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ÖNEMLİ, DİKKATLE OKUYUNUZ LÜTFEN / IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY 
 

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 15 dk öncesinde oturuma bağlanmış olmaları gerekmektedir. 
 Tüm kongre katılımcıları canlı bağlanarak tüm oturumları dinleyebilir. 
 Moderatör – oturumdaki sunum ve bilimsel tartışma (soru-cevap) kısmından sorumludur. 

Dikkat Edilmesi Gerekenler- TEKNİK BİLGİLER 
 Bilgisayarınızda mikrofon olduğuna ve çalıştığına emin olun. 
 Zoom'da ekran paylaşma özelliğine kullanabilmelisiniz. 
 Kabul edilen bildiri sahiplerinin mail adreslerine Zoom uygulamasında oluşturduğumuz oturuma ait ID numarası 

gönderilecektir. 
 Katılım belgeleri kongre sonunda tarafınıza pdf olarak gönderilecektir 

 Kongre programında yer ve saat değişikliği gibi talepler dikkate alınmayacaktır 

IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY 
 To be able to attend a meeting online, login via https://zoom.us/join site, enter ID “Meeting ID or Personal Link Name” and 

solidify the session. 
 The Zoom application is free and no need to create an account. 
 The Zoom application can be used without registration. 
 The application works on tablets, phones and PCs. 
 The participant must be connected to the session 15 minutes before the presentation time. 
 All congress participants can connect live and listen to all sessions. 
 Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer) section of the session. 

 
Points to Take into Consideration - TECHNICAL INFORMATION 
 Make sure your computer has a microphone and is working. 
 You should be able to use screen sharing feature in Zoom. 
 Attendance certificates will be sent to you as pdf at the end of the congress. 

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

 

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

exp. Hall-1, Awais Khan 

 
Meeting ID: 831 3355 3412 

Passcode: 457971 
 



 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES 

September 23-24, 2021 / Ankara Turkey 

CONFERENCE PROGRAM 
 

 

 

 
Session 1 / Hall-1 

23.09.2021 
Moderator: Assoc. Prof. Dr. Ümit KUMBIÇAK 

Meeting ID: 831 3355 3412 / Passcode: 457971 
Ankara Local Time: 10:00 – 12:00  

 

Title Author(s) Affiliation 

DETERMINATION OF 
CARYOLOGICAL FEATURES OF 

Nomisia aussereri  (L. Koch, 1872) 

Servet ÇELİKER 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli University, 
Faculty of Art and Science, Department 

of Molecular Biology and Genetics, 
Nevşehir, Turkey 

Ümit KUMBIÇAK 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli University, 
Faculty of Art and Science, Department 

of Molecular Biology and Genetics, 
Nevşehir, Turkey 

Zübeyde KUMBIÇAK 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli University, 
Faculty of Art and Science, Department 

of Molecular Biology and Genetics, 
Nevşehir, Turkey 

DETERMINATION OF THE 
ANTIOXIDANT EFFECT OF 
FUMARIA OFFICINALIS BY 

ALLIUM ASSAY 

Hilal BAŞTUĞ 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 
Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler 

Biyoloji ve Genetik Bölümü, NEVŞEHİR, 

TÜRKİYE 

Ümit KUMBIÇAK 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 
Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler 

Biyoloji ve Genetik Bölümü, NEVŞEHİR, 

TÜRKİYE 

Zübeyde KUMBIÇAK 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 
Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler 

Biyoloji ve Genetik Bölümü, NEVŞEHİR, 
TÜRKİYE 

MEDICAL AND BIOTECHNOLOGY 
APPLICATIONS OF MAGNETIC 
BIODEGRADABLE MATERIALS 

Birnur AKKAYA  
Cumhuriyet University, Faculty of 
Science, Department of Molecular 

Biology and Genetics, Sivas, TURKEY 

COMBUSTION BEHAVIOR OF 
SLUDGE AND BEECH WOOD 

BLENDS IN FIXED BED 

Melek YILGIN 
Fırat Üniversitesi, Mühendislik 

Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 
Elazığ, Türkiye. 

Fatih YAZICI 
Fırat Üniversitesi, Mühendislik 

Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 
Elazığ, Türkiye. 

INVESTIGATION OF THE 

EFFECTS OF REACTIVE 
DILUENTS OF PLANT ORIGIN ON 

GLASS TRANSITION 
TEMPERATURE IN DYE FILMS 

Gediz UĞUZ 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 

Mühendislik Fakültesi, Kimya 
Mühendisliği Bölümü, Samsun, Türkiye 

 Satılmış BASAN  
Hitit Üniversitesi, Mühendislik 

Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 
Çorum, Türkiye 

OPTIMIZATION OF OPERATING 
PARAMETERS OF THE 

ELECTROCOAGULATION 
PROCESS IN NICKEL REMOVAL 

FROM METAL COATING 

INDUSTRIAL WASTEWATER BY 
TAGUCHI METHOD 

Mustafa ÖZTÜRK 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas 
Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, 
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, 

Sivas, Türkiye 

Fuat ÖZYONAR 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 

Mühendislik Fakültesi, Çevre 
Mühendisliği Bölümü, Sivas, Türkiye 
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EVALUATION OF THE EFFECT OF 
ACTIVATED CARBON ON 

REMOVAL OF CR (VI) ION BY 
CHEMICAL PRECIPITATION 

METHOD FROM DEFENSE AND 
WEAPON INDUSTRIAL 

WASTEWATERS 

Ahmet DEMİRCİ 
Selçuk Universty, Institute of Sciences, 

Chemistry, Konya, Turkey 

Yasemin ÖZTEKİN 
Selcuk University, Faculty of Science, 

Department of Chemistry, Konya, 
Turkey 

THE DETERMINATION OF  
HYDROCLORIC ACID QUANTITY 
CAN BE FOUND AS IMPURITY 
INSIDE, SAMPLES CONTAINIG 

ACEDIC ACID 

Türkan (BÖRKLÜ) 
BUDAK 

Yildiz Technical University, Faculty of 
Art-Science, Department of Chemistry, 

Istanbul, Turkey 

SYNTHESIS OF NEW THIAZOLE 
DERIVATIVES AND EVALUATION 

OF THEIR BIOLOGICAL 
ACTIVITIES 

Derya OSMANİYE 

Anadolu Univesity, Faculty of 
Pharmacy, Department of 

Pharmaceutical Chemistry, Eskisehir, 
Turkey 

Yusuf ÖZKAY 

Anadolu Univesity, Faculty of 
Pharmacy, Department of 

Pharmaceutical Chemistry, Eskisehir, 
Turkey 

All participants must join the conference 15 minutes before the session time. 
Every presentation should last not longer than 10-12 minutes. 

Kindly keep your cameras on till the end of the session. 
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Session 1 / Hall-2 
23.09.2021 

Moderator: Assist. Prof. Dr. K.R.Padma 
Meeting ID: 831 3355 3412 / Passcode: 457971 

Ankara Local Time: 10:00 – 12:00  
 

Title Author(s) Affiliation 

SYNTHESIS, PHYSICO-CHEMICAL 
AND ANTIMICROBIAL ACTIVITY 

OF Mn(II) AND Zn(II) COMPLEXES 
WITH SCHIFF BASE DERIVED 

FROM 2-HYDROXY-1-

NAPHTHALDEHYDE AND 4-
NITROANILINE 

Ibrahim Kani Aminu  
Department of Pure and Industrial 
Chemistry, Bayero University Kano, 

Nigeria 

Muhammad Aminu 
Department of Pure and Industrial 
Chemistry, Bayero University Kano, 

Nigeria 

Abdullahi Abdulwaris 
Daura  

Department of Mechanical Engineering, 
Usman Danfodiyo University Sokoto, 

Nigeria 

COMPARISON OF IRON, ZINC 
AND FERRITIN AMONG SMALL 
FOR GESTATIONAL AGE AND 

APPROPRIATE FOR GESTATIONAL 
AGE MOTHERS 

Nida Khan 
M.Phil Scholar, Biochemistry, Institute 

of Basic Medical Sciences, Khyber 
Medical University 

Dr. Sadia Fatima 
Associate Professor, Biochemistry, 
Institute of Basic Medical Sciences, 

Khyber Medical University 

Prof. Dr. Rubina Nazli 
Professor, Biochemistry, Institute of 

Basic Medical Sciences, Khyber Medical 

University 

Dr. Tasleem Akhtar 
Pakistan Health Research Council, 
Khyber Medical College, Peshawar 

EFFECTS OF LIPID BASED 
MULTIPLE MICRONUTRIENTS 
SUPPLEMENT ON THE BIRTH 
OUTCOME OF UNDERWEIGHT 
PRE-ECLAMPTIC WOMEN: A 

RANDOMIZED CLINICAL TRAIL 

Dr Nabila Sher 
Mohammad (PhD Scholar) 

Biochemistry, Institute of Basic Medical 
Sciences 

Khyber Medical University Peshawar, 
Pakistan 

Dr. Rubina Nazli Professor 
Biochemistry, Institute of Basic Medical 

Sciences Khyber Medical University 
Peshawar, Pakistan 

Dr. Sadia Fatima Associate 

Professor 

Biochemistry, Institute of Basic Medical 

Sciences Khyber Medical University 
Peshawar, Pakistan 

Hafsa Zafar (MPhil 
Scholar) 

Biochemistry, Institute of Basic Medical 
Sciences Khyber Medical University 

Peshawar, Pakistan 

THE EMERGING IoT, DRONES, 5G 
ROBOTS IN HEALTH AND 

MEDICINE 

K.R.Padma 

Assistant Professor, Department of 
Biotechnology, Sri Padmavati Mahila 

Visvavidyalayam (Women’s) University, 
Tirupati, AP. 

K.R.Don 

Reader, Department of Oral Pathology 
and Microbiology, Sree Balaji Dental 

College and Hospital, Bharath Institute 
of  Higher Education and  Research 

(BIHER) Bharath University, Chennai, 

Tamil Nadu, India 

PREVENTING AND COMBATING 
DOMESTIC AND SEXUAL 

VIOLENCE AGAINST WOMEN: AN 
INDIAN LEGAL PERSPECTIVE 

Dr. Aneesh V. Pillai 
Assistant Professor, School of Legal 

Studies, Cochin University of Science 
and Technology, Kerala, INDIA 
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GENETIC VARIABILITY, 
ASSOCIATION AND DIVERSITY 

STUDY AMONG THE SUNFLOWER 
GENOTYPES AT SEEDLING 

STAGE BASED ON DIFFERENT 
MORPHO-PHYSIOLOGICAL 

PARAMETERS UNDER 
POLYETHYLENE GLYCOL 

INDUCED STRESS 

Ms. Uzma Ayaz 
  The University of Poonch Rawalakot, 

Pakistan 

IMPACT OF COVID-19 AND  
CLIMATE CHANGE ON 

CHICKPEAS GROWERS IN SINDH: 
A CASE STUDY OF  IN SUKKUR  

Dr.Fateh Muhammad 
Marri 

Vice Chancellor 
Sindh Agriculture University Tando 

Jam 

Dr.Faiz Muhammad 
Shaikh 

Associate Professor 
SZABAC-Dokri-Larkana 

Dr.Muhammad Ismail 
Kumbhar 

Prof.& Chairman  
Deptt: of Agri.Education Extension 
Sindh Agri.University Tando Jam 

THE FUTURE OF ENERGY IN THE 
STRATEGIES OF INTERNATIONAL 

POWERS, CHINA AS A MODEL 

D.Prof.Ass.Ammar Hamid 
Yassin 

  

D.Prof.Ass. Abeer Siham 
Mahdi 

  

All participants must join the conference 15 minutes before the session time. 
Every presentation should last not longer than 10-12 minutes. 

Kindly keep your cameras on till the end of the session. 
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Session 1 / Hall-3 
23.09.2021 

Moderator: Sanan Waheed Khan 
Meeting ID: 831 3355 3412 / Passcode: 457971 

Ankara Local Time: 10:00 – 12:00  
 

Title Author(s) Affiliation 

INDUSTRY 4.0 - TRENDS IN 

AUTOMATION AND INFORMATION 
TECHNOLOGIES 

M. K. GANESHAN 

Ph.D Research Scholar, Alagappa Institute 
of Management, School of Management, 

Alagappa University, Karaikudi – 630 003, 
Sivagangai District, Tamil Nadu, India  

Dr. C. VETHIRAJAN 

Professor & Head, Department of 
Corporate Secretaryship, School of 
Management, Alagappa University, 

Karaikudi – 630 003, Sivagangai District, 
Tamil Nadu, India 

INTANGIBLE CAPITAL AND 
ACCOUNTING: A BIBLIOMETRIC 

ANALYSIS 

Mihaela CUREA 

Doctoral School of Economics and 

Business Administration, “Alexandru Ioan 
Cuza” University of Iasi, Iasi, Romania  

Marilena MIRONIUC 
Faculty of Economics and Business 

Administration, “Alexandru Ioan Cuza” 
University of Iasi, Iasi, Romania 

FINANCIAL POLICY FOR 
UNIVERSAL STUDENTS: MEKONG 
DELTA – VIET NAM CASE STUDY 

Nhan Pham Ngoc 
University of Economics Ho Chi Minh City 

– Vinh Long Campus 

CHALLENGES AND 
OPPORTUNITIES IN TOURISM 

SECTOR AFTER THE COVID-19 

PANDEMIC 

Sanan Waheed Khan 
Department of Communication, Faculty of 
Modern Languages and Communication, 

Universiti Putra Malaysia 

Quratulain Memom  
Ph.D Scholar 

Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS), 
Kuching, Malaysia 

ENTREPRENEUR ETHICS 

Irni Ulfa Khasanah 
IAIN Pekalongan, Faculty of Islamic 

Economics and Business, Department of 
Islamic Economics 

Hendri Hermawan 
ADİNUGRAHA 

IAIN Pekalongan, Faculty of Islamic 
Economics and Business, Department of 

Islamic Economics 

THE ROLE OF THE 

GOVERNMENT IN IMPROVING 
THE ECONOMY DURING THE 

COVID-19 PANDEMIC 

Mutiara Mutiara Puspa 
Romadhani 

IAIN Pekalongan, Faculty of Islamic 
Economics and Business, Department of 

Islamic Economics 

Hendri Hermawan 
ADİNUGRAHA 

IAIN Pekalongan, Faculty of Islamic 
Economics and Business, Department of 

Islamic Economics 

THE INFLUENCE OF CRAB 

BUSINESS ON COASTAL 
COMMUNITIES 

Dina Sintari 
IAIN Pekalongan, Faculty of Islamic 

Economics and Business, Department of 
Islamic Economics 

Hendri Hermawan 
ADİNUGRAHA 

IAIN Pekalongan, Faculty of Islamic 
Economics and Business, Department of 

Islamic Economics 

All participants must join the conference 15 minutes before the session time. 

Every presentation should last not longer than 10-12 minutes. 
Kindly keep your cameras on till the end of the session. 
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Session 1 / Hall-4 

23.09.2021 
Moderator: Assoc. Prof. Dr. Kaumudhi Challa 

Meeting ID: 831 3355 3412 / Passcode: 457971 
Ankara Local Time: 10:00 – 12:00  

 

Title Author(s) Affiliation 

PRESENT STATUS OF THE SMALL 
TEA GROWERS IN INDIA: A 

STUDY OF THE HUMAN RIGHTS 
VIOLATION 

Jayati Kharga 
Research Scholar,Department of 

Law,Cooch Behar Panchanan Barma 
University,India 

BALANCING JUDICIAL 
AUTONOMY AND ITS POWERS 

AGAINST CONTEMPT: 
PERSPECTIVES ON JUDICIAL 
TEMPERAMENT REGARDING 

FREEDOM OF EXPRESSION IN 
INDIA 

Sneha Dhillon 
Assistant Professor, School of Law, 

Galgotias University, Greater Noida, Uttar 
Pradesh (India) 

UNDERSTANDING THE 
REGULATION OF STOCK BROKER 

AND SUB BROKER IN CAPITAL 

MARKET AT GLOBAL LEVEL 

Assistant Professor 
Mohd. Nizam Ashraf 

Khan 

School of Law, Galgotias University, 
Greater Noida, Uttar Pradesh, India 

PUBLIC HEARING AS DUE 
PROCESS IN ENVIRONMENTAL 

DECISION: A CRITICAL ANALYSIS 
IN TERMS OF SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT 

Dr. Deepti Khubalkar 
Symbiosis Law School, Nagpur 

Symbiosis International (Deemed 
University) 

POLAND’S DESCENT INTO IL-
LIBERALISM: POLICY OF 

INVISIBILITY AND 
DISCRIMINATION TOWARDS 

LGBTQIA+ COMMUNITY 

Dr. Neha Mishra 
Associate Professor (Law), O.P. Jindal 

Global University, India 

Mr. Saksham Shukla 
Assistant Lecturer (Law), O.P. Jindal 

Global University, India 

ENVIRONMENTAL SPRITUALITY 
FOR SUSTAINABLE ECONOMY: A 

LEGAL INTROSPECTION  

Dr. Kaumudhi Challa, 
Associate Professor 

Hidayatullah National Law University, 
Upperwara, Abhanpur, Raipur, 

Chhattisgarh, India 

RELEVANCE OF 
ENVIRONMENTAL PRINCIPLES 

AND DOCTRINES VIS-A-VIS 
ENVIRONMENTAL JUSTICE: A 

CRITICAL ANALYSIS 

Dr. Shilpa Sharma, 
Assistant Professor 

Symbiosis Law School, Nagpur affiliated 
to Symbiosis International (Deemed 

University), Pune 

All participants must join the conference 15 minutes before the session time. 
Every presentation should last not longer than 10-12 minutes. 

Kindly keep your cameras on till the end of the session. 
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Session 1 / Hall-5 

23.09.2021 
Moderator: Assist. Prof. Ayhan BİLGİN 

Meeting ID: 831 3355 3412 / Passcode: 457971 
Ankara Local Time: 10:00 – 12:00  

 

Title Author(s) Affiliation 

THE PRINCIPLE OF 
DISCRIMINATION IN THE CONTEXT 

OF INTERNATIONAL 
HUMANITARIAN LAW 

Figen TABANLI 
Anadolu Üniversitesi, Adalet Meslek 

Yüksekokulu, Eskişehir, Türkiye 

MEASUREMENT EXAMINATION IN 
THE CONTEXT OF THE DECISIONS 
OF THE CONSTITUTIONAL COURT 
OF THE REBUPLIC OF TURKEY, 
THE ECHR AND THE AMERICAN 
HIGH COURT REGARDING THE 

RIGHT TO OPEN TRIAL AND OPEN 
COURT 

Ramazan ARITÜRK 
Dr. Öğretim Üyesi, İstanbul 

Sabahattin Zaim Üniversitesi, 
Hukuk Fakültesi 

THE PLACE OF THE 
NETHERLANDS IN THE GLOBAL 

COMPETITION 
Hazar DÖRDÜNCÜ 

Nişantaşı Üniversitesi, Uygulamalı 
Bilimler Yüksekokulu, Uluslararası 

Ticaret ve İşletmecilik, İstanbul, 
Türkiye 

POLITICS OF SCALE: A 
CONCEPTUAL INTERPRETATION 

Assist. Prof. Ayhan BİLGİN 

Artvin Çoruh University, Faculty of 
Economics and Administration 

Science, Political Science and Public 

Administration, Artvin, Turkey 

USING FORCE IN PROTECTING 
CITIZENS ABROAD: 1989 US 

INTERVENTION IN PANAMA “JUST 
CAUSE OPERATION” 

Dr. Gökberk DURMAZ 
ASBÜ – Uluslararası İlişkiler 

Öğretim Görevlisi 

Reyna Varinia Aguilar Pinto 
Ankara Üniversitesi Uluslararası 

İlişkiler Doktora Öğr. 

THE BITTER REALITY OF WARS: 
MISSING PERSONS OF CYPRUS 

(1963-64/ 1974) 

Assist. Prof. Dr. Hasibe 
Vehbi Şahoğlu 

Girne Amerikan Üniversitesi, Siyasal 
Bilimler Fakültesi, Uluslararası 

İlişkiler Bölümü, Girne, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti 

All participants must join the conference 15 minutes before the session time. 
Every presentation should last not longer than 10-12 minutes. 

Kindly keep your cameras on till the end of the session. 
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Title Author(s) Affiliation 

THE SEMIOTICAL ANALYSIS OF 
PUBLIC ADVERTISEMENTS 

PREPARED TO ENCOURAGE THE 
USE OF MASKS AGAINST COVID-

19 

Dr. Tuğba BAYTİMUR 
Bağımsız Araştırmacı, Gölbaşı, 

Ankara 

Dr. Caner ÇAKI 
Bağımsız Araştırmacı, Gölbaşı, 

Ankara 

HYPNOSIS IN SPORTS Ünsal TAZAEGÜL 
Iğdır Üniversite, Beden Eğitimi ve 

Spor Yüksekokulu,  Iğdır, Türkiye 

THE IMPORTANCE OF MENTAL 
TRAINING IN SPORTS 

Ünsal TAZAEGÜL 
Iğdır Üniversite, Beden Eğitimi ve 
Spor Yüksekokulu,  Iğdır, Türkiye 

RISKS FACED BY INDIVIDUALS 
WITH MENTAL DISABILITIES 

DOING PHYSICAL ACTIVITIES IN 
CLOSED ENVIRONMENTS 

Mehmet ILKIM 
İnönü Üniversitesi, Spor Bilimleri 

Fakültesi, Engellilerde Beden Eğitimi 
ve Spor Bl, Malatya-Türkiye 

Cemile Nihal 
YURTSEVEN 

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, 
Spor Bilimleri Fakültesi, Spor 

Yöneticiliği Bl. İstanbul 

INVESTIGATION OF THE CHANGE 
IN THE PHYSICAL ACTIVITY 

LEVELS OF STUDENTS WHEN 
THE CURFEW WAS APPLIED 

DURING THE COVID-19 
PANDEMIC PERIOD 

Yasemin ARI 

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, 
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi 
Bölümü, Tekirdağ, Türkiye 

THE IMPORTANCE OF 
ANAEROBIC PERFORMANCE IN 

TEAM SPORTS 
Ibrahim CAN  

Iğdır University, School of Physical 
Edıcation and Sports, Sports 

Coaching Education, Iğdır, Turkey 

THE EFFECT OF ALTITUDE ON 
ANAEROBIC PERFORMANCE 

Ibrahim CAN  
Iğdır University, School of Physical 

Edıcation and Sports, Sports 
Coaching Education, Iğdır, Turkey 

ATHLETES' WELLNESS LEVELS 
DURING THE COVID-19 

PANDEMIC LOCKDOWN PERIOD  

Gamze Üngür 
Dokuz Eylül Üniversitesi, Necat 
Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi 

Cengiz Karagözoğlu 
Marmara Üniversitesi, Spor Bilimleri 

Fakültesi 

CAREER AWARENESS LEVELS OF 
SPORTS SCIENCE STUDENTS 
(IĞDIR PROVINCE EXAMPLE) 

Ahmet DİNÇ 
Iğdır Üniversitesi Beden Eğitimi ve 

Spor Yüksekokulu, Spor Yöneticiliği, 
Iğdır, Türkiye 

All participants must join the conference 15 minutes before the session time. 
Every presentation should last not longer than 10-12 minutes. 

