır. Laminasyonda kullanılan 

tutkal silindiri yardımı ile beze tutkal ya da PVC plastisol verilmiş ve daha sonra tutkallı 

yüzey sıcak tambura değecek şekilde geçirilerek mevcut yöntemlerden farklı bir şekilde 

tutkalın kurutulması sağlanmıştır. Tambur sıcaklıkları 120-140 °C olarak ayarlanmış ve bu 

sıcaklığın plastisol katmanı pişirmek için yeterli olduğu anlaşılmıştır.  

 

 III. INTERNATIONAL HALICH CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

 

 

               www.izdas.org                                                                                                  March 12-13, 2022, İstanbul, TURKEY469



 
Şekil 5. Laminasyon hattı 

Tablo 4’de verilen deneme sonuçları doğrultusunda A ve B branda numunelerine deneme A 

ve deneme B ile yaklaşılmış ve benzer sonuçlar elde edilmiştir. Proje sonucunda üretimi 

yapılabilecek bir ürün laboratuvarda üretilmiş ve seri üretime hazır hale getirilmiştir. 

,5. SONUÇ ve KAZANIMLAR 

“Dış Mekân Koşullarına En Dayanıklı Malzeme: Branda Tasarımı Ve Laboratuvar Çaplı 

Numune Üretimi” projesinin sonucunda var olan üretim hattında laboratuvar çaplı yeni bir 

ürününün üretilerek, var olan üretim hattında yeni bir ürününün üretilmiş, üretim tekniği 

geliştirilmiştir. Aynı zamanda müşterilere ürün çeşitliliği sunularak müşteri bağlılığı 

arttırılmış ve yeni pazarlara girebilme şansı yaratılmıştır. 
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Yüksek Lisans Öğrencisi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden 

Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı 

 

ÖZET 

Sporun büyük kitlelere ulaşması, sporun sadece faaliyet olarak değil, maddi ve manevi olarak 

da başarının önemini ön plana çıkarmaktadır. Branş özgü oyuncuların seçiminde, seçilen 

sporcunun uygulanacak olan antrenman programlarına cevap vermesi, antropometrik 

yeterliliğin başarının elde edilmesinde önemli rol oynamaktadır. İnsan vücudu farklı yoğunluk 

ve oranlarda bulunan kemik, yağ ve kaslardan oluşmaktadır.  Farklı oranlarda içeren 

bileşenler spordaki branşlara göre farklı olarak performansı oldukça etkilemektedir. Vücut 

kompozisyonunun ve yapısının belirlenmesi ile vücudun birbirlerine oranları dikkate alınır.  

Hentbol oldukça dinamik ve güç gerektiren bir spor dalıdır. Hentbolda spora başlama yaşı 8-

10 ve performans yaşı ise 20-32’dir.  Hentbolda teknik ve taktik önemli olup, sporcuların 

fiziksel özelliklerinin avantajları oldukça daha fazladır. Hentbolcuların yapısal özelliklerine 

bakıldığında uzun bacak ve kollara, uzun boya sahip, kilolarının relatif kuvvetini optimal bir 

düzeyde kullanabilecek özelliğe sahip olduğu ve vücut yağ ortalaması ortalamanın altında 

olup, kilolarındaki artışın ortalamanın üstünde olduğu görülür. Hentbolcu bayanların 

erkeklere göre boy ve kilo ortalamaları düşük olmasına rağmen vücut yağ oranlarında 

yükseklik görülmüştür.  

Bu araştırmanın amacı, olimpik bir spor branşı olan hentbol ile ilgili yapılan çalışmalarda sık 

kullanılan antropometrik ölçümleri ve değerlerini inceleyerek bu branş için sporcu seçiminde, 

fiziksel özelliklere ait gereksinimlerini ve günümüz hentbolun önemine değinmektir. 

Hentbolda sporcuların yüksek performans için fiziksel yapılarının nasıl olması gerektiği ile 

ilgili bilgilere yer verilecektir. 
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ABSTRACT 

The fact that sports reach large masses highlights the importance of success not only as an 

activity, but also financially and morally. In the selection of branch-specific players, the 

selected athlete's response to the training programs to be applied plays an important role in 

achieving success in anthropometric competence. The human body consists of bones, fat and 

muscles in different densities and proportions. Components containing different proportions 

affect the performance quite differently according to the branches in sports. By determining 

the body composition and structure, the proportions of the body to each other are taken into 

account. 
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Handball is a very dynamic and demanding sport. In handball, the starting age is 8-10 and the 

performance age is 20-32. Technique and tactics are important in handball, and the 

advantages of the physical characteristics of the athletes are considerably higher. Considering 

the structural features of handball players, it is seen that they have long legs and arms, long 

stature, have the ability to use the relative strength of their weight at an optimal level, their 

body fat average is below the average, and their weight gain is above the average. Although 

the average height and weight of the female handball players were lower than the males, the 

body fat ratios were higher. 

The aim of this research is to examine the anthropometric measurements and their values, 

which are frequently used in studies on handball, which is an Olympic sport branch, and to 

mention the needs of physical characteristics and the importance of today's handball in the 

selection of athletes for this branch. Information about how the physical structures of the 

athletes in handball should be for high performance will be given. 

Keywords: Handball, anthropometry, physical structure, woman, man 

 

GİRİŞ 

Günümüzde sporun büyük kitlelere ulaşılması, sporun sadece faaliyet olarak değil, maddi ve 

manevi olarak da başarının önemini ön plana çıkarmaktadır. Başarıya ulaşmak isteyen 

antrenörlerin ve ulaşmış oldukları başarının sürdürebilmesi için sporcularının yeterli fiziksel, 

zihinsel gelişimlerinin oldukça etkisi olmaktadır. Branş özgü oyuncuların seçiminde, seçilen 

sporcunun uygulanacak olan antrenman programlarına cevap vermesi, antropometrik 

yeterliliğin başarının elde edilmesinde önemli rol oynamaktadır ve hedeflere yönelik fiziksel 

yeterliliğin bilimsel olarak ortaya konmasındaki çalışmalara ilgi artmaktadır. 

Vücut tipleri ve boyutları alanında bilgi veren bilim dalı antropometridir. Dünyada yapılan 

antropometrik özelliklerinin alanındaki çalışmalarda, vücut tiplerinin hangi sportif alana 

uygun olduğu araştırılıp ve bu değerlerin, takımların alt yapılara seçilmesinde çocukların 

başarılarında çok önemli rol oynadığı düşünülmektedir. Yetenek seçiminin sporcularda 

morfolojik planlama esasları dikkate alınıp antropometrik değerlerine ve özelliklerine 

yapılması, aday sporcunun doğru branşlara yönlendirilmesinde önemli rol oynamaktadır 

(Yıldırım, 2009). 

İnsan vücudu farklı yoğunluk ve oranlarda bulunan kemik, yağ ve kaslardan oluşmaktadır.  

Farklı oranlarda içeren bileşenler spordaki branşlara göre farklı olarak performansı oldukça 

etkilemektedir. Test programları sayesinde fiziksel yapılarının branşa özgü uygunluğunu 

ortaya koyar. Spor bilimciler bu sebeple sporcuların fizyolojik profillerine dahil olmakla, 

fiziksel profillerini ve vücut kompozisyonlarını da araştırma alanına dahil etmişlerdir (Albay 

vd.,  2008).  

Antropometrik değerlerin değerlendirilmesinde, vücut kompozisyonunun ve yapısının 

belirlenmesi ile vücudun birbirlerine oranları dikkate alınır. Beraberinde ideal kilonun 

belirlenmesi, branş ile fiziksel yapının arasındaki uygunluğun değerlendirilmesi, branş veya 

çalışman kolunun antropometrik yapıya etkileri de önemlidir (Yıldırım ve Özdemir, 2010).   

Hentbol, bir takımın sahada 7 oyuncu (1 kaleci ve 6 saha oyuncusu) maksimum 14 kişilik 

kadroya sahip sporcuların mücadele sarf ettiği salon sporudur (Yurdunmalı, 2019).  Dünyada 

milyonlarca hentbol oynayan olup, ulusal ve uluslararası etkisinin hızla artması, hala 

gelişmekte olup ilgi odağı olan bir branştır. Oynayış kriterlerinin kolay olmasından dolayı 
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belirgin olarak sosyal, fiziksel ve psikolojik olarak gençler ve çocuklar tarafından sevilen 

aktivitelerden biri haline gelmiştir. Hentbol, iki farklı takımın belirli oyun kuralları dahilinde 

dostça üstünlük gösterdiği mücadele türüdür. Öncesinde planlanan çalışmalar dahilinde oyun 

içi teknik, taktik oyunculara kazandırabilir. Bazı çeşitli temel motorik özelliklerin ise 

sporcunun ilk yaşlardan bakılarak başlatılıp geliştirilmesi sağlanmalıdır (Demirman, 2021). 

Sporcunun antropometrik gelişiminde ve branşta uzmanlaşmasında etkili olan faktör ise 

sporcunun yaşıdır. Hentbola başlama yaşı 8-10, performans yaşı 20-32 arasındadır 

(Büyükeroğlu, 1989). 

Hentbol oldukça dinamik ve güç gerektiren bir spor dalıdır. Hentbolda teknik ve taktiğin 

önemli olup sporcuların fiziksel özelliklerinin avantajları oldukça daha fazladır. Fiziksel 

açıdan uygun bir hentbolcunun uzun boylu, gelişmiş kas yapılı, deneyimli, oyun kurallarına 

uyan, maçlarda asgari hata ile oynayabilme özelliklerine sahip olması gerekmektedir (Savucu 

vd., 2006). Oyun sırasında çok görülen hızlı hücumların oldukça sprint ve çıkış yeteneğini 

olması zorunludur. Düşerek, sıçrayarak, vücut aldatmaları ve dönerek bükülü atışların fiziksel 

özelliklerin önemi oldukça önem taşır. Dikey ve yatay olarak atılan şutların, galibiyetlerinde 

önemli yer oynamaktadır (Yıldırım, 2009). Sporcular yerleşik hücumda genelde savunma 

üzerinden atış yapmaya çalışırlar, şıçrama yüksekliği ile vücut kompozisyonu arasında yakın 

bir ilişki olduğu bilinmektedir (Çınarlı, 2016). 

Hentbolda oyun koşullarını karşılamak için tüm yaş gruplarında boy, kilo ve vücut 

kompozisyonu oldukça önemlidir (Hoppe vd.,  2017). Üstün performans elde etmek için boy 

Uzunluk ve vücut ağırlığı gibi fiziksel özelliklerin, gelişen dünya hentbolu için üstün 

performans yolunda önemli parametrelerden biri olduğu bilinir (Savucu vd., 2006). Hentbol 

gibi takım sporlarında boy Uzunluk, bu spor branşlarına başlarken en önemli faktörlerden 

biridir (Duyul, 2005). Hentbolcuların yapısal özelliklerine bakıldığında uzun bacak ve kollara, 

uzun boya, kilolarının relatif kuvvetini optimal bir düzeyde kullanabilecek özelliğe sahip 

olduğu ve vücut yağ yüzdelerinin ortalamadan düşük olduğu ancak ortalamanın üzerinde 

kiloya sahip olduğu görülmektedir (Alp vd., 2015)  

Bulgurcuoglu ve Karadenizli (2018)’nin genç hentbolcular üzerinde yaptığı çalışmada 

antropometri değerlerinden olan kulaç Uzunluk ile çeviklik değerleri ne kadar iyi ise dayanma 

adımı ile yapılan kale atışlarında top hızının o kadar yüksek ve şiddetli olduğunu 

belirlemişlerdir. 

YÖNTEM 

Bu çalışmanın amacı olimpik bir spor branşı olan hentbolun gerekli olan antropometrik 

değerlerini inceleyerek sporcu seçiminde, hentbol fiziksel özelliklere ait gereksinimlerini ve 

günümüz hentbolun önemine değinmektir. Bu çalışmada konuyla ilgili özellikle güncel 

çalışmalar bir araya getirilerek hentbolda yüksek performans için antropometrik özelliklerin 

nasıl olması gerektiği ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. 

Bu araştırma derleme türünde yapılan bir araştırmadır. Yazı taraması yapılırken Google 

Akademik, Dergipark ve akademik web sayfalarından yararlanılmıştır. Tarama yapılırken 

“Hentbol, antropometri, fiziksel yapı, kadın, erkek” kelimeler anahtar kelime olarak 

kullanılmıştır. 

TARTIŞMA ve SONUÇ 

Kadın ve erkek hentbolcularda sık kullanılan antropometrik ölçümler ve değerleri aşağıda 

Tablo 1, Tablo 2 şeklinde verilmiştir. 
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Tablo 1. Erkek Hentbolcularda Sık Kullanılan Antropometrik Ölçümleri ve Değerleri 
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180.05

±4.25 

82.29±

9,53 

19.02±

3.12 
 

77.50±

6.44 
     

86,30±

6,75 

29,75±

2,15 

38,81±

1,49 
 

53,8±4

,75 
  

39.13±

1.91 
  

95.52±

4.50 

18.08±

0,96 

Albay 

vd., 

2008 

188,74

±7,32 

89,96±

11,22 

16,77±

3,87 
 

82,94±

5,56 

36.74±

2.44 

29.27±

1.82 

117,20

±6,15 
      

57,61±

4,16 

43.78±

2.70 
 

39,5±3

,05 

46.38±

2.96 
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4.89 
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1,00 

Yıldırım
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11.3 
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07 
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2009 
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2018 
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86.63±
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2010 
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1.19 
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2014 
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15,05 
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Eler ve 

Bereket, 

2001 
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ark, 

2018 
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n, 2019 
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1 
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2016 
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2017 
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4 
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3,22 
                  

Şentürk, 

2016 

184,73
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8,87 
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89,50±

11,14 

17,51±

4,47 

25,40 

2,66 
                  

Şentürk, 

2016 

188,94

±6,56 
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190,00 92,00  25,60                   

Hoppe 

vd., 

2017 
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±0,63 

91,09±

1,32 
                    

Emre 

vd., 

2021 

 III. INTERNATIONAL HALICH CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

 

 

               www.izdas.org                                                                                                  March 12-13, 2022, İstanbul, TURKEY475



 

 

Tablo 2. Kadın Hentbolcularda Sık Kullanılan Antropometrik Ölçümleri ve Değerleri 

 

Sonuç olarak; erkek ve kadın hentbolcularda antropometrik ölçümlerinde, boy, kilo, vücut 

ağırlığı, vücut yağ yüzdesi, çevre ve uzunluk değerlerinin çok sık kullanıldığı ve aynı 

zamanda uygun aralıktaki değerlerin sporcunun performansına da olumlu etki ettiği 

görülmektedir.  

Bu tarz çalışmalar daha fazla kadın ve erkek hentbol takımlarını ve sporcuları kapsayacak 

şekilde yapılabilir. Uluslararası hentbol takımları ve sporcuları üzerinde buna benzer 

çalışmalar yapılarak Türk takımlarıyla karşılaştırmalar yapılabilir. Araştırma diğer spor 

branşlarında da uygulanabilir.  

Kadın ve erkek hentbolcularda yapılan ulusal ve uluslararası literatür taramasında özellikle 

vücut kompozisyonu ve üst ekstremiteye yönelik ölçümlerin alt ekstremiteye göre biraz daha 

fazla yapıldığı görülmektedir. Hentbol sporcularına üst ekstremiteye ile beraber alt ekstremite 

antropometrik ölçümlerinin daha detaylı olarak yapılması hatta bacak hacim ve kütle ölçümü 

gibi spesifik antropometrik ölçümlerinin yapılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir. 
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Pueo vd., 

2020 

171.31±7.4

2 

67.55±8.0

6 
   

171.57±9.2
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Vila vd., 

2012 

172,05±5,2

6 

67,22±6,4
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Eler vd., 

2020 

174.94±3.4
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66.35±4.6
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Chen ve He, 

2013 
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ÖZET 
Makalede ilk önce Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesini 

etkileyen ana faktörlerden söz edilmişdir. Bu faktörler Bakü, Nahçıvan ve Türkiye arasında, 

Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye, Azerbaycan-İran-Türkiye arasında uygun bir ulaşım 

sisteminin mevcudiyeti, Azerbaycan'ın Türkiye üzerinden Batı pazarına erişimi, 

Azerbaycan'ın Türkiye'nin Orta Asya'ya açılan kapısı rolünü oynaması, Azerbaycan'ın ham 

maddeler, özellikle petrol ve gaz tedariki ile  ilgilidir. Ayrıca halkların benzerliği, aynı 

kültürü, dini, ortak dili ve soyları da bu ilişkilerde ek bir etkiye sahiptir. Bu unsurlar ikili 

ilişkilerin gelişmesine ve daha da güçlenmesine katkı sağlamaktadır. 

Bugün Azerbaycan ve Türkiye çeşitli alanlarda ilişkiler kurmuştur. İki ülke arasındaki önemli 

projeler arasında Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı (BTC), Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz 

boru hattı (BTE), Bakü-Tiflis-Kars demiryolu (BTK), Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı 

(TANAP) ve Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) yer alıyor. Bu projelerin her iki ülkenin 

bölgedeki konumuna, stratejik önemine katkısı bulunmaktadır. Bölgesel enerji güvenliğinin 

sağlanmasına, gelirlerin artırılmasına, istihdamın ele alınmasına ve ayrıca nüfusun refahının 

iyileştirilmesine olumlu bir etkisi olmuştur. 

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki tarım, hizmet sektörü, sanayi ve üretim, ulaştırma ve 

iletişim, inşaat sektörü alanlarındakı ticari ilişkileri, yatırımları analiz edilmişdir. 

Azerbaycan'ın Türkiye ekonomisine yaptığı doğrudan yabancı yatırım, Türkiye'den 

Azerbaycan'a yapılan doğrudan yabancı yatırım ve yatırımların sektörlere göre dağılımı 

grafikler üzre gösterilmişdir. Azerbaycan ve Türkiyenin ticaret cirosunun yapısını, iki ülkenin  

toplam ticaret hacmindeki payı, mal ihracatı ve ithalatındakı payı gösterilmişdir. 

 

Anahtar kelimeler: Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı (BTC), Bakü-Tiflis-Erzurum 

doğalgaz boru hattı (BTE), Bakü-Tiflis-Kars demiryolu (BTK), Trans Anadolu Doğal Gaz 

Boru Hattı (TANAP), Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP), yabancı yatırımlar, idhalat, ihracat, 

dış ticaret cirosu 

 

Abstract 
In the article, firstly, the main factors affecting the development of economic relations 

between Azerbaijan and Turkey were mentioned. These factors are the existence of a 

convenient transportation system between Baku, Nakhchivan and Turkey, between 

Azerbaijan-Georgia-Turkey, Azerbaijan-Iran-Turkey, Azerbaijan's access to the Western 

market through Turkey, Azerbaijan playing the role of Turkey's gateway to Central Asia. It 

deals with Azerbaijan's supply of raw materials, especially oil and gas. In addition, the 

AZERBAYCAN'IN TÜRKİYE İLE EKONOMİK İLİŞKİLERİNİN 

ALANLAR ÜZRE ANALİZİ 
AREA ANALYSIS OF AZERBAIJAN'S ECONOMIC RELATIONS WITH TURKEY 

İSGƏNDƏRLİ Aytac Ramin 

Yüksek Lisans Öğrencisi, Bakü Devlet Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Coğrafya 
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similarity of peoples, the same culture, religion, common language and ancestry also have an 

additional effect on these relations. These factors contribute to the development and further 

strengthening of bilateral relations. 

Today, Azerbaijan and Turkey have established relations in various fields. Among the 

important projects between the two countries, Baku-Tbilisi-Ceyhan oil pipeline (BTC), Baku-

Tbilisi-Erzurum natural gas pipeline (BTE), Baku-Tbilisi-Kars railway (BTK), Trans-

Anatolian Natural Gas Pipeline (TANAP) and Trans Adriatic Pipeline (TAP). These projects 

contribute to the position and strategic importance of both countries in the region. It has had a 

positive impact on ensuring regional energy security, increasing incomes, addressing 

employment, and also improving the well-being of the population. 

Commercial relations and investments between Turkey and Azerbaijan in the fields of 

agriculture, service sector, industry and production, transportation and communication, 

construction sector were analyzed. Foreign direct investment made by Azerbaijan in the 

Turkish economy, foreign direct investment from Turkey to Azerbaijan and the distribution of 

investments by sectors are shown in graphs. The structure of the trade turnover of Azerbaijan 

and Turkey, the share of the two countries in the total trade volume, the share in the export 

and import of goods are shown. 

Keywords: Baku-Tbilisi-Ceyhan oil pipeline (BTC), Baku-Tbilisi-Erzurum natural gas 

pipeline (BTE), Baku-Tbilisi-Kars railway (BTK), Trans Anatolian Natural Gas Pipeline 

(TANAP), Trans Adriatic Pipe Hotline (TAP), foreign investments, imports, exports, foreign 

trade turnover 

 

1. GİRİŞ 
Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler, tarihi ve kültürel yakınlığa ve karşılıklı 

stratejik ortaklığa dayanmaktadır. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler çok yönlü ve 

yoğundur. Bu ilişki ticarete, yatırıma ve diğer projelere yansımaktadır. Ekonomik ilişkiler, 

Türkiye ve Azerbaycan'ın hem ulusal hem de bölgesel olarak prestijini ve ekonomik gücünü 

artırmada önemli rol oynamaktadır. 

Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler bağımsızlığın ilk yıllarından itibaren 

gelişmiştir. İlk olarak, 1 Kasım 1992 yılında Ankara'da Azerbaycan ile Türkiye arasında 

"Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması" imzalanmış ve 23 Ocak 1993 yılında yürürlüğe 

girmiştir. 

Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesini etkileyen ana faktörlerden 

biri Bakü, Nahçıvan ve Türkiye arasında uygun bir ulaşım sisteminin mevcudiyetidir. 

Azerbaycan'ın Türkiye ile kara sınırının sadece Nahçıvan ile olduğunu belirtmek gerekir. 

Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesini etkileyen bir diğer faktör 

de Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye, Azerbaycan-İran-Türkiye arasında uygun ulaşım 

bağlantılarının varlığıdır. Azerbaycan'ın Türkiye ile ilişkileri İran ve ya Gürcistan ile 

mümkündür. Ve bu bölgede bir ulaşım sisteminin varlığı ilişkiler üzerinde olumlu bir etkiye 

sahiptir. 
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Bu ülkelere yakınlığın olmaması ve bu pazarlara doğrudan erişimin olmaması, Azerbaycan'ın 

Batı Avrupa ülkeleriyle işbirliğinin daha da genişlemesi üzerinde sınırlayıcı bir etkiye 

sahiptir. Bu pazarlara erişim Rusya Federasyonu üzerinden mümkündür. Ancak 

Azerbaycan'ın Rusya ile çatışan çıkarları bu fırsatı sınırlamaktadır. Bu durumda 

Azerbaycan'ın Türkiye üzerinden Batı pazarına erişimi vardır. Böylece Türkiye, Azerbaycan 

ile Batılı ülkeler arasında bir köprü rolü oynamaktadır. 

Azerbaycan'ın aksine, Türkiye'de ham maddeler, özellikle petrol ve gaz tedariki yetersizdir. 

Bu nedenle Türkiye'nin Azerbaycan ve diğer Orta Asya cumhuriyetleri ile işbirliği önemlidir. 

Türkiye'yi bu ülkelere bağlayan transit yolların ve doğalgaz boru hattı güzergahlarının 

belirlenmesinde Azerbaycan'ın konumu her zaman ilgi odağındadır.  

Azerbaycan, Türkiye'nin Orta Asya'ya açılan kapısı rolünü oynuyor. Böylece yukarıda sayılan 

unsurlar ikili ilişkilerin gelişmesine ve daha da güçlenmesine katkı sağlamaktadır. Ayrıca 

halkların benzerliği, aynı kültürü, dini, ortak dili ve soyları da bu ilişkilerde ek bir etkiye 

sahiptir. 

 

2. İKİ ÜLKE ARASINDAKI ÖNEMLİ PROJELER 
İkili ekonomik ilişkilerin bir sonucu olarak bugün Azerbaycan ve Türkiye çeşitli alanlarda 

ilişkiler kurmuştur. Ülkemizin bölgesel ekonomik işbirliğine verdiği büyük önem ve bölgeler 

arası altyapı projelerine aktif katılımı sonucunda iki ülke arasında uluslararası öneme sahip bir 

dizi bölgesel proje hayata geçirilmiştir. Bu projeler 1994 yılında Yüzyılın Sözleşmesi ile 

başlamış ve sonraki yıllarda genişlemiştir. İki ülke arasındaki önemli projeler arasında Bakü-

Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı (BTC), Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz boru hattı (BTE), Bakü-

Tiflis-Kars demiryolu (BTK), Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) ve Trans 

Adriyatik Boru Hattı (TAP) yer alıyor. Bu projeler her iki ülkenin bölgedeki konumunun ve 

stratejik öneminin güçlendirilmesine, bölgesel enerji güvenliğinin sağlanmasına, gelirlerin 

artırılmasına, istihdamın ele alınmasına ve ayrıca nüfusun refahının iyileştirilmesine katkıda 

bulunmaktadır. 

13 Temmuz 2006'da Bakü-Tiflis-Ceyhan ana ihracat petrol boru hattı Türkiye'nin Ceyhan 

limanında resmen açılmış ve Azerbaycan, küresel düzeyde ekonomik bağları geliştirerek 

petrol ve gaz üretim ve ticaretinin sürdürülebilirliğini sağlamıştır. Sonuç olarak, petrol 

gelirleri inşaat, hizmetler, kamu yönetimi, savunma ve sosyal güvenlik gibi bir dizi başka 

sektörün gelişmesini kolaylaştırdı. Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı, uluslararası enerji 

koridorlarına erişimde Azerbaycan ve Türkiye'nin önemini artırıyor. 

Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz boru hattı, 2007'den beri Gürcistan ve Türkiye'ye gaz sağlıyor. 

Bu da iki ülke arasındaki en önemli bölgesel projelerden biri. Türkiye ile Yunanistan arasında 

doğalgaz boru hattı sistemlerinin bağlanmasından sonra Azerbaycan, bu boru hattı üzerinden 

AB ülkelerine gaz ihraç edebilmiştir. Böylece Azerbaycan, dünya pazarına petrol ve gaz ihraç 

etme imkanına sahiptir. Bunu yaparken ülkeler hem stratejik konumlarını hem de ekonomik 

refah ve gelir düzeylerini artırmaktadır. 

Azerbaycan ile Türkiye arasında ulaşım alanında bir proje daha hayata geçirildi. Bu alanda 

2017 yılından beri işletmede olan "Bakü-Tiflis-Kars yeni demiryolu hattı" projesini 

gösterebiliriz. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu, Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlaması, yolcu ve 
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yük taşımacılığının maliyet ve süresini azaltması, ticari ilişkileri artırması açısından büyük 

önem taşıyor. 

İki kardeş ülke arasında uluslararası öneme sahip diğer projeler, Güney Kafkasya, Anadolu ve 

Güney Avrupa, Hazar Denizi, Karadeniz ve Akdeniz'i kapsayan Güney Gaz Koridoru, 

TANAP ve TAP'tır. Projenin ilk fazı 2014 yılında, ikinci fazı 2018 yılında ve üçüncü fazı 

2020 yılında hayata geçirilmiştir. TANAP hattı, Trans-Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı'na 

(TAP) bağlanacak ve doğalgazı Güney Kafkasya Boru Hattı üzerinden Yunanistan, 

Arnavutluk ve İtalya üzerinden Avrupa'ya ulaştıracak. 

3. İKİ ÜLKE ARASINDAKI YATIRIMLAR 
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticari ilişkiler 1993 yılından beri devam etmektedir. 

Türkiye, Azerbaycan ekonomisinin en büyük yatırımcılarından biridir. 

Türk şirketlerinin Azerbaycan'da faaliyet gösterdiği potansiyel alanlar sanayi, tarım ve 

turizmdir. Sanayi alanında, özellikle kimya ve enerji endüstrileri (enerji ekipmanları, yardımcı 

ekipman, plastik kaplar, parfümeri, poliüretan ürünleri üretimi), makine mühendisliği ve 

inşaat malzemeleri (ev aletleri, inşaat malzemeleri, tıbbi cihazlar ve ekipman üretimi), gıda ve 

hafif endüstrilerinde faaliyet gösteriyor. Tarım sektöründe hayvancılık ve kümes hayvancılığı 

sektörünün ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla modern yem işleme işletmelerinin yapımı ve 

üretimi, tarım makine ve yedek parçaları, gübre ve bitki koruma ürünleri, veteriner ilaçları 

üretimi yapılmaktadır. Bunlar aşağıdakı grafik'de analiz edilmiştir. 

 

 
Grafik 1. Türk şirketlerinin Azerbaycan'daki faaliyet alanlarındaki yatırımları, milyon 

dolar 

Aşağıdakı grafik 2010-2020 yıllarında Azerbaycan ekonomisine yapılan yatırımları 

göstermektedir. Grafikden de görüleceği üzere 2011-2014 döneminde ülke ekonomisine 

yapılan yatırım ortalama yüzde 11,9 olmuştur. 2014 yılının sonlarından itibaren dünya 

piyasasında petrol fiyatlarında yaşanan keskin düşüş, 2015 yılından itibaren Azerbaycan'ın 

döviz kazancının düşmesine neden oldu. Aynı zamanda, ABD dolarının ulusal para birimi 

karşısında neredeyse ikiye katlanmasının etkileri dikkat çekicidir. 1 ABD dolarının manat 

karşısındaki döviz kuru, 2015 başında 0,78 manattan 1,55 manat'a yükseldi. 
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Grafik 1. Azerbaycanda ekonomiye yapılan yatırımlar, milyon dolar 

 

2002-2019 yılları arasında Türkiye'den Azerbaycan'a yapılan yatırımlar 11 milyar doları, 

Azerbaycan'dan Türkiye'ye yapılan yatırımlar ise 19,5 milyar doları buldu. 2020'nin ilk 

yarısında Türkiye'nin Azerbaycan ekonomisine yaptığı doğrudan yabancı yatırım yüzde 

12,3'lük payla 259 milyon doları buldu ve İngiltere'den sonra ikinci sırada yer aldı. 

Azerbaycan'ın Türkiye ekonomisine yaptığı doğrudan yabancı yatırım ise %6'lık payla 39.2 

milyon dolar ile 8. sırada yer aldı. 

Azerbaycan Devlet İstatistik Komitesi'ne göre, 2000 ile 2017 yılları arasında petrol dışı 

sektöre yapılan uluslararası yabancı yatırımın %23,7'si Türkiye'de, %15,1'i Birleşik Krallık'ta, 

%10,3'ü Hollanda'da, %8,3'ü Amerika Birleşik Devletleri'nde ve %6,9'u idi. Rusya 

Federasyonu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) %6,6'sına ve Alman şirketlerinin %6,6'sına 

sahiptir. [23] 

 

 
Grafik 2. Türk şirketlerinin uluslararası yabancı yatırımları, milyon dolar 

 

Grafik 2, Türk şirketlerinin Azerbaycan ve diğer bölgelerde yaptığı uluslararası yabancı 

yatırımları göstermektedir. Görüldüğü gibi 2015 yılından itibaren Azerbaycan'da uluslararası 

yabancı yatırımda bir düşüş yaşanmaktadır. Bunun temel nedenlerinden biri dünya 

piyasasında 2015 yılından bu yana petrol fiyatlarının keskin bir şekilde düşmesi ve ABD 

dolarının değer kazanmasıdır. Petrol ve gaz sektöründeki yatırımlarda da çeşitli nedenlerle 
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düşüş var. Bunun başlıca nedeni, Hazar petrol ve gaz sektöründe büyük ölçekli projelerin 

uygulanmış ve tamamlanmış olmasıdır. Diğer bir neden ise dünya genelinde geleneksel enerji 

kaynaklarına yapılan yatırımların giderek azalması ve alternatif enerji kaynaklarına geçiştir. 

2020'deki pandeminin ekonomik sonuçları ve 44 günlük Savaş yatırımları etkiledi. Çünkü 

savaştan zarar gören ülkeler yatırımcılar için bir risk bölgesi olarak görülüyor. Ancak, 

kurtarılmış topraklarımızdaki yatırım fırsatları yakında genişleyecektir. 

 

 
Grafik 3. Türkiye'deki uluslararası yabancı yatırım, milyon dolar [32] 

2017 yılında Hollanda %24 pay ile Türkiye'nin en büyük yatırımcısı olmuştur. Onu İspanya, 

Azerbaycan, Avustralya ve Avusturya izlemektedir. 2017 yılında AB grubu yatırımlarının 

Türkiye'deki payı %65,1 olarak gerçekleşti. 

2002-2019 yılları arasında doğrudan yatırımların sektörlere göre dağılımında 45,9 milyar 

dolarlık yatırımın yüzde 54,2'si sanayi sektöründe, yüzde 45,4'ü hizmet sektöründe ve yüzde 

0,4'ü tarım sektöründe gerçekleşti. 2002-2019'da yatırımların yüzde 19,4'ü Katar'a, yüzde 

18,7'si İngiltere'ye ve yüzde 17,5'i Azerbaycan'a düştü. 

2019 yılında Türkiye'deki sermaye yatırımlarının büyük kısmı “inşaat” sektöründe yapıldı. 

İngiltere ve Azerbaycan'ın sermaye yatırımları ilk iki sırada yer almaktadır. 2020 yılında 

İtalya, Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, Birleşik Krallık, Lüksemburg, Katar, Almanya, 

İrlanda, Azerbaycan ve Hong Kong, yatırım yapan ülkeler sıralamasında ilk 10'da yer alıyor. 

İlk 3 sektör finansal hizmetler, bilgi ve imalat sanayileridir. 

Son yıllarda doğrudan yabancı yatırımlar gerilemiş olsa da, gayrimenkule yapılan yabancı 

yatırımlarda artış olmuştur. Türkiye'de yatırımcılar yeni üretim birimleri oluşturmak yerine 

mevcut üretim birimlerini satın alıyor. Sonuç olarak üretimde ve istihdamda artış olmaz, 

sadece mülkiyet değişikliği olur. Azerbaycan ve Türkiye doğrudan yabancı yatırımı tercih 

ediyor. Çünkü bu sayede ülkeye yeni teknoloji giriyor, yeni işler yaratılıyor, istihdam 

sağlanıyor, ihracat imkanları artırılıyor. 

Türkiye'deki doğrudan yabancı yatırımlar, “SOCAR Türkiye”'nin projeleriyle ilgilidir. 

“SOCAR Türkiye”, Türkiye'nin enerji sektörüne ilk yatırımını 2008 yılında Petkim'den hisse 

satın alarak gerçekleştirmiştir. “SOCAR Türkiye” şu anda petrokimya rafinerisi ve doğal gaz 
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sektörlerine yatırım yapıyor. “SOCAR Türkiye”'nin Türkiye'de hayata geçirdiği en büyük 

projelerden biri, 2019 yılında 6,3 milyar dolar yatırımla inşa edilen “Star” rafinerisi ve 

alternatif enerji sektöründe “Petkim” rüzgar santrali (Petkim RES). SOCAR Terminal, 

SOCAR Dağıtım, SOCAR Depo, SOCAR'ın Türkiye'deki önemli yatırımlarından biridir.  

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Azerbaycan'da Azeri-Çırak-Güneşli, Şah 

Deniz, Alov, Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Güney Kafkasya Boru Hattı projelerine yatırım yapan 

Türkiye'deki tek milli petrol şirketidir. TPAO'nun Azeri-Çırak-Güneşli projesinde %5,73, 

Bakü-Tiflis-Ceyhan projesinde %6,53,  Şah Deniz projesinde %19, Alov projesinde %10 ve 

Kafkas Boru Hattı projesinde %9 hissesi bulunmaktadır. 

4. İKİ ÜLKE ARASINDA TİCARET CİROSU 

Grafik 4, Azerbaycan'ın Türkiye ile olan ticaret cirosunun yapısını göstermektedir. Görüldüğü 

gibi 2008-2019 yıllarında Azerbaycan'ın mal ithalatında Türkiye'nin payı %11,3 ile %15,8 

arasında değişmekte olup, ortalama %13,5 olmuştur. 2019 yılında ülkenin Azerbaycan'ın 

ithalatındaki payı yüzde 12, yani 1,6 milyar dolar oldu. Türkiye'den ithal edilen mallarda açık 

bir çeşitlilik vardır. Geçen yıl, Türkiye'den ithal edilen malların %15'ini makine ve mekanik 

teçhizat (251 milyon dolar) oluşturdu. Bunu demir-çelik (%7, 120 milyon $), demiryolları ve 

tramvaylar hariç diğer araçlar (%7, 118 milyon $) ve elektrikli ekipman (%7, 116 milyon $) 

ithalatı izledi. [23] 

 
Grafik 4. Azerbaycan'ın Türkiye ile ticaret cirosunun yapısı, % 

Türkiye'nin Azerbaycan'ın mal ihracatındaki payı, 2008-2019 döneminde %0,7 ile %14,16 

arasında değişen ve 2019'da 2,9 milyar dolara yükselen Türkiye'den yapılan ithalatı geride 

bıraktı. Türkiye'nin ana ihracat kalemi petrol ve gazdır. Bu rakam 2,5 milyar dolar ile 2019 

yılında Türkiye'ye yapılan ihracatın %88'ini oluşturdu. Petrol ve gaz sektörünün Türkiye'ye 

yapılan ihracattaki payındaki keskin artış 2015'te başladı (2014'te %56, 2015'te %90). Bu 

yıldan itibaren ithalat-ihracat dengesi Azerbaycan lehine değişmiştir. 2015 yılında 

Azerbaycan'ın Türkiye'ye yaptığı petrol ve gaz ihracatı 1,3 milyar doları buldu, bu 2014 yılına 

göre 4,72 kat daha fazla. 2019 yılında petrol dışı sektörde ana mal kategorileri pamuk (%5, 

129 milyon $), plastik ve polimerler (%2, 64 milyon $), alüminyum ve ürünler (%2, 56 

milyon $) oldu.
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Türkiye'nin Azerbaycan'ın toplam ticaret hacmindeki payı son yıllarda artmaktadır. Böylece 

2012-2014 yılları arasında bu rakam %6'da sabit kaldı ve 2015'te %12'ye yükseldi. Bu süreç 

aynı zamanda 2015 yılından itibaren Türkiye'ye yapılan petrol ve gaz ihracatındaki artışla da 

ilişkilidir. 2018 yılında Türkiye'nin Azerbaycan'ın toplam dış ticaret cirosu içindeki payı 3,4 

milyar doları buldu. 2019 yılında, 4,5 milyar dolar tutarındaki %14'ünü oluşturdu. 2020 

yılında Türkiye'nin dış ticaret cirosu içindeki payı 4,1 milyar doları buldu.
 
[23] 

2020 yılında dış ticaret cirosu 2019 yılına göre fiili fiyatlarla yüzde 26,8, ithalat dahil reel 

olarak yüzde 21,9 ve ihracat yüzde 12,0 azaldı. 2020 yılında petrol ve gaz dışı ürünler ihracatı 

bir önceki yıla göre fiili fiyatlarla yüzde 5,3, reel olarak yüzde 16,0 azalarak 1.851,3 milyon 

dolar olarak gerçekleşti. Devlet Gümrük Komitesi'ne göre, ihracatın %30,4'ü İtalya'ya, 

%18,9'u Türkiye'ye, %5,2'si Rusya'ya, %3,8'i Yunanistan'a, %3,4'ü Hırvatistan ve Gürcistan'a, 

%3,3'ü Hindistan'a, yüzde 3,2'si Hindistan'a, değerin yüzde 3,2'si İsrail'e, yüzde 3,1'i Çin'e, 

yüzde 2,6'sı Ukrayna'ya gönderilen ürünlerindir. Petrol ve gaz dışı ürünleri Rusya'ya (yüzde 

37,3), Türkiye'ye (yüzde 20,4), İsviçre'ye (yüzde 12,1), Gürcistan'a (yüzde 6,9), Çin'e (yüzde 

2,4), Ukrayna'ya (yüzde 2,3), İtalya'ya  ( yüzde 2.1), İran 'a (yüzde 1.5) ihracat edilmişdir. 

İthal edilen malların toplam değerinin yüzde 18,3'ü Rusya'dan, yüzde 14,6'sı Türkiye'den, 

yüzde 13,2'si Çin'den, yüzde 5,9'u ABD'den, yüzde 5,4'ü Almanya'dan, yüzde 4,2'si 

Fransa'dan ve yüzde 3,9'u Ukraynadan geldi.
 
[23] 

 

5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 
Türk şirketleri ağırlıklı olarak petrol arıtma, enerji, sanayi, telekomünikasyon, finans ve 

sigorta, inşaat, bilgi ve iletişim, ulaşım, gıda, tekstil ve sağlık alanlarında faaliyet gösteriyor. 

Türkiye'deki Azerbaycan şirketleri ağırlıklı olarak enerji ve kimyasallara yatırım yapıyor.  

Azerbaycan ve Türkiye arasında yatırımlar ve ortak projeler yürütülmekte olup, şu anda 

Karabağ'da yatırım ve projelerin hayata geçirilmesi planlanmaktadır. Azerbaycan'ın karşı 

karşıya olduğu en büyük görevlerden biri Karabağ topraklarının geliştirilmesi ve maddi ve 

teknik altyapının, ulaşım altyapısının oluşturulmasıdır. 

15 Haziran 2021'de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 

Ermenistan'ın kurtarılmış şehri Şuşa'ya tarihi bir ziyarette bulundu ve Karabağ'ın kalbi 

Şuşa'da tarihi bir deklarasyon imzalandı. 

Bildiride, tarafların ticaret ve ekonomik ilişkilerde ulusal ekonomileri ve ihracatı 

çeşitlendirmenin yanı sıra gelecek vaat eden alanlarda ortak üretim kurma, yatırım işbirliğinin 

karşılıklı olarak yararlı gelişimi için daha elverişli koşullar geliştirme çabalarını artıracakları 

belirtildi. Özellikle, Azerbaycan ile Türkiye arasında malların serbest dolaşımını düzenlemeye 

yönelik mekanizmaların kurulmasına yönelik tedbirler alınacaktır.  

Doğu-Batı / Orta Uluslararası Ulaştırma Koridoru'nun Azerbaycan ve Türkiye üzerinden 

rekabet gücünü artırmak için karşılıklı işbirliği güçlendirilecektir. İki ülke arasındaki transit 

ve ulaşım potansiyeli geliştirilecek. Bu amaçla akıllı ulaşım sistemi teknolojileri 

kullanılacaktır. 

Güney Gaz Koridoru'nun verimli kullanılması ve geliştirilmesi, ulaşım sistemi teknolojilerinin 

kullanılması, bölgedeki ulaşım ve iletişim bağlantılarının restorasyonu, Azerbaycan ile 
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Türkiye arasındaki transit-ulaşım potansiyelinin daha da geliştirilmesi, Azerbaycan ile 

Türkiye'yi birbirine bağlayan Zengazur koridorunun açılması ve bu koridorun devamı 

Nahçıvan - Kars demiryolunun yapımı gibi konular Şuşa Deklarasyonu'na yansıyor. Zengazur 

koridoru, Azerbaycan'ın batı bölgeleri ile Nahçıvan arasındaki ulaşım ve iletişim 

bağlantılarının gelişmesine ivme kazandıracak. 

Alat-Culfa demiryolu hattının ulaştırma ve lojistik ağında rehabilitasyonu ve Kars-Iğdır-Culfa 

demiryolu hattına entegrasyonu iki ülke arasındaki yatırımları artırma potansiyeline sahiptir. 

Azerbaycan ile Türkiye arasındaki karşılıklı işbirliği sonucunda Azerbaycan ile Türkiye 

arasında yeni bir vize belgesi onaylandı. 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren Azerbaycan'ı ziyaret 

eden Türk vatandaşlarının vize almaları gerekmeyecektir. Vizelerin kaldırılması iki ülke 

arasındaki ilişkileri daha da geliştirecektir. 
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ÖZET 

Günümüzde ailede temsil yetkisinin kime ait olduğu, bu yetkinin bir üstünlük sebebi olup 

olmadığı ve nafaka sorumluluğu ile arasında paralel bir ilişkinin bulunup bulunmadığı gibi 

sorular eskiye nazaran daha fazla merak edilir ve tartışılır hale gelmiştir. Bunun sebebi ikinci 

dünya savaşından sonra bilim ve teknolojide yaşanan gelişmelerdir. Zira bu durum, 

toplumların sosyo-ekonomik yapısının da değişmesine sebep olmuştur. Özellikle bu dönemde, 

iş hayatında geçmişe oranla daha aktif hale gelen kadının hızla değişen statüsüne paralel 

olarak bazı çevreler, kadının ailedeki hak ve yetkilerinin de artması gerekti hususunda 

kamuoyu oluşturma çabası içine girmişlerdir. Oysa sorunun halli hususunda tarafların 

taleplerinin yanı sıra, yaratılış kanununun esas alınması da tabiî bir zorunluluktur. Zira evlilik 

birliğini teşvik eden de aile içindeki rolleri belirleyen de fıtrat kanunu ve ilahî yasalardır. 

Kadının asli görevi, insan neslinin devamı, yani annelik olduğuna göre, onun bu görevini ifa 

ederken korunup gözetilmesi de pek tabii erkeğin sorumluluğuna düşmektedir. Bu bir tercih 

değil, yaratılış kanununun bir gereğidir. Aslî görevi nesli devam ettirmek olan kadını ayrıca 

nafaka ve temsil görevi ile sorumlu tutmak, yaratılış kanunu ile mükellefiyet prensiplerine 

asla uygun düşmez.     

Kur’an’da Nisa Suresi 34. ayeti kerime’de: “Erkekler, Allah’ın onları kadınlara üstün kılması 

ve mallarından (kadınlar için) harcama yapmaları sebebiyle kadınlar üzerine kavvâm’dır 

(yönetici ve koruyucudurlar)” buyurulmaktadır. Bu ayette erkeğin “ḳavvâm” öz niteliği ile 

ilgili olarak; üstün yaratılış ve nafaka görevi gibi fıtrî ve kesbî iki önemli hususa vurgu 

yapılmaktadır. Hucurât Suresi 13. ayeti kerime’de insanların Allah nezdindeki üstünlüğünün 

takva esasına dayandığı bildirildiğine göre; Nisa Suresinde söz konusu edilen erkeğin kadına 

üstünlüğü, kadına karşı ḳavâme sorumluluğunun bir gereği olarak, biyolojik ve psikolojik 

bakımdan kadından daha farklı yaratılmış olması ile alakalıdır. Kaldı ki İslam âlimleri, 

erkeğin kavâme sorumluluğunun kadına karşı bir imtiyaz değil, aksine bir yükümlülük 

olduğunu ve bunun nafaka ile de bir ilişkisinin bulunmadığını ifade etmektedirler. Ayrıca 

ailede, karı ve kocanın iş tanımları ne olursa olsun birbirleri ile yardımlaşmaları esastır. Aile 

üyelerinin birbiriyle yardımlaşmaları aile içindeki görev ve sorumluluklarının değiştiği 

anlamına da gelmemektedir.  

Anahtar Kelimeler: Aile, Ev Reisliği, Temsil, Yönetim 
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Today, questions such as who has the authority to represent in the family, whether this 

authority is a reason for superiority and whether there is a parallel relationship between it and 

the responsibility of alimony have become more curious and discussed than in the past. The 
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reason for this is the developments in science and technology after the second world war. 

Because this situation has also caused the socio-economic structure of societies to change. 

Especially in this period, in parallel with the rapidly changing status of women who have 

become more active in business life compared to the past, some circles have tried to create 

public opinion that women's rights and powers in the family should also increase.However, in 

addition to the demands of the parties, it is a natural necessity to take the law of creation as a 

basis for the settlement of the problem. Because it is the law of creation and divine laws that 

both encourage the union of marriage and determine the roles in the family. Since the duty of 

the woman is the continuation of the human race, namely motherhood, it is of course the 

responsibility of the man to protect and watch over her while performing her primary duty. 

This is not a choice, but a requirement of the law of creation. To hold the woman, whose 

primary duty is to continue the generation, also responsible for the duty of alimony and 

representation does not comply with the law of creation and the principles of liability. 

In the Qur'an, the 34th verse of the Surat Al Nisaa: "Men are the protectors and maintainers of 

women, because God has given the one more (strength) than the other, and because they 

support them from their means" is commanded. In this verse, regarding the "ḳavvâm" quality 

of man; Emphasis is placed on two important innate and acquired, such as superior creation 

and the duty of alimony. As it is stated in the 13th Verse of Hucurat Surah that the superiority 

of people in the eyes of Allah is based on the principle of taqwa; The superiority of the man 

over the woman mentioned in the chapter of an-Nisa is related to the fact that he was created 

biologically and psychologically superior to the woman, as a requirement of his responsibility 

towards women. Moreover, Islamic scholars state that the man's responsibility to the tribe is 

not a privilege against women, but an obligation on the contrary, and that it has nothing to do 

with alimony. In addition, in the family, it is essential that the husband and wife help each 

other regardless of their job descriptions. The fact that family members help each other does 

not mean that their duties and responsibilities in the family have changed. 

Keywords: Family, Head of household, Representation, Administration 

 

GİRİŞ 

Toplumdaki en küçük dernek ve vakıf gibi sivil toplum kuruluşlarından tutun da devlet 

idaresine varıncaya kadar irili ufaklı bütün insan topluluklarının bir yönetim etrafında 

örgütlendikleri bilinmektedir. Dolayısıyla toplumun en küçük sosyal kurumlarından biri 

olarak ailenin de diğer kurumlar gibi idari açıdan yapılanmasının doğal bir zorunluluk olduğu 

ortadadır. Nitekim yönetim biçimi bakımından geçmiş milletlerde ailenin; ya baba 

hakimiyetine dayalı ataerkil (pederşâhî-patriarcal) ya da ana hakimiyetine dayalı anaerkil 

(mâderşâhî-matriarcal) bir teşkilat yapısına sahip olduğu görülmektedir. Örneğin Roma’da, 

ailenin de devlet gibi teşkilatlı bir yapı olduğu ön kabulünden hareketle bütün güç ve yetki 

aile reisi olan erkekte (pater familias) toplanmıştır. Bu nedenle evlenen kadın, bir nevi aile 

reisinin din, velâyet ve vesayeti altına girmektedir. Hint ve Sümerler’de de durum bundan 

farklı değildir. Eski Türklerde aile, ataerkil bir yapıya sahip olmakla birlikte kocanın ev 

reisliği diğer milletlerde olduğu gibi mutlak hakimiyet ve kadına tahakküm anlamı 
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içermemektedir. İslam öncesi eski Türklerde kadın pek çok konuda erkeklerle aynı haklara 

sahip olduğu gibi İslam sonrasında da durum değişmemiştir.
1
  

Ülkemizde kocanın ev reisliği sorumlulğu 1926 tarih ve 743 sayılı Eski Türk Medeni Kanunu 

ile yasalaşmışken, 1 Ocak 2002 tarihinde çıkarılan 4721 sayılı kanun ile karı ile koca kanun 

önünde eşitlenmiş ve kocanın ev reisliği yetkisi iptal edilmiştir.
2
 Ancak bu yeni kanun hem 

hazırlanma sürecinde ve hem de yürürlüğe girmesinden sonra ciddi eleştirilere maruz 

kalmıştır.
3
  

ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Erkeğin Aileyi Temsil Yetkisinin Dini ve Tarihi Temelleri 

Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam dininde evlilik birliği ısrarla teşvik edilmiş ve bekarlık hoş 

karşılanmamıştır. Örneğin, Tevrat’ta “adam'ın yalnız olması iyi değildir”
4
; ayrıca Tevrat ve 

İncil’de, “insan anasını babasını bırakacak ve karısına yapışacaktır ve bir beden olacaklardır”
5
 

sözleriyle evlilik teşvik edilmektedir. İslam dininde de “bekarlarınızı evlendiriniz”
6
 ayeti ve 

“ey gençler topluluğu! Aranızdan evlenmeye güç yetirenler evlensin! Zira evlenmek, gözü 

haramdan korumak ve iffeti muhafaza etmek için en iyi yoldur”
7
 hadisi ile evlilik ihtiyara 

bağlı olarak teşvik edilmektedir. Ayrıca genelde bütün semavi kitaplarda özelde de Tevrat’ta, 

kurulması ısrarla teşvik edilen aile kurumunun aslında yaratılış planının temel bir ögesi 

olduğu ve bu kurumu ilgilendiren bazı düzenlemelerin de yine ilahi yasalarca tanzim 

edildiğine dair derin izler bulunmaktadır.
8
  

Semavi kitapların tamamında aileyi temsil sorumluluğu erkeğe verilmiş olsa da konu ile ilgili 

düzenlemelerde nicelik ve nitelik bakımından farklılıklar bulunmaktadır. Örneğin Yahudilikte 

aile, sosyal ve dinî bir topluluk olarak kabul edilir. Bu nedenle ibadeti icra etme ve onu yeni 

nesillere aktarma görevi ailede evin reisi olan babaya aittir. Koca, aile üzerindeki sınırsız 

otoritesini bu ruhanî misyonuna borçludur. Hristiyanlıkta da durum tıpkı Yahudilikteki 

gibidir. Hristiyan bir ailede koca, kilise ve ailenin başı olması bakımından Hz. İsa gibidir.
9
 

Ancak İslam dininde erkeğin bu sorumluluğu maruf ve meşru ölçülerle sınırlıdır.  

                                                 
1
 Şahin Akıncı, “Medenî Kanun’da Kadın ve Aile”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 8/2 

(Haziran 2004), 17-18. 
2
 Akıncı, “Medenî Kanun’da Kadın ve Aile”, 25. 

3
 Akıncı, “Medenî Kanun’da Kadın ve Aile”, 23. 

4
 Tevrat/Tekvin, 2/18. 

5
 Tevrat/Tekvin, 2/24; Markos, 10/6-9. 

6
 Nûr, 24/32. 

7
 Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmâîl b. İbrâhîm el-Cu‘fî el-Buhârî, el-Câmiʿu’ṣ-ṣahîh, ed. Muhammed 

Züheyr Nâsır en-Nâsır (Dârü Tavki’n-Necât, 1422), “Nikâh”, 3; Ebü’l-Hüseyn Müslim b. el-Haccâc en-

Nîsâbûrî, el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ, ed. Muhammed Fuâd Abdülbâki (Beyrût: Dâr-ü İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, ts.), 

“Nikâh”, 1. 
8
 Ömer Faruk Harman, “Semavi Dinlerde Aile” (Aile Sempozyumu Tebliğler, Ankara: Medeniyet Vakfı 

Yayınları, 2015), 43; Hüseyin Esen, “İslam Hukukunda Aile”, İlahiyat Akademi 11 (2020), 22. 
9
 Mehmet Âkif Aydın, “Aile”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 

1989), 2/196;     Efesoslulara Mektup, 5/22-23. 
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Ayrıca eskiden olduğu gibi pek çok ülkenin medeni kanunlarında hâlâ erkek, evin reisi olarak 

kabul edilmektedir.
10

 

Ülkemizde ise 1926 yılında çıkarılan 743 sayılı Eski Türk Medeni Kanunu’nun 152. 

Maddesine göre; koca birliğin reisi, 154. Maddesine göre de aileyi temsil yetkilisidir. Ancak 

erkeğin ev reisliği esasına dayalı bu kanun maddesi, 1 Ocak 2002 tarihinde çıkarılan 4721 

sayılı kanun ile kaldırılmıştır.
11

 Eski Medeni Kanun’da aile ataerkil bir yapıya sahip olduğu 

için eşlerin sorumlulukları ayrı ayrı tanzim edilmişken, yeni kanun ile eşlerin sorumlulukları 

eşitlik esasına göre tanzim edilmektedir. Kısacası bu kanunla erkeğin aileye karşı 

sorumlulukları hafifletilmiş kadının ise aksine sorumlulukları artırılmıştır.
12

  

İslam Hukukuna Göre Erkeğin Aileyi Temsil Yetkisinin Dinî Referansları 

İslam dininde de tıpa tıp Yahudilik ve Hıristiyanlıktaki gibi olmasa da aile hem sosyal ve hem 

de dini bir hüviyete sahiptir. Nitekim Peygamberimiz ailenin teşkili hususunda: “Sen, dindar 

olanı (kadının) tercih et ki, elin bereket görsün”
13

 hadis-i şerifi ile erkeğe, kadınların dindar 

olanını tercih etmesini salık vermektedir. Ayrıca Allah Teâlâ da: “Aile fertlerine namazı 

emret, sen de ona sabırla devam et”
14

 ayeti kerimesi ile hem koca ve hem de baba sıfatıyla 

erkeği, ailenin ibadetlerini ifa etmeleri hususunda takip görevi ile vazifelendirmektedir. Aile 

ile ilgili tüm ayet ve hadisler bütüncül bir bakış açısıyla ile değerlendirildiğinde; erkeğin eşi 

ve çocukları üzerinde maruf ve meşru ölçülerle sınırlandırılmış bir hakimiyetinin olduğu göze 

çarpmaktadır.
15

  

İslam hukukunda aile reisliği ile ilgili düzenleme özellikle Nisâ suresi 34. ayeti kerime’de 

bahis konusu edilmektedir. Bu görev, “erkekler, Allah’ın onları kadınlara üstün kılması ve 

mallarından (kadınlar için) harcama yapmaları sebebiyle kadınlar üzerine kavvâm’dır 

(yönetici ve koruyucudurlar)” ayeti ile açıkça erkeğe verilmektedir. Zira bu ayette geçen 

“ḳavvâm” kelimesi Arapçada, “erkeğin kadının geçimini sağlaması ve onu himaye etmesi”
16

 

anlamlarına gelmektedir. Ayette geçen erkeğin kadından üstünlüğü hususu ise Bakara suresi 

228. ayeti kerime’de geçen “ancak erkekler, kadınlara bir derece üstündür” ifadesi ile teyit 

edilmektedir. Bu ayetlerde geçen erkeğin üstünlüğünden maksat; Allah katında erkeğin 

kadından daha faziletli olması anlamında değil, fıtrî ve kesbî nitelikleri bakımdan kadından 

üstün meziyet ve farklı kabiliyetlerle yaratılmış olması anlamındadır. Aksini iddia, “Allah 

katında en faziletlileriniz, O’na itaatsizlik etmekten en çok sakınanlarınızdır”
17

 ayetine tezat 

teşkil eder.  

Çağdaş müfessirlerden Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, (ö. 1942) ayette erkeğe nispet 

edilen “ḳavâme” sıfatını: “Kadını muhafaza ve işlerini idare etmek”, Kadı Beyzâvî’de (ö. 

                                                 
10

 Mehmet Hayri Kırbaşoğlu, “Kadın Konusunda Kur’ân’a Yöneltilen Başlıca Eleştiriler”, İslami 

Araştırmalar Dergisi 10/4 (1997), 260. 
11

 Akıncı, “Medenî Kanun’da Kadın ve Aile”, 19.; Türk Kanunu Medenisinin Yürürlükten Kaldırılmış 

Hükümleri, 1302-22 https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/5.3.743.pdf (erişim 25.02.2022) 
12

 Akıncı, “Medenî Kanun’da Kadın ve Aile”, 19. 
13

 Buhârî, el-Câmiʿu’ṣ-ṣahîh, “Nikâh”, 16; Nîsâbûrî, Müslim, “Radâ’”, 15. 
14

 Tâhâ, 20/132. 
15

 Aydın, “Aile”, 2/199. 
16

 Ebü’l-Fazl Cemâlüddîn Muhammed b. Mükerrem b. Alî b. Ahmed el-Ensârî er-Rüveyfiî İbn Manzûr, 

Lisânü’l-ʿArab (Beyrût: Dârü Sâdır, 1414), 12/503. 
17

 Hucurât, 49/13. 
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1286): “Valilerin halkı idare ettiği gibi erkeklerin de kadınları idare etmeleri” şeklinde tefsir 

etmişlerdir. Yazır, erkeklerin “ḳavvâm” sıfatının illeti ile ilgili olarak ayette zikredilen 

sebeplere atıfla, “kadın, kuvveti ricâl ile himaye ve muhafazaya daha ziyade muhtaçtır” 

tespitinde bulunmaktadır. Ayrıca Beyzâvî de ayette zikredilen erkeğin kadına üstünlüğünü şu 

örneklerle açıklar: “Nübüvvet, imâmet, velâyet, mahkemelerde şehâdet, Cuma namazı, ezan, 

hutbe, itikaf, diyet, mehir, nafaka ve cihad (kadınlara değil) erkeklere mahsus görevlerdir.”
18

  

Ayrıca Nisa Suresindeki ayette kadına nispet edilen “ḳânitât” sıfatı da zımnen kadına, 

kocasının meşru isteklerine itaat etmesini emretmektedir. Nitekim “Hz. Peygamber’e ‘hangi 

kadın daha hayırlıdır?’ diye sorulduğunda Hz. Peygamber cevaben: ‘Kocası baktığında onu 

sevindiren; bir şey istediğinde onu yerine getiren (itaat); kocası evde bulunmadığı zaman hem 

kendini hem de onun malını koruyan kadındır’ buyurdu ve Nisa sûresi 4/34. ayeti okudu”
19

 

şeklindeki hadis-ii şerif de ayette geçen “ḳânitât” sıfatının; kadının kocasına itaat 

yükümlülüğü anlamına geldiğini teyit etmektedir.   

SONUÇ 

Modern çağda, statüsünde meydana gelen olağanüstü değişime paralel olarak kadının aile 

içindeki hak ve sorumluluklarının ne olması gerektiği hususu gündemi sürekli meşgul eden 

bir problem haline gelmiştir. Aslında bu sorun, akademik ve bilimsel olmaktan ziyade daha 

çok duygusal ve fazlasıyla politize edilmiş görünmektedir. Özellikle Cumhuriyet 

Türkiye’sinde bazı kadın derneklerinin, Türk kadının erkek tarafından korunmasını 

aşağılanma olarak algılaması ve konu ile ilgili kanun maddesinin değiştirilmesi yönündeki 

ısrarcı talepleri
20

, bu konu ile ilgili tartışmaları artırmıştır. Hâlbuki gelişen ve değişen 

dünyada kendi ayakları üstünde durabilen ve kendi kendini koruyabilen kadın sayısı artmışsa 

da bunun bütün kadınlar için geçerli olduğunu söylemek mümkün değildir. Zira ülkemizin 

bazı bölgelerinde kız çocuklarının okula gönderilmemesi az sayıda da olsa ülkemizde bazı 

kadınların hala korunmaya ihtiyaç duyduklarını göstermektedir. Diğer bir taraftan erkeğin ev 

reisliği görevi bu kanunla re’sen elinden alınmış olduğundan Türk ailesi artık başsız kalmıştır. 

Gelinen nokta, Türk örfü, aile yapısı ve mahremiyet algısı açısından oldukça vahimdir. Zira 

bu kanun, aile içi ihtilafların çözümünde tarafları mahkemeye müracaat etmekten başka çıkar 

yol bırakmamaktadır. Ailenin mahkemelik olması; aile mahremiyetlerinin de mahkeme 

önünde açılıp saçılmasına sebep olacağından, tarafların toplum önünde rencide olacaklarını 

kestirmek hiç de zor değildir. Zira aile sırlarının hâkim önünde açılıp saçılması, taraflar 

arasındaki sevgi ve saygıya zarar vererek boşanmaları da hızlandırmaktadır.
21

  

Aslında aileyi temsil görevi ile ilgili tartışmanın odağında; görevin kadına verilmesi, önceden 

olduğu gibi erkeğe terk edilmesi, karı ile koca arasında eşit bir şekilde paylaştırılması ya da 

üçüncü bir kişi yahut resmi bir mercie devredilmesi gibi dört seçenek bulunmaktadır. Aile 

kurumunun teşkilinden maksat; evlilik birliğinin süreklilik ve saadetini temin etmek olduğuna 

                                                 
18

 Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili (İstanbul: Eser Kitabevi, ts.), 2/1348; Nâsırüddîn Ebû Saîd 

Abdullāh b. Ömer b. Muhammed el-Beyzâvî, Envârü’t-tenzîl ve esrârü’t-teʾvîl, ed. Muhammed Abdurrahman 

Mar’aşlî (Beyrût: Dâr-ü İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, 1418), 2/72. 
19

 Ebû Abdirrahmân Ahmed b. Şuayb b. Alî en-Nesâ’î, es-Sünenü’n-Nesâî, ed. Abdulfettâh Ebû Ğudde 

(Halep: Mektebetü’l-Matbûâti’l-İslâmiyye, 1986), “Nikâh”, 14; Ebû Abdillâh Muhammed b. Yezîd Mâce el-

Kazvînî. Sünen-i İbn Mâce. ed. Muhammed Fuâd Abdülbâki, (Dârü İhyâi’l-Kütübi’l-Arabiyye, ts.),“Nikâh”, 5. 
20

 Akıncı, “Medenî Kanun’da Kadın ve Aile”, 26. 
21

 Akıncı, “Medenî Kanun’da Kadın ve Aile”, 26. 
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göre, bu yüce amacı gerçekleştirmeye müsait seçeneğin, duygusallık ya da birinin lehine 

pozitif ayrımcılık yaparak değil, liyakat ve yetenek gibi nesnel ölçülere göre belirlenmesi 

kaçınılmazdır. 

Özellikle ev reisliği görevinin kadına verilmesi, maslahat açısından uygun olmadığı gibi adil 

de değildir. Çünkü fıtrat yasasının bir gereği olarak kadının uhdesine düşen zaten bir annelik 

görevi bulunmaktadır. Kadına ayrıca, bir de aile yönetimi gibi zor bir görevin verilmesi ona 

lütuf değil, aksine zulümdür. Çünkü bu tutum, erkeğin aile içinde yetkisizleştirilmesi anlamını 

akla getirdiği için erkeği kadına karşı kışkırtmaktan başka bir işe yaramayacaktır. 

Ayrıca aile yönetiminin ne kadın ile erkek arasında ortaklaşa paylaşımı ve ne de üçüncü bir 

kişi ya da mercie devri de aile saadet ve maslahatı açısından uygundur. Kaldı ki bu tip bir 

yönetim anlayışı, toplumların yönetimle ilgili örf ve alışılmış teamüllerine de aykırıdır. Zira 

yönetimin karı ile koca arasında paylaşılması, aile içi kısır çekişme ve rekabete yol açarken; 

üçüncü bir kişi ya da mercie devri ise sorun ve anlaşmazlıkların çözümünde gecikmelere 

neden olabilmektedir. Hâlbuki ne aile içi çatışma ve rekabet ve ne de gecikmiş adalet ailenin 

çıkarlarına uygundur.  

Diğer taraftan aile reisinin görevinin tarafların psikolojik ve biyolojik farklılıklarından 

bağımsız olarak ele alınması ve sadece nafaka ve ekonomik bağımsızlıkla ilişkilendirilmesi de 

bilimsel ve objektif bir yaklaşım değildir. Zira bu görüş, erkeğin kadın üzerindeki 

üstünlüğünün kadının çalışması halinde azalacağı esasına dayanmaktadır.
22

  Hâlbuki 

İslam hukukuna göre erkeğin kadın üzerindeki üstünlüğü; sadece nafaka sorumluluğundan 

değil, kadının aksine erkeğin sahip olduğu psikolojik ve biyolojik avantajlardan 

kaynaklanmaktadır. Bunu, kadına hakaret olarak okumak son derece yanlıştır. Bu yetkisi 

sebebiyle erkeğin kadına tahakküm edeceği zehabına kapılmak ise daha da yanlıştır. 

Ayrıca İslam hukukuna göre işler, meşveret ile halledilir. Bu da erkeğin, aileyi ilgilendiren 

konularda karısı ile istişare etmesini ve nihai kararını istişare neticesine göre vermesini 

gerektirir. Ayrıca İslam Hukukuna göre erkeğin ev hanımına mutat ev işlerinde yardım etmesi 

müstehaptır. Erkeğin, aile bütçesine katkı beklentisi ile çalıştırdığı karısına yardım etmesi ise 

hem İslâmî ve hem de insanî bir görevdir. Aksi ise İslam ahlakına uymadığı gibi mürüvvete 

de sığmaz.  
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Yüksek lisans öğrencisi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

  

ÖZET 

Dünya Sağlık Örgütü ruh sağlığını “hastalık yoksunluğundan ziyade, tam bir fiziksel, ruhsal 

ve sosyal iyi hâl durumu” olarak tanımlamaktadır. Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi, ruh 

sağlığı kişiler, toplumlar ve ülkeler için büyük önem teşkil etmektedir. Ülkemizde önceleri 

depo hastane olarak adlandırılan ve hedef hasta grubunun şehir merkezlerinin dışında, 

gözlerden uzak, sosyal ortama izole bir şekilde bakılmasını içeren hastanelerken; günümüzde 

ise TRSM’ler ile yeni bir modele geçilmiştir. TRSM’ler toplum temelli ruh sağlığı modeline 

göre ağır ruhsal bozukluğu olan hastalara psikosyal hizmetlerin verilmesi, hastaların takibi ve 

gerekli durumlarda evde sağlık uygulamasıyla entegre bir şekilde hastaların yaşadıkları 

ortamda hizmetin sunulabilmesi ve sosyal rehabilitasyonun sağlanması için Sağlık 

Bakanlığına ait hastanelere bağlı olarak faaliyet gösteren merkezlerdir. Ağır ruh sağlığı 

sorunları bulunan bireylere; hastaneye yatırılmalarını önlemek, yeti yitimini asgari seviyeye 

çekmek ve işlev iyileşmesi sağlamak amacıyla biyolojik ve psikososyal  müdahaleler 

sunulmaktadır. Hastalarda ilaç kullanımı ile ilgili ortaya çıkabilecek problemlerin en aza 

indirilmesi, hastalara iç görü kazandırılması, hastayla terapötik işbirliğinin sağlanması, 

hastaların toplumun dışına atılmadan, damgalanmadan ve dışlanmadan toplumla birlikte 

yaşamaları hedeflenir. Toplum ruh sağlığı merkezlerinde  psikiyatri doktoru, psikolog, sosyal 

çalışmacı,  hemşire, Halk eğitimden gelen iş uğraşı öğretmenleri,  güvenlik,sekreter ve 

temizlik personeli görev almaktadır. TRSM aylık faaliyetlerinde günaydın toplantıları,  Rol 

Oynama Çalışmaları, Kısa Film İzleme ve Değerlendirme Etkinliği, Psikoeğitim, Ergoterapi 

atölyesi çalışmaları bulunmaktadır. Ülkemizde 78 ilde 163 TRSM aktif olarak hizmet 

vermekte olup, hedef 236 TRSM’ye ulaşmaktır. Bu amaca ek olarak, bu merkezlerin 

kalitesini artırmak ve toplumu bilinçlendirmek temel amaçtır. Ülkemizin gerçekleri, bireyin, 

ailenin, toplumun ve toplumun ruh sağlığı için koruyucu hizmetlere ihtiyacı olduğudur. 

TRSM'lerin etkinliği kanıtlanmış bilimsel yöntemler kullanarak iyileştirici ve koruyucu 

hizmetler sağlaması beklenmektedir. 

Anahtar kelimeler: psikiyatri, toplum ruh sağlığı, hemşirelik. 
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ABSTRACT 

The World Health Organization defines mental health not as the absence of a disease, but as a 

state of complete physical, mental and social well-being.As can be understood from this 

definition, mental health is of great importance for individuals, societies and countries. 

Whilehospitals in our country, which were called warehouse hospitals in the past, and which 

involve the care of the target patient group outside the city centers, away from the eyes and in 

isolation in the social environment; today, a new model has been adopted with TRSMs.  

According to the community-based mental health model, FHCs are centers operating within 

the Ministry of Health hospitals in order to provide psychological services to patients with 

severe mental disorders, to follow-up patients and, if necessary, to serve in health institutions. 

making the environment where the patients live in an integrated way with the home health 

practice and providing their social rehabilitation. 

 Individuals with severe mental health problems; Biological and psychosocial interventions 

are offered to prevent hospitalization, minimize disability, and improve function. It is aimed 

to minimize the problems that may arise regarding the use of drugs in patients, to provide 

insight to the patients, to provide therapeutic cooperation with the patient, and to ensure that 

the patients live with the society without being ostracized, stigmatized and excluded. 

Psychiatrists, psychologists, social workers, nurses, occupational teachers from public 

education, security, secretary and cleaning personnel are employed in community mental 

health centers.  

Good morning meetings in TRSM monthly activities,  There are Role Playing Studies, Short 

Film Watching and Evaluation Activity, Psychoeducation, Occupational Therapy Workshop. 

In our country, 163 TRSMs are actively serving in 78 provinces, and the target is to reach 236 

TRSMs. In addition to this goal, the main goal is to increase the quality of these centers and to 

raise awareness of the society. The facts of our country are that the individual, the family, the 

society, and the community need preventive services for mental health. TRSMs are expected 

to provide remedial and preventive services using scientific methods with proven 

effectiveness. 

Keywords: psychiatry, community mental health, nursing. 

 

GİRİŞ 

Toplum ruh sağlığı merkezleri (TRSM), toplum temelli ruh sağlığı hizmet modeli ile şizofreni 

ve benzeri psikotik bozukluklar ve duygudurum bozuklukları gibi kronik ruhsal rahatsızlıkları 

olan bireylerin TRSM'de veya kendi yaşam ortamlarında düzenli olarak izlenmesini sağlamak 

amacıyla tedavi ve işlevselliklerini artırarak topluma kazandırmaktır. merkezlerdir. 

Ruhsal hastalık damgası genellikle psikiyatrik bozuklukların tedavisinin önünde önemli bir 

engel teşkil eder. Sosyal damgalama, toplum tarafından psikiyatrik hastalığı olan bir bireyin 

sosyal olarak kabul edilemez olduğuna dair yargıdır. 

ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Ruhsal hastalıklar, kişinin yaşamını bir şekilde devam ettirmesini engelleyen psikolojik 

rahatsızlıklara verilen genel isimdir. Ruh hastalıkları, psikolojik hastalıklar olarak da bilinir. 
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Toplumda ruh hastalıkları sık görülür. Depresyon, fobiler, panik bozukluk, obsesif kompulsif 

bozukluk ve anksiyete bozuklukları en sık görülen akıl hastalıkları arasındadır. Alkolizm, 

madde kullanım bozuklukları, bipolar bozukluk ve şizofreni uzun yıllar sürebilir. Ayrıca 

kişilik sorunları hastaların iyileşmesini zorlaştırmaktadır. Psikososyal sorunlar ve çeşitli 

yaşam olayları ruhsal sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir. Günümüzde ilaç 

tedavilerinin psikoterapi ile birlikte uygulanması ile ruhsal hastalıkların etkin tedavisi 

sağlanmaktadır. 

Geçmişte ruh sağlığı hizmetlerinin sağlanmasında birçok zorlukla karşılaşılmıştır .[3] Ruhsal 

hastalıkları damgalama eğilimi (stigma) ve bu eğilimin sonucu olarak ruhsal sorunu olan 

hastaların toplumdan “dışlanması”, hasta ve yakınlarının sorunlarını gizlemeleri, yardım 

alamamaları, sorunlarının artması. Ruhsal hastalıkların tedavisinde damgalanma önemli bir 

sorundur; Hasta ve yakınlarının sosyal yaşamlarını ve psikolojik süreçlerini olumsuz 

etkilemekte, dolayısıyla 'yaşam kalitelerini' düşürmektedir. (Rosenfield 1997, Markowitz 

1998, Yanos ve diğerleri 2001, Lundberg ve diğerleri 2008). [1] Yapılan araştırmalar 

toplumda damgalayıcı davranışlarla karşılaştıklarını ortaya koymuştur. Bu nedenle ruhsal 

sorunları olan kişiler hastalığı gizler ve yakın aile bireyleri dışında kimseyle konuşmaz. Ve ne 

yazık ki, yaşadıkları içsel damgalanma ne kadar yoğun olursa, tedavinin başarısı o kadar 

düşük olur. [1] 

Dünyada ruh sağlığı alanında hizmet modelleri 3'e ayrılmaktadır. "Hastane Tabanlı Model" 

1800'lerden 1960'lara kadar yaygın olarak kullanılan bir modeldir. Bu dönemde kurulan 

psikiyatri hastanelerinin çok büyük yapılar olduğu, şehir dışına kurulduğu, hijyen koşullarının 

iyi olmadığı ve hasta haklarının ihlal edildiği görülmektedir. Bir diğer model olan "Toplum 

Temelli Model" ise 1960'lı yıllardan sonra yaygınlaşmaya başlamış ve bu model, ağır ruhsal 

bozukluğu olan ve uzun süre hastanede yatan hastalara uygulanmış ve ruhsal sorunların 

önlenmesine yönelik tedbirlerin alınması hedeflenmiştir. Bu modelde ülkenin 100-300 bin 

nüfuslu coğrafi bölgelere ayrılması ve toplum ruh sağlığı merkezlerinin kurulması söz 

konusudur. 

 Toplum temelli ruh sağlığı anlayışıyla birlikte geleneksel kurumların tedavideki yeri 

azalmaya başlamış ve bu kurumların yerini bakım veren, hastaların tedavi dışında rehabilite 

edilmelerine ve topluma kazandırılmalarına yardımcı olan bakım merkezleri almaya 

başlamıştır. Toplum temelli ruh sağlığı anlayışının temeli, kronik psikiyatri hastalarının 

toplum içinde izole edilmeden, toplumdaki sosyal rolleri göz ardı edilmeden iyileşmeye 

dayanmasıdır.[2] Hastane dışındaki tedavi süreci genellikle hastanın inisiyatifine veya hasta 

ailesinin sorumluluğuna bağlıdır. Üniversiteler veya devlet hastaneleri tarafından yürütülen 

toplum temelli tedavi ve rehabilitasyon seçenekleri çok nadirdir ve sadece sınırlı sayıda hasta 

için geçerlidir. [3]   Bu modelin birçok finansal ve yönetsel faydalarından söz edilebilir. 

Örneğin, Bauer ve ark. (2001), toplum temelli yaklaşımın yaygınlaşmaya başladığı yıllarda 

Almanya'daki hastanelerdeki yatak sayısının %50 oranında azalması dikkat çekicidir.(Ulaş, 

2008a). Son model olan "Toplum-Hastane Modeli"nde ise karma bir yapılanma 

görülmektedir. Türkiye'deki mevcut duruma bakıldığında karma modelin hakim olduğu, 

ancak son gelişmeler dikkate alındığında Topluluk Temelli Modele doğru bir eğilim olduğu 

görülmektedir. Son değişikliklerle ülkemiz bu model kapsamında 29 sağlık bölgesine 

ayrılmıştır. 
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1960'lı yıllarda özellikle Avrupa'da ruh sağlığı politikalarında psikososyal tedavi amaçlı 

değişiklikler yapılmıştır. İlk adım olarak bu değişikliklerin akıl hastaneleri olarak bilinen depo 

hastanelerin (iltica) kapatılması ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinin (TRSM) açılması oldu. 

Böylece ruh sağlığı hizmetlerinin sunumunda tıbbi yaklaşımla hastane temelli model yerine 

toplum temelli model anlayışı hakim olmaya başlamıştır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından da 

tavsiye edilen ve etkinliği görüldükçe uygulandığı ülke ve bölgelerin arttığı bu modelde ülke 

hizmet bölgelerine ayrılmakta ve her TRSM psikiyatristlerden oluşan multidisipliner bir 

ekiple çalışmaktadır. sorumlu olduğu bölgede psikiyatri hemşireleri, sosyal hizmet uzmanları, 

psikologlar, ergoterapistler ve usta eğiticiler bulunmaktadır. Sağlık hizmetlerini koordine eder 

ve sunar.[1] Bu merkezlerde yeterli sosyal beceri kazanmış ruhsal sorunu olan hastalar, 

korunaklı evlere veya korunaklı işyerlerine, refakatsiz hastalar ise bakım merkezlerine 

yönlendirilmektedir. Bu merkezler gerektiğinde ev ziyaretleri için gezici ekipler 

görevlendirebilir (Ensari, 2008, s. 88). 

 

Yukarıdaki tablodan anlaşılacağı gibi TRSM'ler (Toplum Ruh Sağlığı Merkezi) ruh sağlığı 

alanında toplum adına çalışan başlıca kurumlarla iletişim kurarak aracı kurum rolünü 

üstlenmektedir. Ayrıca tıbbi destek sonunda iyileşen psikiyatri hastası kişileri sosyal hayata 

geri dönmesi ,toplumdaki yerini ve maddi hürriyetini sağlayarak bulunduğu hayata yeniden 

kazandırmak için çalışmalar yürütmektedir. 

Hastaların mevcut durumu kişiden kişiye değişmekte, dolayısıyla hastane tabanlı modelde her 

hastaya aynı hizmetin verilmesi bazı hastaların korunan yeteneklerinin bir kısmını 

kaybetmesine neden olabilmektedir. Kişiye özel tedavi arayışı içinde 'vaka yönetimi' adı 

verilen yöntem ortaya çıktı. Vaka yönetiminin amacı, engelli hastaların daha üretken bir 

yaşam sürmelerini sağlamak, iyileşmelerinin önündeki engelleri kaldırmak ve hastalara 

gerekli beceri ve desteği sağlamaktır. Vaka yönetimi, psikiyatristler ve diğer ruh sağlığı 

profesyonellerinden (hemşire, sosyal hizmet uzmanı, psikolog) oluşan bir ekip tarafından aile 

üyeleri ve hastanın katılımıyla gerçekleştirilir.[4] 
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 Vaka yönetimi ekibinin hastaların ihtiyaçlarını belirlenmesi, kapsamlı bir bakım planı 

yapması, ulaşılabilir ve verimli bir bakım ve tedavi hizmetini sürdürmesi, kurumlar arası 

koordinasyonu sağlaması ve tüm işlemleri kayıt altına alması beklenir. TRSM'de vaka 

yönetim ekibinde, bir sosyal hizmet uzmanı bir psikolog, üç hemşire, ve bir hekim 

bulunmaktadır. Tüm çalışanlara Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkiye için hazırladığı 60 saatlik 

standart eğitim verildi. Bu eğitim, TRSM'nin amacını ve çalışma şeklini, TRSM ekip 

üyelerinin rolünü, ekip çalışmasını, sosyal imkanları kullanma ve zor bir vakaya yaklaşmayı 

içerir. [5] 

Hastalar kendisine yazılan ilaçların bitiminde aranarak veya ayda en az bir kez olacak şekilde 

görüşülerek , tıbbi değerlendirme ve yeni reçete için TRSM-kliniklere çağrılır. Merkezde 

Manevi-Sosyal Beceri Eğitimi ve iş-işgal gibi psikolojik ve sosyal destek tedavileri 

sunulmaktadır. Farmakolojik tedavi dahil tüm uygulamalar hastaların katılımı ile 

şekillenmektedir. [6] 

Hasta bireyin ailedeki konumu, hanesiyle olan ilişki biçimi ve yaşam ortamının 

değerlendirilmesi ve gerektiğinde yerinde  duruşuna uygun sosyal hayat ve kişisel bakım 

becerilerinin kazandırılması amacıyla her hastaya ev ziyaretleri yapılır. [7] 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

TRSM hizmetleri Türkiye’de akıl sağlığı-psikiyatri alanında oldukça yenidir, psikiyatrik 

hastalığı olan bireylerin öz bakımı ve sosyal hayata uyumu konusunda önem teşkil 

etmektedir. Birinci basamak ruh sağlığı hizmeti verecek olan toplum ruh sağlığı merkezleri, 

ruh hastalıklarının tanı ve tedavisinde etkin rol oynamaktadır. Ülkemizdeki bu merkezlerin 

amacı, hastaların başkalarına bağımlı olmadan yaşamalarını sağlamak, kendi kendilerine 

yeterli hale gelmelerini sağlamak ve yaşam kalitelerini artırmaktır. TRSM'lerde hastaları 

ailelerinden ve sosyal hayatlarından koparmayan bir tedavi modeli izlenmektedir.TRSM'ler 

hastaların bulundukları yerde ve etkin bir takip programı ile tedavi almaları ve alevlenmelerin 

önlenmesi açısından faydalı olacaktır. TRSM'ler aracılığıyla ruh sağlığı hizmetlerine erişimin 

kolaylaştırılması, hastaların hastalıklarının erken teşhisi, makro düzeydeki ruhsal hastalıkların 

önlenmesi ve sonuçlarının en aza indirilmesi açısından uzun vadeli faydalar sağlayacaktır. 

Önceki dönemde hastaların kuruma başvurması ile başlayan ve taburcu olduktan sonra gerekli 

takipleri yapılmayan bir tedavi hizmeti sunulurken, günümüzde toplum ruh sağlığı 

merkezlerinin açılmasıyla birlikte, bu hastaların tedavi altına alınması amaçlanmaktadır. 

belirli bir coğrafi bölgede yaşayan ruhsal hastalığı olan hastaları düzenli takip, tedavi ve 

rehabilitasyon sağlayarak topluma kazandırmaktır (Ensari, 2008). 2011, s. 86). 

Hasta yakınlarının ruhsal hastalıkları ve tedavi süreçleri hakkında bilgilendirilmesi ve bu 

şekilde bilinçlendirilmesi tedaviye olumlu katkı sağlayacaktır. 
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INTRODUCTION 

Community mental health centers (CMHC) aim to ensure that individuals with chronic mental 

disorders such as schizophrenia and similar psychotic disorders and mood disorders are 

regularly followed up in the CMHC or in their own living environment by increasing their 

treatment and functionality, with a community-based mental health service model. are centers. 

Mental illness stigma often constitutes an important obstacle to the treatment of psychiatric 

disorders. Social stigma is the judgment held by society that an individual with a psychiatric 

illness is socially unacceptable. 

 RESEARCH AND FINDINGS 

Mental illness is the general name given to psychological disorders that prevent a person from 

continuing his or her life in a healthy way. Mental illnesses are also known as psychological 

illnesses. 

Mental illnesses are common in society. Depression, phobias, panic disorder, obsessive 

compulsive disorder and anxiety disorders are among the most common mental illnesses. 

Alcoholism, substance use disorders, bipolar disorder and schizophrenia can last for many 
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years. In addition, personality problems make it difficult for patients to recover. Psychosocial 

problems and various life events can lead to the emergence of mental problems. Today, 

effective treatment of mental illnesses is provided by the application of drug treatments 

together with psychotherapy.  

In the past, many difficulties were encountered in the provision of mental health services . 

Stigma is an important problem in the treatment of mental illnesses; It negatively affects the 

social lives and psychological processes of patients and their relatives, thus reducing their 

'quality of life'. (Rosenfield 1997, Markowitz 1998, Yanos et al. 2001, Lundberg et al. 2008). 

[1] Studies have revealed that they have encountered stigmatizing behaviors in society. For 

this reason, people with mental problems hide the disease and do not talk to anyone other than 

their close family members. And unfortunately, the more intense the internal stigma they 

experience, the lower the success of the treatment. [1] 

There are 3 types of service models in the field of mental health in the world. The "Hospital 

Based Model" is a widely used model from the 1800s to the 1960s. It is seen that the 

psychiatric hospitals established in this period were very large structures, they were 

established outside the city, the hygiene conditions were not good and the rights of the 

patients were violated. Another model, "Community Based Mode", started to become 

widespread after the 1960s, and this model was implemented for patients with severe mental 

disorders who were hospitalized for a long time, and it was also aimed to take measures to 

prevent mental problems. In this model, the division of the country into geographical areas 

with a population of 100–300 thousand and the establishment of community mental health 

centers are in question. 

 With the understanding of community-based mental health, the place of traditional 

institutions in treatment began to decline and these institutions began to be replaced by care 

centers that provide care and help patients rehabilitate and reintegrate into society. The basis 

of the community-based mental health understanding is that chronic psychiatric patients are 

based on recovery without being isolated in the society, without ignoring their social roles in 

the society. [2] The treatment process outside the hospital usually depends on the initiative of 

the patient or the responsibility of the patient's family. Community-based treatment and 

rehabilitation options run by universities or public hospitals are very rare and only available to 

a limited number of patients. [3]   

 Many financial and managerial benefits of this model can be mentioned. For example, as 

stated by Bauer et al. (2001), it is noteworthy that the number of beds in hospitals in Germany 

decreased by 50% in the years when the community-based approach started to become 

widespread (Ulaş, 2008a). 

A mixed structuring is seen in the latest model, the "Society-Hospital Model". Considering 

the current situation in Turkey, it is seen that the mixed model is dominant, but when the 

recent developments are taken into account, there is a tendency towards the Community-

Based Model. With the latest changes, our country has been divided into 29 health regions 

within the scope of this model. 

In the 1960s, especially in Europe, changes were made in mental health policies for 

psychosocial treatment. The first step of these changes was the closure of warehouse hospitals 

(asylums), known as mental hospitals, and the opening of Community Mental Health Centers 

(TRSM). Thus, in the provision of mental health services, community-based model 
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understanding has started to dominate instead of hospital-based model with medical approach. 

In this model, which is also recommended by the World Health Organization and where the 

countries and regions where it is applied increase as its effectiveness is seen, the country is 

divided into service regions, and each TRSM works with a multidisciplinary team consisting 

of psychiatrists, psychiatric nurses, social workers, psychologists, occupational therapists and 

master trainers in the region under its responsibility. Coordinates and delivers health services. 

[1] In these centers, patients with mental problems who gain sufficient social skills are 

directed to sheltered houses or sheltered workplaces, and unaccompanied patients are directed 

to care centers. When necessary, these centers can assign mobile teams for home visits 

(Ensari, 2008, p. 88).       

 

As seen in the figure above, CMHCs (Community Mental Health Center) assume the role of 

intermediary institution by communicating with the main institutions providing services in the 

field of mental health. It also carries out efforts to reintegrate patients who have improved in 

their treatment processes into social and economic life in order to reintegrate them into 

society. 

The current situation of patients varies from person to person, so providing the same service 

to every patient in the hospital-based model may cause some patients to lose some of their 

preserved abilities. In search of personalized treatment, the method called 'case management' 

has emerged. The aim of case management is to enable patients with disability to have a more 

productive life, to remove obstacles to their recovery, and to provide patients with the 

necessary skills and support. Case management is carried out by a team of psychiatrists and 

other mental health professionals (nurse, social worker, psychologist) with the participation of 

family members and the patient.[4] 

 The case management team is expected to evaluate the needs of the patients, make a 

comprehensive care plan, maintain an accessible and efficient care and treatment service, 

ensure inter-institutional coordination, and record all procedures. There are three nurses, a 
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psychologist, a social worker, and a physician in the case management team at TRSM. All 

employees received 60 hours of standard training prepared by the World Health Organization 

for Turkey. This training includes the purpose and working style of CMHC, the role of 

CMHC team members, teamwork, using social opportunities, and approaching a difficult 

case. [5] 

Every patient is called at least once a month or at the end of the drugs prescribed to him, and 

he is called to the center for medical evaluation and a new prescription. Psychological and 

social support treatments such as Spiritual-Social Skills Training and work-occupation are 

offered in the center. All applications, including pharmacological treatment, are shaped by the 

participation of patients. [6] 

Home visits are also made to each patient in order to evaluate the patient's position in the 

family, the family's relationship style, and the living environment and, when necessary, to 

provide the patient with social skills and self-care skills appropriate for the on-site assertive 

treatment model. [7] 

CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS 

Community mental health services, which are quite new in the field of mental health in our 

country, are very important in terms of care and social rehabilitation of individuals with 

mental health diseases.Community mental health centers, which will provide primary level 

mental health services, play an active role in the diagnosis and treatment of mental illnesses. 

The aim of these centers in our country is to enable patients to live without being dependent 

on others, to become self-sufficient and to increase their quality of life. In TRSMs, a 

treatment model is followed that does not detach patients from their families and social lives. 

TRSMs will be useful for patients to receive treatment where they are and with an effective 

follow-up program and to prevent exacerbations. Facilitating access to mental health services 

through CMHCs will provide long-term benefits in terms of the early diagnosis of patients' 

illnesses, the prevention of macro-level mental illnesses and minimizing their consequences. 

While in the previous period, a treatment service was offered that started with the application 

of the patients to the institution and the necessary follow-ups were not carried out after 

discharge, today, with the opening of community mental health centers, it is aimed to 

reintegrate the patients with mental illness living in a certain geographical area by providing 

regular follow-up, treatment and rehabilitation (Ensari, 2008). 2011, p. 86). 

Informing the relatives of the patients about mental illnesses and treatment processes and 

raising awareness in this way will contribute positively to the treatment. 
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ABSTRACT: In this study, we will give some results for Frobenius number, genus and Arf 

closure on triply-generated telescopic numerical semigroups such that 9,9 6,aS a c= < + >

where 9 6,c a> + for 3 1c k= +  and 3 2c k= + , 1,k k³ Î ¥ .  

Keywords: Genus, Telescopic numerical semigroups, Arf closure.  

 

1. INTRODUCTION 

A numerical semigroup is a subset S  of ¥  if S closed under addition, 0 SÎ  and \S¥  is 

finite. If { }1 2, ,..., rS k k k= , then 1 2, ,..., rS k k k< > = < >  is a numerical semigroup if and only 

if gcd( ) 1S = . It is known that for every numerical semigroup S  there exists a unique 

minimal set of generators 1 2{ , ,..., }rk k k
 

with 1 2 ... rk k k< < < , that is, 

1

{ : }
r

j j j

j

S a k a
=

= Îå ¥ . The smallest positive element of S  is called the multiplicity of S , 

and it is denoted by ( )m S .  

Let S  be a numerical semigroup. The largest element of  \S¢  is called the Frobenius number 

of S , and it is denoted by ( )f S . On the other hand, ( ) {0,1,2,..., ( )}n S f S S= Ç  is called 

the determine number of S . In this case, 1 2, ,..., rS k k k= < > = {

0 1 2 10 , , ,..., , ( ) 1, ...n ns s s s s f S-= = + ® } where 
1, ( )j js s n n S+< = . Here, the arrow means 

that every integer greater then ( ) 1f S +  belongs to S . ([1,4]). 

Let S  be a numerical semigroup. Then the element of \S¥  is called gap of S , and we denote 

the set of gaps of S , by S * . In this case, the cardinality of S *  is called the genus of S , and it 

is denoted by ( )g S . It well known ( ) ( ) ( ) 1f S g S n S= + - . The numerical semigroup S  is 

symmetric if ( )f S a S- Î  for all \Sa Î ¢ . It is known that every numerical semigroup

1 2,S k k= < >   is symmetric, 1 2 1 2( )f S k k k k= - -
 
and 

( ) 1
( ) ( )

2

f S
g S n S

+
= =  ([1,7]) .  

S  is called Arf numerical semigroup if a b c S+ - Î  such that a b c³ ³ , for all , ,a b c SÎ . 

The smallest Arf numerical semigroup containning a numerical semigroup S  is called the Arf 

closure of S , and it is denoted by ( )A S ( [3,6]). 1 2 3, ,S k k k= < >
 
is called triply-generated 
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telescopic numerical semigroup if 1 2
3 ,

k k
k

d d
Î < >

 
where gcdd = { 1 2,k k }( [2,7]). Suppose

1 2, ,..., rS k k k= < >  a numerical semigroup. Then 1 2 1 1( ) , ,..., rL L S k k k k k= = < - - >  is 

called the Lipman numerical semigroup of S , and ( )S L SÍ . In this case, 

0 1 0( ) , ( ) ( ( ))L S S L S L L S= =
 

and 
1( ) ( ( ))j jL S L L S-= for1 ( )j n S£ £ . Thus, we have 

following chain 

0 1 2 1( ) ( ) ( ) ( ( )) ...L S S L S L S L L S= Í Í = Í Í ¥ ( [3,6] ). 

In this study, we will give some results for Frobenius number, genus and Arf closure on 

triply-generated telescopic numerical semigroups such that 9,9 6,aS a c= < + >
 

where

9 6,c a> +  for 3 1c k= +  and 3 2c k= + , 1,k k³ Î ¥ .  

 

2. MAIN RESULTS 

Proposition 2.1. ([5]) 9,9 6,aS a c= < + >  is telescopic numerical semigroup where

9 6,c a> + 3c u¹ , u Î ¥  and 1a ³   is  integer.  

Proposition 2.2. ([8]) Let 1 2, ,..., rS k k k= < >  be a numerical semigroup and

1 2 1gcd{ , ,..., }rd k k k -= .  If 1 2 1, ,..., ,r
r

k k k
T k

d d d

-= < >
 
then 

(1) ( ) . ( ) ( 1) rf S d f T d k= + -  

(2) 
( 1)( 1)

( ) . ( )
2

rd k
g S d g T

- -
= + .  

Proposition 2.3. Let 9,9 6,aS a c= < + >  be a triply-generated telescopic numerical 

semigroup, where 9 6,c a> + 3 1c k= +  and 1, ,a a k³ Î ¥  . Then, we have 

(a) ( ) 18 2 3af S a c= + +  

(b) ( ) ( ) 9 2a an S g S a c= = + +  

Proof. Let 9,9 6,aS a c= < + >  be a triply-generated telescopic numerical semigroup, where

9 6,c a> + 3 1c k= +  and 1, ,a a k³ Î ¥ . Then, we write 
9 9 6

, 3,3 2
3 3

a
T a

+
= < > = < + >  

since gcd{9,9 3} 3d a= + = . Thus, ( ) 3.(3 2) 3 3 2 6 1f T a a a= + - - - = +  and we have

( ) 3.(6 1) 2 18 2 3f S a c a c= + + = + +  from Proposition 2.2/(1). So, 

( ) 1
( ) ( ) 9 2

2

a
a a

f S
n S g S a c

+
= = = + +

 
 since aS  is symmetric.  

 

Theorem 2.4. Let 9,9 6,aS a c= < + >  be a triply-generated telescopic numerical semigroup, 

where 9 6,c a> + 3 1c k= +  and 1, ,a a k³ Î ¥ . Then,  
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( ) {0,9,18,27,...,9 ,9 6,9 9,9 12,..., 1, ...}aA S a a a a c= + + + - ® . 

Proof. Let 9,9 6,aS a c= < + >  be a triply-generated telescopic numerical semigroup, where

9 6,c a> +  3 1c k= +  and 1, ,a a k³ Î ¥ . It is trivial 0 9m =  since 0 ( )a aL S S= . Thus, we 

write 1( ) 9,9 3, 9aL S a c= < - - > . In this case,  

(1) If 9 3 9a- <  ( if 1a =   )  then 1 9,15,S c=  , 1 1( ) 9,6, 9 6,9, 9L S c c= < - > = < - >

and 9 6c- >  since 9 6c a> + . Thus, 1 6m = . If 9 7c- =  then we find that

2 1( ) 6,3,1 1L S = < > = < > = ¥ , 2 1m = . Therefore, we write that

1( ) {0,9,15, ...}A S = ® . 

If 9 7c- >  then 2 1( ) 6,3, 15 3, 15L S c c= < - > = < - > . İf 15 3c- >  then 2 3m = . 

Here, 15 4c- =  we find that 3 1( ) 3,1 1L S = < > = < > = ¥ , 3 1m = . Thus, we find that

1( ) {0,9,15,18, ...}A S = ® . 

If 15 4c- >  then 2 1( ) 6,3, 15 3, 15L S c c= < - > = < - > , 2 3m = . And 3 1( ) 3, 18L S c= < - > . 

Here, 18 4c- =  we find that 3 1( ) 3,4L S = < > , 3 3m =
 
and 4 1( ) 3,1 1L S = < > = < > = ¥ , 

4 1m = . Thus, we find that 1( ) {0,9,15,18,21, ...}A S = ® . If we continue the operations in this 

way, we get 1( ) {0,9,15,18,21,..., 1, ...}A S c= - ® . 

 

(2) If 9 3 9a- >  ( if 2a ³   )  then 1( ) 9,9 3, 9aL S a c= < - - > , 1 9m = . And

2 ( ) 9,9 12, 18aL S a c= < - - > . If 2a =  then 2 2( ) 9,6, 18 6,9, 18L S c c= < - > = < - > . 

Here,  

(a) If 18 7c- =  then we find that 2 2( ) 6,9, 18 6,7,9L S c= < - > = < > , 2 6m =
 
and 

3 2( ) 6,1,3 1L S = < > = < > = ¥  , 3 1m = . 

Therefore, we write that 2( ) {0,9,18,24, ...}A S = ® . 

(b) If 18 7c- >  then we find that 2 2( ) 6,9, 18L S c= < - > , 2 6m =
 

and

3 2( ) 6,3, 24 3, 24L S c c= < - > = < - > .  

Here, if  

(i) 24 4c- =  then 3 2( ) 3,4L S = < > , 3 3m =
 
and 4 2( ) 3,1 1L S = < > = < > = ¥ , 

4 1m = . Thus, we write that 2( ) {0,9,18,24,27, ...}A S = ® .  

 

(ii) if 24 4c- >  then 3 2( ) 6,3, 24 3, 24L S c c= < - > = < - > ,  3 3m = . And

4 2( ) 3, 27L S c= < - > . Here, 27 4c- =  we find that 4 2( ) 3,4L S = < > , 4 3m =

and 5 2( ) 3,1 1L S = < > = < > = ¥ , 5 1m = . Therefore, we write that

2( ) {0,9,18,24,27,30 ...}A S = ® . If we continue the operations in this way, we get

2( ) {0,9,18,24,27,30,..., 1, ...}A S c= - ® .  

(3) For 2a >  , if we make same operations in this way, we obtain 
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( ) {0,9,18,27,...,9 ,9 6,9 9,9 12,..., 1, ...}aA S a a a a c= + + + - ® . 

Thus, the proof is completed. 

 

Proposition 2.5. Let 9,9 6,aS a c= < + >  be a triply-generated telescopic numerical 

semigroup, where 9 6,c a> + 3 1c k= +  and 1, ,a a k³ Î ¥ . Then, we obtaine following 

equalities: 

(1) ( ( )) 2af A S c   

(2) 
6 4

( ( ))
3

a

c a
n A S

 
  

(3) 
2 6 1

( ( ))
3

a

c a
g A S

 
  

Proof. Let 9,9 6,aS a c= < + >  be a triply-generated telescopic numerical semigroup, where

9 6,c a> + 3 1c k= +  and 1, ,a a k³ Î ¥ . Then, 

(1) It is trivial. 

 

(2) 

( ( )) {0,1,2,..., ( ( )} ( )

{0,1,2,..., 2} {0,9,18,27,...,9 ,9 6,9 9,9 12,..., 1, }

{0,9,18,27,...,9 ,9 6,9 9,9 12,..., , 4}

4 9 6 9 10 6 4
( 1) ( 1) 2

3 3 3

a a an A S f A S A S

c a a a a c

a a a a c

c a c a c a
a a

= Ç

= - Ç + + + - ®

= + + + -

- - - - - - -
= + + + = + + =

 

(3) 
6 4 2 6 1

( ( )) ( ( )) 1 ( ) 2 1
3 3

a a a

c a c a
g A S f A S n S c

- - + +
= + - = - + - = .  

Corollary 2.6. Let 9,9 6,aS a c= < + >  be a triply-generated telescopic numerical semigroup, 

where 9 6,c a> + 3 1c k= +  and 1, ,a a k³ Î ¥ .  Then, we obtaine following equalities: 

(i) ( ) ( ( )) 18 5a af S f A S a c= + + +  

(ii) 
2( 5)

( ) ( ( )) 11
3

a a

c
n S n A S a

+
= + +  

(iii) 
5

( ) ( ( )) 7
3

a a

c
g S g A S a

+
= + + .  

Example 2.7. Let’s take 1,a = 5k =  and 16,c = in 9,9 6,aS a c= < + > . Then, we have

1 9,15,16 {0,9,15,16,18,24,25,27,30,31,32,33,34,36,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,54, ...}S = < > = ®

telescopic numerical semigroup and 1( ) 53,f S = 1( ) 27n S = , 
1 1( ) 27g S S*= = . Also we 

write 1( ) {0,9,15, ...}A S = ® , 1( ( )) 14f A S = , 1( ( )) 2n A S = , ( ( )) 13g A S =  and

1 1( ( )) 18 5 14 18 16 5 53 ( )f A S a c f S+ + + = + + + = = ,  
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1 1

2( 5) 2(16 5)
( ( )) 11.1 2 11 27 ( )

3 3

c
n A S n S

+ +
+ + = + + = = and

1 1

5 16 5
( ( )) 7.1 13 7 27 ( )

3 3

c
g A S g S

+ +
+ + = + + = = .  

 

Proposition 2.8. Let 9,9 6,aS a c= < + >  be a triply-generated telescopic numerical 

semigroup where 9 6,c a> + 3 2c k= +  for 1, ,a a k³ Î ¥ .  Then, we have 

(a) ( ) 18 2 3af S a c= + +  

(b) ( ) ( ) 9 2a an S g S a c= = + +  

 

Theorem 2.9. Let 9,9 6,aS a c= < + >  be a triply-generated telescopic numerical semigroup 

where 9 6,c a> +  3 2c k= +  for 1, ,a a k³ Î ¥ .  Then,  

( ) {0,9,18,27,...,9 ,9 6,9 9,9 12,..., 2, , ...}aA S a a a a c c= + + + - ® . 

Proof. The proof is same as the proof of Theorem 2.4. 

Proposition 2.10. Let 9,9 6,aS a c= < + >  be a triply-generated telescopic numerical 

semigroup where 9 6,c a> +  3 2c k= +  for 1, ,a a k³ Î ¥ .  Then, we obtaine following 

equalities: 

(1) ( ( )) 1af A S c= -  

(2) 
6 2

( ( ))
3

a

c a
n A S

- -
=  

(3) 
2 6 2

( ( ))
3

a

c a
g A S

+ +
= . 

 

Corollary 2.11. 9,9 6,aS a c= < + >  be a triply-generated telescopic numerical semigroup 

where 9 6,c a> +  3 2c k= +  for 1, ,a a k³ Î ¥ . Then, we obtaine following equalities: 

(i) ( ) ( ( )) 18 4a af S f A S a c= + + +  

(ii) 
2( 4)

( ) ( ( )) 11
3

a a

c
n S n A S a

+
= + +  

(iii) 
4

( ) ( ( )) 7
3

a a

c
g S g A S a

+
= + + .  

 

Example 2.12. Let’s take 2,a = 10k =  and 32,c = in 9,9 6,aS a c= < + > . Then, we write

2 9,24,32 {0,9,18,24,27,32,33,36,41,42,45,...,100,101,102,104, ...}S = < > = ®
 

telescopic 

numerical semigroup and 2( ) 18.2 2.32 3 103f S = + + = , 2 2( ) ( ) 9.2 32 2 52n S g S= = + + = ,  

 III. INTERNATIONAL HALICH CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

 

 

               www.izdas.org                                                                                                  March 12-13, 2022, İstanbul, TURKEY510



2( ) {0,9,18,24,27,30,32, ...}A S = ® , 2( ( )) 31f A S = , 2( ( )) 6n A S =
 

and

2

2.32 6.2 2 78
( ( )) 26

3 3
g A S

+ +
= = = .  So, we have 

2 2( ( )) 18.2 32 4 31 36 36 103 ( )f A S f S+ + + = + + = = ,   

2 2

2(32 4)
( ( )) 11.2 6 22 24 52 ( )

3
n A S n S

+
+ + = + + = = and

2 2

32 4
( ( )) 7.2 26 14 12 52 ( )

3
g A S g S

+
+ + = + + = = . 
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ABSTRACT 

The growth and increase of the social role of women is one of the important issues that are 

paid special attention to in various fields of social and political sciences. The issue of gender 

equality has been accepted in many societies around the world, especially in developing 

societies. But it still remains a problem in third world countries such as Afghanistan. This 

study seeks to address the challenges that hinder the growth of women in Afghanistan and 

examines the reasons that hinder the growth and participation of women in various social 

spheres. 

The present research has been done as a library and analysis and valid scientific sources have 

been used. The analytical method has also been used because the cultural and social context 

of Afghanistan has been a great challenge for the presence of women leaders. 

The findings show that Afghan women, along with women around the world, have been 

fighting for their freedom since the twentieth century and working for social status and 

political participation. Although most political regimes have enshrined the presence of women 

in the law, the prevailing Traditional climate, illiteracy, cultural poverty, economic 

backwardness, and insecurity still challenge their equal share in society. 

Therefore, receiving these factors helps to become familiar with how it disappears and to see 

the presence of women alongside men in all areas. 

Keywords: Factors of women's underdevelopment, Struggle, Existence of traditions and 

Traditional culture, Traditional society, Women's backwardness. 

 

Introduction 

Fewer historical times and periods in human life can be found that women have not taken a 

step in the transformation of society or have not played a significant role. The role of women 

in the home, albeit imperceptibly and indirectly, has been a fundamental factor in changing 

and evolving history. 

Evidence of the era of communalism and feudalism is that women were more productive of 

economic phenomena than men and had a valuable position in the transition from slavery to 

feudalism and from feudalism to capitalism. However, in a few short cases, in the first 

contexts of human civilization and the governments of early Islam, the human community has 

always reflected the female inability of her personality as a second and short-lived class of 

creation. 

Despite the deep history of human civilization and the valuable position of men in the form 

and role-playing of human civilization, the intellectual and social awakening of women as 

creators of intellectual aspects and dimensions of economy, culture and society has a short 

history and the oldest women's movement as an effective outside And returns in the 19th 
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century. Although the formation of these movements was a global phenomenon, it was later 

introduced to Third World societies such as Afghanistan due to the lack of industrial 

enterprises, the lack of a public education system, cultural traditions, customs and traditions, 

misinterpretation of religion and other customs. In the face of cultural and traditional barriers, 

after the rise of women's movements in Western countries and the establishment of political 

and cultural ties and interactions between Western countries and Afghanistan, Afghan women 

also fought for freedom against traditional society and demanded equal rights. But the 

traditional atmosphere, the lack of a clear government policy on women's emancipation, the 

fragmentation of political regimes, extremist religious beliefs and low literacy rates, prevented 

the growth of women and their liberation struggles in line with Western countries and the 

achievement of their fundamental rights. Be. 

This research is important because in developing societies due to low level of awareness, 

cultural and economic poverty, traditional governance and lack of capacity and conscious 

force of women, women are mentally retarded and this has led to dramatic changes. To be 

unaware of the identity, presence, and role they play in society. Thus, the study of the present 

issue shows that the women of Afghanistan, realizing that they have common desires and 

interests and only by solidarity and understanding of their subordinate position against the 

extra-religious policies and practices of patriarchal society, organize the women's movement 

and achieve Freedom and their fundamental rights, to strive for awareness and intellectual 

development. 

 

A look at the challenges that have hindered the growth of Afghan women in the last 

century 

The challenges that have arisen for the growth of Afghan women in the last century have a 

variety of factors, some of which can be mentioned below: 

 

Political factors: 

Regarding the political participation of women and how their rights are granted, "at the end of 

the twentieth century, Afghan intellectuals gradually gained attention and people like 

Mahmoud Tarzi and Amir Amanullah Khan sought to change the social status of Afghan 

women; but political struggles and enlightenment movements "Women in various political 

regimes have been influenced by politics and the ruling system." (12:72). 

• Since the advent of women's liberation ideas in the early twentieth century, it has been 

governments that have laid the groundwork for women's development, or imposed restrictions 

on women's political activities and confronted them. In 1919, Amanullah Khan's rule was a 

good approach to the just struggles of the First Constitutional Movement, and in the same 

way, after gaining political independence, they were able to achieve some of their gender and 

human rights and freedoms. The active education and participation of women in the social, 

economic, political and cultural life of the society, the implementation of the marriage charter, 

etc., were the approaches of the Amani government in favor of women. Amanullah Khan 

became one of the pioneers in the field of women's enlightenment and social activities, and 

Queen Suraya steadfastly supported him in this endeavor. He started publishing the journal of 

women's guidance in 1927. Queen Soraya, who was the main force behind the women's 
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movement, wrote various interviews and writings in defense of women's rights. "Islam is the 

only religion that has given women an equal status with men," he wrote in an article in Aman 

Afghan in July 1928. He said of the chador: All religions and communities are seen; So that 

chador is a traditional practice in our country today and has gradually opened its place in 

religion and has taken on a religious character. In the early days of Islam, women 

accompanied men in wars, and the same fruitful and valuable work was done by women in the 

West today. ”(8: 266). He wanted to act from the first place of Amanullah Khan's era with 

negligence and superficiality, and therefore did not achieve early victories. 

• During the reign of Mohammad Nader Shah and the presidency of Hashem Khan, there was 

no fundamental change in the field of struggles and feminist activities, and Nader Shah, with 

his dictatorship and dictated politics, closed the gates of enlightenment for men and women. 

An opportunity was provided to propagate and promote the views on the social and economic 

modernization and transformation of our society, including on the individual and social living 

conditions of women in Afghan society. What was most central to their struggles was their 

lack of an important and influential social position, which has been an important issue for 

thought and action. The fact that women are deprived of their political rights and do not 

participate in the politics of Afghan society reflects the long-standing traditions and masculine 

identity of the Afghan government and politics. The effects of the egalitarian struggles of 

Western women in our country soon penetrated and became the origin of freedom-loving 

activities with different approaches and thoughts. But for a long time, Afghanistan's internal 

community did not seek the full political citizenship rights of Afghan women, and used 

various traditional, cultural, and religious means to disperse hard-working and freedom-loving 

women across the border. During Zahir Shah's reign, the Women's Democratic Organization, 

a branch of the People's Democratic Party, fought for women's civil and political rights. The 

Women's Democratic Organization staged a demonstration in 1968 to protest the draft law 

banning girls from studying abroad, which was submitted to parliament at the time. 

• The first independent civil society organization within the government, the Women's 

Democratic Organization, a branch of the People's Democratic Party, was founded in 1965. 

This institution, which focused more on politics, ideologically and class-wise defended the 

position of women in part. One of the civil movements allegedly launched by the organization 

was a mass demonstration of women protesting against the 1968 ban on girls studying abroad 

and receiving legal guarantees to run for parliament in 1968; "A movement that, regardless of 

its lack of scope, can be called a form of social action." (5: 6). After this period was the most 

active period of women's struggles during the rule of Davood Khan, which matured during the 

rule of the People's Democratic Party. 

• Although in the years of Dawood Khan's presidency, the share of freedom and militant 

groups was only covert activities and led to all kinds of anti-government activities, 

persecution, arrests and punishments, but women engaged in various social activities in 

demonstrations against class oppression and dictatorship. They built a political system and 

launched cultural programs to increase women's capacities and economic activities through 

tailoring, tailoring, and so on. At the head of these activities was Dr. Anahita Ratbozad, who 

has a special place in the development of women during the rule of the People's Democratic 

Party. On the other hand, from this period onwards, university women will be added and the 

educational and student socialization of women will begin. 

 III. INTERNATIONAL HALICH CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

 

 

               www.izdas.org                                                                                                  March 12-13, 2022, İstanbul, TURKEY514



• One of the critical approaches to the participation of freedom-loving women in the political 

arena of Afghanistan, especially during the rule of the People's Democratic Party, was the 

imported ideas of socialism, which matched the fundamental civil and political rights of 

women with those ideas. We did not have. On the other hand, the beginning of feminist 

political struggles in Afghanistan was when women were not yet fully educated and equal to 

men, and did not even have the right to education up to high levels. Thus, most freedom-

loving women blindly and unknowingly, in ways contrary to the prevailing tradition and 

religion in Afghanistan, demanded their political rights, which faced the constraints and 

obstacles of a patriarchal society. The issue of women's struggles for basic rights, the right to 

education, education, and employment for both men has been out of the question since the 

1950s. The participation of women in student affairs, struggles, scientific research, and work 

outside the home was common. According to Fakhreh Mousavi, "In the second half of the 

twentieth century, the awakening of women from the political elite to women from other 

walks of life was mainly due to the growth of education. The innovations that took place in 

the early twentieth century and then in the second half of this century spread the awakening 

and intellectualism among women and brought about this great change in Afghanistan in the 

twenty-first century and led to the growth of women in the political, social and economic 

spheres. Is." (14: 7) But political participation and privilege was still a challenge that required 

a breathtaking struggle. The years of Dawood Khan's rule until the victory of the Mujahideen 

government, ideological activities and women's struggles were based on two sides, and each 

of the ruling political regimes tried to grow and give women a share in the intellectual war 

and political activities. 

• Mujahideen rule, widespread foreign intervention, and the war with the Taliban limited 

women's opportunities for growth and employment. However, social activities, attending 

schools and universities, and increasing the role of women in universities were among the 

first goals of Mr. Burhanuddin Rabbani's government. In 1995, Dr. Amir Shah Hashanyar, the 

then president of Kabul University, although not in Rabbani, wrote in one of his articles on 

the situation at Kabul University in Dodeha: "These were girls, and more interestingly, when 

we offered the proposal of Professor Mahboubeh Jurisprudence as the head of the Faculty of 

Law and Political Science to serve Professor Burhanuddin Rabbani, the head of the Islamic 

State of Afghanistan, they not only did not oppose, but also expressed satisfaction." (7:14) 

Mahboubeh Jalamol was the second woman in the history of Kabul University to be the dean 

of the faculty at that time. This shows that the role of women as a valuable and effective 

group in society was also important for the Mojahedin government. 

• Taking away all women's human rights was the Taliban's policy on women. They 

perpetrated the most petrified and inhumane behavior and politics on the women of this land, 

imposed the darkest era on them, and advocated and defended a fundamentalist narrative 

about women; A narrative that led the woman to nothingness and silenced her voice forever. 

According to Mousavi, "But Talabani's view of the Afghan woman opened her eyes to a 

world that had to resist all her desires and unwantedness. Therefore, there were many changes 

in the attitude of the Afghan woman during the Taliban era. Orf, who had more supporters 

among women, lost. "The new generation of women after the Taliban took a fresh look at the 

traditions, customs, values and values that had restrained her and prevented her from growing 

in society, marginalizing her and her issues." 6). 
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Thus, these knots were untied after the Taliban era and provided the world today for women. 

Even today, despite the productive activities of women and the emergence of feminist and 

supportive civic civil institutions, most of the work is still superstructure and project;  

But views have changed and we can hope for the future. 

 

Economic factors:  

If we look sociologically at the role of women and their place in the productive and economic 

system, we find women's participation as the most important factor in maintaining and 

continuing the economy of human societies, especially in rural areas. Afghan women, like 

other women in equal communities, work at home, doing housework, marriage, raising 

children, working with family members, and working in agriculture, animal husbandry, and 

livestock.  

They have done a lot. Although Afghan women have had the greatest impact on the level of 

production and economic growth of our society, they still have less influence, like women in 

third world countries, and their motivation for growth, economic freedom, and economic and 

social status is very low. In this regard, some of the factors and economic constraints and lack 

of social status in Afghan women are as follows: 

• Land ownership and feudalism: Economic constraints on women's influence and the 

imperceptibility of the world's women's economic output are a challenge beyond Afghan 

women and Afghan society; But Afghanistan's agriculture and reliance on land jobs and land 

tenure as the most important pillars have made Afghanistan's economic rotation masculine 

and somehow created a division of labor inside and outside the home between men and 

women. The length of the feudal system in Afghanistan shows that women, especially 

villagers, although working from home in the fields, agriculture, handicrafts and livestock, 

have been the most influential producers for the country's economy. He faced many problems, 

with men working outside the home and fulfilling external needs, keeping the man busy 

outside the environment and involving him in all political, cultural and social spheres. From 

time immemorial to the present day, the influence of the role of women has always been felt, 

but what this factor has had a negative effect on her personality and destructive consequences, 

lack of access to things outside the home, including the right to education and scientific 

knowledge and ultimately ignorance of rights It is in religion and human society. 

• Ignorance of women's economic rights: Lack of literacy, ignorance of women's rights, 

lack of understanding and facilities of economic independence and traditional beliefs 

prevailing in Afghan society have made women less motivated to get a job and think outside 

the box. According to the International Labor Organization, "Economic violence is one of the 

forms of violence that Afghan women face, especially women who are illiterate."  

"Economic violence refers to the lack of economic independence of women and their 

financial dependence on men." (16:22) 78% of women are unpaid domestic workers who, due 

to traditional beliefs, lack of literacy and expertise, and excessive household responsibilities, 

submit to poverty, extreme dependence on men, and economic violence, but refuse to leave 

the home. Do paid work. These dependencies make a woman a consuming being and a second 

sex. The household responsibilities mentioned above also cause many problems for women. A 

working woman has to meet the many expectations of her when she returns home from work. 

 III. INTERNATIONAL HALICH CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

 

 

               www.izdas.org                                                                                                  March 12-13, 2022, İstanbul, TURKEY516



She has to reach out to the children, prepare food, wash clothes, entertain guests, and all this 

responsibility makes the woman very tired and does not give her a chance to rest. Persistent 

fatigue and consecutive work do not give women the opportunity to work on developing their 

capacities, as a result, the productivity and quality of work of women are much lower than 

men and they lose their first-hand presence in the workplace (18:12). 

 

Cultural factors:  

The discussion of male and female individualism in Western countries as an independent 

human identity, with the spread of democracy and liberation movements, is in fact part of the 

process of personality development and the need for health and adjustment for individuals and 

has a special place among men and women intellectuals.  

However, the individualization and independence of women's identity, both in the West and 

in the East, has been accompanied by great challenges and obstacles from the very beginning 

and has been slower. Clearly, the more a woman's economic and political status depends on 

her father, husband, or son, the more impractical and difficult her independent identification 

will be. This problem of women, which has not yet been fully resolved even in the industrial 

societies of the West, operates more intensely in traditional and underdeveloped societies such 

as ours. The more traditional and patriarchal the family structure, the more difficult it will be 

for women to find individuality, self-sufficiency, economic independence and self-awareness. 

Most of the limitations and challenges related to women's awareness and self-sufficiency are 

related to traditional beliefs, lack of social immunity and illiteracy of women themselves, 

which are examined in detail below: 

• Traditional Beliefs: The ancient tradition that governs the social and cultural atmosphere of 

Afghanistan has a different base and roots with religious principles and Islamic beliefs. 

Patriarchal insights, historical customs and traditions, indigenous, tribal and local cultures that 

meet the long history of our country, still have a tangible impact on the social and cultural 

values of Madhya Pradesh and most of the authoritarianism of these beliefs comes from 

religious addresses; However, they are inextricably linked and deeply different. 

One of these prevailing beliefs is the hatred of the second sex and its social, economic, 

political and cultural dependence on Afghan women. Illiteracy, ignorance of the precepts of 

the holy religion of Islam, the existence of extremist teachers who are unaware of the 

comprehensiveness of religion, and the culture of Afghanistan's social relations have called 

women honor and guardians of family values. They lose. That is, until the previous decades, 

women were considered a disgrace and a damage to the reputation of men in the family. 

Preventing the right of women to education and knowledge and restricting education only to 

men are other traditional beliefs. The woman was considered the second sex, responsible for 

housework and family affairs, and had no right to go beyond; Because the prevailing values in 

the family are disturbed and the order of home affairs is disturbed. That is why, until the 

beginning of the sixties, except for a few limited cities and provincial capitals, there was no 

school that guaranteed the continuation of a woman's education and called her the 

embodiment of knowledge and civilization. As Afghanistan, as an agricultural country, had 

the highest concentration of people in rural areas, and many women came, lived and died 

unconsciously because of traditional values. 
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• Social and cultural constraints: In discussing social and cultural constraints, Nayreh 

Tawhidi, a Zandar's human rights activist, writes in an article: Are pressured in the conflict 

between two areas of responsibilities and plans and two value and belief systems. The 

prevailing ideology of ancient traditions and beliefs and family structure considers woman's 

duty as wife and mother and her existential value and art in breeding "male lions" and on the 

other hand her new role, her job and social duties and her new perspective and expectations It 

does not leave the force and motivation to carry all the former functions. Special barriers and 

restrictions for women in our country were not only a reflection of the ideas of the clergy and 

extremists, but also a patriarchal view; Even the greatest intellectuals and thinkers of 

contemporary history have called for the creation of a social status for women and the 

externalization of women and their work as turning their backs on the original culture, history 

and identity of society. "More and more, our writers and intellectuals have emphasized that 

the biological traits and sexual structure of women in themselves have made women the 

bearers of national identity, noble traditions, and the guardians of the systematic arrangement 

of families and generations." (6:13) 

 Ever since the government enacted the law on the women's movement and the social status of 

women, and the opportunity to digest women's freedom, at least among society and women 

themselves, has emerged, women's problematic and challenging discourses outside the 

political arena. Women's liberation worked, Westernization and prostitution were labeled, and 

dozens of other accusations were made, which prevented the spread of women's liberation 

movements and foreign activities. Since the reign of Zahir Shah, socialist women like Mina 

Keshvar Kamal have been harassed even within their own party and pressured by male 

tyranny. On the other hand, women in Islamist political groups were labeled as spies and 

imitators of Western women, thus cooling the mindset and motivation of the struggle. In a 

word, in the belief of our patriarchal society, woman is not the agent of change and 

transformation of relations, but is responsible for guarding the current relations and passing 

them on to other generations. If women's rights were not an issue in government policy and 

the pressures on women's rights were not pursued by the government's cultural policy, the 

narrow-minded origins of Afghan society would not soon have yielded to women's demands 

and women's self-conscious movements would not have formed in the region and the world. 

• Lack of social immunity: Addressing women's security and social security issues is one of 

the most important issues, addressing the biggest challenges facing women. To the extent that 

a woman suffers from a lack of immunity in society and is overwhelmed by her fears, her 

social relationships become weaker and eventually isolated. Continuation of such conditions 

will have dire consequences. Lack of security for women and lack of social security outside 

the home is a well-known phenomenon in Afghan society. To the extent that fundamentalist 

ideas and traditional structures are institutionalized, the social status of women is 

compromised and their economic, social, and intellectual independence is limited. Most 

Afghan women, despite the widespread struggle for social immunity over the past two 

decades, still suffer from gender discrimination, mistrust, and gender-based harassment in 

academia, the workplace, and on the streets. The title is a major obstacle to the process of 

intellectual development of women. The last two decades have been a good opportunity to 

gain social status and active presence of women in various spheres of society, but their focus 

has been more on working to create economic independence and cooperation for the family, 

than intellectual motivation to fight for justice and social status! Approves the Strategy for 
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Economic Rights and Occupational Safety of Women and claims that the implementation of 

any economic policies, plans and programs without considering and observing the principle of 

gender equality is inconsistent and will not have positive and significant consequences. 

(16:21) 

But the lack of the rule of law, the lack of balanced development in Afghanistan, especially in 

the areas of human rights and the large gender gap in Afghanistan, have turned their backs on 

such laws and do not consider them enforceable. In addition to all the inconveniences for 

women, the lack of welfare facilities in the workplace such as kindergartens, proper toilets, 

etc., and ignoring the growth of women's capacities and non-observance of the principle of 

equality in economic situations and deeming it necessary to raise wages, are part of social 

insecurity and pressure. Above them, it erases the motivations of women to work and 

endangers the biggest factor in the development of society. On the other hand, insecurity in 

the workplace and the lack of safety and security prevent many families from allowing their 

wives and daughters to go out in the community because they do not trust them to work freely 

and engage in social activities; This is because of the slanders that may be directed at these 

girls and women and damage the position of their families in the eyes of traditional society. 

Conclusion: 

Women's participation in all areas is an important factor in the development of societies. 

Countries where women's liberation and equality are legalized and an integral part of society 

have achieved multifaceted development in most areas. Increased participation of women in 

society contributes to the growth and development of the country, helps strengthen women's 

national solidarity and prevents a kind of alienation and separation of women from society. 

Preventing the presence of women and their social status is still a major challenge in 

developing countries and needs to be improved by raising awareness and working in various 

fields. The results show that there are various economic, social, cultural and political factors 

that hinder the growth of women in Afghanistan and, most importantly, illiteracy, traditional 

culture and economic system have added to these backwardness. 

Therefore, raising awareness of women's rights for women, enacting and signing the Gender 

Equality Law, increasing the presence of women in offices, increasing their success in higher 

education and building self-confidence in women, eliminate the fundamental challenge of 

women's intellectual backwardness and take an active position. It will make them felt in all 

areas. 

References 

1. Abbott, Pamela and Wallace, Claire (2006), Sociology of Women, translated by Manijeh 

Iraqi, Tehran: Ney Publishing. 

2. Alice Atkins, Susan (2010), First Step Feminism, beautiful translation by Jalali Naeini, 

Tehran: Jahan-e-Kitab Institute. 

3. Ebrahimi, Yousef and Heidari, Hassan (2010), The position of women in the course of 

history and a journey in its rights, Quarterly Journal of Women and Culture, Fifth Issue, Fall 

2010. 

4. Akbari, Nematullah (2001), Barriers and Problems of Women's Participation in Society, 

Payam-e-Zan Magazine, No. 58. 

 III. INTERNATIONAL HALICH CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

 

 

               www.izdas.org                                                                                                  March 12-13, 2022, İstanbul, TURKEY519



5. Bakhtari, Manijeh (2015), Recognizing the Role of Afghan Women in Women's Liberation 

Struggles, 8 Sobh, 12, No. 23. 

6. Tawhidi, Nayreh (1996), The Issue of Women and Intellectuals (Feminism, Democracy and 

Islamism, Feminist School), Tehran: Ketab Publications. 

7. Hassanyar, Amirshah (1373), A look at the situation of universities in two decades, Hasht 

Sobh newspaper, 13 June, 1397. 

8. Hakimpour, Mohammad (2003), Women's Rights in the Struggle between Tradition and 

Modernity, Tehran: Noandish Publishing. 

9. Rasouli, Sima (2015), Extradition, Independence and Reform in Afghanistan (1919-1929), 

Kabul: Afghanistan Academy of Sciences, first edition. 

10. Reed, Ayoulin (2009), Feminism and Anthropology, translated by Afshang Maghsoudi, 

Tehran: Golazin Publishing. 

11. Saba, Sahar (2014), History of the Struggle of Working Women in the World and Iran, 

Political and Cultural Magazine of the Week, Year 13. 

12. Fredman, Jinnah (2011). Feminism, translated by Firoozeh Mohajer, Tehran: Ashian 

Publications, fourth edition. 

13. Mo'men, Bashir (2013), Some Issues of Afghan Society. Kabul: Parand Publications, 

Second Edition. 

14. Mousavi, Fakhreh (2017). The concept of resistance in the Afghan women's movement; 

From Armed Struggle to the Equality Movement, RM Daily. 

15. Vafaei, Azam (2014), A Study of the Type and Impact of Rural Women's Activities on 

Their Economic and Social Rights, Quarterly Journal of Women's Socio-Psychological 

Studies, Twelfth Year. Number four. Moshirzadeh, Homeira (2014), From Movement to 

Social Theory, The History of Two Centuries of Feminism. 

16. Hashemi, Seyed Ahmad (2015), A Study of Social Factors Affecting Women's Political 

Participation, Journal of Women and Society, Volume 6, Number 1. 

17. Independent Human Rights Commission of Afghanistan, The Status of Economic and 

Social Rights in Afghanistan  (Sixth Report, 2010-2011). Afghanistan Independent Human 

Rights Commission Press, published in 2011. 

18 Afghan Independent Human Rights Commission, A Look at the Presence and Role of 

Women in the Public Sphere and Political Activities (Twelfth Report 2017), published in 

2017. 

19. Research Institute for Women and Children's Rights (2013), Women's Economic 

Independence (Third Report - 2012-2013). 

 III. INTERNATIONAL HALICH CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

 

 

               www.izdas.org                                                                                                  March 12-13, 2022, İstanbul, TURKEY520



ÖZET 

İnsanlık tarihinde; bilginin anlamı, zamana ve mekâna göre sürekli değişim gösterdiğinden, 

doğru bir şekilde tanımlanması oldukça güç olmuştur (Bolisani ve Bratianu, 2018:1). Fakat 

bilgi yönetiminin, bireyler ve toplumlar için büyük önem arz ettiği kabul edilmiştir. Bilgiye 

dayalı toplumlarda, bilgi paylaşıldıkça ve kullanıldıkça artış göstermektedir. Bunun nedeni, 

var olan bilgi ve fikirlerin, her kullanıldığında yeni fikirler ve düşüncelerin ortaya çıkmasıyla 

zenginlik gösterebilmesidir (Metin, 2021:5). Bu sebeple; bilgi, tüm kurum, kuruluş ve kişiler 

için bir gelişim ve değişim kaynağı olarak varsayılmaktadır. Bu açıdan bilginin, kurum 

içerisinde kullanımına doğru şekilde önem verildiğinde, daha etkin hale geldiği görülmektedir 

(Durna ve Demirel, 2008:130). Bilgi yönetimi, yönetim içerisinde bulunan tüm bireyleri 

kapsayan bir süreçtir (AIIM, 2022). Bu süreç; bilginin, “üretilmesi ve geliştirilmesi”, “tasnif 

edilmesi ve saklanması”, “aktarılması ve paylaşılması”, “kullanılması ve değerlendirilmesi” 

olmak üzere dört aşamadan oluşmaktadır (Erer, 2020:42). Bu bağlamda bilgi 

yönetimi, bilginin örgüt içerisinde ve dışarısında, müşteriler ve örgütte bulunan bireyler için 

en verimli biçimde nasıl kullanılacağıyla ilgilenmektedir (Batra,2020). Günümüz rekabet 

koşullarında; işletmelerin, bilgiye ulaşabilmesi, bilginin etkin ve verimli biçimde işletmelerin 

amaçları doğrultusunda kullanılması ihtiyaç haline gelmiştir. Bu nedenle müşterilerden gelen 

geri dönütler bir bilgi kaynağı olarak görülmüştür (Arpacı ve Toylan Vatansever, 2015:51). 

Turizm işletmeleri de diğer işletmeler gibi bu türden hayati bilgileri toplayarak, bu bilgileri 

günlük operasyonlarında etkin ve verimli biçimde kullanmayı hedeflemektedir (Lee, 2008: 

14). Bu bağlamda çalışmanın temel amacı; bilgi yönetiminin, turizm işletmeleri açısından 

stratejik bir önem taşıdığını örneklerle ortaya koymaktır. Çalışmanın sonucunda; bilgi 

yönetiminin, turizm işletmelerine sağladığı avantajlara yer verilmiş ve önerilerde 

bulunulmuştur. 

Anahtar kelimeler: Bilgi, bilgi yönetimi, turizm işletmeleri. 
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ABSTRACT 

In the history of humanity; Since the meaning of knowledge is constantly changing according 

to time and place, it has been very difficult to define it accurately (Bolisani and Bratianu, 

2018:1). However, it has been accepted that knowledge management is of great importance 

for individuals and societies. In knowledge-based societies, knowledge increases as it is 

shared and used. The reason for this is that existing knowledge and ideas can be rich with the 

emergence of new ideas and thoughts each time they are used (Metin, 2021:5). Therefore; 

information is assumed as a source of development and change for all institutions, 

organizations and individuals. In this respect, it is seen that information becomes more 

effective when the right importance is given to its use within the institution (Durna and 

Demirel, 2008: 130). Knowledge management is a process that includes all individuals in 

management (AIIM, 2022). This process; information consists of four stages: "production and 

development", "classification and storage", "transfer and sharing", "use and evaluation" (Erer, 

2020: 42). In this context, knowledge management is concerned with how to use knowledge 

in the most efficient way for customers and individuals in the organization, inside and outside 

the organization (Batra, 2020). In today's competitive conditions; It has become a necessity 

for businesses to access information and to use information effectively and efficiently for the 

purposes of businesses. For this reason, feedback from customers has been seen as a source of 

information (Arpacı and Toylan Vatansever, 2015:51). Tourism businesses, like other 

businesses, collect such vital information and aim to use this information effectively and 

efficiently in their daily operations (Lee, 2008: 14). In this context, the main purpose of the 

study is; the aim is to demonstrate with examples that knowledge management has a strategic 

importance for tourism businesses. As a result of the study; the advantages of information 

management for tourism businesses are given and suggestions are made. 

Keywords: Information, information management, tourism businesses. 

 

GİRİŞ  

Bilgi, eski çağlardan günümüze kadar çok önemli görülmüş ve güç kaynağı olarak kabul 

edilmiştir. Bunun neticesinde bilgili insanların yaşamları ve yapıtları yüceltilmiş ve sonraki 

nesillere aktarılmıştır. Özellikle 15. yüzyıldan sonra matbaanın bulunmasıyla, bilgiler 

kaydedilmiş ve hızla yayılmaya başlamıştır. Daha sonra toplumlar, ekonomik ve sosyal 

açıdan gelişim gösterdiğinden, bilginin önemini ve etkinliğini fark etmeye başlamışlardır 

(Erer, 2020:35-36). 

İçinde bulunduğumuz yüzyılda birçok durum ve olay bilgiye dayalı bir biçimde 

anlatıldığından bu çağ "bilgi çağı", toplumlar ise "bilgi toplumu" olarak ifade edilmektedir 

(Today Founder, 2022). Bu açıdan bilginin kullanımına ve yönetimine doğru önem 

verildiğinde toplumlar için daha etkin hale gelmektedir (Durna ve Demirel, 2008:130). 

Bilgi yönetimi; bir işletmenin bilgilerini, çalışanlarının kolayca erişebileceği bir şekilde 

topladığı, düzenlediği, paylaştığı ve analiz ettiği süreçtir (Bhatt, 2001). Bu süreç; bilgiden en 

iyi şekilde faydalanarak örgütsel hedeflere ulaşması için çok disiplinli bir yöntemi ifade eder. 

Bu nedenle bilgi, tüm kurum, kuruluş ve kişiler için bir gelişim ve değişim kaynağı olarak 

görülmektedir (Durna ve Demirel, 2008:130). 
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Bilgi yönetimi, işletmenin organizasyonunda ve stratejilerinin başarısında hayati bir rol 

oynamaktadır (Castrogiovanni vd., 2016). Bu doğrultuda turizm işletmeleri içinde bilginin 

elde edilmesi, etkin ve verimli biçimde kullanılması da önem arz etmektedir (Bahar, 

2011:56). Bu bağlamda çalışmanın temel amacı; turizm işletmelerinde kullanılacak olan 

bilginin, yönetimdeki önemini belirtmek ve avantajlarını ortaya koyarak; çalışma sonucunda 

turizm işletmeleri açısından olumlu yanlarına yer vermek ve önerilerde bulunmaktır. 

BİLGİ YÖNETİMİ  

Bilgi ve yönetim kavramları, ilk bakıldığında bir arada bulunmaları zor görünmektedir. Fakat 

bilginin kurumsal kaynak olarak görülmesiyle, daha etkin bir biçimde kullanımı ve rekabette 

üstünlük sağlayıcı etki yarattığından, yönetilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bundan dolayı 

bilgi yönetiminin iyi bir biçimde anlaşılabilmesi gerekmektedir (Özdemirci ve Aydın, 2007: 

167). 

Bilgi yönetimi, örgüt içerisinde bulunan takımlara ve bireylere bilgiyi sistematik ve kapsamlı 

olarak ortaya koyma, aktarma ve örgütün amaçları doğrultusunda kullanma fırsatı sunan bir 

disiplindir (Barutçugil, 2002: 50). Bilgi yönetimi, örgütün rekabet avantajını, performansını 

ve yeniliğini artırmak ve organizasyonu sürekli iyileştirmek gibi iş hedeflerine ulaşmak için 

organizasyonel bilgi varlıklarından en iyi şekilde yararlanmaya yönelik yapılan çok yönlü bir 

stratejik süreçtir (Omnisci, 2022). 

Yaygın olarak kabul gören başka bir ifadeye göre ise bilgi yönetimi, “örgütlerde çalışanlarda 

var olan bilgi, tecrübe ve uzmanlıkların, veri tabanlarının, kayıt altındaki bilgi ve belgelerin, 

plan, politika ve prosedürlerin kısaca bilgi kaynaklarının tümünün belirlenip yönetilmesi, 

geliştirilmesi ve paylaşılmasına yönelik bütüncül ve sistematik bir çabadır” (Barutçugil, 2002: 

105). 

Bilgi yönetiminin hedefi; kurumun bünyesinde bulunan bilgiyi açığa çıkararak kurumda, 

“karar vermeyi, üretimi, kaynak aktarımını, rekabeti, sürekliliği ve gelişimi hızlandırmak” 

amacıyla kurum içindeki bilginin dolaşımını sağlayarak kurumunda bulunan kişilere en uygun 

biçimde ulaştırmaktır (Çapar, 2003:422). 

Bu bağlamda bilgi yönetimi, işletmelerin olası rakiplerinden daha güçlü olmasını ve hem ülke 

içerisinde hem de ülke dışında rekabet gücüne sahip olmasını sağlayan bir süreçtir (Çakar vd., 

2010: 75). Bu süreç, bilginin, işletmelerin hedefleri doğrultusunda üretilmesi, yayılması ve 

etkin bir biçimde kullanılmasıyla ilgilidir (Lee ve Yang, 2000: 784). 

BİLGİ YÖNETİMİ SÜRECİ 

Bilgi yönetimi süreci, örgüte bulunan bütün bireyleri ilgilendiren ve örgütün bilgi 

kaynaklarını en üst düzeyde faydalanmak için gerçekleştirdiği etkinliklerin tamamını 

kapsayan bir süreçtir (Beijerse,1999: 237; Erer, 2020:42). Alavi ve Leidner (2001), söz 

konusu olan bu süreci bilginin “üretilmesi ve geliştirilmesi”, “tasnif edilmesi ve saklanması”, 

“aktarılması ve paylaşılması”, ve “kullanılması ve değerlendirilmesi” olarak ifade etmişlerdir. 

Bilginin Üretilmesi ve Geliştirilmesi 

Bilgi yönetim sürecinin, ilk basamağı bilginin üretimi ile başlamaktadır. Bu süreç için “elde 

etme, arama ve yaratma” gibi farklı başlıklarda kullanılmaktadır. Bütün bu başlıkların sahip 

olduğu ortak amaç bilginin üretilmesidir (Gold vd., 2001). 
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Bilgi üretimi, örgütün yeni ve faydalı fikirler ya da çözümlemeler yaratma yeteneğidir. Bu 

doğrultuda, örgütler içerinde bulunan mevcut bilgi birikimi ve geçmişteki kaynaklarından 

edindikleri bilgileri belirli etkileşimlerle yeniden geliştirerek ve söz konusu geliştirilen 

bilgilere yeni gelen bilgileri ilave ederek bilgiyi üretmektedirler (Bhatt, 2001:72). 

Bilginin Tasnif Edilmesi ve Saklanması 

Bilgin tasnifindeki en büyük zorluk onun kendine has özelliklerini kaybetmeden ve bilgi 

kirliliği yığınına dönüşmesine yol açmadan düzenlenmesidir. Örgüt içerisinde serbest ve 

dağınık durumda bulunan bilgi gerekli önlemler alınmadığı takdirde örgütte bulunan kişiler 

tarafından fark edilmeyebilir (Davenport ve Prusak, 2001). 

Bu bağlamda bilginin tasnif edilmesi gerektiği zaman kullanmak üzere örgüt için, içeriğine 

göre sıralanmalı, sınıflandırılmalı, düzenlenmeli ve saklamaya uygun hale getirilmesi 

anlamına gelmektedir. Bu nedenle bilginin tasnif edilmesindeki temel amaç; örgütte bulunan 

herkes için ihtiyaç duyulduğunda kolayca bilgiyi ulaşabilir duruma getirmektir. Tasnif edilen 

bilgi sayesinde örgütte ihtiyaç duyulmayan ve güncelliğini kaybetmiş bilgiler de ortadan 

kaldırılmış olmaktadır (Erer, 2020:44). 

Bilginin Paylaşılması 

Örgütler, kendi aralarında rekabet üstünlüğü sağlayabilmek için bilgiyi ortaya çıkarabilmeli 

ve paylaşımını sağlayabilmelidir (Özdemir, 2006). Bu neticede bilginin, örgüt içerisinde 

kullanılmadan önce, transfer edilmesi ve paylaşılması gerekmektedir. Kısaca bilgi paylaşımı; 

örgütte çalışan bireylerin gereksinim duydukları bilgiye hızlı ve kolay biçimde ulaşabilmesini 

sağlamak amacıyla yapılan sistemler ve süreçleri ifade etmektedir (Zaim, 2005:136; 

Güleryüz, 2008: 35). Bu bağlamda bilgilerini paylaşan bireyler, hedeflerine daha kolay 

ulaşabilmekte ve işlerini de hızlı bir şekilde halledebilmektedirler (Durna ve Uzun, 2008:38). 

Bilginin Kullanılması ve Değerlendirilmesi 

Elde edilen bilginin yönetilmesi için en son olarak kullanılması ve değerlendirilmesi 

yapılmalıdır. Bu da örgüt içerisinde faaliyette bulunan bütün bireylerin katılımı ile anlam 

kazanabilmektedir (Kıvrak, 2010). Bu kapsamda bilginin yönetilmesi; üretilen, tasnif edilen 

ve paylaşılan bilgi örgüte fayda sağlayacak biçimde kullanıldığında anlamlı bir duruma 

dönüşür. Bu neticede örgütler bilgiyi verimli bir şekilde kullanıp ve değerlendirmesi 

sonucunda başarı sağlamış olacaklardır (Zaim, 2005:139). 

TURİZM İŞLETMELERİNDE BİLGİ YÖNETİMİNİN AVANTAJLARI VE 

DEZAVANTAJLARI  

Bilgi yönetimi doğru bilginin, doğru kişiye, en etkin biçimde ve en uygun haliyle aktarımını 

gerçekleştirir (Çapar, 2003: 422). Bundan dolayı bilgi yönetimi doğru bilgiyi işletmelerin 

karar alma süreçlerin de ve yeni bilgileri kurum içerisinde etkin bir şekilde kullanımını ve 

paylaşımını sağlamaktadır (Zorçelik, 2020). 

Bilgi yönetiminin sağladığı bilgi paylaşımı, turizm sektöründe de yenilik ve gelişimini teşvik 

eden ve aynı zamanda hizmet düzeyini destekleyen önemli bir faktör olarak kabul 

edilmiştir. Ayrıca turizm emek yoğunluklu bir sektör olduğu için kişiler arası iletişim ve 

etkileşime dayanmaktadır (Ahmed ve Dwyer, 2010). Dolayısıyla turizm işletmelerinde 

 III. INTERNATIONAL HALICH CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

 

 

               www.izdas.org                                                                                                  March 12-13, 2022, İstanbul, TURKEY524



oluşturulan bilginin büyük bir kısmı, anlaşılması zor olan bir konunun yazıya dökülerek veya 

sözlü olarak başka bir kişiye aktarılmasıyla oluşur. Ayrıca, turizm işletmelerinde bilgi 

yaratma, büyük ölçüde kişisel bilgiye dayanmaktadır. Çalışan kişilere yeterli teşvik ve 

motivasyon sağlanmaması sonucunda, kişisel bilgi paylaşımının etkinliği büyük ölçüde azalır 

ve bu da geçersiz bilgi üretimine yol açarak verimliği azaltmaktadır (Rao, Yang ve Yang, 

2018: 510). Bu bağlamda turizm işletmelerinde iyi bir bilgi yönetim sistemi, işletmenin 

genelinde bulunan ilgili bilgileri ve kaynakları bulmayı ve yeniden kullanmayı kolaylaştırarak 

aşağıdaki avantajları sağlamaktadır (Nibusinessinfo, 2020; Sherman, 2019); 

 Daha iyi ürün ve hizmet yaratma, 

 Daha iyi stratejiler geliştirme, 

 Karlılığı artırma, 

 Mevcut becerileri ve uzmanlığı yeniden kullanma, 

 Operasyonel verimliliği ve personel verimliliğini artırma, 

 Pazar trendlerini erkenden tanımayı ve rakiplere karşı avantaj elde etmeyi sağlama, 

 Rakiplere karşı kıyaslama olanağı sağlama ve sermayeyi en iyi şekilde kullanmadır. 

Ancak, ne kadar bilgi yönetiminin turizm işletmelerine avantajı olduğu kadarda dezavantajı da 

bulunmaktadır. Bunlar (Jill, 2020); 

 Bilgi yönetimi, çalışanların anlaması için çok karmaşık olabilir ve bu da işletmeler 

açısından eğitim ihtiyacı doğurabilir. 

 Bilgi yönetimini işletmede yanlış kullanmak zaman ve para kaybına neden olarak 

operasyonel verimliliği engelleyebilir. Bunun gibi sorunlar, bir işletmenin pazardaki 

konumunu tehlikeye atacak kadar ileri gidebilir. 

 Toplanan bilgilerin işletmenin hedeflerine ulaşmasına nasıl yardımcı olacağına dair bir 

vizyon olmadan, bir bilgi yönetim sistemi büyük ölçüde yetersiz kullanılabilir ve esasen onu 

işe yaramaz hale getirebilir. 

TURİZM İŞLETMELERİNDE BİLGİ YÖNETİMİNİN ÖNEMİ 

Bilgi yönetimi, belirli bir organizasyonda veya işletmede bir durumun nasıl ve neden 

olduğunu anlamamıza yardımcı olan bir sistemdir. Bu sayede bilgi, bir organizasyonun etkin 

bir şekilde işleme yeteneği olarak görülmektedir (Hebibi, Raimi ve Milićićević, 2019:117). 

Bilgi yönetimi, bir şirketin gelişimi için faydalıdır. Faydaları arasında ekip çalışmasını 

optimize etmek, yeni gelenlere bilgiyi aktarmak, satışları iyileştirmek ve sonuçları gözden 

geçirmek yer almaktadır (Barnes`, 2021). 

Küreselleşen dünyada, işletmelerin rakiplerine karşı temel yeteneklerini gösterebilmeleri ve 

uzun vadede devamlılığını sürdürebilmeleri için bilgiyi kullanmaları zorunluluk haline 

gelmiştir (Bahar, 2011:56). Bu denli bilginin önemimi kavrayan işletmeler, stratejiler 

geliştirerek bilgiyi yöneterek rekabet avantajı elde etmişlerdir (İpçioğlu ve Erdoğan, 2004).  

Bilgi yönetimi, işgücünü artırmak için çalışanların bilgi ve deneyimlerini yakalama, 

depolama, paylaşma ve etkin bir şekilde yönetme sürecidir. Birincil hedefi, verimliliği, 

üretkenliği artırmak ve şirket içindeki kritik bilgileri korumaktır (Starmind, 2020).  
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Turizm işletmeleri de diğer işletmeler gibi bu türden hayati bilgilere ulaşıp örgüt içerisinde 

yönetimini sağlamaktadır. Bu nedenle bilgi yönetimi; turizm işletmelerden hizmet alan 

misafirlerin, hangi hususlarda şikâyet ettiklerinin tespit edilmesine ve işletmelerin hangi 

konularda yetersiz kaldıkları hususunu belirlemede yardımcı olmaktadır. Bu sayede 

işletmelerin üretkenliğini ve verimliği konusunda önem arz etmektedir (Arpacı ve Toylan 

Vatansever, 2015:50). Bu bağlamda işletmelerin ve çalışanların bilgi yönetimi sayesinde, 

müşterilerin beklentilerini karşılamak için gerekli yeterlilikleri geliştirdiği ayrıca 

müşterileriyle daha iyi ilişkiler kurabildiği de görülmektedir (Vural, 2005:238). 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Günümüz rekabet koşullarından kaynaklı işletmelerin, bilgiyi etkin ve verimli bir şekilde 

işletme içerisindeki organizasyon da ve çalışanlar arasında kullanımı ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 

Bilgi yönetimi, işletmelerin üretimde verim artışına ve rekabet üstünlüğü kazanmasına olanak 

sağlamaktadır. Bu bağlamda turizm işletmelerinde bilgi yönetiminin uygulanmasının ne denli 

önem taşıdığının ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. 

Bilgi yönetimi, bilgilerin planlanması, düzenlenmesi, yapılandırılması, işlenmesi, kontrol 

edilmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması dahil olmak üzere tüm genel yönetim 

kavramlarını kapsamaktadır. Bunların tümü, yönetimde rol alan bireylerin ihtiyaçlarını 

karşılamak için elzemdir. 

Çapar (2003), bilgi yönetiminin, doğru bilginin en etkin ve uygun biçimde doğru kişilere 

aktarımı olarak vurgulamıştır. Omnisci (2022), bilgi yönetim sürecini, örgütün rekabet 

avantajını, performansını ve yeniliğini artırmak ve organizasyonu sürekli geliştirmek gibi iş 

hedeflerine ulaşmak için organizasyonel bilgi varlıklarından en iyi şekilde yararlanmaya 

yönelik yapılan faaliyetler olarak tanımlamıştır. MJV (2021), işletme içerisinde deneyimlerin 

kişiler arası aktarılarak yeni bir iş kültürünün oluşmasına ve sürdürülebilir hale gelmesinin 

bilgi yönetimi ile oluşacağını ifade etmiştir. Arpacı ve Toylan Vatansever (2015), bilgi 

yönetiminin turizm işletmelerinde çalışan ve yöneticilerde etkin halde kullanılması 

durumunda müşteri memnuniyeti ve işletme verimliği artışı açısından bilgi yönetiminin 

önemini vurgulamıştır. Bahar (2011), bilgi yönetimin işletmelerce artık uygulamaya 

dönüşmekte olduğunu ve birçok turizm işletmesinin de bilgi yönetimi stratejilerini etkin bir 

şekilde, örgütsel hedefleri doğrultusunda kullanıldığını söylemiştir. 

Sonuç olarak; küreselleşen dünyada bilgi yönetimi, etkili bir biçimde uygulanması 

işletmelerin, rakiplerine karşı üstünlük sağlayarak, verimliğini ve karlılığını artırması daha iyi 

ürün ve hizmetler ortaya çıkarabilmesine olanak sağlamaktadır. Aynı zamanda turizm 

işletmelerinde, bilgiyi elde ederek yönetimde uygulanması müşterilerden gelen olumsuz 

dönütlerin giderilmesi hususunda rol oynamaktadır. Bu bağlamda çalışmanın hedefi 

doğrultusunda aşağıdaki öneriler getirilebilir; 

 Turizm işletmeleri günümüz rekabet koşullarında başarılı olabilmesi için yöneticiler 

ve çalışanlar arasında, doğru bilgi paylaşımı yapılmalıdır.  

 Bilgi yönetimi için kullanılacak olan bilginin bireyler arası erişim kolaylığı 

oluşturulmalıdır. 

 Turizm işletmelerin de çalışan bireyler arası iletişimde bilgi paylaşımı esnasındaki 

bilginin doğruluğu yöneticiler tarafından kontrol edilmelidir. 

 III. INTERNATIONAL HALICH CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

 

 

               www.izdas.org                                                                                                  March 12-13, 2022, İstanbul, TURKEY526



 

KAYNAKÇA 

Ahmed, E., ve Dwyer, L. (2010). The Role of Knowledge-Based Networks in Sustainable 

Tourism Development–a Conceptual Framework. BESTEN Think Tank X: Networking for 

Sustainable Tourism, 1-22. 

AIIM. (2022). What is Information Management? https://www.aiim.org/what-is-information-

management 

Alavı, M. ve Leidner, D. E.  (2001). Knowledge Management and Knowledge Management 

Systems: Conceptual Foundations and Research Issues, Management Information Systems 

Quarterly, 25 (1), 107-136. 

Arpacı, Ö. ve Toylan, N. V. (2015). Turizm İşletmelerinde Bilgi Yönetimi ve Bilgi Kaynağı 

Olarak Müşteri Şikâyetlerinin Değerlendirilmesi. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi Dergisi, 9 (3), 50-71. 

Bahar, E. (2011). Konaklama İşletmelerinde Bilgi Yönetimi: Altyapı, Uygulama ve 

Karşılaşılan Engeller. İşletme Araştırmaları Dergisi, 3 (2), 51-68. 

Barnes`, M. (2021). The Importance of Knowledge Management in Marketing, 

https://www.kminstitute.org/blog/importance-knowledge-management-marketing  

Barutçugil, İ. (2002). Bilgi Yönetimi. İstanbul: Kariyer Yayıncılık. 

Batra, R. (2020). Role of Knowledge Management System in Hospitality and Tourism 

Industry, https://www-phpkb-com.translate.goog/kb/article/role-of-knowledge-management-

system-in-hospitality-and-tourism-industry-

232.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=tr&_x_tr_hl=tr&_x_tr_pto=op,sc 

Beıjerse, R. P. (1999). Questions in Knowledge Management: Defining and Conceptualising a 

Phenomenon. Journal of Knowledge Management, 3 (2), 235-245. 

Bhatt, G. (2001). Knowledge Management in Organizations: Examining the Interactions 

Between Technologies, Techniques, and People. Journal of Knowledge Management, 5 (1), 

68-75. 

Bolisani, E. ve Bratianu, C. (2018). The elusive definition of knowledge. In Emergent 

knowledge strategies, 1-22. 

Castrogiovanni, G., Ribeiro-Soriano, D., Mas-Tur, A. ve Roig-Tierno, N. (2016), Where to 

Acquire Knowledge: Adapting Knowledge Management to Financial Institutions, Journal of 

Business Research, 69 (5), 1812-1816. 

Çakar, N. D., Yıldız, S. ve Dur, S. (2010). Bilgi Yönetimi ve Örgütsel Etkinlik İlişkisi: Örgüt 

Kültürü ve Örgüt Yapısının Temel Etkileri. Ege Akademik Bakış, 10 (1), 71-93. 

Çapar, B. (2003). Bilgi yönetimi: Nasıl bir insan gücü? İbrahim Güran Yumuşak (Ed.). II. 

Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Derbent-İzmit, 17-18 Mayıs 2003 Bildiriler 

Kitabi içinde (ss. 421-432). Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. 

 III. INTERNATIONAL HALICH CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

 

 

               www.izdas.org                                                                                                  March 12-13, 2022, İstanbul, TURKEY527



Davenport, T. H. ve Prusak, L. (2001). İş Dünyasında Bilgi Yönetimi: Kuruluşlar Ellerindeki 

Bilgiyi Nasıl Yönetirler? (Çev. G. Günay). İstanbul: Rota Yayıncılık. 

Durna, U. ve Demirel, Y. (2008). Bilgi Yönetiminde Bilgiyi Anlamak. Erciyes Üniversitesi 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 30, 129-156. 

Durna, U ve Uzun, H. (2008). İşletmelerde Rekabet Unsuru Olarak Bilgi Yönetimi. Niğde 

Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1 (1), 33-40.  

Erer, B. (2020). Bilgi yönetimi. M. Sağır (Ed.), Modern İşletmecilikte Yönetsel Konular içinde 

(ss. 35-50). Konya: Eğitim Kitapevi.   

Gold, H. A., Malhotra, A. ve Segars, A. H. (2001). Knowledge Management: An 

Organizational Capabilities Perspective. Journal of Management Information Systems, (18), 

185-214. 

Güleryüz, D. (2008). Bilgi Yönetim Modellerinin Yapılandırılmasında Etkin Bir Araç: ISO 

9000: 2000 Kalite Yönetim Sistemi. (Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, İzmir. 

Hebibi, L., Raimi, N. ve Milićićević, R. (2019). Knowledge Management and the Imortance 

of Knowkedge Manafment for the Organization, S Performance. ЕКОНОМИКА, 65 (1). 117-

126. 

İpçioğlu, İ. ve Erdoğan, Z. (2004). İşletmelerde Liderlik ve Bilgi Yönetimi Arasındaki 

İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma. 3.Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 

Osmangazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 633–643. 

Jill, H. (2020). What are some disadvantages of knowledge management? 

https://blog.mindmanager.com/blog/2020/01/02/2020013-common-challenges-knowledge-

management/ 

Kıvrak, S. (2010). Uluslararası İnşaat Projelerinde Kültürel Farklılıkların Türk İnşaat 

Firmalarının Yönetim Uygulamalarına Olan Etkisi ve Kültürlerarası Bilgi Yönetimi. (Doktora 

Tezi). Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimler Enstitüsü, Eskişehir. 

Lee, C. C., ve Yang, J. (2000). Knowledge Value Chain. Journal of Management 

Development,19(9), 783-793. 

Lee, M. L. (2008). A Qualitative Case Study Approach to Define and Identify Perceived 

Challenges of Knowledge Management for Casino Hotel Industry. (Doktora Tezi.). Graduate 

College, University of Nevada Las Vegas William F. Harrah College of Hotel Administration. 

Metin, S. (2021). Bilgi Yönetimi ve Blokzinciri Teknolojisi. Ankara: Gazi Kitapevi. 

MJV. (2021). The Importance of Knowledge Management, 

https://www.mjvinnovation.com/blog/the-importance-of-knowledge-management/  

Nibusinessinfo. (2020). Knowledge management and business growth, 

https://www.nibusinessinfo.co.uk/content/advantages-and-disadvantages-knowledge-

management 

 III. INTERNATIONAL HALICH CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

 

 

               www.izdas.org                                                                                                  March 12-13, 2022, İstanbul, TURKEY528



Omnisci. (2022). Knowledge Management Definition, https://www.omnisci.com/technical-

glossary/knowledge-management  

Özdemir, A. (2006). Bilgi Yönetimi ve Kurumsal Yaklaşım: Çorlu İlçesi Kamu ve Özel 

Arşivleri ile Bilgi Merkezleri Üzerine Bir Çalışma. (Yüksek Lisans Tezi). Marmara 

Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul. 

Özdemirci, F. ve Aydın, C. (2007). Kurumsal bilgi kaynakları ve bilgi yönetimi. Türk 

Kütüphaneciliği, 21(2), 164-185. 

Rao, Y., Yang, M., ve Yang, Y. (2018). Knowledge Sharing, Organizational Learning and 

Service Innovation in Tourism. Journal of Service Science and Management, 11 (5), 510-526. 

Sherman, F. (2019). The Advantages of Knowledge Management Systems, 

https://bizfluent.com/info-7759485-advantages-knowledge-management-systems.html 

Starmind. (2020). What Is Knowledge Management and Why Is It So Important? 

https://www.starmind.ai/resources/what-is-knowledge-management-and-why-is-it-so-

important  

Today Founder. (2022). What is the Knowledge Definition? – (Facts You Should Know), 

https://todayfounder.com/what-is-the-knowledge-definition-deep-meaning/ 

Vural, İ.Y. (2005). Bilgi Yönetimi, Entelektüel Sermaye ve Yenilikçilik. C.C. Aktan ve İ.Y. 

Vural (Ed.). Bilgi Çağı, Bilgi Yönetimi ve Bilgi Sitemleri içinde (ss.229-248). Konya: Çizgi 

Kitabevi. 

Zaim, H. (2005). Bilgi Yönetimi Süreçleri. C.C. Aktan ve İ.Y. Vural (Ed.). Bilgi Çağı, Bilgi 

Yönetimi ve Bilgi Sitemleri içinde (ss. 131-143). Konya: Çizgi Kitabevi. 

Zorçelik, Ş. (2020). Rekabet istihbaratı ve bilgi yönetiminin firma performansı üzerindeki 

etkisi: Bir alan araştırması (Yüksek Lisans Tezi). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojistik Ana Bilim Dalı, Kahramanmaraş. 

 III. INTERNATIONAL HALICH CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

 

 

               www.izdas.org                                                                                                  March 12-13, 2022, İstanbul, TURKEY529



MİKROORGANİZMA TUTUKLANMIŞ ATIK ÇAYLAR İLE ATIKSULARDAKİ 

NİKEL KİRLİLİĞİNİN GİDERİLMESİ 

 

 

 

ÖZET 

Birçok endüstride kullanılan ağır metallerin çevre ve insan sağlını tehdit ettiği bilinmektedir. 

Bu ağır metallere örnek olarak Nikel (Ni) verilebilir. Ağır metallerin ortamdan 

uzaklaştırılmaması ekosistemi tehdit etmektedir. Nikel giderimi için kimyasal, fiziksel ve 

biyolojik metotlar kullanılmaktadır. Adsorbsiyon ve biyobirikimin birlikte yapılması 

adsorbsiyon prosesine eklenen mikroorganizmalarla mümkündür ve fiziksel ve biyolojik 

giderim yöntemlerini barındırmaktadır. Bu çalışmada amaç, tekrar kullanılması ve geri 

dönüşümü mümkün olmayan çeşitli poşet çayların içinde yer alan çay atıklarının Ni giderim 

prosesi için kullanılmasıdır. Ön işlemden geçirilen poşet çayların üzeri bir çeşit maya olan 

Saccharomyces cerevisiae ile kaplanmış elde edilen bisorbent ile Ni(II) gideriminin zamanla 

arttığı ve 210 dk sonunda maksimum değerlere ulaştığı görülmüştür. Siyah çay, bitki çayı, 

ıhlamur atıkları ile % 65, 18, 68 giderim verimi elde edilirken, Saccharomyces cerevisiae 

tutuklanmış siyah çay, bitki çayı, ıhlamur ile % 70, 68, 70 Ni giderim verimi elde edilmiştir. 

Adsorbsiyon izotermleri Saccharomyces cerevisiae tutuklanmış sorbentler incelenmiş 

Langmiur ve Freundlich izotermlerine uyum görülmüştür. Bu çalışma atık çayların Ni(II) gibi 

ağır metallerin gideriminde etkin olarak kullanılabileceğini göstermiştir. Çalışmalarda 

Langmiur ve Freundlich izotermlerine olan uyum Ni(II) giderim prosesinin fiziksel ve 

kimyasal bağlanma ile gerçekleştiğini göstermiştir. Bunun nedeni Saccharomyces cerevisiae 

(Sc) mayasının Ni(II) ile bağlanma giderim mekanizmasına katılması ve bağlanma merkezleri 

sayesinde fiziksel tutunma ve adsorbsiyonun yanı sıra biyosorpsiyonun da gerçekleşmesidir. 

Böylece ekonomik ve çevre dostu sentez yöntemleri kullanılarak atıksu kirliliğine çözüm 

üretilebilecek alternatif bir yol sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Atık su kirliliği, Nikel giderimi, Adsorbsiyon, Saccharomyces 

cerevisiae 

 

GİRİŞ 

Çevre kirliliği, doğanın, doğal kaynakların ve yaşanılan çevrenin aşırı ölçüde ve yanlış 

kullanılması nedeniyle doğal dengenin bozulması durumudur. Sanayinin ve teknolojinin 

gelişmesine karşılık çevre kirliliği gittikçe artmaktadır. Birçok endüstride kullanılan ağır 

metallerin özellikle fabrika atıklarıolarak çevre ve insan sağlını tehdit ettiği bilinmektedir.Bu 

ağır metallere örnek olarak Ni, Cu, Zn, Cd, Pb verilebilir. Ağır metallerin ortamdan 

uzaklaştırılmaması ekosistemi tehdit eder hale gelmiştir. Tehlikeli bir ağır metal olan Nikel 

İnsanlar tarafından solunum yoluyla, içme suyuyla, bazı gıdaların tüketimiyle ya da sigara 

içilmesiyle vücuda alınmaktadır. Nikelin deriye temas etmesiyle akciğer, gırtlak ve burun 

kanserleri ve ayrıca böbrek hastalıkları gibi önemli rahatsızlıklar ortaya çıkmaktadır ( 

REMOVING NICKEL POLLUTION IN WASTEWATER WITH MICROORGANISM-

COATED WASTE TEA 

Mehtap ERŞAN 

Doç. Dr. Cumhuriyet Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü 
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Kasprzak, et al. 2003]. Nikel özellikle pek çok metal üründe dayanıklı kaplama malzemesi 

olarak kullanıldığından, alerjik duyarlılığı olan kişiler için önemli bir sorun oluşturmakta ve 

deride kabarıklık, kızarıklık, leke ve iltihaplar şeklinde ortaya çıkmaktadır. Nikelin fazla 

miktarda alınması akciğer, burun, prostat ve gırtlak kanseri riskini artırır. Doğum kusurları, 

astım, kronik bronşit ve kalp rahatsızlıklarına sebep olur. Uluslararası Kanser Araştırmaları 

Ajansı (IARC) nikel bileşenlerini grup 1' de (insanlarda kansere yol açtığına dair yeterli kanıt 

bulunan), nikeli grup 2B' de (insanlarda kansere yol açma olasılığı bulunan) listelemiştir. 

İçme suları için Ni(II) iyonlarının izin verilebilen  maksimum kirlilik seviyesi 2,0x10
-2

 mg/L 

dir. (Köseoğlu et al., 2018; Kwon, T. N.; Jeon, C. 2013.). Kıyı ve deniz suyunda bulunması 

gereken standart Ni(II)
 
değeri 0,1 mg/L’dir. Bu yüzden, nikel miktarı fazla olan endüstriyel 

atıksular deşarj edilmeden önce Ni(II) iyonlarının bu ortamdan uzaklaştırılması 

gerekmektedir.  

Bu yöntemler aşağıdaki gibi gruplanabilir: 

1.Fiziksel Yöntemler (Sedimentasyon, Süzme, Filtrasyon, Flotasyon ve Sıyırma, UV, vb.) 

2.Kimyasal Yöntemler (Klorlama, Ozonlama, Nötrleştirme, Koagülasyon, Adsorpsiyon, vb.) 

3.Biyolojik Yöntemler (Biyobirikim, Aktif Çamur, Damlatmalı Filtrasyon, Aerobik/ 

Anaerobik Sindirim, vb.)  

Fiziksel yöntemlerle ancak askıdaki kirleticiler ya da büyük katı parçacıklar 

uzaklaştırılabilirken kimyasal yöntemler, fiziksel arıtma yöntemlerine göre daha etkili bir 

arıtma sağlar. Ters ozmoz, evaporasyon, membran filtrasyonu, iyon değişimi gibi arıtma 

yöntemleri de kullanılmakla birlikte uygulanışındaki kolaylık ve ekonomik olması 

nedenleriyle hidroksit çöktürmesi ile elektrokoagülasyon yöntemleri kullanılmaktadır. Ayrıca 

mikroorganizmalarla biyosorpsiyon ile Ni(II)
 
giderimi çalışmaları yapılmaktadır.  

Biyolojik arıtma sistemlerinde oksijenli ve oksijensiz solunum yapan mikroorganizmalar ile 

arıtım sağlanır. Kirleticiler bu mikroorganizmalar için besin ve enerji kaynağı olarak 

kullanılır. Adsorpsiyon, organik ve inorganik mikro kirleticilerin atık sulardan uzaklaştırılma 

yöntemlerinin birçoğu ile kıyaslandığında teknik ve ekonomik olarak uygulanabilirliği 

yüksek, verimli ve çevreci bir yöntemdir (Saucier, et al. 2017). 

Bu çalışmada amaç, geri dönüşümü mümkün olmayan çeşitli poşet çayların içinde yer alan 

çay atıklarının adsorpsiyon prosesi için kullanılmasıdır. Bu amaçla kullanılan poşet çaylara  

Saccharomyces cerevisiae (Sc) tutuklanmış ve adsorbent olarak kullanılarak Ni(II) giderim 

çalışmaları yapılmıştır. Sc bir mikroorganizma olup ekmek mayası olarak bilinir. 

Mikroorganizmaları çeşitli şekilde gruplandırabilmek mümkündür. Mikroorganizmalar 

yapılarında yaklaşık %75-80 oranında su içerirler. Bakteri, maya ve tek hücreli alglerin kuru 

ağırlıklarının %50’si proteinden oluşur. Mantarlar gibi daha karmaşık mikroorganizmaların 

hücre duvarını oluşturan inert polisakkarid bileşikler ise, kuru ağırlıklarının büyük oranını 

oluşturur.  

 Mikroorganizmalarla giderim proseslerine bakıldığında bu işlemin iki şekilde gerçekleştiği 

bildirilmiştir (Loberans GF and Novillo A, 1996.)  

Metobolizmaya bağlı giderim (biyobirikim); Metobolik hareketlerle hücre içindeki birikim ve 

Metobolizmaya bağlı olmayan birikim (biyosorpsiyon); ölü mikroorganizmalarla adsorbsiyon 

işlemi olarak tanımlanır (Tzezos ve Volesky 1981). 
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Bu çalışmada adsorbsiyon işleminin maya ile birlikte yürütülerek daha etkin hale getirilmesi, 

biyosorbsiyon ile Ni(II) ve diğer ağır metallerin giderimi için yeşil kimya temelinde bir 

adsorbent geliştirilmiştir. Atık çayların geri dönüşüm prosesi ile çevre kirliliğinin giderimine 

katkıda bulunularak bu çayların ikincil bir çevre kirliliğine neden olan Ni(II) gideriminde 

kullanılması amaçlanmış ve katma değeri olan ekonomik proses geliştirilmiştir. 

Adsorpsiyon verimi 

Adsorpsiyon bir denge prosesidir ve çözeltide kalan adsorplanan derişimi ile katı yüzeye 

tutulan adsorplanan derişim arasında dinamik dengeye kadar devam eder. Dengenin bu 

durumunda adsorplanan katı ve sıvı fazlar arasında bir bir dağılıma sahiptir. Sabit sıcaklıkta 

dengedeki çözeltide kalan adsorplanan derişime karşı, adsorbentin birim ağırlığında 

adsorplanan madde miktarı grafiğe geçirilir. Grafiklere bakıldığında adsorplanan madde 

miktarı artan derişimle doğrusal olmayan bir şekilde artar ve izoterm eğrilerini ortaya çıkartır. 

Adsorpsiyon verimi, çözeltiden uzaklaştırılan maddenin, çözeltide kalan maddeye oranıdır. 

Aşağıdaki denklem [1] yardımıyla hesaplanmaktadır. 

%Adsorpsiyon=
C0−Ce

C0
∗ 100                                                                                                  [1] 

K/qmax ve düşey kesim noktasından 1/qmax değerleri bulunur. Burada; qmax, maksimum 

adsorpsiyon kapasitesi (mg/g); Ce adsorbanla dengede olan sıvı faz derişimi (mg/L); K, 

Langmuir adsorpsiyon sabitidir (mg/L) (Langmuir, 1916). 

ln q değerlerine karşılık lnCe değerleri grafiğe geçirildiğinde, elde edilen doğrunun eğiminden 

1/n ve düşey eksenin kesim noktasından lnKf değeri bulunur. Burada; q, adsorpsiyon 

Burada; 

Co: Adsorplanacak maddenin başlangıç konsantrasyonu (mg/L)  

Ce: Çözeltide adsorplanmadan kalan madde derişimi (mg/L). 

Adsorpsiyon İzotermleri 

Langmuir Adsorpsiyon İzotermi 

Langmuir adsorpsiyon izotermi doğrusal formda aşağıdaki şekilde yazılabilir. 

 

1=q = K=qmax(1=Ce) + 1=qmax                                                                [2] 

 

1/q değerlerine karşılık  1/Ce değerleri grafiğe geçirildiğinde, elde edilen doğrunun eğiminden 

Freundlich Adsorpsiyon İzotermi 

Fruendlich adsorpsiyon izotermi de doğrusal formda aşağıdaki gibi yazılabilir.  

lnq = lnKf +1=nlnCe                                                        [3] 
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kapasitesi (mg/g); Ce, adsorbanla dengede olan sıvı faz derişimi (mg/L); Kf ve n, Freundlich 

adsorpsiyon sabitleridir (Freundlich,  1907).  

Materyal ve Yöntem 

Çay posalarının hazırlanması 

Atıksulardan Ni(II) giderimi için adsorbentler atık durumundaki bardak için hazırlanmış 

sallama poşet çaylardan elde edilmiştir. Bu amaçla farklı bitki çayların atıkları öncelikle 2 

saat kadar suda bekletilerek renk veren pigmentlerinden arındırılmış ve 25

C etüvde 24 saat 

kurutulmuştur.  

Maya üretimi 

Genel olarak maya üretimi için uygun pH ve sıcaklık koşullarının sağlandığı bir sıvı ortamda  

gerekli besin maddeleri ve üretilmesi istenen maya eklenir. Bu amaçla, bir beherde 10 g 

Saccharomyces cerevisiae, 500 ml distile suyun içine besin ortamını sağlamak için ortam 

pH’ında 10g şeker ve 5 g tuz ile birlikte karıştırılarak fermentasyonun gerçekleşmesi için 

kapalı erlenlerde 4 saat karıştırılma işlemine devam edilmiştir. 

Adsorbentlerin hazırlanması 

Elde edilen bitki çaylarının posaları Saccharomyces cerevisiae mayasının olduğu kaplarda 1 

saat süre ile bekletilmiş ve yüzeyi maya ile kaplanan çay posaları etüvde 24 saat oda 

sıcaklığında kurutulmuştur. Biyosorpsiyon için uygun hale getirilen canlı Sc ile kaplanmış çay 

posaları Ni(II) adsorbsiyonu için kullanılmıştır. Bu amaçla; siyah çay (SÇ), Sc tutuklanmış 

siyah çay ( Sc-SÇ), karışık bitki çayı ( KBÇ), Sc tutuklanmı bitki çayı ( Sc-KBÇ), ıhlamur 

çayı (IÇ) ve Sc tutuklanmış ıhlamur çayı (Sc-IÇ) elde edilmiş ve adsorbent olarak 

kullanılmıştır. 

Metal İyonları İçeren Ortamının Hazırlanması 

Ni(II)
 
çözeltisi, Ni(NO3)2.6H2O kristallerinin damıtık suda çözülmesi ile elde edilen 1.0 g/L 

metal iyonu içeren stok çözeltilerden seyreltilerek hazırlanmıştır. Ni(II) iyonlarının derişimi 

10 ve 50 mg/L aralığında değiştirilmiştir, çözeltilerin pH‘larını ayarlamak için ise hazırlanan 

0,1 M NaOH ve H2SO4 çözeltileri kullanılmıştır. 

Analitik Ni(II) ölçümü 

Farklı derişimlerde Ni(II) içeren adsorbsiyon ortamlarına eklenen Sc tutuklanmış çay posaları 

ile farklı sürelerde adsorbsiyon deneyleri gerçekleştirilerek ortamada kalan Ni(II) miktarı 

deney ortamından santrifüj tüplerine alınan örnekler santrifüjlendikten sonra sıvı kısım Ni(II) 

derişiminin tayininde kullanılmıştır. UV spektrofotometresi ile uygun dalga boyunda (430nm)  

ölçümler yapılarak deney sonuçları elde edilmiştir.  

Bulgular ve tartışma 

Temas süresinin adsorpsiyona etkisi 

Belirlenen pH ve adsorbent tipi sabit tutularak, başlangıç boya konsantrasyonu ile farklı temas 

süreleri için 60, 120, 180, 210 ve 240 dk çalışılarak temas süresinin adsorpsiyon prosesine 

etkisi incelenecerek Ni(II) giderim verimleri elde edilmiştir. SÇ ve Sc-SÇ ile zamana karşı 

Ni(II) giderimi (Şekil1), KBÇ ve Sc-KBÇ ile zamana karşı Ni(II) giderimi (Şekil 2) ve IÇ ve 

Sc-IÇ ile zamana karşı Ni(II) giderimi (Şekil 3) sırasıyla gösterilmiştir. Sonuçlara 
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bakıldığında kullanılan her atık çayın adsorbent etkisimnin olduğu ve biyosorbsiyonun 

etkisiyle Ni(II) giderim veriminin arttığı söylenebilir. Bu nedenle Sc tutuklanmış adsorbentler 

ile yapılan çalışmarın adsorbsiyon izotermleri incelenmiş ve izotermlere uyum görülmüştür 

(Çizelge 1) 

Şekil 1. SÇ ve Sc-SÇ ile zamana karşı Ni(II) giderimi 

 

Şekil 2. KBÇ ve Sc-KBÇ ile zamana karşı Ni(II) giderimi 
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Şekil 3. IÇ ve Sc-IÇ ile zamana karşı Ni(II) giderimi 

 

 

Çizelge 1. Sc-SÇ, Sc-BÇ ve SC-IÇ ile  Ni(II) gideriminde adsorbsiyon izotermleri (CNi = 50 

g/L; pH= 5.0; T= 30 ◦C; t = 210 dk). 

Adsorpsiyon izotermö parametreleri 

Adsorbent Langmuir Model Freundlich Model 

qmax (mg/g)      b (L/mg)        

R
2
 

KF (L/g)             n              R
2
 

Sc-SÇ 714,28         0,001               

0,89 

1,19                   0,69                

0,80 

Sc-BÇ 2,3              0,125               

0,96 

0,044                  0,53               

0,84 

Sc-IÇ 14,2             0,02                

0,88                                                                  

0,19                    0,69                

0,65 

 

Sonuçlar 

Elde edilen sonuçlar atık çayların ağır metal gideriminde kullanılarak çevre kirliliğine 

azaltmada etkin bir yöntem olacağını göstermiştir. SÇ ve Sc-SÇ Ni(II) gideriminde oldukça 

etkin rol oynamış ve biyorosbriyonun da etkisiyle Sc-SÇ 240 dakika sonucunda %5,7 daha 

fazla Ni(II) giderimini sağlamıştır. KBÇ ile yapılan Ni(II) gideriminde Sc tutuklanış KBÇ nin 

giderim verimini %73, 53 artırdığı görülmektedir. Bunun nedeniz çayın heterojen yapısı 

nedenei ile Sc’nin daha fazla çay yüzeyine tutunarak adsorbsiyonda daha etkin olması 

söylenebilir. IÇ’nin  adsorbent olarak seçildiği durumda Ni(II) gideriminde gene çok etkin 

olduğu ve giderim veriminin %68,2 ye ulaştığı görülmektedir. Ancak Sc ile tutuklanmış IÇ 

kullanılduığında gene biyosorbsiyonun etkiisiyle Ni(II) giderim veriminin %2.9 arrtığı 

görülmektedir. İzoterm çalışmaları Ni(II) giderim veriminin yüksek çıkması nedeniyle Sc 
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tutuklanmış atık çaylarla gerçekleştirilmiş ve bütün adsorbetler için Langmiur izotermine 

yüksek uyum tespit edilmiştir. Freundlich izotermine  Sc-SÇ ve Sc-BÇ için yüksek bir uyum 

gözlense de Sc-IÇ için tam bir uyum görülmemiştir. 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı kuram ve kuramcının hayatı arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit 

etmektedir. Bu amaç doğrultusunda Thorstein Veblen ve onun kuramı olan “Gösterişçi 

Tüketim” konusu ele alınmıştır. Thorstein Veblen, 1857'de Wisconsin sınırında Norveçli fakir 

ve göçmen bir çiftçi ailenin on iki çocuğunun altıncısı olarak dünyaya gelmiştir. 1929'da 

Kaliforniya, Palo Alto yakınlarındaki dağlarda inzivada iken yaşamını yitirmiştir. Yaşamına 

bir dizi çaba, başarı ve başarısızlık kaydetmiştir. Doğduğu yıllar, Amerika Birleşik 

Devletleri'nin büyümesindeki en çalkantılı sivil düzensizlik döneminin arifesidir. 1929 büyük 

ekonomik buhrandan birkaç ay önce de vefat etmiştir. Veblen'in olaylı yaşamı ile yaşadığı 

dönemin Amerika tarihinin tartışmasız en önemli iki sosyopolitik krizi olan İç Savaş ve 

Büyük Buhranı içermesi tesadüf değildir. Yaşamı boyunca birçok eser ortaya koymuştur. 

Ancak onun en çok tanınmasına sebep olan eseri “Gösterişçi Tüketim” kavramını da ortaya 

attığı “Aylak Sınıfın Teorisi” adlı kitabıdır. Çalışmada, Veblen’in “Gösterişçi Tüketim” 

kuramı ile hayatı arasındaki anlamsal ilişki dikkat çekicidir. 

Anahtar Sözcükler: Veblen, Gösterişçi Tüketim, Kuram, Kuramcı 

 

ABSTRACT  

The aim of this study is to determine whether there is a relationship between the theory and 

the life of the theorist. For this purpose, Thorstein Veblen and his theory of "Conspicuous 

Consumption" are discussed. Thorstein Veblen was born on the Wisconsin border in 1857, the 

sixth of twelve children born to a poor Norwegian immigrant farming family. He died in 1929 

in seclusion in the mountains near Palo Alto, California. He has recorded a series of efforts, 

successes and failures in his life. The years of his birth mark the eve of the most turbulent 

period of civil disorder in the growth of the United States. He died a few months before the 

Great Depression of 1929. It is no coincidence that Veblen's eventful life and period included 

the two most important sociopolitical crises in American history, the Civil War and the Great 

Depression. He produced many works throughout his life. However, his most well-known 

work is the book " The Theory of the Leisure Class", in which he also introduced the concept 

of "Conspicuous Consumption". In the study, the semantic relationship between Veblen's 

"Conspicuous Consumption" theory and his life is remarkable. 

Keywords: Veblen, Conspicuous Consumption, Theory, Theorist 
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1. GİRİŞ 

Thorstein Veblen Amerikalı bir politik ekonomist, sosyolog ve tanınmış bir kapitalizm 

eleştirmenidir. 1899 tarihli Aylak Sınıfın Teorisi (The Theory of the Leisure Class) adlı 

kitabında “Gösterişçi Tüketim” terimini ortaya koymasıyla tanınmıştır. Daha çok toplum ve 

kültür arasındaki ilişkiyle ilgilenmiştir. Sosyal düzeni analiz etmiştir. İnsanların ekonomik 

durumlarını ve başarılarını başkalarına bildirmek için alışveriş yaptıklarını vurgulamıştır. 

Veblen, zenginlerin tüketim alışkanlıklarını eleştirmiş ve sahip oldukları değerleri 

sorgulamıştır. “Göze çarpan israf” ve “maddi öykünme” terimlerini bilim dünyasına 

kazandırmıştır. Ayrıca kurumsal iktisat okulunu kurmuştur. Veblen 1857 yılından 1929 yılına 

kadar yaşamıştır. 

Veblen'in gösterişçi tüketim analizi nedeniyle, tüketiciler tarafından ayrıcalıklı bir statü 

sembolü olarak görüldüğü için fiyatı arttıkça talebi artan bir ürün olan Veblen malı kavramı 

ortaya çıkmıştır.  Veblen mallar, güçlü bir marka kimliğine sahip olan lüks ürünlerdir. Bu 

mallar normal mağazalarda satılmazlar ve çok imrenilirler. Tüketiciler, yüksek fiyatları 

nedeniyle onları daha değerli olarak algılarlar. 

Bu çalışmada Veblen’in kişiliği, yaşamı, aile hayatı ve yaşadığı dönemdeki olaylar ile onun 

kuramı olan “Gösterişçi Tüketim” arasındaki anlamsal ilişki açıklanmaya çalışılacaktır. Bu 

bağlamda çalışmada ilk olarak Veblen’nin kişiliği, eğitimi, özel hayatı, eserleri ve yaşadığı 

dönem detaylı bir şekilde anlatılacaktır. Ardından “Gösterişçi Tüketim” kavramından 

bahsedilecek ve kuram ve kuramcı arasındaki anlamsal ilişkinin varlığı tartışılacaktır. 

2. THORSTEIN VEBLEN VE HAYATI 

Gerçek adı Thorstein Bundy Veblen’dir. Thorstein Veblen, 30 Temmuz 1857'de Wisconsin, 

Manitowoc County, Cato kasabasındaki bir aile çiftliğinde dünyaya gelmiştir. Doğduğu 

yıllarda Amerika en çalkantılı dönemlerini yaşamaktaydı (Edgell, 2001: 3). Veblen Norveç 

asıllı Amerikalı sosyolog ve iktisatçıdır. Norveç’den Amerika’ya göç eden çiftçi bir ailenin 

oğludur (Demir, 2017: 131). 11 kardeşi vardır ve ailenin 6. çocuğudur. Ailesi çocuklarının 

eğitimine önem verdiği için 14 yaşına kadar Katolik dinine bağlı bir eğitim almıştır. 

Marangoz olan babası kendisi eğitim alamadığı için 2 çocuğunun doktora seviyesine gelene 

kadar olan eğitimleri için destek olmuştur. Veblen’in babası Thomas Veblen, toplumsal 

sorunlar ile ilgilenmeyi gereksiz bulan, çok çalışıp üreterek kendine yetmeyi amaç edinen 

birisiydi. Veblen’in annesi Kari Bunde Veblen ise kocasının tam tersiydi. Dini duyguları 

güçlü ve yardımseverdi. Veblen, az gayretle çok iş yapmanın yollarını arayan bir çocuktu 

(Kızılkaya, 2001: 39).  

Veblen, babasının akıllı biri olduğunu söylerdi.  Veblen’nin tüm kardeşleri ve onu tanıyanlar 

da aynı görüşteydi. Babalarının hiçbir zaman aşırı öfke ve aşırı heyecan sergilemediğini 

söylemişlerdir. Hatta o dönemin tersine babaları çocuk yetiştirmede şiddete hiç 

başvurmamıştır. Gösterişli şefkat, o ailenin bir geleneği olmamıştır. Ama çocukları 

babalarının onlara olan sevgisinden asla şüphe etmemişlerdir 

(http://www.geocities.ws/veblenite/txt/florence.txt). Eğitime güçlü bir şekilde inanan Thomas 

Veblen, çocukları okula devam ederken kampüsün yakınında bir ev inşa etmişti. 1881'de 

mezun olan kardeşi Emily (1855–1953) dahil olmak üzere sekiz Veblen çocuğu Carleton 

Collage’e girdi. Hatta Veblen’in kardeşi Emily, Amerika Birleşik Devletleri'nde üniversite 

diploması alan ilk Norveçli Amerikalı kadın olarak kabul edilmektedir (Sauve, 2021). 
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Giyim tarzı, kişiliğin kılık kıyafete dönüşmesidir ve kişinin iç dünyası hakkında bilgi 

vermektedir. Veblen’in dış görünüşü de iç dünyası gibi karmakarışıktır ve yaşadığı dönemden 

bağımsızdır. Bu giyim tarzıyla hem öğrencileri hem de arkadaşları tarafından yadırganmıştır. 

Ancak Veblen, etrafındaki insanların kendini yadırgaması pek önemsememiştir. Veblen dış 

görünüşü ile yaşadığı sosyal çevreden, döneminin giyim alışkanlıklarından oldukça farklı 

tutum sergilemektedir (Turan vd., 2015: 165). 

Veblen iyi konuşmasına rağmen İngilizce okumayı asla öğrenememiştir. Ama o harika bir 

okuyucu olduğu için evinde her zaman bulabildiği kadar Norveç edebiyatı bulundurmuştur. 

Chicago'da yayınlanan Norveçli bir dergi olan Skandinaven'in ilk abonelerinden biriydi. Bu 

dergiyi o kadar uzun süre aldı ki yayıncılar hayatının son birkaç yılında ona hediye olarak 

göndermekte ısrar etmiştir (http://www.geocities.ws/veblenite/txt/florence.txt).  

Geniş yelpazeden bakan düşünce yapısına sahip olmasından ve kısmen de üslubunun 

dağınıklığından dolayı, Veblen sınıflandırılması zor bir düşünürdür (Hodder, 1956: 347). 

Veblen, sessiz, çekingen, garip, tanımlanamaz kişiliğe sahiptir. Ancak buna rağmen bir 

şekilde dikkat çekmeyi hep başarmıştır. İçinde yaşadığı toplumdan uzak kalması, kurallar dışı 

yaşantısı, aykırı fikirleri, dönemin hâkim düşüncesine yönelik eleştirel tavrı da toplum 

tarafından kabul edilmemesinin nedenlerinden olmaktadır (Bozkaya, 2015: 12). Üstelik 

üniversitenin ders verme ve sınav ritüelini hor gören kayıtsız bir öğretmendir. En ünlü dersi, 

"Uygarlıkta Ekonomik Faktörler", tarihin, hukukun, antropolojinin ve felsefenin geniş 

alanlarını kapsıyordu. Ancak ortodoks ekonomi teorisine çok az ilgi göstermiştir (Pierce, 

2021). 

Veblen 1920'lerde New York'ta kendini giderek daha yalnız hissetmiştir. Arkadaşları ile 

karşılaştığında genel olarak sessizdir. 1927'de Veblen California'ya dönmeye karar vermiştir. 

Veblen Palo Alto’da bir yıl boyunca Stanford günlerinden kalma eski bir kasaba kulübesinde 

yaşamıştır. Daha sonra, neredeyse tamamen izole bir şekilde yaşadığı bitişik tepelerdeki dağ 

kulübesine taşınmıştır. 1929 yazında, Veblen Doğu'ya dönmeyi planlasa da bir akrabası onu, 

sağlığının buna izin vermeyeceğine ikna etmiştir. 3 Ağustos 1929'da kalp hastalığından 

ölmüştür (Arnesen, 2006: 4). Veblen, ölümünün ardından hiçbir ölüm ilanının, hiçbir anıtın, 

hiçbir mezar taşının, hiçbir biyografinin ve mektuplarının hiçbir baskısının yapılmamasını 

istemiştir (Banta, 1973: xi-xii). Söylentiye göre, hayatı boyunca gözlerden uzak olmaya özen 

göstermiştir. Veblen’in naaşı, dostlarından rica ettiği üzere yakılıp, külleri Pasifik 

Okyanusu’na dökülmüştür.  

2.1.Eğitimi 

17 yaşında iken, 1874 yılında Carleton Collage’de eğitimine başlamıştır. Burada kendi 

eğilimlerini keşfetmeye başlamıştır. İktisat derslerinde iktisadı iş bilimi olarak, rekabeti 

faydalı bir doğa yasası olarak, kişisel çıkarı da insan çabasının temel nedeni olarak 

öğrenmiştir. Burada aldığı eğitim, Veblenin entelektüel dünyasında hem olumsuz hem de 

olumlu etki bırakmıştır. Eğitim aldığı yere uyum sağlayamamıştır. Orada tıpkı çiftlikte olduğu 

gibi “yanlış yerde deha” gibiydi. Bu atmosfer Veblen’inin isyankâr ruhunu körüklemiştir 

(Kızılkaya, 2001: 40). Northfield, Minnesota'daki Carleton College'dan üç yıl içinde mezun 

olduktan sonra, 1879'da Madison'da yerel bir akademide bir yıl matematik dersi vermiştir. 

Okul kapandığında, 1881'de bir dönem Baltimore'daki Johns Hopkins Üniversitesi'ne girmiş, 

ancak burs alamayınca felsefe eğitimine devam edememiştir. 1881 ve 1884 yılları arasında 

Yale Üniversitesi'nde felsefe alanında doktora derecesi almıştır. Mezun olduktan sonra, 
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agnostisizmi hala teolojik çalışmalarla bağlantılı bir alanda herhangi bir görev kazanma 

şansını engellediği için iş bulamamıştır. İlk evliliğini yaptığında yedi yılını geçireceği 

ailesinin çiftliğine taşınmıştır (Banta, 1973: xi-xii). 

2.2. Özel Hayatı ve Evlilikleri 

1888'de Thorstein Veblen ve Ellen Rolfe evlendi. Birkaç yıldır nişanlıydılar ve evlilikleri 

Thorstein'ın sağlığına kavuşması için ertelenmişti. Ellen Rolfe güzel ve zeki bir kızdı ve o 

zamanlar Carleton Koleji'nin başkanı olan Dr. Strong'un yeğeniydi. Thorstein Veblen’in 

Carleton'dan sınıf arkadaşıydı. Öğretmen olmuştu, ancak geçirdiği ciddi bir sinir krizi 

nedeniyle mesleğini yapamadı. Bu evliliğin trajik hikayesi, bir ya da iki yakın arkadaşı 

dışında Thorstein'ın tarafından hiç anlatılmadı. Evlilik 1909'da Thorstein'ın Stanford 

Üniversitesi'nden istifa etmesi ve Ellen'ı sahip olduğu tüm mülkü ona devrettikten sonra Palo 

Alto'da bırakmasıyla sona erdi. Veblen, Palo Alto'daki profesörlüğünden istifa etti ve Ellen 

Rolfe'nin dahil olduğu uzlaşmaz durumların ardından geçim araçlarını ve dünyada sahip 

olduğu her şeyi geride bıraktı. İki yıl sonra, 1911'de Missouri Üniversitesi'ne gitti. Savaş 

sırasında gıda araştırması için hükümet tarafından uzman ekonomist olarak çağrıldığı 1918 

yılına kadar burada kaldı. Thorstein, 1909'da onu terk ettikten sonra Ellen'ı bir daha hiç 

görmemesine ve ondan doğrudan haber almamasına rağmen, kardeşi yaşadığı sürece ihtiyacı 

olduğunda ona para gönderdiğini biliyordu. Bu arkadaşlar aracılığıyla yapıldı. Ona rahatça 

bakabilecek kadar mülkünü bırakmıştı; ama o kötü bir yöneticiydi ve az ya da çok 

sübvansiyona ihtiyaç duyuyordu. Yıllar sonra, kendisine verdiği mülkü elden çıkarmak 

istediğinde, onu ondan satın aldı. 1914'te Missouri Üniversitesi'ndeyken Thorstein, Ann 

Fessenden Bradley ile evlendi. Bayan Bradley çok zeki ve tamamen eğitimli bir kadındı. 