Kindly keep your cameras on till the end of the session. 
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Title Author(s) Affiliation 

THE INFLUENCE OF REGION ON 
HUMAN SOCIAL BEHAVIOR 

Eva FITRIANI 
IAIN Pekalongan, Faculty of Islamic 

Economics and Business, 
Department of Islamic Economics 

Hendri Hermawan 
ADİNUGRAHA 

IAIN Pekalongan, Faculty of Islamic 
Economics and Business, 

Department of Islamic Economics 

THE INFLUENCE OF 
RELIGIOSITY, CUSTOMARY 
HABITS AND ECONOMIC 

BEHAVIOR ON TRADING HABITS 
IN THE GROGOLAN MARKET OF 

PEKALONGAN 

Firda Angelia Mutiara 

PABETA 

IAIN Pekalongan, Faculty of Islamic 
Economics and Business, 

Department of Islamic Economics 

Hendri Hermawan 
ADİNUGRAHA 

IAIN Pekalongan, Faculty of Islamic 
Economics and Business, 

Department of Islamic Economics 

STRATEGY FOR THE ECONOMIC 
DEVELOPMENT OF CURUG 

BIDADARI TOURISM FOR THE 
COMMUNITY OF JOLOTIGO 
VILLAGE, TALUN DISTRICT, 

PEKALONGAN REGENCY 

Moh. Hafid Triyadi 
IAIN Pekalongan, Faculty of Islamic 

Economics and Business, 
Department of Islamic Economics 

Hendri Hermawan 
ADİNUGRAHA 

IAIN Pekalongan, Faculty of Islamic 
Economics and Business, 

Department of Islamic Economics 

REVITALISASI PEMBANGUNAN 
TEMPAT WISATA “BENOWO 
PARK” DI DESA PENGGARIT 

KABUPATEN PEMALANG 
TERHADAP KESEJAHTERAAN 

MASYARAKAT 

Fitri Mukarromah 
IAIN Pekalongan, Faculty of Islamic 

Economics and Business, 
Department of Islamic Economics 

Hendri Hermawan 
ADİNUGRAHA 

IAIN Pekalongan, Faculty of Islamic 
Economics and Business, 

Department of Islamic Economics 

IMPLEMENTATION OF BUYING 
AND BUYING BRICK IN DUWET 
VILLAGE, BOJONG DISTRICT, 
PEKALONGAN REGENCY IN 

ISLAMIC ECONOMIC 
PERSPECTIVE 

Ahmad Nihaul KHAZANI 
IAIN Pekalongan, Faculty of Islamic 

Economics and Business, 
Department of Islamic Economics 

Hendri Hermawan 
ADİNUGRAHA 

IAIN Pekalongan, Faculty of Islamic 
Economics and Business, 

Department of Islamic Economics 

INFLUENCE OF THE 
DEVELOPMENT PLAN OF 

TOURIST ATTRACTIONS AND 
DAMS IN JOLOSEKTI VILLAGE OF 
BATANG DISTRICT WRITING ON 

THE ECONOMY OF THE 
COMMUNITY 

Fadilatul HASANAH 
IAIN Pekalongan, Faculty of Islamic 

Economics and Business, 
Department of Islamic Economics 

Hendri Hermawan 
ADİNUGRAHA 

IAIN Pekalongan, Faculty of Islamic 
Economics and Business, 

Department of Islamic Economics 

GOVERNMENT'S ROLE IN 
OVERCOMING THE IMPACT OF 
THE COVID-19 PANDEMIC FOR 

MSMES IN INDONESIA 

Rizky ANDREAN 
IAIN Pekalongan, Faculty of Islamic 

Economics and Business, 
Department of Islamic Economics 

Hendri Hermawan 
ADİNUGRAHA 

IAIN Pekalongan, Faculty of Islamic 
Economics and Business, 

Department of Islamic Economics 

PATTERN OF FISH AUCTION 
BEHAVIOR IN THE COASTAL 

AREA OF TPI (FISH AUCTION 
PLACE) IN WONOKERTO IS 
VIEWED FROM AN ISLAMIC 
ECONOMIC PERSPECTIVE 

Sarmini 
IAIN Pekalongan, Faculty of Islamic 

Economics and Business, 
Department of Islamic Economics 

Hendri Hermawan 
ADİNUGRAHA 

IAIN Pekalongan, Faculty of Islamic 
Economics and Business, 

Department of Islamic Economics 

DEVELOPMENT IMPACT 
ANALYSIS STEAM POWER PLANT 

[PLTU] ON COMMUNITY 
ENVIRONMENT WELFARE IN 

ISLAMIC CONCEPT 

Kani Kuswanto 
IAIN Pekalongan, Faculty of Islamic 

Economics and Business, 
Department of Islamic Economics 

Hendri Hermawan 
ADİNUGRAHA 

IAIN Pekalongan, Faculty of Islamic 
Economics and Business, 

Department of Islamic Economics 
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Title Author(s) Affiliation 

GENDER REPRESENTATION OF 
SPORTS FILMS IN BOLLYWOOD 

Dr. Monisa Qadiri 

Sr. Assistant Professor, Department of 
Journalism & Mass Communication,  

Islamic University of Science and 

Technology-Jammu & Kashmir, India 

Javid Iqbal 

Ph.D. Research Scholar, Department of 
Journalism & Mass Communication, 

Islamic University of Science and 
Technology-Jammu & Kashmir, India 

Umer Iqbal 

Ph.D. Research Scholar, Department of 
Journalism & Mass Communication, 

Islamic University of Science and 
Technology-Jammu & Kashmir, India 

DIGITAL INDIA AND 
CONNECTIVITY PERSPECTIVES IN 
INDIA: A STUDY OF JAMMU AND 

KASHMIR 

Dr. Monisa Qadiri 

Sr. Assistant Professor, Department of 
Journalism & Mass Communication,  

Islamic University of Science and 
Technology-Jammu & Kashmir, India 

Umer Iqbal 

Ph.D. Research Scholar, Department of 
Journalism & Mass Communication, 

Islamic University of Science and 
Technology-Jammu & Kashmir, India 

Javid Iqbal 

Ph.D. Research Scholar, Department of 

Journalism & Mass Communication, 
Islamic University of Science and 

Technology-Jammu & Kashmir, India 

IMPACT OF SMALL AND MEDIUM 

ENTERPRISES IN THE GROSS 
DOMESTIC PRODUCT IN CASE OF 

KOSOVO 

Rrezarta GASHI 
AAB College, Faculty of Economic, 

Prishtina, Kosovo 

Besime ZIBERI 
AAB College, Faculty of Economic, 

Prishtina, Kosovo 

Donjeta SHERIFI 
AAB College, Faculty of Economic, 

Prishtina, Kosovo 

MONEY IN ISLAMIC ECONOMIC 
PERSPECTIVE 

Adinda AFRİYAKIRANİ 
IAIN Pekalongan, Faculty of Islamic 

Economics and Business, Department 
of Islamic Economics 

Hendri Hermawan 
ADİNUGRAHA 

IAIN Pekalongan, Faculty of Islamic 
Economics and Business, Department 

of Islamic Economics 

BALANCE AD – AS 

Yunita Yunanti 
IAIN Pekalongan, Faculty of Islamic 

Economics and Business, Department 
of Islamic Economics 

Hendri Hermawan 
ADİNUGRAHA 

IAIN Pekalongan, Faculty of Islamic 

Economics and Business, Department 
of Islamic Economics 

IMPLEMENTATION OF MONETARY 
POLICY AND MONETARY CRISIS 

Aulia ROYATI 
IAIN Pekalongan, Faculty of Islamic 

Economics and Business, Department 
of Islamic Economics 

Hendri Hermawan 
ADİNUGRAHA 

IAIN Pekalongan, Faculty of Islamic 
Economics and Business, Department 

of Islamic Economics 

ISLAMIC MARKET MECHANISM: 
PRICE SETTING THEORY AND 
THE ROLE OF GOVERNMENT 

Alzana Rahma 

IAIN Pekalongan, Faculty of Islamic 

Economics and Business, Department 
of Islamic Economics 

Hendri Hermawan 
ADİNUGRAHA 

IAIN Pekalongan, Faculty of Islamic 
Economics and Business, Department 

of Islamic Economics 
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ENGAGEMENT OF ECONOMIC 
ACTIVITIES WITH SOCIAL ACTION 

Umi Kulsum 
IAIN Pekalongan, Faculty of Islamic 

Economics and Business, Department 
of Islamic Economics 

Hendri Hermawan 
ADİNUGRAHA 

IAIN Pekalongan, Faculty of Islamic 
Economics and Business, Department 

of Islamic Economics 

All participants must join the conference 15 minutes before the session time. 
Every presentation should last not longer than 10-12 minutes. 

Kindly keep your cameras on till the end of the session. 
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Title Author(s) Affiliation 

INTERPERSONAL 
COMMUNICATION AND 

LANGUAGE LEARNING IN POST 
COVID‒19 SCENARIO 

Dr. Anuradha 
Assistant Professor, Department of 

English, M.D.S.D Girls College, Ambala 
City, Haryana 

PREVALENCE OF SOCIAL MEDIA 
IN MODERN WORLD 

Dr. Divya Girdhar 
Assistant Professor, Department of Mass 

Communication, Sharda University, 
Greater Noida 

Aishwarya Kumar Sharda University, Greater Noida 

Anushka Gaur Sharda University, Greater Noida 

Bharti Rana Sharda University, Greater Noida 

ANALYSIS OF SOCIAL CULTURAL 

ASPECTS IN THE COMMUNITY 
ECONOMY 

Siti Aisyah Damaiyanti 
IAIN Pekalongan, Faculty of Islamic 

Economics and Business, Department of 
Islamic Economics 

Hendri Hermawan 
ADİNUGRAHA 

IAIN Pekalongan, Faculty of Islamic 
Economics and Business, Department of 

Islamic Economics 

 BUSINESS ORDERS AND TRADE 
LAWS 

Arinda Deviana 
IAIN Pekalongan, Faculty of Islamic 

Economics and Business, Department of 
Islamic Economics 

Hendri Hermawan 
ADİNUGRAHA 

IAIN Pekalongan, Faculty of Islamic 
Economics and Business, Department of 

Islamic Economics 

MONEY IN ISLAM AND PAYMENT 
SYSTEM 

Ayu Pertiwi  
IAIN Pekalongan, Faculty of Islamic 

Economics and Business, Department of 

Islamic Economics 

Hendri Hermawan 
ADİNUGRAHA 

IAIN Pekalongan, Faculty of Islamic 
Economics and Business, Department of 

Islamic Economics 

UNEMPLOYMENT IN ISLAMIC 
PERSPECTIVE 

Imro Hanni 
IAIN Pekalongan, Faculty of Islamic 

Economics and Business, Department of 
Islamic Economics 

Hendri Hermawan 
ADİNUGRAHA 

IAIN Pekalongan, Faculty of Islamic 
Economics and Business, Department of 

Islamic Economics 

GOODS MARKET (LM), MONEY 
MARKET (IS) AND IS-LM BALANCE 

WITH ISLAMIC ECONOMIC 
APPROACH 

Ika Masruroh 
IAIN Pekalongan, Faculty of Islamic 

Economics and Business, Department of 
Islamic Economics 

Hendri Hermawan 
ADİNUGRAHA 

IAIN Pekalongan, Faculty of Islamic 
Economics and Business, Department of 

Islamic Economics 

PUBLIC RELATIONS ON THE NET  

Arum Candra SARİ 
IAIN Pekalongan, Faculty of Islamic 

Economics and Business, Department of 
Islamic Economics 

Hendri Hermawan 
ADİNUGRAHA 

IAIN Pekalongan, Faculty of Islamic 
Economics and Business, Department of 

Islamic Economics 

All participants must join the conference 15 minutes before the session time. 
Every presentation should last not longer than 10-12 minutes. 

Kindly keep your cameras on till the end of the session. 
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Title Author(s) Affiliation 

OVERVIEW OF THE EFFECT OF 
COVID-19 IN FAMILY 

MEDITERRANEAN FEVER (FMF) 
PATIENTS 

Gülşen Güçlü 
Sivas Cumhuriyet University, Vocational 
School of Health Services, Department of 

Health Care Services, Sivas, Turkey 

THE ROLE OF THE 
GERONTOLOGY NURSE IN THE 

PANDEMIC 
Fatma Hastaoğlu 

Sivas Cumhuriyet Universıty/ Health 
Educatıon High School/ Elderly Care 

Services, Sivas/ Türkiye 

THE EFFECT OF REFLEXOLOGY 

APPLIED TO RENAL 
TRANSPLANTATION PATIENTS ON 

FATIGUE 

Hatice GÜZEL 
Sanko Üniversitesi, Sağlık Bilimleri 

Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, 
Gaziantep, Türkiye 

Özlem OVAYOLU 
Gaziantep Üniversitesi, Sağlık Bilimleri 

Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, 
Gaziantep, Türkiye 

Nimet OVAYOLU 
Sanko Üniversitesi, Sağlık Bilimleri 

Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, 
Gaziantep, Türkiye 

Seval KUL 
Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi 

Temel Tıp Bilimleri Bölümü Biyoistatistik 
Ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı 

EXAMINATION OF GENDER 

INEQUALITY IN CONTEXT OF 
CULTURAL FACTORS OF 

COUNTRIES 

Feyza Çağla ORAN 

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, 

Sağlık Yüksekokulu, Acil Yardım ve Afet 
Yönetimi Bölümü, Tekirdağ, Türkiye 

AN OVERVIEW OF ASSESSMENTS 
ON THE EFFECTIVENESS OF 

ANTIOXIDANTS AGAINST COVID-
19 

Emre ARSLANBAŞ 
Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, 
Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, 

Erzurum, Türkiye 

Emine BAYDAN 
Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, 
Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, 

Ankara, Türkiye 

DIRECT AESTHETIC 

REHABILITATION WITH DENTAL 
COMPOSITE OF A PATIENT WITH 
MAXILLARY AND MANDIBULAR 

ANTERIOR DIASTEMA 

Elif Karapıçak 
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Diş 
Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş 
Tedavisi ABD, Trabzon, Türkiye. 

Kıvanç Dülger 
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Diş 
Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş 
Tedavisi ABD, Trabzon, Türkiye. 

A NOVEL CEREBROSPINAL FLUID 
FLOW VISUAL GRADING METHOD 

Ayşe Nur Şirin Özcan 
Ankara City Hospital/Radiology 
Department/Ankara/Türkiye 

REHABILITATION AFTER 
DELAYED HAND FLEXOR 

TENDON REPAIR 
Merve Günerli 

Science Health University, Şişli Hamidiye 
Etfal Training and Research Hospital, 
Department of Physical Medicine and 

Rehabilitation, Istanbul, Turkey 

All participants must join the conference 15 minutes before the session time. 
Every presentation should last not longer than 10-12 minutes. 

Kindly keep your cameras on till the end of the session. 
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Title Author(s) Affiliation 

EVALUATION OF HUMAN AND 
ANIMAL INTERACTIONS OF A 

RISK FACTOR IN COVID-19 

Assoc. Prof. Dr. Buket 

BAKIR 

Tekirdag Namik Kemal University, 
Faculty of Veterinary, Department of 

Histology And Embryology, Tekirdag-
TURKEY 

OCCUPATIONAL HEALTH AND 
SAFETY AWARENESS OF 

EMERGENCY AID AND DISASTER 
MANAGEMENT STUDENTS 

Adnan ÖZKAN 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İş Sağlığı 
ve Güvenliği ABD, Çanakkale, Türkiye  

Sezgin AYGÜN 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 

Fen Edebiyat Fak., Fizik ABD, 
Çanakkale, Türkiye 

THE QUADRATE TUBERCLE: A 
MORPHOMETRIC STUDY 

Özcan GAYRETLİ 
Istanbul University, Istanbul Faculty of 

Medicine, Department of Anatomy, 
İstanbul, Türkiye 

Ahmet ERTAŞ 
Istanbul University Cerrahpasa Faculty 
of Medicine, Department of Anatomy, 

İstanbul, Türkiye 

Osman COŞKUN 
Istanbul University, Istanbul Faculty of 

Medicine, Department of Anatomy, 
İstanbul, Türkiye  

FOOT CARE APPLICATIONS OF 
PATIENTS DIAGNOSED TINEA 

PEDIS AND AFFECTING FACTORS 

Rukiye Burucu 
Necmettin Erbakan Üniversitesi, 

Seydişehir Sağlık Bilimleri Fakültesi, 
Hemşirelik Bölümü, Konya, Türkiye. 

İsmail Örs 
Uzm.Sağlık Bakanlığı Bozkır Devlet 

Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Konya, 
Türkiye 

Melike Durmaz 
Selçuk Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, 

Cerrahi Hemşireliği Anabilim Dalı, 
Konya, Türkiye 

Yunus Akdoğan 
Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, 
İstatistik Bölümü, Konya, Türkiye. 

COMPARISON OF EARLY 
RESULTS OF TWO DIFFERENT 

SURGICAL TECHNIQUES IN 
LUMBAR SPINAL STENOSIS  

Faruk TONGA 
Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi, 
Nöroşirürji Bd, Amasya, Türkiye 

THE EVALUATION OF TELOMERE 
LENGTH AND TELOMERASE 
ACTIVITY IN NF1 TUMORS 

Parisa SHARAFI 
TOBB University of Economy and 

Technology, Faculty of Medicine, Medical 
Biology Department, ANKARA, TURKEY 

ENTOMOPHAGY AND 
ENTOMOTHERAPY: THE 

EXAMPLE OF HYMENOPTERA 
(INSECTA) 

Sevda HASTAOĞLU 
ÖRGEN 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi 

Hizmetler ve Teknikler Bölümü 

CASES OF CORIONIC BUMP IN 
OUR CLINIC WITH 

RADIOLOGICAL FINDINGS AND 
PREGNANCY OUTCOMES 

Şadan TUTUŞ 
Kayseri Şehir Hastanesi, Radiology, 

Kayseri, Turkey 

All participants must join the conference 15 minutes before the session time. 
Every presentation should last not longer than 10-12 minutes. 

Kindly keep your cameras on till the end of the session. 
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Title Author(s) Affiliation 

CORPORATE COMMUNICATIONS 
AND FINANCIAL PUBLIC 

RELATIONS 

Rizqi Fitriana Dewi 
IAIN Pekalongan, Faculty of Islamic 

Economics and Business, Department 
of Islamic Economics 

Hendri Hermawan 

ADİNUGRAHA 

IAIN Pekalongan, Faculty of Islamic 

Economics and Business, Department 
of Islamic Economics 

INCOME DISTRIBUTION IN 
ISLAMIC MICRO ECONOMY 

Nihayatun NAFISAH 
IAIN Pekalongan, Faculty of Islamic 

Economics and Business, Department 
of Islamic Economics 

Hendri Hermawan 
ADİNUGRAHA 

IAIN Pekalongan, Faculty of Islamic 
Economics and Business, Department 

of Islamic Economics 

THE CONCEPT OF MONEY IN 
ISLAMIC PERSPECTIVE 

Izza Alfiyatin NUR 
IAIN Pekalongan, Faculty of Islamic 

Economics and Business, Department 
of Islamic Economics 

Hendri Hermawan 
ADİNUGRAHA 

IAIN Pekalongan, Faculty of Islamic 
Economics and Business, Department 

of Islamic Economics 

INTEREST RATE AND BEHAVIOR 

Tria Alfa Salima 
IAIN Pekalongan, Faculty of Islamic 

Economics and Business, Department 
of Islamic Economics 

Hendri Hermawan 

ADİNUGRAHA 

IAIN Pekalongan, Faculty of Islamic 

Economics and Business, Department 
of Islamic Economics 

PROJECT MANAGEMENT 
(CRASHING PROJECT) 

Emmy Dwi Setyaningsih 
IAIN Pekalongan, Faculty of Islamic 

Economics and Business, Department 
of Islamic Economics 

Hendri Hermawan 
ADİNUGRAHA 

IAIN Pekalongan, Faculty of Islamic 
Economics and Business, Department 

of Islamic Economics 

INFLATION IN ISLAMIC AND 
CONVENTIONAL PERSPECTIVE 

Silviana Dewi 
IAIN Pekalongan, Faculty of Islamic 

Economics and Business, Department 
of Islamic Economics 

Hendri Hermawan 
ADİNUGRAHA 

IAIN Pekalongan, Faculty of Islamic 
Economics and Business, Department 

of Islamic Economics 

MONETARY POLICY 
INSTRUMENTS 

Shafinatun NISA 
IAIN Pekalongan, Faculty of Islamic 

Economics and Business, Department 
of Islamic Economics 

Hendri Hermawan 

ADİNUGRAHA 

IAIN Pekalongan, Faculty of Islamic 
Economics and Business, Department 

of Islamic Economics 

PUBLIC RELATIONS 
MANAGEMENT 

Indah PERMATASARI 
IAIN Pekalongan, Faculty of Islamic 

Economics and Business, Department 
of Islamic Economics 

Hendri Hermawan 
ADİNUGRAHA 

IAIN Pekalongan, Faculty of Islamic 
Economics and Business, Department 

of Islamic Economics 
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ANALYSIS OF SOCIAL CULTURAL 
ASPECTS IN THE COMMUNITY 

ECONOMY (CASE STUDY OF THE 
COMMUNITY IN PANINGGARAN 

VILLAGE) 

Nofilia Khilmi 
IAIN Pekalongan, Faculty of Islamic 

Economics and Business, Department 
of Islamic Economics 

Hendri Hermawan 

ADİNUGRAHA 

IAIN Pekalongan, Faculty of Islamic 
Economics and Business, Department 

of Islamic Economics 

IMPACT OF COVID-19 ON 
SIKEMBANG PARK TOURISM 
SECTOR, BLADO DISTRICT, 

BATANG REGENCY 

Musliha 
IAIN Pekalongan, Faculty of Islamic 

Economics and Business, Department 
of Islamic Economics 

Hendri Hermawan 
ADİNUGRAHA 

IAIN Pekalongan, Faculty of Islamic 
Economics and Business, Department 

of Islamic Economics 

All participants must join the conference 15 minutes before the session time. 
Every presentation should last not longer than 10-12 minutes. 

Kindly keep your cameras on till the end of the session. 
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Session 3 / Hall-3 
23.09.2021 

Moderator: Prof. Dr. Morakeng Edward Kenneth Lebaka 
Meeting ID: 831 3355 3412 / Passcode: 457971 

Ankara Local Time: 15:00 – 17:00  

 

Title Author(s) Affiliation 

PSYCHOANALYTIC THEORY AND 
CINEMA: “MY FATHER, MY SON” 

FILM REVIEW 
Mustafa Özgür Seçim 

Aydın Adnan Menderes University, 
Faculty of Communication, Aydın, Turkey 

SCIENTIFIC COOPERATION AND 
POST COVID-19 ISSUES IN 

EDUCATION AND TRAINING: 
WHAT PLACE FOR THE AFRICAN 

CONTINENT? 