Üstelik Chicago Üniversitesi'nde Thorstein'ın öğrencilerinden biriydi. Bayan Bradley’in iki 

kızı vardı ve Veblen bundan oldukça memnundu. Bu evlilik çok mutlu bir evlilikti. 

Thorstein'ın en iyi yaratıcı çalışmalarının büyük bir kısmı, onunla geçirdiği yıllar boyunca 

yapıldı. Ancak ikinci eşi 1920'de öldü. Thorstein, hükümet için yaptığı savaş çalışmaları 

bittikten sonra Missouri Üniversitesi'ne dönmedi 

(http://www.geocities.ws/veblenite/txt/florence.txt). 

2.3. Eserleri 

1899’da Veblen, The Theory of the Leisure Class'ı yani “Aylak Sınıf Kuramı”nı yayınlamıştır 

ve onun en ünlü kitabıdır. 1904 yılında Veblen “The Theory of Business Enterprise”ı, 1914’te 

“The Instinct of Workmanship and the State of the Industrial Arts”ı, 1915’te “Imperial 

Germany and the Industrial Revolution”, 1917’de “An Inquiry into the Nature of Peace and 

the Terms of Its Perpetuation”ı yayınlamıştır. Ayrıca 1918’de Amerika'da Yüksek Öğrenim: 

Üniversitelerin İş Adamları Tarafından Yürütülmesi Üzerine Bir Memorandum'u 

yayınlamıştır. Veblen, bu çalışmanın alt başlığını “Toplam Ahlaksızlıkta Bir Araştırma” 

olarak vermiştir. 1919’da “The Vested Interests and the Common Man”i, 1921’de “The 

Engineers and the Price System”ı yani “Mühendisler ve Fiyat Sistemi”ni yayınlamıştır. 

Veblen’in son kitabı 1923’te yayınladığı “Absentee Ownership and Business Enterprise in 

Recent Times: The Case of America” yani “Devamsız Mülkiyet ve İşletme Girişimi'ni Son 

Zamanlarda: Amerika Örneği”dir. 1925 yılında da Veblen uzun vadeli bir hedefe ulaşmış ve 

orta çağ İzlanda klasiği The Laxdaela Saga'nın (Somon Nehri Vadisi Destanı) çevirisini 

yayınlamıştır (https://www.sjsu.edu/faculty/watkins/veblen.htm). Eserinde, kurumsal yapının 

iktisadi faaliyetleri nasıl etkilediğini açıklamaya çalışmıştır. Metodolojik olarak Neoklasikler 
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hep fizik bilimlerini temel alırken, Veblen biyoloji disiplini ve dolayısıyla evrim 

düşüncesinden yoğun bir şekilde etkilenmiştir (Demir, 2018: 131).  

2.4.Yaşadığı Dönem 

Norveçli-Amerikalı bir ekonomist ve sosyologdu ve ayrıca akademisyenler arasında tüketim, 

zenginlik, gelenekler ve ilerleme arasındaki ilişkileri inceleyen bir öncüydü (Arnesen, 2006: 

4). Veblen Amerikan toplumunu, yağmacı, saldırgan israfçı bir toplum olarak 

tanımlamaktadır. Aristokrat sınıfını da vahşi, çıkarcı, baskıcı, düzenbaz ve bölücü olarak 

görmektedir. Veblen’e göre mülk sahibi sınıf, israfçı bir tüketim alışkanlığına sahiptir ve 

işçileri yeni teknolojik gelişmelerden yararlandırmaktan alıkoymaktadırlar. Gençlik yıllarında 

Amerikan kültürünün diline ve yaşam biçimine uyum sağlayamamıştır. Bu yüzden de kendini 

savunma içgüdüsüyle çevresine karşı alaycı bir bakış açısı sergilemiştir. Veblen, yaşadığı 

dönemin Amerikan kapitalizminin olumsuzluklarına da karşı çıkması ve eserlerinde daima 

eleştirel bir yaklaşım sergilemiş olması onun “Amerika’nın yetiştirdiği en iyi Amerika 

eleştirmeni” sıfatı almasına neden olmuştur (Demir, 2018: 131). 

Amerika Birleşik Devletleri'nin büyümesindeki en çalkantılı sivil düzensizlik döneminin 

arifesinde dünyaya gelmiş ve 1929'un önemli yılında, mega borsa çöküşünden birkaç ay önce, 

kusursuz ironik zamanlamayla ölmüştür. Veblen'in olaylı yaşamı ile Amerika tarihinin 

tartışmasız en önemli iki sosyopolitik krizi olan İç Savaş ve Büyük Buhran'ı içermesi 

tamamen uygundur. Dahası, Veblen'in yaşamının başlangıcında Amerika, ırk ve mekân 

tarafından keskin bir şekilde bölünmüştür ve ağırlıklı olarak tarım toplumundan oluşmaktadır. 

Ömrünün sonuna gelindiğinde, genişlemiş ve politik olarak birleşik bir Amerika, Britanya'yı 

dünyanın önde gelen sanayi ülkesi olarak yerinden etmiş ve seri üretim ve tüketim çağını 

başlatmıştı. ABD'nin tarımsal sınır toplumundan kapitalist sanayileşmenin ön saflarına doğru 

bu başkalaşımı, Veblen'in sosyolojik katkısını, İngiltere'de ve daha sonra Almanya'da 

endüstriyel kapitalizmin ortaya çıkışının sırasıyla Karl Marx ve Max Weber için ampirik 

referans noktaları sağlamasıyla aynı şekilde bilgilendirdi. Veblen, çiftçi kökenli ailesi ve ilk 

karısının kapitalist kökenli ailesi sayesinde Amerikan kapitalizminin hızlı gelişimi hakkında 

bilgi sahibiydi (Edgel, 2001:4). 

3. VEBLEN’İN GÖSTERİŞÇİ TÜKETİM KURAMI 

Veblen, sosyal sınıflar üzerine yaptığı çalışmalarda gösterişçi tüketim kavramı detaylı olarak 

ele almıştır. Veblen’in en ünlü yapıtı olan “Aylak sınıfın Teorisi” kitabında kapitalizmin 

düşünsel ve iktisadi açıdan kuramsal temelleri atılmıştır. Veblen bu eserinde farklı toplumsal 

kesimlerin statü ve saygınlıklarını, boş zaman faaliyetleri, israf, gösterişçi ve kıskandırıcı 

tüketim yoluyla kanıtlama çabası içinde olduklarını ifade etmektedir. Veblen gösterişçi 

tüketimi üst sınıf ve bunlara benzemeye çalışan diğer sınıflar tarafından, gösteriş amaçlı 

olarak yapılan alışverişler olarak yorumlamıştır. Veblen, gelişmiş endüstriyel toplumlarda, 

lüksün ve ihtiyaç dışı tüketimin bireyin kendisini gösterişçi tatmin isteğini sunma yolu olarak 

öne çıkardığını belirtir. Bu çerçevede tüketmek, normal bir tavır olmaktan çıkarak bireyin 

yeni imgeler, statüler, prestij göstergeleri edindiği ve bunu başkalarını kıskandırma 

içgüdüsüyle yaptığı bir eyleme dönüşmektedir (Güleç, 2015: 79). 

Başkalarına kendini beğendirme, kanıtlama ve başkalarına daha zengin olduğunu gösterme 

ihtiyacı gibi psikolojik etkenlerle birlikte, toplumun değerler sistemi içerisinde önemli işleve 

sahip olan ekonomik sebepler de gösterişçi tüketimin nedenleri olarak sayılabilir. Modern 

dünya ışıltılı ve renkli görünümüyle cezbedicidir. Bu dünya insanın önüne sınırsız imkanlar 
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sunarak başını döndürmüş ve onu sınırları olmayan uçsuz bucaksız bir gösteriş alanında 

yaşadığına inandırmıştır. Tüketimin amacı Veblen’e göre hiçbir zaman yalnızca biyolojik 

ihtiyaçların tatmini değildir. Tüketimin gösteriş amacı ile de yapılabildiğini ileri süren 

Veblen, toplum ve ekonomi arasındaki bağlantıyı sınıf farklılıklarına dayandırmıştır. Her 

toplumda tüketim, tüketicinin toplumsal statüsünü gösteren ve aynı derecede önemli olan 

diğer bir fonksiyona sahiptir (Hız, 2011: 118).  

Veblen’e göre toplumdaki üst sınıflar geleneksel olarak çalışmamaktadır. Ancak 

zenginliklerini sergilemek için tüketmek ve boş zaman etkinliklerinde bulunmaktadırlar. Yani 

bir nevi aylaklık etmek zorunluluğu hissetmektedirler. Bu zorunluluğu yaratan 

zenginliklerinin sınırını göstermek ve toplumda çalışmak zorunda olan diğer sınıflardan 

farklılaşabilmek isteğidir. Aylaklık bir statü göstergesidir ve doğal olarak bu, ayrıcalıklı üst 

sınıfların sahip olabileceği bir şeydir (Güner Koçak, 2017: 83). 

4. KURAM VE KURAMCI İLİŞKİSİ 

Veblen, sosyalist teorilerden beslenmeyen, hazırdan tüketmeyen, sürekli olarak gözlemleyen 

ve işinin peşine düşen bir kişiliğe sahipti. İneklerden süt sağarak, tavuklardan yumurta 

toplayarak ve toprağı ekerek bir yaşam sürdüren akademisyen ve düşünürdü. Alanda 

çalışmalar yapmış ve sonuçlarına dokunarak yazmıştır. İnsan ne kadar çabalarsa çabalasın 

içimizdeki hayvanın, ekonominin belirleyicisi olduğunu söylemiştir. Garip ve şakacıydı. 

Yoldan geçen bir çiftçiden ödünç bir çuval alıp içine eşek arıları koyup, ertesi gün çuvalı iade 

edecek kadar çocukça sadistti. Amerika'ya göç eden Norveçli, hayvancılık ve çiftçilik yapan, 

kıtanın kırsalında yaşayan, gerçek anlamda köylü bir ailenin üyesiydi. Babasının isteği 

üzerine papaz olmayı, dine inanmayı, 'evet' demeyi ve evine telefon almayı reddetmişti. 

Kütüphanesi yoktu, kitapları boş bir duvarın önünde üst üste yığılı dururdu. Keçeden yapılmış 

çuval gibi bir ceket ve ütüyle tanışmamış pantolonuyla üniversitede ders vermekten 

çekinmezdi. Çalışmadan yaşayan bir sınıfı toplumun iç dinamikleri nasıl yarattığı sorusunun 

cevabını aramanın peşindeydi (Girgin, 2010). Veblen’in hayatına bakıldığında “bir yazarın ya 

da kuramcının çocukluğundan yetişkinliğine kadar bütün yaşamı boyunca kendi yaşadıkları, 

yaşadığı dönemin sosyal olayları ve toplumsal değerleri ile kuram ve yaklaşımı arasında 

anlam bilimsel bir ilişki vardır” hipotezini destekleyecek sonuçların ortaya çıktığı 

görülmektedir. Tıpkı kendi kuramında da eleştirdiği gibi gösteriş meraklısı asla olmamıştır. 

Hatta kendisiyle alay edilmesini önemsememiş ve sıra dışı kimliğiyle hep ön planda olmuştur. 

Belli bir sınıfa ait olma çabası içerisinde hiç değildir ve başkalarının onun hakkında ne 

düşündüğü ile ilgilenmemiştir. 

5. SONUÇ 

Thorstein Veblen (gerçek adı Torsten Bunde Veblen; 30 Temmuz 1857- 3 Ağustos 1929) 

Amerikalı bir ekonomist ve sosyologdur ve ayrıca kurumsal ekonomi hareketinin lideridir. 

Amerika'da Norveçli göçmen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Veblen, sıra dışı 

davranışları ve alternatif görüşleri olan ilginç ve bir o kadar da uyumsuz bir kişiliğe sahiptir. 

Neoklasik ekonomiyi, Marksizmi, pragmatist felsefeyi ve laissez-faire ekonomisini 

reddetmiştir. Üstelik 1929 büyük ekonomik buhranının olacağını çok daha önceden 

sezinlemiş fakat o olayı göremeden yine o yıl vefat etmiştir. 3 Ağustos 1929'da kalp 

hastalığını ölüm nedeni olarak gösteren kayıtlarla vefat etmiştir. 

Veblen'in muhtemelen ölümünden bir hafta sonra kurşun kalemle yazdığı imzasız bir kâğıdı 

bulunmuştur. Kâğıtta eğer mümkünse, ölmesi durumunda na’şının yakılmasını istediğini 
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söylemiştir. Herhangi bir ayin veya tören olmaksızın, olabildiğince hızlı ve ucuz bir şekilde 

cenaze işlemlerinin yapılmasını; küllerim denize ya da denize akan büyük bir dereye 

atılmasını istemiştir. Herhangi bir yerde ve zamanda onun isminde hiçbir mezar taşı, levha, 

kitabe, heykel, tablet, yazıt veya herhangi bir isim veya nitelikte anıt dikilmemesini; ona ait 

hiçbir ölüm ilanı, anıt, portre veya biyografinin ya da onun tarafından veya tarafına yazılan 

hiçbir mektubun basılmaması veya yayınlanmaması veya herhangi bir şekilde çoğaltılmaması, 

kopyalanması veya dağıtılmaması isteğinde bulunmuştur 

(https://www.geni.com/people/Thorstein-Veblen/6000000077410387872). Bu istek bile 

kuramı ile yaşam tarzı arasındaki ilişkiyi gözler önüne sermektedir. Öldükten sonra bile sade, 

gösterişsiz yaşamının izlerini taşımak istemiştir.  
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ÖZET 

Bu çalışma; Kocaeli ili, Karamürsel ilçesi, Ereğli mahallesi sit alanının incelenmesi, 

korunmaya değer görülen tarihi evlerin envanter araştırmasının yapılmasını ve elde edilen 

verilerin CBS ortamına aktarılarak basit anlamda bir tarihi eser bilgi sistemi tasarlanmasını 

içerir. Osmanlı devletinin ilk kaptanı deryası olan Karamürsel Alp'in ismini taşıyan Kocaeli 

ilinin Karamürsel İlçesi, İstanbul ile yoğun irtibatından dolayı kültürel olarak İstanbul' un ince 

zevkini kendisine katmıştır. Bu zevki tarihi Ereğli evlerinde rahatça görmekteyiz. Cumhuriyet 

Dönemi ya da daha önceki dönemlerden kalma bu ahşap-karkas evlerin bir çoğu hala özgün 

mimarisini korumaktadır. Ereğli, genellikle 2 ya da 3 katlı, bitişik nizamlı ahşap-karkas evler 

ve dar sokakları ile kendine özgü geleneksel bir doku oluşturmaktadır. Bu geleneksel 

dokunun korunması ve değişimlerin incelenmesi amacıyla veriler bir açık kaynak kodlu 

program olan QGIS'e aktarılarak temel düzeyde bir Tarihi Eser/Yapı Bilgi Sistemi 

oluşturulmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ereğli, CBS, Kent Bilgi Sistemi, Tarihi Eser Bilgi Sistemi, QGIS 

 

ABSTRACT 

This work, the examination of the site area of the Ereğli neighborhood in Karamürsel district 

of Kocaeli province involves the research of the historical houses which are worth preserving 

and the design of a historical information system by transferring the obtained data to the GIS 

environment. Karamürsel, the first captain of the Osmanlı, named after Karamürsel Alp has 

attracted the fine taste of İstanbul due to its intensive contact with İstanbul. We can see this 

pleasure in the houses of Ereğli. Many of these wooden carcass houses that remain from the 

republic or earlier periods still preserve their original architecture. Ereğli, usually 2 or 3 

floors, adjacent to the wooden carcass houses and narrow streets with a unique traditional 

texture creates. In order to examine the preservation and change of this data were transferred 

to QGIS, an open source program and a historical information system was created at the basic 

level. 

Keywords: Ereğli, City Information System, Historical Artifact Information System, GIS, 

QGIS 
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GİRİŞ 

 

Çalışmanın amacı, Kocaeli, Karamürsel ilçesi Ereğli mahallesi kentsel sit alanının korunması, 

yıllar içindeki değişimlerinin incelenmesi ve gelecek nesiller için tarihi yapıların belgelenmesi 

bilincini oluşturmak için temel anlamda bir Tarihi Eser Bilgi Sistemi oluşturmaktır. Tarihi eser 

bilgi sistemi zamanla kent bilgi sisteminin alt kolu olarak ortaya çıkmıştır. 

Kent Bilgi Sistemi 1963'lü yıllarda dünya literatürüne girmeye başlamıştır. İlk çıktığı yıllarda 

daha çok ulusal bazda arazi özelliklerini tanımak ve incelemek için kullanılmıştır. 

Günümüzde ise halkın ve yöneticilerin yaşadıkları kente birçok alanda hakim olabilmelerine 

olanak sağlar.  

Kent Bilgi Sistemleri, kentin ekonomik, sosyal, kültürel, idari ve daha birçok bilgisinin 

takibine olanak verir. Kente ait olan grafik ve grafik olmayan birçok veriyi içerir. Günümüzde 

birçok kent sistemli ve gelişmeye/güncellenmeye açık bir kent bilgi sistemi kurmaya 

başlamıştır. [1] 

Coğrafi Bilgi Sistemi tabanlı uygulamalar Türkiye' de ilk kez 1987-1988 senelerinden itibaren 

İstanbul da denenmeye başlamıştır. Daha sonra bazı büyükşehirlerimizde ve bazı merkez 

ilçelerimizde kurulmaya başlamıştır.[2] 

Tarihi eser/yapı bilgi sistemi, tarihi eserlerle ilgili işlemlerin daha sağlıklı ve sistemli 

yapılmasını sağlamak için ortaya çıkmıştır. Tarihi eser/yapılar bilgi sistemi; Tarihi 

eserlerin/yapıların korunmasına yönelik yapılan işlemlerin daha sağlıklı ve sistemli 

yapılabilmesi, tarihi eserlerin envanterlerinin kayıt altına alınması, restorasyon denetimleri, 

basit onarım izinleri, koruma alanlarının denetimi, bilgi ve belgelerin derlenmesi, geçmişten 

günümüze gelen bu yapıların korunarak gelecek nesillere de aktarılması amacıyla ortaya 

çıkmıştır. [3] Tarihi eser/yapı bilgi sistemi, kavram olarak kent bilgi sisteminden çok sonra 

2000'li yıllarda ülkemize girmiştir. Bu bilgi sisteminin ülkemizde 2 önemli kullanımı vardır: 

Denizli ili örneği ve Kayseri ili örneği. 

Uzun bir geçmişe sahip olan Denizli, sahip olduğu arkeolojik değerler ile ülkemizde turizmin 

önde gelen noktalarından biridir. 2014-2015 yıllarında Pamukkale Üniversitesi, Denizli 

Büyükşehir Belediyesi ve DESKİ Genel Müdürlüğü işbirliğinde Denizli ili Tarihi Yerleşim ve 

Arkeolojik Yapı Bilgi Sistemi temel olarak oluşturulmuştur. [4] (Şekil 1) 

Kayseri M.Ö. 3000'li yıllarda başlayan ve bilinen 5000 yıllık tarihiyle dünyanın en eski 

yerleşim merkezlerinden biri olup birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Kayseri sınırları 

içerisinde 900' den fazla tarihi eser kayıt altına alınmıştır. Kayseri'deki tarihi eserler ile ilgili iş 

ve işlemleri yürütmek amacı ile 2007 yılında Koruma Uygulama Denetim Bürosu (KUDEB) 

kurulmuştur. 2009 yılında ise bilgi sistemi için çalışmalara başlamıştır. Web sunucusu 

üzerinden çalışan CBS modeli, birbirinden bağımsız çalışma prensibine sahip farklı yazılım 

teknolojilerinin birlikte kullanılmasıyla elde edilmiştir. Tarihi yerleşim ve yapılar ile ilgili 

bilgi almak isteyen tüm ilgililere önemli yerleşim ve yapıların nerede bulunduklarını, nasıl 

ulaşabileceklerini, tarihini, ilgili akademik çalışmaların yanı sıra görsel bilgileri de 

sunmaktadır. [5] (Şekil 2) 

 

 III. INTERNATIONAL HALICH CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

 

 

               www.izdas.org                                                                                                  March 12-13, 2022, İstanbul, TURKEY545



                                         
Şekil 1. Denizli tarihi eser bilgi sistemi [4]                            Şekil 2. Kayseri tarihi eser bilgi sistemi [5]          

 

ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Kocaeli, Astakos'dan Nikomedya'ya, Roma'dan Bizans'a, Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve 

Cumhuriyet dönemine kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır ve bu nedenle 

oldukça değerli mirasları barındırır. 

 

 

Şekil 3: Sit alanı 

 

Çalışma alanı 

Çalışma alanı olan Ereğli, Kocaeli ilinin Karamürsel ilçesinin doğu sınırında yer alır. İzmit-

Bursa karayolu tarafından ikiye bölünmüş durumdaki yerleşkenin ticari, ekonomik ve kültürel 

fonksiyonları kıyı kesiminde yoğunlaşmıştır. Kentsel sit alanı olarak da belirlenmiş olan kıyı 

kesimi aynı zamanda Ereğli'nin merkezi konumundadır. 
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Ereğli Kentsel sit alanı içerisindeki yapılar oldukça dağınık ve düzensiz yapı adaları 

oluşturmaktadır. Sit alanının en önemli yapı bloğu, sahil yolu boyunca uzayan alanının en 

düzenli yapı bloğu, sahil yolu boyunca uzanan bitişik nizam yapılardır. Fakat bu düzen kıyı 

şeridinin hemen arkasından itibaren bozulmaktadır. Alan genelinde binalarda zemin katlarda 

ticari birimler ve depolar yoğunlaşmış, üst katlarda ise konut kullanımları hakimdir. Yapı 

cinsi açısından incelendiğinde, tescilli binalar ve eski yapıların genelinin ahşap karkas yapı 

sisteminde olduğu görülür. Son zamanlarda yapılan yapılarda ise genelde betonarme yapı 

tekniği kullanılmıştır. Bunların dışında yığma tekniğiyle yapılan yine eski yapılar mevcuttur. 

Çalışma alanı %46 ahşap  ve tescilli (100 adet), %32 betonarme (65 adet), %22 yığma (48 

adet) binalardan oluşmaktadır. Bunların yanı sıra kentsel sit alanı içerisinde bazı tescilli 

yapıların bitişiğinde geleneksel malzeme ile yapılmış, ahşap müştemilatlar da yer almaktadır.  

[6] 

Yapı Durumu 

Kentsel sit alanındaki yapıların durumu incelendiğinde geleninin kullanılır durumda olduğu 

tespit edilmiştir.  Çok bakımlı olmamakla birlikte sorunsuz kullanılacak ve nitelikleri 'orta' 

olarak kabul edilmiş binalar çoğunluktadır. Kötü durumdaki binalar ise eskimekten ve 

bakımsızlıktan dolayı kullanılmaya devam edilmeyecek durumdadır. 

Sit alanı içerisinde 221 adet konut yapısı bulunmaktadır. 36 adet 1 katlı, 93 adet 2 katlı, 63 

adet 3 katlı, 17 adet 4 katlı, 9 adet 5 katlı, 3 adet 6 katlı konut bulunmaktadır. Ortalama kat 

adedi 2.4 kattır. Bu yapılar ahşap karkas sistemiyle yapılmış olup, karkas arası genellikle 

pişmiş toprak tuğla malzeme ile doldurulmuştur. Evler genellikle 50-60 cm ile 1.00 m 

arasında toprağa gömülen bir giriş katı, bazılarında dış mekandan çıkılan merdiven ile de 

girilen 1. kat ve üstünde 2.kat olmak üzere 3 katlıdır. Genellikle ilk katlar 2.60 m diğer katlar 

ise 2.80 m yüksekliğindedir.  

 

 

Şekil 4 : Ereğli Sivil Mimari Örnekleri 
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Tarihi Bilgi Sistemi Tasarımı 

Tarihi eser/yapı bilgi sistemi tasarlamak için yapılan envanter çalışmasından sonra ilk olarak 

verilerin işleneceği bir CBS programı olan QGIS seçilmiştir. QGIS, açık kaynak kodlu bir 

masaüstü CBS yazılımıdır. QGIS’in içerisine entegre edebilen bir ortofoto altlık harita olarak 

seçilmiş ve söz konusu sit alanı harita üzerinde işaretlenerek belirlenmiştir. 

              Şekil 5 : Korunmaya Değer Yapılar 

 

Sit alanını belirlerken öznitelik tablosunda ülke, il, ilçe ve sit alanı şeklinde bir gruplandırma 

yapılmıştır. Böylece, kurulan bilgi sisteminin daha sonra il ya da ülke bazında kurulan başka 

tarihi eserleri koruma bilgi sistemleri ile entegre olmasının yolu açılmıştır. Ereğli sit alanı 

içerisinde 102 tane yapı korunmaya değer görülmüştür. Çalışmada bu evler tek tek 

sayısallaştırılmış ve koordinat bilgilerini elde edilmiştir. Tasarlanan bilgi sisteminde, her bir 

ev için Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerinin Karamürsel Belediyesi ile 

birlikte yapmış oldukları kataloglama projesi için belirlenen ID (kimlik) numaraları ve 

envanter numaraları kullanılmıştır.  

Sit alanının envanter çalışması sırasında evlerin; kapı numaraları, yapı cinsi, yapı durumu, 

özgünlük, dolgu malzemesi ve kullanım durumu incelenmiştir. Seçilen bölgedeki evlerin  

büyük çoğunluğunun ahşap karkas yapıda olduğu ve dolgu malzemesinin genelde pişmiş 

tuğladan yapıldığı belirlenmiştir. Yapıların birçoğunun konut olarak kullanıldığı, bazılarının 

depo olarak kullanıldığı ve bir kısmının ise boş olduğu tespit edilmiştir. Aynı zamanda 

yapıların dokuya aykırı yeni ekler alıp almadığı incelenmiş ve buna göre özgünlük durumuna 

karar verilmiştir. Kat sayısı, kapı numarası ve cadde-sokak adı belirlenen bu evlerin verileri 

QGIS ortamında öznitelik tablolarına aktarılmıştır. 

 III. INTERNATIONAL HALICH CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

 

 

               www.izdas.org                                                                                                  March 12-13, 2022, İstanbul, TURKEY548



 

Şekil 6 : QGIS ortamında uygulama 

 

SONUÇ 

Teknolojinin gelişimi ve küreselleşmenin etkisiyle bir çok alanda değişim ve dönüşüm hızla 

olmaktadır. Kentlerin hızla büyümesi ve teknolojik gelişmelere ayak uydurmaya çalışması 

sürekli bir değişime sebep olmaktadır. Kentlerde meydana gelen yeni oluşumlar mevcut 

dokuyu olumlu ya da olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durum bilginin kaydedilmesinin, 

korunmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının önemini artırmıştır. Bu çalışmada örnek bir 

Tarihi Yapı Bilgi Sistemi oluşturulmuştur. Böylece söz konusu bölgeye ait dokuyu korumaya 

ve bölgede yapılabilecek birçok benzer çalışma için bir altlık oluşturulmuştur. 

CBS uygulamaları verilerin toplanmasını, saklanmasını, güncellenmesini ve söz konusu 

bilgilerin zamana bağlı değişimlerin izlenmesini sağlamaktadır. Bu çalışmada, Tarihi Ereğli 

Evlerin korunması için kurulan CBS sisteminin önemli aşamaları üzerinde durulmuştur. 
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ÖZET 

Temeller, bir mühendislik yapısının kendi ağırlığını ve üzerindeki yükü temelin altındaki 

zemin ya da kayaya iletmesini sağlayan elemanlardır. Günümüzde inşaat mühendisliği 

alanındaki teknolojik gelişmeler doğrultusunda büyük ölçekli yapılar inşa edilmektedir. Bu 

yapılardan zemine aktarılan yükler çok büyük değerlere ulaşmaktadır. Bu yüklerin yüzeysel 

temeller ile karşılanması mümkün olmamakta ve buna bağlı olarak kazıklı temel sistemlerinin 

kullanımı zorunlu hale gelmektedir. Özellikle üst zemin tabakasının taşıma gücünün yetersiz 

olması durumunda genellikle yükler, kazıklı temeller vasıtasıyla alttaki sağlam zemin 

tabakalarına aktarılarak taşınmaktadır. Kazıklı temeller 2000 yıldan fazla bir süredir insanlar 

tarafından çeşitli mühendislik yapılarında kullanılmaktadır. Romalılar tarafından nehir 

kıyılarındaki yerleşim yerlerinde ve köprü inşaatlarında çok sayıda ahşap kazık kullanılmıştır. 

Çin’de Hun İmparatorluğu zamanında (M.Ö.200-M.S.200) özellikle köprülerde ahşap 

kazıkların kullanıldığı görülmüştür. Özellikle su içerisinde uygun şartlarda yapılan ahşap 

kazıkların çok uzun ömürlü olduğu bilinmektedir. Bu sebeple yüzlerce yıl önce yapılmış 

ahşap kazıklı temel sistemlerinin hala hizmet ettiği görülmektedir. Günümüzde ise ekonomik 

nedenler ve çevresel etkiler sebebi ile kazık malzemesi olarak ahşap kullanımı oldukça 

azalmıştır. Bunun yerine artık çakma kazıklar genellikle çelik kullanılarak imal edilmektedir.  

Yapılan bu çalışmada, gevşek bir üst zemin tabakası (Dr=%10) ve sıkı bir alt zemin tabakası 

(Dr=%90) bir kum tankının içinde modellenmiştir. Gevşek zemin tabakası içerisine 

yerleştirilmiş ve çelikten yapılmış çakma kazıkların alttaki sıkı zemin tabakasına soketlenmesi 

sağlanmıştır. Laboratuvar ortamında yapılan bu model deneylerinde farklı kazık sayılarına 

(3x3, 4x4 ve 5x5) sahip kazıklı radye temeller üzerinde yükleme deneyleri yapılarak taşıma 

gücü ve oturma değerleri incelenmiştir. Kazık sayısındaki değişimin ve kazıklar arasındaki 

mesafenin etkisi göz önüne alınmıştır. Deneysel çalışmalar sonucunda, kazık sayısı arttıkça 

(9’dan 25’e) ve buna bağı olarak kazıklar arası mesafe azaldıkça (6D’den 3D’ye) grup kazık 

taşıma gücünde %133’e varan bir artış meydana gelmiştir. Aynı şekilde kazık sayısı arttıkça 

belirlenmiş sabit bir yük anında oturma değerlerinin ise %90 civarında azaldığı 

gözlemlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Kazıklı radye temel, Model kazık deneyleri, Taşıma gücü, Kazık aralığı 
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ABSTRACT 

Foundations are the structural elements that allow an engineering structure to transmit its 

weight and load to the soil or rock layers beneath it. Today, large-scale structures are being 

built in line with the technological advancements in the field of civil engineering. The loads 

transferred from these structures to the soil layers are very high in value. It is not possible to 

transmit these high loads to soil strata with shallow foundations and thus, the use of piled 

foundation systems becomes mandatory. Especially when the bearing capacity of the upper 

soil layer is insufficient, the loads are generally transferred to the underlying stiff soil layers 

using piled foundations. Piled foundations have been used by humans in various engineering 

structures for more than 2000 years. It has been established that the Romans used wooden 

piles in riverside settlements and for the construction of bridges. Moreover, wooden piles 

were used particularly for bridge construction in the Hun Empire (200 BC-200 AD) in China. 

It is known that wooden piles fabricated under suitable conditions, especially in water, have a 

very long life. For this reason, the wooden pile foundation systems constructed centuries ago 

have survived till today. Nowadays, the use of wood as material for piles has decreased 

considerably due to economic and environmental concerns. Instead, driven piles are usually 

manufactured using steel. 

In this study, a loose top layer (Dr=10%) and stiff bottom layer (Dr=90%) are modeled in a 

sand box. Steel driven piles were inserted along with the loose layer and socketed into the 

stiff layer. These model tests were conducted in the laboratory, loading stress tests were 

carried out on piled raft foundations with different pile numbers (3x3, 4x4, and 5x5) and their 

bearing capacity and settlement values were examined. The effect of the change in the number 

of piles and the spacing between them was taken into account. As a result of the experimental 

studies, as the number of piles increases (from 9 to 25) and accordingly the spacing between 

the piles decreases (from 6D to 3D), an increase of up to 133% has occurred in the group pile 

bearing capacity. In addition, it has been observed that as the number of piles increased, the 

settlement values decreased by 90% at a fixed load. 

Keywords: Piled raft foundation, Model pile tests, Bearing capacity, Pile spacing 

 

1. GİRİŞ 

Temel, bir mühendislik yapısının kendi ağırlığını ve üzerindeki yükü temelin altındaki zemin 

ya da kayaya iletmesini sağlayan yapı elemanıdır. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere, temel 

bir mühendislik sisteminin en önemli unsurlarından biridir. Bir temel tasarımında istenen 

başlıca şart, yapıdan dolayı meydana gelen ve zemine aktarılan yüklerin temel zemininde 

kırılma (kayma göçmesi) veya kabul edilebilir sınırların üstünde oturmalar doğurmamasıdır. 

Bir sığ temelin altında yer alan zeminin bu şartları sağlayabilecek mukavemette olmaması 

durumunda iki farklı çözüm yöntemi uygulanabilmektedir. Bu yöntemlerden birincisi, 

yapıdan gelen yükü daha aşağı seviyelerde yer alan sağlam zemine aktaracak bir kazıklı 

temelin teşkili iken bir diğer çözüm yöntemi ise yapı yükünün bir kısmının veya tamamının 

kazılan zemin ağırlığı ile dengelendiği bir yüzen temel teşkilidir. Bu iki çözüm arasındaki 

seçim, çoğu zaman ilgili zeminin profiline bağlı olup esas olarak pratik ve ekonomik 

görüşlere göre yapılmaktadır. 
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Kazıklı temeller 2000 yıldan fazla bir süredir insanlar tarafından çeşitli mühendislik 

yapılarında kullanılmaktadır. Özellikle Romalılar tarafından nehir kıyılarındaki yerleşim 

yerlerinde ve köprü inşaatlarında çok sayıda ahşap kazıklar kullanılmıştır (Çalışkan, 2003). 

Çin’de Hun İmparatorluğu zamanında (M.Ö.200-M.S.200) köprülerde ahşap kazıkların 

kullanıldığı görülmüştür (Turan, 2006). Ahşabın su altında neredeyse sonsuz ömürlü olması 

ahşap kazıkların seçiminde önemli bir etkendir. Kullanılan bu kazıklar belirli yüksekliğe 

kaldırılıp düşürülen ağırlıklar ile zemine çakılmıştır. Teknolojik gelişmelere paralel olarak 

kazıklarda kullanılan malzeme çeşitleri artmış ve kazıkların çakılması için farklı sistemler 

geliştirilmiştir. 19. yüzyılın sonlarına doğru meydana gelen gelişmeler ile beton, çelik gibi 

değişik malzemeler kazık imalatında kullanılmaya başlanmıştır. Daha büyük boyutlardaki 

kazıkların daha derinlere uygulanabileceği sistemler geliştirilmiştir. Özellikle çelik kullanımı, 

kazık işlerinde vazgeçilmez olmuştur. Kıyı yapılarındaki çeliklerde oluşacak korozyon 

probleminin çözümü için dayanıklı kaplama işlemleri uygulanmıştır (Öztoprak, 1996). 

Ülkemiz aktif deprem kuşağı üzerinde yer almaktadır. Ayrıca teknolojik gelişmelere paralel 

olarak her geçen gün daha yüksek ve ağır yapılar inşa edilmektedir. Bu nedenler, kazıklı 

radye temel kullanımını gün geçtikçe daha çok yapıda zorunlu kılmaktadır. Bu yapıların daha 

ekonomik olarak tasarlanması için daha gerçekçi hesaplama yöntemleri kullanılarak kazık 

taşıma gücünün hesaplanmasına ihtiyaç vardır. Kazıklı temeller tek bir kazık şeklinde teşkil 

edilemezler. En az 2-3 kazıktan oluşan gruplar halinde inşa edilmek zorundadırlar. Kazık 

sayısı arttıkça her bir kazığın taşıyabildiği yükün azaldığı bilinmektedir.   

Kazıklı temellerin tasarımında genellikle ilk karşılaşılan sorun, tek kazıkla veya kazık grupları 

ile taşınan emin yüklerin belirlenmesidir. Kazıkların emin taşıma gücünün belirlenmesinde 

zemin mekaniği prensipleri uygulamasının büyük önemi olmakla beraber, değerlendirmede 

yükleme deneylerine ve pratik tecrübeye dayanan ampirik yöntemlerden de faydalanılmalıdır 

(Turan, 2006). Bir kazığın taşıma gücü iki büyüklüğün toplamından oluşur. Bunlar uç 

mukavemeti ile kazığın çevre yüzeyi boyunca adhezyon veya sürtünme nedeni ile yer alan 

sürtünme mukavemetidir. Kazıklar pratikte genellikle yükün büyük kısmının sert/sıkı bir 

tabakaya aktarıldığı uç kazıkları ve uç mukavemetinin önemsiz mertebelerde olduğu ve yükün 

büyük ölçüde sürtünme mukavemeti ile taşındığı sürtünme kazıkları veya yüzen kazıklar 

olarak ikiye ayrılır (Gör, 2019). 

Geleneksel yöntemler kullanılarak kazıklı temel hesabı yapılırken yapı yükünün tamamının 

kazıklar tarafından taşındığı kabul edilmektedir. Ancak bu yük, radyenin zemin ile doğrudan 

temas ettiği durumlarda radye ve kazıklar arasında paylaşılarak zemine aktarılmaktadır. 

Temeller boyutlandırıldığında radye tarafından zemine aktarılan yük göz önüne alınırsa kazık 

harcamalarında dolayısıyla temel maliyetinde önemli ölçüde tasarruf sağlanabilir. Bazı 

hallerde yüzeysel temel, taşıma gücü açısından yeterli iken oturmaları kabul edilebilir 

değerleri aşabilir (Gök, 2007). Bu tür durumlarda, yüzeysel temelin altında kazıklar oturmayı 

azaltıcı eleman olarak kullanılmaktadır (Broms, 1976; Burland vd., 1977). “Kazıklı radye 

temel” olarak adlandırılan bu sistemler, kazıklı temellere göre daha uygun ve ekonomik bir 

çözümler sunmaktadır. 

Kazıklı temellerin laboratuvar ortamında modellenmesi ile ilgili çalışmalar son 50 yılı aşkın 

bir süredir yapılmaktadır. Whitaker (1961), laboratuvar ortamında yaptığı çalışmada rijit 

kazık başlığının kohezyonlu bir zemin ile temas ettiği (kazıklı radye) ve radye plağın 

olmadığı (sadece kazıklı temel) iki ayrı sistemi incelemiş ve kazıklı radye temelin taşıma 
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gücünün sadece kazıklı temele göre daha yüksek olduğunu belirlemiştir. Broms (1976) ve 

Burland vd. (1977) ise yaptıkları çalışmada model deneylerinde kazıkları oturmayı azaltıcı 

elemanlar olarak kullanmışlardır. Cooke (1986), yaptığı çalışmada kazıklı radye temeller için 

uygun kazık sayısının tahmini ile ilgili amprik formüller önermiştir. 

Yapılan bilimsel çalışmalar incelendiğinde, kazıkların tasarımında kullanılan teorik hesap 

yöntemlerinin her zemin tipi için geçerli olmadığını ve tabakalı zeminlerde farklı hesap 

yöntemlerine ihtiyaç olduğunu göstermiştir (Ghalesari ve Rasouli, 2014;  Alver ve Özden, 

2014). Kazıklı temellerin kaç adet kazık ile teşkil edileceği, üst yapının statik ve dinamik 

yüklerine, geometrik boyutları, malzeme cinslerine göre değişiklik göstermektedir (Aksoy 

2015, Fattah vd. 2016, Aksoy, 2016). Uygulama şekilleri ise zemin tabakalarının mukavemet 

parametrelerine ve zemine yük aktarma biçimlerine bağlı olarak değişebilmektedir (Gör, 

2019). 

Günümüze kadar yapılan çalışmalara bakıldığında, tüm araştırmalarda esas unsurların farklı 

malzemeler, zemin özelliklerinin değişimi ve geometrik farklılıklar olduğu görülmektedir. 

Son yıllara ait yayınlar incelendiğinde konunun hala araştırmacıların ilgisini çektiği 

görülmektedir (Hazzar vd., 2017; Li vd., 2017; Moayedi vd., 2018; Mali ve Singh, 2018; 

Kumar ve Choudhury, 2018; Xu vd., 2018; Luo vd., 2018; Zhang vd., 2019, Moayedi vd. 

2020, Yüce ve Gör, 2021). 

Yapılan bu çalışmada, gevşek bir üst zemin tabakası (Dr=%10) ve sıkı bir alt zemin tabakası 

(Dr=%90) bir kum tankının içinde modellenmiştir. Gevşek zemin tabakası içerisine 

yerleştirilmiş ve çelikten yapılmış çakma kazıkların alttaki sıkı zemin tabakasına soketlenmesi 

sağlanmıştır. Laboratuvar ortamında yapılan bu model deneylerinde farklı kazık sayılarına 

(3x3, 4x4 ve 5x5) sahip kazıklı radye temeller üzerinde düşey yükleme deneyleri yapılarak 

taşıma gücü ve oturma değerleri incelenmiştir. Kazık sayısındaki değişimin ve kazıklar 

arasındaki mesafenin etkisi göz önüne alınmıştır. Deneysel çalışmalar sonucunda, kazık sayısı 

arttıkça (9’dan 25’e) ve buna bağı olarak kazıklar arası mesafe azaldıkça (6D’den 3D’ye) grup 

kazık taşıma gücünde %133’e varan bir artış meydana gelmiştir. Aynı şekilde kazık sayısı 

arttıkça belirlenmiş sabit bir yük anında oturma değerlerinin ise %90 civarında azaldığı 

gözlemlenmiştir.  

2. MATERYAL VE METOT 

Laboratuvar ortamında yapılan model deneylerinde, Elazığ ili Murat Nehrinden elde edilen 

dere kumu kullanılmış olup bu kumun granülometrisi ve ASTM C127-15, ASTM D854-14, 

ASTM D422-63(2007)e2 standartlarına uygun şekilde yapılan deneyler sonucunda elde edilen 

zemin endeks özellikleri Şekil 2.1 ve Tablo 2.1.’de gösterilmiştir. 

Deneylerde kullanılan kazıklar, paslanmaz çelikten imal edilmiş olup 10mm çapında 380mm 

boyundadır (Şekil 2.2a). Elde edilen bu kazıkların uygun şekilde monte edilebileceği 

150x150x25mm kazık başlığı (radye plak) ise St37 çelik malzemesinden CNC tezgahında 

imal edilmiştir (Şekil 2.2b). Deneylerde kullanılan çelik kazıkların özellikleri imalatçı 

firmadan alınmış olup Tablo 2.2.’de görülmektedir.  
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Şekil 2.1. Deneylerde Kullanılan Zeminin Granülometri Eğrisi 

 

 

 

Tablo 2.1. Deneylerde kullanılan zeminin endeks özellikleri 

 
Dane Birim Hacim Ağırlığı, Gs  2.77 

D10 (mm) 0.18 

D50 (mm) 0.45 

Maksimum – Minimum Dane Boyutu, Dmax-Dmin (mm) 1 - 0.074 

Maksimum Kuru Birim Hac. Ağ. (kN/m
3
) 17.50 

Minimum Kuru Birim Hac. Ağ. (kN/m
3
) 14.30 

Minimum Boşluk Oranı, emin 0.553 

Maksimum Boşluk Oranı, emax 0.903 

 

Tablo 2.2. Deneylerde kullanılan çelik (St37) kazıkların özellikleri 

 
Basınç Dayanımı (MPa) 240 

Çekme Dayanımı (MPa) 360 

Çekme Elastisite Modülü (GPa)  210 

Yoğunluk (gr/cm
3
) 7.85 
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Şekil 2.2. Kazık başlığı ve çelik kazıklar a) Çelik kazıkların görünümü b) Radye Plaka 

 

Model deneylerinde, 150x150mm boyutlarındaki radye plak, çapı 10mm ve boyu 380mm 

olan kazıklar, planda 750x750mm boyutlarında olan ve derinliği 1000mm olan kum tankı 

içerisinde yüklenmiştir. Deneylerde farklı kazık sayılarındaki (3x3, 4x4, 5x5) kazık 

gruplarından oluşan kazıklı radye temellerin detayları Şekil 2.3’te verilmiştir.  

 

5x5 radye kazık  Başlığı

(Ölçüler mm)

4x4 radye kazık başlığı

(Ölçüler mm)

3x3 radye kazık başlığı

(Ölçüler mm)

Kazık başlıkları

 
 

Şekil 2.3. Radye plak (kazık başlığı) detayları 

Kazıkların temel fonksiyonu yapı yüklerini gevşek zemin tabakalarının altında yer alan 

sağlam zemin tabakalarına güvenli bir şekilde aktarmaktır. Yapıdan gelen düşey yükler, kazık 

ucunda meydana gelen uç direnci ve de kazık yüzeyi ile zemin arasında oluşan sürtünme 

kuvveti ile karşılanmaktadır (Poulos ve Davis, 1980). 

Kum zemin 100mm’lik tabakalar halinde istenilen sıkılıkta kum tankına yerleştirilmiştir. 

Deney sistemi Şekil 2.4.’te gösterilmiştir. Kazık uçlarının soketleneceği alt zemin tabakası 

bütün deneylerde %90, üst zemin tabakası ise %10 relatif sıkılıkta hazırlanmıştır (Şekil 2.5). 

Bu sayede çelik kazıklar sıkı zemine soketlenmiştir.  
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Şekil 2.4. Deney Sistemi 

 

   
 

Şekil 2.5. Kum tankı ve farklı rölatif sıkılıktaki zemin tabakalarının oluşturulması 

 

Bu çalışmada, gevşek bir üst zemin tabakası (Dr=%10) ve sıkı bir alt zemin tabakası 

(Dr=%90) bir kum tankının içinde modellenmiştir. Gevşek zemin tabakası içerisine 

yerleştirilmiş ve çelikten yapılmış çakma kazıkların alttaki sıkı zemin tabakasına soketlenmesi 
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sağlanmıştır. Laboratuvar ortamında yapılan bu model deneylerinde farklı kazık sayılarına 

(3x3, 4x4 ve 5x5) sahip kazıklı radye temeller üzerinde ayrı ayrı düşey yükleme deneyleri 

yapılmıştır. Deneyler sırasında kazıklı radye temellere etki eden düşey yük değerlerini 

okumak amacıyla Keli firması tarafından üretilmiş olan S tipi DEE-A model (5 ton kapasiteli) 

elektronik yük hücresi kullanılmıştır (Şekil 2.6). Ayrıca, her deneyde, radye plak üzerine 

çapraz köşelere ve eşit uzaklıklara denk gelmek üzere iki adet deplasman ölçer (LVDT) 

yerleştirilmiştir (Şekil 2.7). Düşey yükleme deneyleri radye plakası zemin yüzeyine temas 

edince sonlandırılmıştır. Böylece sadece kazıkların taşıma gücü bulunmuştur. Yapılan düşey 

yükleme deneyleri sonucunda farklı kazık sayılarına (3x3, 4x4 ve 5x5)  sahip kazıklı radye 

temellerin taşıma gücü ve meydana gelen oturma değerleri ölçülmüştür. Deney sonuçları 

dijital datalogger kullanılarak bilgisayar ortamında kaydedilmiştir. 

 

 
 

Şekil 2.6. Kazıklı radye temellerin düşey yükleme durumu ve yük hücresi 

 

 
 

Şekil 2.7. Deformasyon ölçerlerin (LVDT) yerleştirilmesi 
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3. BULGULAR 

 

Kazıklı radye temeller üzerinde yapılan düşey yükleme deneyleri sonucunda elde edilen 

taşıma gücü ve oturma değerleri Şekil 3.1-3.2-3.3’te verilmiştir.  

 

 
 

Şekil 3.1. 3x3 çelik kazıklı radye ve Dr=%10 için yük-oturma değişimi 

 

 
 

Şekil 3.2. 4x4 çelik kazıklı radye ve Dr=%10 için yük-oturma değişimi 
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Şekil 3.3. 5x5 çelik kazıklı radye ve Dr=%10 için yük-oturma değişimi 

 

Kazıklı radye temellerin farklı kazık sayıları (kazık grupları) oluşturularak düşey yüklenmesi 

sonucunda meydana gelen grup kazık taşıma gücü değerleri Tablo 3.1 ve Şekil 3.4’te 

verilmiştir. Kazık sayısının temellerin oturması üzerindeki etkisi de düşey yükleme deneyleri 

sonucunda belirlenmiştir. Tablo 3.2 incelendiğinde temellerin göçme anındaki yükler farklı 

olduğundan dolayı temellerde meydana gelen oturmalarda da farklılıklar olduğu 

görülmektedir. Ancak sabit bir yük anında (örneğin; 2.50kN) temellerin oturmaları 

incelendiğinde kazık sayısı arttıkça temelde meydana gelen oturmaların azaldığı görülmüştür 

(Tablo 3.3 ve Şekil 3.5).  

 

Tablo 3.1. Çelik kazıklı radye temellerin grup kazık taşıma gücü değerleri 

 

Deney Sonuçlarına Göre Grup Kazık Taşıma Gücü Değerleri (kN) 

Çelik kazık sayısı Dr=%10 

3x3 2.25 

4x4 3.60 

5x5 5.25 
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Şekil. 3.4. 3x3, 4x4, 5x4 kazıklı radye temellerin taşıma gücü değerleri 

 

Tablo 3.2. Çelik kazıklı radye temellerde göçme anındaki oturma değerleri 

 

Deney Sonuçlarına Göre Göçme Anındaki Oturma Değerleri (mm) 

Çelik kazık sayısı Dr=%10 

3x3 3.09 

4x4 3.60 

5x5 2.06 

 

Tablo 3.3. Çelik kazıklı radye temellerde 2.5kN yük anındaki oturma değerleri 

 

Sabit Bir Yük Anında (2.5 kN için) Oturma Değerleri (mm) 

Çelik kazık sayısı Dr=%10 

3x3 6.50 

4x4 1.05 

5x5 0.65 
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Şekil. 3.5. 3x3, 4x4, 5x4 kazıklı radye temeller için 2.5kN yük anındaki oturma değerleri 

 

4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

 

Literatür incelendiğinde genellikle model deneylerin tekil kazıklar kullanılarak yapıldığı, grup 

kazıklar üzerinde deneysel çalışmaların çok az olduğu görülmektedir. Yapılan bu çalışmada, 

farklı sayıda (3x3, 4x4 ve 5x5) çelik kazıklar kullanılarak kazıklı radye temeller (kazık 

grupları) üzerinde düşey yükleme deneyleri yapılmıştır. Yapılan deneyler neticesinde 

aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.  

 Kazık sayısındaki değişimin ve kazıklar arasındaki mesafenin etkisi göz önüne 

alınmıştır. Deneysel çalışmalar sonucunda, kazık sayısı arttıkça (9’dan 25’e) ve buna 

bağı olarak kazıklar arası mesafe azaldıkça (6D’den 3D’ye) grup kazık taşıma 

gücünde %133’e varan artışların olduğu görülmüştür. 

 Temellerin göçme anındaki oturma değerlerinde farklılıklar gözlemlenmiş ancak kazık 

sayısı arttıkça belirlenmiş sabit bir yük (2.5kN) anında oturma değerlerinin %90 

civarında azaldığı gözlemlenmiştir 

 Kazıklar arası mesafe (S) ve kazık çapı (D) olmak üzere S/D oranı azaldıkça grup 

kazıklarda taşıma gücünün arttığı tespit edilmiştir. 

 Bu çalışma sonucunda yeni bir deney sistemi tasarımı yapılmış olup bu sistemde farklı 

temel tipleri ve zemin durumları için birçok model deneyi yapılabilmektedir.  

 

Deneysel çalışmalar arttırılarak farklı kazık malzemeleri ve zeminler üzerinde daha büyük 

boyutlardaki model deneyleri ile kazıklı radye temeller birçok yönden daha detaylı olarak 

incelenebilir. Teknolojik gelişmelere paralel olarak daha iyi model deney sistemleri ve daha 

hassas ölçüm aletleri ile yapılacak deneyler ile teorik formülasyonlar arttırılabilir. Böylece 

daha gerçekçi sonuçlar veren bilgisayar programları üretilebilir. Tüm bunlar neticesinde 

kazıklı radye temellerin tasarımlarında ve uygulamalarında daha gerçekçi ve ekonomik 

sonuçlara ulaşılabilir. 
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ÖZET 

Osmanlı’nın kesin zaferiyle sonuçlanan Çaldıran savaşının akabinde Tebriz’den çok sayıda 

âlim ve sanatkâr İstanbul’a getirilmiş ve bu göçün Osmanlı ilmiyesi üzerindeki etkisi de 

büyük olmuştur. Bu göçle birlikte Osmanlı ilmiyesinde ailevi düzeyde manzum fetvâ 

sayısının hızla arttığı ve bir aile geleneğinin oluştuğu da görülmektedir. Bu ise İran’dan 

getirilen âlim ve sanatkârlardan Hafız Muhammed ile onun oğlu Hasan Can Çelebi’nin oğul 

ve torunları arasında yayılıp gelişen manzum fetva geleneğidir. Osmanlı’da manzum fetvâlar 

16. yüzyılın sonlarında zirveye çıkmışken bu sırada Hasan Can Çelebi’nin oğlu ve padişah 

hocalığı ile şeyhülislamlığı bir arada yürüten Hoca Sadeddin Efendi’nin sahneye çıkmasıyla 

manzum fetvâ geleneğinin yeni bir ivme kazandığı görülmektedir. Hem kendisi hem de oğul 

ve torunları arasında bir manzum fetva verme geleneğinin oluştuğu açıkça görülmektedir. 

Hoca Sadeddin Efendi’nin babası ve dedesi Yavuz Sultan Selim’in en gözde adamları hâline 

gelmiş kişilerdi. İşte İran’dan getirilen bu isimler Osmanlı Devleti’nde çok kritik mevkilere 

getirilmiş ve devlet üzerinde söz sahibi olmuşlardır. Hoca Sadeddin Efendi’in oğullarından 

Muhammed ve Esad Efendiler şeyhülislâmlık, Abdülaziz ve Sâlih Efendiler de kazaskerlik 

yapmışlardır. Torunlarından Ebûsaid Muhammed, Muhammed Bahâî ve Ebûsaidzâde 

Feyzullah Efendiler de şeyhülislâmlık yapmışlar ve divan şairleri arasında üstün bir konuma 

sahip olmuşlardır. Bunlar ayrıca manzum fetvâ vermede en önde gelen kişiler olmuşlar, hatta 

yaptıkları atamalar bile manzum biçimde fetvâ ile sorgulanmıştır. Bu bildiride bu aileye ait 

şair müftülerin karakteristik özellikleri incelenip manzum fetvâları tanıtılacaktır. 

Anahtar kelimeler: Çaldıran, Hocazadeler, manzum fetvâ, silsile, aile geleneği. 

 

HOCAZADE FAMILY AND ITS CHARACTERISTIC FEATURES IN THE 

OTTOMAN ILMIYE 

ABSTRACT 

After the Battle of Çaldıran, which resulted in the decisive victory of the Ottoman Empire, 

many scholars and craftsmen were brought to Istanbul from Tabriz and the effect of this 

migration on the Ottoman ilmiye was great. With this migration, it is seen that the number of 

verse fatwas increased rapidly in the Ottoman ilmiye and a family tradition was formed. This 

is the tradition of verse fatwa that spread and developed between the sons and grandchildren 

of Hafiz Muhammed, one of the scholars and artists brought from Iran, and his son Hasan Can 

Çelebi. While the verse fatwas in the Ottoman Empire were at their peak at the end of the 

16th century, it is seen that the tradition of verse fatwa gained a new momentum with the 

appearance of Hodja Sadeddin Efendi, the son of Hasan Can Çelebi and the sultan's teacher 

and the sheikh al-Islam together. It is clearly seen that there is a tradition of giving fatwa in 

verse between him and his sons and grandchildren. Hoca Sadeddin Efendi's father and 
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grandfather were the most popular men of Yavuz Sultan Selim. These names brought from 

Iran were brought to critical places in the Ottoman Empire and had a say in the state. 

Muhammed and Esad Efendi, sons of Hodja Sadeddin Efendi, served as sheikh al-Islam, and 

Abdulaziz and Salih Efendi served as qazaskar. His grandchildren Ebusaid Muhammed, 

Muhammed Bahai and Ebusaidzâde Feyzullah Efendi were also sheikh al-Islam and had a 

superior place among divan poets. They also became the foremost persons in issuing verse 

fatwas, and even their appointments were questioned by fatwa in verse. In this paper, 

characteristic features of the poet muftis belonging to this family will be examined and then 

their verse fatwas will be introduced. 

Keywords: Çaldıran, Hodjazades, poetry fatwa, chain, family tradition. 

 

GİRİŞ 

Osmanlı’da 16.yüzyıldan itibaren şairliği de bulunan bazı şeyhülislâmlar fetvâlarını manzum 

olarak vermişler ve bu uygulama giderek bir gelenek hâline gelmiştir. Bu fetvâların 

16.yüzyıldan itibaren Şeyhülislâm Kemalpaşazâde, Sadullah Sa’dî Çelebi ve Ebussuûd Efendi 

ile başladığı ve müteakiben diğer şeyhülislamlarca da benimsendiği görülmektedir. Genellikle 

mensur olan Osmanlı fetvâları arasında manzum fetvâların sayısı çok az olmuştur. Bu 

uygulama tabiî ki sualin manzum biçimde yöneltilmesinden dolayı gelişmiştir. Ayrıca, 

manzum fetvâların şairliği bir aile geleneği hâline getiren şeyhülislâmlarca verildiği, Osmanlı 

manzum fetvâlarının büyük bir kısmının bunlara ait olduğu, bu fertlerin de en önemlisinin 

Hocazâdeler olduğu görülmektedir. Bu ailenin atası câmiu’r-riyâseteyn unvanı ile tanınan 

Hoca Sadeddin Efendi olup oğul ve torunları da manzum fetvâyı bir gelenek hâlinde 

sürdürmüşlerdir. Şair kişilikleriyle tanınan bu aile fertleri şeyhülislâm, kazasker, kadı, 

müderris gibi yüksek ilmiye görevlerini ifa etmiş olup şu ana kadar tespit edilen manzum 

fetvâların büyük bir kısmı da bunlara aittir. Bu tebliğde bu aileye mensup fertlerin 

karakteristik özelliklerine değinilecektir. 

Hoca Sadeddin Efendi 

Hocazâdelerin atası olup 1536’da İstanbul'da doğmuş ve aslen İsfahanlı bir Türk aileye 

mensuptur. Çaldıran zaferinden sonra İranlı âlim ve sanatkârlarla birlikte Tebriz'den 

İstanbul’a getirilen Hasan Can Çelebi’nin oğlu, Isfahanlı Hâfız Muhammed’in de torunudur. 

Mayıs 1573’te şehzade hocalığıyla Manisa’ya gönderilmiş ve bu görevle Hoca Efendi diye 

tanınmıştır. III.Murad’ın cülusunda Manisa’dan İstanbul’a gelerek padişah hocalığı unvanıyla 

sarayda etkin bir konuma yükselmiş, bu konumu III. Mehmed devrinde de sürmüştür. Nisan 

1598’de şeyhülislâmlığa atanmış, padişah hocalığı ile şeyhülislâmlığı bir arada yürüttüğü için 

câmiu’r-riyâseteyn unvanıyla anılmıştır. 1,5 yıl şeyhülislâmlık yapıp 1599’da vefat etmiş, 

Eyüp’te dârülkurrâ haziresine defnedilmiştir. Tâcü’t-tevârîh adlı tarih kitabının Avrupa’da 

tercümeleri yapılmıştır (Ahmed Rifat, 36-38; Turan, 1998:196-198; Daş, 2004:165-207; 

Eliaçık, 2013:276-285).  

Hocazâdelerin Karakteristik Özellikleri  

Hoca Sadeddin Efendi’nin oğul ve torunları Osmanlı ilmiyesinde Hocazâdeler olarak tanınmış 

ve başta şeyhülislâmlık ve kazaskerlik olmak üzere yüksek ilmiye görevlerinde yüz yıl hâkim 

olmuşlardır. Hoca Sadeddin Efendi’nin yakınlarını önemli mevkilere getirerek ulema 

mesleğinde bozulmaya yol açtığı, daha yaşarken oğullarını Anadolu ve Rumeli 
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kazaskerliklerine getirtip ulema arasında nüfuz kazandığı ve etkisini yüzyıl boyunca 

sürdürdüğü ileri sürülmüştür. Hoca Sâdeddin'in beş oğlu olup ilk iki oğlu Muhammed ve Esad 

Efendiler şeyhülislâmlık, Abdülaziz ve Sâlih Efendiler de kazaskerlik yapmıştır. 

Torunlarından Ebûsaid Muhammed, Muhammed Bahâî ve Ebûsaidzâde Feyzullah Efendiler 

de şeyhülislâmlık yapmış, hepsi de manzum fetvâ vermiştir. Osmanlı manzum fetvâ 

geleneğinde Hocazâdelerin ayırt edici bir özelliği olup bu da ailenin başı Hoca Sadeddin 

Efendi’ye dayanmaktadır. O, manzum fetvâları bakımından Ebussuud Efendi ile birlikte ilk 

sırada yer almışken kendisnden sonra torunu Muhammed Bahâî Efendi onu da geçmiştir. 

Osmanlı’da şu ana kadar tespit edilen manzum fetvâların sayısı yaklaşık 50 olup bunların 

yarıdan fazlası Hocazâdeler’e aittir. Bu bakımdan Hocazâdeler’in en önemli karakteristik 

özelliği manzum fetvâ vermede öne çıkmış olmaları ve bunu bir aile geleneği hâlinde 

sürdürmüş bulunmalarıdır. Manzum fetvâ veren Hocazâdeler’in hepsi de şeyhülislâm olup 

bunlar sırasıyla: Hoca Sadeddin Efendi, Muhammed Efendi, Muhammed Esad Efendi, 

Ebûsaid Muhammed Efendi ve Muhammed Bahâî Efendi’dir.  

Hoca Sadeddin Efendi 

Şeyhülislâm, müderris ve tarihçi kişiliğine bir de câmiu’r-riyâseteyn unvanı eklenen, ilmiye 

mesleğinde 1,5 yılı şeyhülislâmlık olmak üzere yaklaşık 25 yıl hizmet eden, ayrıca idarî ve 

siyasî işlerde de çok önemli kararlara imza atan bir isim olup manzum fetvâ veren 

şeyhülislâmların öncülerindendir. Tespit edilen beş manzum fetvâsı vardır (Eliaçık, 2013). 

Hocazâde Muhammed Efendi 

Hoca Sadeddin Efendi’nin en büyük oğlu olup 1568’de doğmuş, 1586’da babasından icazet 

alıp sonra sırayla müderrislik, kadılık ve kazaskerlik yaptıktan sonra  1601 ve 1608’de iki kez 

şeyhülislâm olup toplam sekiz yıl görev yapmış, 1615 yılında 49 yaşında ölmüştür. Çok iyi 

bir şair ve münşi olup üç dilde şiir ve süslü nesirler yazmıştır. Tespit edilen beş manzum 

fetvâsı vardır (Eliaçık, 2017). 

Hocazâde Muhammed Esad Efendi 

Hoca Sadeddin Efendi’nin ikinci oğlu olup 1570’te doğmuş, babasından ve Molla Tevfik’ten 

dersler alıp sonra sırayla müderrislik, kadılık ve kazaskerlik yapmış, 1615 ve 1623’te iki kez 

şeyhülislâm olmuş ve sekiz yıllık görevin ardından 1625’te vefat etmiştir. Üç dilde şiirleri 

olup mürettep bir divan ortaya koymuştur. O da manzum fetvâ vermede öne çıkmış ise de şu 

ana kadar bir manzum fetvâsı tespit edilmiştir (Eliaçık, 2017). 

Hocazâde Ebû Said Muhammed Efendi 

Muhammed Esad Efendi’nin oğlu olup 1594’de İstanbul’da doğmuştur. Babası ve çeşitli 

âlimlerden eğitim gördükten sonra sırayla kadılık ve kazaskerlik yapmış, 1644, 1651 ve 

1653’te üç kez şeyhülislâmlığa atanıp toplam 4,5 yıl görev yapmış, İpşir Paşa’ya karşı çıkan 

isyanda sorumlu görülerek idama mahkum edilmiş ancak güçlükle kurtulup 1656’da oğluyla 

birlikte Gelibolu’da ikamet ettirilmiş, 1662’de vefat etmiştir. Türkçe ve Arapça şiirleri olup 

Arapça, Farsça, Türkçe eserlere talikat yazmıştır. Babası ve dedesi gibi manzum fetvâ 

vermede öne çıkmıştır. Tespit edilen iki manzum fetvâsı vardır. Oğlu Feyzullah Efendi de 

şeyhülislam olup bir divançesi vardır (Eliaçık, 2013).  
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Hocazâde Muhammed Bahâî Efendi 

Hoca Sadeddin Efendi’nin üçüncü oğlu olan Rumeli kazaskeri Abdülaziz Efendi’nin oğlu 

olup 1601 yılında doğmuştur. İlmiye mensubu ailelere tanınan imtiyazla genç yaşta müderris 

olup daha sonra kadılık mesleğine geçmiş, sırayla Selânik ve Halep kadısı olmuş, 

mükeyyifata düşkünlüğü sebebiyle azledilip Kıbrıs'a sürülmüş, sonra sırayla Şam, Edirne ve 

İstanbul kadısı, 1646’da Anadolu, ardından Rumeli kazaskeri ve 1649’da şeyhülislâm olmuş 

ise de İzmir konsolosunun yargılanması meselesinde azledilip bir yıl sonra tekrar şeyhülislam 

olmuş, 1654’de vefat etmiştir. Bir divançesi olup sadece İstanbul kütüphanelerinde 20'den 

fazla nüshasının olması çok okunduğunu göstermektedir. Sert mizaçlı birisi olup 

şeyhülislâmlığı sert tarikat-şeriat tartışmaları içinde geçmiştir. Coğrafî konularla keşifler 

hakkında destek vermediğinden Kâtib Çelebi tarafından eleştirilmiş, tütünün mübah olduğuna 

dair fetvası da hakkında olumsuz kanaatlerin oluşmasına yol açmıştır. Gerek Osmanlı’da 

manzum fetvâ vermiş şeyhülislâm ve müftüler arasında gerek kendi aile fertleri içinde on adet 

manzum fetvâ ile ilk sırada yer almaktadır (Eliaçık, 2012, 2016). 

 

Hoca Sadeddin Efendi’nin Bir Manzum Fetvâsı 

fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün 

‘Abd-i ma’lûm ‘Amrı şirketile 

Zeyd Bekri şirâya itse vekîl 

Sonra Bişr itse Bekri ol ‘abdün 

Şirketile şirâsına tevkîl 

Anı dahi takabbül itse Bekir 

Hâlid ol ‘akdi eylese tahmîl 

Ger kabûl idüp emr-i Hâlidi Bekr 

İtse abdün şirâsını tekmîl 

‘Abd-i mezbûr kangısınun olur 

Nicedür emr-i şer’i Rabb-i Celîl 

el-cevâbu Allahu a’lem 

Mahzar-ı Zeyd ü Bişrde Bekri 

Hâlid itse o vechile tevkîl 

Bekr ile Hâlidün olur ol kul 

Olımaz Zeyd ü Bişre Bekr vekîl 

Olsa gaybetlerinde bu tevkîl 

Gâ’ibinün olur o kul bî-kabîl 

Hâlid ü Bekre hıssa degmez hiç 

Böyledür muktezâ-yı sevk-i delîl 
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Nitekim itmeseydi Hâlid emr 

Bekri tenhâda itse Bişr vekîl 

Zeyd ü Bişrün olur o kul Bekrün 

Emegi ortada bulur ta’tîl 

Bişr ü Bekrün olur vekâleti Bişr 

Zeyd öninde iderse ger tahmîl 

Zeyd mahrûm olur o dem kuldan 

Böyledür emr-i şer’-i Rabb-i celîl 

Nakl ider bu cevâbı Sa’deddîn 

Kütüb-i kavmden bilâ-tebdîl 
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ÖZET 

Stok sistemleri günümüzde çok önemli bir yere sahiptir, bu sistemlerde oluşan hataların 

mümkün olduğunca az olması gerekmektedir. Sistem ne kadar kontrol edilebilir hale gelirse 

verimliliği o kadar artırılabilir. bu yüzden sistemin kontrol edilebilir hale getirilmesi 

gerekmektedir. Sistemi kontrol edilebilir hale getirmenin yollarından biri de RFID 

teknolojisidir. Bu makalede, elde taşınabilir Ultra yüksek frekans (UHF) RFID(Radyo 

Frekansıyla Tanımlama) okuyucu anteni anlatılmaktadır. Düşük maliyetli olan FR-4 tasarım 

için substrat olarak kullanılmaktadır. Kolayca erişilebilir olduğu için bakır, zemin ve yama 

olarak kullanılmıştır. Antenin boyutları, anteni elde taşınabilir ve düşük maliyetli hale 

getirmek için küçük tutulmuştur. Antenin boyutları 40x100x1.67 mm
3
 . Anten, 

simülasyondaki parametrelerin en uygun değerleri alınarak tasarlanmıştır. Tasarlanan anten 

864-960 MHz'lik bir bant genişliğine sahip olup, voltaj duran dalga oranı (VSWR) 2'den 

azdır, bu sayede neredeyse tüm UHF RFID bandını kapsar. Tasarlanan antenin kazancı 915 

MHz'de 1.83 dBi'dir. Her sonuç CST Studio Suite 2020 üzerinde hesaplanmıştır. Bu sonuçlar 

bize anten tasarımının el tipi antenler için iyi bir anten olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Radyo frekanslı tanımlama (RFID), Ultra Yüksek Frekans (UHF), El 

Tipi RFID okuyucu anten, CST, Geri dönüş kaybı 

 

ABSTRACT 

Stock systems have a very important place today, the errors that occur in these systems be as 

low as possible. The more controllable the system becomes, the more its efficiency can be 

increased. so it is necessary to make the system controllable. One of the ways to make the 

system controllable is RFID technology. A hand-held UHF (Ultra High Frequency) RFID 

(Radio Frequency Identification) reader antenna is presented in this paper. Low-cost FR-4 is 

used as a substrate to design. Copper was used for ground and patch parts as the material 

because the copper is easily accessible. The dimensions of the antenna are kept small to make 

the antenna handheld and low-cost. The dimensions of the antenna are 40x100x1.67 mm
3
. 

The antenna was designed by taking the most optimal values of the parameters in the 

simulation. The designed antenna has a bandwidth of 864-960 MHz for voltage standing wave 

ratio (VSWR) less than 2, thus covering almost all the UHF RFID bands. The gain of the 

designed antenna is 1.83 dBi at 915 MHz. Each result has been calculated on CST Studio 

Suite 2020. These results show us that the design of the antenna is a good antenna for 

handheld antennas. 
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Keywords: Radio frequency identification (RFID),  Ultra High Frequency (UHF), Handheld 

RFID reader antenna, CST, Return loss 

 

Introduction  

In today's changing competitive environment, companies need to constantly renew their 

business techniques to benefit from time and resources more effectively. In this renewal 

process, automatic object identification has been needed. RFID systems offer various 

possibilities to make tracking systems more effective. RFID applications can be made cheap 

and easy to use with the antenna designs made.   

Various frequency bands are assigned to RFID applications. UHF 0.92-GHz is getting more 

and more popular because of its high data transfer rate and far-field reading capability [1]. An 

RFID reader antenna transmits a radio frequency signal to a tag and gets the tag's 

backscattered signal. In RFID systems, the RFID reader is important to reduce the cost of the 

system by designing the desired antenna.  

Various single-fed patch antenna methods have been published in the literature[2]-[5]. 

including machine learning-assisted RFID antenna design approach [5] with the utilization of 

different types of artificial metamaterials [6-7] in the radiating element design [8-10]. 

In [2], at 925 MHz, a compact single-layer crossed dipole antenna with an antenna volume of 

0.190 x 0.190 x 0.005 0 is proposed. A square patch antenna with a Cross slot and T-shaped 

slots has been proposed for handheld RFID applications in [3] to reduce antenna size. A 

rectangular microstrip patch antenna for RFID applications is constructed using a bi-

anisotropic omega-shaped metamaterial within the patch, which is an improvement above the 

simple rectangular patch [9]. 

In this paper, a handheld UHF RFID reader antenna design is presented.  The simulated 10-

dB impedance bandwidth is 108 MHz (867-975 MHz), which covers almost the UHF RFID 

frequency band. The proposed antenna is a low-cost antenna due to the use of the FR-4 as a 

substrate and its dimensions.   

Research and Results 

FR-4 was used as the substrate in the proposed antenna. The thickness of the substrate is 1.6 

mm and the relative permeability value of the substrate is 4.4. Copper was used for ground 

and patch parts as the material because the copper is easily accessible. 

 Antenna design and parameters will be discussed in the next subhead 

A. Antenna Design  

The suggested antenna’s geometry is shown in figure 1. The ground plane is located behind 

the substrate. The radiating element and the feed line are placed on top of the substrate. 
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(a)                                                            (b) 

Figure 1: The geometry of (a)front view, (b)back view of the antenna 

Table 1: Parametric values of the antenna  

Parameters W L W11 W22 L22 

Unit(mm) 40 100 28 4 51 

Parameters L3L4 L4L5 L5a ab b 

Unit(mm) 720 2041 417.1  7.1 

11 

11 

All parameters of the antenna shown in table 1 are optimized by using CST Studio Suite 

2020. 

B. Results 

The designed antenna is simulated on CST Studio Suite 2020. Antenna parameters are 

optimized to achieve desired performance in S-parameters at 915 MHz. 
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Figure 2: S-Parameters of the proposed antenna 

The S-parameters of the proposed antenna are shown in figure 2. The bandwidth of the 

proposed antenna is 94 MHz (866 MHz – 960 MHz).  

 

Figure 3: Gain of the proposed antenna 

The maximum gain of the antenna is 1.83 dBi at 915 MHz. 

Discussion and Conclusion 

The proposed RFID reader antenna is a portable antenna cause of the dimensions and 

lightness of the antenna. Thanks to its large bandwidth, this antenna offers the opportunity to 

work in almost all UHF bands. A low-cost, basic handheld RFID reader antenna is designed 

in this study.   

Table 2. Comparison of the performance of the handheld RFID reader antenna 

Reference Physical 

Dimensions 

(in mm) 

10 dB 

return loss 

(MHz)  

Max. 

Gain 

(dBi) 

[2] 60x60x1.67 890-940 1.4  

[3] 60x60x15 909-937 4.0 

[11] 90x90x4.6 904-922 3.8 

[12] 95x95x1.67 725-1149 4 

Proposed 40x100x1.67 867-976 1.83  

   

A handheld UHF RFID reader antenna has been proposed in this paper.  CST Studio Suite 

was used to do simulations throughout the antenna development. The proposed antenna is 

based on a simple design that is cheap, low weight, and low volume. The RFID reader 

antenna design has a reading range from 867 to 975 MHz. Tt 915 MHz, the antenna has the 

gain of 1.83 dBi. The RFID reader antenna is usable for handled RFID applications.   
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ÖZET 
Gebelik kadının vücudunda birtakım fizyolojik ve psikolojik değişiklere yol açar. Bu nedenle 

gebe kadınlar COVID-19 enfeksiyonuna daha duyarlıdır ve daha şiddetli semptomlar 

açısından yüksek risk altındadır.  Olgumuzda riskli gebelik yaşayan COVID-19 enfeksiyonu 

geçiren bir sağlık çalışanının enfeksiyon sürecinde yaşadıkları vurgulanmıştır. Görüşme 

öncesi gebeden bilgilendirilmiş onam alınmıştır. Olgumuz 27 yaşında, ikinci gebeliğini 

yaşayan, 17 haftalık, çoğul gebelik tanısı almış bir hemşiredir. Ateş, halsizlik ve burun 

tıkanıklığı şikayetleri nedeniyle PCR testi yaptırmış ve sonuç pozitif çıkmıştır. Sonucu 

öğrendiğinde kendinden çok bebeklere bir şey olmasından korktuğunu, bebeklerin yeterince 

beslenemeyeceğinden ve gelişimlerinin olumsuz etkilenmesinden endişe duyduğunu ifade 

etmiştir. Hemşire olmasının yaşadığı bu duyguları daha fazla hissetmesine neden olduğunu 

düşünmektedir. “Hemşire olmasaydım bu kadar çok endişe duymaz ve korkmazdım” demiştir. 

Ancak hemşire olduğu için hastalıkla daha iyi mücadele ettiğini, semptomlarla baş 

edebildiğini, hastalığı evde geçirdiğini ve bu süreci başarılı şekilde yönettiğini belirtmiştir. 

Enfeksiyon sonrası yapılan gebelik kontrolünde bebeklerin gelişiminin ve sağlık durumlarının 

iyi olduğu belirlenmiştir. Bebeklerin iyi olduğunu öğrenmenin kendini rahatlattığını ancak 

endişelenmeye devam ettiğini söylemiştir. “Medyada COVID-19 enfeksiyonunun gebelikte 

geçirilmesine ilişkin yer alan haberler beni üzüyor ve daha fazla endişe oluşturuyor. Anne ve 

bebek ölümlerinin daha fazla olduğunu söylüyor bu da beni korkutuyor” demiştir.  

Sonuç olarak; bu olguda sağlık çalışanı olmanın COVID-19 korkusunu azaltmadığı, hem gebe 

olup hem de riskli gebelik süreci yaşarken COVID-19 enfeksiyonu geçirmenin fetüs sağlığına 

ilişkin endişe ve korkuyu artırdığı görülmektedir.  

Bu derleme, riskli gebelik yaşayan COVID-19 enfeksiyonlu bir sağlık çalışanının yaşadıkları 

duyguları paylaşmak ve gebelikte COVID-19 enfeksiyonunun önemini vurgulamak amacıyla 

hazırlanmıştır. 

Anahtar kelimeler: COVID-19 enfeksiyonu, riskli gebelik, sağlık çalışanı, duygular 

 

EXPERIENCES OF A COVID-19 INFECTED HEALTHCARE WORKER WITH 

RISKY PREGNANCY: A CASE REPORT 

ABSTRACT 

Some physiological and psychological changes occur in woman's body during pregnancy. 

Therefore, pregnant women are more vulnerable to COVID-19 infection and are at high risk 

for more acute symptoms. In the present case, experiences of a health worker who was 
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undergoing risky pregnancy and experiencing COVID-19 infection were examined. Informed 

consent of the pregnant woman was obtained before the interview. The case is a 27-year-old 

nurse diagnosed with multiple pregnancy who was having the second for 17 weeks. She had 

had PCR test due to fever, weakness and nasal congestion symptoms and was confirmed 

positive. When she learned the result, she stated that she had great fears and anxieties about 

her infants since they cannot be nurtured sufficiently and their development would be 

negatively affected. She also had the belief that being a nurse intensified these emotions, 

stating that “If I were not a nurse, I wouldn’t be so anxious and afraid.” However, she 

reported that she could fight against the infection and its symptoms, resting at home and 

successfully managing the process as a nurse. At pregnancy control after the infection, it was 

found that the development and health conditions of infants were normal. She expressed her 

relief for the babies but had still concerns about the process. Furthermore, she stated that she 

was negatively affected by the bad news of COVID-19 infection during pregnancy and deaths 

of mother and infants in the media.  

As a result, in this case, it is concluded that working as a health worker does not mitigate the 

fear of COVID-19 and having risky pregnancy and COVID-19 infection together increase 

anxiety levels and fear for the fetus health.  

This report was prepared to share the emotions of a healthcare worker having COVİD-19 

infection with a risky pregnancy and to emphasize the importance of COVID-19 infections in 

pregnancy. 

Keywords: COVID-19 infection, risky pregnancy, healthcare worker, emotions 

 

GİRİŞ 

Çin’in Wuhan kentinde bir hayvan pazarından ortaya çıktığı kabul edilen COVID-19 kısa 

sürede tüm dünyada yayılmaya başlamış ve 12 Mart 2020 tarihinde pandemi ilan edilmiştir 

(Huang, 2020). Ateş, öksürük, yorgunluk, kas ağrısı, boğaz ağrısı ve nefes darlığı gibi çeşitli 

klinik semptomlarla kendini gösteren COVID-19 solunum yollarını, boğazı, burnu enfekte 

etmekte ve ciddi akciğer hastalıklarına ve ölüme neden olabilmektedir (Huang, 2020). DSÖ 

raporları (DSÖ, 2022) astım ve kronik akciğer hastalıklarına sahip kişilerin COVID-19 

enfeksiyonuna yakalanma riskinin daha yüksek olduğu göstermektedir. Gebelikte de azalmış 

fonksiyonel rezidüel volüm, diyafragmanın yükselmesi, solunum yolunda mukozal ödem gibi 

fizyolojik değişiklikler ve psikolojik değişikler viral enfeksiyonlara artmış duyarlılığa ve 

olumsuz sonuçlara yol açabilmektedir (Huang, 2020). Bu nedenle gebe kadınların COVID-19 

enfeksiyonuna daha duyarlı olduğu görülmektedir (Motlagh, 2020). Literatürde gebe 

kadınların gebe olmayanlara göre daha şiddetli semptomlar açısından yüksek risk altında 

olduğu (Kotlar, 2021), gebelerde yoğun bakım ünitelerine kabul edilme, invaziv ventilasyona 

girme ve daha yüksek mortalite oranı (Laura ve ark., 2020) bulunmuştur. Gebelik kadının 

vücudunda birtakım fizyolojik ve psikolojik değişiklere neden olduğundan gebe kadınlar 

COVID-19 enfeksiyonuna daha duyarlıdır ve daha şiddetli semptomlar açısından yüksek risk 

altındadır. 

Çoğul gebelik, uterusta birden fazla fetüsün aynı anda gelişip büyümesi olarak 

tanımlanmaktadır. Çoğul gebelikler yüksek maternal-fetal risk içerdiğinden özel prenatal 
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bakım gerektirmektedir (Özkan ve Bilgin, 2019). COVID-19 ile ilişkili çoğul gebelik 

yönetimi yeni ve zor bir durum olmakla birlikte ikiz gebelikte COVID-19 enfeksiyonu riski, 

tekil gebeliktekine benzerdir (Chan, 2020). Literatür tarandığında çoğul gebelik ve COVID-

19 enfeksiyonu ile ilgili çok az çalışmaya rastlanmış olup. bu çalışmalarda COVID- 19 tanılı 

bir gebenin gebelik, doğum ve doğum sonu bakımda multidisipliner ekip çalışmasına ihtiyaç 

duyulduğu vurgulamaktadır (Morales ve ark., 2022; Sokolov ve ark., 2021)  

Bu olgu sunumu, riskli gebelik yaşayan COVID-19 enfeksiyonlu bir sağlık çalışanının 

yaşadıkları duyguları paylaşmak ve gebelikte COVID-19 enfeksiyonunun önemini 

vurgulamak amacıyla hazırlanmıştır.  

Çalışmada çoğul gebelik yaşayan bir hemşire ile telefon görüşmesi yapılmıştır. Görüşme 

yaklaşık 20-25 dakika sürmüştür. Gebenin haklarının korunması amacıyla görüşmeye 

başlamadan önce görüşmenin yapılma amacı açıklanarak “Aydınlatılmış Onam” ilkesi, 

bilgilerin gizli tutulacağı belirtilerek “Gizlilik ve Gizliliğin Korunması” ilkesi, görüşmeye 

gönüllü katılmak isteyip istemediklerinin sorulması ile de “Özerkliğe Saygı” ilkesini de içeren 

etik ilkeleri yerine getirmeye özen gösterilmiştir. Olgudan görüşme sonuçlarının 

yayınlanabileceğine ilişkin yazılı onam belgesi de 25.02.2022 tarihinde alınmıştır. 

OLGU SUNUMU 

A.Ç. 27 yaşında çoğul gebelik tanısı almış bir hemşiredir. A.Ç. 17. gebelik haftasında olup 

daha önce bir düşük yapmış ve şu anda ikinci gebeliğini yaşamaktadır. Gebeliğinde günde 6-7 

kez kusmakta, halsizlik, yorgunluk, mide yanması ve tat alma değişikleri yaşamaktadır. 

Gebelik öncesi kilosu 51 iken şu anki gebelik kilosu 49’dur. Olgumuzun tıbbi geçmişinde 

hiçbir kronik hastalık, allerji, sigara ve alkol alışkanlığı bulunmamaktadır. 

Eşi COVID-19 tanısı aldıktan dört gün sonra A.Ç. ateş, halsizlik, burun tıkanıklığı şikayetleri 

ile acil servise başvurmuştur. Yapılan muayenede Polimeraz Zincir Reaksiyon (PCR) testi 

pozitif çıkmıştır. COVID-19 sürecindeki önemli bulguları kan basıncı 104/53 mmHg, nabız 

89 atım/dk, sPO2 97, ateş 39,5C’dir. Olgu bu süreçte evde izole olarak semptomatik tedavi 

almıştır.  

A.Ç. ile yapılan görüşmede yüksek ateşin kendisini rahatsız etmediğini ifade etmiştir. “39,5 

derece ateş beni rahatsız etmiyordu, ateş ölçer 39,5 derece göstermese ben parol 

kullanmazdım. Yüksek ateşin bebeklere zararı olur diye korktum ve parol kullandım.” 

demiştir. Olgumuz maternal ateşin fetal etkilerinden korktuğu için parasetamol kullanmıştır. 

“COVID-19 tanısı aldığınızda ne hissettiniz?” sorusuna “korku ve endişe” cevabını vermiştir. 

“Bebeklere bir şey olmasından korktum, bebeklerin yeterince beslenemeyeceğinden ve 

gelişimlerinin olumsuz etkilenmesinden endişe duydum” demiştir. COVID-19 enfeksiyonuna 

maruz kalmaktan değil COVID-19 enfeksiyonunun fetüse olan etkilerinden korktuğunu, 

COVID-19 enfeksiyonu semptomları gerilediğinde bile fetüslere ilişkin endişelerinin 

gerilemediğini, gebe olmasının COVID-19 enfeksiyonu korkusunu ve risk algısını 

yükselttiğini ifade etmiştir. Hemşire olmasının yaşadığı bu duyguları daha fazla hissetmesine 

neden olduğunu düşünmektedir. “Hemşire olmasaydım bu kadar çok endişe duymaz ve 

korkmazdım” demiştir. Sağlık çalışanı olmasının COVID-19 enfeksiyonu sürecinde endişe 

düzeyinin artırdığını ama hastalıkla daha iyi mücadele ettiğini, semptomlarla baş edebildiğini, 

hastalığı evde geçirdiğini ve bu süreci başarılı şekilde yönettiğini ifade etmiştir. Enfeksiyon 
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sonrası yapılan gebelik kontrolünde bebeklerin gelişiminin ve sağlık durumlarının iyi olduğu 

belirlenmiştir. Bebeklerin iyi olduğunu öğrenmenin kendini rahatlattığını ancak COVID-

19’un uzun dönem etkilerinden dolayı hala endişelenmeye devam ettiğini söylemiştir. 

“Medyada COVID-19 enfeksiyonunun gebelikte geçirilmesine ilişkin yer alan haberler 

hakkında ne düşünüyorsunuz?” soruna “bu haberler beni üzüyor ve daha fazla endişe 

oluşturuyor, anne ve bebek ölümlerinin daha fazla olduğunu söylüyor bu da beni korkutuyor” 

demiştir. 

TARTIŞMA 

Bu çalışmada, riskli gebelik yaşayan COVID-19 enfeksiyonlu bir sağlık çalışanının hastalık 

sürecinde yaşadıkları duygular paylaşılmıştır. Bu bilgiler, toplum sağlığına hizmet sunan 

sağlık çalışanlarının karşılaşabileceği sağlık risklerini ve ortaya çıkabilecek bir bulaşıcı 

hastalık durumunda kendinin ve aynı zamanda ailesinin de risk altında olduğunu göstermesi 

bakımından değerlidir. Ayrıca çalışmadan elde edilen bilgilerin literatüre de katkı 

sağlayacağı, hastalığı yaşamış riskli gebelik yaşayan bir sağlık çalışanın deneyimlerinin 

gebelerin sağlıklarının korunmasının, sürdürülmesinin ve geliştirilmesinin önemini ortaya 

koyacağı düşünülmektedir. 

COVID-19 tıbbi, psikolojik ve sosyal açıdan problem oluşturan hastalıktır. Bu hastalığı 

yaşayan bireylerde sosyal izolasyon nedeniyle özellikle psikolojik açıdan sorunlar 

yaşanabilmektedir. Olgumuz gebelikte COVID-19 enfeksiyonu yaşamanın psikolojik açıdan 

etkilenmenin yüksek olduğunu düşündüren şu ifadeleri kullanmıştır. “Bebeklerin gelişimini 

etkiler, yeteri kadar beslenemezler ya da onlara da COVID-19 enfeksiyonu geçer ve bebeklere 

bir şey olur diye korktum, onları COVID-19 enfeksiyonu nasıl etkileyecek bilmiyorum?” gibi 

ifadeler kullanmıştır. Çuvadar ve arkadaşlarının (2020) COVID-19 tanısı alan ve sezeryan ile 

doğum yapmış olan iki olgunun kaygı durumlarını belirlemek amacıyla yaptıkları 

çalışmalarında 1. olgudaki hasta gebelik süresince herhangi bir kaygı yaşamadığını ancak 

COVID-19 tanısı aldığında, hastalığın bebekte de görülebileceğinden kaygı yaşadığını, 2. 

olgudaki hastada COVİD-19 enfeksiyonunun bebeğine bulaşıp bulaşmayacağı ile ilgili kaygı 

yaşadığını ve doğum sonunda bebeğinin COVID-19 PCR testinin negatif çıkması ile 

kaygılarının azaldığını belirtmiştir. Görüldüğü gibi olgumuzun yaşadığı duygularla Çuvadar 

ve arkadaşlarının (2020) çalışmasındaki olgular benzer duygular yaşamış ve bunu ifade 

etmişlerdir. 

COVID-19’un gebelik üzerine etkileri hala tartışılmaya devam etmektedir. COVID-19 

enfeksiyonuna bağlı fetal komplikasyonlarla ilgili veriler sınırlıdır (Morales et all, 2022; 

Sokolov et all, 2021). Yapılan çalışmalarda COVID-19 enfeksiyonun gebeliğin üçüncü 

trimesterinde fetüste gelişme geriliğine neden olduğu (Morales et all, 2022), gebelik 

haftasının ilerlemesi de COVID-19 morbiditesini olumsuz etkilediği (Tug et all, 2020) 

bulunmuştur. Yapılan çalışmalara göre düşük, gebeliğin ikinci trimesterine (%3.5) (Baud, 

2020) kıyasla ilk trimesterde (%16.1) (Baergen, 2020) daha yaygındır. A.Ç., COVID-19 

enfeksiyonu izolasyon süresi tamamlandıktan sonra yapılan ultrason muayenesinde fetal 

anomali ya da gelişme geriliği saptanmadığını, bebeklerin sağlık durumlarının iyi olduğunu 

ifade etmiştir. Bebeklerin iyi olmasının yaşadığı endişeyi bir miktar azaltsa da bu 

enfeksiyonun uzun dönemde bebekleri nasıl etkileyeceğine ilişkin hala endişeli olduğunu 

belirtmiştir. 
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Olgumuz kendisinin bir sağlık çalışanı olmasına ve bu enfeksiyonla ilgili yeterince bilgisinin 

olmasına rağmen kadın doğum uzmanının desteğine ihtiyaç duymuştur. Enfeksiyon sonrası 

gebelik kontrolünde izlemini yapan hekim tarafından destek almış ve bu desteğin kendisi için 

çok önemli olduğunu özellikle belirtmiştir. Bunu “bebeklerde bir sıkıntı olmadığını hastalık 

sürecimi kontrollü biçimde yönetebildiğimi söyleyerek anksiyete düzeyimi azalttı” şeklinde 

ifade etmiştir. Bu ifade bize hasta sağlık çalışanı olsa da tıbbi ve psikolojik açıdan bir başka 

sağlık çalışanın desteğine ihtiyaç duyduğunu göstermektedir. Sağlık profesyonelleri sadece 

tıbbi değil aynı zamanda psikolojik açıdan tüm bireylere destek olmalıdır. Yapılan 

çalışmalarda, sosyal desteğin fiziksel ve ruhsal yönden birçok hastalığın ortaya çıkması, seyri 

ve süresi üzerinde olumlu etkiler gösterdiği, hastalıkları önleme ve hastalıkla baş etmede 

yardımcı olduğu, hastalıklara çözüm bulma ve yaşam kalitesini arttırdığı saptanmıştır 

(Gümüş, 2015; Mermer, 2010; Özdemir,2010). Durmuş (2022) ve arkadaşları COVID- 19 

enfeksiyonu sürecinde kitle iletişim yöntemleri kullanılarak, telefonla danışmanlık ve 

bilgilendirme yapılarak gebelerin korku ve kaygı düzeylerinin azaltılması gerektiğini ve 

hastalıktan korunmak için gerekli tüm süreçler hakkında bilgi verilmesini tavsiye etmektedir. 

SONUÇ 

Bu olguda sağlık çalışanı olmanın COVID-19 korkusunu azaltmadığı, hem gebe olup hem de 

riskli gebelik süreci yaşarken COVID-19 enfeksiyonu geçirmenin fetüs sağlığına ilişkin 

endişe ve korkuyu artırdığı görülmektedir. Ayrıca sağlık çalışanı olmasının COVID-19 

enfeksiyonu sürecinde endişe düzeyini artırdığını ama hastalık sürecini yönetmesine yardımcı 

olduğunu da göstermektedir.  

ÖNERİ 

COVID-19 enfeksiyonu sürecinde sağlık profesyonelleri kitle iletişim ağları üzerinden kamu 

spotları ve tele-sağlık hizmeti ile danışmanlık ve bilgilendirme yaparak gebelerin endişe 

düzeylerini azaltılması gerekmektedir. Ayrıca, riskli gebelik yaşayan COVID-19 enfeksiyonlu 

kadınlarda psikososyal süreçlerini araştıran daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

Çıkar çakışması beyanı: Yazarlar, bu yazının hazırlanması ve yayınlanması aşamasında 

herhangi bir çıkar çakışması olmadığını beyan etmişlerdir. 
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ABSTRACT 

The overall growth of the world’s population and continuing urbanization increase 

complexity in cities. In parallel with socio-economic and socio-cultural development, 

expectations in cities have diversified. As rapid urbanization has started to significantly 

impact the life quality of the people, smart technologies have been developed to manage the 

challenges of rapid urbanization. Lately, the functions of urban greenings including 

recreational use, aesthetics and resting places are at the top of the expectations of the society. 

These green areas in the cities reduce energy use, facilitate cooling effects, and improve water 

and air quality. The protection of green areas is also important for the sustainability of 

biodiversity and wildlife in these areas. The green areas in the cities, consisting of vegetation, 

trees and tree groups that are naturally found in the city or artificially established, are to be 

established, protected and managed in accordance with the public interest. This study aimed 

to evaluate the conditions of green areas in the historical town of Safranbolu and to present 

suggestions for the protection and development of the urban greenings. Safranbolu, having a 

rich heritage history, is one of the UNESCO World Heritage sites in Turkey. In the study, 

web-based i-Tee program was used to evaluate the green areas in the historical part of the 

town. Based on the randomly selected control point (40 points), it was found that 52.5% of 

the points were classified as tree and shrub lands, while 7% was grass lands. This indicated 

that about 60% of the control points fell into the green areas in historical town. The results 

indicated that the protection of the ecosystems in the green areas, which are very valuable 

especially for city centers, is very important in terms of the continuity and development of 

biological diversity in urban areas. 

Keywords: Urban greenings, green areas, i-Tree, Safranbolu 

 

ÖZET 

Dünya nüfusunun genel artışı ve devam eden kentleşme, şehirlerdeki karmaşıklığı 

arttırmaktadır. Sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmelere paralel olarak şehirlerdeki 

beklentiler de çeşitlenmiştir. Hızlı kentleşme insanların yaşam kalitesini önemli ölçüde 

etkilemeye başladığından, hızlı kentleşmenin zorluklarını doğru yönetmek için akıllı 

teknolojiler geliştirilmiştir. Son yıllarda kentsel yeşil alanlar; rekreasyonel kullanım, estetik 

ve dinlenme alanları gibi işlevleri toplumun beklentilerinin başında gelmektedir. Şehirlerdeki 

bu yeşil alanlar enerji kullanımını azaltmakta, ısı dengesini sağlamakta, su ve hava kalitesini 

iyileştirmektedir. Yeşil alanların korunması bu alanlardaki biyolojik çeşitliliğin ve yaban 

hayatının sürdürülebilirliği için de önemlidir. Kentte doğal olarak bulunan veya yapay olarak 

oluşturulmuş bitki örtüsü, ağaç ve ağaç gruplarından oluşan kentlerdeki yeşil alanlar, kamu 

yararına uygun olarak kurulmalı, korunmalı ve yönetilmelidir. Bu çalışma, tarihi Safranbolu 

 III. INTERNATIONAL HALICH CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

 

 

               www.izdas.org                                                                                                  March 12-13, 2022, İstanbul, TURKEY580



ilçesindeki yeşil alanların durumunu değerlendirmek ve kentsel yeşil alanların korunması ve 

geliştirilmesine yönelik öneriler sunmayı amaçlamıştır. Zengin bir tarihi mirasa sahip olan 

Safranbolu, Türkiye'deki UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan alanlarından biridir. 