Dr. Youssef NAIT BELAID 
Research Scholar, Faculty of Education 

Sciences (FSE), Mohammed V University, 
Rabat-Morocco 

INTERNET AND MODERN-DAY 
LEARNERS 

Kavya Chadha 
Shyama Prasad Mukherjee College For 

Women, University Of Delhi 

Khushi Kumari 
Shyama Prasad Mukherjee College For 

Women, University Of Delhi 

Muskan Gora 
Shyama Prasad Mukherjee College For 

Women, University Of Delhi 

PRESERVATION OF BAPEDI 
CULTURAL HERITAGE THROUGH 

TABOOS  

Prof. Dr. Morakeng 
Edward Kenneth Lebaka 

University of Zululand – KwaDlangezwa 
Campus; Faculty of Arts, Department of 

Creative Arts; South Africa 

THE INFLUENCE OF AN 
UNSTABLE ECONOMY ON THE 

UNEMPLOYMENT RATE IN 
PEKALONGAN 

 Rachma Shafira 
Salsabila 

IAIN Pekalongan, Facully of Islamic 
Economic and Business, Departement of 

Islamic Ecomonics 

Hendri Hermawan 
Adinugraha 

IAIN Pekalongan, Facully of Islamic 
Economics and Business, Departemant 

of Islamic Ecomonics 

FISCAL POLICY IN SHARIA 
ECONOMY 

Zulfa Nur ANNISA 
IAIN Pekalongan, Faculty of Islamic 

Economics and Business, Department of 
Islamic Economics 

Hendri Hermawan 
ADİNUGRAHA 

IAIN Pekalongan, Faculty of Islamic 
Economics and Business, Department of 

Islamic Economics 

HUMAN BEHAVIOR WITH 
RELIGION 

Fathimatuz Zahro 
IAIN Pekalongan, Faculty of Islamic 

Economics and Business, Department of 
Islamic Economics 

Hendri Hermawan 
ADİNUGRAHA 

IAIN Pekalongan, Faculty of Islamic 
Economics and Business, Department of 

Islamic Economics 

PRODUCT AND SERVICE DESIGN 

Niken Riana  KHOTIJAH 
IAIN Pekalongan, Faculty of Islamic 

Economics and Business, Department of 
Islamic Economics 

Hendri Hermawan 

ADİNUGRAHA 

IAIN Pekalongan, Faculty of Islamic 
Economics and Business, Department of 

Islamic Economics 

RELATIONSHIP OF RELIGION, 
CULTURE AND ECONOMIC 

BEHAVIOR IN TRADE PATTERNS 
IN BANDAR MARKET 

Halimatus SA’DİYAH 
IAIN Pekalongan, Faculty of Islamic 

Economics and Business, Department of 
Islamic Economics 

All participants must join the conference 15 minutes before the session time. 
Every presentation should last not longer than 10-12 minutes. 

Kindly keep your cameras on till the end of the session. 
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Session 3 / Hall-4 

23.09.2021 
Moderator: Assoc. Prof. Dr. H. Burçin HENDEN ŞOLT 

Meeting ID: 831 3355 3412 / Passcode: 457971 
Ankara Local Time: 15:00 – 17:00  

 

Title Author(s) Affiliation 

THE IMPORTANCE OF CLIMATE 
CHANGE AND URBAN 

SUSTAINABLE MANAGEMENT 

Assoc. Prof. Dr. H. 
Burçin HENDEN ŞOLT 

Zonguldak Bülent Ecevit Ünv. Alaplı 
MYO Mimarlık ve Şehir Planlama 

Bölümü, Zonguldak / Türkiye 

URBAN ADMINISTRATIONS AND 
SOCIAL MEDIA: ZONGULDAK 
PROVINCIAL MUNICIPALITIES 

INSTAGRAM USAGE 

Assoc. Prof. Dr. H. 
Burçin HENDEN ŞOLT 

Zonguldak Bülent Ecevit Ünv. Alaplı 
MYO Mimarlık ve Şehir Planlama 

Bölümü, Zonguldak / Türkiye 

DWELLING PREFERENCES OF 
FOREIGN STUDENTS 

Dilşen ONSEKİZ 
Uşak Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım 

Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama 
Bölümü, Uşak, Türkiye. 

Feyza AYDIN 
ÇOLAKOĞLU 

Uşak Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım 
Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama 

Bölümü, Uşak, Türkiye. 

GENERATING NOISE POLLUTION 

MAPS WITH GEOGRAPHICAL 
INFORMATION SYSTEMS, 
EXAMPLE OF KÖPRÜBAŞI 

DISTRICT 

Osman Salih YILMAZ 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, 

Demirci Meslek Yüksekokulu, Mimarlık 
ve Şehir Planlama Bölümü, Coğrafi Bilgi 

Sistemleri Programı, Manisa, Türkiye 

DETERMINATION OF 

DEFORMATION DETECTION 
RATES OF WEB-BASED 

RELATIVE AND ABSOLUTE 
POSITIONING TECHNIQUES 

Sercan BÜLBÜL 
Konya Teknik Üniversitesi, Mühendislik 

ve Doğa Bilimleri Fakültes, Harita 
Mühendisliği Bölümü, Konya, Türkiye 

EFFECT OF THERMAL RADIATION 
AND CHEMICAL REACTION ON 

MHD FLOW OF BLOOD IN 
STRETCHING PERMEABLE 

VESSEL 

Dr. Binyam Zigta ETHIOPIA 

All participants must join the conference 15 minutes before the session time. 
Every presentation should last not longer than 10-12 minutes. 

Kindly keep your cameras on till the end of the session. 
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Session 3 / Hall-5 

23.09.2021 
Moderator: Prof. Dr. Memet Şahin 

Meeting ID: 831 3355 3412 / Passcode: 457971 
Ankara Local Time: 15:00 – 17:00  

 

Title Author(s) Affiliation 

NEUTROSOPHIC TRIPLET m-METRIC 
SPACES BASED ON SET VALUED 

NEUTROSOPHIC QUADRUPLE 
NUMBERS 

Memet Şahin 
Gaziantep Üniversitesi, Fen-Edebiyat 

Fakültesi, Matematik Bölümü, 
Gaziantep, Türkiye 

CONTRACTION MAPPINGS IN 
EXTENDED b-METRIC SPACES 

Vildan OZTURK 
Department Of Mathematics, Faculty Of 
Science and Arts, University Of Ankara 

Haci Bayram Veli, Ankara, Turkey 

STABILITY ANALYSIS OF A 
FRACTIONAL ORDER EPIDEMIC 

MODEL WITH A GENERAL 
NONLINEAR INCIDENCE AND A 

TREATMENT FUNCTION  

Esra Karaoğlu 

University of Turkish Aeronautical 
Association, Faculty of Engineering, 

Department of Electrical and 
Electronics Engineering, Ankara, 

Turkey 

DEVELOPMENT OF STRESS-STRAIN 
RELATIONSHIP MODEL OF 

ADVANCED HIGH STRENGTH 
STEELS FOR BUILDING-TYPE 

STRUCTURES 

Özer Zeybek 
Mugla Sitki Kocman University, Faculty 

of Engineering, Department of Civil 
Engineering, Muğla, Turkey 

Halil Fırat Özel 
Cankaya University, Faculty of 

Engineering, Department of Civil 
Engineering, Ankara, Turkey 

A COMPARATIVE STUDY ON 
STRUCTURAL AND MAGNETIC 

CHARACTERIZATION OF Co DOPED 
ZnO THIN FILMS SYTHESİZED BY 

DIFFERENT METHODS 

Abdullah GÖKTAŞ 
Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat 

Fakültesi Fizik Bölümü, 
Şanlıurfa/TÜRKİYE 

STRUCTURAL AND MAGNETIC 
PROPERTIES OF Mn AND Cu CO-

DOPED ZNO THIN FILMS  
Abdullah GÖKTAŞ 

Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat 
Fakültesi Fizik Bölümü, 

Şanlıurfa/TÜRKİYE 

All participants must join the conference 15 minutes before the session time. 
Every presentation should last not longer than 10-12 minutes. 

Kindly keep your cameras on till the end of the session. 
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Session 1 / Hall-1 
24.09.2021 

Moderator: Dr. Abdurrahman CETIN 
Meeting ID: 831 3355 3412 / Passcode: 457971 

Ankara Local Time: 10:00 – 12:00  
 

Title Author(s) Affiliation 

THE INCLINATION OF THE 
INTERNET USERS TO BE 
DECEIVED BY SOCIAL 

ENGINEERING ATTACKS IN 
DIFFERENT SECTORS 

Farid Huseynov 

Gebze Technical University, Faculty of 

Business Administration, Department of 
Management, Kocaeli, Turkey 

Büşra Özdenizci Köse 

Gebze Technical University, Faculty of 

Business Administration, Department of 
Management, Kocaeli, Turkey 

THE ROLE OF ATTACHMENT 
STYLES AND EMOTION 

REGULATION ON CONTEXTUAL 
PERFORMANCE IN LEADER-
MEMBERSHIP EXCHANGE 

Özge KOCAKULA 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 
Sultanhisar Meslek Yüksekokulu, 

Yönetim Ve Organizasyon Programı, 
Aydın, Türkye 

BUILDING UP SOCIAL CAPITAL 
THROUGH FACEBOOK’S 

TOWNSMANS’ NETWORKS PAGES 

Prof. Dr. Celalettin 
AKTAŞ 

İstanbul Ticaret Üniversitesi, İletişim 

Fakültesi, Medya ve İletişim Çalışmaları 
Bölümü 

Murat GÜLGÖR 
İstanbul Ticaret Üniversitesi, İletişim 
Bilimi ve İnternet Enstitüsü Doktora 

Öğrencisi  

"BIRDS ARE CALLING YOU" 
PROJECT WITHIN THE CONCEPT 
OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP 

IN TOURISM: CASE STUDY 

Sema DOGAN 

Muğla Sıtkı Koçman University, Social 
Sciences Institue, Innovation and 

Entrepreneurship Department, Mugla, 
Turkey 

Işıl ARIKAN SALTIK 
Muğla Sıtkı Koçman University, Fethiye 

Faculty of Management, Tourism 
Management Department, Mugla, Turkey 

FOREIGN TRADE RELATIONSHIPS 
BETWEEN TURKEY AND ISRAEL 

Esra Sena TÜRKO 
Erzurum Teknik Üniversitesi, İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, 

Erzurum, Türkiye 

LABOR INCOME IN TURKEY Ahmet GÜNEY 

Atatürk University, Faculty of Economics 
and Administrative Sciences 

Department of Labor Economics and 
Industrial Relations, Erzurum, Turkey 

TRANSFORMATION OF THE 
BANKING SECTOR AND 

DEVELOPMENT OF DIGITAL 
BANKING 

Abdurrahman CETIN, 

Ph.D. 

Banking Regulation and Supervision 
Agency, Istanbul, TURKEY 

Strategy Management Department, 
Senior Chief Banking Specialist 

EXAMINATION OF THE 
RELATIONSHIP BETWEEN LOCUS 

OF CONTROL AND LEVEL OF 
ORGANIZATIONAL COMMITMENT 

WITH THE CANONICAL 
CORRELATION ANALYSIS 

İsmail DURAK 
Duzce University, Faculty of Business, 

Department of Numerical Methods, 
Duzce, Turkey 

Hakan Tahiri MUTLU 

Bolu Abant Izzet Baysal University, 

Faculty of Economics and Administrative 
Sciences, Department of Business 

Administration, Department of Numerical 
Methods, Bolu, Turkey 
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ANALYSIS OF THEPERFORMANCE 
OF THE TURKISH SHIPBUILDING 

INDUSTRY BY YEARS BY 

INTEGRATED ENTROPY AND 
EATWOS METHOD 

Ercan AKAN 

İskenderun Teknik Üniversitesi Barbaros 
Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik 
Fakültesi, Deniz Ulaştırma İşletme 

Mühendisliği, İskenderun, Hatay, Türkiye 

Sibel BAYAR 
İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa 

Mühendislik Fakültesi Deniz Ulaştırma 
İşletme Mühendisliği, İstanbul, Türkiye 

EFFECTS OF COVID-19 ON SEA 
FREIGHT IN CONTAINER 

TRANSPORT: AN ANALYSIS ON 
TURKISH PORTS 

Güldane Nihan BENGÜL 
AKGÜL 

Nişantaşı Üniversitesi, İktisadi, İdari ve 
Sosyal Bilimler Fakültesi, İstanbul, 

Türkiye. 

Uğur Orhan 
KARAKÖPRÜ 

Nişantaşı Üniversitesi, Meslek Yüksek 
Okulu, Lojistik, İstanbul, Türkiye. 

Mehmet ALTUNTAŞ 
Nişantaşı Üniversitesi, Meslek Yüksek 

Okulu, Lojistik, İstanbul, Türkiye. 

All participants must join the conference 15 minutes before the session time. 
Every presentation should last not longer than 10-12 minutes. 

Kindly keep your cameras on till the end of the session. 
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Session 1 / Hall-2 
24.09.2021 

Moderator: Assist. Prof. Dr. Esin KUMLU 
Meeting ID: 831 3355 3412 / Passcode: 457971 

Ankara Local Time: 10:00 – 12:00  
 

Title Author(s) Affiliation 

EXAMINATION OF 
EXPECTATIONS OF FAMILIES 

WITH MENTAL DISABLED 
CHILDREN IN KYRGYZSTAN 

Erkan EFİLTİ 

Kırgızistan-Türkiye Manas 
Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 

Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve 
Psikolojik Danışmanlık Programı. 

Bişkek/Kırgızistan 

Busuluu KALİLOVA 

Kırgızistan-Türkiye Manas 
Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 

Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve 
Psikolojik Danışmanlık Programı. 

Bişkek/Kırgızistan 

EXAMINATION OF ECOLOGICAL 
AWARENESS AT DIFFERENT 
LEVELS OF EDUCATION IN 

KYRGYZSTAN  

Erkan EFİLTİ 

Kırgızistan-Türkiye Manas 
Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 

Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve 
Psikolojik Danışmanlık Programı. 

Bişkek/Kırgızistan 

Canılmırza 
MOLDOSUNOVA 

Kırgızistan-Türkiye Manas 
Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 

Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve 
Psikolojik Danışmanlık Programı. 

Bişkek/Kırgızistan 

THE EFFECTS OF NATURE-
BASED RECREATION ACTIVITIES 

ON THE WELL-BEING OF 
ADOLESCENT CHILDREN 

Yasin KARACA 

Korkutata University, Kadirli Applied 
Sciences High School, Department of 
Recreation Management, Osmaniye, 

Turkey 

EVALUATION OF SUGGESTIONS 
IN GRADUATE THESES ON 

GRAMMAR TEACHING 

Emre Yazıcı 
Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim 

Fakültesi, Türkçe Eğitimi, İstanbul, 
Türkiye. 

Salih Kürşad Dolunay 
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 

Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi, 
Bolu, Türkiye. 

THE NEW CONCEPTS AND 
SITUATIONS THAT ENTERED OUR 

LIVES THROUGH DISTANCE 
EDUCATION DURING THE 

PANDEMIC PROCESS: FROM THE 
PERSPECTIVE OF TEACHERS 

Assist. Prof. Dr. Pınar 
ERTEN  

Bingöl Üniversitesi 

WOMAN IN THE GRIP OF POWER: 
A COMPARATIVE LOOK AT 

MARGARET ATWOOD’S THE 
HANDMAIDS TALE AND LOUISE 
O’NEILL’S ONLY EVER YOURS 

Assist. Prof. Dr. Esin 
KUMLU 

Dokuz Eylül üniversitesi, Buca Eğitim 
Fakültesi, İngiliz Dili Eğitimi A.B.D., 

İzmir, Türkiye 

ARCHITECT AND POET CENGIZ 
BEKTAŞ: VIEWS ON ART AND 

LITERATURE 

Soner AKPINAR 
ESOGÜ, FEF, TDE, Eskişehir, 

TÜRKİYE 

Saliha Yılmaz 
ESOGÜ, FEF, TDE, Eskişehir, 

TÜRKİYE 
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AZERBAIJAN'S OIL AND GAS 
INDUSTRY IN THE FIRST YEARS 
OF INDEPENDENCE (1991-1994) 

Elmira  Aliyeva 

Azerbaijan, Baku city, Polad 
Hashimov street 45, 61 

National Museum of History of 
Azerbaijan, history, Baku, Azerbaijan 

All participants must join the conference 15 minutes before the session time. 
Every presentation should last not longer than 10-12 minutes. 

Kindly keep your cameras on till the end of the session. 
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Session 1 / Hall-3 

24.09.2021 
Moderator: Assoc. Prof. Dr. Attila DÖL 

Meeting ID: 831 3355 3412 / Passcode: 457971 
Ankara Local Time: 10:00 – 12:00  

 

Title Author(s) Affiliation 

THE THEME OF ÇATALHÖYÜK AS 
A CULTURAL MASTERPIECE 

UNIQUE EXLIBRIS APPLICATIONS 
CREATED WITHIN THE SCOPE 

Assoc. Prof. Dr. Attila 

DÖL 

Niğde Ömer Halisdemir University Fine 
Arts Faculty Painting Department 

Niğde/TURKEY 

ON THE QUESTION OF “WHY 
SHOULD I BE MORAL?” 

Ahmet YILDIZ 
Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, 
Felsefe ve Din Bilimleri/Felsefe Tarihi, 

Kayseri, Türkiye 

EXAMINATION OF SPRING, 

SUMMER, AUTUMN, WINTER, 
AND SPRING AGAIN FILM 

THROUGH THE CONCEPT OF 
SECONDARY IN CINEMA 

Merve CEYLAN 

Selcuk University, Social Sciences 

Institute, Department Of Radio, 
Television And Cinema, Division Of 

Radio, Television And Cinema, 
Konya/Selçuklu 

AN ANATOMIC APPROACH TO 

THE PERFORMING OF FAST 
SCALES IN CLASSICAL GUITAR 

TRAINING 

Assist. Prof. Dr. Kaan 
ÖZTUTGAN 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, 

Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar 
Fakültesi, Müzik Bölümü, Osmaniye, 

Türkiye 

AN EXAMINATION OF THE 
POSTGRADUATE DISSERTATIONS 

ON CAREER BARRIERS  

Erol ESEN 
Manisa Celal Bayar University, Faculty 
of Education, Department of Counseling 

and Guidance, Manisa, TURKEY 

Diğdem Müge SİYEZ 
Dokuz Eylül University, Faculty of 

Education, Department of Counseling 
and Guidance, Izmir, TURKEY 

THE NEW FACE OF SEXUAL 
VIOLENCE: ONLINE SEXUAL 

HARASSMENT 

Erol ESEN 
Manisa Celal Bayar University, Faculty 
of Education, Department of Counseling 

and Guidance, Manisa, TURKEY 

Diğdem Müge SİYEZ 
Dokuz Eylül University, Faculty of 

Education, Department of Counseling 
and Guidance, Izmir, TURKEY 

EFFECTS OF GENDER ROLES ON 
FEMALE IDENTITY 

Dr. Sabuha BİNDİK serbest araştırmacı 

THEORETICAL PERSPECTIVES 
ON GENDER AND FEMINISM 

Dr. Sabuha BİNDİK serbest araştırmacı 

All participants must join the conference 15 minutes before the session time. 
Every presentation should last not longer than 10-12 minutes. 

Kindly keep your cameras on till the end of the session. 
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Session 2 / Hall-1 

24.09.2021 
Moderator: Mehmet Sait Cengiz  

Meeting ID: 831 3355 3412 / Passcode: 457971 
Ankara Local Time: 14:00 – 16:00  

 

Title Author(s) Affiliation 

INVESTIGATION OF URBAN 
FURNITURE IN URBAN SQUARE: 
EXAMPLE OF ESENYURT TABELA 

STATION 

Kübra Karadoğan 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Peyzaj 
Mimarlığı Anabilim Dalı, Çanakkale. 

Türkiye 

Assoc. Prof. Dr. Alper 
Sağlık 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj 

Mimarlığı, Çanakkale, Türkiye 

INTERDISCIPLINARY RELATIONS 
IN ARCHITECTURAL DESIGN 

Seda ERDOĞAN  
Beykent University, Architecture 

Faculty, Architecture Department, 
Istanbul, Turkey 

USABILITY OF PRODUCTION 
SHINGLE WASTE IN HOT MIX 

ASPHALT 

Pelin Çıngıloğlu 
Dokuz Eylül Üniversitesi,Mühendislik 
Fakültesi, İnşaat Mühendisliği, İzmir, 

Türkiye 

Burak Şengöz  
Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik 
Fakültesi, İnşaat Mühendisliği, İzmir, 

Türkiye 

Ali Topal 
Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik 
Fakültesi, İnşaat Mühendisliği, İzmir, 

Türkiye 

Derya Kaya Özdemir 
Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik 
Fakütesi, İnşaat Mühendisliği, İzmir, 

Türkiye 

ENDEMICITY OF PLANT SPECIES 
USED IN BURSA NATIONAL 

GARDEN 

Ahmet Hünkar Topalak 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Peyzaj 
Mimarlığı Anabilimdalı, Çanakkale, 

Türkiye 

Emine Güleç 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Peyzaj 
Mimarlığı Anabilimdalı, Çanakkale, 

Türkiye 

Assoc. Prof. Dr. Alper 
Sağlık 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj 
Mimarlığı Bölümü, Çanakkale, Türkiye 

THE USE OF WALL WASHING 
AND WALL GRAZING METHODS 

ON VERTICAL SURFACES IN 
ARCHITECTURAL LIGHTING 

Mehmet Sait Cengiz 
Bitlis Eren Üniversitesi, Teknik Bilimler 

Meslek Yüksekokulu, 

Çiğdem Cengiz 
Bitlis Eren Üniversitesi, Fen-Edebiyat 

Fakültesi, Bitlis, Türkiye. 

THE RELATIONSHIP OF 
DAYLIGHT DIRECTION AND 
COLOR IN ARCHITECTURE 

Mehmet Sait Cengiz 
Bitlis Eren Üniversitesi, Teknik Bilimler 

Meslek Yüksekokulu, 

Çiğdem Cengiz 
Bitlis Eren Üniversitesi, Fen-Edebiyat 

Fakültesi, Bitlis, Türkiye. 
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ESTABLISHING AN OPTIMAL 
WATER SUPPLY MASTER PLAN 

USING THE FUZZY LOGIC 
APPROACH  

Nadire UCLER 

Van Yuzuncu Yil University, Van 
Vocational School of Higher Education, 

Department of Construction, Van, 
Turkey 

A HYBRID ARTIFICIAL BEE 
COLONY ALGORITHM FOR 

VEHICLE ROUTING PROBLEM 
WITH TIME WINDOWS 
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ABSTRACT 

Background: The corona virus is a deadly disease which was first recognized in Wuhan city, 

China on December 2019 and at present created havoc among all countries universally. The 

robust expansion of the current pandemic Covid-19 established the AI technology to mitigate 

the spread of the disease. The emerging IoT, drones and 5G Robots, utilises machine learning 

and deep learning languages to reduce stress among the health care professionals. 

Methodology: We have searched several literature reports through the PubMed, IEEE, 

Wiley-online, Embase, Scopus databases using main keywords such as COVID-19, Artificial 

Intelligence, 5G Robots, Drones/UAV IoT (Internet of Things), Thermal sensors etc., 

particularly for examining the rapid outbursts of corona virus and how they can help 

humankind in rapidly tracking the diseased individuals through modern emerging artificial 

intelligence technology. 

Results: At present our main focus of review article is to provides broad insights on drones, 

5G robots which acts as best telecommunication/telemedicine in supplying medicines at right 

time as well as disinfecting the community from spread of deadly pandemic disease. 

Conclusions: Our paper provides insights to several researchers to carry work on AI driven 

software’s which helps to treat, diagnose, and predict about covid-19 threat. 

Keywords: Artificial intelligence, COVID-19, IoT, Drones, Deep learning, 5G Robots. 
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I. INTRODUCTION 

In month of December 2019, Wuhan city China identified the outbreak of SARS-CoV-2 virus 

which was colloquially called COVID-19 [1]. After, the robust outburst World Health 

Organization (WHO) announced this deadly disease as a pandemic on March 11th 2020 [2]. 

Currently, throughout the universe researchers along with pharmaceutical industry pioneers 

have laid remarkable efforts in discovering an effectual vaccine and establish a standard 

regimen protocol in order to restrict the virus transmission. Without the support of emerging 

advanced AI technology these actions could not be carried out to support health sciences [3]. 

1 www.izdas.org



 
 

However, Artificial intelligence (AI) machinery is 80 years old machinery which supported 

us in the current pandemic. Yet, many countries have not acknowledged the importance of 

this technology in health and medicine. Although, AI is being used in hospital for diagnosis, 

transportation but it’s very helpful to support humankind and serve them with food, 

medicines especially during pandemic time. [4] as shown in the Figure 1 and Figure 2 glass 

case that importance of AI in medical as well as other fields of science. This possible 

attribute of AI influenced humankind to tussle against SARS-CoV-2 pandemic [5]. 

Therefore, our article portrays AI advancements in the field of science and technology and 

how AI built drones, 5G robots helped health care workers, medical professionals in 

restricting this pandemic along with preventive measures, testing and treating [6]. Thus, our 

review article examined on the role played by emerging AI technology to combat COVID-19 

catastrophe. 

 

 

Figure-1: Artificial Intelligence implementation in field of Health and medicine 
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Figure-2: Application of AI in diagnosis and treatment 

 

AI IN HEALTH SECTOR 

Artificial intelligence in the health sector noticed rapid diagnostics improvements with high 

precision rates in the contemporary times, particularly for discovery of the nCOV-19 with 

support of deep learning program. These, AI-driven algorithms supports for early diagnosis 

and detection of corona virus with further treatment regimen. The outburst of COVID-19 was 

predicted by AI modelling companies such as BlueDot and Metabiota prior to  reaching 

worldwide [7].  The low middle income countries have started AI in health and medicine 

described in table-1. Nonetheless, artificial intelligence built machine learning interventions 

earlier concentrated particularly on the utilization of radiological data for tuberculosis [8,9] 

along with drug-resistant tuberculosis [10] ultrasound data for pneumonia [11] and 

microscopy data for malaria,[12-14] and other diagnostic interventions with  much sensitivity 

and specificity.  However, the accuracy reported from earlier literature reports was about 

higher than 90%. 

 

Table-1: Types of AI in health and medicine 

AI in Health and medicine Kinds of AI processing Examples 

Diagnosis Expert system; machine 

learning; natural language 

processing; signal processing 

Researchers applied machine 

learning and signal processing 

methods to digital chest 

radiographs to identify 

tuberculosis cases and drug-

resistant tuberculosis cases 

Disease outbreak prediction 

and surveillance 

Data mining; machine 

learning; natural language 

processing;signal processing 

Remote sensing data and 

machine learning algorithms 

were used to characterize and 

predict the transmission 

patterns of Zika virus globally 
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Computational Biology 

and Medicines perspective 

AI built machinery for 

studying protein–ligand 

interaction 

AI technology is used to 

search for drugs which is 

predicted to reduce the ability 

of the virus to infect human 

cells 

 

DRONE BASED ARCHITECTURE IN HEALTH CARE 

AI built drones involves deep learning, machine language for analysis of data.  Industrial IoT, 

drones influenced with AI machinery to develop a smart UAV based wireless communication 

system [15-16]. The drones presented many advantages at several level and especially during 

the pandemic time provided safety, security [17-18]. The drones has ability to scan images 

,record videos and alert people from mass gathering particularly during COVID-19, as social 

distance mitigates the transmission of virus. UAV were used earlier s traffic monitoring 

agents but today the same technology is used for pandemic purpose. Drones have aerial bird 

view and hence used in all fields of Internet and communication technology. 

 

5G ROBOTS 

In comparison to traditional wireless networks, 5G enabled robotic communication networks 

are more rapidly utilized in health care field. These robots are particularly helpful during the 

pandemic outbreak as it reduces stress among health care professionals by supplying 

medicine and receiving samples from patients. Although, these robots even operate to 

disinfect all rooms and wards which helps in restricting the spread of virus. Thus, these 

robots are found to possess long-term benefits. 

 

CONCLUSION 

The outbreak of corona virus has introduced emerging AI technology to reduce the burden of 

frontline workers and health care system. This technology is regarded as cost effective and 

rapidly detects the diseased person. However, latest drones, 5G robots, IoT are employed to 

manage the transmission of virus. The introduction of AI technology at present is regarded as 

boon. 

 

AUTHOR CONTRIBUTIONS 

KRP and KRD have contributed to writing, drawing figures and tables in this review article. 

KRP finally approved the article. Department of Biotechnology, Sri Padmavati Mahila 

Visvavidyalayam (Women's) University, Andhra Pradesh, Tirupati-India.  

 

COMPLIANCE WITH ETHICS REQUIREMENTS 

NIL 

ACKNOWLEDGEMENT 

KRP is thankful to the Department of Biotechnology, Sri Padmavati MahilaVisvaVidyalayam 

(Women's) University, Tirupati-India and Sree Balaji Dental College and Hospital, Bharath 

Institute of Higher Education and  Research (BIHER) Bharath University, Chennai, Tamil 

Nadu, India 

4 www.izdas.org



 
 

COMPETING INTERESTS 

The authors declare that they have no competing interests. 

 

REFERENCES 

1.  Novel Coronavirus—China. World Health Organization (WHO). 

(https://www.who.int/csr/don/12-january2020-novel-coronavirus-china/en/ Retrieved 

15 May 2020.) 

2.  WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19—11 

March 2020". World Health Organization. 11 March 2020. 

(https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-sopening-remarks-at-

the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020 Retrieved 11 March 2020.) 

3.  Ingram D, Ward J (7 April 2020). "Behind the global efforts to make a privacy-first 

coronavirus tracking app". NBC News. (https://www.nbcnews.com/tech/tech-

news/behind-global-efforts-make-privacy-firstcoronavirus-tracking-app-n1177871. 

Retrieved 10 April 2020.) 

4.  Gagan Deep Sharma , Anshita Yadav , Ritika Chopra (2020), Artificial Intelligence 

and Effective Governance: A Review, Critique and Research Agenda, Sustainable 

Futures. (doi: https://doi.org/10.1016/j.sftr.2019.100004. Retrieved on 22 May 2020). 

5. Bragazzi NL, Dai H, Damiani G, Behzadifar M, Martini M, Wu J.(2020) How Big 

Data and Artificial Intelligence Can Help Better Manage the COVID-19 Pandemic. 

Int J Environ Res Public Health.17(9):E3176. (doi:10.3390/ijerph17093176 Retrieved 

on 15 May 2020). 

6.  Pham, Q.; Nguyen, D.C.; Huynh-The, T.; Hwang, W.; Pathirana, P.N. Artificial 

Intelligence (AI) and Big Data for Coronavirus (COVID-19) Pandemic: A Survey on 

the State-of-the-Arts. Preprints 2020, 2020040383 (doi: 

10.20944/preprints202004.0383.v1. Retrieved on 15 May 2020). 

7. Zaheer Allam, Gourav Dey and David S. Jones, “Artificial Intelligence (AI) Provided 

Early Detection of the Coronavirus (COVID-19) in China and Will Influence Future 

Urban Health Policy Internationally”, AI 2020, 1(2), 156-165; 

(https://doi.org/10.3390/ai1020009. Retrieved on 15 May 2020). 

8. Lopes UK, Valiati JF. Pre-trained convolutional neural networks as feature extractors 

for tuberculosis detection. Comput Biol Med 2017; 89: 135–43. 

9. Aguiar FS, Torres RC, Pinto JV, Kritski AL, Seixas JM, Mello FC. Development of 

two artificial neural network models to support the diagnosis of pulmonary 

tuberculosis in hospitalized patients in Rio de Janeiro, Brazil. Med Biol Eng Comput 

2016; 54: 1751–59. 

10. Jaeger S, Juarez-Espinosa OH, Candemir S, et al. Detecting drug resistant tuberculosis 

in chest radiographs. Int J CARS 2018; 13: 1915–25. 

11. Correa M, Zimic M, Barrientos F, et al. Automatic classification of pediatric 

pneumonia based on lung ultrasound pattern recognition. PLoS One 2018; 13: 

e0206410. 

12. Go T, Kim JH, Byeon H, Lee SJ. Machine learning-based in-line holographic sensing 

of unstained malaria-infected red blood cells. J Biophotonics 2018; 11: e201800101. 

5 www.izdas.org

https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-sopening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020%20Retrieved%2011%20March%202020
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-sopening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020%20Retrieved%2011%20March%202020
https://www.nbcnews.com/tech/tech-news/behind-global-efforts-make-privacy-firstcoronavirus-tracking-app-n1177871.%20Retrieved%2010%20April%202020
https://www.nbcnews.com/tech/tech-news/behind-global-efforts-make-privacy-firstcoronavirus-tracking-app-n1177871.%20Retrieved%2010%20April%202020
https://www.nbcnews.com/tech/tech-news/behind-global-efforts-make-privacy-firstcoronavirus-tracking-app-n1177871.%20Retrieved%2010%20April%202020


 
 

13. Torres K, Bachman CM, Delahunt CB, et al. Automated microscopy for routine 

malaria diagnosis: a field comparison on Giemsa stained blood films in Peru. Malar J 

2018; 17: 339. 

14. Andrade BB, Reis-Filho A, Barros AM, et al. Towards a precise test for malaria 

diagnosis in the Brazilian Amazon: comparison among field microscopy, a rapid 

diagnostic test, nested PCR, and a computational expert system based on artificial 

neural networks. Malar J 2010; 9: 117. 

15. M. Chen , U. Challita , W. Saad , C. Yin , M. Debbah , Machine learning for wireless 

networks with artificial intelligence: a tutorial on neural networks, arXiv Preprint 

arXiv:1710.02913 (2017) . 

16.  J. Dinger , H. Hartenstein , Defending the sybil attack in p2p networks: taxonomy, 

challenges, and a proposal for self-registration, in: Availability, Reliability and 

Security, 2006. ARES 2006. The First International Conference on, IEEE, 2006, pp. 

8–pp . 

17. A. Cavoukian , Privacy and drones: Unmanned aerial vehicles, Information and 

Privacy Commissioner of Ontario, Canada Ontario, 2012 . 

18. M.A. Kafi, Y. Challal , D. Djenouri , M. Doudou , A. Bouabdallah , N. Badache , A 

study of wireless sensor networks for urban traffic monitoring: applications and 

architectures, Procedia Comput. Sci. 19 (2013) 617–626 . 

6 www.izdas.org



COVID-19’DA RİSK FAKTÖRÜ OLAN İNSAN VE HAYVAN ETKİLEŞİMİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

EVALUATION OF HUMAN AND ANIMAL INTERACTIONS OF A RISK FACTOR IN 

COVID-19 

Doç. Dr. Buket BAKIR 

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji A.B.D., 

Tekirdağ, TÜRKİYE 

ORCID NO: 0000-0003-3637-3688 

 

ÖZET 

2019 yılının aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde pnömoni vakalarının ani artışıyla ortaya 

çıkan COVID-19/SARS-CoV-2 hala çok ciddi sağlık problemleriyle beraber ölümlere de 

neden olan evrensel bir sorun olmaya devam etmektedir. COVID-19’a yeterli tedavinin 

bulunamayışının ve yeni CoV’ların çıkış nedenleri; bu virüsün geniş konakçıda yaşama 

şanşının olması, genetik materyalinin RNA olması, replikaz enziminin kararsızılığı ve yüksek 

mutasyon oranınna sahip olması sayılabilir.   

Coronavirüsler insanı olduğu kadar evcil ve vahşi hayvan türlerini de enfekte ederler. Çoğu 

hayvan türü bu patojenleri barındırır. Her dönem insanlarla hayvanlar temas halinde 

bulunmuştur. Özellikle son yıllarda hayvanlarla birlikte yaşam artmıştır. Covid-19 gibi 

zoonotik kaynaklı olduğu düşünülen küresel bir sağlık problemine çözüm arayışında 

hayvanları da dahil etmek Faydalı bir yaklaşım olabilir.  

Bu çalışmada pandeminin başlangıcından günümüze kadar Covid-19’la ilgili hayvanlarla 

yapılmış olan bilimsel çalışmalar incelendi. Bu konuda sınırlı sayıda yapılan çalışmalar 

koronaların hem evcil hem de vahşi hayvanları enfekte ettiği, insanlara benzer şekilde enfekte 

olan hayvanlarda üst ve alt solunum yolu enfeksiyonu ve bağırsaklarda enfeksiyona neden 

oldukları bildirilmiştir. Covid-19 ile yapılan deneysel çalışmalarda ise gelincik ve kedilerin 

Corona’dan etkilendikleri, Köpeklerin,  domuzların, tavuk ve ördeklerin bu virüse karşı daha 

dirençli oldukları bildirilmiştir. Evcil hayvanlardan insanlara bulaştığına dair net bir bilgi 

olmamakla beraber yakın tarihte vizonlardan insanlara bulaşabileceği ileri sürülmüştür.  

COVID-19 hastalığının ana kaynağının veya ara konakçının hangi hayvan olduğunun 

belirlenmesi, SARS-CoV-2 enfeksiyonunun hayvanları nasıl etkilediği ve hangi klinik 

bulgular gösterdiğinin açıklanması, insan-hayvan etkileşiminde bu hastalıktan her iki tarafın 

nasıl etkilendiği veya hastalığın tedavisinde hangi hayvan(lar) modellerinin kullanılacağının 

bilinmesi uygun teröpotik ilacın bulunmasını ve tüm dünyayı etkileyen pandeminin etkisinin 

azalmasına katkı sağlayabilir.   

Anahtar kelimeler: Covid-19, pandemi, enfeksiyon 

 

ABSTRACT 

COVID-19/SARS-CoV-2, which emerged with the sudden increase in pneumonia cases in 

Wuhan, China in December 2019, still continues to be a universal problem that causes death 

as well as very serious health problems. The reasons for the lack of adequate treatment for 

COVID-19/SARS-CoV-2 and the emergence of new covs; This virus has a chance to survive 
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in a large host, its genetic material is RNA, the instability of the replicase enzyme, and its 

high mutation rate. 

Coronaviruses infect domestic and wild animals as well as humans. Most animal species 

harbor these pathogens. In all periods, humans and animals coexisted. Especially in recent 

years, living with animals has increased. It would be the right approach to include animals in 

the search for a solution to a global health problem, such as Covid-19, which is thought to be 

of zoonotic origin. 

In this study, scientific studies with animals related to Covid-19 were examined from the 

beginning to the present of the pandemic. A limited number of studies were shown that covids 

infect both domestic and wild animals. Also, they were reported to cause upper and lower 

respiratory tract infections and intestinal infections in animals infected similarly to humans. In 

experimental studies with Covid-19, it has been reported that ferrets and cats are affected by 

Corona, and dogs, pigs, chickens and ducks are more resistant to this virus. Although there is 

no clear information that it is transmitted from pets to humans, it has recently been suggested 

that it can be transmitted from mink to humans. 

Determining which animal is the main source or intermediate host of COVID-19 disease, 

explaining how SARS-CoV-2 infection affects animals and which clinical signs it shows, how 

both sides are affected by this disease in human-animal interaction, or which animal(s) 

models are used in the treatment of the disease. Knowing that it will be used contribute to 

finding the appropriate therapeutic drug and reducing the effect of the pandemic that affects 

the whole world. 

Key Words: Covid-19, pandemic, infections 

 

GİRİŞ 

Aralık 2019’da Çin’in Wuhan Kentinde hızla yayılan nedeni bilinmeyen pnömoniye sebep 

olan ölümcül bir patojenin var olduğu bildirildi (Gao ve ark., 2020; Lu ve ark., 2020). 12 

aralık 2019’da etken ajanın Coronaviridae ailesinin bir üyesi olduğu tanımlandı ve 12 ocak 

2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından (WHO) 2019-novel Coronavirus (2019-

nCoV) olarak adlandırıldı. 11 Şubat 2020’de ise COVID-19 olarak adlandırılmıştır (Du ve 

ark., 2020). Daha sonra bu virüsün genetik özelliklerinin SARS-CoV ile %79.5 özdeşlik 

göstermesinden dolayı Uluslararası Taksonomi Komitesi tarafından Şiddetli Akut Solunum 

Sendromu-Koronavirüs 2 (SARS-CoV-2) olarak tanımlamıştır (Gorbalenya ve ark., 2020; 

Zhou ve ark., 2020). Bahsedilen virüsün neden olduğu semptomların Çin sınırlarını aşarak 

tüm dünyaya yayılması sonucunda 11 mart 2020’de ise pandemi ilan edilmiştir (Phadke ve 

Saunik, 2020; Zheng ve ark., 2020). Eylül 2020 itibariyle SARS-CoV-2, 215 ülkeye yayılmış, 

30 milyondan fazla insana bulaşmış ve 950.000’den fazla insanın yaşamını yitirmesine neden 

olmuştur (Muñoz-Fontela ve ark., 2020). 

Koronavirüsler, Coronaviridae ailesinin Orthocoronaviridae subfamilyasına aittirler. Bu sub 

familya Alfa-, Beta-, Gama- ve Delta-koronavirüs olarak dört cinse ayrılır (Chan ve ark., 

2020; Su ve ark., 2016). Alfa koronavirüs ve Beta-koronavirüs genellikle memelileri enfekte 

ederler ve muhtemelen yarasa kaynaklıdırlar. Gamma-koronavirüs ve Delta-koronavirüs ise 

kuş, balık ve memelileri enfekte eder ve muhtemelen domuz kaynaklı oldukları 

düşünülmektedir (woo ve ark., 2012). Yaygın olarak bilinen insan CoV’larından (HCoV); 

HCoV-229E,  HCoV-OC43,  HCoV-NL63,  HCoV-HKU1, SARS-CoV ve MERS-CoV’dan 

sonra son tespit edilen ailenin yedinci üyesi SARS-CoV-2’dir. Bu CoV’lar üst solunum yolu, 

barsak enfeksiyonlarından atipik pnömoniye kadar ciddi seyreden hastalıklardan 

sorumludurlar (Hasoksuz ve ark.,, 2020; Syed A., 2020). 

8 www.izdas.org



SARS-CoV-2’de tüm hastaların ortak geçmişi canlı hayvanların ve deniz ürünlerinin satıldığı 

Wuhan’ın canlı hayvan pazarını ziyaret etmeleriydi. Bu pazarda vahşi hayvan satışı da 

mevcuttur. Bu ortak özellik SARS-CoV-2’nin zoonotik kaynaklı olma ihtimalini akla 

getirmektedir. (Jalava K., 2020). CoV’lar insanları olduğu kadar evcil ve vahşi hayvan 

türlerini de enfekte ederler. Bu enfeksiyonların bir kısmı subklinik kalırken (Ji ve ark., 2020;  

li X. ve ark 2020), klinik formlarda sığır, at, domuzda enterit, sığır, köpek, kedigiller ve 

kümes hayvanlarında üst solunum yolu hastalıkları ve insanlarda ise soğuk algınlığından 

ölümcül solunum yolu enfeksiyonuna kadar ciddi problemlere neden olabilirler (Ar Gouilh  

ve ark., 2018; Dhama ve ark, 2020). Sığır, yılan, at, domuz, köpek, kedi, deve, tavşan, 

kemirgenler, kuşlar yaban gelinciği, vizon, yarasa, yılan CoV’ların şimdiye kadar tespit edilen 

ana konakçılarıdır. Bunun yanında kirpi, pangolinler, gibi birçok hayvan da ara konakçıları 

olarak bilinmektedir (Dhama ve ark., 2014a; 2014b; 2020).  Yeni CoV’ların ortaya çıkması ve 

bunların geniş konakçı aralığının olmasının başlıca nedenleri arasında bu virüslerin replikaz 

enzimlerinin karasızlığı, RNA’ya bağlı RNA polimeraz, reseptör bağlama alanında yüksek 

mutasyon ve genetik rekombinasyonu sayılabilir (chen J., 2020; Su ve ark., 2016;).  

SARS-CoV-2’nin ana kaynağını bulmaya yönelik yapılan çalışmalarda hipotezler ileri 

sürülmüştür. Bu hipotezlerden biri, COVID-19’un önce konakçı bir hayvana bu hayvandan 

insana bulaştığı yönündedir. Diğeri ise insanlara zoonotik bulaşma gerçekleştikten sonra 

virüslerin doğal seleksiyona uğradığı yönündedir (Andersen ve ark., 2020). Bulaşma 

noktasında ise birkaç görüş ortaya atılmıştır. Bunlardan biri yarasa kaynaklı olduğudur. 

Çünkü daha önce SARS-CoV ve MERS-CoV’un bulaşmasında yarasaların neden olduğu ve 

özelikle SARS-CoV-2’nin SARS-CoV ile genetik benzerliği göz önünde bulundurulduğunda 

yarasa kaynaklı olma ihtimalini güçlendirmektedir (Malik ve ark., 2020).  

SARS-CoV-2 enfeksiyonu ateş, öksürük, dispne, miyalji gibi hafif semptomların yanında 

ciddi pnömoniye de sebep olabilir (Chen ve ark., 2020; Huang ve ark., 2020). Şiddetli 

vakalarda bilgisayarlı tomografilerde akciğerlerde buzlu cam opasitleri ile bilateral akciğer 

tutulumu görülmektedir. Hastalığın ilerleyen evrelerinde akut solunum sıkıntısı sendromu ve 

bazı durumlarda septik şoka benzeyen inflamatuvar bir bulguyla kendini gösterdiği 

görülmektedir (Chau ve ark., 2020). Ayrıca, COVID-19 koagulopati ile karakterize 

olmasından dolayı artmış trombus ve fibrinoliz de görülmektedir (Verity ve ark., 2020).  