Çalışmada kentin tarihi kesimindeki yeşil alanların değerlendirilmesi için web tabanlı i-Tee 

programı kullanılmıştır. Alandan rastgele seçilen kontrol noktasına (40 nokta) göre noktaların 

%52,5'inin ağaç ve çalılık alanlar, %7'sinin ise çayırlık alanlar olduğu tespit edilmiştir. Bu da 

tarihi kentteki kontrol noktalarının yaklaşık %60'ının yeşil alanlara düştüğünü gösteriyordu. 

Sonuçlar özellikle kent merkezleri için oldukça değerli olan yeşil alanlardaki ekosistemlerin 

korunmasının kentsel alanlarda biyolojik çeşitliliğin devamlılığı ve gelişimi açısından oldukça 

önemli olduğunu göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kentsel yeşil bölgeler, yeşil alanlar, i-Tree, Safranbolu 

 

INTRODUCTION 

About 80% of the population in Turkey lives in cities. Along with the rapid population growth 

in cities, housing and environmental problems have been prominent problems. In parallel with 

socio-economic and socio-cultural development, expectations from forests have diversified. 

Functions such as recreational use, aesthetics and others from forests and trees in and around 

the city are at the top of these expectations. 

Green areas in and around the city are areas that have been established naturally or artificially, 

provide aesthetic and functional contributions to the urban structure, offer recreational 

opportunities to the people of the city and have access to a short distance. The protection of 

these ecosystems, which are very valuable especially for city centers, is important in terms of 

the continuity and development of biological diversity in these areas. Besides, green areas in 

the cities can contribute to the social and psychological comfort, protect the water and air 

quality, improve wildlife, and reduce noise effect. Moreover, urban green areas are often used 

for recreational purposes and aesthetic aspects which increase the overall well-being of the 

people (Nowak et al., 2010; Richardson and Moskal, 2014; Mundoli et al., 2017; Liu et al., 

2020). In order to manage green areas appropriately they have to be monitored and evaluated 

using advanced technologies including Geographic Information Systems (GIS) and remote 

sensing. Through implementing these technologies, land use/land cover types and spatio-

temporal changes of urban vegetation can be mapped (Uçar et al., 2020).   

There are number of software that can be used to evaluate urban greenings. The most well-

known programs include Green City Watch, i-Tree, OpenTreeMap, and Healthy Trees 

Healthy City (Hirabayashi et al., 2011; Nitoslawski et al., 2019). Green City Watch program 

is mainly used to plan and monitor urban environments using urban green space index, AI 

algorithms and high-resolution satellite imagery. This program is mostly used by local 

government for urban planning and land policy development, while it can provide solutions 

for larger green spaces such as campuses, estates, campgrounds (URL 1). i-Tree program 

provides user with functional applications working on desktop and web-based environment to 

measure ecosystem services, tree canopies, individual trees, carbon storage. The major tools 

of i-Tree program include MyTree, Design, Landscape, Canopy, and Eco. i-Tree Canopy is 

mainly used to estimate tree cover and tree benefits for a given area with a random sampling 

control points that assist to classify ground cover types (URL 2). OpenTreeMap is an open 

source program used for analyzing urban forestry while calculating the contribution of each 

tree on the air and water quality. OpenTreeMap utilizes the tools of i-Tree software to 

determine and display the ecosystem benefits of urban trees (URL 3). Healthy Trees Healthy 
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City is a volunteered geographic information based program that is developed to improve the 

life quality in the community through planting, care, neighborhood. It is also used to protect 

the trees, forests, and communities by generating a culture of long-term stewardship (URL 4). 

In this study, i-Tree program was used to evaluate the existence of green areas in historical 

town of Safranbolu. The web-based i-Tee program was used to conduct the assessment of the 

green areas particularly in the historical part of the town. 

RESEARCH AND RESULTS 

Study Area 

 In the study, historical part of the Safranbolu, located northwest part of Turkey, was 

evaluated in terms of availability of green areas (Figure 1). Safranbolu is an ancient town yet 

historical parts of the town still standing almost intact. In the 17
th

 century, Safranbolu's 

architecture influenced urban development throughout much of the Ottoman Empire. The 

town was included in the World Heritage List by UNESCO on December 1994 with the title 

of "World City".  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. The location of Safranbolu and the historical part of the town 

 

Analysis of Green Areas 

i-Tree Canopy tools was used to evaluate the green areas in historical part of Safranbolu. The 

users can easily and accurately estimate tree and other classes including grass, building, roads, 

etc. within the city. In the first stage, the border of the historical town was drawn onto base on 

Google Map captured by the program (Figure 2). Then, i-Tree Canopy randomly generated 

sample points (40 points) and cover types were assigned to them by zooming into each point 

(Figure 3).  
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Figure 2. The study area delineated in i-Tree interface  

 

 
Figure 3. A control point selected in i-Tree interface 

 

Figure 4 indicates cover class and coordinate data of some of the control points. Table 1 

indicates the available land cover classes. At the final stage, program calculated the statistical 

estimate of the amount or percent cover in each cover class along with an estimate of 

uncertainty of the estimate (standard error).  User is provided with a report that includes map 

of the control points within the study area, a chart indicating percentage of land cover classes, 

a summary table showing the number of selected control points from each cover class, 

statistical parameters, along with carbon, air pollution, and hydrological estimations if user 

asks for them.    
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Figure 4. Cover class info and coordinates of selected control points 

 

Table 1. Land cover classes considered in i-Tree program 

Cover Classes Abbreviations 

Tree/Shrub T 

Grass/Herbaceous H 

Impervious Buildings IB 

Impervious Road IR 

Impervious Other IO 

Water W 

Soil /Bare Ground S 

Results 

The i-Tree Canopy tool was used for the historical part of Safranbolu to evaluate the 

proportion and existence of the green areas. In the simple application, 40 control points were 

randomly selected from the study area (Figure 5). The Figure 6 indicates the map of the 

control points within the study area. The distribution percentages of land cover classes in the 

study area was indicated in a chart in Figure 7. 
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Figure 5. Selected control points in i-Tree interface 

 

 
Figure 6. The control points in the study area colored with respect to their cover class 

 

 
Figure 7. The distribution percentages of land cover classes in the study area 

Table 2. The summary table of cover class distribution data 
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The results indicated that 21 control points were classified as tree/shrub, while 7 points were 

grass/herbaceous covers. Thus, total of 70% (52.5% for tree/shrub and 17.50% for 

grass/herbaceous) of the control points were located in the green areas within the historical 

part of Safranbolu. Rest of the control points were located on buildings (22.5%) and roads 

(7.5%). 

In terms of areal distribution of the cover classes, it was found that the area covered with 

tree/shrub and grass/herbaceous was about 41.79 hectare and 13.93 hectare, respectively, from 

the total study area of 79.62 hectare (196.75 acer). The area of buildings and roads were 17.92 

hectare and 5.97 hectare, respectively.  

 

CONCLUSION 

The green areas in cities provide many benefits to society and ensure the sustainability of the 

various ecosystems in urban areas. In order to protect and enhance urban green areas, they 

should be monitored and determined using remote sensing and GIS techniques. In this study, 

i-Tree Canopy tool was used to monitor and estimate the green area covers in a historical part 

of Safranbolu in Turkey. The results indicated that over half of the selected points fall into the 

green areas consisted of tree/shrub or grass/herbaceous. Of course, the results from this 

simple application cannot be generalized but it can be remarked that importance of green 

areas were well understood in the past and protected throughout the generations in the 

historical city of Safranbolu. To protect and enhance the greenings in the urban areas, advance 

technologies should be used for spatial planning of green areas which can also reduce the cost 

and time consumption of managing those areas.  
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ÖZET 

Günümüzde küresel düzeyde kentli nüfusunun artışı gözlemlenmektedir. Hızlanarak kentsel 

nüfusun sürekli artması, kentsel yerleşim alanlarının genişlemesine yol açmaktadır. Bu 

kentsel yoğunluğun (kentleşme, yollar ve caddeler, sanayi vb.) artması, sera gazı 

emisyonlarının yayılım hızının artmasına neden olmaktadır. CO
2
 emisyonlarının yayılımında 

kentsel tasarım ve mobilite önemlidir. Emisyonları arttıran, tek başına kentleşme olmamakla 

birlikte, daha çok, insanların kent içinde nasıl hareket ettikleri, kentlerin nasıl yayıldığı, 

kentlerin iklim değişikliğine nasıl yol açtıkları, insanların enerjiyi nasıl kullandığı ve binaların 

nasıl ısıtılıp soğutulduğunu içermektedir.  

Kentlerdeki plansız ve/veya yönetimsiz kentleşme biçimlerinin artışı, büyük bir sorun 

oluşturmaktadır. Kentsel ekolojik çevre bozulmaya eğilimlidir bu doğrultuda, düşük karbonlu 

sürdürülebilir kentleşme modellerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle; düşük karbonlu 

ekolojik yönetim modelleri kavramı son yıllarda, sürdürülebilir ve dengeli küresel kalkınmada 

giderek önemini arttıran bir araştırma alanı haline gelmektedir. Kentleşmenin artması, alt 

yapı, ulaşım, konut, sanayi alanı, enerji ihtiyaçlarını arttırırken; atık su, gürültü, hava kirliliği 

gibi çevre sorunlarını (hızlı ve çarpık kentleşme, su ve alt yapı yetersizliği, çevresel kirlilik, 

trafik sıkışıklığı, küresel ısınma, biyoçeşitliliğin azalması vb.) da beraberinde getirmektedir. 

Bu çalışma kapsamında; küresel çevre sorunlarına yönelik dünya üzerindeki kentlere ait 

düşük karbonlu yönetim modelleri hakkında bilgiler verilecektir. Bunun yanı sıra çalışma, ana 

materyali olan İzmir (Türkiye) ilinde yerel yönetimler tarafından uygulanan stratejiler ve elde 

edilen bilgiler doğrultusunda bir değerlendirme sunmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Ekolojik yönetim, düşük karbonlu kentler, İzmir 

 

ABSTRACT 

Nowadays, an increase in the urban population is observed at the global level. The 

accelerating increase in the urban population leads to the expansion of urban settlement areas. 
The increase in this urban density (urbanization, roads and streets, industry, etc.) causes an 

increase in the rate of spread of greenhouse gas emissions. Urban design and mobility are 

important in the diffusion of CO
2
 emissions. While it is not urbanization alone that increases 

emissions, it also includes how people move around cities, how cities spread, how cities 
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contribute to climate change, how people use energy, and how buildings are heated and 

cooled.  

The increase in unplanned and/or unmanaged forms of urbanization in cities is a major 

problem. The urban ecological environment is prone to degradation. In this direction, low 

carbon sustainable urbanization models are needed. For this reason, the concept of low-carbon 

ecological management models has become an increasingly important research area in recent 

years for sustainable and balanced global development. While the increase in urbanization 

increases the need for infrastructure, transportation, housing, industrial areas, and energy, it 

also brings environmental problems such as wastewater, noise, and air pollution. Within the 

scope of this study, information will be given about low-carbon management models of cities 

around the world for global environmental problems. It also presents an evaluation in line 

with the strategies implemented by local governments and the information obtained in the 

province of Izmir (Turkey), which is the main material for the study. 

Keywords: Ecological management, low carbon cities, İzmir 

 

INTRODUCTION 

Today, an increase in the urban population is observed at the global level. The accelerating 

increase leads to the expansion of urban settlement areas in the urban population. However, 

the increase in unplanned and/or unmanaged urbanization forms in cities poses a major 

problem (Figure 1). While the increase in urbanization increases the needs of infrastructure, 

transportation, housing, industrial area and energy; It also brings environmental problems 

such as wastewater, noise and air pollution. 

 

 

According to World Bank data (The World Bank, 2020); The proportion of population living 

in urban areas in 2019; It was determined as 75.63% in Turkey and 55.71% in the world 

average (Figure 2). In addition, the increase of greenhouse gas emissions (Carbon monoxide 

(CO),  

 

 

Figure 1. Global population growth and the effects of unplanned and unmanaged urbanization 

+CO
2
 

negative effects 

are observed 

as a result of 

unplanned and 

unmanaged 

urbanization. 
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Carbon dioxide (CO2), Water (H2O), Methane (CH4), Nitrogen Monoxide (NO), Nitrous 

Oxide (N2O), Hydrofluoride carbons (HFCs), Perfluoro gases such as carbons (PFCs), 

Sulfurhexa fluoride (SF6), ozone (O3), cause an increase in the rate of diffusion in urban 

density (The World Bank; Urban Development & Local Government, 2010). For this reason, 

cities, which are the centers of social and economic activities, are in a critical position on a 

global scale in terms of climate change and its expected effects due to the ecological pressures 

they create (Baycan & Aygün, 2016). 

Urban design and mobility are also important in the diffusion of CO2 emissions. While it is 

not urbanization alone that increases emissions, it also includes how people move around 

cities, how cities spread, how cities cause climate change, how people use energy, and how 

buildings are heated and cooled. For example, the United States produces 50 percent more 

greenhouse gas emissions than European countries. This indicates that it has twice the 

emission of emissions from Asian countries (due to low GDP) (The World Bank; Urban 

Development & Local Government, 2010). Countries where personal vehicles are used 

intensively produce and use more energy than countries where public transportation and non-

motorized transportation methods are widespread. According to Bai et al. (2018); The urban 

ecological environment is prone to degradation. Because cities are spread over a large amount 

of land occupied by agriculture or local ecosystems. However, it consumes a significant 

amount of resources and energy and produces environmental pollutants. In recent years, the 

concept of low-carbon energy transformation has become an increasingly important research 

area for sustainable and balanced global development. In the Paris Agreement signed in the 

United Nations' Climate Change Framework in 2015, this concept was mentioned, and the 

need for cities to switch from fossil fuels to low-carbon and green development (United 

Nations, 2020). Low carbon energy conversion, the use of fossil fuels for energy, which 

causes global climate change, gradual reduction of carbon dioxide and other greenhouse gas 

emissions or avoiding consumption as much as possible and using renewable energy sources 

which are defined as a multi-faceted process that includes accelerating reforestation 

(Hayırsever Topçu, 2018). Environmental management means the establishment of an 
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organization for the establishment and continuity of the control system to protect, evaluate 

and develop the natural resources necessary for all living things in the ecosystem to live in a 

healthy environment. (Keleş & Hamamcı, 1998:259; Hepcan, 2011). According to Wang et al. 

(2020); Current studies on urban management models are relative and scattered. Therefore, 

there is a comprehensive – successful and systematically organized model of urban ecological 

management as a reference. When various aspects of environmental management (urban 

water, wastewater management, energy management, disaster planning and management, 

information management in smart cities and low carbon transitions…) were examined, it was 

seen that low-carbon ecological urban managements are a concept for the improvement of 

urban ecology. This study focused on the comparison of urban ecological management 

models and practices in various countries. After the concepts related to urban ecological 

management mentioned in the introduction, it gives information about the countries with 

management models related to the subject mentioned. In addition, a comprehensive guide was 

proposed that can provide a basis for the improvement of urban ecological management 

models by evaluating the situation of Izmir Province, which was chosen as the study area, 

within the framework of the research. 

CONCEPTS RELATED TO ECOLOGICAL URBAN MANAGEMENT 

Ecological Urban Management Concept 

The concept of urban ecological management has emerged to provide a healthy and 

sustainable living environment for those living in the city. The ecological urban management 

model is defined as the transformation of urban management from the traditional and linear 

development cycle to an ecologically adaptable model. (Wang et al. 2020). Developed 

countries already have some representative ecological urban management model cities. With 

the promotion of urban ecology, some new concepts related to urban ecological management 

have been further developed in recent years. These concepts were proposed to protect the 

natural systems in cities and to improve the quality of the living environments of the citizens 

(Table 1). 

Table 1 Concepts and examples about ecological urban management 

Consept Definition The examples 

Garden city  

 

It preserves the natural beauty of the area and creates 

healthy living conditions (Howard, 1902). It frames all 

land uses with green belts. In line with the principles of 

urban development, open rural areas are close to 

everywhere and transportation is provided. It was first 

applied by Howard to the city of Letcworth in England. In 

the 1904 competition, architects and city planners 

Raymond Unwin and Barry Parker interpreted Howard's 

line in Letchwort differently and adopted an organic form 

(Şahin, 2017). 

 

 

 

 

 

 

Figure 3. Letchworth Garden 

City (England) (Url.1) 

Eco – city   

 

 

It can be defined as an ecologically healthy living 

environment as well as integrating technology and nature 

to provide a high quality of life for urban residents 

(Roseland, 1997). Eco-cities are sustainable settlements. 

Eco-cities of different qualities are being created in various 

cities in Europe. The eco-city of Freiburg in Germany can 

be given as an example. In addition to renewable-based 
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energy systems, pedestrian-oriented urban development 

and management is seen. In the mission of the city, 

especially motor vehicle entrances are restricted (Baalawi, 

2016). 

 

Figure 4. Freiburg eco city 

(Germany) (Url. 2) 

Green city  

 

It reduces their environmental impact by reducing waste, 

expanding recycling, reducing emissions, while expanding 

open green spaces and green urban infrastructures 

(Kulińska & Gruszkaa, 2019). Stockholm was the first city 

to be declared the 'Green Capital' by the European Union. 

Accessibility in the city is very important, it contributes to 

the reduction of carbon emissions, making it a green city. 

Accordingly, the city, 30% of which is green space, has 

easy access to parks and forests. Environmental policy and 

management in the city, where environmental awareness is 

at an advanced level and where results-oriented programs 

work; It is based on continuous development and adapting 

the latest technology to the city (Tkoyapı, 2018). 

 

 

 

 

 

Figure 5. Stockholm green 

city (Sweden) (Url. 3) 

Zero-waste 

city  

It systematically manages processes throughout their life 

cycles, such as production, consumption, recycling, 

removal of all waste, and recovery of all resources in this 

process (Zaman & Lehmann, 2013). A pioneer among 

zero-waste cities in America, San Francisco has gradually 

moved forward with a 19-year strategy of becoming a 

waste-free city. It successfully removed 80% of its waste 

from landfill in 2012 (Sensa Networks, 2019). 

 

 

 

 

 

Figure 6. San Francisco 

(United States, California) 

(Url. 4) 

Sponge city  Management focuses on urban water systems to recycle 

rainwater and ensure sustainable development of citizens 

and the environment while reducing potential flooding and 

water-related disasters (Su, et al., 2019). An example of a 

modern sponge city is Wuhan. It offers solutions that offer 

ecological alternatives (permeable pavements, rain 

gardens, lawns, artificial ponds, wetlands, etc.) with the 

policies developed by the city administrations, which have 

problems in terms of regional flood and drainage systems 

(The Guardian, 2019). 

 

 

 

 

 

Figure 7. Wuhan (China) 

(Url. 5) 

Table 1 Concepts and examples about ecological urban management (Continuing) 

Smart city  

 

 

It uses information and communication technology by 

integrating computer science to improve the functioning of 

cities (Wang, et al. 2020). Norway's capital, Oslo, is 

defined as a smart city with the strategies it has developed 

within the scope of climate change. A wide range of 

sensors has been adopted to control lighting, heating and 

cooling within the city. There are also more than 2,000 

charging stations for electric vehicles with free parking or 

charging and ferry access (ASME, 2020). 

 

 

 

 

 

Figure 8. Oslo (Norway) (Url. 

6) 

Livable city  

 

 

According to Gottlieb, et al. (The Next Los Angeles, 

2005); It is defined as a city with high natural, cultural and 

social values and offering fair and accessible opportunities 

for its citizens. In addition to providing clean water, clean 
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air, adequate food and shelter in terms of living conditions, 

a 'livable' city should also create a sense of community and 

provide opportunities for everyone, especially young 

people, to develop social skills, local characteristics and a 

sense of identity (Caves, 2005, p. p. 435). According to the 

2019 data of the global liveability ranking published 

annually by The Economist Intelligence Unit (EIU), the 

Austrian city of Vienna ranks first (The Economist, 2019). 

 

 

Figure 9. Vienna (Austria) 

(Url. 7) 

Low-carbon 

city  

 

 

 

It changes the industrial transformation by reducing carbon 

emissions in the city, thereby improving green and clean 

energy industries (Liu, et al. 2012). In other words, it is a 

sustainable urbanization approach that focuses on reducing 

the anthropogenic carbon footprint of cities by minimizing 

or eliminating the use of energy derived from fossil fuels 

(Rimi & Aliyu, 2019). In general, the more compact and 

denser an urban area, the lower the energy demand for 

technical infrastructure for supply and disposal. 

Comparing the energy consumption of 4 urban regions, 

Zurich (Switzerland) can be seen as a low-carbon city 

(ISOCARP, 2019). As part of the UK 'Zero Carbon Britain 

2030' project; It examines how people can meet their 

electricity and heating demands through efficient service 

delivery while continuing to reduce carbon dioxide, 

methane, nitrous oxide and other emissions. As the most 

powerful renewable energy source, it is defined as wind 

and wave energy connected to the open sea. It also reports 

that it is positive to eliminate fossil fuel emissions by 2030 

and that there will be an 80% reduction in emissions by 

2050 (Shukman, 2021). At the same time, its strategies 

include encouraging more activities such as walking and 

cycling for the citizens. In this context, it applies a low-

carbon urban ecological management model. 

 

 

 

 

 

Figure 10.  Zürich, 

(Switzerland) (Url. 8) 

Many management models have been successfully implemented and validated to varying 

degrees. In this context, the idea of ecological urban management is widely accepted in all 

parts of the world and research continues. According to Gottlieb et al. (The Next Los Angeles, 

2005); sees cities that are economically and culturally vibrant as green, safe, and livable cities. 

According to some researchers, social activities, various public spaces, a certain level of 

privacy promise quality of life. 

EVALUATION OF ECOLOGICAL MANAGEMENT MODELS: THE CASE OF IZMIR  

Izmir is the 3rd most populous city of Turkey. Due to its dense population, which receives 

more and more immigrants every day, it is exposed to more and more toxic gases every day. 

Due to reasons such as pollution, thirst, various negativities related to waste, heavy use of 

vehicles and intensive industry. Therefore, a broad and objective approach should be 

established within the scope of urban ecological management and low-carbon transformation 

models in this city. 
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MATERIAL AND METHOD 

Material 

Izmir is a province and the third most populous city in Turkey. Its population is 4,414,417 

people as of 2020. This population consists of 30 districts and 1,297 neighborhoods connected 

to these districts. Geographically, it is located in the west of Turkey and the entire province is 

located in the Aegean Region. It is the twenty-third largest province of the country in terms of 

surface area. It is surrounded by the provinces of Aydın, Balıkesir, Manisa and the Aegean 

Sea and Aegean Islands. The surface area of Izmir is 11,891 km2. It is a province in the 

westernmost part of the Republic of Turkey, with a coast on the Aegean Sea. It is bordered by 

Balıkesir in the north, Manisa in the east, and Aydın in the south. 

  

Figure 11. Izmir map (Research area) (Turkey) 

Gediz, Küçük Menderes and Bakırçay, which are among the important rivers of the Aegean 

Region, flow within the province of Izmir. Other small streams include Güzelhisar Stream 

and Meles Stream. There is no significant lake in the province. Among the water bodies that 

can be counted as lakes, the biggest ones are Gölcük Lake, Belevi Lake, Çakalboğaz Lakes 

and Karagöl. Madra Mountains, Yunt Mountains, Yamanlar Mountain, Nif Mountain, 

Bozdağlar, Aydın Mountains are located within the borders of the province. 

 

 

 

Figure 12. Panoramic photo of Izmir province (Url. 9) 

Figure 13. Izmir province (Url 10) (Url 11) (Url 12) 
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The province is under the influence of the Mediterranean climate in terms of vegetation. 

There are many types of Mediterranean plants. There are maquis plants in places where 

forests have disappeared for centuries due to overgrazing, fire and field clearing. The maquis 

flora includes drought-resistant trees such as juniper, holly, kermes oak, olive, hackberry, 

gum, maple, rosary, and gorse. Forests cover an area of 475,779 hectares within the province. 

The area covered by forests is 40% of the provincial land. Urban public transportation is 

under the authority and responsibility of Izmir Metropolitan Municipality. To complement 

each other with lines and routes of public transportation services, transportation service 

integrity was ensured in the bus-ferry-metro. An electronic card, called ‘Izmirim Card’, which 

replaces tickets in all public vehicles, provides the integrity of Izmir transportation and 

accelerates transportation. 

Tablo 1 The statistics of Izmir province (2016-2019) (TÜİK, Culture and Tourism Ministry, TOBB) 

Statistics of Izmir province Turkey Izmir 

 

 

Culture 

Number of use of public libraries per thousand 

people (2017) 

310 161 

Number of cinema seats 328 845 18 851 

Number of theater seats 287 214  28 271 

Number of theater spectators 7 006 410 365 480 

Number of moviegoers 68 482 526 4 479 193 

 

Health 

Number of hospital beds per hundred thousand 

people (2016) 

273 270 

Total number of physicians (2016) 144 827 9 813 

Number of specialist physicians (2016) 78 620 5 759 

Number of people per physician (2016) 551 430 

 

 

Environment 

Average daily water intake per capita in 

municipalities (lt/person-day) (2016) 

217 173 

Average amount of municipal waste per capita 

(kg/person-day) (2016) 

1,17 1,32 

Average daily amount of wastewater discharged 

per capita in municipalities (lt/person-day) (2016) 

183 195 

Ratio of the population served by the sewerage 

network to the total municipal population (%) 

(2016) 

89,7 100,0 

 

 

Energy 

Total electricity consumption per capita (kWh) 

(2016) 

2 897 4 556 

Industrial electricity consumption per capita 

(kWh) (2016) 

1 357 2 527 

Residential electricity consumption per capita 

(kWh) (2016) 

642 978 

Total electricity consumption (kWh) (2016) 231 203 746 19 241 946 

Tablo 2 The statistics of Izmir province (2016-2019) (Continuing) 

 

Agriculture 

Agricultural area (decares) (except meadows and 

pastures) (2017) 

233 757 880 3 286 132 

Milk consumption (tons) (2017) 20 699 893 1 119 647 

Crop production value per capita (TL) (2017 1 673 1 068 

Animal products value per capita (TL) (2017) 865 332 

 Number of accommodation facilities with 7 674 185 
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Tourism municipality certificate (31.01.2019) 

Number of rooms with municipality certificate 

(31.01.2019) 

231 067 4 736 

Number of accommodation facilities with tourism 

operation certificate (31.01.2019) 

3 928 207 

Number of rooms with tourism operation 

certificate (31.01.2019) 

465 156 19 250 

IZKA (Izmir Development Agency, 2021) carried out its activities within the framework of 

the "Strong Economy", "High Quality of Life" and "Strong Society" development axes 

determined in the Izmir 2014-2023 Regional Plan. Izmir has approximately 20% of the 

installed power in our country in electricity generation from wind energy. In this direction, it 

has implemented in the previous period, it has designed the "2021 Work Program" to support 

the development axes defined in the 2014-2023 Izmir Regional Plan. It has been implemented 

studies on clean technologies with high added value, such as Wind Energy and Industry, 

where Izmir is superior. According to municipal records in Izmir, it is 52.7 km. There is a 

bike path. Adopting an environmentally friendly, economical and sustainable transportation 

policy against the global climate crisis, Izmir Metropolitan Municipality has implemented 

many infrastructure, application and incentive projects in the last two years to reduce 

motorized transportation and increase bicycle and pedestrian transportation in the city. Steps 

have been taken to increase cyclist tourism in Izmir, which has the title of the first city that 

applied to EuroVelo, the European Cycling Route Network, from Turkey and whose 

application was officially approved (Izmir Metropolitan Municipality, 2021). 

Method 

Within the scope of the study, SWOT analysis was carried out by considering the city of 

Izmir in terms of climate change adaptation model. The SWOT analysis made is given in the 

chart below. Accordingly, the strengths, weaknesses and aspects that need to be strengthened, 

the elements that may be a threat to the subject and the elements that can be turned into an 

opportunity are all indicated in the table. 

Table 3. SWOT Analysis in terms of climate change in Izmir province 

 

 

 

 

 

Strengths 

The Owning Turkey's largest advanced biological wastewater treatment 

plant 

The implementation of waste evaluation projects such as recycling-

recycling 

The successful execution of studies on the use of water resources 

The transportation system is developed. Existence of transportation 

strategies and implementation of projects 

The changes in industrial transformation by reducing carbon emissions 

in the city 

It is a compact and dense city. 

In the Izmir Climate Action Plan, electricity generation from landfill 

gas started with the 15 MW biogas plant established in the Harmandalı 

Regular Waste Storage Area. 
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Table 3. SWOT Analysis in terms of climate change in Izmir province (Continuing) 

 

 

Weaknesses 

 

The amount of green space per capita is below the world average 

The irregular landfills have a negative impact on the environment 

Lack of inter-institutional cooperation on waste management 

 

 

 

Opportunities 

Izmir has renewable energy resources (wind, solar, geothermal, etc.) 

The spread of environmentally friendly technology 

There are universities where technical information and support can be 

obtained about environmental projects. 

Public awareness of environmental issues 

Geographical location and climate structure of the city 

Organizational models can be achieved through social participation. 

The share of rail systems in urban transportation has been increased. 

 

 

Threats 

Insufficient lands that can be considered as green areas 

Sea pollution caused by Izmir being a port city 

Excessive immigration of the city and unplanned urbanization 

Limited water resources and not showing the necessary sensitivity in 

the use of water resources. 

Within the scope of the research, the literature was examined in detail. The statistics of Izmir, 

which is considered as the material of the research, and the strategies of Izmir Metropolitan 

Municipality were examined. In line with all these, it turns out that the most suitable model 

for Izmir province is the low-carbon ecological urban management model. There are strategic 

decisions regarding renewable energy in Izmir due to wind. For these, first of all, there is a 

developing public transportation system (more than 200 km) throughout Izmir. There are 

decisions to connect open green spaces in the city as a backbone. 

There are decisions to connect open green spaces in the city as a backbone. At the same time, 

there is a bicycle path network reaching 84 km in 2021. The development of the 

transportation system increases the demand for energy. The development of the transportation 

system increases the energy demand. Therefore, there is an increase in carbon footprint. For 

this reason, the city needs to adopt the low-carbon city model. A sustainable urbanization 

approach focusing on reducing the anthropogenic carbon footprint should be adopted by the 

Izmir city governance authorities. As another important factor, it should be stated that there is 

an energy potential that can be obtained from sea waves in Izmir with the presence of the 

open sea and the gulf. 

CONCLUSION AND SUGGESTIONS 

Most urban management planning focuses on problems to a certain extent. This is often 

limited (e.g., protecting urban river greenways and urban forests, conducting case studies on 

urban management efficiency and making some simple recommendations focusing on land 

use and industrial structure). Urban planning should operate in line with an organizational 

model that includes industrial transformation. This situation is extremely important for Izmir, 

which is currently a port city. In order to integrate environmental protection and corporate 

system, it should be developed with a new and comprehensive management framework and 

recommended to the responsible governance authorities. 
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All recommendations and analyzes will contribute to academic research and local 

governments to develop and sustain urban ecological management and low-carbon 

transformation. With good and applicable management, management policies in dense cities 

could reduce the tendency to increase carbon in the city. As a result, a broad and objective 

approach should be established within the scope of urban ecological management and low-

carbon transformation models. In this study, an evaluation was presented in terms of Izmir in 

this context. 

 In Izmir, where industrial systems are seen as an important economic area, the use of 

energy obtained from fossil fuels should be minimized. Various reports should be 

prepared for the city of Izmir, which has an industrial system for the development of 

green and clean energy industries. 

 Governments should pay attention to environmental pollution control to mitigate the 

environmental effects of urbanization and achieve low-carbon development of 

ecological transformation of urbanization. 

 Production and waste recycling industries should be contributed to the development 

and renewable energy should be encouraged and supported. 

 Environmentally friendly cleaning materials, ecological structures and 

environmentally friendly infrastructures will contribute to creating a recycling society. 

Guiding the public on waste classification and recycling, raising awareness, directing public 

transportation and taking activities to reduce the use of fossil fuels, the orientation to 

renewable energies in transportation should be increased. It will help to mitigate climate 

change. As climate change continues, low-carbon conversion is becoming increasingly 

important. Ensuring the sustainability of an urban ecosystem is possible with "social-

economic-natural" components. The four ecological dimensions of the city; security, 

landscape, culture, industrial systems management and infrastructure should be built on 

developing competencies. 

- Urban open green spaces and multifunctional landscapes should be designed for 

livable environment construction. In addition, resource efficiency should be increased 

for a rational urban development plan. In order to eliminate resource destruction and 

scarcity, resource use and various recycling processes should be considered in urban 

planning studies. 

- Public services (especially transport systems); It should be designed by participating 

in the urban planning and development (evaluation in the use process) process within 

the scope of industrial systems and infrastructure systems. 

- The social participation model increases public participation and, taking into account 

the inhabitants and communities of the city, encourages citizens to express their 

wishes and organizes them to participate in all decision-making activities related to 

eco-cities. Accordingly, decision-making fully demonstrates the will of the people and 

public participation provides a positive and sustainable vitality for urban planning and 

design. 

- The natural environment is the basic condition of human existence, the material source 

of developing production and developing economy. The urban environment is closely 

related to the quality of life of the people. With economic development, industries and 

residents release a large number of pollutants. Therefore, the prevention of pollution 

and the protection of the environment are very important for the sustainable 
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development of cities. Analyzing ecological problems, evaluating the physical 

remediation capacity and restoration works for the problems are inevitable in urban 

environmental management. 
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ÖZET 

Günümüzde giderek tüketimi artan elektrik enerjisi, üretilmesi ve depolanması pahalı bir 

enerji kaynağıdır. Son dönemlerde ekonomik ve küresel iklim olayları nedeniyle daha sık 

sorunların yaşandığı bir sektör olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’de elektrik üretim ve 

iletim sistemini yönetme görevi, devlet kuruluşu olan TEİAŞ’a verilmiştir. Elektrik 

sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar, doğal olarak elektrik ile ilgili ileriye 

yönelik tahminlerde tutarlılığın ve geçerliliğin yüksek olmasını istemektedir. Ancak son 

zamanlarda istatistiksel bilgilerin derlenip yayımlanmasında ve elektrik sistemine ilişkin 

güncel gelişmelerin açıklanmasında büyük eksiklikler olması dikkat çekmektedir.  

Gözlem değerleri, belirli bir zaman aralığı içinde elde ediliyorsa, bu tip serilere zaman serileri 

adı verilmektedir. Zaman serileri; kesikli, doğrusal ve stokastik süreç içeriyorsa, Box-Jenkins 

modeli (ARIMA) olarak adlandırılır. Box-Jenkins (ARIMA) modelinde, bağımlı değişken, 

geçmiş dönem (gecikmeli değerler) ve rassal hata terimleri ile açıklanabilir. Box-Jenkins 

(ARIMA) modellerinde amaç; zaman serisine en iyi uyan, en az parametre içeren doğrusal 

modeli belirlemektir. Zaman serisi verileri içerisinde, diğer verilerden büyük veya küçük 

değere sahip olan, yani farklı davranış içinde olan veriler olabilir. Bu verilere aykırı değer adı 

verilmektedir. ARIMA modellerinde aykırı olduğunda, elde edilen kestirim ve tahmin 

değerlerine güvenilmez, bunun yerine alternatif olan Robust ARIMA modelleri kullanılır. 

Literatürde, REGARIMA modelleri olarak bilinirler. Elektrik üretim verileri kullanılarak, 

ilgili zaman serisi için uygun Box-Jenkins (ARIMA) modelleri kullanılarak, ileriye yönelik 

tahmin değerleri bulunmuştur. Sonraki aşamada, aynı veri setine Robust ARIMA modelleri 

kullanılarak ilgili tahminler yapılmış ve hangi tekniğin daha iyi sonuçlar verdiği tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Elektrik üretimi, ARIMA, Robust ARIMA, Sağlamlık 

 

ABSTRACT 

Today, it is increasing the electrical energy of the consumption, which is an expensive source 

of energy to produce and store. Recently, due to economic and global climate events, it is a 

sector in which common problems are experienced. The task of managing the electricity 

production and transmission system in Turkey is given to TEİAŞ, which is a state 

establishment. Institutions and organizations operating in the electricity sector are naturally 

wanting consistency and validity in the progress-related estimates of electricity. However, it is 
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noteworthy that there are major shortcomings in explaining and publishing statistical 

information and explaining current developments on the electrical system. 

Observation values are obtained in a specific time interval, such series is called time series. If 

the time series contains the discrete, linear and stochastic process, the Box-Jenkins model 

(ARIMA) is called. In the Box-Jenkins model (ARIMA), the dependent variable can be 

explained by the past period (delayed values) and random error terms. The aim of the Box-

Jenkins models (ARIMA) is to determine the linear model that suits the time series and the 

least parameter. In the time-series data, there may be data (in different behaviour) with a large 

or small value of other data. This data is called the outlier. It is contrary to the ARIMA 

models, which are not reliable to the obtained estimation and estimation values. Instead, the 

robust ARIMA models developed alternatively are used. These models in the literature are 

known as REGARIMA. Using electrical production data, the Box-Jenkins (ARIMA) models 

are due to the estimate values. In the next stage, estimates are made to the same data set for 

Robust ARIMA models. Discussed by comparison criteria which technique gives better 

results. 

Keywords: Electricity production, ARIMA, Robust ARIMA, Robustness 

 

1.GİRİŞ 

Günümüzde giderek tüketimi artan elektrik enerjisi, üretilmesi ve depolanması pahalı bir 

enerji kaynağıdır. Son dönemlerde ekonomik ve küresel iklim olayları nedeniyle daha sık 

sorunların yaşandığı bir sektör olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’de elektrik üretim ve 

iletim sistemini yönetme görevi, devlet kuruluşu olan TEİAŞ’a verilmiştir. Elektrik 

sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar, doğal olarak elektrik ile ilgili ileriye 

yönelik tahminlerde tutarlılığın ve geçerliliğin yüksek olmasını istemektedir. Ancak son 

zamanlarda istatistiksel bilgilerin derlenip yayımlanmasında ve elektrik sistemine ilişkin 

güncel gelişmelerin açıklanmasında büyük eksiklikler olması dikkat çekmektedir (Türkiye 

Enerji Görünümü, 2014; Türkiye’de Elektrik Enerjisi, 2017). 

Bu çalışmada, Türkiye’de elektrik üretim verilerine uygun olarak zaman serileri analizi ve 

Robust ARIMA teknikleri tanıtılacaktır. Çalışmada ilk olarak, klasik zaman serileri 

analizlerinden olan ARIMA yöntemi açıklanmıştır. Daha sonra, zaman serileri veri setinden 

elde edilen hata terimleri içerisinde aykırı değer/değerler durumunda etkili sonuçlar veren 

Robust ARIMA yöntemi tanıtılacaktır. Bu amaçla, Türkiye’deki Elektrik üretim değerleri 

Ocak 2018-Aralık 2021 tarihleri arasındaki verilerine ulaşılmıştır. Bu çalışma, Türkiye 

Elektrik üretimi için istatistiksel bilgilerin derlenme çalışmalarına öncülük edeceği gibi, 

literatürde eksik olan ileriye yönelik tahmin işlevini de yerine getirecektir. 

2.MATERYAL VE METOT  

Kesikli, doğrusal ve stokastik süreç içeren zaman serileri modelleri, Box-Jenkins modelleri 

olarak adlandırılır.  

Öngörüsü yapılmaya çalışılan zaman serisi modellerinde, bağımlı değişken değerlerin tahmini 

durağan olmalıdır. Seri durağan değilse, çeşitli dönüşümler ile (logaritma vs) durağan hale 

getirilmeye çalışılır. Seriyi durağan hale getirmek için uygun dereceden fark alınması yaygın 

kullanıma sahiptir. Eğer ARMA (p,q) modelinde seri durağan değilse ve fark alınarak seri 
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durağan hale getiriliyorsa, bu fark terimi modele eklenmektedir. Durağanlık için d kez fark 

alındığında ortaya çıkan model, AR derecesi p, MA derecesi q ve fark derecesi d olan 

ARIMA(p,d,q) Otoregresif Bütünleşik Hareketli Ortalama (ARIMA) biçiminde ifade edilir. 

Bu model genel olarak Box-Jenkins modeli olarak da adlandırılır. 

Birçok istatistiksel modelde olduğu gibi Box-Jenkins modellerinde de zaman serisini 

açıklamada en az parametre içeren en uygun doğrusal modelin belirlenme amaçlanmaktadır 

(Hamzaçebi ve Kutay, 2010).   

ARIMA modelleri için en kritik aşama p, d ve q değerlerinin belirlenmesi aşamasıdır. Bu 

amaçla sonuç olarak kullanılacak ARIMA modelinin seçilmesinde kullanılacak bazı 

yaklaşımlar belirlenmiştir. Dört aşamadan oluşan ve deneme - yanılma sürecine dayalı 

ARIMA modeli seçim aşamaları aşağıda verilmiştir: İlk aşama, verinin yapısının incelenmesi 

aşamasıdır. Karşılaşılan birçok zaman serisi durağan değildir. Bu nedenle fark işlemleri 

yardımıyla serinin durağan hale getirilmesi gerekir. Sonraki aşama, farkı alınmış zaman 

serinin p ve q değerlerinin belirlenmesi aşamasıdır. Bu aşamada, zaman serisine ait 

otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon fonksiyonları ve grafiklerinden yararlanılmaktadır. 

Üçüncü aşama ise, model uyumunu gösteren BIC (Bayesian Bilgi Kriteri) değerleri 

hesaplanması aşamasıdır. BIC değeri en küçük olan model, geçici model olarak belirlenir. 

Son aşamada, anlamlı olarak belirlenen model yardımıyla bağımlı değişkene ait ileriye 

yönelik tahminler yapılması aşamasıdır (Akgül, 2003; Kadılar, 2005). 

ARIMA modellerinde aykırı olduğunda, elde edilen kestirim ve tahmin değerlerine 

güvenilmez. Bunun yerine Robust ARIMA modelleri kullanılır. Literatürde, REGARIMA 

modelleri olarak bilinen bu modeller, filtrelenmiş r-tahmini olarak adlandırılır. r-tahminleri, 

Normal olasılık fonksiyonunun kısıtlanmış formunda, standartlaştırılmış artıkların ortalama 

hata karesi, sağlam bir filtre ile elde edilen standartlaştırılmış artıkların bir r- ölçüsünün karesi 

ile tanımlanırlar (Bianco vd., 1996). 

3.ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Ocak 2018-Aralık 2021 tarihleri arasında Türkiye’deki aylık brüt elektrik tüketim değerleri 

(Gwh) Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) web sayfasının açık veri bölümünden alınmıştır. 

İstatistik Analizler, SPSS 25.0 ve R programı kullanılarak yapılmıştır. Box-Jenkins tekniğinde 

uygun modelin belirlenmesinde ilk aşama olan geçici modelin saptanması için, Türkiye brüt 

elektrik üretimine ait zaman serisinin grafiği ile otokorelasyon fonksiyonu grafiği ve kısmi 

otokorelasyon fonksiyonu grafikleri Şekil 1-3’te görüldüğü gibidir.  

Türkiye brüt elektrik üretimi için otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon grafikleri Şekil 2 ve 

3’te gösterilmiştir. Grafikler incelendiği zaman, ilk birkaç otokorelasyon ve kısmi 

otokorelasyon değerlerinin sınırlar dışında yer aldığı ve diğer gecikme değerlerinin de sınırlar 

içinde yer aldığı görülmektedir ve ilk gecikme değerlerinin anlamsız oldukları tespit 

edilmiştir. Bu nedenlerden dolayı, serinin durağan olduğuna karar verilmiştir. 
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Şekil 1. Türkiye Brüt Elektrik Üretimi Grafiği 

 
Şekil 2. Türkiye Brüt Elektrik Üretimi ACF Grafiği 
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Şekil 3.  Türkiye Brüt Elektrik Üretimi PACF Grafiği 

 

Daha sonraki aşamada ise ilgili zaman serisi için çeşitli ARIMA modelleri denenmiştir. 

Sonuçlar Tablo 1’ de verildiği gibidir. Tablo 1 göz önüne alındığında, BIC değeri en küçük 

olan model, ARIMA(0,0,1) modelidir ve Tablo 2 incelendiğinde, modelin parametre 

tahminlerinin anlamlı olduğu görülmektedir. Bu nedenle, ARIMA(0,0,1) modeli geçici uygun 

modeldir. 

 

Tablo 1. Türkiye Brüt Elektrik Üretimi Farklı ARIMA Modelleri ve BIC Değerleri 

ARIMA Modelleri BIC Değerleri 

ARIMA(1,0,0) 15.405 

ARIMA(1,1,0) 15.686 

ARIMA(0,0,1) 15.399 

 

Tablo 2. Türkiye Brüt Elektrik Üretimi Farklı ARIMA(0,0,1) Modeli Parametre Değerleri 

Parametre Kestirim SE t p 

Sabit 26025.774 438.775 59.315 0.001 

AR -0.504 0.132 -3.829 0.001 

 

ARIMA (0,0,1) modeli için hata terimleri otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon fonksiyonu 

grafikleri Şekil 4‘te çizilmiştir. Grafikler incelendiğinde, hata terimleri içinde aykırı 

değer/değerler olduğu görülmektedir. 
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Şekil 4. Türkiye Brüt Elektrik Üretimi ARIMA(0,0,1) Modeli Hata Terimleri ACF ve PACF 

Grafiği 

 
 

Geçici modelin uygunluğu, Ljung-Box testi ile test edilir. Ljung-Box testi sonucu Tablo 3’te 

gösterilmiştir. 

Tablo 3. Türkiye Brüt Elektrik Üretimi ARIMA(0,0,1) Modeli Uygunluğu 

İstatistik Df p 

3.826 17 0.081 

 

Geçici modelin uygun model olduğuna Ljung-Box istatistiği ile karar verilir (p > 0.05). 

ARIMA (0,0,1) modeli kullanılarak, aylar itibariyle Türkiye’deki Türkiye Brüt Elektrik 

Üretimi zaman serisinin değerlerine ilişkin 3 aylık öngörüler yapılmıştır. İleriye yönelik 

tahmin değerleri Tablo 4’te verilmiştir. 

 

Tablo 4. Türkiye Brüt Elektrik Üretimi İleriye Yönelik Kestirimler 

Dönem Elektrik Üretim Tahmin 

Değeri 

Elektrik Üretim Üst 

Limit 

Elektrik Üretim Alt 

Limit 

Ocak 2022 27419 31515 23325 

Şubat 2022 26050 31612 22440 

Mart 2022 26001 30501 21339 

 

Brüt elektrik üretimi için hata terimleri içinde 1 adet aykırı değer tespit edildiğinden, Robust 

ARIMA uygulanmış ve ileriye yönelik kestirimler Tablo 5’te verilmiştir. 3 aylık tahmin 

değerleri göz önüne alındığında, Türkiye’de brüt elektrik üretiminin azalacağı tahmin 

edilmiştir. 
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Tablo 5. Robust ARIMA Türkiye Brüt Elektrik Üretimi İleriye Yönelik Kestirimler 

Dönem Elektrik Üretim Tahmin 

Değeri 

Ocak 2022 27116 

Şubat 2022 25853 

Mart 2022 25191 

 

4.SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada, Ocak 2018-Aralık 2021 dönemi arasında Türkiye’deki Brüt Elektrik Üretimi 

için zaman serisi verileri ARIMA tekniği ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda belirlenen 

ARIMA modelleri doğrultusunda 3 aylık ileriye yönelik tahmin yapılmıştır. Analiz 

sonuçlarına göre, Türkiye’deki Brüt Elektrik Üretiminin 3 aylık dönem için azalacağı ön 

görülmüştür. 

Ocak 2018-Aralık 2021 dönemi arasında Türkiye’deki Brüt Elektrik Üretimi için zaman serisi 

verileri, Robust ARIMA kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonucunda belirlenen Robust 

ARIMA doğrultusunda 3 aylık ileriye yönelik tahmin yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, 

Türkiye’deki Brüt Elektrik Üretiminin 3 aylık dönem için azalacağı ön görülmüştür. 

Türkiye’deki Brüt Elektrik Üretimi için RMSE değerleri Tablo 6’da gösterilmiştir. Brüt 

Elektrik Üretimi için hesaplanan RMSE değerleri karşılaştırıldığında, Robust ARIMA modeli 

için RMSE değeri en küçük olarak bulunmuştur. Robust ARIMA ile tahmin yapmak daha 

doğru sonuçlar verecektir. 

Tablo 6. Brüt Elektrik Üretimi ARIMA ve Robust ARIMA için RMSE 

RMSE ARIMA Robust 

ARIMA 

Brüt Elektrik Üretimi 14.942 12.988 
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ÖZET 

Ğadîr-i Hum: Mekke ile Medine arasında yer almaktadır. Burası Mekke’ye 159 km, 

Medine’ye 196 km uzaklıkta bir vadidir. Gadîr-i Hum Olayı, Şiîler açısından Hz. Ali’nin 

vahiy yoluyla halife seçildiğini vurgulayan bir iddiadır. Bu iddia, Şiilerle Ehl -i Sünnet 

arasında tartışmalı boyuta sahiptir. Bu problemin çözümü yönündeki çalışmaların bilim 

dünyasına sunulması önemli bir ihtiyaçtır. Bildirimizde bu ihtiyacı karşılayacak 

argümanlara yer verilecektir. Gadîr-i Hum olayı, imamet nazariyesinin odak noktasında 

yer almaktadır. Gadîr-i Hum olayı tarihte yaşanmış mıdır?   Hz. Peygamber’in olayı 

ilgilendiren ne gibi ifadeleri vardır? Bunlar incelendikten sonra Hz. Peygamber, Gadîr-i 

Hum ’da Hz. Ali hakkında “Ben kimin mevlası isem, Ali de onun onun mevlâsıdır” demiş 

ise, bu sözle ne kastedilmiştir? Bildirimizde bu yönde tahliller yapılacaktır. Sahabe bu 

sözü nasıl anlamıştır, hilafet tartışmalarında bu sözü delil olarak almışlar mı? 

Bildirimizde bu soruların cevabı üzerinde yoğunlaşacağız. Kısaca ifade etmek gerekirse, 

tarihi verilerden hareketle Hz. Ali’nin Gadîr-i Hum’da vahiy yoluyla halife seçildiğini 

söyleyemeyiz. Çünkü Şia kaynaklarındaki iddialar, sahabe döneminde gündeme 

gelmemiştir. İlgili iddialar doğru olsaydı sahabe döneminde tartışmaya açılırdı. Yine, Hz. 

Ebu Bekir’in, Hz. Ömer’in ve Hz. Osman’ın halife seçildiği dönemlerde de benzer 

iddialara rastlanmamıştır. Ayrıca Hz. Peygamber’in kendi yerine halife tayin etmesini 

öneren vahiy olduğu da söylenemez. 

Anahtar kelimeler: Vedâ Haccı, Gadîr-i Hum, Şia, Politik teoloji, Hilafet   

 

ABSTRACT 

Gadir-i Hum: It is located between Mecca and Medina. This is a valley 159 km from Mecca 

and 196 km from Medina. The Ghadir-i Hum Incident is a claim emphasizing that Ali was 

chosen as the caliph through revelation from the point of view of the Shiites. This claim has a 

controversial dimension between Shiites and Ahl as-Sunnah. It is an important need to present 

studies on the solution of this problem to the scientific world. Arguments that will meet this 

need will be included in our statement. The event of Ghadir-i Hum is at the focal point of 

imamate theory. Has the event of Ghadir-i Hum happened in history?  What kind of 

statements does the Prophet have regarding the event? After examining these, if the Prophet 

said about Ali in Ghadiri Hum, "Whoever is my mawla , Ali is his mawla", what is meant by 

this statement? Analyzes will be made in this direction in our notification. How did the 

Companions understand this word, did they take it as evidence in the caliphate discussions? In 
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our paper, we will concentrate on the answer to these questions. To put it briefly, based on 

historical data, We cannot say that Ali was chosen as the caliph through revelation in Gadir-i 

Hum. Because the allegations in the Shia sources did not come to the fore in the time of the 

Companions. If the relevant allegations were true, they would have been discussed during the 

time of the Companions Again, similar claims were not encountered during the periods when 

Abu Bakr, Omar and Osman were elected caliphs. In addition, it cannot be said that there is a 

revelation suggesting that the Prophet appoint a caliph in his place. 

Keywords: Farewell Hajj, Ghadir-i Hum, Shia, Political theology, Caliphate 

 

1. GİRİŞ 

Şia'nın iddialarına göre Hz. Ali'nin hilafet görevine atanması, Allah tarafından Hz. 

Peygamber’e indirilen vahiy ile belirlenmiştir. Onlara göre, Allah, insanların iyiliğini istediği 

için, günahsızlık sıfatı taşıyan halifeyi kendisi seçer.
1
 Mekke ile Medine arasındaki bir yer 

olan Gadîr-i Hum denilen yerde, Hz. peygamber Veda haccından dönerken konaklamış ve bu 

sırada nazil olan “Ey peygamber sana indirileni tebliğ et.... “Mâide, 5/67” ayetini okumuş 

sonra da Cebrail Allah'tan bana şu emri getirdi demiştir: 

Ali benim kardeşim, vasim, halifem ve benden sonra devlet başkanıdır. Ey halk Allah size 

onu veli ve imam tayin etti ve ona itaatı farz kıldı. Allah mevlanız, Ali de imamınızdır. 

İmâmet kıyâmete kadar onun soyundan devam edecektir.
2
 Şimdi Şia kaynaklarındaki bu tür 

iddiaların Ehl-i Sünnet kaynaklarındaki değerlendirmesini görelim. 

2.  Gadîr-i Hum’da Hz. Peygamber’in Olayı İlgilendiren İfadeleri 

Hz. Peygamber Gadîr-i Hum’da Hz. Ali'nin elinden tutarak havaya kaldırmış ve “Ben kimin 

mevlası isem Ali de onun mevlasıdır”
3
 demiştir.  

Resûlullah'ın bu açıklamasından sonra, Hz. Ömer de dâhil oradaki bulunanlar müminlerin 

mevlası oldun diyerek Hz. Ali'yi tebrik ederler.
4
 

Tirmîzî'nin Câmi'inde, âhad olarak rivâyet edilen hadiste Resûlullah şöyle buyurmuştur: ” Ben 

kimin mevlâsı (dostu) isem Ali'de onun mevlâsıdır”.
5
  

Yukarıdaki hadiste geçen مولي kelimesi birçok manalara gelen müşterek bir sözdür.  Çünkü 

 anlamında azad (Mu'tak) معطق   anlamında köle âzad eden ve (Mu'tık) معطق   kelimesi مولي

edilen köle anlamında kullanılır. İşleri idare eden, yardım eden, sevilen herkes için”Mevlâ” 

lafzı kullanılır. Yukardaki hadiste Hz. Peygamber mevlâyı sevilen dost mânasında 

kullanmıştır. Nitekim bu kelime aşağıdaki ayette şu şekilde kullanılmıştır: 

َ ََل يَْهِدى  يَا اَيَُّها الَّٖذيَن ٰاَمنُوا ََل تَتَِّخذُوا اْليَُهودَ َوالنََّصاٰرى اَْوِليَاءَ  بَْعُضُهْم اَْوِليَاُء بَْعٍض َوَمْن يَتََولَُّهْم ِمْنُكْم فَاِ نَّهُ ِمْنُهْم اِنَّ ّٰللاه

اِلٖمينَ   اْلقَْوَم الظَّ

                                                           
1
  Hıllî, Elfeyn, s. 51, 54, 63. 

2  Zincânî, Akaidu'l-İmâmiyeti'l-İsnâ Aşeriyye, Beyrut 1973, s. 90. 
3  Ahmed b.Hanbel, Müsned, C.4, s.281, İst 1982. Hadisin tahrici için bkz. Asbehânî, Tesbîtü'l-İmâmet Ve Tertîbü'l-Hilâfet (tahkik İbrahim Ali 
İltihâmi), s.54, hn.: 5, Beyrut 1986. 
4  Ahmed b.Hanbel, Müsned, İst 1982, IV, 281. 
5  Ahmed b.Hanbel, Müsned, İstanbul 1982, IV, 281. Hadisin tahrici için bkz. Asbehânî, Tesbîtü'l-İmâmet Ve Tertîbü'l-Hilâfet (tahkik İbrahim 
Ali İltihâmi), s.54, hn.: 5, Beyrut 1986. 
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 “Ey iman edenler! Yahudilere ve Hıristiyanlara sevgi göstererek, (gizli muhabbet 

besleyerek onları) dost olarak benimsemeyin”.
6
 Yani yukarıdaki ayette bu kelime onlara 

sevgi gösteriyorsunuz anlamına kullanılıyor. Yine Mümtahine Sûresi'nin ilk ayetinde bu 

kelime aşağıdaki şekilde kullanılmıştır: 

ُكْم اَْوِليَاءَ  تُْلقُوَن اِلَْيِهْم بِاْلَمَودَّةِ َوقَدْ َكفَُروا بَِما َجاَءُكمْ  ِمَن اْلَحق ِ  ى َوَعدُوَّ  يَا اَيَُّها الَّٖذيَن ٰاَمنُوا ََل تَتَِّخذُوا َعدُو ٖ

 “Ey iman edenler! Eğer benim yolumda savaşmak ve rızamı kazanmak için çıkmışsanız, 

benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanlara sevgi göstererek, gizli muhabbet 

besleyerek onları dost edinmeyin. Oysa onlar, size gelen gerçeği inkâr etmişlerdir”.
7
 

Bu manevî yakınlık anlamı da ولى (velyün) kelimesinden çıkmaktadır. Çünkü zikredilen 

müşterek manaların hepsi de manevi yakınlık anlamına kullanılmıştır. 

Halbuki yukarıdaki hadiste geçen mevlâ kelimesinin, bütün manaları içine alarak 

kullanıldığına inanmak, Hanefilere göre ve usul âlimlerinin çoğunluğu ile beyan 

âlimlerine göre zayıf bir görüştür. 

Yukarıdaki hadiste Hz. Ali hakkında kullanılan mevlâ kelimesinin devlet başkanı 

manasına olduğu sözlük ve terim anlamı yönünden de bilinmemektedir. Ancak biz 

yukarda” mevlâ kelimesine işleri geçici olarak onun adına işleri idare eden anlamını 

verdik. Bu anlamı vermemiz de Hâkim'in (v.405/1014) Müstedrek'inde geçen şu hadisine 

dayanmaktadır: 

 .عليه نفسي في الذي وذهب وليه عليا فان وليه كنت من

 “Ben kimin velisi isem muhakkak Ali de onun velisidir”.
8
 Çünkü insanın velisi geçici 

olarak onun adına işleri yürüten kimsedir. Resûlullah'ın diğer sahabelerle birlikte 

gazveye gittiğinde geride kalan Müslümanların işlerine yardım etmesi ve onların 

işlerini yürütmesi bakımından veli olarak nitelendirilmiştir. 

Şia, Resûlullah'ın vefatının ardından Hz. Ali'nin herkesten önce devlet başkanlığına 

getirilmesi konusunda nass bulunduğunu iddia ederler. 

Eğer Resûlullah'ın vefatının ardından Hz. Ali'nin herkesten önce devlet başkanlığına 

getirilmesi konusunda Şia'nın ileri sürdüğü, asılsız olduğu açıklanan uydurma 

hadislerin dışında başka bir hadis olsaydı Hz. Ali bu hadisi bilirdi. Yahut da 

Muhacirlerle Ensar'dan biri bu hadisleri bilir; bilen kişi de bunları Sakife Günü 

hilâfet hakkında konuşmalar yapıldığı vakitte, sahabelere söylerdi. Çünkü hadisi 

bilen kimse üzerine onu nakletmek farzı ayındır. 

 

 

3. Allah'ın Hz. Ali'yi Vahiy Yoluyla Halife Seçtiği İddiasının Tutarsızlığı 

Şia kaynakları Hz. Ali Yüce Allah tarafından vahiy yoluyla halife seçildi ve Mâide, 

5/3.ayeti Gadîr-i Hum’da'da indi diyor. Hâlbuki Şia’nın iddiasına dayanak 

gösterdiği bu ayet, Hz. Ali'nin hilâfeti ile ilgili değildir, çok daha önce Arafat’ta 

inmiştir ve üstelik Müslümanlardan değil kâfirlerden söz etmektedir. Ayrıca Şia'nın 

                                                           
6  Mâide, 5/51. 
7  Mümtahine, 60/1. 
8  el-Hâkim, Müstedrek, Riyad 1968, II, 130. 
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Hz. Ali'nin hilâfeti konusunda ayet diye uydurdukları sözlerin Kuran’da geçmemesi 

iddialarının batıllığının başka cephesini oluşturmaktadır.
9
  

4. Sahabenin Bildiği Hadisleri Gizlemesinin Câiz Olmaması 

 

Şia, “Hz. Ali birinci sırada halifeliğe atanmıştı. Fakat beni öldürürler korkusuyla göreve 

talip olmadı” iddiasında bulunur. Hz. Ali, insanların en cesuru olduğu halde, Şia’nın O’na 

korkaklık isnat etmeleri iki yönden bâtıldır: 

1-Zîrâ Hz. Ali'nin bu hadisi tebliğ etmesiyle ona bir zarar dokunmaz, kendisinden farz da 

düşerdi. 

2-Eğer Hz. Ali’nin böyle bir göreve atandığını sahabe bilseydi, onun görevine saygı 

duyarlardı. Çünkü onlar kutsal emirlere saygılı kişilerdir.  

Nasıl olurda ümmetin en hayırlıları olan sahabe, bir insanın devlet başkanlığına 

seçileceğini bildiği halde bilmezlikten gelir. Sahabe içerisinde Cennet'le müjdelenen bir 

grup vardır. Cennet'le müjdelenenler içerisinde Peygamberimiz ’in Allah'ın dininde en 

emin kişi diye vasıflandırdığı kimseler bulunmaktadır.  

Hz. Ali gibi rivayetinin kabul edilmesi vacip olan bir kişi, sahabeye herkesten önce 

kendisinin devlet başkanı olacağı hakkında bir hadis rivayet ettiği halde, bu hadisle amel 

etmenin terkini gerektiren bir delil bulunmaksızın, nasıl olur da sahabenin bu hadisle amel 

etmeyi terk etmeleri câiz olur. Şia bütün bu hususları, Allah korusun sahabeler hakkında 

şeran ve âdet açısından câiz görürler. Bu da dinde hıyanettir. 

Din işlerinde hıyanet etmek ve hakkı bildikleri halde gizlemek sahabeler üzerine câiz 

olsaydı dinin hükümleri ve Kur'an hakkında naklettikleri her bir şeyde emniyet, güven 

ortadan kalkardı.  

Şia'nın anlayışına karşı çıkan İbnü'l-Hümam: Hz. Ali'nin nass ve vasiyet yoluyla devlet 

başkanı seçilmediğini, bu konuda Kuran’da bir hüküm olmadığı gibi sahih hadis de 

bulunmadığını belirterek, nass kuralı bozulunca Hz. Ebu Bekir’in seçimle devlet 

başkanlığına getirildiği ve gerçek devlet başkanı olduğu doğru olur der.
10

 

5. Hükümet Şekli Kur’an ve Hadiste Belirlenmemiş, Hükümet Şeklini Seçme 

İnsanların İradesine Bırakılmıştır 

Hilâfet tartışmaları Hz. peygamberin hastalığı sırasında başlamış olabilir, fakat Hz. 

peygamberin bu konuda vasiyet ve imada bulunmadığı ortadadır.
11

 Resûlullah'ın 

vasiyet yaptığına dair haberler daha sonra meydana gelen olaylara geçerlilik 

kazandırma çabalarından kaynaklanabilir. 

İlk halife seçimi, İslâm öncesi Arap kabilecilik anlayışı doğrultusunda 

gerçekleşmiştir. Arap kabileleri teşkilatı taklid edilerek, devlet başkanı ölünceye 

kadar seçilmiştir.
12

 Hilafet tartışmalarında şahısların liyakatinden ziyade kabile 

hizmetleri gündemde tutulmuştur. Ensar ve Muhacirler tarafından ileri sürülen 

fikirler, kısmî de olsa soy üstünlüğü, kabileler arası rekabet, cahiliye devri Arap 

siyaset anlayışına dayalı bir tartışma ortamı doğurdu.
13

 Ebu Bekir’in Kureyş içinde 

itibarı vardı. Benî Saidede Ensar’ın çoğunluğunun desteğini kazanan Hz. Ebû Bekir, 

                                                           
9 Elmalılı M.Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, İstanbul 1979, c.III, ss. 1567-1569; Mehmet Zeki Canan, İslam Tarihi, İstanbul 1977, I, 403. 
10 İbn Ebî Şerîf, el-Müsâmere, İstanbul 1979, s.259-263. 
11 Müslim 2/1455; Tirmîzi, Sünen 4/502-3; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/47, 1/128. 
12 Muhammed Hamîdullah, İlk İslâm Devleti, İstanbul 1992, s.42. 
13 Sabri Hizmetli, İtikadî İslâm Mezhepleri, A.Ü.İ.F. Der.xxvı, 663. 
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özellikle Haşimîlere karşı büyük bir güç sağlamış ve halife seçilmişti.
14

 Hz. Ebu 

Bekir’in halife seçilmesinde Kureyşli olmasının temel unsur olmasının yanında 

Resûlullah'ın O'nu namaz imamlığına seçmesi, Hz. Peygamber ile Mağara arkadaşı 

olması, ilmi, şecaati manevî etkinliği gibi artı puanlar da etkili olmuştur.
15

 Hz. Ali, 

hilâfetin Hâşimîler'in ve dolayısıyla kendi hakkı olduğuna inanmaktaydı. O'nun 

hilâfet makamının Hz. Ebû Bekir'in eline geçmesini kabullenmesi oldukça zor 

olmuştur. Hz. Ali'nin bu tutumunu insan psikolojisini de dikkate alarak 

değerlendirmek daha doğrudur.
16

 

Halife olmayı istemesine rağmen Hz. Ali, Resûlullah'ın ölümünden sonra kimin 

halife olacağını sağlığında ona sormaktan korkmuştur. Çünkü Resûlullah hayır 

derse ebediyen halife seçilemem korkusunu taşıyordu.
17

 

Resûlullah, iktidara kimin geleceğini düzene bağlayacak bir kanun bırakmamıştı.
18

 

İslâm’ın boş bıraktığı siyasî alanı sahabe kendi siyasi kültür düzeyine göre 

doldurmuştu.
19

 Bu sebeple, ilk Müslümanların kurduğu hilâfet rejimi Arap 

geleneğinden doğmuş, sonraki Müslümanlarca İslamlaştırılmıştır.
20

 Resûlullah 

yönetim biçimini belirlememiştir, çünkü O'nun en ufak bir hareketi ümmeti için bir 

kanun teşkil ediyordu. O, Muhtemelen, ümmetinin zaman ve mekâna göre kendisi 

için en uygun hükümet şeklini seçmesini istiyordu.
21

 

Hz. Peygamber'in, vasiyet yoluyla Hz. Ali'yi imam tayin ettiği şeklindeki düşünce, 

O'nun vefatından uzun bir zaman geçtikten sonra ortaya çıkmıştır. İbn Murtaza'nın 

da belirttiği gibi, on iki imamdan hiçbiri, böyle açık bir nass olduğu yönünde iddiada 

bulunmamıştır.
22

 Ayrıca Hz. Ali'nin kendisinden önceki üç halifeye de oy verdiği 

bilinen bir husustur. Şia’nın iddiası doğru olsaydı Hz. Ali'nin ilk üç halifeye oy 

vermemesi gerekirdi, çünkü Hz. Peygamberin vasiyetini ilk çiğneyenlerden biriside 

kendisi olurdu. 

SONUÇ: 

Ehl-i sünnet'e göre, Şia’nın Gadîr-i Hum hadisesi hakkında ileri sürdükleri âyet, bu 

vesîle ile değil çok daha önce nâzil olmuştur ve üstelik Müslümanlardan değil 

kâfirlerden söz etmektedir. Ayrıca Şia'nın Hz. Ali'nin imameti konusunda ayet diye 

uydurdukları sözlerin Kuran’da geçmemesi iddialarının batıllığının başka cephesini 

oluşturmaktadır. 

Ayrıca Hz. Peygamberin hadiste sözünü ettiği mevla kelimesi imâmet anlamına değil 

sevilen dost anlamına kullanılmıştır. Çünkü mevlâ kelimesi birden fazla anlama 

gelen müşterek bir kelimedir. Aşağıdaki anlamlarda kullanılmaktadır: 

 1-Köle azad eden kişi, 

 2-Azad edilen köle, 

 3- Sevilen, dost, 
                                                           
14 Dr. Ahmet Akbulut, Sahabe Devri Siyasi Hadiselerinin Kelâmî Problemlere Etkileri, İstanbul 1992, s.68. 
15 İbn Ebî Şerif, el-Müsâmere, İstanbul 1979, s.264-265; İbn Sa'd, Tabakat (Önsöz İhsan Abbas), Beyrut ts, I, s.221, IV, s.7-9, 
16 Ahmet Akbulut, Sahabe Devri Siyasi Hadiselerinin Kelâmî Problemlere Etkileri, İstanbul 1992, s.68, 70.  
17 İbn Sa'd, Tabakat (Önsöz İhsan Abbas), Beyrut ts, II, s.245-246; İbn Hişâm, Sîret (Neşredenler M. Seka, İ, Ebyari, A. Sulebi), Mısır 
1355/1936, IV, s.304,; İbn Esîr, el-Kâmil fi't-Tarih (Tashih Abdulvahhab en-Neccar), Mısır 1348/1929, II, s.217. 
18 Muhammed Hamîdullah, İlk İslâm Devleti, İstanbul 1992, s.67. 
19 Recai G. Okandan, Umûmî Âmme Hukuku Dersleri, İstanbul 1959, s.32. 
20 Ali Abdurrazık, İslâmiyet ve Hükümet (çev. Ömer Rıza), İstanbul 1927, s.22. 
21 Muhammed Hamîdullah, İlk İslâm Devleti, İstanbul 1992, s.57, 67. 
22 İbn Murtaza, Ahmed b. Yahya,  Tabakatu'l-Mu'tezile (Tahkik S.D. Wilzer), Beyrut 1380/1961, s.5; Krş. Bağdadî, Ebû Abdillah Muhammed 
b. Muhammed, Evâilu'l-Makâlât (Ta'lik Zencanî), Tebriz 1363, s.41. 
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 4- Manevî yakınlık, 

 5- İşleri onun olmadığı zaman geçici olarak idare eden kişi. 

Resûlullah'ın hadisteki mevla kelimesinden yukarıdaki anlamlardan hepsini 

kastetmesi imkansızdır. Hadisteki mevla kelimesi manevî yakınlık ve sevilen dost 

anlamına kullanılmıştır. Resûlullah mevlâ kelimesini devlet başkanı anlamına 

kullansaydı, Sakife gününde bu hadis tekrar gündeme gelirdi. Hâlbuki sahabenin 

böyle bir iddiası bilinmemektedir. 

Hz. Ali'nin kavga çıkar korkusuyla devlet başkanlığına atandığını gizlemesi veya 

sahabenin kendisine itaat etmeyeceğini düşünerek gizlemesi ve iki yüzlü davranması 

söz konusu olamaz. İki yüzlülük çok kötü bir huydur, böyle bir huyun Cennetle 

müjdelenmiş bir kişide bulunacağını söylemek çok yersizdir. Çünkü Sakife günü 

herkes bildiğini söylemiş ve kavga çıkmamıştır. Üstelik sahabe hadislere saygılı 

kişilerdir, Hz. Ali'nin rivayetine karşı çıkmaları da söz konusu olamaz. 

Resûlullah'ın ashabının kendi ictihadlarına göre devlet başkanı seçmelerindeki farklı 

anlayışlardan ve tercihlerden dolayı onlara çirkin şeyler söylemek ve kötülemek 

uygun düşmez. Çünkü vahiy devam ederken bile ashap Resûlullah’tan farklı 

görüşler ileri sürdüler yine de Resûlullah onları kötülemedi. Resûlullah vahiy devam 

ettiği halde ashabın görüşlerine başvurur ve onlardan birisine meylederdi.

 Halîfelik bilgileri Şiilerin dedikleri gibi dinin temel bilgilerinden olsaydı, kimlerin 

halîfe olacağı, âyet ve hadislerde açıkça bildirilirdi. 
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ÖZET 

Sinan Özbek Hoca'nın ırkçılık üzerine 157 sayfalık eseri felsefenin ana konularını 

kapsamaktadır. Orada ele alınan Irk kavramı, Irk kuramları, Irk Oluşumları Antik Çağ, Antik 

Yunanistan ve Mısır'da Irkçılık Var mıydı, Anti-Semitizm Irkçılık mı?, Irkçılığın Tarihsel ve 

Ekonomik Kökenleri, Irkçılığın Ekonomik Politikası Irkçılık ve Cinsellik, Foucault'da 

Cinsellik ve Güç, Biyo-İktidar , Irkçılık ve Cinsellik Aynı İdeolojidir?, Kadın ve Irkçılık, 

Irkçılık ve Milliyetçilik, Ulus Devlet ve Milliyetçilik, Kitap ve Dil Olarak Meta, Milliyetçilik 

ve Irk Yeni Irkçılık, Fanon ve Kültürel Irkçılık Eleştirisi,  Levi-Strauss'ta Irk ve Kültür, Farklı 

Irkçılığın Yanıltıcı Etkisi, Türkiye'de Irkçılık, Irkçı İdeoloji Aktarılıyor, Türkiye'de Irkçılık, 

Irkçılık Daima Kültüreldir, Akılcıdır, Uygardır, Uygardır Türkiye'de ırkçılık evrensel değildir 

ve zengin kaynakça bu konunun inceliklerini tam olarak ortaya koymaktadır. 

Tüm bunlardan yola çıkarak ırkçılık ve felsefesi ile ilgili bir takım konulara değinmek 

önemlidir. Bildiğiniz gibi erken insan topluluklarının oluşumundan bu yana aileye, topluma, 

kabileye ve ülkeye bağlılık, onları düşünmek ve hatta onlar uğruna ölmek gibi konular 

olmuştur. Ancak herhangi bir halk, dil, din, kabile, klan vb. bu tür anlamların diğerlerine 

üstün gelmesi ve onlara hakim olması önemli olduğu gibi, demokratik olmayan sorunlar 

yalnız 17. yüzyıldan sonra  Avrupa'nın sömürge devletlerinde ortaya çıkmıştır. Irkın kendisi, 

türlerin büyük biyolojik farklılıklara göre bölünmesidir, oysa ırk olarak bilinenler arasındaki 

farklar kendi içlerindeki farklılıklardan çok daha fazladır ve şimdi bilim aksini kanıtlıyor. 

Çağdaş sosyal bilimde ırk ve etnik kavramları ayrı ayrı ele alınsa da, iki terim yaygın olarak 

kullanılmaktadır ve eski sosyal bilim literatüründe uzun süredir eşit olarak kullanılmaktadır. 

"Etnikte" geleneksel olarak "ırk" ile ilgili bir anlamda kullanılır: bir grup insanın önemli veya 

yerli olması muhtemel niteliklere göre bölünmesi (örneğin, ortak ata veya ortak davranış). Bu 

nedenle, ırkçılık ve ırk ayrımcılığı, bu farklılıkların ırksal olarak tanımlanıp tanımlanmadığına 

bakılmaksızın, etnik veya kültürel temeldeki ayrımcılığı tanımlamak için kullanılmaktadır.  

Anahtar kelimeler: İrkçılık, Teori, Pratikte, Irk ve etnik kavramları 

 

 

ARTICLE ABOUT THE BOOK RACISM IN THEORY AND PRACTICE 

SUMMARY 

Sinan Uzbek Hoca's 157-page work on racism covers the main themes of philosophy. The 

Concept of Race, Race Theories, Race Formations Ancient Age, Ancient Greece and Egypt 

Was Racism, Anti-Semitism Was Racism ?, Historical and Economic Roots of Racism, The 

Economic Policy of Racism is Racism and Sexuality, Sexuality and Power, Bio-Power, 

Racism and Sexuality in Foucault ?, Women and Racism, Racism and Nationalism, Nation 

State and Nationalism, Book and Language Fanon and Cultural Racism Elections, Race and 
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Culture in Levi-Strauss, The Misleading Influence of Different Racism, Racism in Turkey, 

Racist Ideology Transferred, Racism in Turkey, Racism is always Cultured, It is clever, it is 

Uyghur, it is ingenious, it is ingenious, it is ingenious in Turkey.  

Based on all these, it is important to touch on a number of issues related to racism and its 

philosophy. As you know, since the formation of early human societies, there have been 

issues such as devotion to family, society, tribe and country, thinking about them and even 

dying for them. But any people, language, religion, tribe, clan etc. While it is important that 

such meanings prevail over and dominate others, non-democratic problems have arisen only 

in the colonial states of Europe after the 17th century. Race itself is the division of species by 

major biological differences, whereas the differences between what are known as races are 

much greater than differences within themselves, and science now proves otherwise. as racial 

or not. 

Although the concepts of race and ethnicity are treated separately in contemporary social 

science, the two terms are widely used and have long been used equally in the ancient social 

science literature. "Ethnicity" is traditionally used in a related sense of "race": the division of 

a group of people according to qualities likely to be important or indigenous (for example, 

common ancestry or common behavior). Therefore, racism and racial discrimination are used 

to describe discrimination on ethnic or cultural basis, regardless of whether these differences 

are defined as racial or not. 

Key Words: Racism, Theory, Practice, Race and ethnic concepts 

 

Giriş  

Sinan Özbek Hoca'nın ırkçılık üzerine 157 sayfalık eseri felsefenin ana konularını 

kapsamaktadır. Orada ele alınan Irk kavramı, Irk kuramları, Irk Oluşumları Antik Çağ, Antik 

Yunanistan ve Mısır'da Irkçılık Var mıydı, Anti-Semitizm Irkçılık mı?, Irkçılığın Tarihsel ve 

Ekonomik Kökenleri, Irkçılığın Ekonomik Politikası Irkçılık ve Cinsellik, Foucault'da 

Cinsellik ve Güç, Biyo-İktidar , Irkçılık ve Cinsellik Aynı İdeolojidir?, Kadın ve Irkçılık, 

Irkçılık ve Milliyetçilik, Ulus Devlet ve Milliyetçilik, Kitap ve Dil Olarak Meta, Milliyetçilik 

ve Irk Yeni Irkçılık, Fanon ve Kültürel Irkçılık Eleştirisi, Levi-Strauss'ta Irk ve Kültür, Farklı 

Irkçılığın Yanıltıcı Etkisi, Türkiye'de Irkçılık, Irkçı İdeoloji Aktarılıyor, Türkiye'de Irkçılık, 

Irkçılık Daima Kültüreldir, Akılcıdır, Uygardır, Uygardır Türkiye'de ırkçılık evrensel değildir 

ve zengin kaynakça bu konunun inceliklerini tam olarak ortaya koymaktadır. 

Tüm bunlardan yola çıkarak ırkçılık ve felsefesi ile ilgili bir takım konulara değinmek 

önemlidir. Bildiğiniz gibi erken insan topluluklarının oluşumundan bu yana aileye, topluma, 

kabileye ve ülkeye bağlılık, onları düşünmek ve hatta onlar uğruna ölmek gibi konular 

olmuştur. Ancak herhangi bir halk, dil, din, kabile, klan vb. bu tür anlamların diğerlerine 

üstün gelmesi ve onlara hakim olması önemli olduğu gibi, demokratik olmayan sorunlar 

yalnız17. yüzyıldan sonra  Avrupa'nın sömürge devletlerinde ortaya çıkmıştır. 

Onların anlayışına göre, sömürgeleştirmeye çalıştıkları Doğu ve Afrika halkları, bir anlamda, 

"harika kültüre, geçmişe ve yeteneklere sahip olan Avrupa'nın soylu halklarından genetik, 

entelektüel, kültürel ve görsel olarak daha aşağıydılar. "Bu konuda Avrupalı bilim 
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adamlarının hayvandan insana, insan özelliklerinden ırka, dilden ırka, ırktan siyasete başlıklı 

araştırmalarına bakmakta fayda var. 

YÖNTEM 

Çağdaş sosyal bilimde ırk ve etnik kavramları ayrı ayrı ele alınsa da, iki terim yaygın olarak 

kullanılmaktadır ve eski sosyal bilim literatüründe uzun süredir eşit olarak kullanılmaktadır. 

"Etnikte" geleneksel olarak "ırk" ile ilgili bir anlamda kullanılır: bir grup insanın önemli veya 

yerli olması muhtemel niteliklere göre bölünmesi (örneğin, ortak ata veya ortak davranış). Bu 

nedenle, ırkçılık ve ırk ayrımcılığı, bu farklılıkların ırksal olarak tanımlanıp tanımlanmadığına 

bakılmaksızın, etnik veya kültürel temeldeki ayrımcılığı tanımlamak için kullanılmaktadır.  

Birleşmiş Milletler Irk Ayrımcılığı Sözleşmesi'ne göre, "ırksal" ve "etnik" terimleri arasında 

hiçbir fark yoktur. BM Sözleşmesi, ırk ayrımcılığının bilimsel olarak yanlış, ahlaki olarak 

kınanmış, sosyal olarak adaletsiz ve tehlikeli olduğu sonucuna varıyor. Sözleşme, teoride 

veya pratikte hiçbir yerde ırk ayrımcılığının temeli olmadığını belirtmektedir. "Irk 

ayrımcılığı" terimi, herhangi bir ayrım, dışlama anlamına gelen siyasi, ekonomik, sosyal, 

kültürel veya kamusal yaşamın diğer herhangi bir alanında insan hakları ve temel 

özgürlüklerin tanınması, kullanılması veya kullanılmasının yürürlükten kaldırılmasının veya 

etkilenmesinin amacı veya etkisi anlamına gelir. 

Batı'nın sömürge politikasının gelişmesinde büyük rol oynayan ilk seyahatnamelerde Doğu 

dünyası hakkında yayınlanan bilgilerin tarihi ve siyasi önemiinkar edilemezdir. Dolayısıyla 

seyyahların eserlerinde yayınlanan sosyo-ekonomik durum tasvirlerinin yanı sıra Doğulu 

nüfusun fizyolojik özellikleri ve gelenekleri hakkında doğru olmayan rivayetler, şüphesiz Batı 

toplumunda Doğulu nüfus hakkında farklı görüşlere ve olumsuz algılara yol açmıştır [s.23]. 

Örneğin Christophe Columbus'a göre, Amerikan halkının "Karayipler" olarak adlandırdığı 

insan eti yemesi konusu, Batı toplumunda Doğu'ya karşı olumsuz bir tavır oluşmasına neden 

olmuştur. Terim yavaş yavaş "Kanibal" şeklini almış ve bir dizi gezgin tarafından Güney 

Amerika ve Afrika'nın yerlileri şu şekilde isimlendirilmişti. [s. 24]. 

O zamandan beri insanlar üzerinde fizyolojik, antropolojik ve etnolojik araştırmalar başladı. 

Fransız doktor Francois Bernier'in Asyalı halkların görünümü üzerine yaptığı bir araştırmada 

üç hisseye ayırdığı coğrafi bölgede Avrupalılar, siyahlar ve Moğollar olmak üzere üç ırkın 

yaşadığını iddia etti. Irkçı ideolojileri yansıtan teorilerin temelinde, bitki ve hayvanların 

görünüşünü inceleyen Batılı bilim adamlarının görüşleri yatmaktadır [s.27]. 

Fransız bir zoolog olan Georg De Buffon, Avrupalıların en üstün ırk olduğunu, Asyalıların ve 

Afrikalıların en aşağı ırk olduğunu iddia etti. Irkçılık iddiaları, Fransız reformcu F. Voltaire 

ve filozof E. Kant'ın düşüncelerine de yansımıştır. Voltaire insan türünün "aşağı ırkının" 

hayvanlara daha yakın olduğuna inanıyordu. E. Kant, tüm insanların ortak bir ataya sahip 

olduğunu ve dünya nüfusunun çevre koşullarına göre beyaz, kırmızı, siyah ve sarı ırklara 

ayrıldığını iddia etmiştir [s.31-32].
1
 

BULGULAR 

Sosyologlar genellikle "ırkı" sosyal bir yapı olarak kabul ederler. Bu, ırk ve ırkçılık 

kavramlarının gözlemlenen biyolojik özelliklere dayanmasına rağmen, bu gözlemlere dayalı 

ırk hakkında herhangi bir sonucun kültürel ideolojilerden etkilendiği anlamına gelir. Bir 

                                           
1
Ruvasani Şapur, Nadorosti Farziyahaye Nejade Arya, Sami ve Türk, Tehran, İntişarate İttalaat, 1380, s. 234. 
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ideoloji olarak ırkçılık toplumda hem bireysel hem de kurumsal düzeyde mevcuttur. Irk 

ayrımcılığı, birinin ırkına ve etnik kökenine dayalı olarak özel bir şekilde muamele 

edilmesidir. Bu olumsuz fenomene genellikle ırkçılık denir ve uluslararası dilde rasyonalizm 

veya ırkçılık olarak ifade edilir. Terim genellikle tam bir ayrımcılık olarak anlaşılır; bu, bir 

ulusun üyelerine diğer sosyal gruplara zarar verecek şekilde davranmak anlamına gelir. Irk 

ayrımcılığı genellikle barınma ve istihdam sağlanmasında kendini gösterir ve bu, bazen 

mahkemede kanıtlamak zor olsa da, çoğu modern toplumda yasa dışıdır. Irkın kendisi, türlerin 

büyük biyolojik farklılıklara göre bölünmesidir, oysa ırk olarak bilinenler arasındaki farklar 

kendi içlerindeki farklılıklardan çok daha fazladır ve şimdi bilim aksini kanıtlıyor. Irkın alt 

türlere bölünmesinin tanımı, çok sayıda bitki ve hayvan arasında genellikle yararlı 

olduğundan, bu eksiklikler çok az önemlidir.Tür birleşmeleri her zaman birbirinin içinde 

erimiş, popülasyonlar arasındaki biyolojik farklılıklar önemsizleşmiş ve iç çeşitliliği 

andırmaya başlamıştır. Geleneksel "ırkçı" sınıflandırmalar genellikle cilt veya saç tipi gibi dış 

özellikleri vurgular, ancak diğer genetik ayrımlar, kan grupları veya enzim farklılıklarıyla 

ilgili olarak yüzeysel özelliklere dayanan klasik kategorilere daha yakın bir yaklaşım olma 

eğilimindedir. 

Tarihsel olarak insanların biolojik özelliklerinin tarihi-sosyal araştırmalara konu olmasında, 

bu özelliklerin ırkçılık meselelerine çevrilmesinde ve ari ırk teorisinin ortaya çıkmasında Karl 

G. Garus, Cherstoph Meiners, Friedrich Hegel, John C. Bluntschli, Arthur Graf Von 

Gobineau, Friedrich Nitzsche, Tedodor Herzl, Max Weber, Stewart Chembrlin ve Adolf 

Hitler gibi Batılı bilim adamları ve politikacılar önemli roller oynamışlardır. A. Gobineau 

(1816-1882), ırk ve ırkçılık faktörünü evrensel tarihin açıklanmasında en temel ve anahtar 

faktör olarak gördü. J. Bluntschli, 1875 yılında yayınlanan bir makalesinde, beyaz ırkın arı 

kolunun insan türünün en üstün grubu olduğunu, diğer halkların ise aşağı olduğunu 

belirtmiştir. J. Bluntschli'ye göre, dünya gücü yalnızca beyaz Aryan halklarının ailelerine 

Tanrı tarafından verilmiştir [s.46-47]. Ancak, İkinci Dünya Savaşı'nın şiddetli felaketleri ve 

yirminci yüzyılın sonlarında genetik araştırmaların kesin sonuçları, ırkçılık ve Aryan 

teorisinin temelsiz olduğunu kanıtladı [ss.184-189]. İnsan cinsiyetinin genetik olarak 

bölündüğü farklı haplogruplar arasında temel bir genetik farklılık olmadığı genetikçiler 

tarafından doğrulanmıştır [s.8].
2
 

Fransız antropolog C. Levi Strauss, 1952'de UNESCO'nun isteği üzerine, dünyadaki ırkçılık 

sorunu üzerine, ırkçılık sorununun sonuçlarını derinden eleştiren "Irk ve Tarih" adlı bir kitap 

yazdı. Ayrıca A. Gobineao'nun ortaya koyduğu yanlış anlamaları da eleştirdi ve 

antropologların tarihsel hatalarını ortaya koydu. Yazar şöyle demektedir: “Antropolojinin ilk 

günahı, modern genetik biliminin şüphe duyduğu durumlarda, farklı ırkların doğal 

farklılıklarını insan kültürünün sosyal ve ruhsal yönleriyle karıştırmasıdır. Gobineao, bu 

günaha girerek öyle bir yola girmiştir ki, yanlış bir bilimsel meseleyle gerçekleştirilen tüm 

sömürgecilik ve ayrımcılık eylemlerinin sonuçlarını tasdik etmiştir [s.8].
3
 

Dilsel konuları ırkçı ideolojilerle ilişkilendirmeye çalışan Avrupalı bilim adamları Christoph 

Mainers (1747-1810) ve Friedrich Schlegel'in araştırması büyük önem taşımaktadır. Bu 

yazarların eserlerinde ilk kez dil, ırk ve millet kavramları arasındaki derin bağı kanıtlamak 

için birçok girişimde bulunulmuştur. F.Schlegel, farklı dillerdeki benzer kelimelerin köken ve 

                                           
2
Ruvasani Şapur, Nadorosti Farziyahaye Nejade Arya, Sami ve Türk, Tehran, İntişarate İttalaat, 1380, s. 

3
Claude Levi Strauss, Irk ve Tarih ve Kültür, Metis yayınları, 2016, s. 67. 
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yapısından yola çıkarak Germen kavimleri (Almanlar) ile İranlılar (Persler) arasında kan bağı 

olduğuna inanmış ve Asya'da yaşayan Aryanların atalarını bulmaya çalışmıştır. "Asya'da 

yaşamış olan Alman atamızı Aria adıyla düşünmeli ve aramalıyız" diye yazıyordu [s.75]. 

Rönesans'tan sonra kesin bilimler alanında edinilen teorilerin bir anlamda beşeri bilimlerin 

yolunu açtığını ve sömürgeci güçlerin bir etki silahı haline geldiğini belirtmek gerekir. 

Sömürgeci Batılı güçler, Doğu'da hedefledikleri ülkelere nüfuz etmek için yarattıkları ırkçılık, 

dilbilim ve tarih yazımı fikirlerine güvendiler. Şarkiyat Araştırmaları adı altında Doğu 

ülkeleri üzerinde araştırma yapan Alman, İngiliz, Rus, Fransız, Amerikalı, Kanadalı, Belçikalı, 

Norveçli ve Çekoslovak bilim adamları tarafından yürütülen arkeolojik, dilsel, tarihi, dini vb. 

çalışmalar bir anlamda, sahadaki faaliyetleri Doğu dünyasının doğal ve geleneksel gelişim 

dinamiklerini temelden değiştirmiştir. Doğu bölgelerinin coğrafi birimlerinin tarihinin 

incelenmesi ilk olarak Alman oryantalistleri tarafından başlatıldı. Pers nüfusunun yazıtları, 

tarihi anıtları, Fars edebiyatı ve etnogenezi hakkında araştırmalar yapan Adam Oleariyus, 

Fredrik K.Anderias, Herman Ette, Eberhard Schrader, Ernest Dietz, Fredrik F. Eshpigel. , 

“Ernest E. Herzfeld”, “ Durty Bliske”, “Paul Schwartz”, “Anne M. Schimel”, “Paul Rust”, 

“Carsten Nipbur”, “Hans H. Scheder”, “Rudiger Schmidt”, “Hiyd M Cox, Christian 

Bartholomew  Wilhelm Kayger, Georg F. Grotfend, Carl F. Goldner, Ludwik Paul, Joseph 

Markwart ve Edward Mayer gibi bilim adamları onların ardılları  ve yayınladıkları eserler 

ırkçı düşüncenin oluşumunda ve gelişmesinde temel bir rol oynamıştır. 

İngiliz arkeologlar ve tarihçiler de bu zihniyetin oluşmasında önemli rol oynamışlardır. 

Tarihçiler Cahn Richardson (1740-1795), George Rawlinson (1812-1902), Richard Nelson 

Frye (1920-2014), Peter Avery (1923-2008), Roger Mervin Savory (1925) -), “David Neil 

Mac Kenzie” ( 1926-2001), “David Marshall Lang” (1924-1999), “David Stronach”, “Denis 

Wright” (1911-2005), “Arthur John Arberry” (1905-1969) ), Amelie Kuhrt (1944-), Ann 

Katherine Lambton (1912-2008), jerry Clinton (1937-2003) ve diğer tarihçiler ırkçılığın 

çeşitli yönlerini yansıtmışlardır. 

Irkçılık ve arıcılık ideolojilerinin gelişmesinde öncü rol oynayan Rus ve SSCB tarihçilerinin 

eserleri de büyük önem taşımaktadır. Rus tarihçiler Vasily Abayev, Ilya Paolovich 

Piotroshfeski, Ivan Kamniski, Mikhail Ivanov, Vasily Barthold, Igor Diyakonov, Yuri 

Aranovich Robinchik, Ignati Yulianovich Krachkovsky, Ilya Greshovich Vladimir Minorsky, 

Nina Viktorna Pigoloskaya, Vladimir Lokonin gibi Rus tarihçiler ve Roman büyük ölçüde 

Sovyet tarih yazımı ekolünün kavramlarına uygun olarak, arı ırkı üzerine düzinelerce tarihsel 

açıdan önemli eser kaleme almışlardır. 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Çağdaş sosyal bilimde ırk ve etnik kavramları ayrı ayrı ele alınsa da, iki terim yaygın olarak 

kullanılmaktadır ve eski sosyal bilim literatüründe uzun süredir eşit olarak kullanılmaktadır. 

"Etnikte" geleneksel olarak "ırk" ile ilgili bir anlamda kullanılır: bir grup insanın önemli veya 

yerli olması muhtemel niteliklere göre bölünmesi (örneğin, ortak ata veya ortak davranış). Bu 

nedenle, ırkçılık ve ırk ayrımcılığı, bu farklılıkların ırksal olarak tanımlanıp tanımlanmadığına 

bakılmaksızın, etnik veya kültürel temeldeki ayrımcılığı tanımlamak için kullanılmaktadır.  

Tüm bunlara rağmen ırkçılık felsefesi ve onunla bağlantılı siyasi akımlar dünya toplumu 

tarafından felsefi bakış açısıyla her zaman kınanmış ve bilim dışı ilkelere dayandığı 

kanıtlanmıştır.Bunun delili Türk ve İslam dünyasında ırkçılığı kınayan kaynaklar ve kişilerdir. 

Örneğin Kuran-ı Kerim Hac Suresi 13. ayette “Ey insanlar! Şüphesiz siz bir erkek ile bir 
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dişiden yarattık, tanışasınız diye sizi kavim ve  kabilelere ayırdık, Allah katında en değerli 

olanınız O`na itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır.”Rum  süresi 22. ayetinde Tanrı böyle 

diyor:“O`nun kanıtlarından biri de, gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin 

farklı olmasıdır. Kuşkusuz bunda bilenler için ibretler vardır.Irkçılığa çağıran bizden değildir. 

Irkçılık için savaşan bizden değildir - Muhammed bin Abdullah irkçılıkla ilgili şöyle 

buyurmuştur.Irkçılık üzere ölen de bizden (Müslümanlardan) değildir.Türk aydın, siyasetçi ve 

bilim adamı Ziya Gökalp, Türkçülüğün Temelleri adlı kitabında şunları söyledi: Türkçülük, 

ırkçılık değil, Türk milletini yükseltmek demektir". Ziya Gökalp, dinde de sevgiyi esas 

alır.  

"Cennet" ümidi ya da "cehennem" korkusuyla yapılan tapınmaların çürük ve geçersiz 

olduğunu şöyle ifade etmektedir:  

"Benim dinim ne ümittir, ne korku, Allah’ıma sevdiğimden taparım! 

 

Ne Cennet, ne Cehennem’den korku almaksızın, vazifemi yaparım." 
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ÖZET 

Yoga, yaklaşık 4000 yıl önce Hindistan'da, bireysel benliği bir üst benliğe ulaştırmayı 

amaçlayan geleneksel bir zihin-beden eğitimi biçimi olarak ortaya çıkmıştır. Batı 

toplumlarının yogayı öğrenmesi ve benimsemesi ise 19. yüzyıldan itibaren başlamış ve 

günümüzde yoga asanaları (duruşlar) ve pranayamaları (nefes kontrolü) çok popüler hale 

gelmiştir.  Birçok yoga uygulaması türü olmasına rağmen, yoga tipik olarak germe 

egzersizlerini ve farklı pozları derin nefes alma ve meditasyonla birleştirir. Yoga pozları 

genellikle beyne oksijen akışını arttırdığı düşünülen derin, diyafram nefesi ile yapılır ve 

genellikle bol giysilerle ve çıplak ayaklarla bir mat üzerinde yapılır. Sanskritçe'de Asanalar 

olarak adlandırılan bir dizi poz, her hareketi, her harekete eşlik eden derin karın nefesi 

üzerinde yoğunlaştırarak, yavaş ve sıralı bir şekilde gerçekleştirilir. Son yıllarda yoganın, 

zihinsel stres, obezite, diyabet, hipertansiyon, koroner kalp hastalığı gibi modern salgın 

hastalıklar üzerinde etkileri popüler bir araştırma konusu olmuştur. Yapılan araştırmalar 

incelendiğinde, yoganın bu rahatsızlıklardaki olumlu etkileri ve bu hastalıkların tedavisinde 

ilaç tedavilerine tamamlayıcı veya farmakolojik olmayan bir önlem olarak kullanılabileceğini 

göstermektedir. Diyabet ise kanda dolaşan glukoz, yani kan şekeri yüksekliği ile seyreden bir 

metabolizma hastalığıdır. Pankreastan salgılanan insülin hormonu, vücuttaki glukoz 

metabolizmasını düzenler. Bu hormonun eksik salgılanması ya da hiç salgılanmaması Tip 2 

diyabete (şeker hastalığı) sebep olur. Günümüzde yoga uygulamalarının Tip 2 diyabet 

hastalığı üzerindeki etkisi araştırılmaya devam etmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı; 

yoganın Tip 2 diyabet hastaları üzerindeki etkilerini inceleyen araştırmaları derlemek ve 

tartışmaktır. Yapılan incelemeler sonucunda, birçok çalışmada yoga uygulamalarının Tip 2 

diyabet hastalarının, glisemik kontrol, oksidatif stres ve kan basıncı üzerinde pozitif bir 

etkisinin olduğunu göstermektedir. Ayrıca yoga pratiklerine katılan Tip 2 diyabet hastalarının 

tokluk kan şekeri seviyelerinde de anlamlı iyileşmeler görülmüştür. Bu bağlamda yoga 

pratiklerine katılan Tip 2 diyabet hastaları üzerindeki bu pozitif etkilerin iyi anlaşılması için 

daha birçok araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Yoga, Egzersiz, Tip 2 Diyabet Hastalığı 
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ABSTRACT 

Yoga originated in India about 4000 years ago as a traditional form of mind-body training 

aimed at bringing the individual self to a higher self. The learning and adoption of yoga by 

Western societies started from the 19th century and today yoga asanas (postures) and 

pranayamas (breath control) have become very popular. Although there are many types of 

yoga practices, yoga typically combines stretching exercises and different poses with deep 

breathing and meditation. Yoga poses are often done with deep, diaphragmatic breathing, 

which is thought to increase the flow of oxygen to the brain, and are usually done on a mat 

with loose clothing and bare feet. A series of poses called Asanas in Sanskrit are performed in 

a slow and sequential manner, concentrating each movement on the deep abdominal breathing 

that accompanies each movement. In recent years, the effects of yoga practices on modern 

epidemic diseases such as mental stress, obesity, diabetes, hypertension, coronary heart 

disease have been a popular research topic. When the studies are examined, it is seen that 

yoga can be used as a complementary or non-pharmacological measure in the treatment of 

these diseases and the positive effects of yoga in the treatment of these diseases. Diabetes, on 

the other hand, is a metabolic disease characterized by high circulating glucose, that is, high 

blood sugar. The hormone insulin secreted from the pancreas regulates the glucose 

metabolism in the body. Deficient or no secretion of this hormone causes Type 2 diabetes. 