SARS-CoV-2’ye karşı insanların bağışıklığı söz konusu değildir. Hızlı yayılmasına rağmen 

Şu ana kadar bu virüse karşı onaylanmış terapötik bir ilaç bulunmamaktadır. Bu nedenle, 

virüsün ana ve ara konakçılarının daha iyi anlaşılması virüsün kontrol altına alınmasında çok 

faydalı olacaktır. Bu bağlamda, hayvanların da pandemiyi durdurmaya yönelik çalışmalara 

dahil edilmesi bulaşma ve yayılma hızını kesintiye uğratmada faydalı olabilir (Kiros ve ark., 

2020). Bu konuda Dünya Sağlık örgütü (WHO) de, aşıların, terapötik ajanların test edilmesini 

hızlandırmak amacıyla COVID-19 için hayvanların incelenmesi ve uygun hayvan 

modellerinin geliştirilmesi için uluslararası bir panel oluşturmuştur (Bauser et al., 2020; 

Hodgson 2020).  

COVID-19’un insanlara yayılması konusunda şimdiye kadar çok az bilgi mevcuttur. 

İnsanlarla hayvanlar her zaman yakın temas halinde bulunmuştur. Özellikle son yıllarda evcil 

hayvan sayısında artış görülmektedir. Bu çalışmada COVID-19 enfeksiyonunun yayılmasında 

hayvanların rolü ve insan-hayvan etkileşiminde bu hastalıktan her iki tarafın nasıl etkilendiği, 

hastalık etkeninin genel özellikleri, hayvanlarla yapılan çalışmalar ve hastalığın tedavisinde 

hayvan modellerinin rolü irdelenmiştir. 
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MATERYAL ve YÖNTEM 

Çalışmada SARS-CoV-2’nin neden olduğu enfeksiyonda hayvanlar ile yapılan bilimsel 

çalışmalar irdelenmiştir. 

 

SARS-COV-2’NİN YAPISI 

Koronalar tek zincirli Zarflı RNA virüsleridir. Zarfın yüzeyindeki glikoproteinler virüsün 

etrafında taç (korona) olarak görünen tokmak benzeri yapıları oluşturmaktadır. Bu nedenle bu 

virüs ailesi Koronavirus olarak isimlendilmiştir (Ibrahim ve Önem 2021; Su ve ark., 2016). 

Bu virüslerin genetik materyallerinin RNA olmasından dolayı yüksek mutasyona sahiptirler. 

Bu durum yarasa, kemirgenler, domuz, kedi, köpek, kanatlılar gibi çok geniş konak 

yelpazesine sahip olmalarına neden olur (Li ve ark., 2020; Su ve ark., 2016).  

CoV’ların boyutları yaklaşık 26-32 kb uzunluğunda, segmentsiz, tek sarmallı RNA 

özelliğindedir (Helmy ve ark., 2020). Koronavirüslerin sınıflandırılması dizi benzerliği, viral 

genom organizasyonu, viral proteinlerin antijenik özelliği, replikasyon yöntemleri, hücre ve 

doku tropizmi ve patojeni özellikleri dikkate alınarak yapılmaktadır (Artika ve ark., 2020). 

Yapılan incelemelerde SARS-CoV-2’nin ise 30 kb uzunluğunda RNA virüsü olduğu 

bildirilmiştir (Kakodkar ve ark, 2020; Mousavizadeh ve Ghasemi 2020). Ayrıca, yapısal 

olarak bu virüs dört ana yapısal proteine sahiptir. Virüsün en üst tabakasında S (spike) 

proteini bulunur. Bu protein konak seçimi, hedef hücreye reseptör bağlanması (Anjiyotensin 

Dönüştürücü Enzim 2 (ACE2) bağlanması), ve konakçı hücrelere viral girişten sorumludur 

(Luan ve ark., 2020). M ve E proteinleri virüsün şeklini belirleyen proteinlerdir. Aynı 

zamanda viral birleşmeye yardımcı olurlar (Schoeman ve Fielding 2019). N proteini RNA 

sentezi için gerekli olan proteindir (Şekil 1). Ana işlevi viral RNA genomunun uzun sarmal 

bir nükleokapsid yapısına bağlanmasını ve paketlenmesini sağlanaktır (Kang ve ark., 2020).   

SARS-CoV-2'nin S glikoproteini ile ACE2 arasındaki bağlanma affinitesi SARS-CoV’a 

oranla 10-20 kat daha yüksektir. SARS-CoV-2'nin bu özelliği çok yüksek bulaşıcı gücüne 

sahip olduğunu göstermektedir (Guo ve ark., 2020; Letko ve ark., 2020). Ayrıca, SARS-CoV-

2, S glikoproteinin ACE2’ye bağlanma gücü SARS-CoV’a göre zayıftır. Bu nedenle SARS-

CoV-2 daha hafif hastalık belirtilerine sebep olur (Dong ve ark., 2020). 
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Şekil 1. SARS-CoV-2’nin yapısı (Britannica). 

 

SARS-COV-2’İN MUHTEMEL KONAK VE ARA KONAKLARI 

SARS-CoV-2’nin Wuhan şehrinde canlı hayvan pazarındaki enfekte kişilerden yayılma 

ihtimali SARS-CoV-2’nin zoonotik kaynaklı olduğunu düşündürmektedir (Wu ve ark., 2020). 

Bu amaçla yapılan çalışmalarda daha önce insanlara bulaşan CoV’lardan SARS-CoV’un 

yarasalardan palmiye misk kedilerine ve onlarla temas eden insanlara bulaştığı, MERS-

CoV’un ise yarasalardan tek hörgüçlü develere ve onlarla yakın temasta bulunan insanlara 

bulaştığı göz önünde bulundurulduğunda SARS-CoV-2’nin de ana konakçısının yarasaların 

olma ihtimalini güçlendirmektedir (Li X, Zai J  ve ark., 2020; Totura  ve Bavari, 2019). 

Filogenetik analizlere göre, SARS-CoV-2, ACE2 reseptörüne bağlanan birçok reseptör 

bağlama alanı içerir (Swelum ve ark., 2020). Bu virüsün reseptör bağlama alanı yarasa virüsü 

RaTG13’ün (Rhinolophus affinis) ile yüksek benzerlik gösterdiği hatta mutasyona uğramış bir 

türü gibi göründüğü belirtilmiştir. Bu benzerlik SARS-CoV-2’nin yarasalardan bulaştığı 

düşüncesini arttırmaktadır (Andersen ve ark., 2020). Pangolinlerle yapılan çalışmalar ise 

pangolinlerdeki CoV ile SARS-CoV-2 arasında genetik benzerliğin olduğunu karınca yiyen 

uzun burunlu pangolinlerin SARS-CoV-2’nin ara konakçısı olabileceğini öne sürmüştür (Lam 

ve ark., 2020; Xiao ve ark., 2020).  
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Şekil 2. SARS-CoV-2’nin kökeni ve bulaşmasında insan ve hayvanların rolü. Bu şekilde 

SARS-CoV-2’ye ek olarak SARS-CoV ve MERS-CoV’un insanlara bulaştırmada varsayılan 

kökenleri ve insan hayvan etkileşimlerinde kedi, köpek gibi evcil hayvanların bu virüse 

duyarlı oldukları ve insanların bu hayvanlar için enfeksiyon kaynağı olabileceği 

görülmektedir. Hamster, afrika yeşil maymunları, Rhesus makakları, rakun köpekleri, vizon, 

yaban gelinciği, kaplan ve aslan gibi diğer hayvanlar da SARS-CoV-2’ye duyarlıdırlar. Kedi, 

hamster, yaban gelinciği virüsü birbirlerine bulaştırmaktadırlar (Kiros ve ark., 2020). 

 

İNSAN-HAYVAN ETKİLEŞİMİNDE SARS-CoV-2 

İnsanlar ve hayvanlar birbirleriyle etkileşim halindedirler. Daha önceki CoV’ların neden 

olduğu enfeksiyonlar göz önünde bulundurulduğunda yarasalarda bu virüslerin kalıcı olarak 

varolması ve asemptomatik olmasından dolayı CoV’lar için ideal rezervuar konak görevi 

görürler. Yiyecek aramak için doğada gezinirken temas ettikleri çeşitli konakçılara CoV’ları 

bulaştırmaktadırlar (Tiwari ve ark., 2020). CoV’lar aynı zamanda Malaya pangolinlerinden de 

izole edilmiştir (Xiao ve ark., 2020).  

İnsanlardan hayvanlara bulaşmada ilk bildirilen vaka Hong Kong’dan iki köpek vakasıdır. Bu 

köpeklerin sahiplerinin önce pozitif çıkmış olması insandan hayvana bulaşma sorununu 

gündeme getirmiştir (AFCD, 2020). İlk köpek 17 yaşında Pomeranya ırkı bir köpektir diğeri 

ise çoban köpeğidir. Bu köpeklerden ilkinden alınan hem oral hem nazal numunelerde pozitif 

RT-PCR sonucu vermiştir. Sonraki kan örneklerinde zayıf pozitiflik göstermiştir. sonuçlar 

köpeklerin SARS-CoV-2’ye karşı antikor ürettiği ve köpeklerde hafif enfeksiyon görüldüğünü 

göstermiştir (Almendros ve Gascoigne, 2020). Bunun yanında iki evcil kedi, dört kaplan ve üç 

aslanda da pozitif test sonuçları rapor edilmiştir. Köpekler asemptomatik olmasına rağmen 

evcil kedide kusma, ishal, nefes almada zorluk semptomları, kaplanlar ve aslanlarda ise kuru 
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öksürük ve hırıltılı solunum olduğu bildirilmiştir. Muhtemelen asemptomatik bakıcıları 

tarafından bulaştığı ihtimali yüksektir (AFCD, 2020, Gonultas ve ark., 2020).   

Hayvanlarda SARS-CoV-2 hayvan modeli çalışmaları yok denecek kadar azdır. Bir çalışmada 

daha önce MERS-CoV’a karşı aşıların ve antivirallerin değerlendirilmesinde kullanılan rhesus 

makakı, SARS-CoV amaçlı kullanıldı. Rhesus makaklarından alınan oral-nazo ve rektal 

sürüntülerde yüksek virüs tespiti ile bu hayvan modelinin hastalığın tedavisinde, aşıların ve 

antivirallerin geliştirilmesinde kullanılabileceğini gösterdi (Munster ve ark.,2020; Tiwari ve 

ark., 2020). Ayrıca yakın tarihte birçok hayvan modeli kullanılarak yapılan bir çalışmada 

gelincik, kedi, köpek, domuz, tavuk ve ördekler deneysel çalışmada kullanılmıştır (Shi ve 

ark., 2020). Bunlardan ilki insanlarda viral solunum yolu enfeksiyonlar için hayvan modeli 

oluşturmada yaygın olarak kullanılan ve hem üst hem de alt solunum yolu enfeksiyon modeli 

oluşturulan gelinciklerde SARS-CoV-2’nin etkileri araştırılmıştır.  (Chu 2008; Shi ve ark., 

2017; 2020). SARS-CV-2’nin gelinciklerde duyarlılığının anlaşılması için iki farklı ortamdan 

alınan SARS-CoV-2 suşu uygulanmıştır. Bunlardan ilki Huanan deniz ürünleri pazarından 

toplanan çevresel örneklerden izole edilen SARS-CoV-2-2/F13/enviroment/2020/Wuhan/F13 

ikincisi ise insandan izole edilen SARS-CoV-2/CTan/human/2020/Wuhan(CTan-H) 

suşlarıdır. Her iki suştan alınan örnekler gelinciklere burundan uygulanmıştır. 4. gün her iki 

gruptan 4 gelincik ötenazi edilerek nazal konka, yumuşak damak, bademcikler, trakea, 

akciğer, kalp, karaciğer, dalak, böbrekler, pankreas, ince barsak ve beyinleri çıkarılmış ve 

ayrıca Vera E6 hücrelerinde kantitatif polimeraz zincir reaksiyonu ve virüs titrasyonu ile viral 

RNA ölçümü için toplanmıştır. Gelinciklerin hepsinde nazal konka, yumuşak damak ve 

bademciklerde virüs saptanırken diğer dokularda virüse rastlanılmamıştır. Daha sonra 

gelinciklerde RNA tespiti ve virüs titrasyonunu belirlemek için 2, 4, 6, 8, 10. günlerde burun 

ve rektumdan sürüntüler alınmıştır. F13-E suşunda altı gelinciğin tümünde 2, 4, 6, ve 8. 

günlerde nazal ve rektal sürüntülerinde viral RNA tespit edilmiştir. Enfeksiyöz grupta ise 

sadece burun sürüntülerinde viral RNA görülmüştür. 2. 4. 8. 14 günlerde ötenazi edilen diğer 

gelinciklerde ise, 2 ve 4. günlerde sadece burun konkası ve yumuşak damakta, 8. günde burun 

konkası, bademcikler ve soluk borusunda virüs saptanırken, 14. günde 2 yaban gelinciğinde 

virüse rastlanılmamıştır. Sonuç olarak gelinciklerde SARS-CoV-2’nin ölüme neden olmayan 

ciddi üst solunum yolu enfeksiyonuna neden olduğu ve 8. güne kadar çoğalabildiği 

görülmüştür (Shi ve ark., 2020). Kedilerle yapılan çalışmada kedilere intranazal yolla SARS-

CoV-2 uygulanmıştır. Ayrıca solunum damlacıklarının bulaşmasını değerlendirmek amacıyla 

sağlıklı üç kedi başka kafeslerde enfekte kedilerin bulunduğu kafeslere bitişik yerleştirilmiştir.  

3 ve 6. günlerde iki hayvan ötenazi edilmiştir.  Her iki hayvanın yumuşak damaklarında, 

bademciklerinde, bir hayvanın trakeası ve diğerinin ise barsaklarında viral RNA tespit 

edilirken bu hayvanların hiç birinin akciğerinde viral RNA tespit edilmemiştir. Kafeslerle 

yerleştirilen hayvanlarda ise 5. günde dışkıda viral RNA tespit edilmiştir. Ötenazi edilen bu 

hayvanların burun konkası, yumuşak damak, bademcikler ve trakealarında viral RNA tespit 

edilmiştir. Çalışma sonuunda kedilere solunum damlacıklarıyla bulaştığı sonucuna varılmıştır. 

Yavru kedilerle tekrarlanan aynı çalışmada yavru kedilerin 3. günde öldüğü görülmüş ve 

alınan örneklerden yapılan histopatolojik incelemelerde nazal ve trakea mukozasında ve 

akciğerlerde lezyonlar tespit edilmiştir. SARS-CoV-2’nin yavru kedilerde çoğaldığı hatta 

ölümcül olabileceği sonucuna varılmıştır (Shi ve ark., 2020). Köpeklerle yapılan çalışmada, 3 

aylık av köpeklere SARS-CoV-2 (CTAN-H-PFU suşu) uygulanmıştır. 2. ve 6. günlerde 

köpeklerde rektal sürüntüde viral RNA tespit edilmiştir. 2. günde rektal sürüntü alınan hayvan 

4. gün ötenazi edilmiştir. Yapılan incelemelerde organlarda viral RNA tespit edilmemiştir. 14. 

günde köpeklerden serum toplanmış ve hepsinin seronegatif olduğu görülmüştür. Çalışma 

sonucunda köpeklerin SARS-CoV-2’ye karşı düşük duyarlılığa sahip olduğu bildirilmiştir 

(Shi ve ark., 2020). Köpeklerle yapılan çalışmada kullanılan aynı yöntem domuz, tavuk ve 
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ördeklerde de yapılmıştır. Virüsün uygulandığı ve bu hayvanlarla aynı ortamda olan diğer 

eşlerinden alınan örneklerin hiç birinde viral RNA tespit edilmemiştir (Shi ve ark., 2020). 

SARS-CoV-2’nin yarasalardan insanlara direkt olarak bulaştığı veya bu aktarımda bir ara 

konak olup olmadığı ile ilgili bir çalışma yoktur. Hayvanlardan insanlara geçen zoonoz bir 

hastalık olduğuna dair net bir bilgi de yoktur (Guo ve ark., 2020; Singhal, 2020; Zhou ve ark., 

2020). Ancak son zamanda yapılan bir araştırma bulgusu, COVID-19’un vizondan insana 

bulaştığını ileri sürmüştür. Enfekte olan bir çalışan ile aynı çiftlikteki bir vizonda bulunan 

virüs arasındaki viral dizi benzerlikleri olduğu ve asemptomatik bir vizondan bulaşan virüs 

tarafından enfekte olduğu sonucuna varılmıştır (Oreshkova ve ark., 2020). Bu çalışma ayrıca 

virüsün vizonda asemptomatik olmasından dolayı vizonun ara konakçı olma ihtimalini de 

göstermektedir(Kiros ve ark., 2020).  

 

SONUÇ 

COVID-19/SARS-CoV-2 dünya çapında hızla yayılması ve insanları çok ciddi etkilemesi 

nedeniyle gerek kaynağına yönelik gerekse tedaviye yönelik çalışmalar hız kazanmıştır. Bu 

nedenle özellikle bulaşma aşamasında tüm ihtimaller dikkatlice incelenmelidir. Mevcut 

çalışmalar virüsün insanlardan hayvanlara bulaşmasının mümkün olduğu birçok evcil 

hayvanda şiddetli bulgularla kendini gösterdiği ileri sürülmüştür. Yapılan deneysel modeller 

ise özellikle semptom gösteren hayvanların terapötik ajanlarının geliştirilmesinde 

kullanılmasına katkı sağlayacağı yönündedir. 

Hollanda’da vizonlar aracılığıyla SARS-CoV-2’nin hayvanlardan insanlara yayılabileceğinin 

de mümkün olabileceği belirtilmiştir. Ancak bu konuyla ilgili daha çok araştırmaya ihtiyaç 

vardır. Son çalışmaların ışığında insanlara hayvanlar tarafından COVID-19 bulaşma 

ihtimalinin farkında olmalıyız. Ayrıca, insanlardan da benzer şekilde özellikle evcil 

hayvanlara virüsün bulaştığı göz önünde bulundurulduğunda gerekli dikkat ve hassasiyet 

gösterilmediği durumlarda salgınla başetmenin imkansız boyut kazanacağı kaçınılmazdır. 

Hayvanların SARS-CoV’u bulaştırmasındaki rolü tam anlaşıldığında hastalığın önlenmesi ve 

kontrolü de sağlanmış olacaktır. Alınacak tedbirlerden en önemlisi insandan insana, insandan 

hayvana ve hayvandan insana bulaşmanın önüne geçmek için insanların hayvanlarla temasları 

kontrollü olmalı ve sınırlandırılmalıdır. Özellikle evcil hayvanlarla uğraşırken veya onlarla 

vakit geçirirken olağan ihtiyati tedbirler alınmalı ve hayvan sağlığı için insanlarla benzer 

şekilde karantina altına alınmalıdır.  
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ABSTRACT 

In geodesy, there are two methods to determine point positioning. These are relative and 

absolute positioning techniques. In the last years, point coordinates can be obtained with this 

techniques using online web services. While at least two GNSS receiver are needed in the 

relative techniques, Precise Point Positioning (PPP) technique, which is one of the absolute 

techniques, is carried out a GNSS receiver. PPP technique has been developed as a technique 

which is providing absolute and high positioning accuracy, using satellite and clock corrections, 

with a single GNSS receiver. In this study, GNSS receiver was shifted one centimeter interval 

and RINEX data collected were processing using web based relative (AUSPOS) and absolute 

(CSRS-PPP, magicGNSS). Data record interval was selected as 30 seconds and session 

duration was taken as 24 hours. After the coordinates obtained from web based relative and 

absolute techniques, evaluation were compared with 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm and 5 cm 

differences. In conclusion, it is observed that at 1 cm, 2 cm, 3 cm,4 cm and 5 cm, the best results 

were obtained by AUSPOS, CSRS PPP and Magic GNSS, respectively.   

Keywords: AUSPOS, CSRS-PPP, magicGNSS, Deformation Detection rate 

 

INTRODUCTION 

Global Navigation Satellite System (GNSS) technique has been used for determination of point 

positioning. at the beginning, relative positioning techniques have been used. in the relative 

positioning techniques, at least two GNSS receiver has been needed. and this makes it 

impossible the point positioning with a single GNSS receiver. Due to the conditions such as 

geographic locations of the point, density of structuring, the excess of wooded areas, etc, 

satellite configuration is adversely affected and accuracy of point positioning falls (Cai ve Gao, 

2007; Azab et al., 2011; Rizos et al., 2012; Anquela et al., 2013; Chen et al., 2013; Alkan et al., 

2014). To overcome the difficlities of the relative positioning techniques, Precise Point 

Positioning (PPP) technique, which is one of the absolute techniques, has been developed. in 

this technique, with one GNSS reveiver, point position can be determined. this advantage has 

been made the technique more atractive from relative techniques. (Zumberge et al., 1997). The 

PPP technique has become increasingly popular in recent years (Pan et al. 2017). The PPP 

method is a special case of the zero difference method and there is no need to reference stations 

and simultaneous observation for the PPP technique like point positioning methods such as 

Differential GPS and Real Time Kinematic (RTK). The point positioning is determined by the 

PPP technique using the GNSS satellite orbit and clock corrections published by centres such 

as International GNSS Service (IGS), Center for Orbit Determination in Europe (CODE), Jet 

Propulsion Laboratory (JPL). With the PPP technique, cm / dm accuracy can be achieved with 

dual frequency receivers in a global reference frame. However, many other effects such as 

receiver clock error, tropospheric delay, satellite antenna error, satellite phase rotation (windup) 

effect, tidal effect, etc., must be taken into consideration in order to obtain these accuracies. In 
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addition, the quality of the receiver-antenna equipment used, the measurement duration and the 

satellite visibility conditions, the accuracy of the information received from outside (precision 

orbit, satellite clock error etc.), the modelling success of the software used, etc. the accuracy of 

the PPP technique can reach the accuracy of cm or even more than cm (Kouba nd Héroux, 2001; 

Li and et al., 2014; Yigit et al., 2016; Kouba, 2003; El-Raggabny, 2006). Also, ambiguity 

resolution in the PPP technique can further improve the positioning accuracy to some extent 

and shorten the convergence time of PPP technique (Ge et al., 2008, Collins et al. 2008, 

Laurichesse et al., 2009, Geng et al., 2009, Li and Zhang, 2012, Li et al., 2015). Even if the PPP 

technique provides great profits in terms of cost, the disadvantage of this method is that the 

measurement duration is minimum 20 minutes (Alçay et al., 2013). Web-based relative service 

(AUSPOS( URL 1)) and web-based PPP services ((CSRS-PPP (URL-2) and Magic GNSS 

(URL-3)) are widely used to obtain point positions. 

In this study, on a mechanism, it is aimed to determine the point positions by web-based relative 

and absolute techinques by shifting the GNSS receiver at 1-cm intervals. While raw data were 

collecting, record interval was selected as 30 seconds and session duration was taken as 24 

hours. The raw data were evaluated with Web-based relative positioning service (AUSPOS) 

and Web-based PPP services (CSRS PPP and Magic GNSS). Coordinates obtained after the 

evaluation were compared with 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm and 5 cm differences. 

 

METHOD AND DATA 

GNSS SOFTWARES USED 

There are a lot of web-based relative and absolute software for processing the GNSS data. Some 

of these software are listed as AUSPOS, OPUS, CSRS-PPP, magicGNSS, APPS. 

In the study, AUSPOS, which is the one of relative techniques, and CSRS-PPP and 

magicGNSS, which are two of absolute techniques, have been used. So, in this section, these 

softwares are explained.  

WEB-BASED RELATIVE POSITIONING TECHNIQUE 

AUSPOS( is a free online GPS data processing facility provided by Geoscience Australia. 

AUSPOS takes advantage of both The IGS Stations Network and the IGS product range, and 

works with data collected anywhere on Earth. Users submit their dual frequency geodetic 

quality GPS RINEX data observed in a 'static' mode to the AUSPOS GPS data processing 

system. An AUSPOS report will be emailed to you (typically in less than ten mins) containing 

Geocentric Datum of Australia 202 (GDA2020) 1994 (GDA94) and International Terrestrial 

Reference Frame (ITRF) coordinates. The service aims to assist a variety of users from the 

private and public sector who require GDA and ITRF coordinates. This includes people 

undertaking surveys such as: Reference station positioning, Remote GPS station positioning, 

Ultra-long GPS baseline positioning, GPS connections to IGS and ARGN and APREF stations, 

High accuracy vertical GPS positioning, GPS network quality control. (URL 1) AOUSPOS has 

been processed the GNSS data using BERNESE software. The AUSPOS has been processed 

only static data. Its process simply evaluates GPS observations, and enables simultaneously 

uploading maximum 8 Receiver Independent Exchange Format (RINEX) data. RINEX data, 

antenna type information and antenna height must be inputted into the system with Upload or 

File Transfer Protocol. Results are delivered via email as Portable Document Formats ( Gökdaş 

and Özlüdemir, 2020).  
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WEB-BASED ABSOLUTE POSITIONING TECHNIQUE  

According to commercial and scientific software, web-based PPP services are free online 

services are available for users who do not require long-term professional training, do not need 

any additional software knowledge, and can easily and effortlessly use different levels of users. 

Even if there are some restrictions such as membership requirement, quota of data volume, 

version of loaded data, evaluation of data which are collected receivers which have 

single/double frequency and evaluation of used GNSS antenna according to brands and models, 

they draw a lot of attention. Detail information about web-based PPP services can be obtained 

from URL 1 and URL2. 

 

DATASET 

In this study, a single GNSS receiver was shifted by 1 cm interval on the created mechanism 

(Figure 1). 

 

Figure 1. Created mechanism 

 

Data were collected as 24 hours. The data record interval was taken as 30 seconds and the 

elevation mask was chosen as 10o. The GNSS receiver has been shifted from 0 cm to 21 cm. 

The collected data were evaluated with AUSPOS, which is one of the web-based relative 

techniques, and web-based absolute services. It has been researched how close the shift amounts 

calculated from the obtained coordinates are to the real value. As a test point in the study, the 

point which was established the form of a pillar (Figure 2).  

 

 

Figure 2. The pillar 
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RESULTS AND DISCUSSION  

The coordinates obtained from AUSPOS and CSRS-PPP, magicGNSS have been converted to 

projection coordinates. In the calculating shifting values after obtained coordinates, the length 

between i and j points is calculated; 

𝑠𝑖𝑗 = √(𝑦𝑗 − 𝑦𝑖)
2

+ (𝑥𝑗 − 𝑥𝑖)
2
   (1) 

The difference between the shifting values and the actual value is calculated; 

𝜀 = 𝑘 − 𝑠𝑖𝑗               (𝑘 = 1,2,3,4,5)   (2) 

The maximum and minimum differences are calculated for the determined differences and are 

shown in Table 1. 

 

Table 1. Calculated maximum and minimum differences for determined differences (cm) 

Software 
diff. 

Stast. 

1 

cm 

 2 

cm 

3 

cm 

4 

cm 

5 

cm 

AUSPOS 
max 

-

0.38 

-

0.41 

-

0.53 

-

0.78 

-

0.65 

min 0.39 0.34 0.46 0.37 0.47 

CSRS PPP 
max 

-

0.67 

-

0.83 

-

0.67 

-

0.63 

-

0.73 

min 0.56 0.57 0.47 0.72 0.37 

magicGNSS 
max 

-

0.78 

-

0.83 

-

1.03 

-

0.67 

-

0.82 

min 0.86 0.59 0.67 0.59 0.27 

 

The root mean squares(rms) for determined differences are calculated 

𝑚 = ±√
[𝜀𝜀]

𝑛
      (3) 

Where, n is the interval number. For example, for 1 cm, n is 20, for 2 cm, 19, for 3 cm, 18, for 

4 cm, 17 and for 5 cm, n is 16. The rms for determined differences were shown in Table 2. 

 

Table 2. The rms for determined differences (cm) 

Software 1 cm 2 cm 3 cm 4 cm 5 cm 

AUSPOS ±0.177 ±0.202 ±0.258 ±0.287 ±0.311 

CSRS PPP ±0.340 ±0.371 ±0.335 ±0.350 ±0.326 

magicGNSS ±0.429 ±0.422 ±0.481 ±0.407 ±0.366 

The graphical representations of the differences were given in Figure 3-7. 
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Figure 3. Differences from 1 cm 

 

Figure 4. Differences from 2 cm 

 

Figure 5. Differences from 3 cm 

 

Figure 6. Differences from 4 cm 
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Figure 7. Differences from 5 cm 

 

While calculating the deformation determination rates, the range of the differences from the 

real value was investigated. For this purpose, the deformation detection rates were determined 

considering the differences lies between 0.00 mm - 1 mm, 1 mm - 2 mm and greater than 2 

mm. Deformation determination rates are shown in Table 3. 

 

Table 3. Deformation determination rates 

Difterince 0 mm - 1 mm 1 mm - 2 mm 2 mm < 

1 cm 

40% 20% 25% 

40% 20% 5% 

20% 60% 70% 

2 cm 

37% 32% 5% 

32% 5% 21% 

32% 63% 74% 

3 cm 

28% 11% 22% 

22% 22% 6% 

50% 67% 72% 

4 cm 

24% 24% 12% 

18% 12% 18% 

59% 65% 71% 

5 cm 

25% 19% 6% 

19% 25% 31% 

56% 56% 63% 

 

CONCLUSION 

Many years, point coordinates have been  determined at office by using commercial or scientific 

softwares. The determination of the point coordinates by using these software, is very difficult 

and complex process. thanks to development of the tehcnology, the complex and difficult 

process has left its place to easy and cheap process. In the determining the point coordinates, 

there are two techniques which are relative and absolute. In the relative tecniques, there are 

needed at least two GNSS receivers. One GNSS reveiver is seleceted as reference station and 

the other is seleceted as rover station of which coordinates will be determining.  But, in the 
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absolute techniques, unlike the relative tecgniques, one GNSS receiver is enough for 

determining new point coordinates.  

In this study, deformation detection rate of the web-based relative and absolute techniques has 

been investigated. For these purpose, using one GNSS receiver, 24-h RINEX observations has 

been carried out on 21-consecutive days on the pillar. Every day, The GNSS receiver has been 

shifted 1 cm interval. Obtained data has been processed via AUSPOS, CSRS-PPP and 

magicGNSS. the bes results have been achived by AUSPOS. CSRS-PPP and magicGNSS have 

follow the AUSPOS. When Table 1 to Table 2 has been examined, it is clearly seen that 

AUSPOS, one of the relative positioning methods, gives the best results, as expected. when a 

comparison has been made in term of the absolute techniques, best results has been obtained by 

CSRS PPP in all of the differences. When table 3 has been examined, deformation 

determination rates seem to be close each other in all differences. Furthermore, it can be said 

that the maximum difference is 0.8 cm and this may also be due to GNSS measurement errors. 
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ÖZET 

Hemşirelik, insanların maksimum sağlık potansiyeline ulaşmalarını amaçlayan ve insanın 

bulunduğu her yerde girişimlerde bulunup hizmet sağlayabilen bir meslek grubudur. 

Hemşirelere, hasta ya da sağlıklı, genç ya da yaşlı tüm insanlara bütüncül değerlendirmelerle 

bakım planı oluşturma, eğitimler planlama ve kanıta dayalı uygulamalar geliştirme görevi 

sistemin anahtar yapı taşı olma misyonu sağlar.  Hemşireliğin amacı, bireye kendi bireysel 

bakımını yapar hale gelinceye kadar yardımcı olmak ve en kısa zamanda onun kendi bireysel 

bakımını üstlenmesini sağlamaktır. Orem’e göre hemşire insanın kendine yeterli olmadığı 

durumlar için gelişmiş bir meslektir. Tam da bu noktada yaşlı bireylerin kendilerine yeter 

durumlarındaki değişim gerontolojik yaklaşımı ön plana çıkarmaktadır. Gerontoloji, yaşlanma 

ile ilgili her türlü çalışmaları içeren bilim dalıdır. Gerontoloji bilimi, dünya nüfusu yaşlandıkça 

ve doğuştan beklenen yaşam ömrü uzadıkça gelişmeye ve önem kazanmaya başlamıştır. 

Yaşlanan bir nüfustan kaynaklanan toplumsal değişikliklerin multidisipliner araştırmalarının 

yapılması, elde edilen bilgilerin yaşlanma ile ilgili politika ve programlara uygulanabilmesi 

gerontolojinin çalışma alanlarındandır. Gerontoloji multidisiplinerdir ve yaşlanmanın fiziksel, 

zihinsel ve sosyal yönleri ve etkileri ile ilgilenir. Bunun yanı sıra yaşlılara yönelik sunulan 

sağlık bakım hizmetinin yaşlının gereksinimlerine ve bilimsel gerekçelere göre planlanması ve 

uygulanması oldukça önemlidir. Bu anlamda hemşirelik bilimi gerontolojik yaklaşımlar ve 

bakım uygulamalarında ön plana çıkar. Gerontoloji hemşireliği yaşlı bireylerin bakımı alanında 

uzmanlaşmış hemşireleri tanımlamak üzere kullanılan bir terimdir. Gerontoloji hemşiresi, 

yaşlıyı bütüncül şekilde değerlendirip, kanıta dayalı planlama ve uygulamalar yapmakla 

sorumludur. Günümüz koşullarında pandemi şartlarında yaşlı nüfus pek çok alanda diğer yaş 

gruplarından daha fazla etkilenmiştir. Yaşlıların kırılgan grupta yer alması, enfeksiyon 

hastalıkları açısından daha savunmasız olabilmeleri ve komorbid hastalıklar varlığı süreçteki 

yaşlı bakımını daha önemli bir hale getirmektedir. Gerek alınan önlemler gereği sosyal 

izolasyon yaşamaları, yakınlarının kaybı sonrası psikolojik travmalar, gerekse bakım ihtiyacı 

duymaları, bağımsız rollerinin desteklenmesi ve hastalıklardan korunma gibi konu başlıkları 

gerontoloji hemşireliğinin pandemideki önemini belirleyen parametrelerden sadece birkaçıdır.  

Bu çalışmada, Covid-19 pandemisinde en çok etkilenim yaşayan gruplardan olan yaşlıların 

bakımından primer sorumlu olan  gerontoloji hemşiresinin rollerini ve gerontolojik yaklaşımın 

pandemi sürecindeki etkilerini ortaya koymak amaçlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Gerontoloji, Yaşlılık, Hemşirelik, Pandemi 

 

ABSTRACT 

Nursing is a professional group that aims to enable people to reach their maximum health 

potential and can take initiatives and provide services wherever people are. The mission of 

creating a care plan with holistic assessments, planning trainings and developing evidence-

based practices for all people, sick or healthy, young or old, provides nurses with the mission 

of being the key building block of the system. The aim of nursing is to help the individual until 
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he/she can take care of himself/herself and to enable him/her to undertake his/her own 

individual care as soon as possible. According to Orem, a nurse is an advanced profession for 

situations where people are not self-sufficient. At this point, the change in the self-sufficient 

status of elderly individuals brings the gerontological approach to the fore. Gerontology is the 

science that includes all kinds of studies related to aging. The science of gerontology has begun 

to develop and gain importance as the world population ages and the life expectancy at birth 

increases. The fields of study of gerontology are multidisciplinary research on social changes 

resulting from an aging population and applying the obtained information to policies and 

programs related to aging. Gerontology is multidisciplinary and deals with the physical, mental 

and social aspects and effects of aging. In addition, it is very important to plan and implement 

the health care service for the elderly according to the needs of the elderly and scientific reasons. 

In this sense, nursing science comes to the fore in gerontological approaches and care practices. 

Gerontology nursing is a term used to describe nurses who specialize in the care of elderly 

people. The gerontology nurse is responsible for evaluating the elderly holistically and making 

evidence-based planning and practices. In today's conditions, under pandemic conditions, the 

elderly population has been affected more than other age groups in many areas. The fact that 

the elderly are in the vulnerable group, they can be more vulnerable in terms of infectious 

diseases and the presence of comorbid diseases make the care of the elderly in the process more 

important. Subjects such as social isolation due to the measures taken, psychological traumas 

after the loss of their relatives, need for care, supporting their independent roles and protection 

from diseases are just a few of the parameters that determine the importance of gerontology 

nursing in the pandemic. 

In this study, it was aimed to reveal the roles of the gerontology nurse, who is primarily 

responsible for the care of the elderly, who are among the groups most affected by the Covid-

19 pandemic, and the effects of the gerontological approach in the pandemic process.  

Keywords: Gerontology, Elderly, Nursing, Pandemic 

 

GİRİŞ 

Hemşirelik, insanın var olduğu her alanda, bireylerin sağlığının sürdürülüp geliştirilmesi, 

hastalıklardan korunma,  özbakımını sağlayamama durumunda nedene yönelik tanı oluşturma, 

bakımın planlanarak bağımlı fonksiyonların desteklenmesi, bağımsız fonksiyonların 

sürdürülebilirliğinin sağlanması gibi fonksiyonların tamamı şeklinde tanımlanabilir (Akın ve 

ark., 2001). Bir bilim ve sanattan oluşan hemşirelik mesleği insanla ilgilenir ve yegâne uğraş 

alanı insandır. Bu insan sağlıklı, hasta ya da sakat olabilir. Henüz doğmamış, yeni doğmuş 

bebek, çocuk, genç, yetişkin, yaşlı olabilir (Ünsal, 2017). 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yaşlılığı, “çevresel faktörlere uyum sağlayabilme yeteneğindeki 

zayıflama” şeklinde tanımlar ve kronolojik olarak “65 yaş ve üzeri” yaşı, yaşlılık yaşı olarak 

kabul eder. Yaşlı nüfusu dünyada giderek artmaktadır ve 2025 yılında, yaşlı sayısının 1,2 milyar 

olacağı, 2050 yılında ise 2 milyara çıkacağı tahmin edilmektedir (WHO, 2020).  

Buna paralel olarak, yaşlanan nüfusa sunulan sağlık hizmetlerine duyulan gereksinim de 

artmaktadır (Arpacı ve ark., 2015) Yaşlanma gerek fizyolojik gerek anatomik değişikliklerle 

organizmayı etkileyen bir süreçtir (Yazici ve Kalaycı, 2015). Yaşlılıkta meydana gelen bazı 

değişimler, fonksiyonel olarak yetersizlikleri, kronik hastalıkları ve geriatrik semptomları 

beraberinde getirdiği için yaşlının sağlık bakım ve hizmetine yönelik ihtiyacında artış ve sağlık 

bakım personeli ihtiyacını da artırmaktadır (Tekin ve Kara, 2018).  

Yaşlılık bilimini ifade eden gerontoloji; biyolojik, fizyolojik ve zihinsel yaşlanma ile birlikte 

gelişen yaşlanma sürecini ve bu süreçlerin getirdiği ekonomik, psikolojik, sosyal ve toplumsal 
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boyutlarını incelemektedir (Kaptan, 2013). Geriatri ekibinin önemli bir elemanı olan 

gerontoloji hemşiresi “yaşlıların bakım gereksinimini anlayan, geriatrik bakım ve 

rehabilitasyonunu planlayarak sağlığın korunması ve geliştirilmesi için mevcut fonksiyon 

düzeyinin devamını sağlayan ve patolojik sürecin çözümlenmesinde rol alan” kişi olarak 

tanımlanmaktadır (Kılıç, 2014; Akdemir ve Akyar, 2009). Amerikan Hemşireler Birliği 

gerontoloji hemşiresini, “yaşlı bireyin gereksinimlerini değerlendiren, bu gereksinimlerin 

karşılanması için planlama ve uygulama yapan, yaptığı uygulamaların sonuçlarını 

değerlendiren hemşiredir” şeklinde tanımlamıştır (Karadakovan, 2010). Gerontoloji 

hemşireliği; yaşlıların özgün ihtiyaçlarını anlamayı, değerlendirmeyi, geriatrik bakım ve 

rehabilitasyonu planlamada, uygulamada bilgi ve beceri ile yürütülen bakım etkinliklerini 

kapsar. Bu bakımın herhangi bir patolojik sürecin çözümlenmesine yönelik uygulamaları da 

içermesi gerekir. Ayrıca, bakım etkinliklerinin yaşlının bakımından sorumlu aile üyeleri gibi 

profesyonel olmayan bakım verenlerin gereksinim ve isteklerini de kapsaması çok önemlidir 

(Akdemir ve  Akyar, 2009) 

Yaşlıya verilen hemşirelik hizmetlerinde amaç; kişide gelişebilecek hastalıkların erken 

tanınmasını, ortaya çıkabilecek, hastalıklara neden olabilecek yetersizlikleri en aza indirmek, 

yaşlıların mümkün olabildiğince bağımsız kalmasını sağlamaktır (Biçer, 2015). Aynı zamanda 

yaşlılık dönemi, bağışıklık sistemindeki zayıflamaya bağlı olarak enfeksiyonlara daha açık 

olunan bir dönemdir. 

Birçok enfeksiyon etkeni farklı bulaş yolları ile salgınlara yol açabilir. Bu salgın hastalıklar 

etkenin virülansına bağlı olarak zamanla kendi kendini sınırlandırabilir. Ancak, yüksek 

enfektiviteye bağlı kısa ya da uzun periyotlu etkiler de ortaya çıkarabilir ( Leo , 2020). 11 Mart 

2020 tarihinde ise Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Covid-19 pandemisi ilan edilmiştir (Ekici, 

2020). Covid-19, Koronavirüs (CoV), soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu 

(MERS-CoV) ve Ağır Akut Solunum Sendromu (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS-

CoV) gibi daha ciddi hastalıklara kadar çeşitli hastalıklara neden olan büyük bir virüs ailesidir 

(Altın, 2020). Pandemiler bir kıta, hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve 

etkisini gösteren salgın hastalıkların genel ismi olarak isimlendirilmektedir (Altın, 2020) 

SONUÇ 

Pandemi sürecinden en çok etkilenen meslek grupları şüphesiz ki sağlık çalışanlarıdır. Süreçten 

etkilenimlere bakıldığında ise yaşlılar oldukça önemli risk grubudur. Yaşlı bakımında önemli 

roller üstlenen gerontoloji hemşiresinin pandemi sürecini iyi yönetmesi gerekmektedir.  Çünkü 

pandemi öncesine bakıldığında, yaşlı nüfus ölüm nedenleri arasında dünyada ilk sırada kronik 

hastalıklar yer almaktayken, günümüz pandemisinin, bu sıralamada yaratacağı değişiklik henüz 

öngörülememektedir. Viral yükün vücuda etkisinin yanısıra, karantina ve sosyal izolasyon 

yaşayan yaşlıda çeşitli sosyal ve psikolojik etkiler de görülecektir. Gerontoloji hemşiresi, 

yaşlıyı biyopsikososyal yönden değerlendirerek, etkin bakım planlamalarıyla hem 

enfeksiyondan korunma ve izolasyonu sağlamalı hem de yaşlıyı psikolojik ve sosyal yönden de 

desteklemelidir. 
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ABSTRACT 

Teaching methods has been modified all over the world during COVID-19 pandemic. To 

contain the spread of the disease and to follow safety protocols, looking forward to minimize 

the disturbances in providing education, everywhere people started adapting new approaches to 

continue education. One of those methods is distance learning using online platforms. This 

approach has increased privacy and safety concerns among parents for their children. 

Additionally, learning outcome is not same as the one from on-campus learning. Over decades, 

faculties teaching in a classroom and students listening, asking questions, taking notes and 

grasping knowledge from those lessons has been the traditional form of education system. 

Introduction of smart classes in developing countries like India was not fully successful and 

used to when the pandemic was reported. Distance learning for all the students without free 

technology resources, adapting to unfamiliar technology for the first time and lack of motivation 

among other things is still a big challenge. 

The aim of the paper is to look out on the challenges faced and evaluating various techniques 

to bring the essence of physical teaching on these online platforms. 

Key Words: Education, distance learning, technology, pandemic 

 

1. INTRODUCTION 

The motivation behind schooling is to form an individual to be great and successful in life. 

Education is an important tool which gives the direction to arrive at the destiny. It also helps in 

instilling social obligations in an individual. The fundamental center of education is to learn. 

Learning is a course of securing knowledge or abilities through study, insight, or being 

educated. A pandemic like COVID 19 can leave a severe impact on schooling and the education 

system in a country especially those following traditional form of teaching.  

The outbreak of this infectious disease across the globe has forced shutting down of educational 

establishments to control it from spreading further. Schools closure didn't just influence 

students, but their teachers and their families, it likewise has broad financial and social 

outcomes. The situation has created a necessity for the education system to adapt a flexible and 

smart method of teaching and learning system which can be accessed anywhere anytime.  

Various countries across the globe have adopted techniques in every way possible to provide 

library support, online lectures, recorded sessions, administrative support and many other 

services. This distance learning approach as a sudden change to face to face traditional teaching 

during this pandemic brought a lot more challenges than we thought. Additionally, it is crucial 

to identify the technologies that can be used, trusted, how will be used and can be managed. 
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Moreover, it puts certain questions and issues before the system. Thus it has become very much 

vital to understand the challenges and questions, to address them in order to secure the future 

of students and stability education system. 

 

2. CHALLENGES VS. OPPORTUNITIES 

We are living in a generation of innovation and the quick moving advanced world, yet there are 

difficulties faced by individuals for distance learning.  

Learning in a physical classroom versus in an internet based virtual classroom has varieties in 

result. Students are struggling more than usual to understand the concepts taught during the 

course. 

Faculties have confronted with challenges they hadn't recently anticipated. Obstacles like 

communicating the course material to their students, particularly long and complex tasks or 

assessments, dealing with technological advancements alongside are something that gave these 

faculties a really hard time. In spite of the fact that students of this generation are very much 

familiar with the technology and numerous talented educators are fairly prepared on internet 

based teachings, the trouble of "distance" can in any case propose various difficulties.  

 

2.1.  STUDENT’S PERSPECTIVE: 

Some of the major challenges faced are as follows: 

 Non availability of electronic devices with each student especially those who belong to 

poor families. 

 Unsupported softwares and network crash during exams and assignments. 

  Technical difficulties due to high usage of online platforms, poor quality audio, etc.  

 Online learning system does not have sufficient features to adjust according to deaf or 

hard of hearing students. 

 Lack of self- motivation and can be easily distracted during the sessions. 