Today, the effect of yoga practices on Type 2 diabetes continues to be investigated. In this 

context, the aim of the study is; to compile and discuss the studies examining the effects of 

yoga on Type 2 diabetes patients. As a result of the studies, it is seen in many studies that 

yoga practices have a positive effect on glycemic control, oxidative stress and blood pressure 

in Type 2 diabetes patients. In addition, significant improvements were observed in 

postprandial blood sugar levels of Type 2 diabetes patients who participated in yoga practices. 

In this context, more research is needed to better understand these positive effects on Type 2 

diabetes patients who participate in yoga practices. 

Keywords: Yoga, Exercise, Type 2 Diabetes Mellitus 

 

GİRİŞ 

Yoga 

Kökleri Hindistan'a dayanan Yoga, MÖ 4000'lere kadar uzanmaktadır. Nefes egzersizleri 

(pranayama) ve fiziksel postür egzersizleri (asanalar) ile bedeni, zihni ve duyguları fiziksel, 

duygusal ve ruhsal esenlik için uyumlu hale getirmeyi amaçlayan meditasyonun bütünsel bir 

karışımıdır (10). Diğer bir deyişle, bedeni, zihni, duyguları dengelemeyi ve uyumlu hale 

getirmeyi amaçlar (17). Yoganın ruh sağlığı, stres azaltma, kas-iskelet sistemi ve 

kardiyovasküler fonksiyon üzerinde faydalı etkisi birçok çalışma ile gösterilmiştir (11). Yoga, 

glisemi üzerindeki doğrudan etkisinin dışında, terapötik yaşam tarzı müdahalelerine uyumu 

artıran yararlı bir role de sahip olabilir. Yoganın, farklı psiko-nöro endokrin ve bağışıklık 

mekanizmaları yoluyla diyabet üzerinde faydalı bir etkisi olduğuna inanılmaktadır. Yogik 

uygulamalar dikkatli ve sağlıklı beslenmeyi teşvik edebilir ve gereğinden fazla yemek yemeyi 

kontrol etmeye yardımcı olabilmektedir (9). 
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Yapılan çalışmalarda yoganın stresi azalttığı, sistemik inflamasyonu (interlökin-6), oksidatif 

stresi (malondialdehit), insülin direncini, adiponektin ve leptin seviyeleri üzerinde de olumlu 

etkisi olduğu gösterilmiştir (12). 

Geleneksel olarak nihai amacı ruhsal aydınlanma olan bir zihin-beden uygulaması olan yoga, 

belirli hastalıkları tedavi etmek için bir terapiden ziyade bir sağlık yönetimi bilimidir (14). 

Yoga eski zamanlardan beri uygulanıyor olsa da, terapi olarak yoga, sağlık alanında hala 

nispeten yeni ve yükselen bir trenddir. Kapsamlı araştırmalar da, yoga uygulamasıyla ilgili 

biyokimyasal, elektrofizyolojik, hücresel, genetik, nöromüsküler ve radyolojik 

parametrelerdeki değişiklikler yer almıştır. Bu, yoganın çeşitli hastalıklarda pratik 

uygulamasını kolaylaştırmış ve dünya çapında klinik olarak uygulanabilir bir tedavi olarak 

kabul edilmeye başlanmasını sağlamıştır.  

Diyabet 

Tip 2 diyabet, göreceli veya mutlak insülin eksikliği ile birlikte insülin direncinin neden 

olduğu, kronik hiperglisemi ve çeşitli kardiyovasküler komplikasyonlarla sonuçlanan yaygın 

bir yaşam tarzı bozukluğudur (15). ADA (Amerikan Diyabet Federasyonu) kriterlerine göre 

açlık kan şekeri (8 saat açlıktan sonra) ölçülen bir kişinin 126 mg/dl ve üzerinde çıkması, 

tokluk kan şekeri (yemek yedikten 2 saat sonra) ölçülen bir kişinin 200 mg/dl üzerinde 

çıkması diyabet tanısı olarak adlandırılmaktadır (30). Küresel olarak, Uluslararası Diyabet 

Federasyonu diyabet atlasına göre 2021 yılında yaklaşık 537 milyon diyabetli insan vardır ve 

bu rakamın 2030 yılında 643, 2045 yılına kadar ise 783 milyona çıkması beklenmektedir (15). 

Hareketsiz alışkanlıklar ve sağlıksız beslenme alışkanlıkları, diyabet de dahil olmak üzere 

çeşitli yaşam tarzı bozukluklarının gelişimi için başlıca risk faktörleridir. Psikolojik stres de 

diyabet riskini ve şiddetini artırır. Fiziksel aktivite eksikliğinin diyabet riskini 3 kat, koroner 

arter hastalığı riskini 2,4 kat arttırmaktadır (16). 

Diyabet ve Egzersiz 

Diyet kontrolü ve egzersiz, Tip 2 diyabet, obezite ve hipertansiyon gibi yaşam tarzı 

bozuklukları olan hastalarda yerleşik tedavi modelleridir. Şehirleşme, kalori bakımından 

zengin gıda alımı, çeşitli makinelerin kullanımı, egzersiz için daha az açık alan, yoğun bir 

modern yaşam tarzı ve motivasyon eksikliği, diyabetli kişilerde diyet kontrolü ve egzersize 

bağlılık olasılığını azaltır. Ayrıca, diyabetli bireylerin aşırı kilo, fiziksel uygunsuzluk, 

hareketsiz yaşam tarzı, sınırlı eklem hareketliliği ve kardiyovasküler hastalık, periferik 

nöropati ve diyabetik ayak sorunları dahil olmak üzere diyabetle ilgili diğer komplikasyonlar 

nedeniyle egzersiz yapma kapasitesi azalır. Birkaç çalışma, diyet ve egzersiz programlarına 

zayıf uyumun, diyabetin farmakolojik olmayan tedavilerinin uygulanmasında önemli 

sınırlamalar olduğunu da göstermiştir (13). 

Son yıllarda, diyabetin ortalama başlangıç yaşı düşüşe geçmiştir. Fiziksel hareketsizlik, aşırı 

kalori alımı ve obezite, düşük doğum ağırlığı ve genetik faktörler gibi genetik yatkınlık ve 

çevresel faktörler diyabetin evriminde önemli rol oynamaktadır (1).  Diyabetli hastalar 

oldukça normal bir yaşam tarzına sahip olsalar da, karşılaştıkları komplikasyonlar yaşam 

kalitesinin azalmasına neden olmaktadır (1). Diyabetin başarılı yönetimi, kişiye özel bir 

beslenme planı, egzersiz rejimi, oral hipoglisemik ajanların ve/veya insülinin kullanımı 

etrafında döner. Hasta ve doktor tarafından düzenli izleme ve destekleyici eğitim, yönetimin 

ayrılmaz ve önemli bir parçasıdır (4). 
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Birleşik Krallık Prospektif Diyabet Çalışması (UKPDS), Diyabet Kontrolü ve 

Komplikasyonları Deneme Araştırma Grubu (DCCT) ve Kumamoto çalışması gibi büyük 

klinik çalışmalar, iyi bir glisemik kontrolün mikrovasküler ve makrovasküler 

komplikasyonları önemli ölçüde azaltabileceğini göstermiştir. Diyabet insidansındaki hızlı 

artış, sağlık hizmeti veren kliniklerin, diyabetle ilgili komplikasyonları olan tüm kişilere 

yüksek kalitede bakım sağlamak için karşılaştığı zorluklar ve hastalığın tedavisinin artan 

ekonomik ve kişisel maliyeti, tip 2 diyabette birincil korunma ihtiyacı için gerçekten 

zorlayıcıdır (2). 

Diyabet ve Yoga 

Gelişmekte olan ülkelerde, risk altındaki bireyleri belirlemek için düşük maliyetli stratejiler 

ve yoga gibi maliyetsiz yaşam tarzı müdahalelerinin uygulanması en iyi seçenekler olarak öne 

çıkmaktadır (3). İnsanların sedanter yaşam tarzını benimsediği ve diyabet tedavilerinin 

etkinliğinin giderek azaldığı göz önüne alındığında, düzenli egzersizin ve özellikle 'yoga'nın 

rolü Tip 2 diyabetin (T2D) yönetiminde faydalı ve ekonomik bir yardımcı gibi 

görünmektedir.  

Yoga egzersizi, yavaş, statik bir kas egzersizi türüdür. Sınırlı eklem hareketliliği, aşırı kilolu 

ve sedanter yaşam tarzı ile ilişkili fiziksel uygunsuzluğu olan, kuvvet egzersizleri gibi 

geleneksel fiziksel aktivitelere katılmak istemeyen hastalar tarafından bile yapılabilir. İç 

huzuru sağlamak ve zihin sükunetini sürdürmek için en etkili yöntem olarak görülebilir. Bir 

derleme de, yoganın stresi azaltabileceğini, metabolik profili iyileştirebileceğini, otonom sinir 

sistemini düzenleyebileceğini ve hipergliseminin nöral aracıları olarak işlev gören 

hipotalamopituituar adrenal ekseni değiştirebileceğini öne sürmektedir. Yapılan incelemeler 

sonucunda, birçok çalışmada yoga uygulamalarının Tip 2 diyabet hastalarının, glisemik 

kontrol, oksidatif stres ve kan basıncı üzerinde pozitif bir etkisinin olduğunu göstermektedir. 

Ayrıca yoga pratiklerine katılan Tip 2 diyabet hastalarının açlık ve tokluk kan şekeri 

seviyelerinde de anlamlı iyileşmeler görülmüştür (5). Kan şekeri seviyelerini kontrol etmek 

için diyabet hastalarının yararına çok sayıda ilaç bulunmakta ve pazarlanmaktadır. Ancak bu 

tür ilaçların kullanımının, uzun süre kullanıldığında, ilaç bağımlılığı, ilaç direnci ve yan 

etkiler gibi kendi dezavantajları vardır. Bu nedenle, son yıllarda sadece diyabeti kontrol etmek 

için değil, aynı zamanda komplikasyonlarını önlemek için tıbbi olmayan önlemler için yoğun 

bir araştırma yapılmaktadır (6). 

Artan kanıtlar, yoga uygulamasının diyabetin patofizyolojik mekanizmalarını ele aldığını, 

diyabetin ve komplikasyonlarının kontrol edilmesine yardımcı olduğunu göstermektedir. Bu 

bağlamda yoga pratiklerine katılan Tip 2 diyabet hastaları üzerindeki pozitif etkilerin iyi 

anlaşılması için daha birçok araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu derleme de çeşitli yoga 

uygulamalarının, birçok klinik çalışmadan elde edilen kanıtlara dayanarak Tip 2 diyabet 

hastaları üzerindeki etkilerinin daha iyi anlaşılması amaçlanmaktadır. 

ARAŞTIRMALAR 

Asanalar, nefes ve hareketin senkronizasyonuna odaklanarak beden, zihin ve farkındalık 

ilişkisini vurgular. Germe/bükme hareketlerini ve gevşemeyi içerirler. Bir yoga duruşunu 

gerçekleştirmenin anahtarı, stabilite ve rahatlık ile yapılması gerektiğidir. 

Ardhamatsyendrasan, yoga mudra ve mandukasan gibi oturarak yapılan duruşlar pankreas 

fonksiyonunu iyileştirebilir. Öne eğilerek yapılan asanalar pankreasa etki edebilir, basınç 

uygulayabilir ve insülin salgılanmasını uyarabilir. Vakrasan ve ardhamatsyendrasan gibi 
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bükülerek yapılan pozlar (oturmuş spinal büküm) bağırsakların durgunluğunu önleyebilir ve 

sindirim sistemine faydalı olabilir. Terapötik faydalar için, pozların bireysel kapasiteye bağlı 

olarak yaklaşık 30 saniye ile 1 dakika arasında sürdürülmesi gerekmektedir ve süreler 

kademeli olarak arttırılmalıdır. Bir çalışma da, yoga duruşlarının tip 2 diyabetli bireylerde 

glikoz kullanımı ve vücut yağ dağılımı üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu göstermiştir (18). 

Dhanurasana+matsyendrasana, halasana+vajrasana, naukasana+ bhujangasana ve 

setubandhasana+pavanamuktasana olmak üzere dört özel asana grubunun pankreastan insülin 

salınımı üzerindeki etkilerinin değerlendirilmiş olduğu bir çalışma da, pankreasın β-

hücrelerinin glikoz sinyaline karşı artan duyarlılığı gözlemlenmiş ve bunun, asanaların 

ilerleyici uzun vadeli etkisinden kaynaklandığı düşünülmektedir (19).  Standart tıbbi bakımla 

birleştirilmiş 10 dakikalık yoga müdahalesinin metabolik sağlığı önemli ölçüde 

iyileştirebileceği öne sürülmüştür (20). Diyabetli hastalarda, yoga pratiğinde yer alan 

alternatif karın kasılmaları ve gevşemeleri ile pankreas hücrelerinin gençleşebileceği ve 

pankreas β-hücresi duyarlılığının arttırılabileceği düşünülmektedir. Yoga uygulamaları, 

kaslardaki insülin reseptör ekspresyonunu artırarak glikoz alımının artmasına neden olabilir. 

Bir çalışmada, dhanurasana ve ardhamatsayendrasana uygulayarak diyabetin optimum 

kontrolünün sağlandığı gözlemlenmiş, halasana, vajrasana, bhujangasana ve naukasana 

pratiklerinin de etkili olduğu bulunmuştur. Bununla birlikte, yoga mudra ve shalabasana, net 

olarak anlaşılmayan nedenlerle katılımcıların diyabetik durumunu kötüleştirmiştir (13). 

Bir başka çalışmada da yoga pratiği yapmış olan oral antidiyabetik ilaç kullanan TİP 2 diyabet 

hastalarında, sadece ilaç kullananlara kıyasla AKŞ ve TKŞ'de daha fazla düşüş olduğu 

bildirilmiştir (7).  

Yoga Asana Pratiği Araştırmaları 

Singh ve ark. yaptığı bir çalışma da, 3 aylık yoga programının ve egzersiz uygulamasının, 

glisemik kontrol, anksiyete, depresyon, egzersiz öz yeterliliği ve yaşam kalitesi üzerindeki 

etkilerinin değerlendirilmesi amaçlamıştır. 227 kişi rastgele iki gruba ayırılmış, bir gruba 2 

hafta boyunca bir uzman tarafından yoga yaptırılmış ve sonrasında 3 ay boyunca evlerinde 

pratik yapmaları istenmiştir. Egzersiz grubuna ise haftada 5 gün 30 dakikalık tempolu 

yürüyüş yaptırılmıştır. Gruplar arasında karşılaştırma yapıldığında, yoga grubunda, glise 

edilmiş hemoglobinde ortalama 0.47'lik bir azalma gerçekleşmiş, egzersiz grubunda ise 

ortalama 0.28'lik ortalama bir azalma görülmüştür. Dolayısıyla yoga grubunda glisemik 

değişkenlikler göz önüne alındığında daha pozitif bir değişiklik oluştuğu gözlemlenmiştir, P < 

0.05 göre.  Egzersiz ve yoga grubundaki ortalama kaygı puanlarında anlamlı olmayan 

azalmalar görülmüştür. Her iki grupta da depresyon puanında, yoga grubunda daha fazla 

olmak üzere (8.6 ya 4.0) istatistiksel olarak anlamlı bir azalma bulunmuştur. Yaşam 

kalitesinde ki iyileşme yoga grubunda, istatistiksel olarak anlamlı olmayan sonuçlara göre 

egzersiz grubuna göre daha iyi bulunmuştur. Yoganın, glisemik kontrol, anksiyete, depresyon 

ve yaşam kalitesinin yanı sıra egzersiz özyeterliliğini iyileştirmede bir yaşam tarzı değişikliği 

programı olarak tek başına egzersiz yapmaktan daha iyi sonuçlar sağlayabileceği 

görülmektedir (27). 

Bir fizyoloji ve diyabetik kliniği iki yıllık bir süre boyunca prospektif bir vaka kontrol 

çalışmasında, 36-55 yaşları arasında en az bir yıllık Tip 2 diyabetli olan, diyabetik diyet yapan 

ve oral antidiyabetik ilaç kullanan 30 erkek hasta ile 30 gönüllü diyabetik olmayan erkek 

hastayı karşılaştırmıştır. Tüm katılımcılar yoga uzmanları tarafından eğitilmiş ve altı ay 
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boyunca gözetim altında düzenli uygulamaya tabi tutulmuşlardır. Yoga, nefes alma, giyim, 

pozisyon, duruş ve hareketlerle ilgili standart ilke ve tekniklere göre sabah 6'da aç karnına her 

gün uygulanmıştır ve katılımcıların açlık (AKŞ) ve tokluk kan şekeri (TKŞ) yoga eğitimi 

öncesinde, sırasında (üç ayda) ve sonrasında (altı ay) ölçülmüştür. Altı ayın sonunda AKŞ ve 

TKŞ ortalama değerlerindeki azalma, yoga uygulaması öncesi ve sırasındaki (üç aylık) 

ortalama değerlerle karşılaştırıldığında her iki grupta da oldukça anlamlı bulunmuştur (p 

<0.001). İlk üç aylık değerlerdeki azalmaya bakıldığında ve yoga uygulama öncesi ortalama 

değerlerle karşılaştırıldığında yoga uygulanan tip 2 diyabetli gruptaki düşüşler anlamlı 

bulunmuş (p <0.001), ancak kontrol grubunda anlamlı sonuç ile karşılaşılmamıştır (p>0.05) 

(4). Bu çalışmada her iki grupta da yoga sonrası AKŞ ve TKŞ düzeylerindeki düşüş, yoganın 

Tip 2 diayebet için önleyici ve yönetim stratejilerinde potansiyel rolünü göstermektedir. 

Dolayısıyla bu çalışma, yoganın Tip 2 diyabette kan şekerini düşürmede etkili olduğunu 

göstermiştir (4). Başka bir çalışma da, oral hipoglisemik ilaç kullanan 41, orta yaşlı, tip 2 

diyabetli hasta arasında yürütülmüş ve randomize olarak ikişer gruba ayrılmışlardır. Bir grup 

20 kişi olarak, oral antidiyabetik ajan kullanan ve aynı zamanda 90 gün boyunca her gün 45 

dakika yoga-nidra egzersizleri yapan olarak ayrılmış, diğer 21 kişilik grup ise oral 

antidiyabetik ilaçlarını almaya devam eden fakat egzersiz yapmayan olarak ayrılmıştır. 30 

günde bir kan glukoz seviyeleri açlık ve tokluk olarak ölçümlenmiştir. 3 ay sonunda kontrol 

grubuna göre yoga uygulaması yapılan grubun açlık ve tokluk kan şekeri ölçümleri anlamlı 

olarak daha düşük çıkmıştır. Ayrıca 3 ay sonunda ikincil fayda olarak hastaların anlamlı 

olarak stres seviyeleri düşmüş, uykusuzluk durumları, baş ağrıları, terlemeleri, endişe 

seviyeleri ve baş ağrılarında da anlamlı düşüşler gözlemlenmiştir (26). 

Pranayama, kontrollü veya düzenlenmiş yoga nefesi uygulamasıdır. Pranayama'daki yavaş 

nefes alma tekniği, otonom sinir sistemini kontrol ederek vücut fizyolojisinde kapsamlı 

değişikliklere neden olur; solunum hızı ve kalitesi, kalp atış hızı ve değişkenliği gibi (21). 

Anulom vilom (alternatif burun deliği nefesi), chandranadi (sol burun deliği nefesi), sitkari 

(soğutucu nefesler) ve bhramari (uğultu arı nefesi) gibi yavaş pranayamalar, beyin kan akışını 

ve oksijenasyonunu arttırır, böylece beyin merkezlerinin nöronal aktivitelerini pozitif yönde 

etkileyebilir, limbik alanlarda, hipotalamusta ve medullada iyileşmeler sağlayabilir (21). 

Yoganın pankreasın beta hücrelerini canlandırabileceği veya yenileyebileceği de öne 

sürülmektedir. Ayrıca yoganın genel sağlık ve stres üzerinde olumlu etkileri de bulunmaktadır 

(4).  Bu nedenle, Tip 2 diyabetin kontrolüne yönelik tedavi planlarının karmaşıklığı göz 

önüne alındığında, yoga, maliyet etkin ve invaziv olmayan adjuvan tedavi olarak 

düşünülebilir. Yoga, oral hipoglisemik ilaçların/insülin dozunun azaltılmasının yanı sıra 

hastalık sürecinin ilerlemesini de geciktirebileceği düşünülmektedir (8). 

Yoga Pranamaya Pratiği Araştırmaları 

Kapsamlı bir yoga solunum programının diyabetli hastalarda glisemik kontrol ve yaşam 

kalitesi üzerindeki etkisini değerlendirmek için prospektif, randomize kontrollü yapılan bir 

çalışma da en az 3 aydır HbA1c'si (kanda bulunan glikoz değeri) %6-9 arasında olan ve oral 

antidiyabetik ilaç kullanan 49 hasta dahil edilmiştir. 27 kişi yoga grubu olarak, 22 kişi de 

kontrol grubu olarak randomize bir şekilde ayrılmışlardır. Bir grup oral antidiyabetik ilaçlarını 

içmeye devam ederken ek olarak kapsamlı yogik nefes programını (Sudarshan Kriya Yoga ve 

Pranayam) düzenli olarak uygulamaları sağlanmış, kontrol grubu ise düzenli rutin tedavilerini 

almaya devam etmişlerdir. 3 ay sonunda açlık ve tokluk kan şekeri seviyelerinde yoga 
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grubunun kontrol grubuna oranla düşüş sergilediği ancak istatistiksel olarak anlamlı 

bulunamadığı ortaya çıkmıştır. Diğer yandan yaşam kalitesi düzeylerinin yoga grubunda diğer 

gruba oranla anlamlı olarak daha iyi olduğu sonucuna ulaşılmıştır (29). Anulom vilom 

pranayama'nın (alternatif burun deliği solunumu), sağlıkla ilgili zindeliğin bileşenlerinde 

(yani, kardiyorespiratuar dayanıklılık, esneklik ve vücut yağ yüzdesi) önemli gelişmeler 

sağladığı gösterilmiştir (24). Bhramari duaanama'da (vızıldayan arı nefesi) yaratılan 

titreşimlerin zihin üzerinde yatıştırıcı ve sakinleştirici bir etkisi vardır ve zihinsel ve fiziksel 

sağlığı iyileştirmede hayati bir rol oynayabilir (22). Sağ burun deliğinden nefes almanın 

sempatik uyarıcı bir etkiye sahip olduğuna inanılır ve diyabetli kişilere önerilebilir (22). 

Bhastrika pranayama (körüklü nefes) "ateşin nefesi" olarak adlandırılan güçlü ve enerjik bir 

pranayamadır. Metabolizmanın düzenlenmesinde önemli rol oynayan epifiz, hipofiz ve 

adrenal bezlerin düzenlenmesine yardımcı olabilir (23). 

Ebrahimi ve ark. yaptığı bir çalışma da Tip 2 diyabetli kadınlarda 12 haftalık yoga ve aerobik 

egzersizin (koşu bandında koşma) uyku kalitesine etkisi araştırılmıştır. Genel uyku kalitesi 

puanının, 6 (p=0.001) ve 12 (p=0.001) haftalık yoga egzersizinden sonra anlamlı olarak 

iyileştiği görülmüştür. Bununla birlikte, 12 haftalık aerobik egzersizden sonra pozitif etki 

anlamlı seviyelerin altına düşmüştür (p=0.154). Kruskal-Wallis Testi, 12 haftalık egzersizden 

sonra yoga ve aerobik grupları arasında anlamlı farklılıklar göstermiştir (p=0,002). Tüm 

durumlarda kontrol gruplarında anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir. Dolayısıyla Tip 2 

diyabetli kadınlarda yoga egzersizinin aynı kür aerobik egzersize göre uyku kalitesini 

iyileştirmede daha etkili olduğu sonucuna varılabilir. Bu nedenle bu hastalara yoga egzersizi 

önerilebilir (25). 

Yoga Meta-Analiz Çalışmaları 

2017 yılında yapılmış bir meta analiz çalışmasında Tip 2 diyabetli hastalarda yoganın rolü 

değerlendirilmiştir. Toplam 864 hastayı içeren 12 randomize kontrollü çalışmadan elde edilen 

mevcut kanıtlar, yoganın hastaların AKŞ, TKŞ, HbA1c, TC (toplam kolesterol) ve LDL-C 

(düşük yoğunluklu kolesterol) düzeylerini önemli ölçüde azaltabileceğini ve HDL-C'lerini 

(yüksek yoğunluklu kolesterol) artırabileceğini öne sürmektedir (28). 

Dutta ve ark.’nın yaptığı bir meta analizde de, Cochrane metodolojisi ve GRADE yaklaşımı 

kullanılarak sadece randomize kontrollü araştırmalar seçilerek, Tip 2 diyabet de yoganın 

glisemi ve lipidler üzerindeki etkinliği değerlendirilmiştir. 1440 hastayı içeren 13 çalışmanın 

verileri analiz edilmiş, birincil sonuç olarak, açlık plazma glukozundaki (AKG) ve glikolize 

hemoglobindeki (HbA1c) değişiklikler değerlendirilmiş, ikincil sonuçlar olarak ta, tokluk 

plazma glukozu (TKŞ), toplam kolesterol (TC), trigliseritler, düşük yoğunluklu lipoprotein 

kolesterol (LDL-C) ve yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesteroldeki (HDL-C) değişiklikler 

değerlendirilmiştir. 

Kontrol grupları ile yoga uygulaması grupları karşılaştırıldığında, yoga yapan bireylerin açlık 

kan şekeri ölçümleri anlamlı olarak düşük çıkmıştır. Ha1c’lerde anlamlı bir fark 

bulunamamıştır. 

İkincil sonuçlardan tokluk kan şekeri yoga yapan grupta yapmayanlara oranla anlamlı olarak 

daha düşük bulunmuştur. Total kolesterol yoga grubunda anlamlı olarak daha düşük 

bulunmuştur. Trigliserid seviyelerine bakıldığında yoga grubunun lehine anlamlı olarak daha 

düşük seviyelere rastlanmıştır. Düşük yoğunluklu lipoproteinde anlamlı olarak daha düşük, 

yüksek yoğunluklu lipoproteinde anlamlı olarak yoga grubunda daha yüksek bulunmuştur. 
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Dolayısıyla yoganın Tip 2 diyabetde, açlık ve tokluk kan şekeri düzeylerini azalttığı, glisemi 

ve lipid parametrelerini iyileştirdiği söylenebilmektedir (9). 

SONUÇ 

Yoga terapisi, sağlık için olduğu kadar hastalıklar için de kullanılması geçerli olabilir. En son 

bilimsel kanıtlar, Tip 2 diyabet ve ilişkili risk faktörlerinin yönetiminde yoga temelli yaşam 

tarzı değişikliklerinin potansiyel rolünü ortaya koymaktadır. Psikonöro-endokrin ve immün 

mekanizmaların diyabet kontrolünde bütüncül etkileri olduğu ileri sürülmektedir. 

Parasempatik aktivasyon ve ilişkili anti-stres mekanizmaları, hastaların genel metabolik ve 

psikolojik profillerini iyileştirebilir, insülin duyarlılığını arttırabilir ve glukoz toleransını ve 

lipid metabolizmasını iyileştirebilir. Asanalar, pranayamalar, mudralar, bandha, meditasyon, 

farkındalık ve gevşeme gibi yoga uygulamalarının kan şekeri düzeylerini düşürdüğü ve Tip 2 

diyabet ile ilişkili komorbid hastalık durumlarının yönetimine yardımcı olduğunu ve önemli 

pozitif klinik sonuçlarla sonuçlandığını söyleyebilmekteyiz (13). Yoganın Tip 2 diyabetli 

hastalar üzerindeki etkisi üzerine yapılmış pozitif sonuçları olan birkaç meta-analiz ve birçok 

randomize kontrollü çalışmalar olsa da gelecekte bu konuyu daha fazla irdeleyen spesifik 

araştırmalar yapılması gerekmektedir. Bu araştırmalar ile birlikte yoganın Tip 2 diyabetli 

hastalar üzerindeki etkisinin daha iyi anlaşılacağını düşünmekteyiz. 
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SPORDA SEGMOMETRE KULLANIMI  

USE OF SEGMOMETERS IN SPORTS 
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Hareket ve Antrenman Ana Bilim Dalı 

ÖZET 

İnsanlar üzerinde yapılan antropometrik ölçümler vücut kompozisyonunu belirlemek için 

yıllar boyunca çeşitli aletler vasıtasıyla yapılmıştır. Bu ölçümler insan vücudunun ölçüleri ile 

ilgilenen tekniklerdir. Gerek sağlık amaçlı gerekse kişilere uygun spor branşlarına 

yönlendirme ve sporcu gelişimi konusunda kolaylıklar sağlayabilmektedir. Bireylerin 

yönlendirilecekleri spor dallarının belirlenmesi ve sporcuların performans durumlarının 

izlenebilmesi için antropometrik ölçümlere ihtiyaç vardır. Özellikle küçük yaşlarda olan 

çocukların uygun spor branşına yönlendirilmesi önemlidir. Antropometrik ölçümler kişinin 

vücudunda çap, çevre, uzunluk ve deri kıvrım kalınlığı vb. ölçümlerden oluşmaktadır. 

Antropometrik özelliklerin performansa etkisi beden yapısı, kompozisyonu, ağırlık ve boy 

motor işlevlerde ve performansta önemli faktörler olarak kabul edilmektedir. Bu açıdan 

sporcuların gelişimi takibi içinde bu ölçümler kullanılır ve analizler yapılabilir.  

Antropometrik ölçümlerin motorik performansla ilişkisi olduğu ve performans düzeylerindeki 

potansiyel etkinliği fark edilmiştir. Vücudumuzda bulunan uzuvların uzunlukları ölçmek için 

bazı aletler kullanılmıştır. Bu aletlerden biri de segmometredir. Bu alet, yaklaşık 100 cm 

uzunluğunda ve 15 cm genişliğinde çelik bir banttan üretilmiştir. Her biri yaklaşık 7-8 cm 

uzunluğunda iki düz dal eklenmiştir. Segment uzunluklarını doğrudan ölçmek için kullanılır. 

Diz yüksekliği ölçümü, demi-span (yarı açıklık) ölçümü için segmometre kullanılır. Bu 

ölçümler, yatalak hastalar, yaşlılar, tekerlekli sandalyedeki insanlar ve diğer tıbbi 

rahatsızlıkları olan hastalar dahil olmak üzere geleneksel boy ölçümüne dayanamayan 

hastaların boy/boyunu tahmin etmek için kullanılabilir. Ayrıca segmometre, vücut yağ 

ölçümünde üst kolun orta noktasını belirlemek için de kullanılır. Antropometri kutusuna konu 

üzerindeki yer işaretlerinden ölçülebilen seçilmiş yükseklikler (örneğin İliospinale ve 

Trokanterion yükseklikleri) (kutu yüksekliği daha sonra bu uzunluğa eklenir) bir 

segmentometre kullanılarak da yapılabilir. Segmometre, büyük kemik genişliklerini ölçmek 

için uygun olmasa da antropometreye uygun maliyetli bir alternatif olarak tasarlanmıştır. 

Sonuç olarak, segment (parça, bölüm, dilim vb.) uzunluklarını doğrudan ölçmek için 

kullanılır. 

Anahtar Kelimeler: Spor, antropometri, ölçüm, segmometre 

 

ABSTRACT 

Anthropometric measurements on humans have been used to determine body composition, 

and many measurements have been made over the years with various instruments. These 

measurements are techniques that deal with the dimensions of the human body. It can provide 

convenience in terms of orientation to sports branches suitable for both health purposes and 

individuals and athlete development. It is important that especially young children are 
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directed to the appropriate sports branch. The effects of anthropometric characteristics on 

performance are accepted as important factors in body structure, composition, weight and 

height, motor functions and performance. In this respect, these measurements are used and 

analyzes can be made in the follow-up of the development of the athletes. It has been noticed 

that anthropometric measures are associated with motoric performance and their potential 

effectiveness in performance levels. Anthropometric measurements of the person's body 

diameter, circumference, length and skinfold thickness, etc. consists of measurements. Some 

instruments have been used to measure the lengths of the limbs in our body. One of these 

instruments is the segmometer. This tool is manufactured from a steel band approximately 

100 cm long and 15 cm wide. Two straight branches, each about 7-8 cm long, are attached. It 

is used to directly measure segment lengths. Segmometer is used for knee height 

measurement, demi-span (half-span) measurement. These measurements can be used to 

estimate height/height for patients who cannot rely on traditional height measurement, 

including bedridden patients, the elderly, people in wheelchairs, and patients with other 

medical conditions. In addition, the segmometer is also used to determine the midpoint of the 

upper arm in body fat measurement. Selected heights (eg Iliospinale and Trochanterion 

heights) that can be measured from landmarks on the subject in the Anthropometry box (the 

box height is then added to this length) can also be made using a segmentometer. Although 

the segmometer is not suitable for measuring large bone widths, it is designed as a cost-

effective alternative to anthropometry. As a result, it is used to directly measure segment 

(piece, section, slice, etc.) lengths. 

Keywords: Sports, anthropometry, measurement, segmometer 

 

1. GİRİŞ 

İnsanın fiziksel yapısına dair çalışmalar 16.yy.dan itibaren ortaya çıkmaya başlamıştır. İlk 

zamanlarda çocuklarda gelişim evreleri üzerinde yapılan çalışmalar daha sonra 19. yüzyılda 

sağlık alanında çalışılmak üzere Antropometrik yöntemlere başvurulmuştur. Antropometri 

insan vücudunun ölçüleri ile ilgilenen bir tekniktir. Bu teknik yeni doğanlardan yaşlılara 

kadar her yaşta insan için kullanılabilir. Antropometrik değerlendirmeler sağlık alanının 

yanında sportif branş tercihi noktasında da önem taşımaktadır. Kişiler küçük yaştan itibaren 

kendisine en uygun sportif branşa yönlendirilmelidir. Bu bilgiler doğrultusunda yapılacak 

olan antropometrik ölçümlerle bireye en uygun tercih yapılması sağlanabilmektedir (Özkoçak 

vd., 2017).  Yapılan çalışmalarda yer alan bazı antropometrik ölçümler şunlardır: Boy, ağırlık, 

çevre ölçümleri (baş, kol, omuz, göğüs, bel, kalça, bacak çevresi vb.), çap ölçümleri (omuz, 

biakromial, dirsek, el bilek, biiliak, bitrokanterik, diz, ayak bilek vb.) uzunluk ölçümleri (üst 

ekstremite, alt ekstremite), deri kıvrım kalınlıkları (biceps, triceps, subscapular,calf vb.) 

(Marangoz, 2019). 

Vücudumuzda bulunan uzuvların uzunlukları ölçmek için bazı aletler kullanılmıştır. Bu 

aletlerden biride segmometredir. Bu alet, yaklaşık 100 cm uzunluğunda ve 15 cm genişliğinde 

çelik bir banttan üretilmiştir (Şekil 1.1) (https://cescorf.com, 2021). Segmentsel uzunluk 

ölçümleri için kullanılan segmometre antropometrik ölçümlerde  kullanılmak üzere 

tasarlanmıştır (López vd., 2014). Segmometre’nin ucu tüm hareket boyunca sağ elde tutulur. 

Segmometrenin ölçüm yapılacak olan yerde bir ucu(kopilyası) sabit kalırken diğer 

ucu(kopilyası) kayar hareketle ölçülecek olan yerin sonuna götürülür. Diz yüksekliği ölçümü, 
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demi-span (yarı açıklık) ölçümü için segmometre kullanılır. Bu ölçümler, yatalak hastalar, 

yaşlılar, tekerlekli sandalyedeki insanlar ve diğer tıbbi rahatsızlıkları olan hastalar dahil olmak 

üzere geleneksel boy ölçümüne dayanamayan hastaların boy/boyunu tahmin etmek için 

kullanılabilir. Ayrıca segmometre, vücut yağ ölçümünde üst kolun orta noktasını belirlemek 

için de kullanılır. Antropometri kutusuna konu üzerindeki yer işaretlerinden ölçülebilen 

seçilmiş yükseklikler (örneğin İliospinale ve Trokanterion yükseklikleri) (kutu yüksekliği 

daha sonra bu uzunluğa eklenir) bir segmentometre kullanılarak da yapılabilir. Segmometre, 

büyük kemik genişliklerini ölçmek için uygun olmasa da antropometreye uygun maliyetli bir 

alternatif olarak tasarlanmıştır (Norton 2018). 

 
 

 

Şekil 1.1. Segmometre 

 

2. SEGMOMETRE ALETİ İLE YAPILABİLEN UZUNLUK ÖLÇÜMLERİ  

  

 

2.1. Üst Kol Uzunluğu / Acromiale-Radiale  

Bu ölçüm, Acromiale ve Radiale ölçüm noktaları arasındaki mesafenin ölçüldüğü üst kol 

uzunluğudur (Şekil 2.1.) (Norton 2018; http://exercisesciencetoolkit.com, 2022). 

 

 Acromiale-Radiale 

 Radiale-Stylion 

 Mid-stylion-dactylion 

 Iliospinale height 

 Trochanterion height 

 Trochanterion-tibiale-laterale 

 Tibiale laterale height 

 Tibiale mediale-sphyrion tibiale 
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Şekil 2.1. Acromiale-Radiale Uzunluğunun Ölçümü 

 

2.2. Ön Kol Uzunluğu / Radiale-Stylion 

 

Bu ölçüm, işaretli Radiale ve Stylion ölçüm noktaları arasındaki mesafenin ölçüldüğü alt kol 

uzunluğudur (Şekil 2.2.) (Norton 2018; http://exercisesciencetoolkit.com, 2022). 

 

 
Şekil 2.2. Radiale-Stylion Uzunluğunun Ölçümü 

 

2.3. El Uzunluğu / Mid-Stylion-Dactylion 

 

Bu ölçüm, elin uzunluğudur. Ölçüm, parmaklar uzatılmış (ancak aşırı uzatılmamış) olarak 

işaretlenmiş Mid-stylion bölgesinden Dactylion’a olan mesafe olarak alınır (Şekil 2.3.) 

(Norton 2018; http://exercisesciencetoolkit.com, 2022). 
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Şekil 2.3. Mid-Stylion-Dactylion Uzunluğunun Ölçümü 

 

2.3. İliospinale Yüksekliği / Iliospinale Height 

 

Bu ölçüm, ayakta duran yüzeyden işaretli Iliospinale alanına kadar olan dikey yükseklik 

(Şekil 2.4.) (Norton 2018; http://exercisesciencetoolkit.com, 2022). 

 

 
Şekil 2.4. Bir Kutu Kullanarak Iliospinale Yüksekliğinin Ölçümü 

 

2.4. Trochanterion Yüksekliği / Trochanterion Height 
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Bu ölçüm, ayakta duran yüzeyden, işaretli Trochanterion bölgesine kadar olan dikey 

yükseklik (Şekil 2.5.) (Norton 2018; http://exercisesciencetoolkit.com, 2022). 

 

 
Şekil 2.5. Bir Kutu Kullanarak Trochanterion Yüksekliğinin Ölçümü 

 

2.5. Uyluk Yüksekliği / Trochanterion-Tibiale-Laterale  

 

Bu ölçüm, uyluğun uzunluğudur. Trochanterion ve Tibiale laterale bölgeleri arasındaki 

mesafedir (Şekil 2.6.) (Norton 2018; http://exercisesciencetoolkit.com, 2022). 

 

 
Şekil 2.6. Trochanterion-Tibiale Laterale Segment Uzunluğunun Ölçümü 

 

2.6. Bacak Yüksekliği / Tibiale Laterale Height 

Bu ölçüm, alt bacağın uzunluğudur, yani ayakta durma yüzeyinden Tibiale laterale bölgesine 

kadar olan mesafedir (Şekil 2.7.) (Norton 2018; http://exercisesciencetoolkit.com, 2022). 
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Şekil 2.7. Tibiale Lateral Yüksekliğinin Ölçümü 

 

2.7.  Kaval Kemiği Uzunluğu / Tibiale Mediale-Sphyrion Tibiale 

Bu ölçüm, Tibia (kaval kemiği) kemiğinin uzunluğudur. Tibiale mediale ve Sphyrion tibiale 

bölgeleri arasındaki ölçülen uzunluktur (Şekil 2.8.) (Norton 2018; 

http://exercisesciencetoolkit.com, 2022). 

 

 
Şekil 2.8. Tibiale Mediale-Sphyrion Tibiale Segment Uzunluğunun Ölçümü 
 

3. YÖNTEM  
Bu çalışmanın amacı Segmometre aletinin sporda kullanımı, tanıtımı, vücudumuzda nerelerde 

ve nasıl kullanılması gerektiği hakkında bilgi vermektir.   Bu araştırma derleme türünde bir 

araştırmadır. Yazı taraması yapılırken Google akademik, Dergipark ve akademik web 

sayfalarından yararlanılmıştır. Araştırma yapılırken “spor, antropometri, ölçüm, segmometre” 

gibi kelimeler anahtar kelime olarak kullanılmıştır.  
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4. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Yapılan litaratür çalışmalarında sporcular üzerinde yapılan antropometrik ölçümlerde 

kullanılan segmometre aleti ile ilgili az sayıda kaynak bulunmaktadır. Ülkemizde ise bu aletin 

kullanımı ile ilgili herhangi yapılan bir kaynağa ulaşılamamıştır (https://scholar.google.com, 

2022). 

Maley ve ark., (2017) Kafkas ve Afrikalı erkekler üzerinde yaptıkları çalışmada katılımcıların 

el ve ayağının uzunlukları segmometre kullanılarak ölçülmüştür.  

İsmail ve ark., (2020) Amatör futbolcular üzerinde yapmış oldukları çalışmada sporcuların 

bacak uzunluğu segmometre kullanılarak ölçülmüştür.  

Connick ve ark., (2015) Engeli olmayan erkek sporcular üzerinde yaptıkları araştırmada 

segment uzunlukları segmometre kullanılarak ölçülmüştür. 

Hanjabam ve Kailashiya (2014) Buz hokeyi oyuncuları üzerinde yaptıkları araştırmada 

segment uzunluklarını ve yüksekliklerini ölçmek için segmometre aleti kullanılmışlardır. 

Wetzsteon ve ark., (2009) Çocukluların kemik geometrisi ve gücündeki etnik farklılıkları 

belirlemek için (Tibia uzunluğu ve önkol (ulna) uzunluğu) segmometre aleti kullanarak ölçüm 

yapılmıştır.  

Sonuç olarak segmometre aleti, segment (parça, bölüm, dilim vb.) uzunluklarını doğrudan 

ölçmek için kullanılır. 
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ABSTRACT: In this study, we will give some results about type sequence on saturated 

numerical semigroups with multiplicity 5 or less than 5.  

Keywords: Saturated numerical semigroups, type, conductor.  

 

1. INTRODUCTION 

 

Let { : 0 }x x= Î ³¥ ¢  and ¢  be integers set.  Sf ¹ Í ¥ , S  is called a numerical semigroup 

if it satisfied following conditions 

1) 0 SÎ ,  

2) 1 2 1 2, ,x x S for all x x S+ Î Î ,    

3) ( \ )Card S < ¥¥  . 

For a numerical semigroup S , we define the  following integers:  

( ) max{ : }f S x x S= Î Ï¢  is  the Frobenius number of S ; 

( ) min{ : 0}m S x S x= Î ¹  is multiplicity of S ; 

( )( ) {0,1,2,..., ( )}n S Card f S S= Ç
 
is determine number of S . ([1] ) 

If S  is a numerical semigroup such that 1 2, ,..., uS x x x= < > , then we observe that 

1 2 0 1, 2 1, ,..., { 0, , ,..., , ( ) 1, ...}u n nS x x x s s s s s f S-= < > = = = + ®
 

where 
1, ( )j js s n n S+< = , 

and the arrow means that every integer greater than ( ) 1f S +  belongs to S , for 

1,2,..., ( )j n n S= = . Here, we say the number ( ) ( ) 1C S f S= +  is conductor of S . Let

1 2, ,..., pS x x x= < >
 

be a numerical semigroup. Then ( )e S p=  is called embedding 

dimension of S . It is known that ( ) ( )e S m S£ . The numerical semigroup S  is maximal 

embedding dimension (MED)  if ( ) ( )e S m S= . ([5]) 
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For a numerical semigroup S , we give following definitions 

   { : }j jS s S s s= Î ³ for 0j ³ ,
js SÎ ; 

   ( ) { : }jS j k k S S= Î + Í¥ .  

Here, every the set ( )S j  is a numerical semigroup and we write the following chain: 

1 1 0... (0) (1) ... ( 1) ( )n nS S S S S S S S n S n-Ì Ì Ì Ì = = Ì Ì Ì - Ì = ¥ . 

The number ( ) ( (1) \ )t S Card S S=  is called the type of S . Likewise, we put, for

1,2,..., ( )j n n S= = ; ( ) ( ( ) \ ( 1))jt S Card S j S j= - . In this way, it is possible to associate with 

every numerical semigroup S  a numerical sequence 
1 2 ( ){ , ,..., }n St t t

 
which is called the type 

sequence of S .([7]). 

A numerical semigroup S  is Arf  if 1 2 3s s s S+ - Î , for all 1 2 3, ,s s s SÎ
 
such that 1 2 3s s s³ ³ . 

It is well known that any Arf numerical semigroup is maximal embedding dimension (MED), 

but its inverse is not true. For example, the numerical semigroup 3,5,7S = < >  is MED but it 

is not Arf (for details see [2,3,4]). S  is called saturated numerical semigroup if

+ + + + Î1 1 2 2 ... k ks n s n s n s S , where Î, is s S  and Î ¢in  such that  

+ + + ³1 1 2 2 ... 0k kn s n s n s  and £is s  for = 1,2,...,i k . Also, it is known that a saturated 

numerical semigroup is Arf. But, an Arf numerical semigroup need not be saturated. For 

example, the numerical semigroup 5,8,11,12,14S = < >  is Arf but it is not saturated. We 

note that if ( ) 1m S =  then 1S = < > = ¥  and S  is both Arf and both saturated numerical 

semigroup. The many researchers are worked about Arf numerical and Saturated numerical 

semigroup. Especially, İlhan and Çelik gave all saturated with conductor 8 or less than 8. (For 

detail see [2,3,4,6,8]). 

 

2. MAIN RESULTS 

Theorem 2.1. ([4]) Let S  be a numerical semigroup and ( ) gcd{ : }Sd a x S x a= Î £ . Then 

the following conditions are equalities: 

(1) S  is saturated. 

(2) ( )Sa d a S+ Î
 for all \{0}a SÎ . 

(3) . ( )Sa k d a S+ Î
 for all \{0}a SÎ  and k Î ¥ . 

Theorem 2.2. ([8]) Let S  be a numerical semigroup with ( ) 2m S =  and conductor C  such 

that 0(2)C º . Then 2,2 1S C= < + >  is saturated. 

Theorem 2.3. ([8]) Let S  be a numerical semigroup with ( ) 3m S =  and conductor C . Then, 

S  is saturated if S  is one of following numerical semigroups: 

 

(1) 3, 1, 2S C C= < + + >  for 0(3)C º . 
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(2) 3, , 2S C C= < + >  for 2(3)C º . 

 

Theorem 2.4. ([8]) Let S  be a numerical semigroup with ( ) 4m S =  and conductor C . Then, 

S  is saturated if S  is one of following numerical semigroups: 

(1) 4,4 2, 1, 3S u C C= < + + + >  for 0(4)C º  and 1
4

C
u£ £ . 

(2) 4,4 2, 1, 3S u C C= < + + + >  for 2(4)C º  and 
2

1
4

C
u

-
£ £ . 

(3) 4, , 2, 3S C C C= < + + >  for 3(4)C º . 

 

Theorem 2.5. ([8]) Let S  be a numerical semigroup with ( ) 5m S =  and conductor C . Then, 

S  is saturated if S  is one of following numerical semigroups: 

 

(1) 5, 1, 2, 3, 4S C C C C= < + + + + > for 0(5)C º . 

(2) 5, , 1, 2, 4S C C C C= < + + + > for 2(5)C º  . 

(3) 5, , 1, 3, 4S C C C C= < + + + > for 3(5)C º .  

(4) 5, , 2, 3, 4S C C C C= < + + + > for 4(5)C º .  

 

Proposition 2.6. Let S  be a saturated numerical semigroup with ( ) 2m S =  and conductor C

such that 2,2 1S C= < + >  for 0(2)C º . Then the type sequence of S  is 

{ : 1, {1,2,..., ( )}}i it t i n S= " Î .  

Proof:  Let S  be a saturated numerical semigroup with ( ) 2m S =  and conductor C  such that

2,2 1S C= < + >  for 0(2)C º . Then, we write 2,2 1 {0,2,4,6,..., 2 , ...}S C C= < + > = ® . 

Thus S  is Arf  since S  is saturated. Let { : {1,2,..., ( )}}it i n S" Î  be the sequence of positive 

integers number. Then, we find that 1 1 1i i it s s -= - - =
 
for {1,2,..., ( )}i n S" Î  from S  is a 

Arf numerical semigroup. 

Proposition 2.7. Let S  be a saturated numerical semigroup as given by Theorem 2.3. Then, 

 

(1) The type sequence of S  is { : 2, {1,2,..., ( )}}i it t i n S= " Î
 if 

3, 1, 2S C C= < + + >  for 0(3)C º . 

(2)  The type sequence of S  is 
1 2 ( ) 1 ( ){ ... 2 , 1}n S n St t t t-= = = = =

 
if

3, , 2S C C= < + >  for 2(3)C º .  
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Proof:   

(1) Let S  be a saturated numerical semigroup with ( ) 3m S =  and conductor C  such that 

3, 1, 2S C C= < + + >  for 0(3)C º . Then, we write

3, 1, 2 {0,3,6,9,..., 3, , ...}S C C C C= < + + > = - ® . Thus S  is Arf  since S  is 

saturated. Let { }{ : 1,2,..., ( ) }it i n S" Î  be the sequence of positive integers number. 

Then, we find that 1 1 2i i it s s -= - - =
 for {1,2,..., ( )}i n S" Î  from S  is a Arf 

numerical semigroup. 

 

(2) If 3, , 2S C C= < + >  for 2(3)C º . Then, we write

3, 1, 2 {0,3,6,9,..., 2, , ...}S C C C C= < + + > = - ® . Thus S  is Arf  since S  is 

saturated. Let { : {1,2,..., ( )}}it i n S" Î  be the sequence of positive integers number. So, 

we find that 1 1 2i i it s s -= - - =
 for {1,2,..., ( ) 1}i n S" Î - , and

( ) ( ) ( ) 1 1 ( 2) 1 1n S n S n St s s C C-= - - = - - - =
 
from S  is a Arf numerical semigroup.  

 

Proposition 2.8. Let S  be a saturated numerical semigroup as given by Theorem 2.4. (for

1)u = . Then, 

         (1) The type sequence of S  is 
1 2 3 ( ){ 3, ... 1}n St t t t= = = = =

 
if 4,6, 1, 3S C C= < + + >  

for 0(4)C º  or 2(4)C º . 

         (2) The type sequence of S  is 
1 2 3 ( ){ 3, ... 2}n St t t t= = = = =

 
if

4, , 2, 3S C C C= < + + >  for 3(4)C º . 

Proof: Let S  be a saturated numerical semigroup as given by Theorem 2.4. (for 1)u = .  

(1) If 4,6, 1, 3S C C= < + + >  for 0(4)C º  or 2(4)C º . Then, we write

4,6, 1, 3 {0,4,6,8,10,..., 2, , ...}S C C C C= < + + > = - ® . Thus S  is Arf  since S  is 

saturated. Let { : {1,2,..., ( )}}it i n S" Î  be the sequence of positive integers number. 

Then, we find that 1 1 0 1 4 0 1 3t s s= - - = - - =
 and 1 1 1i i it s s -= - - =

 for

{2,..., ( ) 1}i n S" Î -  from S  is a Arf numerical semigroup. 

(2) 4, , 2, 3S C C C= < + + >  for 3(4)C º . Then, we write    

4, , 2, 4 {0,4,8,12,..., 3, , ...}S C C C C C= < + + > = - ® . Thus S  is Arf  since S  is 

saturated. Let { }{ : 1,2,..., ( ) }it i n S" Î  be the sequences of positive integers number. 

So, we find that 1 1 3i i it s s -= - - =
 for {1,2,..., ( ) 1}i n S" Î - , and

( ) ( ) ( ) 1 1 ( 3) 1 2n S n S n St s s C C-= - - = - - - =
 
from S  is a Arf numerical semigroup. 

 

Proposition 2.9. Let S  be a saturated numerical semigroup as given by Theorem 2.5. Then, 

(1) The type sequence of S  is { : 4, {1,2,..., ( )}}i it t i n S= " Î
 if

5, 1, 2, 3, 4S C C C C= < + + + + >  for 0(5)C º . 
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(2) The type sequence of S  is 
1 2 ( ) 1 ( ){ ... 4, 1}n S n St t t t-= = = = =

 
if 

5, , 1, 2, 4S C C C C= < + + + >  for 2(5)C º  .  

(3) The type sequence of S  is 
1 2 3 ( ){ 4, ... 2}n St t t t= = = = =

 
if 

5, , 1, 3, 4S C C C C= < + + + >  for 3(5)C º  . 

(4) The type sequence of S  is 
1 2 3 ( ){ 4, ... 3}n St t t t= = = = =

 
if 

5, , 2, 3, 4S C C C C= < + + + >  for 4(5)C º  . 

Proof: Let S  be a saturated numerical semigroup as given by Theorem 2.4. 

(1) If 5, 1, 2, 3, 4S C C C C= < + + + + >  for 0(5)C º . Then, we write

5, 1, 2, 3, 4 {0,5,10,15,..., , ...}S C C C C C= < + + + + > = ® . Thus S  is Arf  since S  

is saturated. Let { : {1,2,..., ( )}}it i n S" Î  be the sequence of positive integers number. 

Then, we find that 1 1 4i i it s s -= - - =
 for {1,2,..., ( )}i n S" Î  from S  is a Arf 

numerical semigroup.  

(2) 5, , 1, 2, 4S C C C C= < + + + >  for 2(5)C º . Then, we write

5, , 1, 2, 4 {0,5,10,15,..., 2, , ...}S C C C C C C= < + + + > = - ® . Thus S  is Arf since

S  is saturated. Let { : {1,2,..., ( )}}it i n S" Î  be the sequence of positive integers 

number. So, we find that 1 1 4i i it s s -= - - =
 for {1,2,..., ( ) 1}i n S" Î - , and

( ) ( ) ( ) 1 1 ( 2) 1 1n S n S n St s s C C-= - - = - - - =
 
from S  is a Arf numerical semigroup. 

(3) 5, , 1, 3, 4S C C C C= < + + + >  for 3(5)C º . Then, we write

5, , 1, 3, 4 {0,5,10,15,..., 3, , ...}S C C C C C C= < + + + > = - ® . Thus S  is Arf  since

S  is saturated. Let { : {1,2,..., ( )}}it i n S" Î  be the sequence of positive integers 

number. So, we find that 1 1 4i i it s s -= - - =
 for {1,2,..., ( ) 1}i n S" Î - , and

( ) ( ) ( ) 1 1 ( 3) 1 2n S n S n St s s C C-= - - = - - - =
 
from S  is a Arf numerical semigroup.  

(4) 5, , 2, 3, 4S C C C C= < + + + >  for 4(5)C º . Then, we write

5, , 2, 3, 4 {0,5,10,15,..., 4, , ...}S C C C C C C= < + + + > = - ® . Thus S  is Arf  since

S  is saturated. Let { : {1,2,..., ( )}}it i n S" Î  be the sequence of positive integers 

number. So, we find that 1 1 4i i it s s -= - - =
 for {1,2,..., ( ) 1}i n S" Î - , and

( ) ( ) ( ) 1 1 ( 4) 1 3n S n S n St s s C C-= - - = - - - =
 
from S  is a Arf numerical semigroup.  

 

Example 2.10. Let 3,8,10 {0,3,6,8, ...}S = < > = ®  be a saturated numerical semigroups. 

Then, S  is Arf and ( ) 3m S = , ( ) 7f S =  and ( ) 8C C S= = . Thus, we write that

1 1i i it s s -= - -
 for { }1,2,3i Î

 
from S  is Arf numerical semigroup. So, we obtain the 

sequence of  S  such that { }2,2,1 . Because, 

1 1 0 1 3 0 1 2t s s= - - = - - =  

2 2 1 1 6 3 1 2t s s= - - = - - =
 and 

3 3 2 1 8 6 1 1t s s= - - = - - =  . 
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ÖZET 

Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemini anlatan kaynaklar sınırlı sayıda olduğundan bu 

dönemle ilgili bilgiler genellikle bu kaynaklardan aktarılmıştır. Osmanlı küçük bir beylik iken 

sürekli toprak kazanarak büyüdüğünden başkenti de üç defa değişmiş ve bundan dolayı 

devlete ait sınırlı sayıdaki arşiv belgesi ve diğer yazılı kaynaklar kaybolmuş, bozulmuş veya 

değiştirilmiştir. Bununla birlikte Osmanlı’nın ilk dönemlerine ait arşiv belgelerine az da olsa 

rastlamak mümkün olup bunlardan birisi de bu bildiri ile tanıtılmaktadır. Bu belge Sultan 

Çelebi Mehmed dönemine ait bazı olayların anlatıldığı manzum bir tarihçeye aittir. Bu 

tarihçenin yazarı belli değil ise de Topkapı Sarayı arşivleri arasında bulunması önemli ipuçları 

vermektedir. Her ne kadar bu tarihçe şimdilik bilinmeyen bir tarihçe olarak sunulabilmekte 

ise de zamanla bilinen bir esere ait sayfalar olarak da karşımıza çıkabilir. Şu anda elimizde 

sınırlı sayıda sayfası bulunmasından dolayı bu durumu tespit etmek oldukça güçtür. İlerleyen 

zamanda yapılacak analitik inceleme ve taramalar neticesinde bu eserin kimliği ortaya 

çıkabilir diye düşünüyoruz. Bu tarihçenin Topkapı Sarayı arşivinde bulunması resmî bir 

tarihçi tarafından yazıldığını düşündürmektedir. 1413 yılında yazılmış olan bu tarihçe devletin 

resmî belgeleri arasında yer aldığına göre o zamanki başkent Edirne’de arşiv belgeleri arasına 

girmiş olabilir. Yazılış tarihi mevcut eserlere göre epey eski olan bu eser özgün bir eser olarak 

tarih kaynakları arasına girebilir. Bu bildiride bu eserin düşündürdükleri ortaya konulacaktır. 

Anahtar kelimeler: Arşiv belgesi, manzum tarihçe, Çelebi Mehmed, tartışma. 

 

ABSTRACT 

Since the sources describing the founding period of the Ottoman Empire are very few, the 

information about this period was generally transferred from these sources. Since the Ottoman 

Empire was a small principality and grew by constantly gaining land, its capital city also 

changed three times, and therefore, the limited number of archives and written sources 

belonging to the state were either lost, corrupted or changed. However, it is possible to come 

across archival documents belonging to the first periods of the Ottoman Empire, but one of 

them is discussed and introduced with this paper. This document belongs to a verse history in 

which several events belonging to the period of Sultan Çelebi Mehmed are told. The author of 

this history is unknown, but the fact that it is among the Topkapı Palace archives gives 

important clues. Although this history can be presented as an unknown history for now, it 

may appear as pages belonging to a known work over time. It is very difficult to detect this 

situation due to the limited number of pages available at the moment. We think that the 

identity of this work may be revealed as a result of analytical examinations and scans to be 

made in the future. The fact that this history is in the Topkapı Palace archive suggests that it 

AN UNKNOWN RELATED TO THE PERIOD OF SULTAN CELEBI MEHMED 

POETRY HISTORY AND ITS THOUGHTS 

SULTAN ÇELEBİ MEHMED DEVRİNE AİT MEÇHUL BİR MANZUM 

TARİHÇE VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ 
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was written by an official historian. Since this history, which was written in 1413, is among 

the official documents of the state, it may have been among the archive documents in Edirne,  

the capital of that time. This work, whose date of writing is quite old compared to existing 

works, has the feature of being included in the history books as an original work. In this 

paper, the thoughts of this work will be presented. 

Keywords: Achive document, verse history, Chelebi Mahmed, discussion. 

 

GİRİŞ 

Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemine ait eserlerin büyük bir kısmı mensur, küçük bir kısmı 

ise manzum biçimde yazılmıştır. Genellikle tarihçe denilebilecek hacimde olan manzum 

eserlerin bazılarının sayfalarının eksik olması bunlarla ilgili değerlendirme yapmayı ve bu 

eserlere dayanarak bilgi vermeyi zorlaştırmaktadır. Küçük bir beylikken büyük bir 

imparatorluk hâline gelen Osmanlı, merkezileşme sürecinde üç kez başkent değişikliği 

yaşadığından sınırlı sayıdaki arşiv belgesi ile birlikte yazılı kaynakların da bir kısmı 

kaybolmuş, değişmiş veya eksik hâlde günümüze ulaşmıştır. Osmanlı’nın ilk yüz elli yıllık 

dönemine ait arşiv belgeleri yok denecek kadar az olsa da bazen birkaç sayfa da olsa bu 

döneme ait belgelere de rastlanmaktadır. İşte bunlardan birisi de bu bildiri ile tanıtılan birkaç 

sayfalık manzum bir tarihçedir. I. Mehmed dönemine ait olayların anlatıldığı bu tarihçenin 

ismi ve yazarı belli olmasa da Topkapı Sarayı arşivleri arasına girmiş bulunması resmî bir 

görevlice yazılmış olması ihtimalini ortaya koymaktadır. Bu eser şimdilik meçhul diye 

sunulabilirse de ilerleyen zamanda bilinen bir esere ait sayfalar olarak da karşımıza çıkabilir. 

Elimizde sınırlı sayıda sayfası olması sebebiyle şimdilik kesin bir bilgi ortaya koymak zor 

görünmektedir. Yapılacak analitik incelemelerle bu eserin kimliği ortaya çıkabilir. Topkapı 

Sarayı arşivinde bulunan ve 1413 yılında bitirildiği anlaşılan bu manzum tarihçenin resmî 

belgeler arasında bulunması başkent Edirne’de arşive girdiğini düşündürmektedir. Yazılış 

tarihi epey eski olan bu tarihçe özgün bir eser olarak öne çıkabilir. Şimdilik o döneme ait 

bütün manzum eserleri analitik biçimde inceleyip karşılaştırma yapamadığımızdan eserle 

ilgili kesin ifadeler kullanmamız doğru değildir. Osmanlı’nın ilk dönemlerini anlatan 

mensur/manzum eserlere bir göz attığımızda aşağıdaki eserlerin öne çıktığı görülmektedir: 

Osmanlı tarihini anlatan en eski eser Ahmedi (ö.1412)’nin 1390’da bitirip Germiyanlı 

Süleyman Bey’e sunduğu 8754 beyitlik İskendernâme’ye eklediği Dâstân-ı Tevârîh-i Mülûk-i 

Âl-i Osmân adlı 340 beyitlik parça olup bu kısım Yıldırım Bayezid’e kadar olan Osmanlı 

tarihidir ve 1410’da Emir Süleyman’a sunulmuştur.  Ertuğrul Gazi’den Emir Süleyman’a 

kadar 200 yıllık Osmanlı tarihi anlatılmıştır. 

Şükrullâh Efendi, Behcetü't Tevârîh: 1458’de tamamlanıp devrin veziriazamı Mahmut 

Paşa’ya sunulan Farsça bir eser olup Kanuni devrinde Türkçe’ye çevrilmiştir. 

Kaşifi, Gazânâme-i Rum: Farsça olan bu eser Fatih’in saray şehnamecisi Kaşifi tarafından 

yazılıp padişaha sunulmuş en eski gazavatnâme türü eserlerdendir.  

Oruç Bey, Tevârîh-i Âl-i Osmân: 1503’e kadar olan olayları anlatan bu eser  Fatih ve II. 

Bâyezid devirleri için ana kaynak olup mensur yazılan en eski Osmanlı tarihidir. 

Nişancı Mehmet Paşa, Tevârîhü's-Selâtînü'l-Osmâniyye: İki kısım olan bu eserin birinci 

bölümü Osman Gazi’den Fatih’e, ikincisi 1451-1480 arası olayları anlatır. 

Aşıkpaşazade, Tevârîh-i Âl-i Osmân: 15. yüzyıl Osmanlı tarihi için önemli bir kaynak olan 

bu mensur eser menkabe ve sohbet tarzında, Osmanlı padişahlarını birer gazi olarak gösteren, 

gazaya giden ordunun maneviyatını artıran bir halk destanı ve el kitabı mahiyetindedir. 
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Enverî, Düstûrnâme-i Enverî: 1464’te yazılan eser Aydınoğulları ve Osmanlı tarihini içeren 

3730 beyitlik bir mesnevi olup 842 beyiti Osmanlı tarihine aittir.  

Mehmed Neşrî, Cihânnümâ: II. Bayezid dönemi tarihçisine ait olan bu eser genel bir tarih 

olup 1485’e kadar olayların anlatıldığı son kısmı Osmanlı tarihi ağırlıklıdır.  

Dursun Bey, Târîhi-i Ebu'l Feth: Fatih ve II. Bayezid dönemlerinin ilk yıllarını içerir.  

Sarıca Kemal, Dâstân-ı Âli Osmân: 1490’da yazılan eser 300 beyittir.  

Behiştî, Tevârîh-i Âl-i Osmân: II. Bayezid'e kadar, manzum/mensur karışık bir eserdir. 

Hasan b. Mahmûd el-Bayâtî, Câm-ı Cem-Âyîn: Bir Oğûznâme nüshasına dayanılarak 

Osmanoğulları’nın nesep silsilesi kronolojik bilgiler ışığında anlatılmıştır. 

 

Çelebi Mehmed Devrine Ait Meçhul Manzum Tarihçe 

Yukarıda sıralanan eserler arasında geçen manzum üç eserin bu bildiride tanıtılan meçhul 
manzum tarihçe ile bir ilgisinin bulunması zayıf bir ihtimal olarak gözükmektedir. Çünkü 

1413 yılında tamamlanmış olan bu eserle adı geçen tarih kitaplarının hiçbirinin tarihi 

uyuşmamaktadır. En güçlü ilişkinin kurulabileceği eser olan ve en eski Osmanlı tarihi olarak 

sunulan Ahmedî’nin İskendernâme’sinin sonuna eklenen 340 beyitlik parça bile Yıldırım 

Bayezid’e kadar olan Osmanlı tarihini anlattığı ve 1410’da Emir Süleyman’a sunulduğundan 

böyle bir ihtimal zayıf kalmaktadır. Arşiv belgeleri arasında bulunan söz konusu manzum 

tarihçenin sadece dört sayfası mevcut olup bu sayfaların yeni harflere aktarımı  aşağıdadır: 

 müfteilün müfteilün fâilün 

Şeh Karaman oğlını ey nîk-fen 

Lutfile damad idinmiş iken 

İtdi tahallüf yine ahde o dem 

Şâh-ı cihân def’ine çekdi haşem 

Las dahı sâir-i hükkâmile 

Dergehe leşker-keş olup tâmmile 

Vardı Karamana şeh-i kâm-kâr 

Çekdi alay leşker-i encüm-şi’âr 

Gâlib olup düşmene kişver-güşâ 

Sânî vezîr oldı Timurtaş Paşa 

Rumili beglerbegisiyidi taht 

Zamm-ı vezâretle şeref buldı samt 

Saruca Paşa idi âlî-makâm 

Anatolu vâlîsi ey nîk-nâm 

Çün Karaman oğlını şeh gûş-mâl 

Virdi gelüp Bursaya ferhunde-fâl 

Las sipâhî o seferde meger 

İtmiş idi merhalelerde zarar 

Adlile şeh def’-i sitem eyledi 
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Lutfile serdârlarını yolladı 

Anun içün las kralı inâd 

İtdi olup bâis-i gazv u cihâd 

Serf ilinün tahtı idi Tırnavi 

Su sanursun yurdı ocağı evi 

Nigebolu birle Silistre diyâr 

Âsî iken açdı hüdâvendigâr 

Yeri kral tahtı olup (hep) kamu 

Eylediler leşker-i dîne gulû 

Kosovada iki sipeh oldı cem’ 

Hasm idi pervâne zafer tîğ şem’ 

Cengde nusret bulup erbâb-ı dîn 

Kaçdı perâkende düşüp müşrikîn 

Şem’-i vücûdına şehün bir esîr 

Sundı bıçak kat’ıla oldı megîr 

Buldı şehâdetle hayât-ı ebed 

Toyladı dîdârıla Hayy u Samed 

Şâh-ı cihân itdi tahammül o dem 

Eyledi fermân o muzaffer-haşem 

Rumili beglerbegisi der-zamân 

Bâyezîd oldı paşa varup revân 

Musa Begi soyladı bir kâğıda 

Atı batup balçığa ol çağda 

Fursatıla avladılar der-zamân 

Virmediler bir nefes ana emân 

Bitürüp işini şehe gitdiler 

Bursaya tâbûtını nakl itdiler 

Dahı Süleymân Çelebi oğlını 

Saklar iken tekfûr-ı Kostantini 

Salıvirüp Eflaka kaçar iken 

İtdi tecessüs anı şâh-ı zemen 

Tutdı hemân yire çeküp hakladı 

Bir köyi timar virüp sakladı 

Sonra vefât itdi olup fitne def’ 
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Hayr ile Hak şûr u şer kıldı ref’ 

Sekz yüz on altı hiciriyye bil 

Oldı Muhammed şeh-i dîn müstakil 

SONUÇ 

Bu tebliğde sadece birkaç sayfası elde bulunan manzum bir tarihçe tanıtılmaya çalışılmıştır. 

Bu tarihçe Topkapı Sarayı arşiv belgeleri arasında bulunan dört sayfadan hareketle bazı 

tahminler yapılabilen, Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu Çelebi Mehmed dönemine ait 

olduğu anlaşılan bir eserdir. Bu tarihçenin arşiv belgeleri arasına girmiş olmasına bakılarak 

resmî bir tarihçi tarafından kaleme alındığı düşünülebilir. Bu esere ait sayfaların birinde tek 

beyit hâlinde I. Mehmed’in müstakil şah unvanıyla tahta çıktığı 816/1413 tarihinin yer alması 

bu sayfanın eserin son sayfası olduğunu düşündürmektedir. Bu durumda bu eser Sultan I. 

Mehmed’in müstakil bir padişah olarak tahta oturduğu tarihe kadarki savaş ve seferlerini 

anlatan bir eser olarak da düşünülebilir ki sayfaların analizi bu durumu ortaya koymaktadır. 

Mevcut sayfalarda toplam 28 beyit bulunmakta olup sadece bu beyitlere dayanarak kesin 

yargılarda bulunmak doğru görünmemektedir. 

 

KAYNAKÇA 

BOA (Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı / Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi) 
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https://tr.wikipedia.org/wiki/Osmanl%C4%B1_tarih%C3%A7iler_listesi 
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Yüksek Elektrik Mühendisi  

 

ÖZET 

Enerji, insanlığın en önemli yaşam kaynağıdır. Çünkü insanlar yaşamak ve yaşamlarını 

sürdürebilmek için enerjinin her çeşidine muhtaçtırlar. Isıtma, soğutma, ulaşım, aydınlatma, 

yemek vb. gibi ihtiyaçların hepsi enerjinin farklı formları ile karşılanmaktadır. Dünya 

pazarlarında ülkemizin rekabet gücünü artırmak üzere ekonomiyi büyütecek ve yaşam 

standartlarını yükseltecek yeterli, sürekli ve temiz enerjinin temini, güvenilir ve sürdürülebilir 

enerji politikaları ile mümkündür. Enerjinin yeterli, zamanında, kaliteli, ekonomik, güvenilir 

ve temiz olarak sunumu günümüzde ülkelerin gelişmişlik düzeylerini belirleyen en önemli 

göstergelerden biridir. Türkiye’de, 2019 yılında toplamda 144,2 MTEP enerji arzı 

gerçekleşmiştir ve 83 milyonluk nüfusa sahip ülkemizde kişi başı enerji arzı ise yaklaşık 

1.734 KEP olmuştur.  Enerji arzında %29,03 oranı ile kömür ilk sırada bulunurken, petrol  

%28,7'lik oranla ikinci, doğalgaz ise 25,7'lik oranla üçüncü sırada yer almaktadır. Bu da 

toplam arzda fosil yakıtların oranının %83,5 olduğunu göstermektedir. Geri kalan 16,7'lik 

kısım ise hidrolik dahil yenilenebilir enerji kaynaklarının oranıdır. 2019 yılında yaşanan enerji 

tüketim oranları incelendiğinde, en çok enerjinin tüketildiği alanların %24,08 ile sanayi, 

%23,45 ile çevrim ve enerji, %19,32 ile ulaştırma, %16,21 ile konutların olduğu 

görülmektedir. Geriye kalan % 16,94’lük kısmın ise ticaret ve hizmet, tarım ve hayvancılık ve 

diğer sektörlerde kullanıldığı görülmektedir.  

Yapılan çalışmada doğal gazın Türkiye’de elektrik enerjisi üretimindeki payının %25,7 

olduğu görülmüştür. Doğal gaz santrallerinin elektrik enerjisi üretimindeki payının 

düşürülmesi gerekir. Bunun nedeni bu kaynağın genelde ithal edilmesi ve çevreye zararlı 

gazlar yaymasıdır. Bundan dolayı fosil yakıtların hem atmosferi kirletmesi, hem de yakın 

zamanda tükenecek olması sebebiyle enerji ile ilgili politikaların yerli, yeni ve yenilenebilir 

enerji kaynakları üzerinde yürütülmesinde yarar vardır. Enerji politikaları üretilirken tek 

kaynağa ağırlık vermeden yakıt çeşitlendirilmesine de gidilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Fosil Yakıt, Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları 

 

ABSTRACT 

Energy is the most important source of life for humanity. Because people need all kinds of 

energy to live and maintain their lives. Heating, cooling, transportation, lighting, food, etc. All 

of these needs are met with different forms of energy. In order to increase the competitiveness 

of our country in the world markets, the supply of sufficient, continuous and clean energy that 

will grow the economy and raise the living standards is possible with reliable and sustainable 
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energy policies. The provision of sufficient, timely, high quality, economical, reliable and 

clean energy is one of the most important indicators that determine the development level of 

countries today.  

In Turkey, a total of 144.2 MTEP energy supply was realized in 2019 and the energy supply 

per capita in our country with a population of 83 million was approximately 1,734 KEP. Coal 

ranks first in energy supply with 29.03%, oil ranks second with 28.7%, and natural gas ranks 

third with 25.7%. This shows that the ratio of fossil fuels in the total supply is 83.5%. The 

remaining 16.7 percent is the ratio of renewable energy resources, including hydraulics. When 

the energy consumption rates experienced in 2019 are examined, the areas where the most 

energy is consumed are industry with 24.08%, cycle and energy with 23.45%, and 19.32%. 

transportation and housing with 16.21%. It is seen that the remaining 16.94% is used in trade 

and service, agriculture and animal husbandry and other sectors. 

In the study, it was seen that the share of natural gas in electricity energy production in 

Turkey is 25.7%. The share of natural gas power plants in electricity generation should be 

reduced. This is because this source is generally imported and emits harmful gases to the 

environment. Therefore, since fossil fuels both pollute the atmosphere and will be depleted in 

the near future, it is beneficial to carry out energy-related policies on domestic, new and 

renewable energy sources. While producing energy policies, fuel diversification should be 

done without giving weight to a single source. 

Keywords: Fossil Fuel, New and Renewable Energy Sources 

 

1. GİRİŞ 

Enerji, bir düzenin var olan fiziksel ve/veya kimyasal yapısını değiştirmek için yanı farklı bir 

forma dönüştürmek için uygulanması gereken iş gücünün, iş yapabilme kabiliyetinin ve 

yeterliliğinin adıdır. Yeryüzünün ve uzayın her alanında ve aşamasında bir enerji kaynağı 

mevcuttur.  Enerji bir cismin yapısal özelliği olduğundan, tek başına yoktan var olan, üretilen 

veya yaratılan bir şey değildir. Skaler ve türetilmiş bir büyüklüktür [1]. Dolayısı ile enerji, 

fiziksel ve kimyasal bütün olaylarda mekanik, ısı, elektrik, manyetik gibi çeşitli formlara 

dönüştürülen veya olduğu şekli ile kullanılan bütün formların genel adıdır. İnsanlar, tarih 

boyunca enerjinin her çeşidini kullanmışlardır. Ancak yapısı gereği maddelerde bulunan 

enerjinin kullanılabilinir bir forma dönüştürülmesi her dönem için mümkün olmamıştır. 

Uygun ortamların oluşması ile yani tarihi gelişim sürecinde teknolojik ilerlemeler, bilimsel 

gelişmeler neticesinde, bir yönü ile makineye olan gereksinimin artması ile yeni enerji 

kaynakları keşfedilmiş, dönüştürülmeye ve kullanılmaya başlanmıştır.  

Enerji, insanlığın en önemli yaşam kaynağıdır. Çünkü insanlar yaşamak ve yaşamlarını 

sürdürebilmek için enerjinin her çeşidine muhtaçtırlar. Isıtma, soğutma, ulaşım, aydınlatma, 

yemek vb. gibi ihtiyaçların hepsi enerjinin farklı formları ile karşılanmaktadır. Hayatın her 

alanında kullanılan enerjiye ülkelerin, toplumların talebi artan nüfus oranı, şehirleşme ve 

kentleşme oranlarındaki artış, ekonomik büyüme, bilimsel ve teknolojik gelişmeler, dünyanın 

hızla dijitalleşmesi, ulaşım ağlarının genişlemesi, sanayide ve endüstride yaşanan gelişmeler 

gibi nedenlere bağlı olarak her geçen gün artırmaktadır  [2].   
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Araştırmacılar enerji arzında yaşanan büyük talep artışlarını karşılamak için bir yandan yeni 

enerji kaynaklarına ulaşmaya, diğer yandan ise var olan enerji kaynaklarını daha verimli bir 

şekilde kullanmanın yollarını bulmaya yönelmişlerdir. Ekonomik büyümedeki önemli rolüyle 

de enerji, kalkınma programlarının vazgeçilmez bir unsuru; enerji politikaları ise, 

sürdürülebilir kalkınma planlarının önemli bir parçasıdır. Dünya pazarlarında ülkemizin 

rekabet gücünü artırmak üzere ekonomiyi büyütecek ve yaşam standartlarını yükseltecek 

yeterli, sürekli ve temiz enerjinin temini, güvenilir ve sürdürülebilir enerji politikaları ile 

mümkündür. Ayrıca enerjinin yeterli, zamanında, kaliteli, ekonomik, güvenilir ve temiz 

olarak sunumu günümüzde ülkelerin gelişmişlik düzeylerini belirleyen en önemli 

göstergelerden biridir. Enerjinin yalnızca toplumların temel yaşam gereksinimlerinin 

karşılanmasında ve ekonomik kalkınmasında değil, uluslararası politikalara yön verilmesinde 

de etkili bir güç olduğu bilinmektedir [3,4]. Bu nedenle, bu güce sahip olmak geleceğin 

dünyasını şekillendirmekte etkin bir rol almayı getirecektir. 

20. yüzyılın ikinci yarısında farklı nedenler ile oluşan enerji krizleri ve özellikle fosil yakıt 

kaynaklarının arzı ile ilgi meydana gelen problemler, devletlerin ve toplumların enerjiye 

bakışlarında radikal kırılmaların oluşmasına sebep olmuştur. Önceleri ucuz ve sınırsız olarak 

görülen enerji kaynaklarının, düşünüldüğü gibi sınırsız olmadığı ve devletler için maliyet 

girdilerinin çok yüksek olabileceği anlaşılmış, enerjiye ulaşımın her zaman için mümkün 

olamayacağı belirgin bir şekilde görülmüştür. Belirginleşen diğer bir husus ise enerjinin 

devletlerin kalkınması, toplumsal yaşam standartları ve refah seviyesinin yükselmesi için artık 

hayati bir role sahip olduğu, temel bir ihtiyaç haline dönüştüğü gerçeğinin alenileşmiş 

olmasıdır. Yakın yüzyıllarda kullanılmaya başlanan elektrik gibi yeni, ikincil enerji 

formlarının olmadığı bir dünya hali tasavvuru pek mümkün değildir artık. Dolayısı ile 

yaşanan krizlere bağlı olarak, kalkınmada sürdürülebilirliğinin, enerji kaynaklarına ulaşımda 

sürekliliğinin sağlanması gibi hususları her dönem için kriz ve problem olmaktan çıkaracak 

yeni stratejiler geliştirilmesi, politikaların üretilmesi gerektiği değerlendirilmiştir [3,4]. 

Yeryüzünde hazır olarak bulunan fosil yakıt kaynakları, sanayi devrimi ile birlikte büyük bir 

değer artışı yaşamıştır. Daha önce ne olduğu ve nasıl kullanılacağı pek bilinmeyen, basit 

işlemler için kullanılan bu yakıt türleri, enerji alanındaki kullanılabilirliklerinin ortaya 

çıkması ile büyük bir ilginin merkezine oturmuş oldular. Büyük rezervler halinde bulunmaları 

bir tarafa, bu kaynakların işletmesinin düşük maliyetlerle gerçekleşmesi ve küçük işlemler ile 

dahi yanma reaksiyonuna sokulduklarında çıkan enerjinin büyük oranlara ulaşması, bu 

kaynaklara olan ilgiyi daha da artırmıştır [5]. Ancak, ilk dönemlerden itibaren kaynaklara 

yaklaşımların ve kaynakların kullanımlarında başvurulan yöntemlerin sorumsuzluk, plansızlık 

ve kontrolsüzlük içerdiği görülmektedir. Kaynakları tedarik eden veya kullanan devletler veya 

şirketler, ekonomik kazançlarını artırmak adına fosil kaynakların kullanımının dereleri, içme 

sularını, havayı, çevreyi kirlettiği gerçeğine ilk dönemlerde bilinçli bir şekilde duyarsız 

kalmış ve bu gerçeği geri planda tutulmuşlardır. Bu kaynakların kullanımının yarattığı 

olumsuzlukların dünyanın gündemine güçlü bir şekilde gelişi ancak 20. yüzyılın ortalarında 

mümkün olmuştur. Enerji arzında yüksek oranlarda kullanılan fosil yakıt kaynaklarının, 

doğadaki karbon emisyonu ve sera gazı salınımı oranlarında meydana gelen yüksek artışların 

en önemli sebebi olduğu ve bu durumun dünyada bir felaketin habercisi olarak iklim 

değişikliğini meydana getirdiği artık herkes tarafından kabul gören bir olguya dönüşmek 

üzeredir. 
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Diğer taraftan elzem bir hale dönüşen ve dünyanın gündemine güçlü bir şekilde gelen bir 

başka konu ise, bu kaynakların kendisini yenileyememeleri, yani tükenir enerji kaynakları 

olmaları nedeni ile yoğun kullanıma bağlı olarak kaynak rezervlerinin her geçen gün 

azalmasıdır. Dünya genelindeki petrol ve doğalgaz rezervlerinin 50 yıl içerisinde, kömür 

rezervlerinin ise 132 yıl içerisinde tükeneceği ön görülmüştür [23].  

Toplumlar için enerjinin tüketimi ile enerjiye bağımlılık birbirini etkileyen ve tetikleyen 

faktörler hale gelmiş, enerjinin neredeyse bütün çeşitleri mutlak gereksinim konumda 

görülmektedir. Bu doğrultuda toplumlarda artan enerji taleplerini karşılamak için ülkeler 

temiz, güvenilir, kesintisiz, düşük maliyetli, kaliteli ve verimli enerji arzı oluşturacak 

politikalar üretmeye başlamışlardır [7]. Burada toplumlar için temel strateji, enerji alanında 

“kendi kendine yeten olmak” ideali olmuştur.  

Oluşturulan politikaları iki ana sütuna ayırmak mümkündür. Bunlardan birincisi, enerjinin 

verimli kullanılması ve doğru bir şekilde yönetilmesidir. Enerji alanında yapılacak olan 

tasarruflar sayesinde var olan enerji ile çok daha fazla iş yapılması hedeflenmektedir. İkinci 

politika ise yeni, yenilenebilir, tükenmez enerji kaynaklarının kullanımını artırmaktır. Enerji 

kaynaklarında çeşitliliği artırarak ve enerji arzını yenilenebilir enerji kaynakları üzerinden 

temin ederek enerji üretiminde fosil yakıt kaynaklarına olan bağımlılığın ortadan kaldırılması, 

bu kaynakların doğaya verdiği zararların önüne geçilmesi, başka ülkelere veya belli 

coğrafyalara bağımlılığın olmaması, üretimde sürekliliğin sağlanması hedeflenmektedir [4].  

Fosil yakıt kaynakları bakımından zengin rezervlere sahip olan ülkeler bile yeni dönem enerji 

politikaları ile ilgili çalışmalar yürütmektedir  

2. ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

2.1. Türkiye' de Enerjinin Görünümü 

Türkiye enerji kaynağı olarak kullanılan fosil yakıtlar bakımından çok fakir bir ülkedir. 2019 

yılında enerji arzında doğal gazın hemen hemen %100’nü, ham petrolün %92’sini, taş 

kömürün ise  %94,9’unu,  toplamda ise kaynakların %80,1'lik bölümünü ithalat yolu ile 

karşılamıştır [6]. Ancak, ülkemizde birçok petrol, doğalgaz, kömür kaynağı arama çalışmaları 

devam etmekle birlikte, Karadeniz bölgesinde 2020 yılında yapılan aramalar neticesinde 

bulunan doğal gaz rezervinin ülkemize ekonomik ve toplumsal anlamda büyük bir katkı 

sağlayacağı belirtilmektedir. Yapılan ilk değerlendirmelerde, keşfedilen doğal gaz rezervinin 

toplamda 540 milyar m
3
 olduğu ve bu miktarın Türkiye’nin doğalgaz tüketiminin yaklaşık 

%30'nu karşılayacağı hesaplanmaktadır. [8]. Bu rezervlerin kullanılmaya başlanması ile 

birlikte ülkemizin doğal gazda dışa bağımlılık oranı ciddi anlamda düşecektir. 

2019 yılı verilerine göre Türkiye yaklaşık 45 milyar m
3
 doğalgaz ithal etmiştir. Bu ithalde 

ülkelerin payı %33,61 ile Rusya, %21,2 ile Azerbaycan, %17,11 ile İran şeklinde olmuştur. 

2020 yılında ise en çok doğalgaz ithal edilen ülkelerin sıralaması değişmemekle birlikte 

alınan gaz miktarında %6,45 oranında artış olmuş ve ülkelerden alınan gazların oranlarında 

değişiklikler gerçekleşmiştir. Buna göre ithal edilen yaklaşık 48 milyar m
3
’lük gazda Rusya 

%33,59 Azerbaycan %24 ve İran %11,06 oranlarında paya sahiptir [9].  

2019 yılında ülkemizin petrol ithalatında Rusya %35,4 pay ile birinci sırada yer alırken, onu 

%21,3 ile Irak ve %7,1 ile Kazakistan takip etmiştir. 2020 yılında ise ilk üçte sırayla Irak, 

Rusya ve Kazakistan yer almıştır. Geçen yıla kıyasla Rusya’nın toplam petrol ithalatımızdaki 

payı azalırken, Irak’ın payında artış meydana gelmiş, toplam ithalat ise %9,67 azalmıştır. 
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Buna göre 2020 yılında Türkiye’nin ithal ettiği 40.502.790,620 ton petrolün yaklaşık %29,1’i 

Irak’tan, %21,2’si Rusya’dan, %8,2’si ise Kazakistan’dan gelirken, bunu %7,9 ile Suudi 

Arabistan takip etmiştir[10,11]. 

2019 yılında ülkemizin gerçekleştirdiği kömür ithalatı 38,79 milyon ton olarak 

gerçekleşmiştir.  2020 yılında ise bu miktar 39,38 milyon ton düzeyine çıkmıştır. 2019 yılı 

verilerine göre en fazla kömür ithal ettiğimiz ülkeler %47,7 ile Kolombiya, %34,4 ile Rusya, 

%7,5 ile Avusturya şeklinde olmuştur. Türkiye'de taş kömürü tüketiminde en büyük payı 

yaklaşık %50 ile termik santraller oluşturmaktadır [12]. 

Toplam birincil enerji tüketiminde ithalat oranı diğer yıllara göre düşüş yaşayarak 2019 

yılında %69 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında bu oran 72,4, 2014 yılında ise %76,3 

seviyelerindeydi. Tüketimdeki %69’luk ithalat oranında en yüksek pay ise %35,1 ile Rusya'ya 

aittir. Bunu %9,3 ile Irak, %8,8 ile Kolombiya, %8,0 ile İran, %7,3 ile Azerbaycan takip 

etmektedir [13]. 2019 yılında Türkiye'de enerji arzında kaynakların payı Şekil 1’de 

verilmiştir. 

 

 
Şekil 1. Türkiye' de enerji arzında kaynakların payı 

 

Türkiye’de, 2019 yılında toplamda 144,2 MTEP (ton eşdeğer petrol) enerji arzı 

gerçekleşmiştir ve 83 milyonluk nüfusa sahip ülkemizde kişi başı enerji arzı ise yaklaşık 

1.734 KEP olmuştur.  Enerji arzında kullanılan kaynaklarda %29,03 oranı ile kömür ilk sırada 

bulunurken, petrol  %28,7'lik oranla ikinci, doğalgaz ise 25,7'lik oranla üçüncü sırada yer 

almaktadır. Bu da toplam arzda fosil yakıtlarının oranının %83,5 olduğunu göstermektedir. 

Geri kalan 16,7'lik kısım ise hidrolik dahil yenilenebilir enerji kaynaklarının oranıdır. Enerji 

tüketim oranları sektörel bazlı incelendiğinde, en çok enerjinin tüketildiği alanların %24,08 

ile sanayi, %23,45 ile çevrim ve enerji, %19,32 ile ulaştırma, %16,21 ile konutların olduğu 
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görülmektedir. Geriye kalan % 16,94’lük kısmın ise ticaret ve hizmet, tarım ve hayvancılık, 

diğer sektörlerde kullanıldığı görülmektedir [6,14]. Ülkemizde karayolu ağlarının çok güçlü 

olması ve ulaşımın daha çok bu ağlar üzerinden gerçekleşmesi, ulaştırma alanında harcanan 

enerji miktarını artırmaktadır. Diğer taraftan her geçen gün gelişen havayolu ve rayli sistem 

ulaşımı da tüketimi artıran önemli nedenlerdendir. 

2020 yılında ise toplam birincil enerji arzı ise %2,05 oranında artarak 147,2 milyon tep olarak 

gerçekleşmiştir. Birincil enerji arzındaki yerlilik oranı ise %30 seviyesindedir [15]. Yıllara 

göre Türkiye’nin enerji arzı miktarında gerçekleşen değişim çizelge-1’de sunulmuştur [13]. 

 

Çizelge 1: Türkiye’de yıllara göre enerji arzı 

YILLAR 1990 2002 2017 2018 2019 2020 

Toplam Enerji Talebi 

(Milyon TEP) 
52,5 77,1 145,3 143,7 144,2 147,2 

Türkiye’nin, 2003 yılından sonra yakaladığı yıllık ortalama %5,6'lık yüksek büyüme oranı 

beraberinde enerji talebi oranlarında da artışın olmasını getirmiştir. Ülkemizde her yıl, bir 

önceki yıla göre ortalama %3,6’lık bir enerji talebi artışı oluşmuştur [6]. Türkiye‘deki enerji 

arzında yaşanan değişime bakıldığında, 2002 yılında 77,1 MTEP olan enerji arzının 18 yıl 

içerisinde % 90,1 oranında atış göstererek 147,2 MTEP seviyesine geldiği görülmektedir. 

Türkiye’de elektrik enerjisi üretiminde kömür, doğalgaz ve hidrolik kaynakların kullanım 

oranı çok yüksek seviyelerde gerçekleşmektedir. Rüzgar, güneş, jeotermal ve diğer enerji 

kaynaklarının elektrik enerjisi üretimindeki payları ise yüzde olarak düşük seviyelerde 

bulunmaktadır. Fosil yakıtlardan petrolün elektrik üretiminde payı yok denilecek kadar az 

iken, nükleer enerjiden faydalanma ise henüz mümkün olmamıştır. Buna karşın atık ısı, 

biyoyakıt gibi enerji kaynaklarından faydalanmaktadır. Türkiye elektrik enerjisi üretiminde 

nükleer enerjiden hiçbir dönem de faydalanamamıştır. Ancak, kurulumu tamamlanacak olan 

4.800 MW'lık Akkuyu ve 4.480 MW’lık Sinop nükleer santralleri ile ilk defa Türkiye’nin 

elektrik enerjisi portföyünde nükleer enerji yer alacaktır. 2020 yılında Türkiye' de üretilen 

elektrik enerjisinin kaynaklara göre dağılımı Şekil 2'de verilmiştir [6]. 
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Şekil 2. Türkiye' de elektrik üretimin kaynaklara göre dağılımı-2020 

 

2020 yılında Türkiye’de elektrik enerjisi üretimin %34,84'lük kısmının kömürler tarafından 

sağlandığı görülmektedir. Bunu %25,61’lik oranla hidrolik, %22,65’lik bir oranla doğalgaz 

takip etmektedir. Hidrolik hariç yenilenebilir enerji kaynakların oranı ise %16,9 şeklindedir. 

Bunlar içerisinde en yüksek oran %8,14’lük oran ile rüzgar enerjisine aittir. Güneş enerjisinin 

oranı ise % 3,59’dur. Toplamda yenilenebilir enerji kaynakların oranı %42,28 olarak 

gerçekleşmiştir. Elektrik tüketimi sektör bazında incelendiğinde, sanayi sektörünün elektrik 

tüketimin neredeyse yarısını tek başına gerçekleştirdiği görülmektedir. Bu sektörün 

tüketimdeki payı %42,7 oranındadır. Bunu %25,8 ile mesken, %24,7 ile ticaret ve kamu, 

%4,6 ile tarım ve sulama, %2,2 ile aydınlatma sektörleri takip etmektedir [13].  Aydınlatmada 

belirlenen %2,2’lik kısım sokak, cadde, otoyol, köprü-geçit, park-bahçe, karayolu gibi dış 

mekan aydınlatmasında kullanılan orandır. Türkiye genelinde dış mekan aydınlatması için 

kullanılan armatür sayısı milyonları bulmaktadır. 2015 yılında bu sayının yaklaşık 7 milyon 

olduğu belirtilmektedir [16]. Ancak, aydınlatma tüketimleri sadece yol, köprü, park gibi dış 

ortamlarda değil, diğer sektörlerin tüketimleri içerisinde de yüksek oranlara sahiptirler. 

Toplam elektrik tüketimlerinin içerisindeki aydınlatma için kullanılan elektrik oranı sektörel 

bazlı incelendiğinde, bu oranın endüstri kuruluşlarında yaklaşık %10, ofislerde yaklaşık %40, 

hanelerde yaklaşık %30, alışveriş merkezi gibi ticarethanelerde yaklaşık %30 seviyelerinde 

olduğu görülmektedir. Buna göre Türkiye’de tüketilen elektrik enerjisinin yaklaşık %20’si 

aydınlatma için kullanıldığı belirtilmektedir [17]. 

Türkiye’de elektrik üretiminde kullanılan kaynakların payı yıllar içerisinde büyük değişimler 

göstermiştir. 20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren günümüze kadar olan süreç incelendiğinde, 

elektrik üretimde 1975 yılında kömür, petrol ve hidrolik kaynaklar ağırlıklı kullanılırken, 

günümüzde kömür, doğalgaz, hidrolik kaynaklar ağırlıklı olarak kullanılmaktadır. 1975 

yılından önce petrol ağırlıklı yapılan üretim, bu yıllarda dünya genelinde yaşanan petrol 

krizlerinin de büyük etkisi ile yerini daha çok kömür kaynaklı üretime bırakmıştır. Diğer 
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taraftan, gelişen süreç içerisinde üretimde kullanılan enerji kaynaklarında çeşitlilik sağlanmış, 

üretime yeni, yenilenebilir enerji kaynaklar dahil edilmiştir. Türkiye'nin yıllara göre elektrik 

üretiminde kaynakların payı Şekil 3'de verilmiştir [14]. 