 Number of students could not afford education because of factors like parents lost their 

jobs, one or both parents died during covid- 19 pandemic. 

 

2.2.  TEACHER’S PERSPECTIVE: 

Challenges faced the faculties are as follows: 

 No additional training related to technological advancements or extra budget. 

 Limited time to finalize teaching strategies  
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 Increased working hours to prepare for online lectures with the same or decreased pay 

scale. 

 Proper invigilation during exams are almost impossible during online exams. 

 Technical difficulties due to high usage of online platforms, poor quality audio, etc. 

 Faculties might struggle knowing whether the class is excessively troublesome or 

excessively simple for his students.  

 

2.3. FAMILIES’ PERSPECTIVE: 

Parenting is a challenge in itself. Distance learning increased concerns for parents for their 

children considering the following reasons: 

 No option but to provide electronic devices to their children at the small age of 6 years 

or even less. 

 Lack of control over what they are watching on these devices in the name of online 

classes.  

 Children are spending much more time sitting in front of the screen rather than 

participating in the physical activities. 

 Data privacy is one the major issue when the electronic devices are handled by children. 

Some other difficulties to the distance learning framework are: absence of help and 

administrations like reach to coaches, and scholastic organizers, absence of adequate time for 

the review, absence of study materials, stowed away expenses, and challenges in access and 

utilization of ICT, incapable criticism, and sensations of detachment.  

Looking on the brighter side, distance learning during this pandemic did not only brought with 

it, but also gave various opportunities to individuals to grow personally and professionally. 

Distance learning has also been preferred by individuals because of the flexible schedule of the 

courses available, reduced costs of fuel, transportation, vehicle maintenance, wide range of 

topics, networking opportunities across nations. Furthermore, it also allows sharing the 

expertise on specific subjects which might not be available locally. Number of online national 

as well as international events drastically increased past year with expert speakers sharing the 

platforms and discussing important matters at hand. Many online educational platforms like 

bijus, google, WHO etc provided certificate courses for free or at much lower rates than usual 

to develop professional skills or courses related to personal development. 
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3. PRIVACY AND HUMAN RIGHTS: ONLINE LECTURES 

Right to privacy is one of the basic human rights mentioned in the Universal Declaration of 

Human Rights, 1948 and declared as a Fundamental Right in the case of Justice Puttaswamy 

(Retd.) and Anr. v Union of India and Ors in India.  

Right to privacy means that an individual has a right to have control over personal or private 

information and as to how it can be collected or used. This particular human right is important 

as to ensure that the government is not spying on its own people, personal information is not 

being used to commit frauds, to hold the person responsible for the breach of such information, 

etc. 

When talking about the shift over to virtual classrooms on the online platforms because of the 

global pandemic situation, there arises an important question that does these virtual classes 

violates human rights in anyway?  

Lack of access to digital world by students belonging to social economic backward class leading 

to denial of education through virtual platforms does violate their human rights to some extent. 

Also, platforms like zoom meetings failing to provide end to end encryption meetings and 

supporting features like session being recorded and used later has raised concerns related to the 

right to privacy. The platform needs to work on features like annotation, which if not disabled 

can be used by participants and there have been various instances reported where participants 

have used the feature during national and international events mentioning and scribbling 

inappropriate languages while the screen is being shared by the speaker. Only removing the 

codes from the website to share device information with facebook is not sufficient. 

 

4. SUGGESTIVE MEASURES 

Distance training and virtual learning are as yet an efficient way of giving instructive substance 

without actual limitations and monetary limitations.  

Here are a few ideas that can assist the educators to bring a touch of physical classroom to their 

virtual classes with defeating the difficulties of distance learning and sparkle a genuinely new 

things: 

 Addressing the issues of students and permitting them to chip away at projects and 

assignments that they are generally keen on and can finish at their level.  

 Motivating students by commending their achievements. Commending achievement is 

a critical part of each study hall. Praising one’s prosperity not just gives you incredible actual 

inclination, it builds up the conduct you need to show whenever you face another test or 

opportunity.  

 Bringing somewhat fun making loads of glad recollections for students through 

computerized stages, discovering approaches to finish virtual workmanship illustrations, mess 

around, sing tunes, and have dance parties.  
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 Staying associated with students practically. Keeping in contact with one another 

persuades them, move them to buckle down, form confidence and certainty, and regularly 

acknowledge things about themselves that they didn't know previously.  

 Using advanced devices that are agreeable and almost easy. Setting up unique pages via 

web-based media for class correspondence and brotherhood. Showing recordings of science 

and social investigations content and even go on virtual field outings. 

 Improving student joint efforts in the homeroom. Offering assets and separation of the 

responsibility whenever possible through collaborations. 

 Scheduling expert speakers’ appearances in the live zoom study hall or Google Meets. 

We need to understand our actual role from government foundations, the private area and 

people in the public eye. Everybody is answerable for the achievement of the educational 

process.  

The objective can be accomplished by bestowing information to students and giving every one 

of the prerequisites through present day advances. The future of distance learning even after the 

pandemic this way looks promising despite the challenges as it grants access to education to a 

larger section of the population than ever before.  

We should exploit the distance learning experience to recognize the qualities and shortcomings 

that needs improvement, to add to the advancement of abilities and the upgrade of abilities, to 

set up an innovative and recognized age, prepared to lead the following stage productively and 

to accomplish the ideal global objectives, as per the prerequisites of the current era. 

 

5. REFERENCES 

1. “How to Overcome the Challenges of Distance Learning”, by The Scientific World, 25th 

November, 2020. 

2. “Challenges for Open and Distance learning (ODL) Students: Experiences from 

Students of the Zimbabwe Open University”, Journal of Education and Practice, ISSN 

2222- 1735, Vol6, No 18, 2015. 

3. “Students’ perceptions on distance education: A multinational study”, International 

Journal of Educational Technology in Higher Education, No. 18, 20th May, 2020. 

4. Online Learning: A panacea in the time of Covid- 19 crisis, Journal of Educational 

Technology Systems, June 20, 2020, https://doi.org/10.1177%2F0047239520934018  

5. Distance Education Trends: Integrating new technologies to foster student interaction 

and collaboration, by Yoany Beldarrain,, 19th Jan, 2007. 

6. “Reimagining education futures to lead learning for tomorrow”, by Som Naidu, 

Distance Education, Volume 42, 2021, Issue-3. 

35 www.izdas.org

https://doi.org/10.1177%2F0047239520934018


7. “Students’ and teachers’ perceived teaching presence in online courses”, by Yang 

Wang, David Stein and Shusheng Shen, 27th July, 2021, 

https://doi.org/10.1080/01587919.2021.1956304  

8. Centre for Environment Education. 2005. Education for a Sustainable Future. 

http://www.ceeindia.org/esf/  

9. Das, M., Kumari, R. And Saini, S. 2009. A report on selected innovative practices in 

Open and Distance Learning. New Delhi: IGNOU. 

10. Distance Education Council. 2010. Distance Education Council Handbook. New Delhi: 

DEC. 

11. The experiences, challenges, and acceptance of e-learning as a tool for teaching during 

the COVID-19 pandemic among university medical staff, by Marwa Mohamed Zalat, 

Mona Sami Hamed, Sarah Abdelhalim Bolbol, Journal Plos one, March 26, 2021 

12. Justice Puttaswamy (Retd.) and Anr. v Union of India and Ors, AIR 2017 SC 4161. 

 

36 www.izdas.org

https://doi.org/10.1080/01587919.2021.1956304
http://www.ceeindia.org/esf/


UNDERSTANDING THE REGULATION OF STOCK BROKER AND SUB BROKER 

IN CAPITAL MARKET AT GLOBAL LEVEL 

Assistant Professor Mohd. Nizam Ashraf Khan 

Assistant Professor of Law, School of Law, Galgotias University, Greater Noida, G.B. Nagar, 

U.P. India 

Amir N. Licht, Regulatory Arbitrage For Real: International Securities Regulation in a World 

of Interacting Securities Markets 2 Virginia Journal of International Law 274, 276 (1998) 

Luis F. Moreno Trevino, Access to U.S. Capital Markets for Foreign Issuers: Rule 144A 

Private Placements 16 Houston Journal of International Law 159, 163 (1993) 

ABSTRACT 

The term "securities" refers to documents indicating ownership or creditor ship, such as notes, 

stocks, treasury certificates or bonds. The owners of securities obtain certain rights in relation 

to the earnings and assets of the issuer, or from associated voting power. Securities are 

regulated to ensure that investors have accurate information about the securities and their 

value, to facilitate the trading of securities, to maintain the integrity of the trading system, and 

to prevent securities fraud. This can be achieved through regulation of the conduct of those 

who issue securities, regulation and licensure of brokers and dealers who facilitate the trade of 

securities, and even regulation of the conduct of individual investors. In this paper, the author 

would try to highlight how the stock brokers and sub brokers are playing a vital role in global 

capital market trends in all over the world especially in India. The Security Exchange Board 

of India (SEBI), in exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and 

Exchange Board of India (SEBI) Act, 1992, has made a regulation for the stock broker and 

sub broker on October 23, 1992 namely SEBI (Stock Brokers and Sub Brokers) Regulations, 

1992. The paper would be dealing with the role of the stock brokers and sub brokers in the 

changing global capital market trends in all over the world, recent development of capital 

markets and the latest case laws. 

INTRODUCTION 

The drastic development in science and technology in the last few decades has changed the 

face of the world of finance. It is more a world of transactions today than a world of relations. 

We are now witnessing the exploration of a new region in the map of financial market i.e. 

‘Securities Market’ – the market of buying and selling securities. In recent years, the 

internationalization of securities markets has accelerated its pace and broadened in scope as it 

has become easier to trade securities around the world. A growing number of countries, both 

developed and developing, are opening their stock markets to foreign investors and abolishing 

laws restricting their citizens from investing abroad. Companies that previously had to raise 

capital in the domestic market can now tap foreign sources of capital that demand lower rates 

of return. In order to do so, companies may list their stocks on foreign stock exchanges while 

investors may trade overseas.1 

Globalization of the principal securities markets has become a reality on the basis of which 

capital markets have learned to cope since the beginning of the decade. Market participants 

1 Amir N. Licht, Regulatory Arbitrage For Real: International Securities Regulation in a World of Interacting 

Securities Markets 2 Virginia Journal of International Law 274, 276 (1998) 
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have been following a clear trend toward increased interaction between markets that were 

once considered isolated. To illustrate, take the example of the European Economic 

Community, where the free movement of capital and financial services, harmonized by a 

single body of securities law, is indispensable to the realization of a single, international 

market for the exchange of goods and services. The walls of domestic capital markets that 

once made regulatory compliance a difficult task for foreign issuers are falling rapidly, and 

Indian security markets are taking an active role in this metamorphosis.2 

MEANING OF CAPITAL MARKET 

The Term ‘capital market’ has not been defined under any Indian Statute. In the layman’s 

language, capital market is the market for securities, where companies and governments can 

raise long term funds. Selling stock and selling bonds are two ways to generate capital and 

long term funds. Thus bond markets and stock markets are considered capital markets. The 

capital market is the place from where finance is raised by the companies for meeting their 

requirement of funds for new projects, modernization and expansion programmes, long-term 

working capital requirements, repayment of loans and various other purposes.3 The capital 

markets consist of the primary market, where new issues are distributed to investors, and the 

secondary market, where existing securities are traded. 

MEANING OF STOCK EXCHANGE 

Section 2 (j) of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (hereinafter referred as 

‘SCRA’) defines the term ‘stock exchange’ as anybody of individuals, whether incorporated 

or not, constituted for the purpose of assisting, regulating or controlling the business of 

buying, selling or dealing in securities. Securities and Exchange Board of India (Stock 

Brokers and Sub-Brokers) Regulations, 1992(hereinafter referred as ‘Regulation’) defines 

stock exchange as a stock exchange which is for the time being recognised by the Central 

Government or by the SEBI under section 4 of the SCRA4. It may be noted that in terms of 

section 464 (1) of the Companies Act, 2013, no association or partnership consisting of more 

than 100 persons shall be formed for the purpose of carrying on any business that has for its 

object the acquisition of gain by the association or partnership by the individual members 

thereof, unless it is registered as a company under this Act or is formed under any other law 

for the time being in force.5 Stock exchanges are usually formed either as associations or 

companies under section 8 of the Companies Act, 2013.6Stock exchange could be a regional 

stock exchange whose area of operation/jurisdiction is specified at the time of its recognition 

or national exchanges which are permitted to have nationwide trading since inception. In the 

case of V. V. Ruia vs. S. Dalmia7it has been held by the Supreme Court that the Bombay 

Stock Exchange is not an illegal association in terms of Section 11 (2)8 of the Indian 

Companies Act 1956.9 

2 Luis F. Moreno Trevino, Access to U.S. Capital Markets for Foreign Issuers: Rule 144A Private Placements 16 

Houston Journal of International Law 159, 163 (1993) 
3 K. Shekhar, SEBI Capital Issues, Debentures & Listing 03 (3rd ed., 2003) 
4 S. 4, The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 is talking about grant of recognition of stock exchanges 
5 See S. 464 (1), The Indian Companies Act, 2013 
6 See S. 8, The Companies Act, 2013 
7 AIR 1968 Bom. 347 
8 Now S. 464 (1), The Companies Act 2013 
9 Supra 3 at 1539 
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MEANING OF STOCK BROKER 

A stock broker is an intermediary who arranges to buy and sell securities on the behalf of 

clients (the buyer and the seller). According to the Regulations, a stock broker is member of a 

stock exchange and requires holding a certificate of registration from SEBI in order to buy, 

sell or deal in securities.10Thus the Indian law defines a stockbroker simply as a member of a 

recognized stock exchange. Therefore, a registered stockbroker is a member of at least one of 

the recognized Indian stock exchanges. Stockbrokers are not allowed to buy, sell, or deal 

insecurities, unless they hold a certificate granted by SEBI. Each stockbroker is subject to 

capital adequacy requirements consisting of two components: basic minimum capital and 

additional or optional capital related to volume of business. The basic minimum capital 

requirement varies from one exchange to another. A SEBI regulation requires stockbrokers of 

Bombay Stock Exchange (hereinafter referred as ‘BSE’) or National Stock Exchange 

(hereinafter referred as ‘NSE’) to maintain a minimum of Rs5 lacs (about $14,000), which is 

the largest requirement among the stock exchanges. The total numbers of registered stock 

brokers as on March 31, 2015, are 3,744.11 

MEANING OF SUB BROKER 

Sub broker is an important intermediary between stock broker and client in capital market 

segment. The trading members of the Exchange may appoint sub-brokers to act as agents of 

the concerned trading member for assisting the investors in buying, selling or dealing in 

securities. The sub-brokers are affiliated to the trading members and are required to be 

registered with SEBI. A sub-broker is allowed to be associated with only one trading member 

of the Exchange. The Regulation defines a sub broker as any person, not being a member of a 

stock exchange, who acts on behalf of a stock broker as an agent, or otherwise, to assist the 

investors in buying, selling or dealing securities through such a stockbroker12. Based on this 

definition, the sub broker is either a stock broker’s agent or an arranger for the investor. Thus, 

legally speaking, the stockbroker, as a principal, will be responsible to the investor for a sub 

broker’s conduct if a sub broker acts as his or her agent. 

However, the market practice is different from this legally defined relationship. In reality, the 

stockbroker, in general, issues a contract note of a transaction even to a registered sub broker, 

thus treating the latter as counterparty. This implicitly denies the stockbroker’s privity with 

the investor. The total numbers of registered sub-brokers at the recognized stock exchanges as 

on March 31, 2015, are 42,351.13 

SCENARIO OF SUB BROKER AS AN INTERMEDIARY PRIOR TO SEBI 

The members of the stock exchanges were procuring business from semi-urban and rural 

areas of the country through their associates called sub-brokers. This arrangement had no 

legal support because section 17 of the SCRA prohibited any other person other than that of a 

member of a recognized stock exchange carrying securities business. Sub-broker being an 

unregistered intermediary failed to carry on business diligently.  Sub-brokers were issuing a 

memo of confirmation confirming the purchase/sale of securities, which was an illegal 

contract as per Section 13 of SCRA. On many occasions, when the market turned volatile, 

10 See Regulation 2 (gb), SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) Regulations, 1992 
11 See the annual report 2014-15 of Securities and Exchange Board of India, (SEBI) 1992 available at 

http://www.sebi.gov.in/cms/sebi_data/attachdocs/1450427865050.pdf last seen on 20/09/2019 
12 See Regulation 2 (gc), SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) Regulations, 1992 
13 Supra 11 at 89. 
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many of the sub-brokers failed to meet their obligations to investors. Since the memo of 

confirmation issued by the Sub-broker remained as an illegal contract, investors were unable 

to enforce the contract before court of law. However, there were no alternative means of 

transacting business in the capital market for the investors who reside at semi-urban and rural 

areas. Due to these problems, investors were facing serious hurdles in their investment 

process and they started losing interest in the secondary market.  

Subsequently, the Stock Exchange Division of Department of Economic Affairs (hereinafter 

referred as SED), Ministry of Finance, Government of India,14 required the stock exchanges 

to devise a procedure of registration of the Sub-brokers on an urgent basis. Requirement was 

made based on recommendations of a Study Group under the Chairmanship of Shri Ajit Day, 

the then President of Calcutta Stock Exchange Association Limited, for examining the 

problem of trading in securities by dealers, sub-brokers and unregulated share trading. 

SEBI AND SUB BROKERS 

Even though the concept of registering the sub-brokers was insisted by SED during 1991 

itself, the operation of the sub brokers remained invalid due to lack of legal status of the sub 

broker. Initially, SEBI also advocated that the sub broker registration need to be organized by 

the Stock Exchanges in line with the SED.15 SEBI also insisted registration of sub-brokers by 

stock exchanges because of the invalidity of the memo of confirmation issued by them. 

Publication of SEBI Investor Grievances – Rights and Remedies, dated December 16, 1991 

supported the SED.16As a remedial measure to such invalid contracts, SEBI suggested that 

registration of sub brokers by the exchanges would lead to investors entering into a valid 

contract with the sub brokers registered by the stock exchange. But, as per SCRA, even after 

such registration, the contract note/memo of confirmation (issued by the sub-brokers) will 

remain invalid. 

LEGAL STATUS OF SUB BROKERS 

SEBI acknowledged this invalidity of the contract in its report that “The Stock Exchanges do 

not recognize the activities of sub-brokers and are, therefore, unable to entertain any investor 

complaints against the sub-brokers”.17 The uncertainty about the status of the sub broker was 

explained in clear terms in the report. The report itself said “Under SCRA, sub-brokers are 

not allowed to issue contract notes to client. The principal broker is expected to issue contract 

notes directly to the clients of a sub-broker, maintain their account and give and receive 

payments.  When the principal broker issues contract notes directly to his clients, he is legally 

responsible for all such contracts to the clients of sub-brokers on such issues as delivery, 

payment etc. In case of differences/disputes the investor can approach the Stock Exchange for 

a remedy against the principal broker who has issued the contract. 

The sub-broker is not legally liable to the clients. Though sub-brokers outside the Stock 

Exchanges have the right to issue contracts, they are completely outside the purview of Stock 

Exchanges.  It was further stated in the report that sub-broker plays a vital role in achieving a 

long term goal of expansion of securities market and they are the salesmen of the securities 

market who reach out a large mass of common investors. In view of the important role of sub-

14 See Circular vides their letter no. F/20/1/SE/91 dated September 20, 1991 
15See notification no. F.1/2/SE/89 
16 Ibid. 
17 SEBI report on August 22, 1990 on State of the Capital Market – 1989-90 reporting major developments and 

issues in the Capital Market 
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brokers in fostering the growth of the capital market and spreading the investment awareness 

among investors, SEBI appointed a working group to examine and define the role of a sub-

broker as a securities market intermediary. This working group recommended authorization 

criteria for sub-brokers, a system of regulation, monitoring and controlling of the sub-brokers 

and also to prescribe a code of conduct for brokers/sub brokers, vis-à-vis clients, other 

brokers/sub-brokers and regulatory authorities. 

POST SEBI AND PRE-DEPOSITORY ENVIRONMENT 

Stock brokers faced constraints in expanding their network to different cities due to lack of 

financial resources, knowledge of local areas, ability to service the customers of remote areas, 

etc. To overcome such problems and provide easier access to the trading platform to the 

investors spread across the vast expanse of the country, a stock broker can affiliate with a 

person having knowledge of the local clients to provide service to the clients at that location. 

The nature of function of such a person is almost comparable to that of an agent or 

intermediary.  

SUB BROKERS AS A COMPULSORY CHOICE FOR THE STOCK BROKER 

Under the computerized trading environment, the brokers were compelled to expand their 

business activity to various parts of India. The standard business model that was available to 

the stock brokers (other than that of NSE members up to 1997) was sub-broker arrangement. 

Till 1997, the members of NSE were unable to expand their activity legally through this 

model, because NSE was unwilling to recognize the concept of sub-brokers. Since the trading 

facility offered was through V-SAT, NSE was of the opinion that the Trading Members 

(Stock broker) can open their offices virtually at any part of India. Therefore, NSE was of the 

opinion that no requirement of any other intermediary exists. 

Due to the physical share certificates that were in existence, stock brokers were facing the 

serious problem of bad deliveries, apparent18 and company objections19 and this factor 

compelled the stock broker have a local entrepreneur run intermediary at each location. 

Apparent bad deliveries are detected on the spot and payments were not made to the clients. 

In case of Company Objections, large time was given (maximum of three years permitted by 

SEBI) for the buyer to return the certificates as bad/invalid to the introducing broker. 

Therefore, for rectification or replacement of Company Objections, stock broker has to 

necessarily to rely upon the local entrepreneur to get in touch with the investor who sold the 

shares through him. This had left the NSE brokers with great difficulty in their operations. 

Meanwhile, SEBI announced that the transfer forms bearing rubber stamps of unregistered 

sub-brokers are to be considered as bad delivery.20 This restriction had put the NSE members 

to a standstill condition in rural operations. Finally, NSE recognized21 the concept of sub-

brokers and asked its members to register their sub-brokers to SEBI through NSE during the 

year 1997. 

18 SEBI vide its circular no.SMD/RCG/2796/96 dated July 16, 1996 announced the Uniform Norms for 

Good/Bad Deliveries with respect to apparent bad deliveries. 
19 SEBI vide its circularno.SMD/Policy/4296/96 dated October 4, 1996 announced the Procedure for handling 

Inter Exchange and Inter Exchange Company Objections through Bad Delivery Cell. 
20  SEBI circular no.SMD/Policy/Circular/3-97 dated March 31, 1997 with effect from June 1, 1997 
21  NSE circular No. 60 (ref. No. NSE/MEM/275) dated June 12, 1997 
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RISKS ASSOCIATED IN SUB BROKER MODEL 

SEBI (Stock broker and Sub-broker) Rules, 1992 defines sub-broker as any person not being 

a member of a stock exchange who acts on behalf of a stock broker as an agent or otherwise 

for assisting the investors in buying, selling or dealing in securities through such stock 

brokers.  The code of conduct laid down under the above rules says that “a sub-broker shall 

not fail to carry out his stock broking transactions with his broker nor shall he fail to meet his 

business liabilities or show negligence in completing the settlement of transactions with 

them”. Further, the code of conduct says “A sub-broker shall execute an agreement or 

contract with his affiliating brokers who would clearly specify the rights and obligations of 

the sub-broker and the principal broker.” 