 

 
Şekil 3. Türkiye' nin yıllara göre elektrik üretiminde kaynakların payı 

 

Türkiye’de üretilen elektrik enerjisi miktarının yıllara göre dağılımına bakıldığında, 1975 

yılında 15.623 GWh, 1988 yılında 48.49 GWh, 2005 yılında 161.957 GWh ve 2020 yılında 

304.612 GWh enerji üretildiği görülmektedir.  Türkiye’nin nüfusu 1975 yılında 37,5 milyon 

iken, yaklaşık %123'lük artışla 2020 yılında 83,6 milyon olmuştur. Buna mukabil, 1975 

yılında kişi başı tüketilen enerji 387 kWh iken,  2020 yılında %841,9’luk artışla 3.644 kWh 

olmuştur [6,14]. Elektrik enerjisi üretiminde petrolün payı 1975 yılında %34,5 iken, bu oran 

günümüzde %0,23 oranlarına kadar düşmüştür. Hidrolik gücün yıllar içerisindeki payı 

dalgalanmalar yaşasa da, üretimdeki en yüksek payına %60,3'lük oranla 1988 yılında 

ulaşmıştır. Rüzgar, güneş, jeotermik gibi yenilenebilir enerji kaynakların oranı ise yıllar 

içerisinde büyük bir artış göstermiştir. 1988 ve 2005 yıllında %0,1 oranında olan bu 

kaynaklar, 2020 yılına gelindiğinde %14,9 gibi büyük bir artışla yaklaşık %15 seviyelerine 

ulaşmıştır. 2005 yılında fosil yakıtların toplam üretimdeki payı %75,4 iken bu oran 2020 yılı 

itibari ile %57,72 olmuştur. Ancak burada değerlendirilmesi gereken bir hususta elektrik 

enerjisinin 1970’lı yıllarda her yere ulaştırılamamış olmasıdır. 1975 yılında Türkiye’nin 

şehirli nüfusu %42 iken, köylü-kır nüfusu ise %58’dir. Toplam 36.115 köy ve belde var iken 

bunun ancak % 20,66’sına, yani 7.462 yerleşkeye enerji verilebilmiştir. 1988 yılında bu oran 

%  99 seviyesine gelmiştir [18]. 1975 yılında kurulu güç 4.186,6 MW iken üretilen toplam 

enerji 15.622,8 GWh’tir [19]. 
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2020 yılı itibari ile Türkiye’nin elektrik üretiminde kurulu gücü 95.964 MW olmuştur ve 

bunun sadece %22,5'i EÜAŞ'a yani kamuya aittir. Kurulu güçte en büyük pay hidrolik 

santrallere aittir. Kurulu gücünün kaynaklara göre dağılımı çizelge 2’de verilmiştir [20] 

 

Çizelge 2. Türkiye kurulu gücün kaynaklara göre dağlımı 

KAYNAKLAR MW % 

Hidrolik 30.983 32,29 

Doğalgaz 25.846 26,93 

Linyit+Taş Kömür 10.931 11,39 

İthal Kömür 8.987 9,36 

Rüzgar 8.740 9,11 

Güneş 6.671 6,95 

Jeotermal 1.613 1,68 

Biyoyakıt 1.107 1,15 

Sıvı Yakıtlar+Asfaltit 716 0,75 

Atık Isı 370 0,39 

Toplam Kurulu Güç 95.964 100 

 

 

2009 ve 2019 yılları için birincil enerji kaynaklarına göre Türkiye Kurulu Gücü çizelge 3’ te 

verilmiştir [22].  

 

Çizelge 3. 2009 ve 2019 yılları için birincil enerji kaynaklarına göre Türkiye kurulu gücü 

 
Kömür 

Sıvı 

Yakıtlar 

Doğal 

Gaz 

Atık 

Isı 

Çok 

Yakıtlı 
Hidrolik Jeotermal Rüzgar Güneş 

Toplam 

(MW) 

2009 10.590,3 1.699,10 11.825,6 86,5 5.137,6 14.553,3 77,2 791,6 0 44.761,2 

% 23,66 3,80 26,42 0,19 11,48 32,51 0,17 1,77 0 100 

2019 19.570,4 189,4 21.843,6 1.170,5 4.889,1 28.503,0 1.514,70 7.591,2 5.995,2 91.267,0 

% 21,44 0,21 23,93 1,28 5,36 31,23 1,66 8,32 6,57 100 

 III. INTERNATIONAL HALICH CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

 

 

               www.izdas.org                                                                                                  March 12-13, 2022, İstanbul, TURKEY659



 

 

 

2009 yılında Türkiye’nin enerjisinin %23,6’lık kısmı kömür, %26,42’lik kısmı doğalgaz, 

%32,51’lik kısmı ise hidrolik enerjiden karşılanmaktayken, bu oranlar 2019 yılında da yakın 

değerler taşımaktadır. Ancak bu yıllar arasında kurulu gücü 791,6 MW olan rüzgar enerji 

santralleri,  yaklaşık  %858 oranında artarak 7.591,2 MW kurulu güç seviyesine ulaşmıştır. 

Yine 2009 yılında kurulu bir güneş enerji santrali yokken, 2019 yılında güneş enerjisi 5.995,2 

MW kurulu güce ulaşmıştır. 2009 yılında 18.553,3 seviyesinde olan hidrolik kurulu güç, 2019 

yılında 28,503 MW, 2020 yılında 31.391 MW seviyesine gelmiştir. 1979 yılında Türkiye’nin 

toplam elektrik enerjisi kurulu gücü 5.118,7 MW iken bu oran 2009 yılında %774,5 artarak 

44.761,2 MW olmuştur. 2019 yılında ise 2009 yılına göre %113,9 oranında artarak 91.267 

MW olmuş ve toplam 304,4 milyar kWh'lık üretim ile dünya geneli 15.sırada yer almıştır.  

1979 yılından 2019 yılına kadar geçen 40 yıllık süre zarfında elektrik enerjisi kurulu gücünde 

yaşanan %1683’lük artış, Türkiye’de enerji alanında yaşanan gelişimin ne kadar büyük 

olduğunu göstermektedir.  

2020 yılı itibari ile Türkiye’de toplamda üretilen elektrik enerjisi miktarı 304.611.542 

MWh’tir. Bu üretimin kuruluşlara göre dağılımına bakıldığında, üretilen enerjinin %18,25'i 

EÜAŞ'a yani kamuya bağlı santrallerde, %0,14'ü yap-işlet-devret formülü ile işletilen 

santrallerde, %2,6'sı işletme hakkı devredilen santrallerde, %79,1'i ise serbest üretim 

şirketlerine ait santrallerinde gerçekleştiği görülmektedir [20].  

2019 yılı itibari ile yerli kaynakların Türkiye Kurulu Gücü içerisindeki payı rekor bir seviye 

olarak %61,5’dir ve yerli kaynakların elektrik enerjisi üretimindeki payı ise yine rekor bir 

seviye olarak  %61,2 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılında ise bu oran %56,4’e gerilemiştir. 

Türkiye hidroelektrik potansiyeli bakımından güçlü olan bir ülkedir. Teorik potansiyeli brüt 

olarak 433 milyar kWh/yıl, teknik potansiyeli 216 milyar kWh/yıl, kullanılabilir kısmı ise 180 

milyar kWh/yıl olarak belirtilmiştir. Bu oran Dünya teknik potansiyelinin %1,5’una, Avrupa 

teknik potansiyelinin %18’ine karşılık gelmektedir. Ülkemizde 2020 yılı itibari ile 

kullanılabilir kısımda gelinen seviye 108 milyar kWh/yıl olmuştur [21]. 

Yerli ve ithal kaynaklı elektrik enerjisi üretiminin toplam üretimdeki payının zamana göre 

değişimi şekil 4’te verilmiştir [22]. 
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Şekil 4. Yerli ve ithal kaynaklı elektrik enerjisi üretiminin toplam üretim içindeki payı  

3. SONUÇ 

Türkiye’de elektrik enerjisi ile ilgili çalışma yapan kurum ve kuruluşlar tarafından oluşturulan 

enerji politikaları ve tahmini değerler örtüşmelidir. Enerji politikaları ülkemiz tarafından 

zaman kaybetmeden yerine getirilmelidir. 

Türkiye’de meydana gelen gelişmeler yakın takip edildiğinde enerjinin bir ülke için ne kadar 

büyük bir öneme sahip olduğu ortaya çıkmaktadır. Bir ülkenin Dünya’daki ağırlığını 

belirleyen en önemli göstergelerden biri enerjidir. Bunu dikkate alarak Türkiye’de enerji 

politikaları hatasız oluşturulmalı ve uygulanmalıdır. Hiç zaman kaybetmeden Türkiye’nin 

yerli kaynaklardan olan ve elektrik enerjisi üretiminde kullanılan yenilenebilir enerji 

kaynaklarının kullanımını maksimuma çıkarmaları gerekiyor. 

Türkiye’de, 2019 yılında toplamda 144,2 MTEP enerji arzı gerçekleşmiştir ve 83 milyonluk 

nüfusa sahip ülkemizde kişi başı enerji arzı ise yaklaşık 1.734 KEP olmuştur.  Enerji arzında 

%29,03 oranı ile kömür ilk sırada bulunurken, petrol  %28,7'lik oranla ikinci, doğalgaz ise 

25,7'lik oranla üçüncü sırada yer almaktadır. Bu da toplam arzda fosil yakıtlarının oranının 

%83,5 olduğunu göstermektedir. Geri kalan 16,7'lik kısım ise hidrolik dahil yenilenebilir 

enerji kaynaklarının oranıdır. 2019 yılı itibari ile yerli kaynakların Türkiye Kurulu Gücü 

içerisindeki payı rekor bir seviye olarak %61,5’dir ve yerli kaynakların elektrik enerjisi 

üretimindeki payı ise yine rekor bir seviye olarak  %61,2 olarak gerçekleşmiştir. Diğer 

taraftan bu yılda, Türkiye' nin ihracatını yaptığı elektrik enerjisi miktarı 2.788,7 GWh iken, 

ithal ettiği miktar ise 2.211,5 GWh‘ir. Bundan dolayı enerji ile ilgili politikaların yerli, yeni 

ve yenilenebilir enerji kaynakları üzerinde yürütülmesinde yarar vardır. Enerji politikaları 

üretilirken tek kaynağa ağırlık vermeden yakıt çeşitlendirilmesine de gidilmelidir. 
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ABSTRACT 

Since most of the mineral reserves are located in forest areas covering approximately 28% of 

Turkey, mining activities are carried out largely in forest areas. Mine operation methods are 

divided into two main groups as open-pit and closed-pit operation activities. UAVs 

(Unmanned Aerial Vehicles) are preferred as a cost-effective remote sensing tool in addition 

to the flexibility, security, high mobility and programmability they provide in scientific and 

technical research. With these features, UAVs are also used in studies such as map 

production, three-dimensional (3D) modeling, determination of production amount, stock and 

casting area volume calculations, excavation planning and mapping of inaccessible points. In 

this study, the UAV-based measurement technique, which can be used to determine mass 

volumes in open-pit mines, is cheaper, faster and with higher resolution compared to existing 

methods, was evaluated. In the mapping method using UAV-based high-resolution 3D data, 

ground control points were first identified and measured, in the second stage, flights were 

carried out in the field, and then an orthophoto, point cloud and Digital Elevation Model 

(DEM) were produced with the obtained aerial photographs. In the last stage, the results 

obtained with the UAV application and the results obtained with other map production 

methods (CORS RTK and Total Station) were compared in terms of time, cost and accuracy. 

According to the results obtained, the measurements were completed in 110 minutes with 

Total Station, 90 minutes with CORS RTK and 7 minutes with UAV. When the measured 

height differences are compared; Values for Total Station, CORS RTK and UAV were 

determined as 21.49 m, 21.11 m and 20.42 m, respectively. When examined from an 

economic point of view, it has been determined that the UAV is more economical than other 

devices. Accordingly, the total cost of field and office work is 106 TL, 108 TL and 171 TL 

for the UAV, CORS RTK and Total Station, respectively. According to these results, it has 

been seen that the use of UAVs is more effective in terms of time, accuracy and cost in the 

measurement of open mining sites. 

Keywords: Open-pit mining, Mapping, UAV, 3D data 

 

ÖZET 

Maden rezervlerinin büyük bölümü ülkemizin yaklaşık %28’ini kaplayan ormanlık alanlarda 

yer aldığından, madencilik faaliyetleri büyük ölçüde orman alanlarında yürütülmektedir. 

Maden işletme metotları açık ocak ve kapalı ocak işletme faaliyetleri olmak üzere iki ana 

gruba ayrılmaktadır. İHA’lar bilimsel ve teknik araştırmalarda sağladığı esneklik, güvenlik, 

yüksek hareket kabiliyeti ve istenilen şekilde programlanabilme olanakları yanı sıra uygun 
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maliyetli uzaktan algılama aracı olarak tercih edilmektedir. İHA’lar bu özellikleri ile harita 

üretimi, üç boyutlu (3B) modelleme, üretim miktarının belirlenmesi, stok ve döküm sahası 

kübaj hesapları, kazı planlaması ve erişilemeyen noktaların haritalanması gibi çalışmalarda da 

kullanılmaktadır. Bu çalışmada, açık madenlerde kütle hacimlerinin belirlenmesinde gerekli 

verilerin mevcut yöntemlere göre daha ucuz, hızlı ve yüksek çözünürlükte alınabileceği İHA 

tabanlı ölçüm tekniği değerlendirilmiştir. İHA-tabanlı yüksek çözünürlüklü 3B verilerin 

kullanıldığı haritalama yönteminde ilk olarak yer kontrol noktaları tespit edilerek ölçümleri 

yapılmış, ikinci aşamada sahada uçuşları gerçekleştirilmiş ve daha sonra elde edilen hava 

fotoğrafları ile ortofoto, nokta bulutu ve Sayısal Yükseklik Modeli (SYM) üretilmiştir. Son 

aşamada, İHA uygulaması ile elde edilen sonuçlar ile diğer harita üretimi yöntemleriyle 

(CORS RTK ve Total Station) elde edilen sonuçlar zaman, maliyet ve doğruluk bakımından 

karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre ölçümler Total Station ile 110 dakika, CORS 

RTK ile 90 dakika ve İHA ile 7 dakikada tamamlanmıştır. Ölçülen yükseklik farkları 

kıyaslandığında; Total Station, CORS RTK ve İHA için değerler sırasıyla 21,49 m, 21,11 m 

ve 20,42 m olarak belirlenmiştir. Ekonomik açıdan incelendiğinde ise İHA’nın diğer cihazlara 

göre daha ekonomik olduğu tespit edilmiştir. Buna göre saha ve ofis çalışmalarının toplam 

maliyeti İHA, CORS RTK ve Total Station için sırasıyla 106 TL, 108 TL ve 171 TL’dir.  Bu 

sonuçlara göre İHA kullanımının açık maden sahalarının ölçümünde zaman, doğruluk ve 

maliyet açısından daha etkin olduğu görülmüştür.   

Anahtar Kelimeler: Açık maden sahaları, Haritalama, İHA, 3B veri  

 

INTRODUCTION 

In Turkey, mining activities are carried out by the state or under its leadership. Most of the 

mining activities are operated in forest areas. For this reason, mining activities to be 

conducted in forest areas are regulated by the Constitution, special laws and relevant 

legislations (Bilim, 2013). Forests and mines, which are among the most valuable natural 

resources, provide significant benefits in line with the needs of the society (Gençay, 2015). 

Thus, mining activities taking place in forest areas should be appropriately operated and 

accurately monitored using the modern technologies.  

Mine operation methods are divided into two groups as open-pit and closed-pit operation 

activities (URL-1). At the beginning of the activities applied in the open-pit mining method; 

removing the top soil and vegetation, breaking or breaking the rock layers with the help of 

explosives or machines, transporting the formed cover layer with trucks and removing the 

mine from the land (Akpınar, 1994) (Figure 1). In closed-pit mining operations, operating 

activities are carried out by opening galleries underground after the area where the mine is 

located (Acar, 2007). Various data are used in mining permits to be requested from forest 

lands subject to Article 16 of the Forest Law No. 6831. In the permitting process of the land, 

first of all, the coordinated border of the area in the form of closed polygons in square meter 

and the current level situation are determined. In this step, the elevation data on the 

topographical map or the elevation data are used. A rehabilitation project is being prepared in 

addition to the forest permit request file. 
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Figure 1. The views of open-pit mine (left) and closed-pit mine (right) operations 

 

In this process, the forest engineer who prepare and control the project generates the post-

working elevations of the field. In the mine site, work is carried out according to this project, 

in order to determine the accuracy of the process in the implementation of the project, a 

Technical Report showing the current situation is given to the Regional Directorate of 

Forestry in September every year by the survey engineers, in which the field elevations are 

processed with Total Station or GNSS-GPS. On the other hand, digital base maps, which are 

the most basic needs of mining enterprises, need to be produced in high resolution and with 

frequent intervals. Based on these maps, which have high location information, are updated 

and prepared periodically, future production planning can be done more accurately. At this 

point, UAVs, which offer effective and economical solutions in map production, three-

dimensional modeling, determination of production amount and volume calculations, draw 

attention. 

Within the scope of this study, the effectiveness of using UAV-based 3D data in mapping 

open-pit mines in forest areas was evaluated. In the study, measurements were carried out 

using three measurement methods (UAV, CORS RTK and Total Station) under the same 

conditions, and the results obtained with each method were compared according to time, cost 

and accuracy variables. 

RESEARCH AND RESULTS 

The Study Area  

The study was carried out in the open-pit mining area selected from the borders of Bolu 

Regional Directorate of Forestry (Figure 2). The study area is located in the area belonging to 

the mine located around the Çaygökpınar location of the Central Forestry Management 

Directorate (Figure 3). The sample measurement was conducted over the area between the 

coordinates 40⁰42′10″ North and 31⁰42′34″ East and 40⁰42′11″ North and 31⁰42′42″ East. The 

size of the study area is 27857.37 m
2
 (2.78 ha).  
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Figure 2. Study area location 

 
Figure 3. Open-pit mining area 

 

Data Acquisition 

In the study, measurements were carried out using three measurement methods under the 

same conditions and the results obtained with each method were compared. “Topcon 2LS-

CYGNUS” brand Total Station, “Pentax G3100-R1” brand GNSS-GPS (CORS RTK) and 

“DJI Phantom 4” brand UAV were used in the implementation of these methods (Figure 4).  

 

 III. INTERNATIONAL HALICH CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

 

 

               www.izdas.org                                                                                                  March 12-13, 2022, İstanbul, TURKEY666



A high resolution DEM (1 m) was produced with X, Y and Z (height) measurements obtained 

using Total Station and CORS RTK in the field. In this context, firstly, the coordinate 

information measured in the field was recorded in the computer environment. Then, using the 

ArcGIS 10.4 program, first the TIN model and then the DEM of the study area were produced 

from the point data. In the third method, the mapping method using UAV-based high 

resolution 3D data was implemented in three basic stages. In the first stage, ground control 

points were identified and measured. In the second stage, after the flight plan was made, 

flights were carried out on the field. In the third stage, orthophoto, point cloud and Digital 

Elevation Model (DEM) were developed using aerial photographs obtained by UAV.  

The first stage in the production of remote sensing data with the UAV is the flight plan. In 

this study, Pix4d Capture application, which is widely preferred in making the flight plan and 

performing the flight, was used. In the UAV flight, images were acquired at an altitude of 50 

m with a 70
0 

camera angle, and 80% overlap for the front and 70% for the sideways (Figure 

5).  

 

 

    

               (a)                      (b)                (c) 

Figure 4. a) Topcon 2LS-CYGNUS, b) Pentax CORS, c) DJI Phantom 4 

 
Figure 5. Example screenshot of Pix4d capture application 

 

The images obtained with the UAV are then converted into digital data with various 

applications in the office environment. In this study, the images taken by the UAV were 

processed using the Agisoft PhotoScan Pro program on a high-performance desktop 
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computer. When the program is run, various application tabs appear. The "Workspace" area 

was used to process the photographs. At this stage, after the relevant coordinate system was 

selected, the photographs were opened in the "Workspace" area and firstly, the photographs 

were aligned according to their common points with the "Align Photos" located under the 

"Workflow". At this stage, a point cloud (Tie Points) was created from the common points. 

By using Tie Points, “Dense Cloud” was created in the next process stage. 

In the next stage, triangular model was produced with "Build Mesh". The triangle model 

provided the surface formation with triangles formed from points. In this way, the gaps 

between the points are closed. In the next step, the photographs were displayed in three 

dimensions by using the triangular model. The three-dimensional terrain model (DEM) was 

produced with the "Build Tiled Model" process under "Workflow". In the last phase of the 

study, the total time spent in field measurements and office work in the application of each 

method was recorded. Then, the total cost was calculated by determining the cost of the 

devices used and the expenses of the personnel working in the field measurements and office 

works. 

Results 

DEMs 

The points obtained after field measurements were transferred to the computer environment. 

These points were recorded as TIN surface with ArcGIS 10.4 software and then DEMs were 

generated in raster format (Figure 6). The height differences obtained according to the 

measurement methods are given in Table 1. Accordingly, it is seen that all measurement 

methods measure the height difference in a similar way. Aerial photographs produced during 

the UAV flight are shown in Figure 7. The orthomosaic image of the study area and the DEM 

are given in Figure 8. 

 

Table 1. Measurement devices and height data used in the study (m) 

 Max. Height Min. Height Height Range 

Total Station 885.372 863.885 21.487 

CORS RTK 891.010 869.900 21.110 

UAV/Drone  880.199 859.779 20.420 
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Figure 6. Devices used in the study and land surface maps obtained 

 

 
Figure 7. Aerial photographs produced during flight  
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Figure 8. Orthomosaic view of the working area (left) and DEM (right) 

Volume Results 

For volume calculation, the "Polygon Volume" module in the "Triangulated Surface" 

submenu of the "3D Analyst Tools" in ArcGIS 10.4 software was used. In this module, the 

data obtained from the existing devices has been converted to the latest raster format. The aim 

here is to compare different measurement data at the same resolution scale. For this purpose, 

the 1 m resolution rasters were converted back to the "TIN" format and the "Polygon 

Volume" module was run on these data.  

 

As a result of the calculation, it was seen that the volume values are close to each other, 

although they slightly differ. Table 2 presents the data related to the calculation made within 

the scope of the study. The lowest volume value, 225384.73 m
3
, was calculated as a result of 

the measurement made with the UAV/Drone, followed by total station (229122.68 m
3
) and 

CORS RTK (234604.28 m
3
). Based on commonly used truck dimensions, it is stated that a 

truck can carry approximately 20 m
3
 of excavation material (URL-1). In this context, it has 

been determined that a truck can carry the calculated material with 11500 trips. 

 

Table 2. Land excavation amounts according to measuring devices 

 
Max. Elevation Area (m

2
) Volume (m

3
) Number of Truck Trip 

Total Station 885.37 27857.37 229122.68 11456 

CORS RTK 891.01 27857.37 234604.28 11730 

UAV/Drone  880.20 27857.37 225384.73 11269 

 

Processing Time and Operating Cost 

In the study area (2.7 ha), measurements were completed in approximately 110 minutes with 

Total Station, 90 minutes with CORS RTK and 7 minutes with UAV. On the other hand, the 

time spent for the processing and analysis of the obtained data in the computer environment 

was determined as approximately 5 minutes, 5 minutes and 15 minutes for Total Station, 

CORS RTK and UAV, respectively. While calculating personnel expenses in field 

measurements, an expert and an assistant for Total Station, and an expert for CORS RTK and 
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UAV, were taken into account. The daily wages of the expert personnel and assistants were 

estimated as 400 TL and 200 TL, respectively. Assuming 8 hours of work per day, hourly 

wages for the expert and his assistant were calculated as 50 TL and 25 TL, respectively. It has 

been assumed that the office works were carried out by expert personnel. The current 

purchase prices of the devices have been determined at the time of the study (2021) as 31000 

TL, 29000 TL and 30000 TL for Total Station, CORS RTK and UAV, respectively. When the 

costs of field and office work were examined according to the devices used, it was determined 

that the UAV was more economical than other devices (Table 3). The second most 

economical device after the UAV was the CORS RTK. According to these results, it was 

concluded and concluded that UAV can be preferred in the first place in terms of time, 

accuracy and cost in the measurement of open mine fields. 

Table 3. Approximate cost of operation according to measuring devices (TL)  

 
Device Costs Field Costs Office Work Costs 

Total Station 31000 138 33 

CORS RTK 29000 75 33 

UAV/Drone  30000 6 100 

 

CONCLUSION 

UAVs are remote sensing vehicles preferred in many disciplines due to their high mobility, 

programmability and low cost. In this study, UAV-based measurement technique was 

evaluated in the determination of mass volumes in open-pit mines. In addition, the results 

obtained by the UAV application with other map production methods (Total Station and 

CORS RTK) were compared in terms of time, cost and accuracy. In the measurement of mine 

sites, UAVs stand out because of their practical use and obtaining data at low costs compared 

to other data providers. In addition, it has the potential to provide appropriate and fast 

solutions to the problems encountered. UAV photogrammetry, with the rapid development of 

UAV systems and data processing software, different applications emerge in various fields.  
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ÖZET 

Memnuniyet, hayatın her alanında sorgulanan ve ölçülen bir kavram olmuştur. Özelikle de 

memnuniyet üzerinde etkili olan faktörlerin belirlenmesi ekonomik birimler adına önemli hale 

gelmektedir.Finansal memnuniyet üzerinde etkili olan faktörler bireyden bireye farklılık 

gösterebilmektedir.Bireysel anlamda finansal memnuniyet üzerinde etkili olan, finansal 

davranış, kapasite, tavsiye ve dijital katılım gibi birçok faktörden bahsetmek mümkündür. 

Bireysel sergilenen davranışlar direk olarak yaşam kalitesine ve biçimine etki eder. Diğer tüm 

davranışların kazanımında olduğu gibi finansal davranışların elde edilmesinde çevresel 

faktörlerin etkisi büyüktür.Bireylerin yaşamlarını devam ettirebilme ve gelir yönetimi 

sergileyebilme davranışları finansal memnuniyeti etkiler. İhtiyaçlar sekteye uğratılmadan 

yapılan finansal davranışlar memnuniyetin belirleyici bir adımıdır.Finansal tavsiyeler, 

yatırımcıların finansal varlıklarında meydana gelebilecek dalgalanmaları engelleyen önemli 

birer finansal enstrümandır. Bireyler, varlıklardan daha fazla kazanç elde etmek istediklerinde 

finansal tavsiye alma ihtiyacı hissederler. Finansal memnuniyeti etkileyen unsurların ana 

bileşeni olarak finansal kapasite ifade edilebilir. Bireylerin gelir ve finansal bilgi seviyeleri 

finansal kapasitelerinin önemli belirleyicileridir. 

Bu araştırma, ifade edilen bu faktörlerin finansal memnuniyet üzerindeki etkilerini 

belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırma kapsamında, herhangi bir işte çalışan ve ekonomik 

bağımsızlığı olan 340 katılımcıdan online olarak anket yöntemi ile veriler toplanmıştır. 

Verilerin analizinde AMOS 26 yazılımı ile Yapısal Eşitlik Modellemesi (YEM) 

kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar, finansal tavsiye ve dijital katılımın finansal memnuniyet 

üzerinde bir etkisinin olmadığını, finansal davranış ve finansal kapasitenin finansal 

memnuniyet üzerinde bir etkisi olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Finansal Davranış, Finansal Tavsiye, Finansal Kapasite, Dijital Katılım, 

Finansal Memnuniyet 

 

ABSTRACT 

Satisfaction has been a questioned and measured concept in all areas of life. Inparticular, 

determining the factors that affect satisfaction becomes important for economic units. Factors 

affecting financial satisfaction may differ from individual to individual. It is possible to talk 

about many factors such as financial behavior, capacity, advice and digital participation, 

which are effective on individual financial satisfaction. Individual behaviors directly affect 

the quality and style of life. As with the acquisition of all other behaviors, environmental 

factors have a great impact on the acquisition of financial behaviors. Behaviors of individuals 

to continue their lives and to exhibitin come management affect financial satisfaction. 

FİNANSAL DAVRANIŞ, TAVSİYE, KAPASİTE VE DİJİTAL KATILIMIN 

FİNANSAL MEMNUNİYET ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

 

Dr. Öğr. Üyesi Adem ÖZBEK 
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Financial behaviors that are done with out interrupting the needs are a decisive step for 

satisfaction. Financial advice is an important financial instrument that prevents the 

fluctuations that may occur in the financial assets of the investors. Individuals feel the need to 

seek financial advice when they want to earn more from assets. Financial capacity can be 

expressed as the main component of the factors affecting financial satisfaction. Income and 

financial knowledge levels of individuals are important determinants of their financial 

capacities. 

This research aims to determine the effects of these mentioned factors on financial 

satisfaction. Within the scope of the research, data were collected from 340 participants, who 

work in any job and have economic independence, by online survey method. Structural 

Equation Modeling (SEM) with AMOS 26 software was used in the analysis of the data. The 

results show that financial advice and digital participation do not have an effect on financial 

satisfaction, while financial behavior and financial capacity have an effect on financial 

satisfaction. 

Keywords: Financial Behavior, Financial Advice, Financial Capacity, Digital Participation, 

Financial Satisfaction 

 

1.GİRİŞ 

Memnuniyet, birisi tarafından yürütülen bir çabanın sonucunda elde edilen bir mutluluk 

şeklidir (Arifin,2018:100). Finansal memnuniyet, bireysel finansal refahın önemli bir 

ölçüsüdür. Bu ölçü seviyesini etkileyen birçok ekonomik ve sosyal faktörden bahsetmek 

mümkündür. Davranışsal finans açısından, bu faktörlerin etki derecelerinin belirlenmesi 

zordur. Finansal memnuniyet üzerinde etkili olan faktörler bireyden bireye farklılık 

gösterebilmektedir. Bu alanda son zamanlarda yapılan birçok araştırmaya rağmen, bunun en 

iyi nasıl tanımlanabileceği veya ölçülebileceği konusunda bir fikir birliğine varılamamıştır 

(Godwin, 1994; JooveGrable, 2004). Diğer alan memnuniyetleri gibi finansal memnuniyet de 

yaşam memnuniyetine katkıda bulunur (Bowling ve Windsor 2001; Xiao ve diğerleri 2009). 

Finansal memnuniyet genel refah veya refahın bir göstergesi olarak görülmektedir (Van Praag 

2004).Mullis (1992), finansal refahın öznel bir ölçüsü olan finansal memnuniyeti, genel 

refahın bir alt yapısı olarak kabul etmiştir.Zimmerman (1995),  kişinin finansal durumundan 

duyduğu memnuniyetin finansal memnuniyetini gösterdiğini ifade etmiştir. 

Bireysel sergilenen davranışlar direk olarak yaşam kalitesine ve biçimine etki eder. Diğer tüm 

davranışların kazanımında olduğu gibi finansal davranışların elde edilmesinde çevresel 

faktörlerin etkisi büyüktür. Finansal davranışlar bir kişinin mali durumunu yönetme 

konusundaki tutum ve davranışlarıdır (Hira ve Mugenda, 1999). Bu davranışların tümü parayı 

yani kişinin ekonomik gücünü etkilemektedir. Harcama ve tasarrufların planlanması, mali 

kaynakların yönetimi gibi finansal davranışlar finansal memnuniyet üzerinde önemli role 

sahiptir.Bireylerin yaşamlarını devam ettirebilme ve gelir yönetimi sergileyebilme 

davranışları finansal memnuniyeti etkiler. İhtiyaçlar sekteye uğratılmadan yapılan finansal 

davranışlar memnuniyetin belirleyici bir adımıdır. 

Finansal tavsiyeler, yatırımcıların finansal varlıklarında meydana gelebilecek dalgalanmaları 

engelleyen önemli birer finansal enstrümandır. Bireyler, varlıklardan daha fazla kazanç elde 
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etmek istediklerinde finansal tavsiye alma ihtiyacı hissederler. Finansal tavsiye alınması, 

tüketicinin finansal kapasitesinin bir bileşeni finansal davranış olarak kabul edilir ve finansal 

yeterlilik, finansal refahla pozitif olarak bağlantılıdır (Porto ve Xiao, 2020:79). Finansal 

tavsiye, tasarruf ve yatırım davranışlarını iyileştirerek, uygun finansal ürünler seçme, kişisel 

koşullar ve risk toleransı için varlık karışımını optimize ederek finansal güveni ve iç huzuru 

artırmaktadır (Montmarquette, 2015:69). Değişen, gelişen ve çeşitlenen finansal piyasalarda 

finansal tavsiye özellikle de yatırımcılar için büyük önem arz etmektedir. 

Finansal memnuniyet ile ilişkili olan faktörlerin belirlenmesine yönelik birçok akademik 

çalışma yapılmıştır (Hira ve Mugenda, 1998;Prawitz ve diğerleri, 2006;Xiao, Chen ve Chen, 

2014). Yapılan çalışmalarda genel olarak finansal memnuniyeti etkileyen bireysel demografik 

faktörler ele alınmıştır. Bu çalışmada, demografik faktörlerden farklı olarak finansal davranış, 

tavsiye, kapasite ve dijital katılımın finansal memnuniyet üzerindeki etkileri belirlenmeye 

çalışılacaktır.  

2.LİTERATÜR 

Shim ve diğ. (2009), çalışmalarında finansal tatminin akademik performans ve fiziksel veya 

psikolojik sağlık dahil olmak üzere genç yetişkinlerin yaşamının tüm yönlerini etkilediklerini 

ifade etmişlerdir.Diener ve Biswas-Diener (2002), finansal memnuniyetin gelir ile öznel iyi 

oluş arasında önemli bir aracı faktör olduğunu bildirmişlerdir. Vera-Toscano ve diğ. (2006), 

İspanya’da ulusal düzeyde yapılmış bir anket çalışmasından elde edilen verileri kullanarak, 

sadece bireylerin gelir düzeylerinin değil aynı zamanda gelir beklentilerinin de finansal 

memnuniyetlerini etkilediği sonucuna ulaşmışlardır. 

Literatür finansal davranışların finansal memnuniyeti etkileyebileceğini öne sürmektedir 

(Godwin ve Carroll,1986; Joo,1998). Joo (1998), her ay kredi kartı faturalarının tamamının 

ödenmesi gibi finansal ödemelerin yapıldığı davranışların finansal memnuniyetle pozitif 

ilişkide olduğunu ifade etmiştir.Hilgert ve diğ. (2003), finansal memnuniyet ile finansal 

durumu yönetme ve gelecek için tasarruf etme kabiliyeti gibi finansal tutum ve davranışlar 

arasında pozitif bir ilişki olduğunu ifade etmişlerdir. Hayhoe ve diğ. (2000), üniversite 

öğrencilerinin olumlu finansal davranışlarının finansal güçlük çekme ile negatif ilişkide 

olduklarını bildirmişlerdir.Lyubomirsky ve diğ. (2005), bireylerin olumlu finansal tutum ve 

davranışlar sergilediklerinde, daha fazla finansal doyuma sahip olabileceklerini ifade 

etmişlerdir. 

Xiao ve diğ. (2014), ABD’de tüm eyaletlerde yaptıkları çalışmalarında tüketici finansal 

yeteneği ile finansal memnuniyeti arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Çalışma sonucunda 

tüketicinin algıladığı finansal yeteneği ile finansal memnuniyeti arasında pozitif bir ilişki elde 

edilmiştir.  Harlow ve diğ. (2020), ABD’de 4.000’den fazla aile üzerinde yaptıkları 

çalışmada, finansal tavsiyenin emeklilik planlamasına önemli ve pozitif değer kattığını ifade 

etmişlerdir. Fan ve Chatterjee (2017), finansal tavsiyenin zamanla servet oynaklığını 

azalttığını, sorumlu borçlanma davranışını teşvik ettiğini ve finansal sağlığı geliştirdiğini 

ifade etmişlerdir. 

Owusu (2021), finansal memnuniyetin bireylerin psikolojik durumları üzerindeki etkilerini 

araştırdığı çalışmada, finansal yönetimin finansal memnuniyetin iyi bir belirleyicisi olduğu 

sonucuna varmıştır.Hira ve Mugenda (1998), çalışmalarında finansal memnuniyet 

belirteçlerini, tasarruf ve borç miktarı, mevcut finansal durum, uzun süreli hedeflere ulaşma 
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isteği, acil durumlara karşı hazırlıklı olma ve finansal yönetim becerileri olmak üzere altı 

grupta incelemişlerdir. Ali ve diğ. (2014), bireylerin mali durumlarını iyi yönettiklerinde ve 

finansal ihtiyaçlarını iyi planladıklarında finansal memnuniyet düzeylerinin artacağını ifade 

etmişlerdir. 

Taylor ve diğ. (2011), finansal kapasitenin artırılma nedenini borç yükünün, yoksulluğun ve 

stres düzeyinin azalmasına yol açmasına neden olduğunu ifade etmişlerdir.  Çera ve diğ. 

(2020), finansal kapasitenin geliştirilmesinin, genel olarak refaha ve özellikle finansal 

doyuma yönelik iyi duygulara imkan sağlayabileceğine dikkat çekmişlerdir. 

3.ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ 

3.1.Araştırmanın Amacı ve Yöntemi 

Araştırmanın amacı, finansal tavsiye, kapasite ve dijital katılımın finansal memnuniyet 

üzerindeki etkileri belirlenmeye çalışılacaktır. Araştırmada ihtiyaç duyulan verilen elde 

edilebilmesi amacıyla belirli bir özelliği ve niteliği bulunan gruba anket yöntemi 

uygulanmıştır. Bu çerçevede aktif olarak çalışma hayatına devam eden 340 kişiye online 

olarak anket uygulaması yapılmıştır.Anket içerisinde yer alan ölçekler için, ulusal mali 

yeterlilik çalışması (FINRA,2012), Kim ve diğ. (2010), Chuan ve diğ. (2012) ve Khan ve 

Akhtar (2021) ‘ın çalışmalarından faydalanılmıştır. 

Finansal davranış, tavsiye, kapasite, dijital katılım ve finansal memnuniyeti ölçen 21 soru 5’li 

likert ölçeği kullanılarak ankette yer almıştır.  

3.2. Araştırma Modeli 

Araştırma modelinde dört bağımsız ve bir bağımsız değişken bulunmaktadır. Finansal 

memnuniyet seviyesini etkileyebileceği düşünülen finansal davranış, tavsiye, kapasite ve 

dijital katılım modelin temel kavramları olarak ele alınmıştır. 

 

Şekil 1. Araştırma Model 

Finansal 
Memnuniyet 

Finansal 
Davranış 

Finansal 
Tavsiye 

Finansal 
Kapasite 

Dijital katılım 
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3.2.Araştırma Bulguları 

Tablo.1 Katılımcıların Demografik Bilgileri 

Cinsiyet 

 Frekans Yüzde (%) Toplam Yüzde 

Kadın 150 44.1 44.1 

Erkek 190 55.9 100,0 

Yaş 

20-29 71 20,9 20,9 

30-39 117 34,4 55,3 

40-49 117 34,4 89,7 

50-59 30 8,8 98,5 

60 ve üzeri 5 1,5 100,0 

Eğitim 

İlkokul 7 2,1 2,1 

Lise 42 12,4 14,4 

Üniversite 211 62,1 76,5 

Yüksek Lisans 54 15,9 92,4 

Doktora 26 7,6 100,0 

Medeni Durum 

Evli 247 72,6 72,6 

Bekar 93 27,4 100,0 

Gelir Seviyesi 

2.000-3.500 59 17,4 17,4 

3.600-4.500 34 10,0 27,4 

4.600-5.500 66 19,4 46,8 

5.600-6.500 70 20,6 67,4 

6.600 ve üzeri 111 32,6 100,0 

 

Tablo 1’e bakıldığında, çalışmaya katılanların yaklaşık olarak %56’sını erkekler, %69’unu 

30-49 yaş aralığında olanlar, %62’sini üniversite mezunu, %73’ünü evli olanlar 

oluşturmaktadır. 

Tablo 2.Finansal Davranış, Tavsiye, Kapasite ve Dijital Katılım Faktörlerinin Doğrulayıcı 

Faktör Analizi Uyum İyiliği Ölçüleri 

Uyum Ölçüsü İdeal Uyum Değerleri Kabul Edilebilir 

Uyum Değerleri 

Faktörün Uyum 

Değeri 

χ2 (P>0,05) 

arzulanmaktadır. 
 261,639 

χ2 /df χ2 /df≤ 2 χ2 /df≤ 5 2,783 

RMSEA 
0.00<RMSEA<0.05 0.05<RMSEA<0.10 0,73 

GFI 
0.95<GFI<1.00 0.90<GFI<0.95 0,912 

AGFI 
0.90<AGFI<1.00 0.80<AGFI<0.90 0,872 

CFI 
0.95<CFI<1.00 0.90<CFI<0.95 0,941 

NFI  
0.95<NFI<1.00 0.90≤NFI<0.95 0,912 
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TLI 
0.95<NFI<1.00 0.90≤NFI<0.95 0,925 

RFI 
0.90<RFI<1.00 0.85< RFI <0.90 0,888 

 

Tablo 2’de, araştırma modelinin χ2 değeri örneklem büyüklüğü istenilen düzeyde olduğu için 

kabul edilebilir bir seviyede çıkmıştır. Bu değerin daha iyi anlamlandırılabilmesi için farklı 

uyum değerlerine de bakılması gerekir. Araştırma modelinin χ2 /df =2,783’dir. Modelin χ2 

/dfdeğeri kabul edilebilir değerler arasında yer almaktadır. Modelin RMSEA değeri 0,73 ile 

kabul edilebilir uyum ölçüsü içerisinde olduğu bulunmuştur. Bununla birlikte modelin diğer 

GFI, AGFI, CFI, NFI, TLI ve RFI gibi fit değerlerinin de kabul edilebilir uyum değerleri 

içerisinde olduğu görünmektedir. 

 

Şekil 2. Araştırmanın Yapısal Eşitlik Modeli AMOS Çıktısı 
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Tablo 3.Araştırma Modeli Hipotezlerinin Değerlendirilmesi 

Modeldeki Yapısal İlişkiler 
Standart 

Hata 

Critical 

Ratio 

t değerleri 

P 

değerleri 

Hipotez 

Sonucu 

H1:Finansal memnuniyet----  Finansal davranış 
0,060 4,259 0,000 Kabul 

H2: Finansal memnuniyet----  Finansal tavsiye 
0,073 0,257 0,797 Ret 

H3: Finansal memnuniyet----  Finansal kapasite 
0,040 8,158 0,000 Kabul 

H4: Finansal memnuniyet----  Dijital katılım 0,084 1,247 0,212 Ret 

 

Tablo 3’de ilişkilerin anlamlı olup olmadıkları ve istenilen yönde olup olmadıkları 

değerlendirilmiştir. Bu aşamada AMOS programının her bir ilişki için ortaya koyduğu p 

değerlerinden faydalanılmıştır. Bu doğrultuda p<0,05düzeyinde 0,005’ten küçük olan p 

değerleri anlamlı olarak değerlendirilmiştir. Bu analizler ek olarak AMOS programının kritik 

oran (Critical Ratio) olarak modelin çıktısında verdiği t değerleri ile aynı değerlerdir. Hair 

vediğ. (1998)’e göre iki model karşılaştırıldığında t değeri = ß1 – ß2/[S.E1
2
+S.E2

2
]
1/2  

dir. Bu 

formülden hareketle tek modelde t değeri = ß /S.Eformülü ile ifade edilebilmektedir. Kritik 

Oranın formülü ise AMOS’ta ß /S.E şeklinde gösterilmektedir. Dolayısıyla kritik oran t değeri 

olarak düşünülmüştür. Bu nedenle buna göre 1,65 ve üzeri t değerleri p<0,05 düzeyinde 

anlamlıdır. Tablo 3’de hesaplanan p ve t değeri dikkate alındığında H1 ve H3hipotezlerip<0,05 

düzeyinde anlamlı, H2 ve H4 hipotezleri ise anlamsız çıktığı görülmüştür. 

SONUÇ 

Araştırmamızda, memnuniyet ile ilgili,kişiden kişiye değişebilen göreceli bir kavram 

olmasına rağmen, konu finans olduğunda ortak bir sonuç elde edilebileceği görülmüştür. 

Bireylerin finansal memnuniyetleri üzerinde, sergilenen finansal davranışlar ve sahip olunan 

finansal kapasitenin etkili olduğu, finansal tavsiye ve dijital katılımın etkili olmadığı sonucu 

elde edilmiştir. Finansal davranış boyutunda bireylerin finansal planlama ve tasarruf, finansal 

kapasite boyutunda ise sahip olunan maddi güç ve finansal bilginin, finansal memnuniyet 

belirleyicisi olduğu ifade edilebilir. Finansal işlemlerin kolaylaştırılması amacıyla elektronik 

ödeme sistemleri gibi dijital imkanların ve profesyonel danışman gibi kanallar ile elde edilen 

finansal tavsiyenin finansal memnuniyet üzerinde bir etkisinin olmadığı çalışma ile 

değerlendirilmiştir. Buradan da şu sonuç elde edilebilir ki, bireysel anlamda sahip olunan 

finansal imkanlar ve sergilenen davranışlar, finansal memnuniyet üzerinde belirleyici 

oldukları, doğal veya resmi kanallar ile alınan finansal tavsiyelerin ve dijital finansal 

hizmetlerin ise belirleyici olmadıklarıdır. 
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ABSTRACT  

 

This article studies the moral aspects of sexual drive; the how’s of its desirable organizing; 

and its direct physical, mental and behavioral effects. Religious and non-religious 

philosophies advocating celibacy and those advocating extensive sexual liberty; as well as 

Islam’s idea as a moderate perspective in organizing sexual instinct are assessed. Practical 

strategies in original Islamic texts-based on the systematic understanding of jurisprudents-

have been expressed in two main directions; i.e., guiding plans sanctioning proper benefiting 

from sexual drive, and prohibiting measures preventing sexual deviation and inanity. The 

method of this research is descriptive and analytical. And the prevailing approach is Islamic. 

The findings of this study show that according to the main teachings of Islam, sexual instinct 

and sexuality are a good thing in existence and not an evil. 

Key words: body-covering (Hijab), celibacy, divorce, Freud, Islam, marriage, Sexual 

morality 

 

Introduction 

By sexual ethics, we mean the collection of moral judgments, and rights and wrongs 

concerning sexual desires. Therefore, the purpose of sexual ethics is to desirably organize 

sexual drive which is one of the strongest instincts of human being. The subject matter of 

sexual ethics is the treatment of sexual instinct, and its direct physical, intellectual and 

behavioral means and effects. Thus, issues such as the (divine reason) for the existence of the 

sexual instinct in humankind, general orientation in benefiting from it, its harms and pitfalls, 

presentation of practical techniques to prevent those hazards, canonical and reasonable 

benefiting from sexual instinct, and circumstantial issues relating to it such as Pudency, 

chastity, women's covering, establishing sexual bounds and forbidding marriage between 

unmarriageable persons, banning the publication and watching amoral pictures, 

commendation of marriage, and rebuking bachelorhood are studied in the field of sexual 

ethics. 

  This moral field has particularities of which the most salient is its emotiveness. Therefore, 

this sensitive subject should be treated both in academic dialogue and in practical decision-

making in a rational way. 

The most fundamental and mentionable axes to be mentioned in this article are: the study of 

different approaches confronting sexual instinct in view of the philosophy and goal each of 

them present for the roots of its axis, explication of Islam's view on this issue, the study of 

harms and damages of sexual drive perversions, and introducing practical solutions in the two 
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areas of preventing sexual sins and crimes, and desirable canonical benefiting from sexual 

instinct. 

  So far as the necessity and primacy of this subject is concerned, it should be mentioned that 

though sexual beliefs and behaviors are not the only factor in the emergence of civilizations 

and cultures. Doubtlessly, it is one of the most prominent and – it may even be said that – the 

most important of its emerging factors and embodiments. Today, the most obvious challenge 

between Islamic culture and some manifestations of the Western civilization is that of sexual 

morality. Even some readings of concepts such as liberalism, humanism, and democracy 

provoke the sensitivities of the religious especially Moslems in the field of sexual ethics more 

than other fields.  

1. Sexual Ethics from Non-Moslem Perspectives 

A short review of the most well-known non-Moslem views and the positions of other 

religions and schools of thought on sexual instinct can aid us in the better understanding of 

what Islam teaches us on the issue. Thence, we will mention the most important of them in 

the two sub-categories of "celibacy and sexual suppression" and "unrestricted libertinism". 

1.1. Celibacy and Sexual Suppression 

This approach can easily be found in Indian, Chinese, ancient Iranian, Greek, some Judaist 

sects and some Christian sources. The common element in Indian philosophies is the 

recommendation to celibacy and abstinence. In Hindu religion, especially in its basic 

teachings called Brahman Hindu, it is said that: 

Brahmans, to know the origin and truth of the universe or Atman leave their family, 

wife, children, and belongings; live a life of beggars, poor and homeless, wandering 

here and there (Oldenberg, 1961: 53). 

  In Chinese philosophy, asceticism and formidable exercises are introduced as the only way 

to reach the desirable perfection. Anyone wishing to join the creed has to vow in five items, in 

the initial stage, to accept this. One of the items reads: "I renounce sexual pleasure and reject 

this behavior for others as well” (Noss, 1994: 117).  

  In Buddhism, since life is all pain and suffering, and the source for all pain is carnal desires 

and pleasures, it is recommended to shun all pleasures:  

A monk is not a monk or an apprentice if he practices sex, the same way that one 

cannot survive after having been beheaded. So, you, monk, should refrain from it all 

through your life (Oldenberg, Ibid: 336). 

Laotse, the originator of Taoism – one of the greatest Chinese doctrines – believes: "That who 

has fled from worldly concerns can reach Tao (the ultimate truth) and heavens. That who is 

ensnared by desires has only seen the appearance of Tao and not its truth (Noss, Ibid: 105). 

From amongst ancient Iranian creeds, Manism strongly advocates the repression of sexual 

instinct. It claims that the love of wife and children is the worst of desires. Marriage and 

reproduction is considered even worse than homicide because by killing one person, the light 

imprisoned in a body is liberated; but by giving birth to a child, the free light gets imprisoned. 

Thence, sexual instinct is the source for sin and wrong-doing, and should be avoided (Mehrin, 

1979: 245-246; Nateqgh, 1979: 211; Durant, 1927: 9. 257). In Cynicism, a Greek school of 
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thought, originated by some of Socrates' students --a philosophy in favor of seclusion and 

asceticism-- it is said: 

All civilization's accomplishments such as government, private wealth, marriage, 

religion, and all sexual pleasures are artificial and bereft of value. If there is any 

salvation and redemption, it is in leaving society and returning to simple, austere life 

(Popkin, 1661: 27). 

  Amongst Judaist sects, the members of the Essences, abstained from all sexual pleasures, 

and sought mystical fusion through meditation and praying (Durant, Ibid: 9. 151-152; 

Mashkour, 1993: 218-219). Asceticism and celibacy is one of Christianity's famous teachings. 

In the Seventh Chapter of Paul's First Epistle to Corinthians, it is written: 

[I]t is good for a man to let a woman alone; but because of prevailing immoralities let 

every man have his own wife and let every woman have her own husband … I wish 

all men were as I am, but each person has his own gift of God, the one in this 

direction, the other in that… To the single and the widows I say that it is good for 

them to remain as I am… The single person is concerned with the Lord's affairs, how 

to please the Lord, but the married person is concerned with things of the world, how 

to please his wife, he has divided interests. The unmarried woman or the virgin [has 

the same situation]… he whose mind stands firm and who is under no compulsion, 

who has power over his own will and has determined in his own heart to preserve his 

virgin as a virgin, is doing right. So then, he who marries his virgin does well, and he 

who does not marry her does better (The Bible, Paul's First Epistle to Corinthians, 

Chapter 7). 

  The above statement clearly demonstrates that from the perspective of some formal Christian 

texts, austerity and celibacy is considered better than marriage and enjoying sexual instincts 

though they are not forbidden. The sayings of some Christian thinkers confirm this reading of 

the Bible. Will Durant explains: 

  In Christianity, celibacy was recommended as an ideal. Marriage was tolerated merely for 

the sake of preventing wrong intercourses, and as a ludicrous means for reproduction. 

Husbands and wives were encouraged to avoid sexual relations. According to Russell, 

“celibacy was admired after the fifth century; and clerics, if wished to gain respect from 

people – on whom their power depended – had better not marry and live a life of isolation. 

The Reformers, though honestly believing marriage is not a sin, considered it a lower state 

than celibacy − a state of surrendering to carnal desires” (Russell, 1972: 11. 195-196; 1976: 

60). 

  Some writers, attempting to answer for the finding of the idea of celibacy have mentioned 

causes such as the zest for truth-seeking, the negative role of physical instincts in doing so, 

social restrictions and constraints, cynicism toward mankind, the fusion of sensual pleasures 

with some spiritual pains, failing to achieve material success, excessive indulgence in 

pleasure-seeking and fulfillment (Motahari, 1977: 36-37; 1979: 118; Durant, 1972: 2. 615, 9. 

229, 10. 113, 126, 12. 382).  The issues are not addressed here in order that the coherence of 

the article be maintained. 
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1.2. Unrestricted Sexual Libertinism 

This perspective is, indeed, the opposite of the previous one; that is, suppression and celibacy 

of the sexual instinct. The devised form of it can be found in writers such as Freud, Russell, 

Marx and Engels. Here, some basics of this school will shortly be depicted from the point of 

view of those mentioned: 

Freud, the famous Austrian psychoanalyst, emphasizing on human subconscious, believes 

that all mental diseases result from the suppression and rejection of the sexual drive. It is the 

strongest of human instincts and has the most important role in their lives, being their first 

guide in life. Freud states that most human feelings and emotions arise from this instinct − 

also existing in children. According to him, even motherly, filial and fraternal loves as well as 

artistic and religious feelings all come from the same source. He asserts that these latter-

mentioned emotions are in fact the same sexual drives suppressed because of existing 

restrictions, having been transferred to the subconscious and re-appearing in a more justifiable 

way. Finally, Freud concludes that the only way to psychological health and felicity is to 

satiate human drives especially the sexual one and to eliminate any kind of limitation and 

restriction. Otherwise, all types of mental diseases will trouble human beings. On the whole, 

the felicity of mankind and his psychological health depends on the complete liberation and 

satiation of sexual drives (Challaye, 1962: Babolhavayeji, 1968: Jones, 1963: 1952). 

  Russell, a social philosopher, claims that the Church's sexual ethics is in opposition to 

humankind's nature, and it is necessary to bring about a new sexual morality bereft of any 

kind of restrictions and superstitions such as chastity, covering, or abstinence. He suggests 

that a kind of sexual communism should be promoted whose limitation will harm people. 

According to Russell, any type of restriction will flare sexual drive's flames and has opposite 

effect; and forbidding nakedness will cause a shortage of understanding of sexual issues. So, 

there should be no restrictions about the publication and distribution of nude images. Even 

parents should educate their children, from very early ages, about the issue (Russell, 1976; 

Mothahari, 1978; Jafari, 1984). 

  Marx and Engels believe that monogamous marriage belongs to the era of slavery and 

growth of private ownership since in those times the wife and children were the man's slaves. 

Therefore, the concept of family is one of the traces of those times; and with the emergence of 

the era of socialism and communism, monogamous marriage is destined to perish. There is no 

place for it in the historical stage of Socialism – where man and woman are equal. Both Marx 

and Engels suggest that the satiation of sexual drive should only be based, both in its 

appearance and end, on mutual love and affection. In these circumstances, there will be no 

issues of prostitution, adultery, illegitimacy or bastards. Thus, the only condition for sexual 

relationship is love and sexual attraction, and sexual freedom should prevail over society 

(Rouhani, 1985; Piter, 1982). Sociological study of this phenomenon and discovering the 

social backgrounds of its emergence, though useful, cannot be contained in this article. 

2. Islam's View toward Sexual Drive 

In order to demonstrate Islam's general perspective; first, Islam's view about the divine reason 

for the existence of sexual instinct will be explained. Then, its view toward the two already-

mentioned perspectives, and finally, its practical measure in dealing with and organizing this 

determining and powerful drive will be examined. 
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2.1. The Divine Reason behind the Existence of Sexual Instinct 

The primary purpose behind the existence of sexual instinct is the natural and consistent 

guarantee of human survival through perpetual multiplication of the race. The same reason 

and purpose that justifies the creation of humankind will require its continuing and survival as 

well. Natural and legitimate continuation of human survival is not accessible through mere 

moral recommendations or, even, legal compulsions. Therefore, help should be sought from 

an essential internal desire in the human being – mixed with plenty of pleasure as its sanction. 

This internal desire is the sexual drive. The Holy Qur’an emphasizes this function and 

purpose of the sexual drive several times: "And God hath given you wives of your own 

selves, and hath given you from your wives sons and grand-children” (Holy Qur’an, Chapter 

An-Nahl verse 72). And "[H]e made for you from your (own) selves pairs, and of the cattle 

(too) pairs, thereby He multiplies you (Holy Qur’an, Chapter Ash-Shu'ra (The Counsel), verse 

11). Therefore, according to the Holy Qur’an, marriage is the first step toward reproduction 

and human survival, and since this needs a sanction, the Almighty God has implanted love 

between husband and wife on the one hand, and parental love on the other (ṬabaṬabaĪ, 1980: 

481-482). Imam Ali (AS) expresses the wisdom and philosophy behind all human pleasures 

and pains including sexual pleasure as follows: 

You, people, when the Blessing and Transcendent God created human beings, wanted 

them to conform to good manners and noble morality; but knew they wouldn’t act so 

unless they are taught right from wrong. This was possible only through admonishing 

to do right and avoid sins; itself possible only through promises of good and bad 

consequences to follow. Promises to good consequences gain result by encouraging, 

and promises to bad ones only through threats. Encouraging is possible if people are 

inclined to it and take pleasure in seeing it. Threats are possible to things opposite the 

above. Therefore, God, when creating the humankind, made them taste a bit of every 

pleasure so that they would be able to be let in to pure eternal (other-worldly) 

pleasures – bereft of pains and sufferings. Also, He showed them a little of every kind 

of pain so that they could perceive pure suffering – bereft of pleasure – that is Hell’s 

fires (Tabarsi, 1994: 2.488; Şadūq, 1982: 1.141; Tosi, 1981: 1. 282). 

 

  In regard to the above analysis by Imam Ali (AS), another purpose behind the existence of 

sexual drives and pleasures was that human kind could taste the pleasures of the other world 

through experience and tangible examples. Also, there is a saying by Imam Şādiq (AS) that 

the goal behind the existence of these drives and pleasures is a test of human free will 

(Majlesi, 1993: 5. 317). 

2.2. Islam and the Suppression of Sexual Drive 

Islam is absolutely against the rejection and suppression of natural and reasonable needs and 

instincts of mankind. The holy Qur’an reads: “And of His signs is that He created for you 

from yourselves mates that ye may dwell (inclined) unto them, and caused between you love 

and compassion: Verily in this are signs for a people who reflect.” Here, marital love is 

mentioned as a blessing and a sign of Divine Wisdom (Ho ly Qur’an, Chapter Al-Rum 

(Rome), verse 21). 
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  The Holy Prophet (SAW) negated celibacy fearing its probable penetration into the minds of 

some Moslems − due to its existence in some sources of past religions − and said: “God has 

not sent me to establish monk hood and asceticism, but for an easy and forgiving canon 

(Kulaynī, 1985: 5. 494). Also said he: “Marriage is my tradition, and that who rejects my 

tradition is not with me” (Majlesi, Ibid, 103. 22; Kulaynī, Ibid: 5. 509; Tosi, Ibid: 795). 

Invalidity of austerity and celibacy according to Islam is too obvious to require more 

explication. The mass of verses and sayings on the virtues of marriage − some of them will be 

mentioned later – are evidences to this fact. 

2.3. Islam and Unrestricted Sexual Libertinism 

The advocates of libertinism believe in three principles. Firstly, they believe that the 

satisfaction of all kinds of drives causes felicity, and all diseases and psychological 

confusions emerge from in satiation of these drives. Secondly, any kind of forbidding and 

restriction of sexual drive causes it to become stronger and brings more desire. Thirdly, there 

should be no restrictions; the only restriction should be bringing harm to other people. 

Therefore, eliminating restrictions, propagandizing sexual communism, and even provoking 

the sexual drive halt the incidence of psychological problems and sexual greed – these being 

the result of theories discussed in the previous section concerning sexual liberalism. 

  To study and criticize these claims, first of all, it should be mentioned that though it is true 

that the severe restriction and suppression of sexual drive can cause psychological diseases 

and disorders, it cannot be claimed that all psychological disorders result from this – there are 

instances of psychotics who have had no sexual restrictions. On the other hand, Islam not only 

does not agree with the suppression of sexual drive but also counts it as an anti-value. 

  Secondly, humankind, due to their absolutely perfectionist nature have a variety-seeking and 

insatiable potential. If this internal inclination is guided toward various drives including sex, 

they will never feel fulfilled and needless of it. But the sexual greed will blaze, knowing no 

boundaries, resulting in ugly and dangerous consequences such as sexual perversion and 

harassment. Thence, though imposing severe and illogical restrictions, resulting from 

suspicion toward human nature, causes sensitivity and greed; this sensitivity should be 

eradicated through reasonable explication and education. Encouraging unconditional sex and 

elimination of barriers not only does not relieve sexual needs, but also will increase it – 

sometimes even causing various sexual deviations and physical and psychological diseases. 

Thirdly, sexual communism and annihilation of the concept of family is in opposition to 

human nature, and their instinctual and emotional needs based on the necessity of relating to 

definite parents. In addition, it will disrupt all legal relations among people. It is because of 

the mentioned reasons that Islam opposes the extended sexual freedom and insists on 

preserving the health of family life, illustrating reasonable limitations and forbidding 

unjustified sexual excitation – which will be discussed in the next section. 

2.4. Directed and Controlled Benefiting from Sex 

Previous sections of this article demonstrated that Islam does not agree either with celibacy 

and asceticism, or with uncontrolled extensive sexual freedom. Therefore, like many other 

issues, it invites human beings to moderation, also, in sex. 

The Holy Qur’an introduced moderation as the most important characteristic of Prophet 

Mohammad’s (SAW) Ummah (Holy Qur’an, Chapter Al-Rum (Rome), verse 21). In 

 III. INTERNATIONAL HALICH CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

 

 

               www.izdas.org                                                                                                  March 12-13, 2022, İstanbul, TURKEY686



benefiting from sex, neither negligence nor overindulgence is approved of. According to 

Imam Ali (AS), both states are signs of ignorance: “You will not find an ignorant person but 

at one extreme or the other” (Nahj Al-Balāghah, saying 70). Explanation and interpretation of 

this issue, and the study of the executive and practical methods of controlled and harnessed 

sexual instinct, and that to what extent Islam has paid attention to practical methods of 

reaching this goal are discussed in the next section. 

3. Practical Measures of Islam for Wise Benefiting from Sexual Drive 

In Islamic ethics, there are general schemes for moral education in different issues which are 

examined under educational ethics. But as far as sexual ethics is concerned, particular 

techniques have been planned in order to functionalize the directed and controlled benefiting 

policy. These schemes can be divided into two categories: 

3.1. Directed Schemes 

The most important of these measures are: 

3.1.1. Consecration of permanent marriage  

Islamic ethics accepts marriage not as urgency or necessity, but as an ethical value; while 

celibacy and austerity has been reproached. The Holy Prophet (SAW) has said: “God likes the 

asleep married person better than the fasting wakeful single” (Sabzevari, 272; Kulaynī, Ibid: 

5.328). Imam Şādiq (AS) has said about those who assist others to marry: “Anyone who helps 

a single man to get married will be favored by God on the Judgment Day” (Kulayni, Ibid: 5. 

331). The Holy Qur’an, while encouraging marriage, counts its blessings: “And marry ye 

those among you who are single and those who are righteous ones your male slaves and your 

female slaves; If they be needy – God out of His grace will make them free from want; and 

God is All-Bounteous, All-Knowing” (Holy Qur’an, Ch. Al-Nur (Light), verse 32). The 

Prophet (SAW), considering the same verse says: “If anyone, for the fear of poverty, does not 

marry; has doubted the Great Glorious God” (Kulayni, Ibid: 5. 331, 329; Ash’ath-e Koufi, 

91). When some young men complained about their poverty, the Prophet (SAW) advised 

them: “Get married, then God will increase your daily bread” (Kulayni: Ibid: 5. 330-331). 

  Another consequence of marriage is achieving good-humor. The Prophet (SAW) says: 

“Provide spouses for the unmarried because God will make them good-humored, will increase 

their daily bread and magnanimity as well” (Ash’ath-e Koufi, 91). 

3.1.2. Prescription of Polygamy 

The Holy Qur’an reads: 

Then marry those who seem good to you, two, or three or four, and if ye fear that ye 

shall not deal justly, then one only, or (the slave women) whom your right hands have 

acquired; that is nigh keeping you from disgracing (Holy Qur’an, Ch. An-Nisa (The 

Women), verse. 3). 

By justice in this verse, it is meant, justice in giving alimony, but doing justice in bestowing 

affection and love is impossible (Kulayni, Ibid: 5. 362; Tosi, Ibid: 7.420). Therefore; Islam, in 

addition to consecrating the principle of marriage, has prescribed polygamy for men – when it 

becomes necessary for whatever reason. Explication of the legitimacy of men’s polygamy and 

forbidding it for women and other issues related to it needs extensive discussions which 
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cannot be explained here in short. However, it should be mentioned that though Islam accepts 

polygamy for men in necessary cases, never encourages it. But polygamy for women has 

never been allowed because it destroys the concept of family and causes disorders in human 

race. 

3.1.3. Prescription of Temporary Marriage 

One of the undeniable teachings of Islam which Shiism has always insisted on is the 

lawfulness of temporary marriage. Islam has not limited marriage to the permanent one – 

whose main purpose is the increase of human race and lays assignments especially on men 

from financial and other aspects – but whenever the person, for any reason such as financial 

problems, occupational, educational or other difficult situations, cannot marry permanently, 

Islam has recommended and prescribed another remedy for the satiation of sexual drive; i.e., 

temporary marriage (Kulayni, Ibid: 5. 363). This way, a lot of sexual deviations will be 

prevented from; as Imam Ali (AS) has said: “If Omar, the son of Khattab, had not forbidden 

this [temporary marriage], no one would commit fornication except for the miserable and the 

ruthless” (Ibid: 448). As far as the various dimensions of temporary marriage is concerned 

including its canonical lawfulness, the divine reasons for its prescription, its legal and ethical 

conditions, the social and executive backgrounds for its functioning; there are detailed 

arguments and discussions which need to be studied in another article (Motahari, Ibid: 21-25; 

ṬabaṬabaĪ, Ibid: 4. 271-273, 289-310, 15. 17-18). 

3.1.4. Prescription of Divorce 

Although basically separation and divorce are reproached in Islam, it is allowed as a necessity 

and exception when continuation of the couple’s life – including sexual benefiting, especially 

on the side of woman from her man – becomes impossible. The male and the female involved 

are not forced to tolerate the situation and suppress their sexual drive (Motahari, 255-328), 

though sexual dissatisfaction is not the only reason for divorce. Thence, unlike some 

interpretations of Christianity which are reluctant about marriage; yet after marriage has taken 

place allow divorce under no circumstances (the Bible, Paul’s First Epistle to Corinthians, ch. 

7); Islam both consecrates and encourages marriage, and allows for separation and divorce 

when continuing together is difficult and impossible. Obviously, both these increase lawful 

benefiting from sexual drive, and prevent crimes and sexual deviations, on the other hand. 

3.2. Preventing Strategies 

The collection of these strategies prevents the undue fervency and excitation, greed, and 

incidence of various deviations; also, provides the bases for guiding it in the previously-

mentioned channels. The following techniques are basically the same for men and women 

both, though some may be stronger or weaker for one of them: 

3.2.1. Inhibiting the Incidence of Vain Sexual Delusions and Imaginations 

Obviously, the preliminary step for doing any good or bad actions is firstly imagining it, and 

then confirming it through action. Otherwise, the action never happens. One of the main 

methods of preventing sexual perversions is to inhibit the occurrence and continuation of non-

sensual sexual whims. These fancies have particular reasons and bases. They may 

occasionally appear because of satanic inculcations, or may emerge as a result of seeing 

particular scenes or hearing some sounds, some pieces of music, etc. – some of them will be 

discussed later. As a conclusion; firstly, doors should be closed to these fancies in order to 
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prevent their emergence. Secondly, in case of their occurrence, they should be terminated as 

soon as possible. 

3.2.2. Establishing Boundaries for Not-Mahrams
1
 

It may be said that the main preventive measure in Islamic ethics is to set boundaries between 

not-mahrams. The principle of having the boundary is not limited to not-mahram relatives; 

there should also be boundaries for mahrams except for the spouse. However, most of the 

boundaries are for not-mahrams. The most important ones are: 

3.2.2.1. Forbidding Lustful Gazes 

Gazes are of two kinds: first, gazing at that part of the other’s body whose coverage is 

necessary; whether the gaze is lustful or not; second, lustful gazes at that part of the other’s 

body whose coverage is not necessary. There are various verses in Qur’an, and sayings of the 

knowledgeable ones about the functionality of these boundaries, observance and the 

sinfulness of not observing them. The Holy Qur’an clearly orders the believers: 

Say thou (O’, Our Apostle Muhammad!) unto the believer men that they cast down their 

gaze and guard their private parts; that is purer for them; Verily God is All-Aware of 

what (all) ye do. And say unto the believing women that they cast down their gaze and 

guard their private parts and they display not their adornment save what is apparent of it 

(Holy Qur’an, Ch. An-Nur (Light), verses 30-31). 

And because sometimes the boundaries between the prohibited and rightful glances draw too 

close, and human beings try to justify their own illegitimate gazes, God warns people: “He 

know the deceit of the eye, and what the breasts conceal (Holy Qur’an, Ch. Al-Mu’min (The 

Believer), verse 19; also see: Nahjul Balagha, saying 409; Amadi. Ghorar-ol-Hekam, 

saying 5314; Kulayni, Ibid: 5. 559; Mohammadi Rey Shahri. Mizan-ol-Hekmah, vol. 13). It 

should be mentioned that the prohibition of gazing at not-mahrams includes looking at the 

pictures and paintings of definite and known persons as well. 

3.2.2.2. Necessity of Covering, Not Wearing Adornments or Flaunting 

One of the necessary and definite teachings of Islam – also all other divine religions – is 

covering the body. Islam not only inhibits lustful gazes − this one-way recommendation will 

never be useful in practice by itself − but also, as a complement to this, orders the opposite 

sex to cover themselves, and not wear adornments nor flaunt. The extent of covering is 

different for men and women because of the differences in their physiques and their social and 

familial responsibilities and assignments. The Holy Qur’an, about the necessity for covering, 

reads: 

And say unto the believing women that they cast down their gaze and guard their private parts 

and they display not their adornment save what is apparent of it; and to draw their veils over 

their bosoms, and they display not their adornment save to their husbands or their fathers, or 

the fathers of their husbands, or their sons, or the sons of their husbands or their brothers, or 

their brother’s sons, or their sister’s sons, or their women, or those whom their right hands 

possess, or the male servants void of sexual stimulant, or the children who have not yet 

                                                 
1
 . As Holy Qur’an reads in ch. An-Nur, verse 31, Not-Mahram is any man but the husband, father, father of the husband, 

sons, sons of husbands, brothers, brothers’ sons, sisters’ sons, male servants void of sexual stimulant, children not yet 

attained the carnal knowledge of women’s nakedness. 
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attained the carnal knowledge of women’s nakedness, and let them not strike their feet (in 

walking) that what they hide of their adornment gets apparent; and turn ye (repentant) unto 

God all of you, O’ ye believers! That ye may be successful (Holy Qur’a, Ch. An-Nur (Light), 

verse 31; also see ch. Al-Ahzab (The Clans), v. 59). 

There are extenuations for old women without sexual drive (Holy Qur’an, Ch. An-Nur 

(Light), verse 60). 

3.2.2.3. Prohibition of Physical Contact with Not-Mahrams 

Amongst orders concerning not-mahrams is the prohibition of direct physical contact - 

without a divide between not- mahrams. 

3.2.2.4. Prohibition of Erotic Dialogues with Not-Mahrams 

Mere hearing the voice of a not-mahram, and conversing with him/her is not forbidden. 

However, erotic dialogues, mixed with lust is forbidden.                                                                 

3.2.2.5.  Prohibition of Wearing  Nice Fragrances for Not-Mahrams 

This is categorized under the rule of the necessity of covering the body and refraining from 

flaunting, in Qur’anic verses and sayings on this issue. A separate entry on it shows its 

importance. 

3.2.2.6.  Prohibition of Being Alone with a Not-Mahram 

In Islamic ethics, this has been emphasized on as a precautionary feat to prevent being alone 

in a place with a not-mahram. Because in such circumstances, when a third human observer is 

absent and considering the frailty of humankind as to the understanding of the divine 

observation, people are exposed to committing sins. 

3.2.3. Forbidding Music Which Is Sexually Exciting 

Forbidden music is not limited to the sexually exciting ones only, but also to any music which 

leads human being to absurdity, disappointment, depression, oppression, etc. However, the 

kind being discussed now, is one of the most important. Actually, music is very effective on 

human soul for it deals with emotions and feelings which are the main motivating source for 

human beings. Therefore, if their orientation, either as to the singing text or as to the tone and 

music is toward leading people to disallowed directions, they are forbidden. In addition, if the 

music causes insatiable and unwise sexual excitement – or, in other words, sexual mania – 

which affects different parts of thinking, behavior and human feelings, it is definitely 

forbidden. Though, using this penetrating implement; i.e., music can be valuable and useful in 

wakening and guiding human emotions. 

3.2.4. Recommending to Sexual Chastity 

This has a great preventive role in sexual sins and deviations. The Holy Qur’an in 

recommending to chastity reads: “[A]nd let them be in continence, those find not means to 

marry until God of His grace makes them free from want” (Holy Qur’an, Ch. An-Nur, verse 

33; also see: ch. Yusef (Joseph), verse 23; ch. Al-Mu’menun (The Believers), verse 1,6; ch. 

Al-Ma’arij (The Ways of Ascent), verse 31; ch. Al-Ahzab (The Clans), verse 35; Amadi. 

Ghorar-ol-Hekam, saying s 2148, 5917, 9585). 
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3.2.5. Recommending to Sexual Pudency  

Pudency, in general, is to understand and believe in the presence and observance of some 

respectable observer and abstaining from committing sins because of shame, and considering 

His Reverence and Greatness. One kind of Pudency is that of sex. This human feature is 

effective in preventing sins and sexual perversions. It not only causes people to cover 

themselves, but also stops them from looking at not-mahrams and hinders the occurrence of 

various kinds of sexual deviations.46 

  In addition to the above-mentioned dos and don’ts, there are other strategies, in narratives 

from the Prophet and Imams, for those who are not temporarily able to legitimately benefit 

from sexual drives; such as some nutritional diets -- which needs another article to elaborate 

on. 

Conclusion 

This short article demonstrates that Islam in its massive major sexual policies has adopted 

natural and reasonable stand; in guiding sexual benefiting, recommends various methods; and 

in preventing sexual diseases and perversions, has prescribed extensive methods to harness 

sexual instinct. Acting according to Islamic teachings and providing its necessary 

backgrounds organizes human beings’ sexual life. 
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ABSTRACT                                                                                                                                                 

One of the fundamental forces in nature is the electromagnetic force which is responsible for 

attraction and repulsion forces between charged particles, this force is  consider until now 

invisible force and do not need medium shape in, I introduce this research for show new 

theory of electromagnetism and it flow throw space time fabric the same fabric gravity force 

shape throw, I will show in this research that all electromagnetic phenomena shape in the 

space time fabric structure and it is not invisible, we start that by prove new space time fabric 

physical property in  interaction with matter that the fabric resist matter movement with speed 

in it with drag force, thus any accelerated particle will produce mechanical wave follow it in 

space time fabric. 

Then we redefine space fabric from information in Alquran ALkareem and it is not vacuum 

but kind of structure that filled with matter but that matter is even and smooth without 

separation between its particles and atoms like ordinary matter and its real name is asmaa. 

according to concept that space fabric medium resist matter speed by drag force we will re 

understand electromagnetism phenomena. 

Electron has very fast spinning movement in space fabric this will create circular wave in 

space fabric around electron as it resist matter speed, this wave is real mechanical wave that 

has force, if another electron get near the first their waves will make the two electrons move 

away from each other by wave pressure this called now repulsion force between electron or 

electrons has  negative charge, we knew that atoms nucleus contain protons and neutrons and 

each contain three elementary particles called quarks, each quark has fast spin movement and 

will make circular wave around each one in space fabric, but quarks are close together by 

nuclear fore which is bigger than their waves repulsion force thus their waves will combined 

making big circular waves in space fabric around nucleus which known now as atom energy 

level or atoms orbits. 

We will also show that magnetic fields are vortices or waves in space fabric that if we have 

direct current of electrons in wire all their circular electrons waves number will add together 

as electrons move similarly in same direction in wire make big circular real waves around 

wire in space fabric this is called now magnetic fields, and if we make this current of electron 

in wire alternative current, electron will move up and down making also their waves move up 

and down and due to space fabric physical properties this disturbance in space fabric will 

make transverse wave in space fabric structure moving away from wire with fixed speed 

depend on medium properties and this is called now electromagnetic waves, then  found that 

MAGNETIC AND ELECTRICAL FIELDS ARE NOT INVISIBLE FIELDS BUT 

REAL MECHANICAL WAVES AND VORTICES THAT SHAPE IN SPACE-TIME 

FABRIC STRUCTURE, PHYSICAL ORIGIN OF LORENTZ TRANSFORMATION 

 

Ahmed Mohamed Ateea          

 III. INTERNATIONAL HALICH CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

 

 

               www.izdas.org                                                                                                  March 12-13, 2022, İstanbul, TURKEY693



 
 

Maxwell conclude his electromagnetic forces equation based on same final results of this 

research.  

We will also illustrate special relativity experiment in concept that space fabric resist particles 

speed and the more object speed increase in space fabric the more its internal elections normal 

speed decrease not that speed of light is the ultimate speed and we will find drag force 

equation on particle or object accelerated in pace fabric ,  and from Maxwell equations we 

will find that drag force from space fabric to particles speed proportional to this factor    
𝒗𝟐

𝑪𝟐  

which scientist Lorentz discover by pure numerical try and error . 

We also will know that the famous energy to mass relation come also from that drag force 

equation. 

Finally we will apply our theory on light generation process and we will get new shape of 

light other than known today and that shape illustrate clearly why light has dual nature. 

Key Words: Quantum Gravity, Unified Theory of Gravity and Magnetism, Electric Fields, 

Magnetic Fields, Space Fabric Vortices. 
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1. Introduction          

                                                                                                                                               

Electromagnetic force is important fundamental forces in our life, it is mainly responsible for 

bonding of atoms in matter, another important force is the gravitational force which 

responsible for our stability on earth and the rotation of the earth around the sun, it mainly 

responsible for the attraction of planets and objects with masses with each other, Physicians 

have been trying since the last century to find a unified theory to understand electromagnetic 

forces and gravitational forces in one unified theory, I introduce this research to demonstrate 

new understanding of electromagnetic phenomena and show that forces like magnetic fields 

and electrical fields are not invisible fields but shape throw space -time fabric structure the 

same structure responsible for gravity force. 
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We first will give brief illustration about current theories of electromagnetic forces, we 

find The first connection between electric and magnetic effects was discovered by Danish 

physicist Hans Christian Ørsted in 1820 when he found that electric currents produce 

magnetic forces. Soon after, French physicist André-Marie Ampère developed a mathematical 

formulation (Ampère’s law) relating currents to magnetic effects. In 1831 the English 

experimentalist Michael Faraday discovered electromagnetic induction, in which a 

moving magnet (more generally, a changing magnetic flux) induces an electric current in a 

conducting circuit. Faraday’s conception of electric and magnetic effects laid the groundwork 

for Maxwell’s equations. 

In the early 1860s, Maxwell completed a study of electric and magnetic phenomena. He 

presented a mathematical formulation in which the values of the electric and magnetic fields 

at all points in space can be calculated from a knowledge of the sources of the fields, 

Faraday’s electromagnetic induction showed that there is a second source of electric fields—

changing magnetic fields. In a significant step in the development of his theory, Maxwell 

postulated that changing electric fields are sources of magnetic fields(Stark, 2021). 

According to faraday theory electromagnetism and Bohr theory for atom model an electric 

field  is the  field that surrounds electrically-charged particles and exerts force on all other 

charged particles in the field, either attracting or repelling them , Electric fields originate from 

electric charges, or from time-varying magnetic fields. Electric fields and magnetic fields are 

both manifestations of the electromagnetic force, one of the four of nature. 

Electric fields are important in many areas of physics, and are exploited practically in 

electrical technology. In atomic physics and chemistry, for instance, the electric field is the 

attractive force holding the atomic nucleus and electrons together in atoms as we said. It is 

also the force responsible for chemical bonding between atoms that result in molecules. 

But does electron has what is called negative charge and proton in nucleus has positive charge 

and by that invisible charges difference they attract?   

If we have rod of glass and rub it with silk it will become positively charged and if we make 

conductor balloon get near this rod they will attract, is this attraction force is invisible force or 

it shape throw certain medium?  

 In our research we will show that this force shapes and flow throw space fabric structure in 

certain mechanism. 

Niels Bohr also explained that the electrons revolve around the atom in specific orbits called 

energy levels, electron has negative charge and attracted to proton positive charge (Sinch, 

p.20), but why electrons cannot be stable and rest between these energy levels (orbitals)? And 

does these attraction force between electron and nucleus is invisible force or not?  also if 

electron has negative charge and proton has positive electron should attract and fall in atom 

nucleus but that does not happen.  

Electrons has two movement in atoms, orbital movement around nucleus and spin movement 

around its axis, spin movement is a very high speed as physician concluded (Townsend, 2000, 

p.1), also protons and neutrons consist of elementary particles called quarks each has three 

quarks, and all quarks has very high-speed spin movement, these quarks are bonded close to 

each other in nucleus by strong nuclear force (Wu, 2015, p.192).  
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Magnetic fields are manifestations of electromagnetic forces, they are lines shape around 

magnets or wire carrying current (Stohr, Sicgmann, 2006, p.41) but does these magnetic fields 

around piece of magnet or wire are invisible lines, although we watch its direct effect on iron 

filling or they shape throw certain medium? 

Also among the phenomena of electromagnetic forces are electromagnetic waves, which is 

introduced by Maxwell by manipulation of the four equations for the electric and magnetic 

fields that led him to wave equations for the fields who said that changing electric field 

produce changing magnetic fields and changing magnetic fields produce changing electric 

field and so on we have wave propagating from this mechanism, the emw speed is always 

constant and equal the famous light speed, emw is propagating oscillations in the strengths of 

electric and magnetic fields as it is now described, but is this wave generating mechanism is 

convincing? And why it always has constant speed that does not depend on its source speed? 

Electromagnetic radiation is produced whenever a charged particle, such as an electron, 

changes its velocity or whenever it is accelerated or decelerated. A common example of this 

phenomenon is the oscillating charge or current in a radio antenna. 

If a charged particle interacts with an electromagnetic wave, it experiences a force 

proportional to the strength of the electric field, as it now illustrated but is it what makes emw 

move an electron that it has electrical field?  

These waves really exist but are they magnetic fields and electrical fields oscillating around 

each other or there is different shape or complete shape of these natural generated waves that 

will illustrate all their properties? 

Emw carry energy, momentum , angular momentum away from their source particle and has 

wave pressure and can impart those quantities to matter with which they interact and its speed 

is always constant(Weinstein, 1988, p.289), a lot of these properties found in mechanical 

waves like sea and sound waves. 

As for gravity force, we find in Newton's theory of gravity, it was believed that gravitational 

forces are hidden forces of attraction between objects with masses and it does not shape 

through a medium between them and when the object that makes gravity force disappears, its 

gravity force disappears instantly (Geroch, 2013).  

This theory remained accepted for nearly two hundred years until the beginning of the 

twentieth century until Physicist Einstein developed the general theory of relativity explaining 

that the bodies and matter move in fabric he called space time fabric These bodies make 

curvature in this structure and these curvatures affect matter position with force (Wald, 2010, 

p.9).  

These curves will not disappear instantly if the object that makes it disappear but the 

construction of space-time, which resembles rubber in some of its properties, such as 

elasticity, requires time in order to returns to its natural form, and we can say that this 

curvature in space fabric due presence of objects of matter in it is the first physical property of 

this structure when affected some way with matter.  

The second physical property is gravitational waves, as also discovered by Einstein, which 

are transverse waves such as sea surface waves are formed in the construction of space-time, 

If a disturbance occurs in its connected parts, like for example, if there are neutron stars with a 
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high density matter revolves around each other both makes big curvature in space fabric, this 

rotation makes disturbance in the construction of space-time, which results in waves in this 

construction, and these  gravitational waves have been observed and proof of their existence 

by experiment (Abbott et al., 2016), but is there relation between that fabric or structure and 

electromagnetic forces? 

This physical properties of that fabric indicates that the molecules and building blocks of this 

structure are connected and extremely rigid more than iron to transmit the movement of 

transverse waves. But it is a smooth and even structure that is not made of interconnected 

small particles with spaces and separations between them like ordinary matter but it is like 

one very big unit, so is it different kind of matter, we will answer that question in our 

research. 

Also in this research, we will  have new understanding of special relativity phenomena and it 

is not time of object that dilate with speed its natural particles speed in matter slowdown as 

the whole object speed up in space fabric as we will illustrate. 

Physician Einstein propose his theory to illustrate reasons for phenomena that light speed is 

always constant independent of source speed, he propose the time dilation concept, time is not 

constant its change relative to velocity, when object accelerate its time dilate and slowdown, 

this phenomena was proven by famous experiment of putting atomic clocks on plane and 

makes it firs fly around earth toward east direction in direction of earth rotation around itself, 

so this plane will fly in speed larger than earth rotation speed which is 1800km/h, then put 

different clocks in plane and makes it fly in west direction opposite of earth rotation, that 

plane will fly in lower speed than earth rotation speed, then they collect all clocks with clocks 

remain on earth all the time and find that the clocks in the plane that goes dilate or slowdown 

in time  than  the clock on earth because it travel faster hence its time dilate and the clocks 

that travel west in lower speed than earth its time accelerate comparing with clocks on earth 

as they moves in lower speed (Cocke, 1972, p.168), Einstein illustration that the more object 

accelerate it time will dilate or slowdown but is time an independent quantity that can 

accelerate or dilate by itself ? we will introduce different illustration for mentioned 

phenomena.  

 2. Space-time fabric new physical property 

As we said in introduction this structure makes curvature as matter objects move in and can 

propagate transverse waves so it is kind of medium but is these the only two physical 

properties between that structure and matter? 

From observing from famous physical experiment and phenomena we will illustrate third 

space time fabric physical property. 

2.1. From particle accelerators process  

In particle accelerators when particle (electron or proton ) accelerated and reach certain speed 

it need more energy to increase that speed and go faster (Sutton, 2020), as this acceleration 

process take place in complete vacuum tubes, the electron should be accelerated to very high 

speed without need to give it more energy and motive force and of course this electron does 

not gain mass or more protons or neutrons to get heavier to need more energy to increase 

speed, this mean that there is something that resist this high speed movement of the particle 
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and that thing is space fabric structure itself, this phenomena is famous in fluid mechanics 

and called drag force from stationary fluid to moving object in it. 

And this drag force from space fabric structure to accelerated proton the reason the mass of 

accelerated proton or electron seems to increase 1000 times or more of the rest mass of 

particle, the more the particle speed increase the more energy it need to increase that speed 

that mean that space fabric drag force increase with particle speed. 

 

2.2. From motion of rockets in outer space 

Same phenomena can be observed on the behavior of rockets in earth outer space where there 

is no air to resist rocket speed, if the rocket moves in complete vacuum it will need very small 

motive force for reach high velocity but this not what really happen, the more speed rocket 

reach the more motive power it need to increase that speed.  

The rocket here also face drag force from this creation or structure it moves in (which 

responsible of gravity force), like when submarine moves in sea it face drag force from sea 

molecules and when plane move in air faces same opposite force of speed direction, the more 

speed object reach the more motive power needed to reach higher speed, we can say this is the 

third space fabric physical property when dealing with matter, it resists matter movement in 

it. 

In ultimate speed experiment where electrons have been accelerated by given energy from 

0.5Mev to 15Mev the speed various from 2.6*𝟏𝟎𝟖 m/sec to 3*𝟏𝟎𝟖 m/sec (French, A. P. 

2017), their speed values have drastic departure from Newtonian mechanics prediction, in 

Newtonian mechanics the kinetic energy given to body with mass to reach any speed is 

𝑲 = 𝟎. 𝟓𝒎𝒗𝟐 , where m is object mass and v is its speed, but in that experiment and other 

when particles accelerated to huge speed that relation does not apply and it the ultimate speed 

concept begin that the speed of light is the maximum speed, but in our research we said that 

the more particle speed increase the more it face drag force from space-time fabric   

From classic physics drag force   

𝐅𝐃 = 𝟎. 𝟓𝐂𝛒𝐀𝒗𝟐 

Where c is the drag coefficient, ρ is the medium density, A is cross section area of particle 

and v is velocity 

Here the accelerated particle face drag force from space-time fabric, in low particle velocity 

this force is negligible but the in high speed, drag force proportion to 𝒗𝟐  and the power 

needed to overcome this force will be proportional to 𝒗𝟑, that is why the particles speed does 

not depend only on the kinetic energy, and this mean that the proton need more energy than 

electron to reach the same speed as proton area is large than electron.  

Also we have in this drag equation that drag force depend on density of space fabric medium, 

to find 𝛒 the density of space structure, we will first define what is that medium, then we will 

know hoe electromagnetic force shape throw that medium and we will get exact value of 

space structure density. 
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3. Space fabric definition 

the three physical property we mentioned of what is called now space-time structure make it 

obvious that it is not vacuum, otherwise it could not be affected with massive object and bend 

to their center, it could not propagate transverse gravitational waves which need medium with 

connected particles to propagate and could not resist matter speed. If it is not vacuum then it 

is kind of matter but this fabric is different from matter we knew it is not made of small 

particles with separation distance but its smooth and even like whole big connected unit 

extend for billions of light years distances and it has very large value of elasticity with very 

low density. 

To prove that I start searching about that huge creation in al quran alkareem hoping to find 

clue that Allah the creator inform us that this  space fabric structure is different kind of matter 

we knew.  

I found that Allah said in AlQuran in surat Alnbaa [and built above you seven mighty 

˹heavens](alnbaa:12) what are these heavens or skies (or asmaa as Allah named it)? 

 

4.1. Dimensions of space-time fabric and asmaa structure                                                                       

As we said the space fabric structure contains all stars, galaxies and planets inside its 

structure, We find in Al Quran Alkareem that asmaa structure also contain all stars as Allah 

said in surat Assafat   [Indeed, We have adorned the lowest heaven (asmaa) with the stars for 

decoration](Assafat:5).  So the lowest heaven (asmaa) contain all stars and galaxies.  

[1] Allah also said in surat Fuselat [So He formed the heaven into seven heavens in two Days, 

assigning to each its mandate. And We adorned the lowest heaven with ˹stars like˺ lamps ˹for 

beauty˺ and for protection. That is the design of the Almighty, All-Knowing](Fuselat:12) this 

aya also inform that all stars, planets and galaxies in the lowest sky (asmaa).  

[2] Allah also said [Do they not see the birds controlled in the atmosphere of asmaa (the sky)? 

None holds them up except Allah. Indeed in that are signs for a people who believe](the 

Bee:79) also earth and its atmosphere is in lowest or first sky.  

[3] Allah also said [It is Allah who sends the winds, and they stir the clouds and spread them 

in the sky (asmaa) however He wills, and He makes them fragments so you see the rain 

emerge from within them. And when He causes it to fall upon whom He wills of His servants, 

immediately they rejoice](Alrum:48) so clods spread in asmaa or sky 

[4] Allah said [Then, do they not look at what is before them and what is behind them of 

asmaa (the heaven) and earth? If We should will, We could cause the earth to swallow them 

or [could] let fall upon them fragments from the sky. Indeed in that is a sign for every servant 

turning back [to Allah](Sabaa:9)  

so heaven or asmaa is in front and behind us and all round us. 

Then asmaa structure is exactly space fabric structure from dimensions view that both 

contain all stars planets…etc.   what about creation comparison? 
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4.2. Creation of space-time fabric and asmaa structure 

 

From facts we said about gravity and general relativity we knew that space fabric is kind of 

matter but its particles is strongly connected to propagate gravity waves at that huge speed 

more than iron but it has no separation between these connected building blocks but they are 

even and smooth like one big unit without holes and separations, but does Allah glory is to 

him inform us in Alquarn that he created asmaa matter but smoothed and even. 

 

Allah said describing asmaa structure creation in al quran al kareem in surat Alnaziat                               

[Which is harder to create: you or asmaa (the sky)? He built it (27) He raised it high and 

makes it even(28)](Alnaziat:27-28). 

And to more understand the word [makes it even] I look for its illustration for famous Quran 

scientist that knew Arabic language and Quran meaning Mohamed Metwally Alsharawy he 

said literally in indication the meaning of that verse 

[ he raised it high: Allah made asmaa high construction and high dimension, makes it 

even: that Allah built it even so that you cannot perceive the gaps between its building 

blocks, for it is smooth and leveled as if it were one piece] ( 
1
 ).  

[1] Allah also said in AlQuran in surat  Qaf [Have they not then looked at the sky(assma) 

above  them: how We built it and adorned it ˹with stars˺, and it has no gaps] (Qaf:6).  

Also scientist Alsharawy says in this aya illustration and I translate from Google translation 

his words literally [God is grateful that He created asmaa (sky) and built it without gaps and 

holes, as if it is required that it contain gaps in it, and the gaps are only found in a matter, but 

here created it smooth] (
2
). 

[2] Allah also said about sky (asmaa) creation in surat Almolk [He is the One˺ Who created 

seven heavens, one above the other. You will never see any imperfection in the creation of the 

Most Compassionate. So look again: do you see any gaps?](almolk:3-4). 

From these verses in AlQuran describe assma creation and dimensions we confirm that the 

sky construction (asmaa) is what is called now space fabric structure, Allah created it a matter 

and has physical properties like ordinary matter, but Allah created it different than ordinary 

matter as he leveled it, it has no gabs between its building blocks that we can see in between 

but its one big unit. 

 

[3] Allah also said in surat Al anbiaa [ On that Day We will roll up the heavens like a scroll of 

writings. Just as We produced the first creation, ˹so˺ shall We reproduce it. That is a promise 

binding on Us. We truly uphold ˹Our promises˺!] (Alanbia:104). 

                                                           
1
 Source : https://www.youtube.com/watch?v=ZgInN7M05Cw from minute 1.30 

 
2
 Source : https: //www.youtube.com/watch?v=lz4OseAAu1I  from minute 16.15 

 

 III. INTERNATIONAL HALICH CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

 

 

               www.izdas.org                                                                                                  March 12-13, 2022, İstanbul, TURKEY700

https://www.youtube.com/watch?v=ZgInN7M05Cw


 
 

God will roll up these huge skies, this mean it is like one connected unit to be rolled 

And this construction is matter and has heavy weight, but Allah glory be to him is raising it, if 

something can grab this structure and make curves in it like black holes this structure tension 

or heavy will destroy matter like planets. 

[4] Allah said [ It is Allah Who has raised the heavens(skies) without pillars—as you can 

see—then established Himself on the Throne. He has subjected the sun and the moon, each 

orbiting for an appointed term. He conducts the whole affair. He makes the signs clear so that 

you may be certain of the meeting with your Lord] (Alrad:2). 

And quran scientist Alsharawy said in this verse illustration [God is grateful that He, Glory be 

to Him, raised the heavens without pillars, so It was necessary that it have pillars that raise it, 

and this indicates that it is material and has weight] (
3
). 

This is scientific miracle in Alquran Alkareem that Allah mentioned this fabric, its dimension 

and creation from 1400 years ago in his book sent down to his prophet, scientists discovered 

this creation around only 100 years ago, this prove that Alquran Alkareem is from Allah the 

creator Glory be to him.  

 

4.3. Space-Time Structure is Asmaa structure  

So the space structure which shape gravity force resist matter movement is kind of matter and 

called asmaa structure, Allah also said in surat Alnaba {And constructed above you seven 

strong [heavens]}[alnaba:12], we and all galaxies are in the first or lower heaven, so this 

strong creation control the motion of huge stars and force them to move in certain curves, 

does not affected by stars heat and it is very high construction that contain billions of stars 

and galaxies extended for billions of light years  and it’s only the lower sky. 

[1] These stars and black holes from curvature they made in this structure they makes it stable 

and has no shakings, this result is reached by group of scientist. 

Allah told us about fact and information in last day or the judgment day the stars will gone, 

prophet Mohamed said [ The stars are a source of security for asmaa (the sky) and when the 

stars disappear there comes to the sky, i. e. (it meets the same fate) as it has been promised] ( 

Sahih Muslim 2531). 

In the quran this fate of asmaa when the stars gone, asmaa will weakened, broke apart, split 

and sway in strong motion.  

[2] Allah said about the day of judgment in surat Alinftar[ When the sky splits 

open](Alinfitar:1), Allah also said in Alhaqqa about judgment day [ asmaa will then be torn( 

split open) that it will be frail(weak)](Alhaqqa:16), this also mean that now asmaa is 

tensioned and strong as long as it is connected with no gabs if it got cracked or split open it 

will be weaken and frail. 

[3] Allah also said in surat Altuor about the last day [ On the Day the heaven will sway with 

violent motion](Altur:9) this mean also its now stable not shaken like the stars is fixing it, you 

can imagine an example of sheet of cloth tensioned above earth on extended on 100 km 

                                                           
3
 Source: https: //www.youtube.com/watch?v=lz4OseAAu1I from minute 15.12 
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square distance, there will be ripples and movement in middle of that sheet but if we put huge 

rocks on it separated by certain distances these rocks will stabilize this sheet.   

there are more information in Alquran that prove that asmaa structure is space-time fabric, 

like that that structure is expanding, all these facts indicate that AlQuran Alkarrem is from 

Allah glory be to him sent down to his last messenger for humans with obvious evidences that 

this book is from the creator of everything. 

So space fabric is not empty but filled with matter, this matter is different from ordinary 

matter we knew, it does not has gabs, holes or separation distance between its building 

particles but its even and smooth, and this fabric contain all stars and planets. 

Now we will illustrate all electromagnetic forces phenomena based in that fabric space-time is 

matter with physical properties. 

 

5. Particles movement makes real mechanical waves in space (asmaa) structure 

Now we know that space time fabric structure is some kind of matter which has physical 

properties like matter we knew, in the particles accelerators we said that the accelerated 

proton or electron face drag force from space fabric structure, As accelerates particle 

confront drag force from space (asmaa) fabric structure in opposite direction of 

acceleration, this mean that the accelerated particle is followed by mechanical wave (or 

disturbance) in space fabric structure following this particle. 

This wave is a real mechanical wave in that fabric, the more the particle speeds up the more 

the wave get stronger and bigger. 

Electrons have different kind of motion linear in accelerator or orbital around nucleus in 

atoms and its basic motion the spin movement around its axis. 

[1] Each motion has real wave following electron motion in space (asmaa)  fabric and wave 

strength depend on electron speed, the spin movement is very fast, so this movement will 

make mechanical circular wave or vortex in space (asmaa) fabric structure around the electron 

coming from the resistance of space fabric structure for this electron circular motion. 

[2] If another electron (that also must has circular wave in space fabric due to its spin), come 

near this first electron the two circular waves around them as they are almost in same size and 

strength will make the two electron go away from each other by the repulsion or pressure 

power between these two mechanical circular waves, this is the reason electrons has repulsion 

force to other electrons and called now electron has negative charge, so electron repulsion 

force value can be calculated from fluid mechanics laws. 

6. Atoms energy levels (orbits) are mechanical circular waves in space (asmaa)  fabric  

 Atom nucleus contains protons and neutrons each proton and neutron have three elementary 

particles called quarks, each quark has very fast spin motion around its axis (Britannica 

Editors, Spin, 2018). so each quark spin generate mechanical circular wave or circular vortex 

around it in space (asmaa)  fabric, and as quarks are very close to each other in nucleus their 

circular waves repulsion force should make quarks diverge, but due to strong nuclear force 

which much more stronger than space fabric waves repulsion, these quarks remain close to 

each other in nucleus and this makes their circular waves will add together making big 
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mechanical circular waves in space fabric structure around nucleus and this is what’s 

called now atom orbits or energy levels. 

So atom energy levels which electrons rotate and trapped in is real circular waves in space 

(asmaa)  fabric structure. 

[1] If small particle like electron fall in one of these atom circular waves (vortices) it will 

rotate inside it but it will be trapped in that circular wave and cannot escape, unless electron 

gain energy and increase its speed to manage to get out of this mechanical circular wave or 

(energy level), we knew that magnetic fields can trap electrons and we will knew that both 

same phenomena. 

For simplicity we will name circular waves in space fabric structure around atom nucleus due 

quarks spin atom circular waves or quarks spin circular waves, and we will name electron 

circular wave due to spin movement electron circular wave in space fabric (space) structure 

[2] If this electron gain energy (photon) its speed will increase and escape this atom (quarks 

spin) circular wave,  it will not be stable between atom circular waves as nothing to trap it, 

unless it hit another or higher atomic vortex that will trap it, also if electron gain higher 

energy  it will has enough speed to get free from these atomic circular waves and become 

free.  

 That is why electron cannot be stable between energy levels and that is also why electron 

does not fall or attract to nucleus while its in one of atom vortex (there is not attraction 

directly from proton to electron) but may hit nucleus and leave it and go away from it 

because it has nothing to attract it toward nucleus only could be trapped in one of that atom 

vortices. 

[3] the more atom has bigger number of quarks (more protons and neutrons) inside nucleus 

the more  atomic waves this atom will have (or energy levels).  

 

7. Charges electric fiels and atoms chemical bonds not invisible but shaped in space 

fabric  

 If we have hydrogen atom for example that has one unpaired electron rotate in its quarks spin 

waves in space fabric, here the electron has two kind of motion, orbital motion which will 

make a wave in space fabric following electron and its direction will be parallel to that atomic 

vortex(energy level). 

 the other electron motion is more important is the spin motion, while orbiting around 

nucleus, the electron spin will make circular wave in space fabric,  this electron spin wave 

force direction while same time orbiting will be to the attraction from outside to the inside of  

atom circumference ( toward the inside of atom) for near electrons or atom. To imagine that 

we can apply Fleming right hand rule to imagine the force direction of electron spin circular 

wave direction while at same time its orbiting around nucleus (Mitchell et al., 2006), by this 

unpaired electron spin circular wave force the atom will attract near electrons and atoms and 

this is known now as that atom is positive charge. 

[1] So atom positive charge or attraction force come from unpaired electrons that rotate in 

outer atom circular waves (known as energy levels) in space fabric (space fabric) not coming 
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from proton has invisible attraction force as described now, that is why when scientist 

calculate negative charge of free electron and positive charge of atoms it’s the same value 

because both come from electron spin circular vortex force in space fabric (space fabric). 

[2] This hydrogen atom circular wave is not stable in one plane (always vertical or horizontal) 

but as the quarks that makes that circular wave is rotating in its place, like if in that moment 

its spin axis vertical the next moment the spin axis will be horizontal and in all three 

dimensions this make quarks spin circular waves(or energy levels) also rotate in 

circumference of sphere in very high speed the speed of quarks rotation, this is really 

observed from electron orbits around nucleus that it orbit itself rotate in sphere circumference 

and this is mechanical phenomena as we illustrate. 

this will make electron inside that wave form like cloud in that sphere as it rotate near light 

speed in that wave it could reach anywhere fast and its spin vortices attraction will be 

attraction from all out that sphere to inside of it toward nucleons, for imagine direction force 

of electron spin wave you can apply fleming right hand role on electron rotate in orbit around 

nucleons and same time spin around its axis. 

[3] If there was near free electron to this atom, this unpaired electron spin circular wave 

rotating around nucleus will make attraction to this electron spin circular wave (there will be 

some kind of tension force between two circular waves) as one of them is to attraction 

direction to inside atom, as the two electron waves has different direction and pattern, and that 

makes the free electron move with the attraction of its spin wave and get trapped in that atom 

circular wave (energy level). 

[4] This second electron will take an opposite direction of spin and rotation inside this atom 

vortex due to repulsion vortices force with first electron, and as it spin and rotate in opposite 

direction, second electron spin wave force direction will be in direction opposite of the first 

one and with same vortex power, making the resultant vortex of both electrons in that atomic 

circular wave  is zero and this atom will be stable and has no attraction vortices force in space 

fabric to near electrons and atoms. 

[5] The more unpaired electrons in atom outer mechanical circular waves the more attraction 

net vortices power this atom has, like in iron atoms (Atkins, 2018), these attraction vortices 

can attract also spin circular waves of unpaired electrons rotating in near atoms. 

[6] this attraction force if it is large enough the first atom could take unpaired electron from 

second atom, if it is not that large atom will attract unpaired electron that remain connected to 

its atom and make the two atoms will come near each other and make covalent bonds. 

[7] The more both atoms has unpaired electrons the more attraction vortices force they will 

have as in metals ionic bonds. 

So this mechanism that make matter atomic chemical bonding, the more unpaired electrons in 

atom quarks spin waves the more tension ( attraction ) force this atom has to near atoms and 

electrons as all unpaired electron spin waves will be added together for that atom  like in iron 

atoms and ionic bonds, so atomic chemical bonds shape throw space-time fabric(space 

fabric). 

[8] Here we must illustrate important concept in our theory that these circular waves in this 

space fabric structure is coming from resistance of a very low density, low viscosity and very 
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high rigid medium to matter speed, thus this waves or vortices does not has sufficient power 

to move particles of matter directly,  but this vortices will have effect on other similar vortices 

that surround another particles either by pressure force (repulsion) or attraction (tension) force 

and the affected vortices make its particle move with it so it is indirect influence. 

[9] if as example we rub rod of glass with silk, the rod of glass will give large number of 

electrons to silk and this will leave have huge numbers of atoms with unpaired electrons in 

their atomic outer circular waves, now there are billions of atoms became suddenly with 

attraction circular waves, these huge number of same wave pattern will add randomly to make 

big mechanical waves in space fabric fabric around the rod of glass in inside the rod or 

attraction direction this is called that rod of glass is positively charged. 

[10] If another rod of glass with same pattern of vortices in space fabric come near first one, 

both rods big vortices will repel each other making also their rods repelled. 

[11] if  metal balloon that has plenty of free electrons, also these huge number of free 

electrons each has spin circular waves, all these waves will add together randomly making 

bigger circular waves around balloon but not to inside balloon, if the glass rod come near this 

metal balloon, here we have different pattern and direction of big circular waves around rod 

and balloon and they will attract each other. 

 If two similar circular vortices pattern come near each other they will repel by vortices 

pressure force and if different kind of vortices direction one is to inside and one normal the 

waves to inside will attract the other wave along with their matters like tension force. 

[12] The mathematical laws of attraction and repulsion of atoms and electric fields can be 

driven from fluid mechanics laws, considering these particles as point or sphere of matter 

revolving in medium like fluid and making circular vortices, and with mutual vortices 

pressure or tension to each other depending on number of particles generating these vortices 

we can  calculate the repulsion or attraction forces. 

[13] If atom circular wave has two electrons in it,  the two electron spin waves will make 

attraction to each other making they strongly connected to that atom or orbit and not easy to 

be attracted from that atom quarks spin wave. 

[14] If atom with one unpaired electron, this electron will has nothing to attract it to that orbit 

but the trapping force from mechanical circular wave and it will be weakly connected to atom, 

also the more matter atoms has big number of unpaired electron the more their spin waves 

will attract each other making this unpaired electrons strongly connected to its orbits  

[15] the more atoms has unpaired electron in its quarks spin waves the more this matter will 

has atomic strong bonding like in solids and iron and the less atoms has unpaired electrons the 

less stiffness or strong atomic bonding has like copper wire which has one unpaired electron 

in copper atoms. 

8. Magnetic fields are real waves in space fabric matter 

We said that electrons have circular wave in space fabric structure due to its spin motion, In 

wire of copper for example, enormous number of free electrons founded, all have spin circular 

waves in space fabric structure around each one, but they move random motion in all 

direction so all these free electrons circular waves or vortices cannot be add together, but if 

we put voltage difference across the copper wire this will make current of electrons in wire, 
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all free electrons in wire will move in same direction and pattern, so all their spin circular 

waves at that moment will add together making bigger circular waves around that wire in 

space fabric structure and this is known now as magnetic fields lines around wire with 

electrical current. 

So magnetic fields coming from adding all free electrons spin vortices in matter making big 

vortices in space fabric around matter. 

[1] If similar wire with electron current comes near the first wire, their circular waves around 

each wire will make the two wires repel or go away from each other by pressure force of 

similar size vortices. 

[2] Same phenomena occur in piece of magnet where all unpaired electrons in atoms move in 

similar way and this is natural physical property of permanent magnets, so all that electrons 

spin waves in space fabric will add together making bigger waves around magnet in space 

fabric structure and this is the magnetic field lines of magnet. 

[3] That is way these circular waves around magnet is always circular or has two poles as 

natural arrange of electrons pattern the circular waves directions point to outside of part of 

magnet and waves direction to inter the opposite side or south pole because its coming from 

electron spin motion, that’s why you will never find permanent magnet with only one pole. 

[4] If similar piece of magnet come near the first and if their mechanical waves direction was 

same, both pointing to outside from magnet (north pole) or both pointing inside magnet (south 

pole), vortices will repel each other and making also their magnet follow their repulsion.  if 

magnet vortices direction was different one to outside and one to inside the vortices will be 

the same direction and tension or attract each other. 

[5] Fleming right hand role was actually pointing for electrons current direction in wire and at 

same time point to their spin waves direction. 

[6] Earth magnetic fields is also mechanical circular waves in space-time fabric or space 

fabric structure around earth, coming from adding enormous number of electron spin circular 

waves as these electrons move in currents similarly inside earth, that is why these waves in 

space fabric or space fabric around earth protect earth from speeding particles coming from 

outer space and from solar (Mcpherron, 2020), because these are mechanical real waves in 

medium that need particles with sufficient speed to pass not because these particle is charged 

with invisible charge. 

You can imagine earth planet floating in space fabric structure with curvature of space 

fabric to its center (gravity) along with circular waves in space fabric around it. 

8.1. Difference between magnetic and electrical waves                                                                      

 These circular waves around copper wire with current or around magnet is coming from 

adding enormous number of electrons vortices, so what is called now magnetic fields is 

exactly the same what is called electric field of atoms or electrons (or rod of glass rubbed by 

silk), both vortices in space fabric structure (space fabric). 

Only different between magnetic vortices and electric vortices that magnetic vortices coming 

from all  adding all electrons spin waves at one time  making bigger circular waves much 

more bigger than single electron spin wave, we will not have circular waves in very small size 
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range (electron wave size), , but electric field is random adding of electrons spin waves due to 

exist of large number of same electron wave pattern in same matter , this will make different 

size of circular waves around that matter with big number of waves of each size, and as we 

will have bigger waves size than electron spin waves we also will have number of circular 

waves in small size or electron wave size around the rod of glass as example, this will makes 

electric waves in matter affect small near electrons by attraction or repulsion as this matter has 

waves in comparable size to electrons waves.  

8.2. Understanding phenomena that Stationary electrons affected by electrical waves not 

magnetic waves 

If magnetic field and electric field is same both mechanical waves in space fabric structure 

why when we put stationary electron in magnetic field does not move and in electric fields 

moves? 

We said these circular vortices does not affect matter directly as they are vortices in very low 

density medium, but vortices affect other  particles vortices with tension(attraction) or 

pressure (repulsion) as we illustrated, it is necessary for vortices to affect other vortices with 

repulsion or attraction to be in comparable or close size to each other. 

So if two electrons near each other their circular waves will repel each other, also if atom with 

attraction vortex near free electron, their waves will attract as their waves about same size, 

also if two wires or magnets with comparable size magnetic circular waves they will repel 

each other or may be attracted if one of these magnetic waves with generated from electrical 

current in circular wire, its wave direction will be to the inside the center of that circle . 

But if we put stationary electron in big magnetic circular waves their waves size has huge 

difference, they will not repel or attract each other as their waves in not comparable size to 

affect each other by force, but the electron spin circular vortex will align with the direction of 

bigger magnetic vortex . 

To prove that this stationary electron does not make what is called electric field which is 

different from magnetic field that electron in and both has same phenomena mechanical 

circular waves in space fabric but with different wave size, to prove that concept we will give 

two current examples: 

[1] if magnet needle in campus exposed to earth magnetic field, the needle will align with the 

bigger circular wave in space fabric, here both needle and earth are consider now having what 

is called magnetic fields although they act exactly as electron in magnetic field which prove 

that what is called charge of electron is the same phenomena the magnet needle and earth and 

magnets have  mechanical circular vortices in space fabric structure that has certain physical 

properties.   

[2] Also when put magnet in earth outer space, if it come in range of one of earth magnetic 

lines or waves in space fabric, that small magnet will not be attracted or repelled by that wave 

only aligned with that bigger wave.  

8.3. Understanding phenomena electric and magnetic waves affect moving electrons                      

If electron moving with certain speed in big circular waves (magnetic wave) in, the electron 

spin and its spin wave will align with the bigger wave direction, this sudden alignment of 

electron in direction magnetic vortex as electron moving fast will give electron force  in 
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direction of big vortex, this new force on moving electron will depend on electron speed and 

magnetic vortex intensity and this is Lorentz force: 

F= qv * B 

Where q is the amount of charge (which is single electron affection to space fabric by circular 

wave multiply by all number of electrons), V is the velocity of electrons and B is the 

magnetite of magnetic field or the strength of magnetic vortices. 

[1] By above concept magnetic vortices in space fabric can affect moving free electrons.  

[2] if we put wire of copper in magnetic vortices, copper atoms have unpaired electron that 

weakly connected to atoms, that big magnetic vortices will give these  unpaired electron force 

as they are moving electron(in their orbits)  in circular mechanical waves and that force could 

make them get free from their atomic waves, this will make free electrons current in the wire, 

that is now known as producing electrical current due to magnetic fields, The more electrons 

are weakly connected to atoms in matter the more number magnetic vortices can free also its 

proportional to magnetic waves intensity. 

[3] we knew that magnetic field can trap electrons a sin particles accelerators, this happen 

because these magnetic fields are real mechanical lines and waves in medium, these vortices 

can trap small electrons and also can trap any small particles like individual atoms, which was 

proven by experiment that magnetic lines can trap plasma in nuclear fusion reactors 

(Hazeltine & Meiss, 2003, p.1), in this process magnetic fields can trap plasma not because 

plasma has invisible charge that affected by invisible force with magnetic fields but plasma is 

atoms of matter but has not strong connection to other atoms, these atoms has quarks spin 

circular waves in space fabric that will make atom align and trap in bigger waves or magnetic 

fields. 

[4] Its consider now that the magnetic field produced by current in wire will be zero 

instantaneously as the electron current that generate them in wire goes to zero, according to 

our research results this is not true as these are mechanical waves in space fabric structure that 

that structure will take small time to get its original shape after current of electrons return to 

random motion. 

9. Electromagnetic waves shape in space fabric matter 

 Professor Maxwell introduce his theory for electromagnetic waves generation that we need 

oscillating electric field to produce oscillating magnetic field and this oscillating magnetic 

field will produce oscillating electrical field and so on, this will make electromagnetic wave 

which contain electric field and magnetic fields and both filed is perpendicular to wave 

direction. 

But this description of that natural phenomena is not complete, it is consider now that 

particles itself generate that emw but we will illustrate that particles does not generate that 

waves with that huge speed directly, these waves discovered  by professor Heinrich Hertz and 

is used in many applications due to its natural properties like when it pass by electrons give 

them kinetic energy, its huge speed, it can penetrate walls and other properties that we 

mention in introduction part, but does these waves affect electrons and matter with force 

because electron is charged particle and emw has electric and magnetic field? why its speed 

always constant?  
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As we concluded the electrical field and magnetic field is consist of same phenomena they 

both are mechanical circular waves in space fabric structure so we do not have electric or 

magnetic fields so what is that emw? 

Let us apply our research results to emw generation process to know the whole shape of these 

natural phenomena. 

To produce emw we need oscillating charges in copper wire (antenna), if we have direct 

electron current  moving in wire in certain direction, all electrons spin circular waves will add 

making big mechanical  circular waves around the wire  and if we make that electrons current 

in wire alternative current (current direction change up and down) the electrons in wire will 

move or oscillate up and down this will make their circular waves around wire also oscillate 

up and down and due to space fabric structure (space fabric) natural properties(like huge 

elasticity and rigid structure) this waves oscillation up and down in space fabric structure  

will produce mechanical transverse wave in space fabric structure travelling away from 

that wire with constant natural speed depending only on medium physical properties the 

famous light speed and the wire in these transvers waves center and waves frequency is the 

frequency of oscillating electrons up and down. 

[1] This transvers wave is mechanical wave in the structure that the matter flow in space-time 

structure, if this wave pass by free electron or atoms in matter it will give them kinetic energy 

up or down with  the wave top or bottom and will push free electrons little forward in wave 

direction and this illustrate why emw has mechanical properties like wave pressure and 

momentum. 

We can imagine this like plastic ball moving up and down in sea surface, due to strong 

connection between sea surface particles this will make transvers waves. 

[2] The same phenomena also occur when an electron is accelerated or decelerated  in space 

fabric structure, its spin circular wave will make disturbance in that rigid structure at moment 

of acceleration or deacceleration generating also this transverse wave in space fabric. 

[3] If these mechanical waves come by copper wire they will affect wire atoms and electrons 

by kinetic force, and if wave strong enough it will free the weakly unpaired electron in copper 

atoms and make current of electrons in wire, its intensity will be proportion to wave 

amplitude and that is used in emw receivers. 

[4] If these mechanical transverse waves where very strong in amplitude it will give matter 

atoms big kinetic energy make them strongly vibrate and collide with near atoms in same 

matter (as matter atoms are connected by strong electrons spin circular waves bond), this 

atoms vibration and collide generate thermal energy in matter and this is used in microwaves 

ovens. 

[5] So The antenna or electrons do not generate what is known now as emw waves directly by 

itself but these electrons shake space fabric structure around antenna by their spin waves 

oscillating and due to this structure  properties this shaking make transvers mechanical wave 

in that medium travelling with constant speed. 

[6] These waves is not penetrate throw walls and matter but its transverse waves in the 

structure that matter move in.  
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[7] These transvers waves are the same called now gravitational waves in space fabric 

structure but generating from different distance phenomena in that structure, and has different 

size.  

[8] We knew that matter use space fabric structure to make bonds, so if in iron piece the 

atoms is strongly connected with small electrons circular waves, so if transverse wave (or 

emw) come to cross that iron, it has to transfer its waves motion top and bottom throw that 

part of space fabric inside the iron piece, so it need part space fabric structure inside iron 

piece to move up with wave top or bottom with the other part in iron piece is still flat(this if 

transvers wave length is smaller than iron piece),  put that part of space fabric is strongly 

connected and bind with all iron piece, it cannot go up with other part at same time do not 

going up so this wave will not pass that iron and reflect.   If wave size was bigger than iron 

piece it will pass. 

[9] If all our results so far in research are correct then all electromagnetic force calculations 

can be described mathematically by laws of fluid mechanics. 

10. MAXWELL HYPOTHESIS AND THEORY FOR CONCOLUDING HIS FAMOUS 

ELECTROMAGNETIC EQUATIONS   

 After I finish all my research results of understanding the electromagnetic force phenomena 

and it shape throw space fabric or space time structure the same fabric that is the reason for 

gravity force, I found that Maxwell conclude all his famous mathematical equations of 

electric and magnetic fields, electromagnetic waves and free space constant based on 

hypothesis which I found matches exactly my research results, in his four part research paper 

published in 1861 “on physical lines of force”  

He said after logical observation in first part [We come now to consider the magnetic 

influence as existing in the form of some kind of pressure or tension, or, more generally, of 

stress in the medium.] ( Maxwell, J. C. (1952), p.3). 

then he said in same page [Let us now suppose that the phenomena of magnetism depend 

on the existence of a tension  in the direction of the lines of force, combined with a 

hydrostatic pressure; or in other words, a pressure greater in the equatorial than in the axial 

direction: the next question is, what mechanical explanation can we give of this inequality of 

pressures in a fluid or mobile medium? The explanation which most readily occurs to the 

mind is that the excess of pressure in the equatorial direction arises from the centrifugal force 

of vortices or eddies in the medium] 

By investigating the effect of magnetic lines in iron filling he conclude they 

are circular vortices in medium, then he started to drive the mathematical 

relations of magnetic phenomena from fluid mechanics laws as we expected and it 

matches experimental laws from Faraday and Ampere relations he said:  

[We shall suppose at present that  all  the vortices in any one part of the field  are revolving in 

the same direction about axes nearly parallel, but that in passing from one part of the field to 

another, the direction of the axes,  the velocity  of rotation,  and  the density  of the substance 

of the vortices are subject to change.  We shall investigate the resultant mechanical effect 

upon an element of the medium, and from the mathematical expression of this resultant we 

shall deduce the physical character of its different component parts] (Maxwell, J. C. (1952), 

p.4). 
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He began drive electromagnetic forces by fluid mechanics laws he said 

[In a circular vortex, revolving with uniform angular velocity, if the pressure at the axis is p0, 

that at the circumference will be 

 

where p is the density and v the velocity at the circumference. The mean pressure parallel to 

the axis will be 

 

If the vortices are not circular, and if the angular velocity and the density 

are not uniform, but vary according to the same law for all the vortices, 

, 

where p is the mean density, and   is a numerical quantity depending on the 

distribution of angular velocity and density in the vortex. In future we shall 

write  instead of          ] 

 

so he express the medium  density that vortices shape in (which is density of our medium 

space-time or space fabric) with magnetic permeability constant, Then he conclude all his 

magnetic and electric equations and the free space constant or (space fabric structure 

constants) also based on these fluid mechanics laws 

This is what exactly we conclude and describe in our research that magnetic fields are circular 

waves or mechanical vortices in medium. 

He also said in his third part paper: 

[In the first part of this paper I have shown how the forces acting between 

magnets, electric currents, and matter capable of magnetic induction may be 

accounted for on the hypothesis of  the magnetic field being occupied with 

innumerable vortices of revolving matter, their axes coinciding with the 

direction of the magnetic force at every point of the field. 

The centrifugal force of these vortices produces pressures distributed in such a 

way  that  the final effect is a force identical in direction and magnitude with 

that which we observe] (Maxwell, J. C. (1952), p.28). 

He also said about emw driving its speed formula [By the ordinary method of 

investigation we know that 

             equation  (1) 

where m is the coefficient of transverse elasticity, and ρ is the density. By 

referring to the equations of Part I., it will be seen that if ρ is the density of 

the matter of the vortices, and μ is the "coefficient of magnetic induction]. 
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He describe the magnetic induction constant (µ) in terms of the density of our 

medium space fabric (space fabric) and the dielectric constant in terms of 

elasticity of space fabric and we will use that to get drag force equation from 

space fabric, after calculating speed of emw he said  

[The velocity of transverse undulations in our hypothetical medium, calculated from the 

electro- magnetic experiments of MM. Kohlrausch and Weber, agrees so exactly  with  the  

velocity  of light calculated from the optical experiments of M. Fizeau, that we can scarcely 

avoid  the inference that light consists in the transverse undulations of the same medium 

which is the cause of electric and magnetic phenomena.] (Maxwell, J. C. (1952), p.37). 

this is also we conclude that electromagnetic waves shape throw the same medium that cause 

the magnetic and electric phenomena, I found Maxwell research and read it after I finish all 

my research results buy some time, there are many different concept of this and Maxwell 

research, like he consider electrical and magnetic field two different phenomena  and he 

describe electromagnetic waves shape in different way (as magnetic and electrical fields) and 

his wave generating mechanism also different.  In my research we conclude that they are real 

mechanical transverse waves in same medium that shape gravity force and discovered after 

Maxwell time in general relativity theory. 

He said for the reasons these vortices or magnetic waves generation far away from the 

electric current wire:  

[I have found great difficulty in conceiving of the existence of vortices in a 

medium,  side by side, revolving in the same direction about parallel  axes.  

The contiguous  portions  of consecutive vortices must be moving  in 

opposite directions; and it is difficult to understand] 

[The only conception which has at all aided me in conceiving of this kind of 

motion is that of the vortices being separated by a layer of particles, revolving 

each on its own axis in the opposite direction to that of the vortices, so that the 

contiguous surfaces of the particles and of the vortices have the same motion. 

In mechanism, when two wheels are intended to revolve in the same direction, 

a  wheel is placed between] (Maxwell, J. C. (1952), p.13:14) 

He understand it that way but the space fabric structure is even and smooth 

and has no separating particles between its building blocks, we understand it 

from that space fabric structure physical property that it resist matter speed, this 

will make mechanical  wave follow accelerated paticles. 

   Also we conclude that Emw is transvers mechanical waves in the same medium that shape 

magnetic and electric phenomena space fabric structure.                                                   

  By this mathematical equations of Maxwell we prove that our understanding of    

electromagnetic force that they are mechanical phenomena, and our concepts does ot need   

mathematical approve, as brilliant professor James Maxwell has already prove them.  
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  11. UNDERSTANDING SPECIAL RELATIVITY PHENOMENA DUE TO SPACE    

FABRIC DRAG FORCE 

Professor Einstein illustrate this phenomena that when object speed increase its time will 

dilate, so what is this quantity time? Does it independent quantity that dilate or accelerate by 

itself or its dependent on other factors ?  

let us apply our research results so far on the experiment of atomic clocks in planes that we 

mentioned in introduction in detail to see if we can figure the reasons of that phenomena 

[1] the atomic clock internal atoms and electrons has certain natural speed that makes the 

process of that machine which in that case counting seconds. 

[2] In the plane that travel faster than the clock on earth, all its atoms and electrons 

movement will have component in that plane travel direction, this  will  make every moving 

particle inside that atomic clocks face drag force from space fabric structure due that new 

speed of clock body, this will make every normal speed of these clock particles decrease and 

this will make any process that clock does and depending on moving of internal elementary 

particles dilate (which all matter depend), like in this clock its counting seconds.  

[3] The same will happen if there electron that move in certain speed inside circular tube as 

example. in that plane with constant energy (but not exactly moving in that tube in same 

direction of plane), this electron moving in small circular orbit will has speed component in 

plane direction this will make electron circulation speed decrease as it will face in some parts 

of its track more drag force from space fabric structure 

[4] That plane speed will not increase the electrons speed inside its very small orbits in atomic 

clocks as they are very small orbits but their speed will decrease as the whole matter speed up 

in space fabric. 

[5] The same thing will happen if human on rocket with big speed, all his moving particles 

responsible for chemical process (like cells dividing and multiply process) speed will decrease 

as they will face higher drag force, due to human will take same speed of rocket, this will 

make him get older slower than human with lower velocity travel in space fabric structure(on 

earth) as cells dividing and multiplying speed which responsible for aging will decrease as 

human body speed up in space fabric. Phenomena. 

12.  SPACE FABRIC DRAG FORCE EQUATIONS  

We said in ultimate speed experiment the accelerated electrons face drag force from space 

fabric structure, this force opposite the kinetic energy the electron has, when speed of the 

accleratyed electron reach constant value the drag force equal kinetic energy, the drag force 

is: 

𝐅𝐃 = 𝟎. 𝟓𝐂𝐝𝛒𝐀𝒗𝟐                   (2) 

By substitute from Maxwell equation (1) the speed of transverse waves in space fabric matter, 

we will write it  

C= √
Ԑ

𝛒
             (3) 
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Where C is the speed of natural transverse waves in space fabric medium and 𝛒  is the density 

of space fabric structure and equal 
µ

𝟒𝛑
 , where  µ is magnetic permeability of space fabric , Ԑ is 

elasticity of space fabric structure and Maxwell substitute it by  electric permittivity constant, 

so  𝛒  and Ԑ is constants and by substitute from equation (3) in equation (2) : 

𝐅𝐃 = 𝟎. 𝟓 𝐂𝐝 Ԑ 𝐀 
𝒗𝟐

𝑪𝟐     (4) 

Here we see that drag force from space fabric structure depend on this term 
𝒗𝟐

𝑪𝟐
 , in low speed 

this term will be very small and drag force will be negligible in high speed this term will be 

close to 1 and drag force from space fabric to object increase as the elasticity Ԑ of space fabric 

has huge value as we will see. 

and  this term is the same called now Lorentz factor, which scientist Lorentz discover this 

term by pure try and error for actual particles speed and theoretical speed depend only on 

newton laws of dynamics so this term appear to correct the numbers, we now conclude it from 

different way (physical conclusion ) . 

So this term is which Lorentz discover is originally come from opposite  force affect the 

accelerated particle, it is drag force from space fabric (space fabric) it self. 

In low speed this term 
𝒗𝟐

𝑪𝟐 will be small and drag force may be negligible but in high speed this 

term will be close to 1 and drag force from space fabric to object increase. 

By reaching this result the proton will take more energy to accelerate and reach certain high 

speed  in space structure matter than electron, because proton has bigger cross section area 

than electron. 

drag coefficient of sphere (we assume electron has spherical shape)= 0.47 

the elasticity of space fabric E from Maxwell equations, he substitute space fabric density 𝛒 

by µ/(4π) 

µ of space fabric or space fabric= 4 π *𝟏𝟎−𝟕  then space fabric density 𝛒 = 𝟏𝟎−𝟕    

we substitute by this value in equation (1) then we get that space fabric elasticity Ԑ = 9*𝟏𝟎𝟗  

This drag force coefficient  equation may be affect by space fabric high elasticity value. 

 also drag force will also affect measured mass of particle, so the rest mass of particle mo will 

be lower than the particle mass after it contract drag force that its value depend on 
𝒗𝟐

𝑪𝟐
  

 in ultimate speed experiment , after accelerated electron reach constant or final speed, here the 

kinetic energy given to electron will equal the drag force in the opposite direction and in this 

equation we can get the relation between energy and mass E=m𝐂𝟐 . 

 the kinetic energy given to electron 

E= 0.5 m𝒗𝟐 

  at electron final speed  

E= 0.5 m𝒗𝟐 = 𝟎. 𝟓 𝐂𝐝 Ԑ 𝐀 
𝒗𝟐

𝑪𝟐 

the term 𝒗𝟐  will cancel each other,  
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and to maintain the correct unit of energy which is (kg 𝑚2/𝑠𝑒𝑐) then the term 𝑪𝟐 has to 

multiple to both sides and result  

E= m𝑪𝟐= 𝐂𝐝 Ԑ 𝐀 

 And here we get the famous relation between energy and mass of particle in constant speed or 

rest mass 

 This is the physical origin of that famous law came from the drag force from space 

fabric or space fabric on the particle will equal the kinetic energy it has. 

This is only start for us to consider drag force from space fabric fabric in high speed particles 

calculations other than the time dilation concept and that the light speed is the ultimate speed. 

 

11.1. special relativity phenomena due to space fabric drag force 

 In atomic clock experiment if cesium atoms are used then the second will be duration of 

9,192,631,770 periods of waves generated by electron oscillation after transition between two 

atomic circular waves, the speed of oscillation determine that frequency number, so the 

additional drag force from plane speed will lower the speed of oscillation of these electrons 

making electrons to take more than second to make this exact  number of periods, so the clock 

that count the second when counting this number of cycles will seem dilate in time than other 

lock in earth or stationary clock.  

   

13. WHAT IS LIGHT? 

 We knew as described now that light is consider electromagnetic wave,  that contain electric 

and magnetic fields and light has dual nature properties, it has waves nature like  reflection, 

refraction and interference with other waves, and has particle nature it can be described as 

discrete amount of energy called photons that can be absorbed by matter or emitted by 

electrons as Einstein discovered in photoelectric effect experiment. 

How can this light beams has dual nature wave and particle at same time and what is light ray, 

as now we do not have electric or magnetic field and we reach that emw is pure mechanical 

transverse wave in space or space fabric? 

To answer that we will first look to the atomic scale of light generation process as described 

now:  

When electron in certain atom energy level absorb photon (energy) it move to higher energy 

level, and in this new level it remain unstable and vibrate or oscillate until electron emit 

photon with the speed of light, and then electron return to its first orbit, but what motive force 

did that electron give the released photon to travel that fast (light speed)?   

now let us apply our research results in light generating process:  

When electron in certain atom (quarks spin) circular wave gain energy (photon), its speed will 

increase and get free from that mechanical quark spin circular wave  in space fabric structure, 

then it will hit outer or higher atomic circular wave which makes its speed decelerate and will 

be trapped in that new wave, then electron will vibrate or oscillate until it release the photon 
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but does it release photon travel in light speed directly? Off course no, this has three different 

process occur: 

1. the excited electron oscillate or vibrate or decelerate in new and higher atomic circular 

wave and this will make also electron spin wave oscillate in space fabric structure, as we 

illustrate before this will make several mechanical transverse wave in space fabric structure 

with very high frequency (the frequency of electron oscillation) and very low amplitude (the 

distance that electron oscillate in) these cascaded mechanical transverse waves travelling in 

all direction like circle moving away from that electron with constant speed the known space 

fabric structure transverse waves speed. 

2. At same time this electron oscillate it will lose or emit that portion of energy or photon it 

absorbed but it will released photon near electron position in space fabric structure. 

3. This release photon or energy in space fabric structure will find space fabric structure 

not flat but find the cascaded transvers mechanical wave generated by electron oscillation 

in space fabric and these mechanical transverse waves in space fabric structure will carry 

that photon and transport it along its propagation direction, this is new natural phenomena  

(that space fabric transverse waves in certain conditions can carry energy). 

Here we have transverse wave in space fabric carrying photon or portion of energy in part of 

it, that part of the wave contains two separated things mechanical wave in the structure that 

form gravity force carrying photon,  that part of the wave called light. 

That is why the photon travel with space fabric transverse waves speed. 

[1] That light combination will have both waves properties and photon properties as it consist 

of two separated thing, this is why experiment scientist found light has dual nature. 

 

[2] If wave with same frequency (not necessary carrying photon also) makes destructive 

inference with that wave, then the wave will stop and the photon also will stop as the thing 

that carry it stops. 

[3] If that wave with photon hit metal the wave may reflect but the photon will be absorbed 

and we will not have light only wave 

[4] We knew what that mechanical transverse waves can do when pass matter like electrons it 

exert mechanical force on them, so it is not hard to believe that these waves when pass energy 

(which is more light than matter), it can carry them along their propagation, but in certain 

conditions of waves size (like amplitude and wave length) and energy size.  

[5] The atomic wave that the electron move from when it absorb photon will have one 

electron, so it will has net electron spin attraction vortex force to attraction direction and it 

will attract one of the three electrons in the higher atomic circular wave not necessary the 

same electron ( the electron will not fall by itself to its first orbit) 

[6] that is why light waves has duality nature because they consist of two separated objects a 

wave in space fabric (space fabric) and a photon carried by that wave. 

[7] That is also why that light has always constant speed the famous emw speed, its speed of 

mechanical waves in medium, here we illustrate Michelson-Morley experiment. 
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[8] That is why the light wave has wave property (like interference, reflection and refraction) 

and particle property (like abortion by matter). 

[9] That also illustrate why light beam transport momentum and exert mechanical force on 

objects or pressure as it contain mechanical wave in the structure that affect matter position. 

[10] To reflect the whole light combination we need to matter that  reflect the wave like silver 

and do not absorb the photon and makes the whole light wave combination reflect. 

 

14. CONCLUSION   

We manage in this research to unify the electromagnetic force with gravity force that both 

shape throw space-time structure and both exist due to different physical properties of 

interaction between that structure and matter, we illustrate that space fabric is matter but 

different kind of normal matter  we knew and Allah glory to him created it matter without 

gabs and holes, then we conclude new physical property of space fabric other than discovered 

in general relativity that it resist matter speed, this will make any accelerated particle in that 

fabric followed by mechanical wave, the electron spin motion and quarks spin motion will 

create circular wave around each one in space structure, then we show that repulsion and 

attraction force of particles and atoms happen because the pressure and attraction between 

these circular waves around particles, we also show that atoms orbits or energy levels is not 

imaginary orbits but real circular waves in space fabric, we then show that magnetic fields is 

real waves in space fabric or space fabric consist of adding enormous number of small 

vortices of electrons that move in similar way in wire, we then show that electromagnetic 

waves are mechanical transverse waves in space fabric and they are the same gravitational 

waves, we then show that Maxwell conclude his electromagnetic equation from the same 

principles we reach in our research, we show that the special relativity phenomena happen 

because space fabric resist particles speed this will make speed of particles slow down with 

the whole object speed increase in space fabric and finally we reach that light consist of dual 

things combined transverse wave in space fabric carrying photon of energy. 
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ÖZET 

Bilinen herhangi bir nedene bağlanamayan ve tüm skolyoz deformitelerinin %80’ini oluşturan 

adölesan idiyopatik skolyoz (AİS), yapısal skolyozun alt tiplerindendir. Çocukluk çağın-

da %0,497 sıklıkla görülen AİS; vücutta asimetriye, ağrıya, göğüs kafesinde şekil ve büyüme 

bozukluklarına, akciğer hacimlerinde azalmaya, alveolar hipoventilasyona, ventilasyon-

perfüzyon uyumsuzluğuna, dispneye, oksijen satürasyonu ve egzersiz kapasitesinde azalmaya, 

restriktif tip solunum bozukluğuna, solunum iş yükünde artışa, kas kuvveti ve esnekliğinde 

değişikliklere yol açarak çocukların ruh sağlığını ve yaşam kalitesini olumsuz etkileye-

bilmektedir. Hatta, ilerleyen yaşlarda AİS’i olan çocuklar pulmoner hipertansiyon, 

kardiyorespiratuar yetmezlik ve solunum yetmezliği açısından risk altına girmektedirler. Bu 

nedenle, erken teşhis ve tedavi ile AİS’e bağlı oluşabilecek birçok potansiyel komplikasyonun 

önüne geçilebilmektedir. Diğer yönden AİS’i olan çocuklarda düzenli kontrollerle solunum 

fonksiyon testi ve fiziki değerlendirmelerin yapılması yaşam kalitesini iyileştirmek açısından 

oldukça önemlidir. Bu derlemede çeşitli yollardan akciğerleri ve solunum sistemleri doğrudan 

veya dolaylı olarak etkilenmekte olan AİS’i olan çocuklarda solunum egzersizleri hakkında 

bilgi vermeyi amaçladık. 

Kasım 2021 ve Şubat 2022 tarihleri arasında “adölesan, solunum, egzersiz, akciğer fonksiyon 

testi, skolyoz” anahtar kelimeleri kullanılarak PubMed, Scopus ve Google Akademik üzerin-

den elektronik veri tabanları tarandı.  

Skolyoza özel uygulanan egzersiz tedavisi AİS’i olan çocuklarda Cobb açısını azaltır, vücut 

postürünü düzeltir, solunum fonksiyonunu iyileştirir, egzersiz kapasitesini artırır, ruh hali ve 

yaşam kalitesini iyileştirir. Bu hastalara solunum egzersizleri çoğunlukla diğer tedavilerle 

birlikte uygulanmaktadır, bu yolla hastalarda zorlu vital kapasite, birinci saniyedeki zorlu 

 maksimum istemli ventilasyon, maksimum orta ekspiratuar ekspiratuar hacim, vital kapasite,

akış yüzde değerleri, parsiyel oksijen basıncı, memnuniyet, abdominal kas kuvveti, motor 

beceriler ve egzersiz kapasitesi artar, Cobb açısı azalır. AİS hastalarında çeşitli solunum eg-

zersizlerinin etkinliğini gösteren daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: Adölesan, Solunum, Egzersiz, Akciğer Fonksiyon Testi, Skolyoz 

 

 

 

 

ADÖLESAN İDİYOPATİK SKOLYOZDA SOLUNUM EGZERSİZLERİ 

BREATHING EXERCISES IN ADOLESCENT IDIOPATIC SCOLIOSIS 

 

 

Gülşah BARĞI
 

Aleyna MEHMET 
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ABSTRACT 

Adolescent idiopathic scoliosis (AIS), which cannot be attributed to any known cause and 

constitutes 80% of all scoliosis deformities, is one of subtypes of structural scoliosis. AIS, 

which is seen with a frequency of 0.497% in childhood, can afflict children's mental health 

and quality of life (QOL) by causing body asymmetry, pain, shape and growth disorders in 

chest, decrease in lung volumes, alveolar hypoventilation, ventilation-perfusion mismatch, 

dyspnea, decrease in oxygen saturation and exercise capacity, restrictive type respiratory dis-

order, increase in respiratory workload, changes in muscle strength and flexibility. Moreover, 

children with AIS are at risk for pulmonary hypertension, cardiorespiratory failure, and res-

piratory failure at advanced ages. Therefore, many potential complications that may occur due 

to AIS can be prevented with early diagnosis and treatment. On the other hand, it is very im-

portant to perform pulmonary function test and physical evaluations with regular controls in 

children with AIS to improve QOL. In this review, we aimed to provide knowledge about 

breathing exercises in children with AIS whose lungs and respiratory systems are directly or 

indirectly affected in various ways. 

Electronic databases were searched through PubMed, Scopus and Google Scholar using "ado-

lescent, respiratory, exercise, lung function test, scoliosis" keywords between November 2021 

and February 2022. 

Exercise therapy specific to scoliosis reduces Cobb angle, corrects body posture, improves 

pulmonary function, increases exercise capacity, improves mood and QOL in children with 

AIS. Breathing exercises are often applied to these patients in combination with other treat-

ments by which forced vital capacity, forced expiratory volume in the first second, vital ca-

pacity, maximum voluntary ventilation, maximum mid-expiratory flow percentage values, 

partial oxygen pressure, satisfaction, abdominal muscle strength, motor skills and exercise 

capacity increase, Cobb angle decreases in these patients. More studies are needed to demon-

strate effectiveness of various breathing exercises in patients with AIS. 

Keywords: Adolescent, Breathing, Exercise, Pulmonary Function Test, Scoliosis 

 

GİRİŞ 

Skolyoz, omurga ve gövdenin üç boyutlu torsiyonel deformitesidir (1). Daha geniş anlamda 

omurga, göğüs ve gövdenin şekil ve pozisyonundaki değişikliklerden oluşan heterojen bir 

bozukluk olarak tanımlanan skolyoz; frontal düzlemde lateral eğriliğe, horizontal düzlemde 

aksiyal rotasyona ve bazen de sagital düzlemin normal eğriliklerinde bozulmaya sebep 

olabilmektedir (1). Skolyoz derecelerine göre belirsiz (Cobb <10°), hafif (10° ≤ Cobb <25°), 

orta (25° ≤ Cobb <40°) ve şiddetli (40° ≤ Cobb) skolyoz şeklinde sınıflandırılmaktadır (2). 

Skolyoz temel olarak ise yapısal ve fonksiyonel olarak sınıflandırılır (3). Postüral refleks 

mekanizmasının bozulması veya yanlış postüral alışkanlıklara bağlı olarak gelişebilen 

fonksiyonel skolyozda yapısal skolyozdan farklı olarak omurga yapısal olarak normaldir (3). 

Yapısal skolyoz ise etiyolojisine göre, konjenital, sendromik ve idiyopatik şeklinde 

sınıflandırılır (4):  

 1. Konjenital skolyoz: Doğumda mevcut olan omurga anomalilerden kaynaklanan omurga 

eğrilikleridir. Skolyoz deformitelerinin %10'unu oluşturur (5). 
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 2. Sendromik skolyoz: Nöromüsküler sistem, iskelet veya bağ dokusu sistemlerinin bir 

bozukluğu, nörofibromatozis veya diğer önemli tıbbi durumlarla ilişkili olan omurga 

eğrilikleridir (4). 

 3. İdiyopatik skolyoz: Bilinen herhangi bir nedeni olmayan omurga eğrilikleridir (4).  

Pediatrik omurga deformitelerinin en yaygın nedeni olan idiyopatik skolyoz, tüm skolyoz 

deformitelerinin %80’ini oluşturur. İdiyopatik skolyozun başlamasına ve ilerlemesine biy-

olojik, mekanik, hormonsal ve/veya genetik faktörlerin sebep olduğu düşünülmektedir. 

Başlangıç yaşına göre infantil (<3 yaş), jüvenil (3-9 yaş), adölesan (10-19 yaş) ve erişkin (>19 

yaş) idiyopatik skolyoz olarak sınıflandırılır. Genel nüfusta idiyopatik skolyoz in-

sidansı %0,497’dir. Alt sınıflandırmaya göre insidans oranları; infantil idiyopatik skolyoz 

için %0,029, jüvenil idiyopatik skolyoz için %0,192, 10-14 yaş arası adölesan idiyopatik 

skolyoz için %0,821 ve 15-19 yaş arası adölesan idiyopatik skolyoz için ise %0,709'dur. Tipik 

olarak da idiyopatik skolyoz erkeklere oranla kadınlarda daha fazla görülür. Teşhis edilen 

idiyopatik skolyoz hastalarının %0,7'si beş yıl içinde cerrahi tedavi görmektedir (6). 

Skolyozun Solunum Sistemi Üzerine Etkileri: 

Skolyoz omurgayı, yumuşak dokuları ve vücut duruşunu doğrudan etkiler. Skolyozu olan 

bireylerde vücut asimetrisi, kas dengesizliği, esneklik kaybı ve sırt ağrısı gibi problemler 

görülebilmektedir. Bu problemler bireylerin sadece kas iskelet sistemini etkilememektedir. 

Skolyoz ve skolyoza eşlik eden tüm bu problemler bireylerin ruh sağlığını ve yaşam 

kalitelerini de olumsuz yönde etkilemektedir (7). Ayrıca skolyozda görülen kor pulmonale ve 

sırt ağrısına bağlı olarak ölüm oranlarının ve engelliliğin artması ile iş ve medeni durum 

üzerindeki olumsuz sosyoekonomik etkilere bağlı olarak tedavi edilmemiş skolyozda prognoz 

kötüdür (8). Bu nedenle, adölesan idiyopatik skolyozun erken teşhisi ve tedavisi birçok 

potansiyel komplikasyonun önüne geçilmesi açısından önemlidir.  

İdiyopatik skolyozda lateral eğrilik baskın olmasına rağmen bireylerde omurgayı ve gövdeyi 

içine alan üç boyutlu bir bozukluk söz konusudur. Üç boyutlu bozukluğun derecesine ve şid-

detine bağlı olarak skolyozu olan adölesanlarda büyüme sırasında vertebraların lateral yer 

değiştirmesi ve rotasyonu, sagital torakal kifoz, lomber lordoz, solunum sisteminin kompli-

ansı ve solunum fonksiyonu olumsuz olarak etkilenebilmektedir. Ayrıca idiyopatik skolyoz 

kaynaklı görülen bu primer bozukluklar özellikle şiddetli idiyopatik skolyozu olan çocuklar-

da, istirahatte ve/veya fiziksel aktivite sırasında dispne ile sonuçlanabilen göğüs duvarında 

küçülme ve akciğer kompliyansında azalma gibi sekonder bozukluklara da neden 

olabilmektedir (9-12). Diğer yönden hafif idiyopatik skolyozu olan çocukların çoğunluğunda 

(%75) vital kapasite normal değer aralığındadır ve vital kapasite vertebra gövdesinin eğrilik 

açısına ve rotasyonuna bağlı değildir. Bu vital kapasite değeri hafif idiyopatik skolyozu olan 

çocuklarda restriktif tip solunum fonksiyon kısıtlanması olmadığını göstermektedir. Ancak 

hafif-orta (Cobb 20°-30°) idiyopatik skolyozu olan bu çocuklarda vital kapasite; torakal kifo-

zun uzunluğu, derinliği ve torakal kifoz uzunluk/derinlik göstergesine de bağlıdır (13). 

Sonuçta hafif idiyopatik skolyozu olan çocuklarda akciğer hacimleri sadece artan lateral 

eğrilik açısıyla değil aynı zamanda normal torakal kifozun azalma derecesine bağlı olarak da 

azalmaktadır. Dolayısıyla torakal ve torakolumbal hafif idiyopatik skolyozu olan bu 

çocukların düzenli solunum fonksiyon testi yapılarak takip edilmeleri önerilmektedir (13). 

Orta veya şiddetli (Cobb >30°) skolyozu olan çocuklarda pulmoner büyüme ve fonksiyonel 

sonuçlarla ilişkili olan bozukluklar görülebilmektedir (14). Deformitesi >55° olan çocuklar 
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daha düşük vücut ağırlığına, sağ ve sol akciğer kütlesine, sağ ve sol radyal alveol sayısına, 

total akciğer kapasitesi ve zorlu vital kapasiteye sahiptirler (14). Muhtemelen, geç evre alveo-

larizasyon sırasında torasik büyümenin inhibisyonu, pulmoner büyüme ve torasik fonksiyon-

da geri dönüşü olmayan bir kayba yol açmaktadır (14). Bu sebeple, spinal deformitesi olan 

çocukların erken tedavisi erişkin dönemdeki pulmoner komplikasyonları önleyebilir (14). 

Skolyozu olan bireylerde spinal deformitenin vital kapasite ve total akciğer kapasitesinde 

azalmaya neden olduğu bilinmektedir. Vertebral kolon rotasyonu, solunum kas kuvveti ve 

eğriliğin süresinin ise solunum fonksiyonu ile ilişkili olmadığı geçmiş yıllarda bildirilmişti 

(12). Ancak günümüzde tedavi edilmemiş idiyopatik skolyozda eğrinin boyutunun solunum 

fonksiyonu üzerindeki etkileri halen tartışılan konular arasında yer almaktadır (15).  

Skolyoz, solunum fonksiyonunu birçok yönden etkileyebilir. Skolyozun erken aşaması genel-

likle ağrısız ve semptomsuzdur (16). Skolyoz ilerledikçe hastalarda görülen bozukluklar da 

paralel olarak artmaktadır. Cobb açıları 90°-100°’den fazla olan skolyoz hastalarının ileriki 

yaşamlarında kardiyorespiratuar yetmezlik açısından risk altında oldukları kabul edilir. 

Eğriliği Cobb açısı <90° olanlarda da hafif solunum fonksiyon bozuklukları görülebilmektedir 

(15). Skolyozun doğal seyri; eğrinin ilerleyişi, kardiyopulmoner bozukluk, sırt ağrısı, 

kozmetik deformite ve nörolojik rahatsızlık ile ilişkilidir. Başlangıç yaşı, genetik yatkınlık ve 

eğri paternine bağlı olarak bu belirtilerin derecesinde büyük bir çeşitlilik mevcuttur (17). Son 

yıllarda yayınlanan bir meta analizin sonucuna göre ise; her 2,6°-4,5° skolyoz başına birey-

lerin solunum fonksiyonunda %1'lik bir azalma görülmektedir. Diğer bir deyişle solunum 

fonksiyonu ile torakal Cobb açısı arasında ters bir ilişki vardır (15). Bu sebeple, idiyopatik 

skolyozu olan çocuklarda eğri ilerlemesini en aza indirmek çok önemlidir (15). 

Adölesan idiyopatik skolyoz akciğer hacimlerinde azalmaya, solunum kısıtlanmasına, restrik-

tif tip solunum fonksiyon bozukluğuna, toraks içindeki organların yer değiştirmesine, egzersiz 

kapasitesinde azalmaya, solunum ve periferik kas zayıflığına neden olabilmektedir (16,18). 

Ayrıca skolyoz kostaların hareketini engelleyerek solunum kaslarının mekaniğinde bozulma-

ya neden olabilmektedir (16). Skolyoz göğüs duvarını küçültür ve akciğer kompliyansını 

azaltır. Bu durum istirahat, egzersiz ve uyku sırasında solunum iş yükünde artışla sonuçlanır 

(16). Şiddetli skolyozda pulmoner hipertansiyon ve solunum yetmezliği de gelişebilmektedir 

(16). 

Altta yatan herhangi bir hastalık olmadığında hafif ve orta şiddetli skolyozda (Cobb <70°) 

solunumsal belirti ve semptomlar aslında çok azdır. Skolyoz total akciğer kapasitesinde azal-

ma yoluyla akciğer hacimlerinde azalmayla sonuçlanan restriktif tip solunum fonksiyon bo-

zukluğu ile ilişkilendirilmiş olmasına rağmen solunum fonksiyonunu birçok yoldan etkileye-

bilmektedir (16). Akciğer hacimlerinde azalma hastada skolyozun başlangıç yaşına, 

problemin kronik olup olmadığına, skolyozun şiddetine (Cobb açısı), eğrinin yerine, eğriliğin 

seviyesine, spinal rotasyon miktarına ve normal torakal kifozun kaybına bağlıdır (19). Spinal 

rotasyona bağlı olarak kostalar, sternum ve akciğerler yer değiştirir ve sıkışarak deforme 

olabilirler. Tüm bu yapıların deformasyonu ise göğüs duvarı mekaniklerini bozmaktadır (20). 

Akciğerlerin normal havalanmasını engelleyen bozulmuş göğüs duvarı mekanikleri total 

akciğer kapasitesinin azalmasına neden olur. Skolyozda solunum kas mekaniğinde azalmaya 

neden olan inspiratuar kasların göğüs duvarına kusurlu mekanik yerleşimi de akciğer 

fonksiyonlarını kısıtlayıcı nedenlere katkıda bulunur (21). Uzun süreler akciğerlerin az 
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havalanması ve atelektazi, akciğerde geri dönüşümü olmayan atrofiye ve akciğer hacminde 

daha fazla azalmaya yol açabilmektedir (16). 

Skolyozda havayolu obstrüksiyonu nadiren de olsa görülebilmektedir (16). Göğüs duvarının 

rotasyonu; toraks içindeki yapıların ve/veya ana bronşların yer değiştirmesine veya rotasy-

onuna veya ana bronşların vertebra ve mediyastinal yapılara karşı sıkışmasına neden olabilir, 

mekanik hava yolu obstrüksiyonu oluşturabilir, ekspiratuar akımları azaltabilir ve hava yolu 

direncini artırabilir (22,23). Hastalık ilerledikçe de genellikle bronkodilatör kullanımı ile geri 

dönüşümü olan alt havayolu obstrüksiyonu gelişebilir. Bu durum, sekresyonların yetersiz 

temizlenmesine sekonder gelişen kronik hava yolu inflamasyonuna atfedilen hava yolu aşırı 

duyarlılığının varlığını gösterir (24). Solunum kas zayıflığı, primer miyopatiden ziyade di-

yaframın anormal konfigürasyonu nedeniyle oluşur. Diyafram üzerindeki torsiyon, diyaframın 

eğrilik yarıçapını artırabilir, dolayısıyla kuvvet oluşturma kapasitesini azaltabilir ve diyaframı 

daha az verimli hale getirebilir (20). Göğüs kafesinin torsiyonel bozukluğu interkostal kasları 

da etkiler. Toraksın ön-arka çapındaki azalma ve kalbin gerçek yer değiştirmesi, artan 

metabolik talep koşulları sırasında gerekli olan atım hacmindeki artışa izin vermeyerek kalbin 

işlevini de engelleyebilir (16). 

Şiddetli skolyozu olanlarda; istirahat, efor ve uyku sırasında solunum paterni önemli ölçüde 

değişir. Solunum hızı normalden daha yüksek ve tidal hacim de normalden daha düşük olma 

eğilimindedir. Mutlak değerine rağmen, tidal hacim aslında vital kapasiteye göre artar. Bunu 

başarmak için, hastalar genellikle normalin iki katından daha fazla bir inspiratuar çabaya ih-

tiyaç duyarlar. Abdominal ekspiratuar kasların katkısının artmasıyla normal transdiyafragmat-

ik basınçtan çok daha yüksek bir basınçla hastalar bunu elde ederler (25). Bu abdominal 

kaslar, ekshalasyon sırasında karın içi basıncını artırarak inhalasyona yardımcı olurlar. Bu 

mekanizmalar solunum işini önemli ölçüde artırır ve düzenli solunum için kullanıldığında 

(egzersiz sırasında nispeten kısa süreler yerine) solunum kas yorgunluğu ve solunum yet-

mezliği riskini önemli ölçüde artırır (16). 

Nöromüsküler zayıflığın olmadığı erken başlangıçlı skolyozu olan çocuklarda uyku sırasında 

solunum bozukluğu da tanımlanmıştır. Alveolar hipoventilasyon ilk olarak geceleri meydana 

gelir. Skolyozu olan hastalarda ayrıca, özellikle hızlı göz hareketi (REM) uykusu sırasında 

oksijen satürasyonunda azalma ile ilişkili merkezi hipopne ve hatta gerçek apne olduğu 

bulunmuştur (25). 

Total akciğer kapasitesinde (TLC) bir azalma ile kendini gösteren restriktif akciğer hastalığı, 

şiddetli skolyozun özelliğidir (25). Orta ile şiddetli skolyozu olan hastalarda eğrinin 

büyüklüğü artıkça zorlu vital kapasite (FVC) değeri azalmaktadır (16). Hava tuzaklanması 

olduğu durumlarda FVC bireylerde orantısız bir şekilde azalırken; hava tuzaklanmasının 

olmadığı durumlarda FVC, TLC ile orantılı olarak azalır. Rezidüel hacim (RV) genellikle 

beklenen değerler içinde kaldığından, TLC'deki azalma nedeniyle, RV/TLC oranı artar. Ben-

zer şekilde, fonksiyonel rezidüel kapasite (FRC) de normaldir veya hafifçe azalır, bu nedenle 

FRC/TLC oranı artar. Skolyoz eğrisinin şiddeti artarsa, RV biraz azalır. Anatomik ve alveolar 

ölü boşluğun mutlak değerlerinin normal kaldığına inanılmaktadır. Akciğerde atelektazi varsa 

ve/veya havalanma azalmışsa alveolar ölü boşluk da azalacaktır. Ancak ölü boşluğun tidal 

hacime oranı (VD/VT) artar. Bu durum, alveolar hipoventilasyonun gelişiminde önemli bir rol 

oynar (16). 
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Adölesan idiyopatik skolyozda maksimum inspiratuar basıncın (MIP) azaldığı ve bu azal-

manın FVC'deki azalma ile ilişkili olduğu bildirilmiştir (18). Skolyoz hastalarında görülen 

MIP değerindeki azalma, hastaların ameliyat öncesi değerlendirme sürecinde büyük önem 

taşır çünkü 30 cmH2O'dan daha düşük olan MIP değeri ameliyat sonrasında hastanın ekstübe 

edilememesi nedeniyle solunum yetmezliği riskini önemli ölçüde artırır. Maksimum ekspirat-

uar basınç (MEP) ise normal değerindedir veya muhtemelen kasların etkili bir şekilde kasıl-

masını engelleyen göğüs duvarı deformitesi nedeniyle düşük olabilir. Genel olarak, idiyopatik 

skolyozun akciğer hacimleri üzerindeki etkileri, göğüs duvarı kompliyansında azalma, akciğer 

büyümesinde bozulma ve solunum kas kuvvetinde azalmanın bir sonucudur (16). 

Şiddetli konjenital ve infantil torakal skolyozu olan çocukların yarısından fazlasında Cobb 

açısı ölçümünden bağımsız olarak sağ ve sol akciğerler arasında asimetrik ventilasyon ve per-

füzyon görülür (27). Akciğer fonksiyonundaki bu asimetri, göğüs duvarının çok boyutlu de-

formitesinden etkilenmektedir ve tek başına göğüs radyografileri ile tespit edilemez. Konveks 

taraftaki akciğer, daha küçük olan konkav taraftaki akciğere göre daha fazla miktarda alveolar 

ventilasyon yapar (28). Havanın yanlış dağılımı şiddetli skolyozu olan genç hastalarda ve 

yaşlı hastalarda daha belirgindir (29). 

Ventilasyon-perfüzyon uyumsuzluğuna bağlı olarak idiyopatik skolyozu olan hastalarda 

normokapni ile hafif hipoksemi görülebilmektedir. Şiddetli skolyozda hipoksemi, difüzyon 

kısıtlılığına ve/veya alveolar hipoventilasyona bağlı olabilir. Ayrıca buna karbondioksit (CO2) 

tutulumu eşlik edebilir (30). 

Artmış VD/VT oranına ve anormal ventilasyon/perfüzyon (V/Q) oranına rağmen normal Pa-

CO2'yi koruyan skolyoz hastalarında istirahat ventilasyonu artar. Egzersiz testi sırasında, 

normal bireylere göre skolyozu olan hastalarda ventilatuar yanıt daha düşüktür. Hafif skolyo-

zu olan hastalarda bile egzersiz kapasitesi genellikle azalır. Egzersiz sırasında görülen efor 

dispnesi skolyozun ilk klinik belirtilerinden biri veya daha önceden teşhis edilmiş solunum 

bozukluğunun ilk belirtisi olabilir (16). Eğrisi 45° ile 138° arasında değişen adölesan idiyopa-

tik skolyozu olan hastalarda eğriliği olmayan normal bireylere göre solunum hızı ve efor 

dispnesinin daha yüksek, oksijen satürasyonu ve egzersiz kapasitesinin ise daha düşük olduğu 

bildirilmiştir (31). Cobb açısı >40° olan orta ve daha şiddetli skolyozu olan hastalarda çalışma 

kapasitesi azalır, kalp hızı daha yüksektir ve solunum rezervi bazı hastalarda daha düşüktür 

(12,18). Egzersiz sırasında skolyozu olan hastalar tarafından benimsenen solunum stratejisi, 

solunum iş yükündeki artışı en aza indirmek için tidal hacimdeki azalma ile solunum 

frekansındaki artışı birleştirir. Skolyozu olan hastalarda görülen solunum sistemi kompli-

yansında azalma, solunum iş yükünde artma, hatta solunum yolu performansında körelme ve 

kas kuvvetinde azalma, daha alt seviye solunum performanslarından sorumludur. Göğüs de-

formitesi nedeniyle kalbin yer değiştirmesi ve/veya sıkışması, egzersiz sırasında gerekli olan 

atım hacmi artışına izin vermeyebilir. Ayrıca, egzersizin zaten yüksek olan pulmoner arter 

basıncını artırması olasıdır ve Cobb açısı >100° olan hastalarda pulmoner hipertansiyon, eg-

zersiz kapasitesinin azalmasına katkıda bulunabilir (18). Hem solunum kaslarının hem de 

kuadriseps femoris kasının kuvveti azaldıkça çalışma kapasitesi de azalmaktadır. Skolyozu 

olan hastalarda yapılan egzersiz testleri genellikle dispne yerine bacaktaki rahatsızlık nedeni-

yle sonlandırılmaktadır. Tüm bu sonuçlar, şiddetli solunum yetmezliği olmasa bile skolyoz 

hastalarında görülen genel kas zayıflığının egzersiz kapasitesindeki azalmaya katkısı 

olduğunu göstermektedir. Skolyozu olan hastalarda görülen egzersizdeki kısıtlanmalar 
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kardiyopulmoner kısıtlanmalara, kas zayıflığına ve ayrıca fiziksel ve kardiyovasküler kon-

disyonsuzluğa atfedilmektedir (12,18,32). 

Sonuç olarak, büyüme çağında ortaya çıkan adölesan idiyopatik skolyoz hem omurgayı hem 

de birçok sistemleri etkileyerek çocuklarda erken ve geç dönemlerde birçok probleme neden 

olmaktadır. Bu problemler arasında sıklıkla vücut asimetrisi, ağrı, göğüs kafesi ve ka-

burgalarda şekil bozuklukları, solunum fonksiyon bozuklukları, alveolar hipoventilasyon, 

ventilasyon/perfüzyon oranında bozukluk, dispne, oksijen satürasyonunda azalma, egzersiz 

toleransında azalma, göğüs kafesi mekaniklerinde bozulma, solunum iş yükünde artış, solu-

num ve periferik kaslarda zayıflık görülmektedir. Tüm bu bozukluklara bağlı olarak skolyozu 

olan çocukların ileri yaşlarında veya şiddetli skolyozu olan çocuklarda daha erken yaşlarda 

kardiyorespiratuar yetmezlik ve solunum yetmezliği de görülebilirken; bu çocuklarda morbid-

ite ve mortalite riski artmaktadır. Bu nedenle, adölesan idiyopatik skolyozu olan çocuklarda 

erken tanı ve tedavi komplikasyonların önüne geçmek ve bozuklukların ilerlemesini önlemek 

açısından çok önemlidir. 

Adölesan İdiyopatik Skolyozda Egzersiz Tedavisi: 

Adölesan idiyopatik skolyozun tedavisi gözlem, konservatif tedavi ve cerrahi tedaviyi içerir. 

İdiyopatik skolyoza ilk yaklaşım gözlemdir; hastalar belirli periyotlarla düzenli klinik muay-

ene ile gözlenerek takip edilirler. Eğrilik <25° ise hasta her 6-12 ayda bir kontrole çağrılarak 

gözlenir (33). Konservatif tedavinin ana amacı, eğriliğin ilerlemesini önlemek ve gövdenin 

görünüşünü iyileştirmektir (34). Bu amaçla skolyoz hastalarında yaygın olarak korseler, eg-

zersiz tedavisi ve manuel terapi kullanılır (35). Cobb açısının >25° olduğu durumlarda 

kullanılan korselerle tüm vücudun normal hizalanmasını sağlanarak omurga, pelvis ve omu-

zlar düzeltilir (36,37). Skolyoz hastalarında egzersiz tedavisinin temelde iki ana amacı vardır: 

skolyoz deformitesinin ilerlemesini yavaşlatmak ve korse kullanma ihtiyacını geciktirmek 

veya ortadan kaldırmak (38). Torakal Cobb açısı <25° ve lumbal veya torakolumbal Cobb 

açısı <20° olan adölesan idiyopatik skolyozlu hastalara sadece egzersiz tedavisi uygulanırken, 

torakal ana eğrilik Cobb açısı 25°-50° arasında ve lumbal veya torakolumbal eğrileri 20°-40° 

arasında olan skolyoz hastalarına korse ve egzersiz tedavisi birlikte uygulanmaktadır (39). 

Egzersiz tedavisi kuvvetlendirme egzersizleri, mobilizasyon, ekipman destekli egzersizler, 

elektrik stimülasyonu, solunum egzersizleri, postür düzeltme egzersizleri (39), pilates, yoga 

veya tai chi gibi (40,41) egzersiz uygulamalarını içermektedir. 

ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Kasım 2021 ve Şubat 2022 tarihleri arasında “adölesan, solunum, egzersiz, akciğer fonksiyon 

testi, skolyoz” anahtar kelimeleri kullanılarak PubMed, Scopus ve Google Akademik üzerin-

den elektronik veri tabanları tarandı.  

Adölesan İdiyopatik Skolyozda Solunum Egzersizleri: 

Adölesan idiyopatik skolyoz hastalarında ergonomiye dayalı görev odaklı egzersizler, spinal 

kuvvetlendirme egzersizleri, aktif kendini düzeltme egzersizleri ve solunum egzersizlerinden 

oluşan egzersiz eğitimi bir yıl boyunca uygulandığında zorlu vital kapasite (FVC), birinci 

saniyedeki zorlu ekspiratuar hacim (FEV1) ve vital kapasite (VC) artarken Cobb açısı azalır 

(42).  
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Skolyoz cerrahisi, diyafragmatik solunum egzersizleri ve büzük dudak solunumu uygulanan 

adölesan idiyopatik skolyoz hastalarında Cobb ve kifoz açıları ile apikal vertebra rotasyonu 

iyileşir, FEV1, FVC, parsiyel oksijen basıncı ve hasta memnuniyeti artar (43). 

Adölesan idiyopatik skolyozu olan çocuklara uygulanan asimetrik solunum egzersizlerini 

takiben maksimum istemli ventilasyon, FVC, FEV1 ve abdominal kasların kuvveti artar, 

kuvvet motor beceriler ve egzersiz kapasitesi de iyileşir (44,45). 

Dört hafta süren solunum egzersizleri ile yogayı da içeren rehabilitasyon programı uygulanan 

hafif adölesan idiyopatik skolyozu olan hastalarda maksimum istemli ventilasyon ve maksi-

mum orta ekspiratuar akış yüzde değerleri artar (46). 

SONUÇ 

Güncel elektronik veri tabanında adölesan idiyopatik skolyozu olan hastalarda tek başına uy-

gulanan solunum egzersizlerinin etkinliği net değildir. Diğer yönden skolyoza özel diğer eg-

zersizlerle beraber uygulanan solunum egzersizlerinin kontrol gruplarına göre skolyoz has-

talarının değerlerinde anlamlı iyileşmeler sağladığı görülmektedir. Yine de birçok yönden 

solunum sisteminin olumsuz yönde etkilendiği bilinen adölesan idiyopatik skolyozda çeşitli 

solunum egzersizlerinin etkinliğini gösteren daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. 
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ÖZET 

Teknolojik yenilikler ve dijitalleşme, klasik usullerle yapılan işlemleri elektronik ortama 

aktarmış ve bu dönüşüm, insanların hayatında köklü değişimler yaratmıştır. Kâğıda yazılan 

mektupların yerini elektronik postalar almış, bankacılık işlemleri, sermaye piyasalarının 

takibi, vergi ve fatura ödemeleri, sınav ve pasaport başvuruları, seyahat, otel ve tatil 

rezervasyonları ve araç tescil işlemleri gibi daha pek çok iş/işlemler ilgili mekâna gitmeden ve 

anında yapılabilir duruma gelmiştir. Dijital iş yeri; insanların işlerini yapmak için insan 

kaynakları uygulamalarından, temel iş uygulamalarına, e-postaya, anlık-kurumsal 

mesajlaşmaya, sosyal medya ve sanal toplantı araçlarına kadar uzanan tüm teknolojileri 

kapsamaktadır. Milenyum çağı ve sonrası nesil, klasik yönetim ve motivasyon yöntemlerinin 

dışında, yeni çalışma ve hizmet anlayışı beklentisi içerisindedir. Dijital teknolojiler ile daha 

içli-dışlı olan bu nesil; uzaktan çalışmayı tercih ederek kendilerine daha fazla boş zaman 

bırakmayı istemektedir.  

Araştırmanın sorunsalı, dijitalleşme sürecinde örgütlerin iş ve işyeri davranışlarının geleceğini 

araştırmaktır. Bu maksatla literatür taraması yapılmış, konu ile ilgili kurum ve kuruluşların 

rapor/araştırmaları incelenmiştir. Araştırma bulguları; kamu ve özel sektör tüm örgüt 

yapılarının, geleceğin dijital sistemlerine ayak uydurmak zorunda kalacaklarını 

göstermektedir. Dijital çağda dünyaya gelen nesiller, gelecekte dijital sistemin vatandaşı ve 

örgütlerin (kamu-özel) çalışanları olacaklardır. Geleceğin yönetimleri ve çalışanları, işlerini 

sürdürmek için; dijital teknolojik işlemleri uygun şekilde okuyabilmek, kodlarını çözebilmek 

ve manipüle edebilmek için dijital zekaya ihtiyaç duyacaklardır. Geleceğin örgütlerinde; 

“diğer odaklı”, esnek, katılımcı ve daha az hiyerarşik yönetim kültürünün hâkim olacağı 

beklenmektedir. Dijitalleşen toplum ve devletler; tek merkezli örgüt yönetimlerini ve 

normlarını, yeri geldiğinde esnetmek ve hatta ortadan kaldırmak durumunda kalabileceklerdir. 

Dijital sistemlerde, bilgi güvenliği ve kişisel bilgilerin mahremiyeti öncelikli konular 

arasındadır. Güvenlik zincirinde, kişiler en zayıf halka konumundadır.  Gelecekte akıllı ve 

öğrenen makinelerin, sistem güvenliği ve uygulamalarında insanların yerini alacağı tahmin 

edilmektedir. Ulusal refahın yeni zemini; şeffaf yönetim, kişisel güvenlik, kişisel özgürlük, 

barınma, sağlık, sürdürülebilir ekosistem ve sosyo-ekonomik faaliyetlere katılım, 

sürdürülebilir kalkınmanın yapıtaşları olarak gelecekte konumlanmaktadır. Araştırmanın 

detayı, tam metin olarak gönderilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Örgütlerde Dijital Dönüşüm, Dijitalleşme, İş Yeri Davranışları, Örgüt 

Yönetimi, E-Devlet. 
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ABSTRACT 

Technological innovations and digitalization have transferred the transactions made with 

classical methods to the electronic environment, and this transformation has created radical 

changes in people's lives. Letters written on paper have been replaced by e-mails, and many 

other transactions such as banking transactions, monitoring of capital markets, tax and invoice 

payments, exam and passport applications, travel, hotel and holiday reservations and vehicle 

registration can be done instantly and without going to the relevant place. Digital workplace; 

It covers all technologies ranging from human resources applications to basic business 

applications, e-mail, instant-corporate messaging, social media and virtual meeting tools to do 

people's work. Millennials and the next generation expect a new understanding of work and 

service, apart from classical management and motivation methods. This generation, which is 

more involved with digital technologies; they prefer to work remotely and want to leave more 

free time for themselves. 

The problem of the research is to investigate the future of business and workplace behaviors 

of organizations in the digitalization process. For this purpose, a literature review was made 

and the reports/research of the institutions and organizations related to the subject were 

examined. Research findings; shows that all organizational structures in the public and private 

sectors will have to keep up with the digital systems of the future. Generations born in the 

digital age will be citizens of the digital system and employees of organizations (public-

private) in the future. The management and employees of the future, in order to maintain their 

jobs; They will need digital intelligence to be able to properly read, decode and manipulate 

digital technological transactions. In the organizations of the future; It is expected that an 

“other-oriented”, flexible, participatory and less hierarchical management culture will 

dominate. Digitized society and states; they will have to stretch or even abolish the single-

centered organizational management and norms when appropriate. In digital systems, 

information security and privacy of personal information are among the priority issues. In the 

security chain, people are the weakest link. It is predicted that in the future, intelligent and 

learning machines will replace humans in system security and applications. New ground for 

national welfare; transparent management, personal security, personal freedom, shelter, 

health, sustainable ecosystem and participation in socio-economic activities are positioned as 

the building blocks of sustainable development in the future. The details of the research will 

be sent as full text. 

Keywords: Digital Transformation in Organizations, Digitization, Workplace Behaviors, 

Organizational Management, E-Government. 

 

GİRİŞ 

Teknolojik alanda meydana gelen yenilikler ve dijitalleşme, klasik usullerle yapılan işlemleri 

elektronik ortama aktarmış ve bu dönüşüm, insanların hayatında köklü değişimler yaşatmıştır. 

Kâğıda yazılan mektupların yerini elektronik postalar almış, bankacılık işlemleri, sermaye 

piyasalarının takibi, vergi ve fatura ödemeleri, sınav ve pasaport başvuruları, seyahat, otel ve 

tatil rezervasyonları ve araç tescil işlemleri gibi daha pek çok iş/işlemler ilgili mekâna 

gitmeden ve zaman kaybetmeden anında yapılabilmektedir. Çalışma kavramı artık sadece 

işyeri ile sınırlı değildir. Çalışanlar, uzaktan ve sanal ortamlarda kendi ofislerinde veya 

evlerinde çalışabilmektedirler. İşyerindeki hiyerarşik yapı, işveren-işçi sözleşmeleri ve mesai 
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kavramları esnemeye başlamıştır. Dijital ortamlar, yeni iş alanları sunduğu gibi iş kayıplarını 

da beraberinde getirmekte ve bu durum toplumların istihdam politikalarını yeniden 

şekillendirmektedir (DuBrin, 2002). Nitelikli işgücüne talep artmaktadır. Dijital platformlara 

ve teknolojiye hâkim, esnek çalışabilen, girişimci ve kendi kendine çalışma disiplinine sahip 

işgücüne karşılık, kamu ve özel sektör dahil tüm iş alanlarında büyük ve hiyerarşik işyerleri 

küçülmekte, zaman-maliyet girdileri nedeniyle teknolojik ve robotik sistemler, eğitimsiz 

işgücüne olan talebi azaltmaktadır. 

Dijital iş yeri basitçe, işlerin yapılması için örgüt tarafından tüm dijital araçların bir araya 

getirildiği yerdir. Başka bir tanımla, dijital işyeri; fiziksel çalışma hayatını kolaylaştıran 

kültürel ve dijital düzenlemeleri içeren, karmaşık, dinamik ve yapılandırılmamış çalışma 

ortamlarıdır (Tubb, 2014). Ayrıca, dijital iş yeri; insanların işlerini yapmak için insan 

kaynakları uygulamalarından, temel iş uygulamalarına, e-postaya, anlık mesajlaşmaya, 

kurumsal mesajlaşmaya, sosyal medya ve sanal toplantı araçlarına kadar uzanan tüm 

teknolojileri kapsamaktadır. (Gartner Inc., 2017). Milenyum çağı genç nesil, klasik yönetim 

ve motivasyon yöntemlerin dışında, yeni çalışma hizmet anlayışı beklentisi içerisindedirler. 

Dijital teknolojiler ile daha içli-dışlı olan bu nesil; uzaktan çalışmayı tercih ederek kendilerine 

daha fazla boş zaman bırakmayı tercih etmekte, esnek çalışma saatleri, şimdiki zamanın 

önemi (anı yaşama), sanal ödüllendir(il)me, oyun içerisinde öğrenme (gamification) ve bunun 

gerçek hayata entegrasyonu gibi hususlarda, önceki nesillere göre önemli ölçüde farklılık 

göstermektedirler. Nitekim bu durum, tüm hizmetlerin (kamu-özel sektör) sunumunu ve 

alımını şekillendirmektedir (Balabanova ve Balabanov, 2020: 2821-2827). Dijitalleşen 

toplumlarda; devlet ve devlet dışı aktörler arasında işleyiş, çok merkezli (devlet altı, devlet 

üstü ve devlet dışı) uygulamalar ve çok kültürlü etkileşim, kitlelerin dijitalleşmesinin 

aktörleridir. Dijitalleşen toplum ve devletler; tek merkezli örgüt yönetimlerini ve normlarını, 

yeri geldiğinde esnetmek ve hatta ortadan kaldırmak durumunda kalabileceklerdir (Castells, 

2008: 78-93). 

Kamu yönetimi, özel sektör gibi tüm örgüt yapıları geleceğin dijital sistemlerine ayak 

uydurmak zorundadırlar. Dijital çağda dünyaya gelen nesiller, gelecekte dijital sistemin 

vatandaşı ve örgütlerin (kamu-özel) çalışanları olacaklardır. Geleceğin yönetimleri ve 

çalışanları, işlerini sürdürmek için dijital zekâ geliştirmelidir. Bir kişinin dijital teknolojileri 

öğrenme yeteneği olarak tanımlanabilecek, dijital teknolojik işlemleri uygun şekilde 

okuyabilmek, kodlarını çözebilmek ve manipüle edebilmek için dijital zekalarını 

geliştirmelidirler. Yeni hizmet sunumunda, çözüm sağlayıcı kamu kuruluşlarının yerini, 

imkân sağlayan kamu kuruluşlarının (dış kaynaktan hizmet alımı, özelleştirme, kamu-özel 

sektör iş birlikleri, uzmanlık/danışmanlık hizmet alımları) aldığını belirtmektedirler (Eggers 

ve Macmillan, 2020). Kişiye özel hizmet sunumu (Avrupa’da kamu hizmetlerine evlerden ve 

mobil cihazlardan ulaşım sağlanabilmesi) ve veri konusunda akıllıca davranan kamu 

kuruluşları (proaktif önlem alma) yükselen trendler arsındadır. 

E-devlet kullanımı, geleneksel devlet anlayışında karşılaşılan birçok sorunu (tek yönlü 

iletişim, pasif yurttaş, dikey yapılanma, yüksek işlem maliyetleri vb.) ortadan kaldırmaktadır. 

Ancak e-devlet uygulamalarına geçiş sürecinde kolaylıklar ile birlikte çözülmesi gereken 

aksaklıklar bulunmaktadır. Özellikle dijital ortam verilerinin emniyeti, güvenlik 

politikalarının öncelikli olarak taşıması gereken nitelikler arasındadır (Çakır, 2015). Bu 

nitelikler; güvenlik (kullanıcı bilgilerinin ve işlemlerin gizli kalması, dışarı sızmaması) ve 

yeterlilik (kullanıcının yalnızca gerekli işleme girmesi, o anki işlemle ilgisi olmayan bilgilerin 
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sorgulanmaması) olarak sayılabilir (Fıstıkçıoğlu, 2007: 24-31). Devletler dijital alanda 

meydana gelen gelişmeler takip etmekte, mevzuat ve alt yapı çalışmaları ile uyum sağlanmaya 

çalışmaktadırlar. Yeni teknolojilerle; iş yapma biçimleri, devlet idari ve yönetim yapısının 

uyumlaştırılması, kamu sektörü bilişim personeli yetiştirilmesi ve istihdamı, 

telekomünikasyon altyapısı, ortak standartlar, yerli yazılımlar, ortak veri ve belge paylaşımı 

ile açık veri portallarının oluşturulması, bu alanda gözlemlenen gelişmelerdir. 

 

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

1.1. Dijitalleşme Kavramı ve Teknolojik Dönüşüm 
 

Dijitalleşme, bir şeyi dijital forma dönüştürme sürecidir (Meriam-webster, 2022). 

Dijitalleşebilen her şeyin dijitalleşmesi ile dijital teknolojilerin günlük hayata 

entegrasyonudur. Bir iş modelini değiştirmek için dijital teknolojilerin benimsenmesidir. 

Amaç, dijital ağ dinamiklerini ve dev dijital bilgi akışını kullanarak yeni, gelişmiş 

teknolojilerin kullanımından bir değer yaratmaktır (Igıglobal, 2022). 

Medeniyetin büyümesi ve ilerlemesi, kendi temel teknolojik altyapılarına göre üç çağa 

ayrılabilir: tarım çağı, endüstriyel çağ ve dijital çağ. Bu çağların her biri yeni bilgi ve bilgi 

edinme yeteneği ile toplumları derinden etkilenmiştir. Ancak hepsi gerekli ve yeni ekonomik 

yapılara, sosyal devrimlere, kültürel dönüşümlere ve çalışma modellerine olanak sağlamıştır 

(Cascio ve Montealegre, 2016: 349-379). Küresel ticaretin temelleri ve onu yönlendiren 

kuruluşlar üzerinde; bulut ve mobil bilgi işlem, büyük veri ve makine öğrenimi, sensörler ve 

akıllı üretim, gelişmiş robotik ve insansız hava araçları ve temiz enerji teknolojilerinin büyük 

dönüştürücü etkileri bulunmaktadır. Bu teknolojiler
1
  sadece işlerin daha iyi ve hızlı 

yapılmasını değil aynı zamanda işlerin yapılma şekillerinde de derin değişiklikler 

yapmaktadır (Murray, 2015: 6). Akademik literatür, iş dünyası ile birlikte; tıp, mühendislik, 

bilimler ve sosyal bilimler alanlarında da bu değişimleri gözlemlemektedir. Dijital teknoloji 

hızla elektrik kadar altyapısal hale gelmektedir (Barley, 2015: 31-60).  Dijital kaynaklar 

erişilebilir, işlenir, aktarılır ve depolanır hale geldikçe, yer veya zaman, sınırlar ve coğrafi 

mesafeler artık eskisi kadar kritik değildir, artık günümüzde tamamen yeni, görünmez 

elektronik alanlar mevcuttur. Veriler dijital hale geldikçe gazetelerden, müziğe ve filmlere 

kadar her şey, giderek daha fazla dijitalleşerek üretilebilmekte ve dijital teknoloji ile daha 

kolay çoğaltılabilmekte ve daha düşük maliyetle iletilebilmektedir. Ayrıca, her yerde bulunan 

bilgi işlem endüstrileri, uluslar, şirketler, tedarikçiler, ortaklar, rakipler, çalışanlar, serbest 

çalışanlar, taşeronlar, gönüllüler ve müşteriler arasındaki sınırları bulanıklaşmaktadır (Cascio 

ve Montealegre, 2016: 349-379). 

Yirminci yüzyılda, batıda olgunlaşan sosyal refah ve büyüyen devlet anlayışı, 1980’li 

yıllardan itibaren yerini liberal (küçülen) devlete bırakmıştır (Göker, 2016: 1739-1741). 

                                                           
1
Teknoloji (a), mal veya hizmetlerin üretiminde veya bilimsel araştırma gibi amaçların gerçekleştirilmesinde 

kullanılan tekniklerin, becerilerin, yöntemlerin ve süreçlerin toplamıdır 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Technology, 20.2.2022). 

Teknoloji (b), bilimsel bilginin, özellikle endüstride pratik amaçlar için uygulanması,. Bilimsel bilginin 

uygulanmasından geliştirilen makine ve teçhizat. Mühendislik veya uygulamalı bilimlerle ilgilenen bilgi dalı 

(https://languages.oup.com/google-dictionary-en/, 19.2.2022) 
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Küçülen devlet, 2010’lu yıllardan itibaren Endüstri 4.0 Devrimi
2
 ile; idari, iktisadi, sosyal, 

bilimsel ve teknolojik alanlardaki tüm kamu hizmetlerinde (milli ve mahalli kamu alanlarının 

tümü) dijital dönüşüme geçiş sürecindedir (Göçoğlu, 2020: 617). Erişim (internet) esasına 

bağlı bu dönüşüm sürecinde; açık veri kaynaklarına kişiler ve kamu kurumlarınca 

erişebilmekte, anlaşılabilmekte ve hatta makineler tarafından okunabilmektedir (Roy, 2017: 

538-550). Dijital dönüşümde gelinen noktada, internetin insanların yanı sıra, araçlar, 

uygulamalar ve nesneler tarafından da kullanılması söz konusudur. Nesnelerin interneti 

(internet of things: IoT) olarak adlandırılan bu boyutta insanlar, akıllı telefonlar, ev 

aksesuarları, kameralar, sağlık ekipmanları, oyuncaklar, hayvanlar, giyilebilir teknolojiler, 

binalar ve taşıtlar gibi yaşamın tüm alanlarında, otonomi sağlayan donanım ve yazılımlar yer 

almaktadır (Göçoğlu, 2020: 618-621). 

1.2. Kitlelerin Dijitalleşmesi 

Sosyal medya (Twitter, Facebook, Whatsapp, Skype, Instegram, Messenger vb.) ve dijital 

hizmet sağlayıcılarındaki (büyük veri, ağ yapıları, kablolu ve kablosuz iletişim araçları) 

gelişmeler küreselleşme sürecini daha da derinleştirmektedir. Önceleri toplumlar birbirleri ile; 

devlet, kamu diplomasisi ve dış işleri bakanlıkları vasıtasıyla iletişim kurarken, günümüzde 

hemen her seviyede (devlet, sivil toplum örgütleri ve bireyler) karşılıklı iletişim ve etkileşim 

gerçekleşmektedir (Ceyhan, 2020: 85-100). Dijitalleşen toplumlarda; devlet ve devlet dışı 

aktörler arasında işleyiş, çok merkezli (devlet altı, devlet üstü ve devlet dışı) uygulamalar ve 

çok kültürlü etkileşim, kitlelerin dijitalleşmesinin aktörleridir. Dijitalleşen toplum ve 

devletler; tek merkezli örgüt yönetimlerini ve normlarını, yeri geldiğinde esnetmek ve hatta 

ortadan kaldırmak durumunda kalabileceklerdir (Castells, 2008: 78-93). 

Günümüzde dijitalleşme ve iş teknolojilerindeki yenilikçi gelişmeler, toplumsal hayatta 

olduğu kadar, iş yaşamında da çalışanlar üzerinde önemli etkilere sahiptir. Dijitalleşme, kamu 

ve özel sektör iş yerini şekillendirmekte ve çalışanları örgütsel davranışları üzerinde karşılıklı 

bağımlılık ve etkileşim düzeyinde değişikliklere yol açmaktadır (Foester-Metz vd., 2018:1-

14). Bir araştırma alanı olarak örgütsel davranış, kapsam olarak geniş ölçüde disiplinler 

arasıdır
3
. Her bir disiplin içerisindeki davranış kavramı/terimi örgütsel davranış için bilgi 

tabanı oluşturur. Bu hali ile “davranış”ı belirli kalıpların içinde tanımlamak zordur. (DuBrin, 

2002: 3-5). Örgütsel davranış (ÖD), insanların bir işletme gibi bir örgüt içinde birbirleriyle 

nasıl etkileşime girdiğini tanımlar. Bu etkileşimler daha sonra örgütün davranış kültürünü ve 

performansını etkiler (Erdoğan, 1997: 2-4). Örgütsel Davranış, örgütte çalışan insanlara 

insancıl bir yaklaşım uygular. İnsanın düşünce ve hisleriyle ilgilenir. ÖD, insanların doğuştan 

bağımsız, yaratıcı ve üretken olma arzusuna sahip oldukları inancına dayanır (Şimşek vd., 

2011: 3-14).  

 

                                                           
2
 I4.0 veya basitçe I4 olarak kısaltılan "Industrie 4.0" terimi, 2011 yılında Alman hükümetinin yüksek teknoloji 

stratejisindeki bir projeden kaynaklanmıştır ve daha geniş bir Dördüncü Sanayi Devrimi kavramından ziyade 

özellikle bu proje politikasıyla ilgilidir. 4IR herhangi bir üretimin bilgisayarlaştırılmasını teşvik eder. "Industrie 

4.0" terimi aynı yıl Hannover Fuarı'nda halka tanıtılmıştır (Philbeck ve Davis, 2018: 17–22.)  
3
 Örgütsel Davranışın etkileşim halinde olduğu disiplin alanları: Sosyal Psikoloji, politik bilimler, ekonomi ve 

yönetim, kültürel sistem (antropoloji), psikoloji (kişilik sistemleri), sosyal sistemler (sosyoloji), örgüt teorileri, 

sosyal psikoloji, endüstriyel mühendislik, psikiyatri, iletişim teorileri ve klinik psikoloji’dir ((DuBrin, 2002: 5; 

Şimşek vd., 2011: 14.) 
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Dijital dönüşüm, personel yönetiminin tüm alanlarında değişime etki etmektedir. Çalışanların 

seçimi ve işe alımı, eğitim, değerlendirme, işlerin örgütlenmesi, ücretlendirme ve motivasyon, 

kamu ve özel sektör olmak üzere tüm örgütlerin yapısında dönüşüm yaşatmaktadır. Tüm 

dünyada uzaktan çalışma ve dış kaynak kullanımı %17 seviyelerindedir. ABD ve Japonya’da 

%40, Kuzey Amerika ve Batı Avrupa’da %30 seviyelerine yükselmiştir (ILO Working Paper 

38, 2021). Milenyum çağından
4
 itibaren iş hayatına katılan genç nesil (1983 yılı ve üstü 

doğanlar), klasik yönetim ve motivasyon yöntemlerin dışında, yeni çalışma hizmet anlayışı 

beklentisi içerisindedirler. Dijital teknolojiler ile daha içli-dışlı olan bu nesil; uzaktan 

çalışmayı tercih ederek kendilerine daha fazla boş zaman bırakmayı tercih etmekte, esnek 

çalışma saatleri, şimdiki zamanın önemi (anı yaşama), sanal ödüllendir(il)me, oyun içerisinde 

öğrenme (gamification) ve bunun gerçek hayata entegrasyonu gibi hususlarda, önceki 

nesillere göre önemli ölçüde farklılık göstermektedirler. Nitekim bu durum, tüm hizmetlerin 

(kamu-özel sektör) sunumunu ve alımını şekillendirmektedir (Balabanova ve Balabanov, 

2020: 2821-2827). 

1.3. Dijital İşyeri ve Örgüt Kültürü 

Dijital iş yeri basitçe, işlerin yapılması için örgüt tarafından tüm dijital araçların bir araya 

getirildiği yerdir. Başka bir tanımla, dijital işyeri; fiziksel çalışma hayatını kolaylaştıran 

kültürel ve dijital düzenlemeleri içeren, karmaşık, dinamik ve yapılandırılmamış çalışma 

ortamlarıdır (Tubb, 2014). Ayrıca, dijital iş yeri; insanların işlerini yapmak için insan 

kaynakları uygulamalarından, temel iş uygulamalarına, e-postaya, anlık mesajlaşmaya, 

kurumsal mesajlaşmaya, sosyal medya ve sanal toplantı araçlarına kadar uzanan tüm 

teknolojileri kapsamaktadır. (Gartner Inc., 2017)    

İşyerinin dijitalleştirilmesi, işletmelerde çalışanları ve onların görevlerini nasıl yaptıkları ile 

ilgili birçok yönden etkilemektedir. Özellikle dijital iş yeri; angajman, çeviklik ve tüketici 

odaklı teknolojik yöntemlerle daha etkili çalışma fırsatları sağlamaktadır. Dijital iş yerlerinin 

birkaç ayırt edici özelliği vardır. Bu özellikler (Haddud ve McAllen, 2018); 

 İş bir varış noktası değildir, 

 İş ortamı dijitaldir, fiziksel değildir,  

 Performans varlıkla değil, çıktıyla ölçülür.  

Dijitalleşme sadece yeni teknolojileri uygulamakla ilgili değildir. Dijitalleşme; teslimat, 

müşteri ilişkileri, hızlı ve etkili yönetim ile birlikte kültürel değişimle de ilgilidir (Kehoe, 

2017). Örgüt kültürü, davranış için bir teşviktir; kuruluşların ve yöneticilerin yapması gereken 

öğrenilmiş çaresizlik ve hazırcı-ezberci eğitim kültürünün değişmesi gerekmektedir. Personel 

davranışının teknolojik koşullara uygun olması için çözüm odaklı girişimler desteklenmelidir. 

Örgüt stratejisi iş, iletişim ve iş birliği üzerinde yoğunlaştırılmalı ve sürekli kişisel öğrenme 

teşvik edilmelidir. Dijital işyeri stratejisinin önemli bir konusu, net bir anlayıştır. Örgüt 

kültürü ve teknoloji arasında bu yeterli öğrenme stratejisi araçların, süreçlerin ve sistemlerin 

amaçlarını gerçekleştirmelerine yönlendirilmelidir (Schönefeld, 2016. 14-40). Örgüt kültürü, 

dijital dönüşüm ve dolayısıyla organizasyonel performans, başarı ve başarısızlık boyutlarında; 

çalışanların örgüt içinde davranış ve çalışma şeklini etkilemektedir. Dijital işyerinde, 

                                                           
4
  Bin yıl, bin yıllık bir dönemdir (Oxford Dictionaries, 2016). 21. yüzyılın ve 3. binyılın başlangıcı olarak “2000 

yılı” nı işaret eder (En.wikipedia.org, 19.01.2022). 
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çalışanlarla sağlıklı iletişim ve iş birliği kurulması, değişim yönetimi planı oluşturulması 

uyum sürecini kolaylaştıracaktır (CEDEFOBS, 2018). 

Aşağıda şekil 1’de örgütlerin iç ve dış çevre etkileşimleri görülmektedir. 

 

 
 

Şekil 1: Örgütsel Davranışı etkileyen Faktörler  

Kaynak: Foester-Metz vd., 2018:3; Richards, 2017. 

Örgütler şekil 1’de görüldüğü üzere; insan, teknoloji, iç çevre (örgüt kültürü), örgüt yapısı ve 

dış çevre ile etkileşim halindedir. Yukarıda bahsedildiği üzere; teknolojik gelişmeler ve 

dijitalleşme diğer etkenler ile birlikte; çalışan davranışları, işyeri yapısı, örgüt kültür ve 

toplumların sosyo-ekonomik yapısı (örgütler açısından dış çevre) ile etkileşim halindedir 

(Foester-Metz vd., 2018:2-4). 

2. DİJİTALLEŞMENİN İŞGÜCÜ PİYASASI VE KAMU YÖNETİMİNE 

ETKİLERİ 

2.1.  Dijitalleşmenin işgücü ve yönetim üzerindeki etkileri 

Dijitalleşme ve teknoloji; toplumlar, işyeri, işgücü ve örgüt yapısı üzerinde değiştirici etkiye 

sahiptir. Çalışma kavramı artık sadece işyeri ile sınırlı değildir. Çalışanlar, uzaktan ve sanal 

ortamlarda kendi ofislerinde veya evlerinde çalışabilmektedirler. İşyerindeki hiyerarşik yapı, 

işveren-işçi sözleşmeleri ve mesai kavramları esnemeye başlamıştır. Dijital ortamlar, yeni iş 

alanları sunduğu gibi iş kayıplarını da beraberinde getirmekte ve bu durum toplumların 

istihdam politikalarını yeniden şekillendirmektedir (DuBrin, 2002). Nitelikli işgücüne talep 

artmaktadır. Dijital platformlara ve teknolojiye hâkim, esnek çalışabilen, girişimci ve kendi 

kendine çalışma disiplinine sahip işgücüne karşılık, kamu ve özel sektör dahil tüm iş 

alanlarında büyük ve hiyerarşik işyerleri küçülmekte, zaman-maliyet girdileri nedeniyle 

teknolojik ve robotik sistemler, eğitimsiz işgücüne olan talebi azaltmaktadır. Bu durum, 

toplumların sosyo-ekonomik yapısını şekillendirmekte ve kamu ve özel sektör tüm örgüt 
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kültürlerine etki etmektedir. İş motivasyonu, lider/yönetici-çalışan ilişkileri, örgütsel bağlılık, 

iş tatmini, iş güvencesi gibi tüm örgütsel davranış kavramları, geleceğin iş ve işyerlerinde 

dönüşüme uğramaktadır (Foester-Metz vd., 2018:1-14 Richards, 2017). 

Dijitalleşme süreci; kitle/toplum, iş yerleri, örgütler, kamu yönetimi ve çalışanlar gibi tüm 

kesimler üzerinde dönüştürücü etkilere sahiptir. Dijitalleşen nesiller ve toplumlar, kendisine 

özgü işgücü ve çalışma şekillerini de beraberinde getirmektedir.  Aşağıda Çizelge 1 ‘de, 

dijitalleşmenin işgücü ve yönetim üzerindeki etkileri görülmektedir. 

 

Çizelge 1. Dijitalleşmenin işgücü ve yönetim üzerindeki etkileri 

TEKNOLOJİ İŞGÜCÜ ÜZERİNDEKİ 

ETKİLERİ 

YÖNETİM/İDARE 

ÜZERİNDEKİ 

ETKİLERİ 

 

BAĞLANTI & UYGUNLUK 

MOBİL, IoT (nesnelerin 

interneti) BULUT 

• İş gücü sözleşme 

biçimlerindeki değişiklikler: 

çok kaynaklı 

• Zaman ve mekânsal olarak 

esnek çalışma modelleri 

• Bireysel çalışma için 

özgür/şahsi işyeri 

• Riskli uygulama alanlarında 

girişimcilik ve personel 

güçlendirme 

• İşgücünde daha yüksek 

küresel rekabet 

• İş yeri aidiyetinin azalması 

• Sosyal güvenliğin 

korumasının kaybı 

• Yatay hiyerarşiler 

• Karar almada hız ve 

çeviklik 

• İşbirliğini zorunlu 

kılar 

• İşgücünün uzaklığı 

ve dışsallaşan işler 

nedeniyle, yüksek 

çalışan motivasyonu 

gerektirir 

• Yöneticilerin büyük 

işyerlerini ve 

bölümleri kolay 

yönetebilmesi 

nedeniyle, orta düzey 

yönetim önemini 

kaybeder 

BİLGİ & ZEKA 

BÜYÜK VERİ & 

ANALİTİK 

• Daha yüksek performans 

gözetim 

• Daha yüksek ve detaylı 

yapısal süreç nedeniyle 

yaratıcılık kaybı 

• Daha yüksek oranda 

performansa dayalı 

ücretlendirme 

• Süreçlerin 

optimizasyonu 

• Kararları analitik 

sistemlerin almasıyla 

yöneticinin gözetim 

rolünün kalkması 

• Proglama (yazılım) 

bilgisi eksikliği 

nedeniyle program 

sağlayıcılara 

bağımlılık 
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OTOMASYON & ETKİNLİK 

 

ROBOTİK OTOMASYON, 

ROBOTLU OTOMASYON 

SÜRECİ, 

ZEKİ OTOMASYON, 

YAPAY ZEKA 

• Yüksek ve düşük nitelikli 

işlerde rasyonelleşme  

• İş gücünün özerklik, 

yaratıcılık ve yenilikçiliğinde 

azalma 

• Hiyerarşik yapının 

düzleşmesi (yatay 

hale gelmesi) 

• Sorunlar ve olayların 

altında yatan 

nedenlere çözüm 

getirmede yaratıcı 

uyum kaybı   

İLETİŞİM & İŞ BİRLİĞİ 

SOSYAL MEDYA • Şeffaflık 

• Bilgili işgücü 

• Müşteriye yönelik artan 

hizmet ihtiyacı 

• İşbirliğini ve bilgi 

paylaşımını zorlar 

• Şeffaf liderlik ve iş 

birliğine yönelik talep 

• Açık ve temiz 

iletişim 

• Bilgi şirketlerinde 

düşük maliyetli 

teminat ve hisse 

• Katılımın 

güçlendirilmesi 

• Çalışanların sosyal 

davranışları etkileme 

GİZLİLİK & GÜVENLİK 

YENİ NESİL GÜVENLİK Çalışan verilerinin sızma 

riski 

• Yeni bağlantı 

kodlarının 

geliştirilmesi  

 

Kaynak: Foester-Metz vd., 2018: 11-12. 

Çizelge 1’de görüldüğü üzere; mobil, IoT (nesnelerin interneti) bulut, büyük veri ve analitik, 

robotik otomasyon, robotlu otomasyon süreci, zeki otomasyon, yapay zekâ, sosyal medya ve 

yeni nesil güvenlik teknolojilerinin işgücü ve yönetim üzerinde önemli etkilere sahiptir. Bu 

etkiler; bağlantı-uygunluk, bilgi-zekâ, otomasyon-etkinlik, iletişim-iş birliği ve gizlilik-

güvenlik boyutlarında, işgücü ve yönetimleri dönüştürmektedir. Bu yeni dijital yönetim 

anlayışında; açıklık, şeffaflık, personel güçlendirme, kararlara katılım, esnek yönetim ve 

nitelikli işgücü gibi yenilikçi yaklaşımlara ihtiyaç bulunmaktadır. 

2.2.  Dijitalleşmenin Kamu Yönetimine Etkileri 

E-devlet kullanımı, geleneksel devlet anlayışında karşılaşılan birçok sorunu (tek yönlü 

iletişim, pasif yurttaş, dikey yapılanma, yüksek işlem maliyetleri vb.) ortadan kaldırmaktadır. 

Ancak e-devlet uygulamalarına geçiş sürecinde kolaylıklar (yatay ağ yapılanması, aktif 

yurttaş, düşük işlem maliyetleri, elektronik fon transferi, otomatik veri güncellemeleri vb.) ile 

birlikte çözülmesi gereken aksaklıklar (güvenlik, alışkanlıklar, hukuki altyapı, erişim sorunu, 

dijital sistemin finansmanı vb.) bulunmaktadır (Çakır, 2015). Özellikle dijital ortam 

verilerinin emniyeti, güvenlik politikalarının öncelikli olarak taşıması gereken nitelikler 

arasındadır. Bu nitelikler; güvenlik (kullanıcı bilgilerinin ve işlemlerin gizli kalması, dışarı 
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sızmaması) ve yeterlilik (kullanıcının yalnızca gerekli işleme girmesi, o anki işlemle ilgisi 

olmayan bilgilerin sorgulanmaması) olarak sayılabilir (Fıstıkçıoğlu, 2007: 24-31). 

Kamu yönetimi, her dönem tartışmalara konu olmuş, süreç içerisinde yenilik ve 

düzenlemelere gidilmiştir. Küresel düzeyde meydana gelen yenilikler ve uygulamalar kamu 

sisteminde insan kaynakları yönetimini ön plana çıkarmaktadır. Devletin büyüklüğü, kamu 

hizmetlerinin niteliği, kamusal alan, örgüt yapısı ve hukuki alt yapı dijital dönüşüm ile 

yeniden ele alınmak durumundadır. Kamu hizmetlerinin dijital alana taşınmasıyla, e-devlet 

anlayışı (uzaktan erişim, siber güvenlik, tam zamanlı hizmet, düşük maliyet, personel 

tasarrufu vb.) kamu sisteminin yeni yönetim felsefesini oluşturmaktadır. 

Devlet, kamu hizmetini yürütürken kuruluş kanunları (Anayasa) ile egemenlik haklarını da 

tek elden yürütmektedir. Türkiye’de, 1982 Anayasası İkinci Bölümde (madde: 12-40) 

toplumsal düzeni yapılandırırken “Temel Haklar ve Ödevler” bölümünde bunların uygulama 

biçimlerini açıklamıştır. Devlet, kamu hizmetlerinde yönetim sistemini (yönetici, çalışan, 

işlemler, hizmetler, vb.) yürütmekle yükümlüdür. Devlet ayrıca, vatandaşların bu 

işlemlerdeki; hak ve ödevlerini belirleme, imza yükümlülüklerini esasa bağlama ve kişisel 

verilerin güvenliğini sağlamakla sorumludur. Bu açıdan bakıldığında insanların, güvenlik 

amacıyla temel hak ve özgürlüklerini kısıtlayıcı toplumsal sözleşmelere onay verdikleri 

görülmektedir. Dijitalleşme ile birlikte her türlü bilgi, belge ve sözleşmelere, elektronik 

ortamda onay verilmesi, kişilerin güvenlik (hacklenme, silinme, yok olma vb.) algılarında 

tereddüt oluşturmaktadır.  Özellikle kamu ve özel sektörde elektronik işlemlerin 

yaygınlaşması ulusal ve uluslararası düzeyde güvenlik risklerini de beraberinde getirmektedir. 

Kamu hizmetlerinin sunulmasında güvenlik altyapılarının oluşturulması, bilginin kötü 

amaçlarla elde edilerek kullanılması (bilerek veya bilmeyerek) noktasında önem taşımaktadır. 

Vatandaşların, kamu kurum ve kuruluşlarından adil ve eşit hizmet beklentileri karşılanırken, 

imzaladıkları belgelerin yetkisiz kişilerce ele geçirilmesi, riskli bir durum oluşturabilir. 

Kişisel bilgilerin ele geçirilmesi riskine karşı; kamu hizmetlerinin denetlenmesi, şeffaf erişim 

ve güvenliğin tesis edilmesi, e-devlet uygulamalarının temel ilgi alanlarını oluşturmaktadır.  

2.3. Dijital Yönetim ve Liderlik 

Liderlik, organizasyonun etkinliğine ve başarısına katkıda bulunmalarını sağlamak için 

çalışanları/üyeleri etkileme, motive etme yeteneğidir. (House vd., 2004: 14-15). Liderlik, 

örgütsel başarının çok önemli bir bileşenidir ancak karmaşık ve çok boyutlu yapıya sahiptir 

(Benmira ve Agboola, 2021: 3-5). Yıllar içinde, liderlik teorileri; sadece kişisel özelliklere 

(yani, büyük adam ve özellik teorileri) odaklanmaktan, duruma (örn. davranışsal, durumsal ve 

olasılık teorileri) ve sonrasında çalışan bağlılığı ve kişi merkezli yönetim (örneğin, 

dönüşümsel, işbirlikçi ve hizmetkar liderlik tarzına evrilmiştir).  Daha yeni teoriler, 1990-

2000’li yıllarda giderek dinamikleşen ve küreselleşen bir dünyanın rehberliğinde, her 

zamankinden daha hızlı değişmiştir. Son olarak, geçtiğimiz on yıl içinde, dijital teknolojideki 

gelişmeler büyük ölçüde hızlanmış ve yeni bir değişim ve dijital dönüşüm çağının 

yaşanmasına yol açmıştır (Mathews, 2016: 21-41; Benmira ve Agboola, 2021: 3-5). Önceki 

dönemlerin liderlik tarzları (Henderikx, Stoffers, 2022: 2-4): 

 Özelliklerin veya kişilik özelliklerinin bir kombinasyonu olarak liderlik (1840-1940), 

 Davranışsal liderlik (1940-1950), 

 Çevre veya duruma dayalı liderlik (1960’lar),  

 İlişkisel liderlik (1970-1990) 
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 "Öteki" odaklı liderlik (1970’ler). 

Son on yılda, önemli dijital teknoloji gelişimine rağmen, mevcut liderlik/yönetim teorileri 

dijitalleşmenin liderlik üzerindeki etkilerini kapsamamaktadır. Her çağdaş iş yeri, az ya da 

çok dijitalleşmektedir, ancak bu süreçte bazıları zamanında uyum sağlarken, bazıları henüz 

yolun başındadırlar (Foester-Metz vd., 2018: 1-18). Kamu yönetimi, özel sektör gibi tüm 

örgüt yapıları geleceğin dijital sistemlerine ayak uydurmak zorundadırlar. Dijital çağda 

dünyaya gelen nesiller, gelecekte dijital sistemin vatandaşı ve örgütlerin (kamu-özel) 

çalışanları olacaklardır. Geleceğin yönetimleri ve çalışanları, işlerini sürdürmek için dijital 

zekâ geliştirmelidir. Bir kişinin dijital teknolojileri öğrenme yeteneği olarak tanımlanabilecek, 

dijital teknolojik işlemleri uygun şekilde okuyabilmek, kodlarını çözebilmek ve manipüle 

edebilmek için dijital zekalarını geliştirmelidirler (Klus ve Müller, 2020: 1-37). Milenyum 

çağı nesilleri, kendi değerlerine uygun olan ya da saygı gösterilen örgütlerde çalıştıklarında 

daha çok motive olmakta ve gelişim göstermektedirler.  Yöneticilerin dijital devrimi mümkün 

kılan gücü fark etmeleri hayati önem taşımaktadır.  Dijital geleceğin “diğer merkezli” 

lider/yönetimleri (Klus ve Müller, 2020: 1-37; Anderson, 2017: 245-260):  

 Teknolojik eğilimleri, sınırları ve eksik bilginin nasıl elde edileceği belirleme 

yeteneğine sahip olmalıdırlar. 

 Uyarlanabilir becerilere ve dijital bilgi birikimin ihtiyaçları vardır. 

 Esnek yaklaşım ile dijital araçlarla dikkatli ve uyumlu ilişkiler kurmalıdırlar. 

 Yatay, işbirlikçi ve ekip çalışmasına önem verilmeli ve alçak gönüllükle 

bilmediklerini kabul etmelidirler. 

 İşyerinde; dijital sistemleri yönetme ve uyum ile birlikte, örgüt kültürü ve davranış 

kalıplarını dijital becerilere sahip çalışanlara uyumlandırmaları gerekmektedir. 

2.4. Dijital Güvenlik Uygulamaları  

Dijital uygulamalarda, hizmeti sunan ve ilgili hizmetin sunumunda aracılık rolü oynayan, 

teknolojik ve teknik sistemlere güven, önemli kriterler arasındadır. Güvenlik zincirinde, 

kişiler en zayıf halka konumundadır.  Devamlı gelişen teknoloji ve siber ortamda, tüm 

kullanıcı paydaşları, elektronik yazılımlara karşı korumak, kritik durumdadır (Carter and 

Weerakkody, 2008: 475-476). E-devlet uygulamaları açısından önemli sayılabilecek 

tehditlerden bazıları; worm (kurtçuk), virüsler, Truva atı /trojan, phishing (sazan avlama), 

spam (istenmeyen elektronik postalar), Dos/ddos (hizmetin engellenmesi), key logger (klavye 

izleme yazılımları), spyware (casus/köstebek yazılımlar, sniffing ve monitoring (şebeke 

trafiğini takip etme) olarak sıralanabilir. Bu yazılımlar, siber ortamdaki bilgilere yetkisiz 

erişmekte, hizmet sunumlarını engellemekte, bilgileri değiştirmekte, yok etmekte ve çalarak 

ifşa etmektedirler (Ünver ve Canbay, 2010: 96-97). Geleceğe yönelik tedbirlere bakıldığında; 

geleneksel güvenlik duvarlarının yetersiz kalabileceği, dikkatlerin altyapıyı korumak yerine 

bilginin korunmasına yöneltilmesi gerektiği ve makine insan etkileşimin artacağı 

değerlendirilmektedir. Gelecekte akıllı ve öğrenen makinelerin, sistem güvenliğinde ve 

uygulamalarında etkin olarak yer alacağı belirtilmektedir (Abolhassan, 2017: 9-10). 

Siber güvenlik alanındaki tedbirlere yönelik olarak “The Web Application Security 

Consortium” (WASC); kimlik doğrulama sistemleri, kod yazılımındaki açıklar, komut 

çalıştırma ve web sitelerindeki yetkilendirme açıklarını gidermeye yönelik çalışmalar 

yapmaktadır (Sindre and Opdahl, 2005: 35-40). Güvenlik yazılımları konusunda ABD’de 

“Trusted Computer System Evaluation Criteria” (TCSEC) 1983 yılında faaliyete geçirilmiştir. 
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Avrupa ülkelerinde de (İngiltere, Hollanda, Fransa, Almanya) benzer güvenlik kriterleri ve 

standartları oluşturulmuştur. Kanada, benzer şekilde 1993 yılında “Canadian Trusted 

Computer Product Evaluation Criteria” (CTCPEC) adlı milli değerlendirme sistemini 

kurmuştur (Beydağlı vd., 2009: 11). E-devlet uygulamalarındaki her bir yazılım ve şifreleme 

sistemi, dijital ortamda meydana gelen gelişimlere adapte olmalı, teknolojik yenilikleri 

yakından takip etmelidir. Nitekim e-devlet kamu hizmetleri güvenliği, ülkenin coğrafi 

sınırlarını korumak kadar önemli boyuttadır (Kahraman vd., 2018: 136-139). 

Kamu hizmetlerinde verilerinin açık, şeffaf ve hesap verilebilir, denetlenebilir olması ve 

katılımcıların daha fazla bilgilere nüfuz edebilmesi önemlidir. Bu amaçla dünya örneklerine 

bakıldığında; ABD’de “https://www.data.gov/”, OECD’de “http://www.oecd.org/gov/digital-

government/”ve Birleşik Krallık’ta “https://data.gov.uk/” gibi “açık veri portalları” mevcuttur. 

Türkiye’de ise henüz açık veri portalı (açık devlet) bulunmamaktadır (T.C. Kalkınma 

Bakanlığı, Çalışma Grubu Raporu, 2018: 41-42). Hali hazırda bu maksadın tahakkuku için 

Resmi İstatistik Programı (RİP) (resmistatistik.gov.tr) vasıtasıyla, tüm istatistiklere açık 

erişim imkânı sağlanmaya çalışılmaktadır (TÜBİTAK, 2017: 58). 

Türkiye’de, e-devlet sistemine giriş yapan kullanıcılar sadece kendisine ait bilgilere 

ulaşabilmekte ve verileri kurumlardan anlık olarak sorgulamaktadırlar. Sistem “Türksat A.Ş. 

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sertifikası”na sahiptir ve düzenli kontrollerden geçmektedir. 

Hizmet yönetimi çalışmaları ISO 200001 standartlarına göre yürütülmektedir (Türkiye.gov.tr, 

2021b). Bu hali ile bilgi güvenliği, vazgeçilmez ve önceliği olan bir uygulama olarak, 

elektronik imza ve sayısal imza yapısının temelini oluşturmaktadır (Demirel, 2006: 98). 

3. DÜNYADA E-DEVLET VE KAMU YÖNETİMİ UYGULAMALARI 

3.1.  Dünyada Dijital Dönüşüm ve E-Devlet Uygulamaları 
 

Devletler ve sivil toplum arasında etkili iş birliğinin sağlanması ve teşvik edilmesinde, 

verilerin oluşturulması ve kullanımı önemli bir konudur. Özellikle, kamu sektöründe verilerin 

toplanması, analiz edilmesi ve yayılması, işlem maliyetlerini azaltırken yönetişim kalitesini 

artırmakta, “açık hükümet verileri”, şeffaflık ve hesap verilebilirliğe katkı sağlamaktadır 

(Demirgüç-Kunt, 2021: 1-3). 

Kamu personel yönetiminde, dijitalleşme sürecinin değişim faktörleri, geleceği 

şekillendirmektedir. Yeni teknolojilerin toplum hayatına girmesi ve artan/yaygınlaşan internet 

kullanımı, kamu yönetimini ve hizmetlerini kolaylaştırdığı gibi şeffaflığa da katkı 

sağlamaktadır. Değişimi etkileyen faktörler; demografi (cinsiyet, yaş), sosyo-ekonomik yapı, 

dijital teknolojiler (mobil, analitik, bulut, sosyal medya), üssel büyüyen teknolojiler ve siber-

fiziksel sistem teknolojileridir. Örneğin Delhi/Hindistan’da, gecekondu mahallelerinde Sugata 

Mitra ofisinde, imkânı olmayan çocuklara internet erişimi sağlamaktadır. İngilizce bilmeyen, 

hatta okula bile gitmeyen çocuklar “bulut okulu” modeli ile ilgi alanlarını keşfetmektedirler. 

Hatta içlerinden bazılarının, genetik mühendisliği alanlarını kazara keşfettikleri, gönüllü 

çevrimiçi öğretmenlerden bilgi alabildikleri ve bilgisayarları açık laboratuvar olarak 

kullanabildikleri görülmüştür (Eggers ve Macmillan, 2020: 1-6, 35). Bu değişim faktörleri, 

kamu kuruluşlarını yeniden şekillendirerek yeni hizmet anlayışı sunmaktadır.  

Eggers ve Macmillan, (2020), yeni hizmet sunumunda, çözüm sağlayıcı kamu kuruluşlarının 

yerini, imkân sağlayan kamu kuruluşlarının (dış kaynaktan hizmet alımı, özelleştirme, kamu-
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özel sektör iş birlikleri, uzmanlık/danışmanlık hizmet alımları) aldığını belirtmektedirler. 

Kişiye özel hizmet sunumu (Avrupa’da kamu hizmetlerine evlerden ve mobil cihazlardan 

ulaşım sağlanabilmesi) ve veri konusunda akıllıca davranan kamu kuruluşları (proaktif önlem 

alma) yükselen trendler arsındadır. Örneğin, İngiltere’de elektrik ve su faturaları, detaylı 

olarak grafik gösterimi ile sunulmakta ve komşularla mukayese imkânı sağlamaktadır. 

İngiltere, böylelikle tüketimi azaltmayı hedeflemektedir. Dağıtık yönetişim (örneğin, internet 

tabanlı ve açık veri yapısı ile “wikipedia” sitesi kullanımı) ile akıllı karar verme ve etkili 

yönetişimde; tahminsel analitik, davranışsal psikoloji ve odaklanmış uygulamalar, radikal 

dönüş alanlarıdır. Kamu kuruluşlarının finansmanına yönelik alternatif modeller (Örneğin 

otopark ve otoyollarda dinamik fiyatlandırma ve gerçek zamanlı ödeme hizmetleri) ile 

ihtiyaca göre hizmet modeli (çalışanların belirli bir departmana bağlı olmaması, iş ortaklığı 

kaynakları, ödünç yetenek kaynakları, serbest yetenek kaynakları) hizmet sunumlarını 

kolaylaştırmaktadır. Ulusal refahın yeni zemini; kişisel güvenlik, kişisel özgürlük, barınma, 

sağlık, sürdürülebilir ekosistem ve sosyo-ekonomik faaliyetlere katılım, sürdürülebilir 

kalkınmanın yapıtaşları olarak gelecekte konumlanmaktadır (Eggers ve Macmillan, 2020: 6-

26). 

Birleşmiş Milletler (BM), dünyada üye devletlerin yönetim sistemlerini dijitalleştirmek ve 

modernleştirmek amacıyla 2001 yılında hazırladığı, küresel görünüm raporu ve daha sonraki 

yıllarda “e-devlet anketleri” ile 193 üye ülkenin dijital dönüşümlerini takip etmekte ve 

karşılaştırmalı analizler sunmaktadır. BM” Kamu Yönetimi ve Kalkınma Yönetim Bölümü” 

(DPADM) e-devlet bilgileri veri tabanını (UNeGovKB) erişime açmıştır (T.C. Kalkınma 

Bakanlığı, 2018: 3). 

BM Ekonomik ve Sosyal Departmanı’nın “e devlet 2020 anket” sonuçlarına göre, üye 

ülkelerin (193 ülke) tamamında gelişme kaydedildiği belirtilmiştir. E-devlet gelişmişlik 

endeksi ölçütlerine göre Avrupa Kıtası liderliğini korumaktadır (%58). Asya kıtası ikinci 

sırada yer alırken (%26), ardından sırasıyla Amerika Kıta’sı (12) ve Okyanus Bölgesi (%4) 

gelmektedir. Ülkeler bazında bakıldığında, 2020 yılında e-devlet dönüşüm/gelişim 

sıralamasında ilk üç sırada, sırasıyla Danimarka (2018 yılında da ilk sırada yer almıştır), 

Güney Kore ve Estonya almaktadır. Birleşik Krallık yedinci sırada yer alırken, ABD 

dokuzuncu sırada yer almıştır (UN, 2020: 28-51). 2016 yılı verilerine göre Birleşik Krallık ilk 

sırada bulunmakta idi (T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2018: 7). 

Dijital hizmetlerin sunumunda iyi uygulama örneklerine bakıldığında, 2016 yılı verilerine 

göre Birleşik Krallık’ta (UK) nüfusun %77’si sayısal hizmetleri kullanma yeteneğine sahip 

olarak liderliğe yükselmiştir. Birleşik Krallık, vatandaşlarına dilekçeleri elektronik ortamda 

yazma, imzalama ve takip etme imkânı sağlayan “çevrimiçi” dilekçe sistemini getirmiştir. 

Ayrıca “legislation.gov.uk” adresinde kullanıcılara mevzuat belgelerine erişim imkânı 

sağlamıştır. Yine Birleşik Krallık ’ta “Gov.uk” adresi oluşturulmuş, hükümet yasalaşmasını 

önerdiği tüm belgeleri burada yayınlayarak, maddi ve teknik tartışma yapılması amacıyla 

halkın görüşlerine sunmuştur (T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2018: 8-9). 

ABD, e-devlet ve dijital altyapı ile ilgili yatırımları stratejik bir varlık olarak tanımlamış; 

2009 yılından itibaren kara, deniz, hava ve uzaya ilaveten, siber uzayı beşinci nüfuz alanı 

olarak belirlemiştir. ABD açık yönetim (open government) anlayışı ile kamu hizmet 

sunumunda, kitle kaynak kullanımı (crowdsourcing) yöntemlerini geliştirmekte, 

“challenge.gov” (sorunlara meydan okuma) adresinde kamu kurum ve kuruluşlarının 
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çözemedikleri sorunlara, geniş kitlelerin katılımı ile çözüm getirmeyi amaçlamıştır. Bu 

kapsamda, 740’dan fazla soruna çözüm getirilmiş ve ilgili kişiler ödüllendirilmiştir. (T.C. 

Kalkınma Bakanlığı, 2018: 10-11). 

Güney Kore, on-line hizmet sunumunda, BM E-Devlet Gelişim Endeksi 2020” yılı raporuna 

göre dünyada lider konumdadır.  Güney Kore’de ulusal e-devlet stratejileri benimsenmekte ve 

her beş yılda bir sektörel gelişim planları ile desteklenmektedir. “E-Devlet 2020 Master Planı” 

ile ulusal politikanın kanıta ve bilime dayalı olması noktasında vatandaşların açık, yenilikçi 

hükümete ulaşmaları sağlanmaktadır. “Akıllı Devlet Mastır Planı”, ihtiyacı olan insanların, 

özellikle en kırılgan konumdaki vatandaşlara yönelik olarak yapay zekanın geliştirilmesi ve 

kullanılması için bir çerçeve oluşturmaktadır. Akıllı hükümet uygulama stratejisi, 

sürdürülebilir güçlü dijital ekonomi oluşturabilmek için bilgi ve tüm kapasitelerin 

güçlendirilmesine odaklanan, veri ve ekonomik uygulama stratejisini yansıtmaktadır. 

Blockchain ve akıllı şehir uygulama stratejileri ile yeni endüstri ve teknoloji yol haritaları gibi 

ulusal mekanizmalar, halkın ve gelişmiş kamu yönetiminin hizmetine sunulmaktadır. Devam 

eden bu girişimlere ek olarak Güney Kore hükümeti, e-katılım (e-participation/e-people), açık 

veri (data.go.kr) ve e-tedarik (e- procurement) (KONEPS) için platformlar sağlamaktadır. 

Ülkenin dijital güvenlik ve dijital kimlik konularında e-devlet için yasal çerçeve, kişisel veri 

ve bilgilerin korunmasına odaklanmaktadır (UN, 2020: 49). 

Çin, E-Devlet Gelişim Endeksine (EGDI) ilk kez katılan yedi Asya ülkesinden biri olmuştur. 

Ülkenin ilerlemesi, ulusal ve yerel düzeyde dijital hükümet politikaları ve girişimleri 

konusunda, kısmen kapsamlı gayretlere bağlanabilir. Akıllı şehirlerin geliştirilmesine yönelik 

sıkı taahhütler, 2015 yılı çalışma raporunda yer almış ve dijital gelişen hükümet inisiyatifi, 

bunun önemli bir parçası olmuştur. Gelinen noktada belediyeler dijital portallarını kurmak 

için birbirleri ile yarış haline girmişlerdir. Şanghay “Devlet Veri Hizmeti” portalı tek elden 

kamu hizmetlerini yürütmede, en başarılı yerel projelerden biridir. Eşzamanlı olarak Çin, 

büyük veri, yapay zekâ ve Kamu sektörü yönetimi ve hizmetinin verimliliğini artırmak için 

dijital hükümete 5G sistemini entegre etmektedir. Sosyal medya uygulamaları da insanları, 

işletmeleri ve hükümeti birbirine bağlamak için dijital araçlar olarak akıllıca kullanılmıştır. En 

dikkate değer örnekler, WeChat ve Alipay'dir. Bireylerin akıllı telefonları aracılığıyla kamu 

hizmetlerine erişmesine olanak tanımaktadır. Hükümet, aynı zamanda halkla doğrudan 

etkileşimi kolaylaştırmak için sosyal medyada resmi hesaplar oluşturmaktadır. Yetkililer, 

sosyal medyayı giderek artan bir şekilde, kriz yönetimi için bir araç olarak kullanmaktadır. 

Salgın sırasında COVID-19 nedeniyle halk, sağlık durumlarını ve acil durumları bildirmek 

için Alipay'den istifade etmektedir (UN, 2020: 50). 

Avrupa Birliği, e-devlet hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla 2006 yılında ilk “E-Devlet 

Gelişim Planı’nı (2006-2010) kabul etmiştir. Bu plana göre kapsamlı “e-devlet hizmetlerinin 

geliştirilmesi”, “e-tedarik hizmetlerinin geliştirilmesi”, “e-devlet hizmetlerinin ve kullanıcı 

memnuniyetinin yüksek düzeyde sağlanması” ve “tüm vatandaşlarca kolay erişim” öncelikli 

başlıklar olarak belirlenmiştir. Avrupa Birliği “İkinci Eylem Planı”nda (2011-2015) Avrupa 

vatandaşlarının e-devlet hizmetlerini kullanma oranını %50’ye, birlikte faaliyet gösteren 

şirketlerin kullanma oranını %80’ çıkarmayı hedeflemiştir (Akses, 2011: 1-9). AB üçüncü E-

Devlet Eylem Planı’nı (2016-2020), “e-devletin sayısal dönüşümünün hızlandırılması”, kamu 

yönetiminin modernizasyonu”, “sınırlar ötesi hizmetlerin sunumu ve yeni hizmetlerin 

tasarlanması” olarak belirlenmiştir (European Union, 2016). 
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3.2.  Dünyada Dijital Kamu Yönetimi Uygulamaları 

Avrupa Birliği, dijital kamu yönetimi politikaları çerçevesinde “Dijital Europe” programını 

başlatmıştır. 2021-2027 yılları kapsayan bu programa göre; birlikte çalışabilirlik
5
, kamusal 

bilgilere erişim
6
, kişilerin ve işletmelerin diğer AB ülkelerindeki kamu hizmetlerine erişmek 

için “eID”lerin mevcut olduğu yerlerde, kendi ulusal elektronik kimlik (eID'ler) cihazlarını 

kullanabilmeleri
7
  amaçlanmıştır. AB, dijital kamu yönetimi programı için; “AB Faaliyetlerini 

Birleştirme” (The Connecting Europe Facility (CEF), 2014-2020), “AB Araştırma ve Yenilik” 

(Horizon 2020, EU Research and Innovation programme) gibi programları yürürlüğe 

koymuştur. Bu programlar ile; kamu finansal yönetim, yönetişim ve kamu yönetimi, büyüme, 

iş çevresi ve sektörel konular, iş piyasası, sağlık ve sosyal hizmetler, finans sektörü ve sektöre 

giriş gibi dijital kamu yönetimini hedeflemektedir (European Commission, 2020: 36-52). 

AB’de, pratikte başarılı dijital yönetişim uygulamalarına bakıldığında; üye ülkelerin sınır 

ötesi operasyonlarının etkinliğini arttırma (Trans European Services for Telematics between 

Administrations (TESTA)) amaçlanmaktadır. Bu garantili performans seviyeleri ile Avrupa 

düzeyinde, paydaşlarla hızlı ve güvenli bilgi sistemleri vasıtasıyla iletişim kurulmaktadır. 

Günlük hayatta ve yolcuklarda, dijital ortamda kolayca erişebilecek şekilde; seyahat 

dokümanları, iş, emeklilik ve işsizlik verileri, araç kayıt/tescil işlemleri, ikamet işlemleri, 

sağlık, aile işlemleri, iş kurma, vergi, insan kaynakları (iş sözleşmeleri) gibi kamu yönetimi 

hizmetleri yürütülebilmektedir (European Commission, 2020: 52-54). 

Almanya, kamu yönetiminde başlattığı program (Digitalisation programme:) ile toplam 575 

yönetim sürecini ve kamu hizmetini dijitalleştirmeyi hedeflemektedir. Program Almanya 

Şansölyesi önderliğinde, İngiltere ve ABD’deki dönüşüm programları temel alınarak 

yürütülmektedir. Kamu yönetiminde dijitalleşme programında; vatandaşlık işlemlerinin yanı 

sıra, öğrenci harçları ve federal çalışanların maaş/ödeneklerinin iyileştirilmesi bulunmaktadır. 

Ayrıca, federal kurumların merkezi hizmetleri, ücret ve ödeneklerin ödenmesi, zaman kaydı, 

personel alımı, kamu personelinin ve yöneticilerin seyahat ve diğer giderlerinin, dijital 

ortamda gerçekleştirilmesi, önemli adımlar arasında yer almaktadır. Almanya Federal 

Yönetim Ofisi (The Federal Administration Office (BVA)), süreç içerisinde diğer bakanlıklar 

ve otoriteler için kendi kurumsal danışmanlığını kurmuştur ve halihazırda çok sayıda görevi 

dijital ortama aktarmıştır. Kamu yönetişiminde, uygun kişilerin uygun pozisyonlara hızlı ve 

kolay erişimi ve düşük maliyetle gerçekleştirilmesi (Beihilfe App/Aid app), görevlerin 

dijitalleşmesi, iş süreçleri ve teklifler için kılavuzların hazırlanması (BVA.digital) ve Federal 

Yönetim Ofisi (BVA) danışmanları, ilgili yetkililerin karşılaştıkları zorlukların üstesinden 

gelme ve potansiyellerini kullanmada, hedeflere yönelik adımların atılması noktasında destek 

olmaktadırlar. Almanya’nın insan kaynakları Yönetimi (IKY) için dijital dönüşümünün 

temelinde; kapasite planlaması, bilgi yönetimi için eğitim, işe alma, çalışanların motivasyonu 

ve yenilik (inovasyon) bulunmaktadır (Kuhlmann, Proeller, Schimanke  And Ziekow, 2021: 

335-379). 

 

 

                                                           
5
 Interoperability, 2006: Directive 2006/123/EC 

6
 Access to public information, Directive (EU) 2019/1024 

7
 eID and Trust Services, Regulation (EU) No 910/2014. 
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4. TÜRKİYE’DE E-DEVLET VE KAMU YÖNETİMİ UYGULAMALARI 

4.1. Türkiye’de Kamu Yönetim Sisteminin Mevcut Görünümü 

Kamu personeli kavramı, hukuki perspektifte geniş ve dar anlamda olmak üzere iki farklı 

şekilde ele alınabilir. Geniş anlamda bakıldığında kamu personeli, kamu kesiminde görev 

yapan tüm farklı statülerdeki seçilmiş ve atanmış personeli kapsamına almaktadır. Dar 

anlamda bakıldığında ise, “devletin kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer tüzel kişilerin genel 

idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları, kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve 

sürekli görevleri yürüten personeldir.” (1982 Anayasası, Madde: 128) şeklinde çerçevelendiği 

görülmektedir. 

Yeni Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminde, gerçek anlamada bir hükümet veya bakanlar 

kurulu yoktur. Bakanlar, diğer üst düzey devlet memurları gibi Cumhurbaşkanı tarafından 

atanmaktadır. Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminde, DPT (sonrasında Kalkınma Bakanlığı) 

ve Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün (BÜMKO) görevleri, Cumhurbaşkanlığına 

bağlı olarak çalışan, Strateji ve Bütçe Başkanlığına devredilmiştir (Albayrak, 2020: 1523-

1533). Yeni sistemin kamu yönetim politikalarına bakıldığında; merkezi kayıt sistemine 

ağırlık verildiği, esnek çalışma modellerinin geliştirildiği, statüler yapının standardizasyonu, 

yetenek ölçümü, norm kadro çalışmaları (hizmete giriş, maaş, personel değerlendirmesi ve 

bireysel performans koşullarının sağlanması gibi altyapı hazırlıkları olarak 

değerlendirilebilir), yeniden yerleştirme ve performans-ödül politikalarının ağırlık kazandığı 

görülmektedir (Güler, 2003:17-21). Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı 1 Nolu Kararnamesi’nde İnsan 

Kaynakları Ofisi’nin (İKO) görevleri; insan kaynakları envanterini çıkarmak, özel 

yeteneklerin keşfi, yetenek/kariyer/performans yönetimi, kamu istihdamında liyakat ve 

yetkinliğin arttırılması olarak belirlenmiştir (RG, 2019, Madde-527). Bahse konu bu 

görevlerin özel sektör için de hayata geçirileceği öngörülmektedir (Albayrak, 2020: 1535-

1536). 

Türkiye’de, 2017 seçimleri ile Cumhurbaşkanlığı Sistemine geçilmiştir. Bu sistem ile; yerel 

yönetim, sosyal, kültür ve sanat, hukuk, güvenlik, ekonomi, eğitim, bilim, teknoloji ve yenilik 

politikaları kurulu olmak üzere 9 yeni oluşum getirilmiştir. Teşkilat yapısında ayrıca; Finans, 

İnsan Kaynakları, Dijital Dönüşüm Ofisi ve Yatırım Başlıkları altında 4 adet ofis 

oluşturulmuştur. Bu ofisler ile   politika yapıcı kurulların, ihtiyaç duyacağı sermayenin temin 

edilmesi ve çözüm üretilmesi amaçlanmıştır. Bu yeni sistemde, bakanlıklardan ayrı 

yapılandırılmış, 7 başkanlık birimi
8
 bulunmaktadır. Sistemde son olarak 13 icracı bakanlık

9
  

kararlaştırılmıştır (TCCB İKO, 2021). Ancak 21 Nisan 2021 yılında “Çalışma Sosyal 

Hizmetler ve Aile Bakanlığı”, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı” ve “Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlığı” olarak ikiye bölünmüştür (Habertürk, 21.4.2021). 

Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminde İKO’nün görevleri; Türkiye’nin insan kaynakları 

envanterini çıkarmak, gelişimlerine yönelik projeler üretmek, özel yeteneklerin keşfini 

sağlamak, kariyer/performans yönetimi ve diğer modern insan kaynağı yönetim 

                                                           
8
 Başkanlık birimleri: Genelkurmay, Milli İstihbarat, Savunma, Diyanet, Strateji ve Bütçe, İletişim, Devlet 

Denetleme Kurulu’dur. (TCCB İKO, 2021). 
9
 Bakanlıklar: Adalet, İçişleri, Dışişleri, Milli Savunma, Milli Eğitim, Sağlık, Enerji Çevre Şehircilik, Kültür 

Turizm, Gençlik Spor, Hazine ve Maliye, Ulaştırma ve Altyapı, Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile, Tarım ve 

Orman, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’dır (TCCB İKO, 2021). 
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modellemelerini hayata geçirmek, istihdamda liyakat, verimlilik ve yetkinliği arttırmak 

amacıyla çalışmalar yapmaktır (TCCB IKO, 2021). 

Türkiye’de, 2017 yılında yapılan Anayasa değişikliğiyle kamu istihdam biçimleri ile birlikte 

personel yönetiminin kurumsal yapısı ve aktörleri değişmiştir. Anayasa değişikliği (2017) 

öncesinde (1965-2018) Kamu Personel Yönetimi, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)
10

 ve 

Maliye Bakanlığı Bünyesindeki BÜMKO’nun merkezi eşgüdümünde olmak üzere (Albayrak, 

2020: 1519-1521); 

 Kamu personelinin eğitimleri Devlet Personel Başkanlığı (DPB) ile Türkiye ve 

Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü’nce (TODAİE) yerine getirilmiş,  

 Kamu ve pozisyon rejimlerinin düzenlenmesi DPB ve BÜMKO vasıtasıyla, hukuki 

rejimler DP, BÜMKO ve Başbakanlıkça, 

 Sosyal verilerin merkezi olarak tutulması DPB, BÜMKO ve Türkiye İstatistik 

Kurumu’nca (TÜİK),  

 Kamu personelinin görev yapacağı kamusal örgütlerin düzenlenmesi DPB, BÜMKO 

VE DPT ile yürütülmüştür. 

 1926 yılında, 2996 Sayılı Memurin Kanunu ile adaylık, disiplin, sicil verme, emeklilik, maaş, 

yer değişikliği, izin ve göreve son verme işlemleri düzenlenmiştir. 2996 Sayılı Maliye 

Vekâleti Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunu ile personel rejiminin, maaş ve kadro esası 

üzerine oturtulduğu görülmektedir (RG: 05.06.1936,6573). 657 Sayılı Devlet Memurları 

Kanunu (1965) ile, Devlet memurlarının hizmet şartları, nitelikleri, atanma ve yetiştirilmeleri, 

ilerleme ve yükselmeleri, ödev, hak, yüküm ve sorumlulukları, aylıkları ve ödenekleri ve 

diğer özlük işleri düzenlenmiştir. 

BM’in 2001 yılından itibaren her yıl yayımlanan “e-devlet gelişmişlik düzeyi raporunda; 

kamu kesiminin etkinliği, verimlilik ve şeffaflığının arttırılmasında bilgi ve iletişim 

sektörünün sistematik ölçümlerine göre, Türkiye 2020 yılında 193 ülke arasında “çevrimiçi 

hizmet endeksi”nde 27. sıradan 22.sıraya, “e-katılım endeksi”nde 37.sıradan 23.sıraya 

yükselmiştir (CBDDO, 2020).Türkiye’de e-devlet kullanımı, kurulduğu 2008 yılında 6.990 

kullanıcıdan, 3 Mart 2020 tarihinde 45.826.832 kullanıcıya ulaşarak hızlı bir atılım 

gerçekleştirmiştir (CBDDO, 2020; Önal, 2020: 1-5). Türkiye’de sık kullanılan ve başarılı e-

devlet uygulamalarına bakıldığında; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uygulamaları, Ulusal 

Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP), Merkezi Nüfus Sistemi (MERNİS), Tapu Kadastro Genel 

Müdürlüğü Bilgisayar Otomasyonu (TAKBİS) yoğun kullanıcı kitlelerine sahiptirler 

(Kahraman Sevinç ve Kutlu, 2018: 142-143). 

4.2.  Türkiye’de Dijital Dönüşüm ve E-Devlet Uygulamaları 

Tüm dünyada yaşanan dijital dönüşüm, Türkiye’de de yakından takip edilmektedir. Türkiye, 

1963 yılında Avrupa birliği ile ortaklık anlaşması ve 1995 yılında, tam üyelik yolunda 

gümrük birliği antlaşması imzalamıştır. Türkiye, bu antlaşmalar ile AB politika ve 

müktesebatına uyum sürecine girmiştir (Karluk, 2002: 463-505). AB komisyonu 1998 yılında 

e-devlet (dijital hizmetler) politikaları ile; bilgi verme hizmetleri, iletişim hizmetleri ve on-

                                                           
10

 DPT, 2011 yılından itibaren Kalkınma Bakanlığına Devredilmiştir. 
(https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/06/20110608M1-9.pdf, 1.5.2021) 
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line işlem hizmetlerini önceliklendirmiştir. Bu hizmetleri ilgili devletler; günlük yaşamda, 

uzaktan yönetim ve politik katılım boyutlarında yürüteceklerdir. Türkiye, AB müktesebatı 

uyum müzakereleri doğrultusunda, e-devlet uygulamalarını, “Bilgi Toplumu ve Medya” 

başlığı altında yürütmektedir. Devlet Planlama Teşkilatı’nın “Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem 

Planı (2006-2010)” ile “verimliliği ve vatandaş memnuniyetini öncelikli olarak gözeten, ülke 

koşullarına uygun, örgüt ve süreç yapılanmalarına sahip e-devlet oluşumu, bilgi ve iletişim 

teknolojileri desteği ile hayata geçirilmesi” düşüncesiyle 2008 yılında “e-devlet” uygulaması 

başlatılmıştır (Akses, 2011: 8-9). 

Türkiye’de e-devlet kullanımı, kurulduğu 2008 yılında 6.990 kullanıcıdan 3 Mart 2020 

tarihinde 45.826.832 kullanıcıya ulaşmıştır. Artışta en önemli pay 2011 yılında SGK 

hizmetlerinin e-devlet kapısına taşınması ile olmuştur (Önal, 2020: 1-5). Hizmet sayısı 5.180 

olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı itibari ile uygulama sayısı; 2.600 devlet kurumu, 2.123 

belediye, 403 özel kurum, 54 su ve kanalizasyon hizmetlerinden oluşmaktadır. Aynı yıl içinde 

1039 yeni hizmet e-devlet kapısına entegre edilmiştir. Türkiye’de e- devlet kullanıcı sayısı 

2023 yılı için 53 milyon kullanıcı ve 893 farklı kurum hizmetinin kurulması olarak 

hedeflenmektedir (Ünal, 06.01.2020). 

Türkiye’de e-devlet kullanımında ilk üç sırayı, SGK (Tescil ve Hizmet dökümü/İşyeri Ünvanı 

Listesi, 4A hizmet Dökümü), Adalet Bakanlığı (Dava Dosyası Sorgulama) ve Türkiye 

Noterler Birliği (Adıma Tescilli Araç Sorgulama (gerçek kişi)) hizmetleri almıştır 

(Türkiye.gov.tr, 2021a). Ayrıca, kullanıcılar için öğrenci belgesi sorgulama, askerlik durumu, 

emeklilik yaşı işlemleri ve sorgulama, banka işlemleri, telefon operatör işlemleri ve sınav 

işlemleri yaygınlıkla kullanılanlar arasındadır (Sabah, 13.12.2021). 

E-devlet uygulamaları, ilk olarak 1960’lı yıllarda ABD ordusunda veri toplama, bilgi ve öz 

kaynakların paylaşımı ile başlamış, daha sonra eyaletler ve eyaletler arası oluşturulan ağ 

vasıtasıyla bilgi/veri akışı geliştirilmiştir (Ulusoy ve Karakurt, 2002: 134). Türkiye’de, Türk 

Silahlı Kuvvetlerinde kullanılan İntranet sistemi ile kuvvet komutanlıklarının bünyelerinde ve 

aralarında gerçekleştirdiği veri paylaşımı ile “Evrak Yönetim Sistemleri” (EYS), siber 

ortamdaki hizmetlerde, öncül uygulamalardandır. Türkiye’de, adalet hizmetlerinin dijital 

ortamda yapılabilmesini kolaylaştıran (dava açma, harç ve avansların ödenmesi, davaların 

takip edilmesi) “Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi” (UYAP), tüm kamu kurum ve 

kuruluşlarında hizmetlerin kimlik numarası ile yapılmasını hedefleyen “Merkezi Nüfus 

Sistemi” (MERNİS) başarılı uygulamalar arasındadır.  Ayrıca “Tapu Kadastro Genel 

Müdürlüğü Bilgisayar Otomasyonu” (TAKBİS) diğer başarılı örnekler arasında ifade 

edilebilir. Nihayetinde bu ve benzeri tüm uygulamaların “e-devlet” çatısı altında merkezi 

uygulama altında toplanmaları önemli adımlardır (Kahraman Sevinç ve Kutlu, 2018: 142-

143). 

Siber ortamda, kullanıcı bilgilerini saldırılara karşı korumak amacıyla, yetişmiş personele 

ihtiyaç bulunmaktadır. Bu maksatla görevlendirilen uzman teknokratlar ve teknik birimlerin 

oluşturulması, kullanıcı/bilgi mahremiyetinin korunması düzleminde denetlenmeleri, önemli 

güvenlik adımlarındandır (Tataroğlu, 2009: 96-114). Türkiye’de güvenli elektronik imzanın 

kullanıcılar tarafından kullanımının düzenlenmesi amacıyla hazırlanan 5070 sayılı Elektronik 

İmza Kanunu (2004) ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (2016) devlet ile 

vatandaşlar arasında güven geliştirici mekanizmalar arasındadır (https://www.mevzuat.gov.tr, 

2021). 
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Dijital teknolojiler, diğer tüm alanlarda olduğu gibi sağlık alanında da köklü dönüşümlere 

neden olmaktadır. Özellikle COVID-19 salgını ve bu virüsün güçlü bulaşıcı etkisi, 

dijitalleşmede çarpan etkisi yaratmıştır. Özel hastaneler, diyetisyenler, diş hekimleri ve sağlık 

çalışanları, sosyal medya hesapları, kısa mesaj hizmetleri (SMS) ve e-posta yoluyla, dijital 

sağlık hizmeti sunumunu arttırmıştır. BM, “Sürdürülebilir Kalkınma Planı” (2015) 

hedeflerine bakıldığında; “sağlıklı ve kaliteli yaşam”, “eşitsizliklerin azaltılması” ve “sağlık 

hizmetlerinde dijital teknolojilerin kullanımı”, sürdürülebilir kalkınmaya yardımcı olacak 

politikalar arasındadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) “Dijital Sağlık Küresel Strateji 2020-

2025” raporu, 2030 yılı Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’nde, yine dijital alanda, devletlerin 

dijital sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi ve küresel bağlanmanın arttırılması konuları, 

stratejik hedefler olarak belirlenmiştir (WHO, 2021: 19-30).  AB sağlık hizmetleri politikaları 

incelendiğinde; tele tıp, dijital hastane, robotik uygulamalar, sağlık kayıtları, büyük veri ve 

elektronik sağlık kayıtları önemli adımlar arasında yer almaktadır (Özen, 2021: 5442-5456). 

IPSOS’un Türkiye dahil 28 ülkede ve 23 bin 249 kişi üzerinde yaptığı araştırmada, 

Türkiye’nin dünya geneline göre, uzaktan sağlık uygulamalarına en hevesli 3 ülke arasında 

yer aldığı sonucuna ulaşılmıştır (Altun, 2018). Türkiye’de sağlık alanında başarılı dijital 

uygulamalar arasında; “Doctor Turkey”, “Telemedico”, “CCR Easy Connect Video”, 

“Acıbadem Evinizde”, “Medical Park Görüntülü Doktor Görüşmesi”, “Anadolu Sigorta 7/24 

Sağlık Danışmanlığı” ve “Memorial E-Doktor” önemli uygulamalar arasındadır (Özen, 2021: 

5451-5452). Türkiye’de kamu sektöründeki başarılı uygulamalar arasında; “Aile Hekimliği 

Bilgi Sistemi”, “Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi”, “Doktor Bilgi Bankası”, “Hasta Takip 

sistemi”, “İlaç Takip Sistemi”, “Temel Sağlık İstatistikleri Modülü”, “Türkiye Sağlık Bilgi 

Sistemi”, “e-Nabız, Kişisel Sağlık Sistemi”, “Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS)” yer 

almaktadır (Özen, 2021: 5448; Koç, 2010: 67-81). 

Dünyada, küresel çapta kullanıcılara, açık verileri kullanma imkânı tanıyan, BM İstatistik 

Departmanı, ülkeleri desteklemek, üye ülke istatistiklerini toplamak ve yayımlamak, 

standartlar geliştirmek ve istatistikler için norm oluşturmak amacıyla hizmet sunmaktadır 

(UN, 2021). AB İstatistik Kurumu (Eurostat), resmi internet sitesinde İngilizce, Almanca ve 

Fransızca dillerinde, 27 üye ülkeye hizmet vermektedir. Eurostat üye ülkelerin istatistik 

kurumları ve devletlerinden aldıkları bilgileri; dijital ortamda inceleme, değerlendirme ve 

yayımlamak amacıyla AB Komisyonuna bağlı olarak hizmet sunmaktadır (Eurostat, 2021). 

Türkiye’de, ekonomik, sosyal, demografik, kültür, çevre, bilim ve teknoloji ile ilgili alanlarda 

ve gerekli görülen diğer tüm alanlarda istatistikleri ve verileri derlemek, değerlendirmek, 

analiz etmek ve yayımlamak amacıyla Türkiye istatistik Kurumu (TÜİK) başarılı çalışmalar 

yapmaktadır. TÜİK, istatistik ile ilgili konularda diğer ülkelerle ve uluslararası kuruluşlarla iş 

birliği sağlamakta, ulusal ve uluslararası kullanıcılara “Meta-veri”
11

 sağlayarak, bilgilere açık 

erişim ile ulaşılmasına imkân tanımaktadır (TÜİK, 2021).  

4.3. Türkiye’de Dijital Kamu Yönetimi Uygulamaları 

Kamu yönetiminde, yeni kurulan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi; 

                                                           
11

 Meta veriler "diğer veriler hakkında bilgi sağlayan verilerdir", ancak bir mesajın metni veya görüntünün 

kendisi gibi verilerin içeriği değildir. Veriyi tanımlayan, anlamlandıran, kalitesini, kaynağını, formatını ve bunun 

gibi değişkenleri açıklayan bilgiler topluluğudur. Çeşitleri; Açıklayıcı meta veriler, Yapısal meta veriler, İdari 

meta veriler, Referans meta veriler, İstatistiksel meta veriler, Yasal meta veriler’dir. (Merriam Webster 

dictionary, 2021; OECD, 2018) 
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 İlgili kurumlara ait belgelerin doğrulanabilmesi amacıyla “Elektronik Belge Yönetim 

Sistemi Evrak Doğrulama”,  

 İş başvurularında bulunulması için “Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım”,  

 İş müracaatlarında kullanılan profil, kariyer ve özgeçmiş verilerinin girildiği “Kariyer 

Kapısı-Staj Seferberliği”   

 Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetine sunulan “eğitim her yerde” sloganıyla 

çevrimiçi bir platform olan “uzaktan eğitim kapısı”, 

Başarılı dijital hizmetler arasında sayılabilir (TCCB IKO,2021). 

Türkiye’de, e-devlet uygulamaları kapsamında, kamu personel yönetiminde kolaylık, 

şeffaflık, kurumsal hafıza oluşumu ve performans değerlendirmesinde daha etkili ve düşük 

maliyetli (Yarrar and Schiuma, 2007:4-8) “e-sicil değerlendirme sistemi” henüz yaygın 

değildir. Hali hazırda Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan subay, astsubay ve uzman 

personelin sicil işlemleri elektronik ortamda (e-sicil) başarıyla yürütülmektedir. Türk Silahlı 

Kuvvetleri’nde (TSK), 2014 yılından itibaren uygulanmaya başlanan, web zamanlı ve anlık 

bilgilere ulaşma imkanı tanıyan bu sistemle;  personelin kimlik bilgileri, atamaya esas görev 

safahatı, adli işlemler, ödül-ceza bilgileri, sicil amirlerine ilişkin bilgiler, temel niteliklere ve 

genel değerlendirmeye yönelik değerlendirme, ayırt edici bilgiler ve değerlendirme 

kriterlerinin bulunduğu sicil belgeleri ile hızlı ve etkin personel yönetimi yürütülebilmektedir 

(Karatepe ve Karman, 2017:22-79). 

SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 

Dijital dönüşüm, tüm organizasyonu etkileyen ve yeni çalışma biçimleriyle sonuçlanan yıkıcı 

süreçtir. Dijital yönetim, “diğer merkezli” (altro-merkezli) bir liderlik olan yönetim tarzı 

gerektirmektedir. Diğer merkezli yönetimde; dijital teknolojinin gücünü anlamak, empati, 

alçakgönüllülük, dürüstlük ve şefkat gibi yaklaşımlar daha önemli hale gelmektedir. Yapay 

zekâ; ölçülebilir yönetim görevlerini yerine getirme ve değerlendirmede kullanılırken, 

yöneticiler, çalışanları motive etmek ve koçluk gibi yönetimin yumuşak becerilerini, 

performansın arttırılmasına yöneltebilirler (Henderikx ve Stoffers, 2022: 1-18). 

Toplumun dijitalleşmesi, yeni teknolojileri ve beraberinde getirdiği karmaşıklıklar, yeni 

yönetim yaklaşımlarını tetiklemiştir. Dijital/E-liderlik, 2000’li yılların erken dönemlerinden 

bu yana oldukça yeni bir liderlik paradigması olarak, coğrafi olarak dağınık ve sanal 

takımlarla çalışmayı gerektirmektedir (DasGupta, 2011: 1-36). E-liderler çalışanlarıyla asla 

yüz yüze görüşmeyebilir. Dijital liderlik, altro-merkezli yönetim yaklaşımı kullanmak 

durumunda kalacaklardır. Dijital gelecekte, yönetimler hem kurumsal hem de bireysel 

düzeyde iş hedeflerine ulaşmak örgütün dijital varlıklarının (dijital işgücü, dijital araçlar) 

kullanımına odaklanacaklardır.  Örgüt yönetimleri bu yaklaşımlarla, aynı zamanda 

makinelerin artan katılımını dengeleyen daha insancıl ve empatik davranış ve normlar 

geliştirmelidirler (De Araujo, 2021: 42-56).  

Bilgi iletişim teknolojileri (BİT) alanında yerli yazılımın kullanılması, personel yetiştirilmesi, 

kullanıcı eğitimlerinin planlanması ve kamuda istihdam edilmeleri faydalı olacaktır. Dünyada 

meydana gelen yeniliklere ayak uydurulmalı; açık ve büyük veri, bulut bilişim, nesnelerin 

interneti, sanal ve arttırılmış gerçeklik, yapay zekâ ve öğrenen makine/sistemler gibi 

teknolojik alanlarda yatırım yapılmalıdır. Ayrıca kitlesel kaynak kullanımı (crowdsourcing), 
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oyunlaştırma (gamification) ve açık devlet/açık yönetişim (open government/open 

governance) gibi yeni yöntemlerin tüm sektörlere entegrasyonu sağlanmalıdır. 

Dünyada, e-devlet alanındaki gelişmelere ve uygulamalara bakıldığında; vatandaş odaklı, 

şeffaf, katılımcı ve hesap verebilirlik düzleminde gerçekleştiği görülmektedir.  Dijital 

dünyada meydana gelen bu atılımlar sayesinde kamu kurum ve kuruluşları, vatandaşlar, sivil 

toplum örgütleri ve uluslararası kuruluşlar ile etkileşim miktarı ve kalitesi üst seviyelere 

çıkmaktadır. Bilgi ve verilerin devlet eliyle sağlanan güvenli sistemler vasıtasıyla 

paylaşılması, kullanıcılara güven tesis etmekte, işlem maliyetlerini düşürmekte ve zaman 

tasarrufu sağlamaktadır 

E-devlet uygulamalarına yönelik olarak, birçok devlet temel yasalar çıkarmıştır. Türkiye’de 

de benzer şekilde, e-devlet ile ilgili değişik mevzuatta dağınık halde bulunan düzenlemelerin 

tek çatı altında toplanmasına ihtiyaç bulunmaktadır. BM “E-Devlet Gelişim Endeksi” 193 

ülke verilerine inceleyerek yayımladığı raporda, Türkiye ile ilgili belirtilen; telekomünikasyon 

altyapısı, insan kaynakları ve çevrimiçi hizmetler ile ilgili eksikliklerin giderilmesi uygun 

olacaktır. 

Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçiş ile birlikte, kamu personel yönetiminde, önceki 

aktörlerin görevlerinin önemli ölçüde el değiştirdiği görülmektedir. Devlet Personel 

Başkanlığı’nın Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına devredildiği görülmektedir. Bu 

devirle personel rejimi, memurlar ile birlikte tüm kamu personelinin (memur, işçi, sözleşmeli 

personel vb.) kapsama dahil edildiği görülmekte, kamu-özel sektör çalışanı ayırt edilmeden, 

Çalışma Genel Müdürlüğü (Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı) bünyesinde, tek elden 

yönetileceği anlaşılmaktadır (Albayrak, 2020: 1536). 
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medical technologies of Diagnostics and Rehabilitation  

(Oles Honchar Dnipro National University, Ukraine) 
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Ukrainian society.  

Social problems in the postpandemic world need development of intersectoral partnership 

between local authorities, local governments, business–communities, scientists and non-

governmental organizations.  

The leading directions of the development of civil society in 2022 are: security, mental health, 

development of communities, and social policy at the sphere of social protection of vulnerable 

groups and groups of risks.  

The main goal of this scientific article is to analyze role of non-governmental organizations 

and their opportunities at the establishing of social dialogue in modern society.  

An author of article describes best practices of cooperation with NGO's in institutionalization 

of social partnership in order to implement effective social programs in the sphere of social 

adaptation, mental health, social integration and rehabilitation.  

Social projects and social initiatives of NGO are making significant contribution to the 

development of modern society.  

Social mobilization of population in difficult time is an important resource of social cohesion.  

An author analyzes examples of the development of social capital of communities.  

At the scientific article methods of social animation are analyzed according to the authorial 

social initiative and experience of England, Poland etc.  

Non-governmental organizations are powerful tool of the development of effective model of 

social policy in the Ukrainian society.  

Ukraine has outstanding practice of social work from the side of NGOs that work with 

invalids, with internal displaced persons, with children from families that appeared in difficult 

life circumstances.  

Non –governmental and nonprofit organizations are active participants of supporting of 

population by wide scale of social services.  

Implementation of best practices of social order allows to people from vulnerable groups to 

choose between government social services and NGOs that works with group of risks.   

THE ROLE OF NON-GOVERNMENTAL ORGANISATIONS, VOLUNTEER 

GROUPS AND ACTIVE CITIZENS IN THE DEVELOPMENT OF THE UKRAINIAN 

SOCIETY IN 2022 
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At this sphere we have very powerful nonprofit organization that works at such spheres as: 

social work with HIV-patients, charity foundations that helps people with oncology, NGO 

that protect orphans, associations of internal displaced persons etc.  

An author of article implemented into practical activity best examples of the development of 

social capital and social cohesion after internships in the Poland and in the Great Britain.  

There are very important initiatives such as: Schools of the development of professional 

competences for social workers, Schools of Leadership for children from rural communities, 

living libraries with famous businessmen and leaders of public opinion for students of 

colleges and universities.  

During pandemic period of COVID-19 active citizens helped to elder people, to supplying 

hospitals with medical equipment.  

Military aggression and invasion actualized self-organization and volunteering.  

An author analyses main directions of activities of NGOs, active citizens and volunteers at 

difficult period for Ukrainian Society.  

An author of this article works in such directions as social work with children.  

The main methods of outreach social work are: psychological aid, social protection, assistance 

with finding apartments for families with children.  

Volunteers groups of psychologists and social workers organize hotlines for psychological 

support and for social and pedagogical trainings with children, art-therapy, organizing of 

rooms for games, supplying shelters with desktops.  

Volunteer’s organizations support children with games, online-classes, online sites of fairy–

tales.  

Social and psychological aid to the people from the hot-spots and dangerous regions 

organized during state standards and rules of extreme and crisis support.  

Crucial aspects of crisis counseling are: confidence, respect to each other, professionalism.  

International and native experience of implementation of Standards and protocols of urgent 

and emergence social and psychological aid supposed that the main features and qualities that 

advanced these difficult but important technologies are: empathy, trust, mutual respect.  

The main parts of crisis counseling according to the advices of famous scientists are: 

-  to define the main problems of clients after making assessment of needs of 

client in crisis situation; 

- to solve this problem with help of multidisciplinary team. 

The main forms of social and psychological support are: online or telephone counseling, 

group supports, online trainings of the development of skills of self-controlling, overcoming 

of stress situations, progressive methods of relaxation. 

An author of the article organized with help and support of volunteering initiative online 

trainings for children that consists from such stages as: rules of security and safety, 

information about methods of progressive relaxation.  
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Other directions of volunteering work nowadays are: support of armed forces, protection of 

refugees, organizing of shelters, legal assistance, countering to fake information, social 

protection to mothers with children and social aid to elder people, first aid courses.  

Non-governmental sociological and analytical organizations fixed public opinion and carrying 

out online-surveys.  

The unity of all spheres and sectors of the Ukrainian society is wonderful social phenomena.  

Social responsibility, social cohesion and social dialogue are powerful tools for the Ukrainian 

society.   
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YETİŞKİN KADINLARDA HARRIS-BEATH YÖNTEMİYLE ELDE 

EDİLEN AYAK İZLERİNİN ANALİZİ: PARMAK TİPİ VE AYAK 

 

ÖZET 

Ayağı karakterize etmek için yapılan çalışmalar, ayak içindeki anatomik yapılarını ve antropometrik 

noktaların ölçülmesini içerir. Bu yöntemlerden biri olan ayak izi, ayakta duran (statik) veya hareket 

halindeyken (dinamik) alınıp çeşitli antropometrik nokta, bölge ve alanların birbirleriyle olan 

ilişkilerinin değerlendirilmesidir. Bu izlerden elde edilen veriler pes planus gibi ortopedik sorunların 

belirlenmesinde kullanılabilmektedir. Harris-Beath ayak izi ıstampası ayak izi toplanmasında sıklıkla 

kullanılan yöntemdir. Bu amaçla erişkin kadın bireylerde Harris-Beath ayak izi alma yöntemiyle ayak 

izi parametrelerini değerlendiren bu kesitsel çalışmayı gerçekleştirdik.  

Çalışmamıza 18-45 yaş aralığındaki 120 sağlıklı yetişkin kadın katıldı. Gönüllülerin statik sağ ve sol 

ayak izleri Harris Beath yöntemi kullanılarak elde edildi ve bir tarayıcı yardımıyla bilgisayar ortamına 

aktarıldı. Görüntüler ImageJ 1.51.8 programı kullanılarak; ark indeks, Chippaux-Smiraks indeksi ve 

Staheli indeksi hesaplandı. Ayak parmak tipleri değerlendirildi. İndekslere göre ayak ark tipi parmak 

tiplerine göre dağılımı incelendi. 

Çalışmada ölçülen tüm indekslerde sağ ve sol ayak izleri arasında istatiksel olarak anlamlı fark 

bulunamadı (p>0,05). Katılımcıların ayak tipleri incelendiğinde, %55,8 mısır ayak tipi, %40,0 Yunan 

ayak tipi %4,2 kare ayak tipi dağılımı gözlendi. Mısır tipi ayakta, Staheli indekse göre sağ ve sol pes 

planus dağılımı karşılaştırıldığında fark görülmektedir. Sağ ve sol ayak indekslere göre pes cavus 

dağılımı karşılaştırıldığında, mısır ayak tipinde anlamlı fark görülmezken, Yunan ayak tipinde Staheli 

indekse göre anlamlı farklılık görülmüştür. Sağ ve sol ayak indekslere göre normal ark dağılımı 

karşılaştırıldığında, Mısır ayak tipinde Staheli indekse göre fark gözlenirken, Yunan ve kare ayak 

tipinde anlamlı fark gözlenmemiştir. 

Gerçekleştirdiğimiz çalışma ile toplumumuzun kadın popülasyonu ait ayak izlerinden, çeşitli 

indeksleri kullanarak elde edilen ortalama değerler, ayak tabanı ile ilgili yapısal özellikler ve sorunlar 

hakkında bir değerlendirme yapmamıza olanak vermiştir. Bu çalışma toplumumuzun kadın 

popülasyonu için ayak yapısı ve sağlığı ile ilgili önemli veriler sağlamıştır. Bu sayede özellikle ayak 

ile ilgili ortopedik problemlerde, önleyici ve tedavi edici tasarımlara ışık tutacağını düşünüyoruz.  

Anahtar Kelimeler: Ayak izi, ayak izi indeksleri, pes planus. 
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ABSTRACT 

Studies to characterize the foot include the measurements of anatomical structures and anthropometric 

points of foot. One of these methods is to evaluate the relation of various anthropometric points, 

regions and areas of feet with each other in the standing (statically) or moving (dynamically) collected 

footprints. The data obtained from these marks can be used to identify orthopedics problems such as 

pes planus. The Harris Beath ink pad is a commonly used method of collecting footprints. For this 

purpose, we performed this cross-sectional study to evaluate the footprint parameters among adult 

female subjects by using Harris-Beath footprinting method.  

120 healthy adult women between the ages of 18-45 participated in our study. Static right and left 

footprints of the volunteers were obtained using the Harris Beath method and transferred to the 

computer with the help of a scanner. Images evaluated with ImageJ 1.51.8 program; arch index, 

Chippaux-Smiraks index and Stahel index were calculated.  

There was no statistically significant difference between right and left footprints in all indices 

measured in the study. (p>0.05). When the foot types of the participants were examined, a distribution 

of 55.8% Egyptian foot type, 40.0% Greek foot type 4.2% square foot type was observed. When the 

right and left pes planus distribution is compared according to the corn type foot, Staheli index, a 

difference is observed. When the distribution of pes cavus was compared according to the right and 

left foot indices, there was no significant difference in the Egyptian foot type, but a significant 

difference was observed in the Greek foot type compared to the Staheli index. When the normal arch 

distribution was compared according to the right and left foot indices, a difference was observed in the 

Egyptian foot type compared to the Staheli index, but no significant difference was observed in the 

Greek and square foot type.  

The study we have conducted was allowed us to assess the structural problems of the sole of the foot 

in terms of the average values, resulting from different indices, obtained from the footprints of the 

women population of our society. These data provided important information about the foot structure 

and foot health of the female population. Therefore, we believe our study will shed light developments 

of preventive and therapeutic designs for orthopedic pathologies of the foot. 

Keywords: Footprint, footprint indexs, pes planus. 

 

GİRİŞ 

Ayak, alt ekstremitenin distal kısmını oluşturup vücudun yer ile temasını sağlar. İskeleti, ossa 

tarsi, ossa metatarsi ve ossa digitorum pedis (phalanges) tarafından oluşturulup, şekli 

biçimlenir. Çok eski dönemlerde insan ayağının anatomik olarak ele benzediği 

düşünülmektedir. Dik bir duruş ve iki ayaklı yürüyüş başladığında, alt ekstremitenin tümünde 

mekanik ve fonksiyonel bir değişim gözlenir. Böylelikle bu evrim sürecinde insan ayağı 

kavrama, insan eli de yürüme özelliğini kaybetmiştir. İnsan iki ayağı üzerinde dururken vücüt 

ağırlığını sırasıyla columna vertebralis, pelvis, alt ekstremite ile zemine iletmektedir. Ayak 

yürüme, koşma ve vücudu destekleme gibi fonksiyonlarda dinamik ve statik rol oynarken, 

ayaktaki kasların, kemiklerin ve eklemlerin arasındaki anatomik uyum aktivitelerin düzenini 

sağlamaktadır [1-4]. Ayak, eklemleri, ligamentleri, kemikleri ve kasları arasındaki karmaşık 

bir fonksiyonel ve yapısal etkileşim yoluyla, şok emilimi, esneklik, denge ve güç gibi 

gereksinimleri karşılayıp zemin değişikliklerine karşı uyum sağlar [4, 5].  

Ayak parmakları yürüme döngüsünün yaklaşık 3/4 kısmında zemine direk veya ayakkabı ile 

temas halinde olması nedeniyle, yürüyüş, denge ve ağırlık taşıma gibi farklı durumlarda 
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oldukça önemlidir ve öne itme üretirler. Parmak tiplerinin sınıflandırılmasında, parmak 

dizilimi; 1.> 2.> 3.> 4.> 5. olan ‘Mısır tipi’, 2.> 1.> 3.> 4.> 5. olan ‘Yunan tipi’, parmak 

uzunlukları eşit olana da ‘kare tipi’ ayak denilmiştir [6].  

İnsan ayağının iskeletinde kavis (ark) yapısı, ayak tabanında göze çarpan bir konkavite 

oluşturmaktadır. Ayakta arcus longitudinalis medialis, arcus longitudinalis lateralis ve arcus 

transversalis olmak üzere üç adet kavis mevcuttur. Bu kavisler ağırlık arttıkça yayılıp çöker, 

ağırlık azalınca eski konumuna gelir. Bu kavislerin normal yapılarını kaybetmesi sonucu 

yürüme de vücut ağırlığının ayağın ön kısmına aktarılması sağlanamaz ve buna bağlı 

patolojilerin ortaya çıkmasına neden olur. Ayağı daha iyi değerlendirmek için, uzunluklar, 

genişlikler, yükseklikler ve kavisler gibi boyutlarla tanımlanmaya çalışılmış ve birçok yöntem 

geliştirilmiştir. Bu yöntemlerden bir tanesi olan ayak izinin alınıp ölçümleriyle çeşitli 

indeksler oluşturulmuştur. Ayak izi indeksleriyle yapılan değerlendirme ucuz ve kolay olması 

nedeniyle ayak tabanı yapısını tanımlamakta kullanılmaktadır. [1, 3, 6, 7] 

Ayağı daha iyi değerlendirmek için birçok yöntem geliştirilmiştir. Bu yöntemlerden bir tanesi 

ayak tabanı izinden geliştirilen indeksler ve açı ölçümleridir. Ayak izi ölçümleri ile yapılan 

değerlendirme zararsız, ucuz ve kolay olması nedeniyle ayak tabanı yapısını tanımlamakta 

kullanılmaktadır ve elektronik olarak alınan ayak izine göre daha güvenilirdir [7-11]. 

Geliştirilen çeşitli indeksler arasında ark indeks, Chippaux-Smiraks indeksi ve Staheli indeksi 

ölçümleri gelişimsel ayak çalışmaları, ayak patolojilerinin tanımlanması ve tarama 

çalışmalarında kullanılmış ve geçerlilikleri gösterilmiştir [8, 12-14]. 

Bu çalışmada sağlıklı erişkin kadınlarda ayak yapısını, alınan ayak izlerinin sağ ve sol ayak 

olarak indeksler yardımıyla değerlendirip, indeksler arasındaki ilişkileri göstererek, ayak ark 

tipini indekslere göre belirleyip sonrasında parmak tiplerine göre dağılımını inceleyerek 

kesitsel bir çalışma yapmak amaçlanmıştır. 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Çalışmamıza 18-45 yaş aralığında gönüllü yetişkin kadın bireyler katıldı. Katılımcılardan 

ayak ve ayak bileğiyle ile ilgili travma geçmişi bulunmayan, ortopedik rahatsızlığı olmayan, 

anatomik bozukluğu veya daha önce ortopedik alt ekstremite ile ilgili operasyon geçmişi 

olmayan çalışmaya katılmayı kabul eden 120 kişi çalışmaya dahil edildi.  

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Yerel Etik kurulundan çalışmayla ilgili gerekli etik 

kurul izni alındı. Çalışmaya katılan bireylere araştırmanın amacı ve yapılacak ölçümler 

hakkında sözlü olarak bilgi verildi. Demografik bilgileri kaydedildi. 

Katılımcı her iki dizi doksan derece çıplak ayak ile otururken ayak parmak ucuna Harris-

Beath tabakasını yerleştirdik. Katılımcı ayağa kalkıp ölçümü yapılmayacak ayağı tabakanın 

boş kısmına bastıktan sonra ölçüm yapılacak ayak tabakanın kauçuk kısmının ortasına denk 

gelecek şekilde basması istendi. Bir süre sabit durduktan sonra önce ölçümü gerçekleşen 

ayağını, sonra ölçümü gerçekleşmemiş ayağını tabakanın üzerinden çekerek geriye doğru 

adım attı. Aynı sırasıyla ölçümü gerçekleşmemiş ayağı için uygulanır. (Resim 1). 
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Resim 1. Ayak izinin Harris-Beath yöntemi ile alınması 

Ayak tabanının görüntülerinin ölçümleri tarayıcıdan bilgisayar ortamına aktarılan 

görüntülerden ImageJ 1.51.8 programı kullanılarak; Chippaux-smiraks İndeks, Staheli İndeks, 

Ark İndeks, Ark Açısı (ayak izi açısı) aynı kişi tarafından iki kez ölçüm yapılarak kaydedildi. 

Ayak tabanı görüntülerinden elde edilen ölçümlerin değerleri istatistiksel analizi için SPSS 

for Windows release 18.0 programına aktarıldı. 

Ark indeks (AI) hesaplanırken, ayak parmakları hariç, ayak uzunluğu alınır ve 3 eşit bölüme 

ayrılır. Ayak orta bölgesi alanının (B) ayak parmakları hariç tüm ayak (B+C+D) alanına oranı 

(AI= B/B+C+D) olarak hesaplanır. Chippaux-Smiraks İndeksi (CSI), ayak orta bölgesinin en 

dar mesafesinin (C-D), metatarsal alanın en geniş mesafesine (A-B) oranı (CD/AB) olarak 

hesaplanır. Staheli İndeksi (SI) ayak orta bölgesinin en dar mesafesinin (C-D), topuğun en 

geniş mesafesine (E-F) oranı (CD/EF) olarak hesaplanır (Resim 2). İndekslerin ayak arklarını 

değerlendirdiği ölçüm aralıkları Tablo 1’de verilmiştir [15-18]. 

Resim 2. Ayak izinde ölçülen indekslerin  
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Tablo 1. Pes Planus, Pes Kavus ve Normal Arklı ayak tanısında indekslere göre belirlenmiş kesme 

noktaları 

Kişilerin ayak parmakları değerlendirilmesi parmak tiplerinin sınıflandırılmasına göre 

kaydedildi. Bu sınıflandırmada, parmak dizilimi; 1.> 2.> 3.> 4.> 5. olan ‘Mısır tipi’, 2.> 1.> 

3.> 4.> 5. olan ‘Yunan tipi’, parmak uzunlukları eşit olana da ‘kare tipi’ ayak denilmiştir [6]. 

BULGULAR 

Çalışmaya katılan erişkin kadınların demografik bilgileri tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. Katılımcılara ait demografik veriler 

 Minimum-Maksimum Ortalama Standart Sapma 

Yaş 18,00-45,00 30,375 7,199 

Boy 1,52-1,73 1,622 0,041 

Kilo 52,0-91,30 71,002 8,161 

VKİ 19,10-34-45 26,942 3,226 

 

Tablo 3. Ayak tipine göre ayak izi parametrelerinin değerlendirilmesi 

  SAĞ SOL 

 Ayak 

Tipi 

Min-

Max 

Ortalama Standart 

Sapma 

Min-

Max 

Ortalama Standart 

Sapma 

Ark 

İndeks 

Mısır 

Tipi 

0,13-

0,44 

0,283 0,055 0,16-

0,43 

0,287 0,051 

Yunan 

Tipi 

0,19-

0,38 

0,276 0,042 0,20-

0,37 

0,281 0,042 

Kare 

Tipi 

0,25-

0,32 

0,281 0,029 0,24-

0,33 

0,275 0,035 

Stahelli 

İndeks 

Mısır 

Tipi 

0,28-

1,27 

0,703 0,204 0,17-

1,22 

0,723 0,209 

Yunan 

Tipi 

0,40-

1,45 

0,736 0,203 0,28-

1,44 

0,778 0,202 

Kare 

Tipi 

0,57-

0,93 

0,725 0,138 0,61-

0,83 

0,682 0,088 

Chippoux-

Smiraks 

İndeks 

Mısır 

Tipi 

0,17-

0,77 

0,416 0,124 0,09-

0,69 

0,415 0,121 

Yunan 0,25- 0,429 0,107 0,21- 0,444 0,101 

ARK İNDEKS STAHELİ İNDEKS CHİPPOUX-SMİRAKS 

İNDEKS 

PES KAVUS≤0,21 

0,21<NORMAL ARK<0,26 

PES PLANUS≥0,26 

PES KAVUS<0,6  

0,6≤NORMAL ARK≤0,7 

PES PLANUS>0,7 

PES KAVUS<0,29  

0,29≤NORMAL ARK≤0,40 

PES PLANUS>0,40 
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Tipi 0,83 0,80 

Kare 

Tipi 

0,34-

0,49 

0,412 0,053 0,36-

0,42 

0,386 0,021 

 

Tablo 4. Katılımcılara ait ayak izi parametrelerinin sağ ve sol taraf olarak karşılaştırılması  

 Sağ ayak 

(N=120) 

Sol Ayak 

(N=120) 

  

 Minimum 

Maksimum 

Ortalama Standart 

Sapma 

Minimum 

Maksimum 

Ortalama Standart 

Sapma 

r p 

Ark 

İndeks 

0,13-0,44 0,281 0,049 0,16-0,43 0,284 0,048 0,905 0,51 

Chippaux-

Smiraks 

İndeks 

0,17-0,83 0,422 0,115 0,09-0,80 0,425 0,111 0,715 0,648 

Staheli 

İndeks 

0,28-1,45 0,717 0,201 0,17-1,44 0,742 0,204 0,736 0,056 

 

Tablo 5. Katılımcılara ait ayak tipleri dağılımı 

 

Ayak tipine göre seçilen ayak izi parametrelerinde ki pes planus dağılımı tablo 6, i normal ayak 
dağılımı tablo 7 ve pes kavus dağılımı tablo 8’de verilmiştir.  

Tablo 6. Ayak tipine göre seçilen ayak izi parametrelerinde ki pes planus dağılımı 

  Sağ Ayak Sol Ayak 

  Ark 

İndeks 

Staheli 

İndeks 

Chippoux- 

Smiraks 

İndeks 

Ark 

Açısı 

Ark 

İndeks 

Staheli 

İndeks 

Chippoux- 

Smiraks 

İndeks 

Ark 

Açısı 

  PP 

+ 

PP 

- 

PP 

+ 

PP 

- 

PP 

+ 

PP 

- 

PP 

+ 

PP 

- 

PP 

+ 

PP 

- 

PP 

+ 

PP 

- 

PP 

+ 

PP 

- 

PP 

+ 

PP 

- 

Mısır 

Tipi 

47 22 33 36 33 36 19 50 51 18 43 26 39 30 18 51 

 SAĞ SOL 

Ayak tipi Mısır Tipi Yunan Tipi Kare Tipi Mısır Tipi Yunan Tipi Kare Tipi 

Ayak Sayısı 69 46 5 65 50 5 
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Yunan 

Tipi 

29 17 23 23 23 23 31 15 31 15 29 17 26 20 31 15 

Kare 

Tipi 

3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 1 4 1 4 1 4 

 

Tablo 7. Ayak tipine göre seçilen ayak izi parametrelerinde ki normal ayak dağılımı 

  Sağ Ayak Sol Ayak 

  Ark 

İndeks 

Staheli 

İndeks 

Chippoux-

Smiraks 

İndeks 

Ark 

Açısı 

Ark 

İndeks 

Staheli 

İndeks 

Chippoux-

Smiraks 

İndeks 

Ark 

Açısı 

  PP 

+ 

PP 

- 

PP 

+ 

PP 

- 

PP 

+ 

PP 

- 

PP 

+ 

PP 

- 

PP 

+ 

PP 

- 

PP 

+ 

PP 

- 

PP 

+ 

PP 

- 

PP 

+ 

PP 

- 

Mısır 

Tipi 

17 52 21 48 10 59 14 55 14 55 9 60 9 60 16 53 

Yunan 

Tipi 

15 31 13 33 2 44 9 37 14 32 11 35 1 45 7 39 

Kare 

Tipi 

2 3 2 3 2 3 1 4 2 3 4 1 4 5 3 4 

 

Tablo 8. Ayak tipine göre seçilen ayak izi parametrelerinde ki pes kavus dağılımı 

  Sağ Ayak Sol Ayak 

  Ark 

İndeks 

Staheli 

İndeks 

Chippoux- 

Smiraks 

İndeks 

Ark 

Açısı 

Ark 

İndeks 

Staheli 

İndeks 

Chippoux- 

Smiraks 

İndeks 

Ark Açısı 

  PP 

+ 

PP 

- 

PP 

+ 

PP 

- 

PP 

+ 

PP 

- 

PP 

+ 

PP 

- 

PP 

+ 

PP 

- 

PP 

+ 

PP 

- 

PP 

+ 

PP 

- 

PP 

+ 

PP 

- 

Mısır 

Tipi 

5 64 15 54 9 60 8 61 4 65 17 52 9 60 8 61 

Yunan 

Tipi 

2 44 23 23 2 44 4 42 1 45 6 40 1 45 5 41 

Kare 0 5 1 4 0 5 1 4 0 5 0 5 0 5 0 5 
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Tipi 

Tablo 9. Parmak tipinde ayak izi parametrelerinde pes planus, pes kavus ve normal arkın belirlenip 

sağ ve sol ayak izlerinde karşılaştırması 

  

Ayak Tipi 

Pes Planus Normal Ark Pes Kavus 

p p p 

Ark 

İndeks 

Mısır Tipi 0,060 0,093 0,082 

Yunan Tipi 0,071 0,083 0,0601 

Kare Tipi - - - 

Stahelli 

İndeks 

Mısır Tipi 0,034 0,050 0,052 

Yunan Tipi 0,063 0,041 0,078 

Kare Tipi - - - 

Chippoux-

Smiraks 

İndeks 

Mısır Tipi 0,469 0,421 0,523 

Yunan Tipi 0,561 0,651 0,503 

Kare Tipi - - - 

 

Parmak tipinde ayak izi parametrelerinde ki pes planus, pes kavus ve normal arkın belirlenip 

sağ ve sol ayak izlerinde karşılaştırmanın istatiksel sonuçları tablo 9’da verilmiştir. Pes planus 

dağılımı karşılaştırıldığında, mısır tipi ayakta, Staheli indekse göre (p=0,034), pes cavus 

dağılımı karşılaştırıldığında, yunan ayak tipinde Staheli indekse göre (p=0,041), normal ark 

dağılımı karşılaştırıldığında, mısır ayak tipinde Staheli indekse göre (p=0,050) sağ ve sol 

ayaklar arasında anlamlı farklılık elde edilmiştir. Kare tipi ayakta istatistik olarak 

değerlendirmek için yeterli veri elde edilememiştir (tablo 9). 

TARTIŞMA  

Çalışmamızda erişkin kadınların ayak taban yapısı hakkında kesitsel bir çalışma ortaya 

koymayı amaçladık. Ayak izi analizleri ayak tabanını değerlendirmek için birçok araştırmacı 

tarafından kullanılmış ve kullanılmaktadır. Ayak izi ölçümü kolay uygulanabilirlik ve 

güvenilir olmasından dolayı ayak tabanı değerlendirmelerinde sık kullanılan bir yöntemdir. 

Ayak tabanı ile ilgili değerlendirmelerde, ayak izi üzerinde yapılan çeşitli ölçümlerden elde 

edilen indeksler kullanılmaktadır. Bu yöntemler ile ayak izinin değerlendirilmesi, özellikle 

pes planus ve pes kavus gibi ayağın yapısal sorunlarının incelenmesinde önemlidir. 

Çalışmamızda ark indeks, Stahelli indeksi, Chippoux-Smiraks indeksi ve ark açısını 

seçmemizin sebebi pes planus ve pes kavus gibi ayak deformitelerinin klinik olarak 

değerlendirilmesinde yüksek güvenirliğe sahip olmaları ve birçok çalışmada temel veri 

toplama amacıyla kullanılmalarıdır [19-21] 

Ayak parmakları için yapılan çalışmada yürüme döngüsünün yaklaşık dörtte üçü ile temas 

halinde olduğu sonucuna varılmıştır [22].  Yürüme de önemli yeri olan ayak parmakları için 

mısır ayak tipi, kare ayak tipi ve yunan ayak tipi olmak üzere bir sınıflandırma 

oluşturulmuştur [6]. 1994 yılında yapılan 708 Amerikalı ve 513 Japon ve Koreli katılımcıdan 

oluşan bir araştırmada, Amerikalıların %76,09'unda mısır tipi ayak %23,91’inde yunan tipi 
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ayak gözlenirken Japon ve Koreli erkeklerde %50,8'inin mısır tipi ayak %49,20’sinde yunan 

tipi ayak gözlenmiştir [23]. Japonya'da yapılan çalışmada ayak tipi morfolojik 

değerlendirilmesinde %72,5 mısır ayak tipi, %17,5 yunan ayak tipi ve %10,0 kare ayak tipi 

gözlenmiştir [24]. Ülkemizde yapılan çalışmada ayak tiplerinin morfolojik 

değerlendirilmesinde %62 mısır ayak tipi, %30 yunan ayak tipi ve %8 kare ayak tipine 

rastlanmıştır [25]. Çalışmamızda ayak tipinin morfolojik değerlendirmesinde %55,83’ünde 

mısır ayak tipi, %40,00’ında yunan ayak tipi ve %4,17’sinde kare ayak tipi gözlemledik. 

Çalışmalar incelendiğinde mısır ayak tipi Amerikalılarda, yunan ayak tipi Japon ve 

Korelilerde, kare ayak tipi Japonya da yapılan çalışmada en yüksek oranları vermiştir. Değişik 

toplumlarda ayak tipleri farklı oranlarda gözlenmiştir. 

Ayak izlerini değerlendirmek için bir ölçüm yöntemi olarak kullanılan ‘ark indeksi’, orta 

ayağın temas alanının tüm ayağın temas alanına oranı olarak tanımlanmıştır. Cavanagh ve 

Rodgers  ark indeksi tanımladığı çalışmada pes planus ve pes cavus için ayak izlerinde 

ölçtüğü ark indeks değerlerinin kesme noktalarını belirleyerek, bu ayak patolojilerinin 

tanısında kullanılabilecek bir yöntem ortaya koymuşlardır [15]. Birçok çalışmada da ayak 

izlerinin değerlendirilmesinde güvenilir bir yöntem olduğu ortaya konmuştur [19,21]. 

Cavanagh ve arkadaşları ark indeksi tanımladığı çalışmayı, yaş ortalamaları 30,1 yıl olan 41’i 

kadın 66’sı erkek 107 bireyin katılımıyla geçekleştirmiştir. Katılımcıların Haris Mat 

yöntemiyle elde ettikleri ayak izi görüntülerinde ark indeks ölçümünü yaparak ark indeksi 

0,23±0,04 olarak elde etmişlerdir [58]. Patrick S. Igbigbi ve arkadaşları, yaptıkları çalışmada, 

yaşları 13-17 arasında değişen 140 kadın yerli Kenya’lı katılımcı ile yaşları 12-18 arasında 

değişen 114 kadın yerli Tanzanya'lı katılımcıdan oluşan çalışmada Haris Mat yöntemiyle 

dinamik olarak basarak elde ettikleri ayak izlerinde; ark indeksi Kenyalı kadınlarda 0,24±0,06 

olarak, Tanzanyalı kadınlarda ise 0,23±0,03 olarak elde etmişlerdir [26]. Hong Hong’ta 

yapılan çalışmada yaş ortalaması 23,92 olan Çinli 48 bireyin (24 erkek 24 kadın) Haris Mat 

yöntemiyle alınan sağ ayak izlerinde, ark indeks 0,24±0,05 olarak elde edilmiştir [27]. 

Avusturalya da yapılan çalışmada ayak izi elde etme yöntemlerinden Harris mat yöntemi ile 

basınç platformu yöntemi karşılaştırılmıştır. Ark indeks, Harris mat yöntemiyle alınan ayak 

izlerinde ölçüldüğünde 0,23±0,002 olarak, basınç platform yöntemiyle alınan ayak izinlerinde 

ölçüldüğünde ise, 0,22±0,001 olarak bulunmuştur [28]. Shiang ve arkadaşları yaş ortalaması 

22,5 olan 8’i kadın 26’sı erkek toplam 34 sağlıklı bireyden basınç platformu kullanarak iki 

ayak üzerinde dururken her iki ayak için statik olarak aldıkları ayak izlerinde ark indeksin 

ölçümü yapmışlardır. Ark indeksini 0,21±0,06 olarak saptamışlardır [29]. Kadın katılımcılar 

ile yaptığımız çalışmada, Harris-mat yöntemiyle aldığımız ayak izlerinde ark indeksi 

0,28±0,04 olarak elde ettik. Hem Harris mat yöntemiyle hem de basınç platformu yöntemiyle 

elde edilen ayak izlerinde yapılan diğer çalışmalara göre elde ettiğimiz değerler oldukça 

yüksek bulundu. Bu durumun toplumsal, cinsiyete bağlı ya da vücut ağırlığına bağlı 

farklılıklardan kaynaklanabileceğini düşündük.  

Ayağın orta bölümünün en dar ve topuğun en geniş uzunluğu arasındaki oran, tanımlayan 

kişiye atfen Staheli indeks [16] olarak adlandırılmıştır. Mathieson ve arkadaşları, yaş 

ortalaması 25 olan 14’ü kadın, 6’sı erkek 25 katılımcıda, basınç platformu kullanarak alınan 

ayak izlerinden statik olarak sağ ayak izlerini görüntülemiş ve Staheli indeksini 0,32±0,21 

olarak [30], Staheli’in Amerika Birleşik Devletleri, Seattle da hastane çalışanları arasında 

gerçekleştirdiği çalışmada  kadınlar da ortalama Stahelli indeksi 0,66 olarak gerçekleşmiş ve 

0,3-1 değerlerinin normal sınırlar olarak kabul edilmesini önermiştir [16]. Çalışmamızda sağ 
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ayağa ait ayak izinde Staheli indeksi 0,71±0,20, sol ayak izinde Staheli indeksi 0,74±0,20 

olarak bulundu. İki ayak ölçümleri arasında istatiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı. 

Stahelli indeks değerlerimiz diğer çalışmalarla kıyasladığımızda daha yüksek ortalama değer 

elde ettiğimiz görülmektedir. Çalışmamızda sadece kadın katılımcılar olduğu göz önüne 

alındığında, diğer çalışmalardaki kadın katılımcılara ait değerlerle yakın değerler elde 

ettiğimiz gözlendi. Bu verilere göre Staheli indekse göre yapılan karşılaştırmalarda cinsiyete 

göre karşılaştırma yapmanın daha uygun olabileceği görüşündeyiz. Dinamik ya da statik ayak 

izinde ölçülen Staheli indeks değerleri karşılaştırıldığında, statik olarak alınan ayak izi 

ölçümlerinin daha tutarlı sonuç verdiği düşünülmüştür. 

Chippoux-Smiraks indeks ayak izi değerlendirmede diğer sık kullanılan yöntemlerdir. Orta 

ayağın en dar ve metatarsal alanın en geniş bölgesi arasındaki oranı Chippoux-Smiraks indeks 

olarak tanımlanmıştır. Çalışmamızda sağ Chippaux-Smiraks indeksi 0,42±0,11, sol Chippaux-

Smiraks indeksi 0,42±0,11 olarak bulundu. Mathieson ve arkadaşları, yaptıkları çalışmada, 

statik Chippaux-Smiraks indeksini 0,21±0,14, dinamik Chippaux-Smiraks indeksini 

0,24±0,13, olarak saptamışlardır [30]. Shiang ve arkadaşları, kullanarak her iki ayak için 

statik olarak aldıkları ayak izlerinde, Chippaux-Smiraks indeksinin ölçümlerini 0,68±0,21 

elde etmiştir [29]. Ülkemizde de Haris Mat yöntemiyle statik alınan ayak izlerinde Chippoux-

Smiraks indeks ölçümü sonucunda 0,35±0,13 olarak elde edilmiştir [25]. Chippoux-Smiraks 

indeks, çocuklarda ayak izi değerlendirmesinde daha sık kullanılan yöntemdir [17,31,32]. 

Çalışmaların sonucunda Chippoux-Smiraks indeks için elde edilen veriler karşılaştırıldığında, 

birbirlerinden tutarsız değerler elde edildiği gözlenmektedir. Bu farklılıkların kadın-erkek 

dağılımından, ayak izi alınma şeklinin ve yönteminin benzer olamayışından 

kaynaklanabileceği düşünüldü. 

Ayak izini farklı yöntemlerle değerlendiren ve karşılaştıran çalışmalara incelediğimizde 

Harris Mat yönteminin güvenilirliği daha yüksek olduğu bildirilmiştir. Her ne kadar 

günümüzde ayağın incelenmesinde kullanılan teknolojik yöntemler geliştirilmiş olsa da Harris 

Mat ayak izi alma yöntemi, her yerde ve her koşulda uygulanabilmesi, daha ekonomik olması 

ve güvenilirliği nedeniyle, araştırma ve klinik inceleme için hala güncelliğini koruduğu 

kanaatindeyiz. 

SONUÇ 

Gerçekleştirdiğimiz çalışma ile toplumumuzun kadın popülasyonu ait ayak izlerinden, çeşitli 

indeksleri kullanarak elde edilen ortalama değerler, ayak tabanı ile ilgili yapısal özellikler ve 

sorunlar hakkında bir değerlendirme yapmamıza olanak vermiştir. Bu çalışma toplumumuzun 

kadın popülasyonu için ayak yapısı ve sağlığı ile ilgili önemli veriler sağlamıştır. Bu sayede 

özellikle ayak ile ilgili ortopedik problemlerde, önleyici ve tedavi edici tasarımlara ışık 

tutacağını düşünüyoruz. 
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