STANDARD TERMS OF BUSINESS 

A standard agreement22 which need to be executed between the Stock broker and Sub-broker 

was given by SEBI. The agreement discussed about the various duties and responsibilities of 

the Stock broker and Sub-broker. Major clauses of the agreement include, following 

prescribed code of conduct, conduct of business in the interest of each other, establishing pre-

agreed volume limits, reference and applicability of bye-laws, procedure for settling 

transactions, and collection of volume based security deposit from sub-broker etc. The 

agreement insisted collection of a security deposit from the sub-broker and that deposit to be 

remitted to the stock exchange. In the event of default of the sub-broker the deposit shall be 

made available to the Client and/or the Stock broker. In the process, a recommendation 

letter23 addressed to the Stock Exchange need to be given by the member with whom the sub 

broker requires affiliation. Even though all aspects are deliberately discussed in the agreement 

given by SEBI, the basic responsibility of paying the amount due/securities due to the client 

in the event of default of the sub-broker remained silent. 

SUB BROKERS IN NATIONAL STOCK EXCHANGE 

NSE recognized the concept of sub-brokers as stated earlier with some additions and deletions 

on procedural part of admission and conduct of business. NSE required its members to add 

the following “In the event of failure or otherwise of the sub-broker to settle and honor the 

deals entered into by the said sub-broker i.e. the sub-broker through me/us, we shall be liable 

to discharge the obligations/liabilities arising out of the said transactions” in their 

recommendation letter to be given to NSE while admitting a sub-broker.  This clause has 

compelled the stock brokers to take up the liability of the sub brokers towards the client in full 

in the event of the failure/default of the sub-broker. The clients of the sub-brokers have 

become fully secured since they can seek remedy from the stock broker /trading member of 

NSE. 

Further, NSE has strengthened the arbitration mechanism to a very great extent. Whenever, 

there was a default of the sub-broker, the investors were able to file arbitration petition and 

made claims against the stock broker.  Even though the stock broker has the inspecting 

powers of the books of sub-brokers, in real business situations, inspections were only 

covering a limited purpose. Since the sub-brokers maintain separate books of accounts, the 

stock broker has very little or no sub-broker client data. Sub-brokers failed often, whenever 

22 SEBI vide its circular no. SMD/OPG/AA/1020/96 dated March 14, 1996 circulated a standard agreement to be 

executed by the stock broker and sub-broker. 
23 Form-C SEBI along with SEBI's circular no. SMD/OPG/AA/1020/96 dated March 14, 1996 
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there was a sudden fall in the market or during high volatility. However, the stock brokers had 

to compulsorily deal with the sub-brokers because there was a strong need for local 

entrepreneur to handle company objections. While generally, a sub broker can affiliate with 

many brokers of various stock exchanges, NSE has mandated that a sub-broker can deal only 

through one Trading Member of NSE. 

CASE LAWS ON STOCK BROKER AND SUB BROKER 

The role of Stock Broker and Sub broker in the capital market is very important and very 

exhaustive. They make lots of turnover in the Securities market in terms of investments 

through the investors which helps in a prosperous economy of the country. There are few of 

the cases which have been mentioned below in a chronological manner of the date and also 

based on their role of the intermediaries in the stock market, on their registration fees etc.  

The very first case on stock broker and sub broker came in January 1993 which was decided 

by the Supreme Court on February 1, 2001 and the name of the case is B. S. E. Brokers 

Forum, Bombay &Ors. Vs. SEBI and Ors.24 

The facts of the case was that on January31, 1992, the President of India in exercise of the 

powers conferred upon him by Article 123(1) of the Constitution of India was pleased to 

promulgate the Securities & Exchange Board of India Ordinance, 1992. This Ordinance was 

subsequently replaced by the Securities & Exchange Board of India Act, 1992 ('the Act'). The 

Act was given retrospective operation with effect from January 30, 1992. Section 3 of the Act 

provided for the establishment of Securities & Exchange Board of India (SEBI) while Section 

4 provided for SEBI's Management Board (the Board). 

On April 10, 1992 on behalf of the Board, a letter was addressed to the Presidents and 

Executive Directors of all the recognized Stock Exchanges whereby the members and stock 

brokers of all the recognized Stock Exchanges in India were called upon to submit their 

applications to the Board for the purpose of registration in accordance with Section 12(1) of 

the Act. The said letter which enclosed a pro forma of the application for registration of stock 

brokers required fees to be paid by applicants for registration on a certain basis. 

But this demand of the Board led to a nation-wide agitation of stock brokers which resulted in 

the closing down of Stock Exchanges throughout India for several days. The issue which gave 

rise to this agitation was the high registration fee sought to be levied by the Board for the 

purpose of registration. Succumbing to the pressure of this agitation the Board on April 19, 

1992 issued a revised fee structure for registration of brokers giving two options. Even to this 

reduced offer (revised fee structure for registration of brokers) of the Board, the members of 

the Stock Exchanges and the stock brokers had their opposition which is evident from the 

letter dated April25, 1992 addressed to the Finance Minister of India by the Presidents of all 

the 22 Stock Exchanges which are recognized and regulated by the Union of India under the 

SCRA. By the said letter, the Stock Exchanges sought exemption from the requirement of 

registration by their members. Their further demand was that there should be, if at all 

necessary, a simplified form for registration and only nominal fee for registration of Rs. 

1,000/- payable at one time only should be collected from each of their members. 

The Union of India by a notification dated August 20, 1992 issued in exercise of powers 

conferred by Section 29 of the Act, notified the SEBI (Stock brokers and Sub-brokers) Rules, 

1992. Rule 3 of the said Rules provides that no stock broker shall buy, sell and deal in 

securities unless he holds a certificate granted by the Board. The Rule also provided that for 

24AIR 2001 SC 1010. 
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the grant of such certificate, the applicant concerned will have to pay an amount of fees for 

registration in the manner provided in the Regulation to be framed by the Board. By a 

notification dated October23, 1992 issued in exercise of the powers conferred under Section 

30 of the Act, the Board with previous approval of the Central Government notified the SEBI 

(Stock brokers and Sub-brokers) Regulations, 1992. Regulation 3(1) of the same provided that 

applications by stock brokers for grant of certificate shall be made in the prescribed Form 'A' 

through the Stock Exchange of which the said broker is admitted as a member. Regulation 6 

provided that the Board on being satisfied that the stock broker is eligible for a certificate of 

registration shall grant a certificate in Form 'D' to the stock broker and send an intimation to 

that effect to the Stock Exchange concerned. 

After coming into force of the said Regulation, the Board by its letter dated November7, 

1992, called upon the President/Executive Director of all the Stock Exchanges in the country 

to collect registration fees from each of the member broker for the year 1992 in accordance 

with the said Regulations. The members and the stock brokers of the Stock Exchanges being 

agitated by this demand, through their Stock Exchanges initiated correspondence with the 

Board as to the justification of the levy as well as the method of levy. They contended that the 

demand was excessive and the collection of the same based on turnover of a broker was 

unreasonable and arbitrary. On such complaint of the broker, the Board on December18, 1992 

appointed an Expert Committee to look into their grievances. The said Committee after 

considering the case of the parties came to the conclusion that the fee levied by the Board was 

reasonable. Having found no beneficial response to their grievances from the Government of 

India and the Board, aggrieved parties filed various writ petitions in different High Courts. 

After considering all the facts and circumstances of the case and arguments of both the 

parties, the Apex Court held that there can be more than one class of members who can be 

admitted as members of stock exchange and any of those members belonging to any of those 

classes will fall within definition of member and also held that Regulation 10 of the SEBI 

(Stock Brokers and Sub Brokers) Regulation, 1992, which talks about registration fees for the 

certificate of registration for the stock broker and sub broker member, would be validly 

applicable to members. 

Another case which came in 2008 was Nikhil Kanchanlal Vakharia vs. Securities and 

Exchange Board of India and Anr25. In this case, the Supreme Court decided on May 15, 

2008 that no provision of succession to registration is permissible under SEBI (Stock Brokers 

and Sub-Brokers) Regulations, 1992. The appellants in order to operate in the stock exchange 

has to obtain a fresh registration from the SEBI and for the first five years, he would be 

required to pay the quantum of fee linked to the turnover and thereafter at the flat rate in order 

to keep the registration in force and ordered that no provision of succession to registration is 

permissible under SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) Regulations, 1992. The question 

which calls for adjudication in this case was regarding "fee continuity benefit". 

In the year 2009, the Supreme Court in the case of S.E.B.I. vs. Saikala Associates Ltd26gave 

its decision on April 21, 2009. In this case the Apex Court held that Section 12(3) of the 

Securities and Exchange Board of India Act, 1992 confers power on the Board, by an order, 

to suspend or cancel a certificate of Registration in such manner as may be determined by 

Regulations  and further said that in case of contravention of Section 12(1) of SEBI Act, 1992 

and Rule 3 of the SEBI(Stock Brokers and Sub Brokers) Rules, 1992, the only penalty 

provided under the Act and the Regulations is of either suspension or cancellation of the 

certificate of Registration as set out in Section 12(3) of the SEBI Act. In the instant case, the 

25AIR 2008 SC 2667. 
26AIR 2009 SC 2540. 
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position of Broker/Sub-Broker in case of violation is statutorily provided under Section 12 of 

the Act, which has to be read along with Rule 3 of the SEBI (Stock Brokers and Sub Brokers) 

Rules, 1992. No power is conferred on the Tribunal to travel beyond the areas covered by 

Section 12 and Rule 3. The Court again said that "Securities Appellate Tribunal has no power 

to modify the penalty of cancellation of certificate of registration of brokers or sub brokers 

imposed by SEBI under Section 12(3)." 

In the case of Mahesh Ratilal Shah vs. Union of India and Ors27the Supreme Court upheld 

its decision on January 19, 2010 and said that the petitioner was unable to make any case of 

malafides or irregularity on the part of Bombay Stock Exchange with regard to listing and 

subsequent de-listing of scrip of M/s Presto Finance Ltd. and publication of Rules and Bye-

laws of Stock Exchange was not intended in Securities Contract (Regulation) Act, 1956, as 

otherwise some provision would have been made in the Act with regard to pre-recognition 

Rules and Bye-laws. It also held that while the Act provides for publication of amendments to 

the Rules and Bye-laws after grant of recognition, the Act is silent with regard to the 

publication of the pre- recognition Rules or Bye-laws which were already in existence and 

had been acted upon all along. 

CONCLUSION 

After doing a thorough research on understanding the regulation of Stock Brokers and Sub 

Brokers in capital market, the author would like to say that, it is the stock broker and the sub 

broker who are playing a very important role in the development of the economy of a country. 

Earlier, when the role of the stock broker and the sub broker was not so much active in capital 

markets, there was a very slow development in the capital as well as financial markets. But 

after coming in picture, the stock brokers and the sub brokers changed the whole scenario of 

the capital market and increased the interests of the foreign investors also. There is no doubt 

that India has one of the most comprehensive laws addressing capital and financial markets. 

Moreover, there is enough depth in the Indian markets to attract substantial investor interest 

through these Stock Brokers and Sub Brokers. 

Author feels that one of the prime purposes of various stock brokers and sub brokers is not 

only to regulate the market but also to promote it and therefore, our regulators must once 

again reconsider the various regulations from the point of view of the issuer company. The 

role of Stock Brokers and the Sub Brokers has been very much expanded nowadays. The 

global capital markets depend upon these stock brokers and the sub brokers of the Stock 

Exchange. The scenario of the present investment by an investor totally depends upon the 

stock brokers and the sub brokers. The reason behind it is that the investors have lots of 

money, but do not have much experience and knowledge about the stock market and 

investment plans but the stock brokers and the sub brokers in comparison to those investors 

have more experience and knowledge of the stock market and investment plans. Thus, we can 

say that these stock brokers and the sub brokers play a very pivotal role between an investor 

and the stock market. They are the real intermediary for the investors. 

The Indian capital market has come a long way in the past decade and a half. In retrospect, the 

decision in 1992 to open the Indian Capital markets to institutional investors from abroad and 

the establishment of the National Stock Exchange have turned out to be two major landmarks 

in the evolution of our capital markets. The importance of capital markets in the pricing of 

risk and opportunity is recognised as essential for financial stability all over the world. 

Financial markets are more susceptible than other markets to asymmetric information. Such 

27AIR 2010 SC 676. 
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asymmetry encourages non-transparency and creates opportunities for excessive profiteering. 

It not only discourages more widespread participation in the markets, but also enables market 

manipulation. 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, cinsiyet eşitsizlik endeksinin ülkelerin kültürel faktörleri açısından 

incelenmesidir. Çalışmada Hofstede’in güç mesafesi, belirsizlikten kaçınma, bireycilik, 

erillik, uzun döneme odaklanma ve hoşgörü boyutları dikkate alınarak, ülke grupları açısından 

cinsiyet eşitsizlik endeksi dikkate alınarak incelenmiştir. Çalışmada SPPS 24 istatistiksel 

analiz programından yararlanılmıştır. Ülkeler Batı Avrupa ve Diğer ülkeler, Doğu Avrupa 

ülkeleri, Asya ve Pasifik ülkeleri, Latin Amerika ve Karayipler ülkeleri ile Afrika ülkeleri 

şeklinde 5 grup olarak incelenmiştir. Araştırmanın analiz sonuçları incelendiğinde cinsiyet 

eşitsizlik endeksinin kültür boyutlarından genel anlamda etkilendiği ve toplumda kabul edilen 

sosyal normlar doğrultusunda ülkelere göre farklılaşmasında etkili olduğu görülmüştür. Güç 

mesafesi, uzun döneme odaklanma ve erillik boyutları yüksek değerlerde çıkan ülkelerde 

cinsiyet eşitsizlik endeksinin de yüksek olduğu görülmüştür. Ancak bireycilik ve hoşgörü 

kültür boyutlarının yüksek olduğu ülke gruplarında cinsiyet eşitsizliği endeksinin düşük 

olduğu belirlenmiştir. Ülke grupları açısından güç mesafesinin yüksekliği açısından ülke 

grupları da Afrika, Latin Amerika ve Karayipler, Asya ve Pasifik, Doğu Avrupa ve Batı 

Avrupa şeklindedir. Belirsizlikten kaçınma derecesi açısından incelendiğinde sıralamanın 

Doğu Avrupa, Batı Avrupa, Latin Amerika ve Karayipler, Asya ve Pasifik ile Afrika şeklinde 

olduğu görülmektedir. Uzun döneme odaklanma açısından incelendiğinde sıralamanın Batı 

Avrupa ve Diğer Devletler, Doğu Avrupa, Asya ve Pasifik, Latin Amerika ve Afrika şeklinde 

olduğu görülmektedir. Hoşgörü açısından sıralamanın ise Batı Avrupa ve Diğer Devletler, 

Doğu Avrupa, Asya ve Pasifik, Latin Amerika ve Karayipler ile Afrika şeklinde olduğu 

görülmektedir. Cinsiyet eşitsizlik endeksi açısından ülke grupları incelendiğinde ise 

sıralamanın yüksekten düşüğe doğru Afrika, Latin Amerika ve Karayipler, Asya ve Pasifik, 

Doğu Avrupa ve Batı Avrupa şeklinde olduğu görülmektedir. İlgili değerlere ilişkin regresyon 

analizi sonuçlarına bakıldığında cinsiyet eşitsizlik endeksinin güç mesafesi, bireycilik, uzun 

döneme odaklanma ve ülke gruplarına göre anlamlı bir model oluşturduğu görülmüştür. Buna 

göre güç mesafesi cinsiyet eşitsizlik endeksinin %16’sını, bireycilik %30’unu, uzun döneme 

odaklanma%23’ünü, bulunulan ülke grubu ise %0,86’sını açıkladığı görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Cinsiyet eşitsizliği, Cinsiyet eşitsizlik endeksi, Hofstede kültür boyutları 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to examine the gender inequality index in terms of cultural factors of 

countries. In the study, Hofstede's power distance, uncertainty avoidance, individualism, 

masculinity, long-term focus and tolerance dimensions were taken into account, and gender 

inequality index was taken into account in terms of country groups. SPPS 24 statistical 

analysis program was used in the study. Countries were examined in 5 groups as Western 
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European and Other countries, Eastern European countries, Asian and Pacific countries, Latin 

American and Caribbean countries and African countries. When the analysis results of the 

research were examined, it was seen that the gender inequality index was affected by the 

cultural dimensions in general and it was effective in the differentiation according to the 

countries in line with the social norms accepted in the society. It has been observed that the 

gender inequality index is also high in countries with high power distance, long-term focus 

and masculinity dimensions. However, it was determined that the gender inequality index was 

low in country groups where the cultural dimensions of individualism and tolerance were 

high. In terms of the high power distance in terms of country groups, country groups are 

Africa, Latin America and the Caribbean, Asia and the Pacific, Eastern Europe and Western 

Europe. When analyzed in terms of uncertainty avoidance, it is seen that the ranking is 

Eastern Europe, Western Europe, Latin America and the Caribbean, Asia and the Pacific, and 

Africa. When analyzed in terms of long-term focus, it is seen that the ranking is Western 

Europe and Other States, Eastern Europe, Asia and the Pacific, Latin America and Africa. In 

terms of tolerance, the order is Western Europe and Other States, Eastern Europe, Asia and 

the Pacific, Latin America and the Caribbean, and Africa. When country groups are analyzed 

in terms of gender inequality index, it is seen that the ranking is Africa, Latin America and the 

Caribbean, Asia and the Pacific, Eastern Europe and Western Europe from high to low. 

Looking at the results of the regression analysis regarding the relevant values, it was seen that 

the gender inequality index formed a meaningful model according to power distance, 

individualism, long-term focus and country groups. Accordingly, it was seen that power 

distance explained 16% of the gender inequality index, 30% of individualism, 23% of long-

term focus, and 0.86% of the country of residence.  

Keywords:  Gender inequality, Gender inequality index, Hofstede cultural dimensions 

 

GİRİŞ  

Eşitlik kavramı, “bireyin bütün yeteneklerini, tam ve özgürce geliştirebilecekleri toplumsal 

ortamın yaratılması”, olarak tanımlanmaktadır (Karakaş & Çevik, 2016, s. 69). Toplumsal 

cinsiyet tanımı, “cinsiyet” ve “toplumsal cinsiyet” kavramları arasındaki ayrıma 

dayanmaktadır. “Cinsiyet”, kavramı kadın ve erkek arasındaki evrensel biyolojik farklılıklara 

dayanmaktayken, “toplumsal cinsiyet” kavramı ise kadın ve erkeklerin toplumsal rolleri 

arasındaki ilişkileri belirli bağlam temeline göre tanımlamakta, kadın ve erkek rollerinin 

toplum temelinde sosyal olarak nasıl kurulduğunu açıklamaktadır. Bu açıdan toplumsal 

cinsiyetin getirmiş olduğu roller dinamiktir ve içeriği de zaman ve yere göre değişiklik 

göstermektedir. Kısacası toplumsal cinsiyet, toplumun bireye yüklediği roller, görevler, 

sorumluluklar, toplumun bireyi nasıl gördüğü ve ondan beklentilerine göre şekillenmektedir 

(Yıldırım, Ergüt, & Camkıran, 2017, s. 38). Bu kapsamda toplumsal cinsiyetin üç temel 

unsuru olarak “toplumsal belirlenme”, “öğrenme”, “değişme” unsurları üzerinde 

durulmaktadır. Kadınların ve erkeklerin davranışları içinde bulundukları toplum tarafında 

şekillendirilmekte ve toplumda cinsiyetlere atfedilen roller öğrenilmektedir. Ayrıca bu roller 

toplumsal değişim süreçleri ile de yeniden şekillenmektedir. Kadınların ve erkeklerin kişilik 

özellikleri, davranış biçimleri ve toplumda üstlendikleri roller toplumsal değişimle birlikte 

dönüşüme uğramaktadır (Karakaş & Çevik, 2016, s. 69). 

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği endeksi, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin üreme sağlığı, 

güçlendirme ve işgücü piyasasının ele alındığı verilerden oluşan bir ölçüdür. Üreme sağlığı 

göstergeleri anne ölüm oranı ve adolesan doğum oranıdır. Güçlendirme göstergeleri, 

kadınların sahip olduğu meclis sandalyesinin yüzdesi ve cinsiyete göre en azından orta 

öğrenime sahip nüfusun yüzdesidir. İşgücü piyasası göstergesi cinsiyete göre işgücüne 
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katılımdır. Düşük bir GII değeri, kadınlar ve erkekler arasındaki düşük eşitsizliği gösterir 

(United Nations Development Programme, 2021).  Sayısal olarak cinsiyet eşitsizliği değeri 

azaldıkça cinsiyetler arası toplumdaki eşitsizlik de azalmaktadır. Cinsiyetler arasındaki 

eşitsizlik arttıkça, sadece kadınlar ya da sadece erkekler değil, her iki cinsiyetin de bu 

durumdan olumsuz yönde etkilendiği görülmüştür. Bununla birlikte kadınların halk sağlığı 

açısında da riskli kabul edilen gruplar içinde olması, erkeklere göre eşitsizliklere daha duyarlı 

olacağı ve eşitsizliklerden daha fazla etkileneceği öngörülmektedir (Öztürk & Uyar, 2020, s. 

21). Akgül (2020) çalışmasında, cinsiyet eşitsizliğinin azalması ile mutluluk oranının artması 

arasında doğrudan bir ilişki olduğunu belirlemiştir. Bu kapsamda mutluluk endeksinin (gelir 

eşitsizliği, sağlık koşulları, sosyal destek, özgürlük, cömertlik, algılanılan yolsuzluk, 

adaletsizlik, ayrımcılık, düşük gelir, güvenlik, işsizlik) ölçülmesinde kullanılmakta olan 

parametreler göz önüne alındığında problemlerin ortak çözüm anahtarı olarak cinsiyet 

eşitsizliği olduğunu belirtmiştir (Akgül, 2020, s. 172). Çünkü sosyal normlar toplum içinde 

ayrışmaya neden olabilmekte ve bunun sonucunda da ayrımcılık durumu oluşabilmektedir. 

Politika ve kanunlar kişilere eşit haklar tanısa bile son sözü söyleyen sosyo-kültürel normlar 

olabilmektedir. Bu yüzden cinsiyet eşitsizliği konusunda değerlerin bir bakıma kültürel 

normları da yansıttığı söylenilebilir (Zor, 2020, s. 49). Bu kapsamda çalışmada Hosftede’in 

kültür boyutlarının ayrı ayrı cinsiyet eşitsizliği endeksi açısından incelenmesi hedeflenmiştir. 

 

HOFSTEDE KÜLTÜR BOYUTLARI 

Kültürel modeller, bireyler ve grupların toplumdaki hareketleri için temel problemlerin 

kalıplarını tanımlar. Bunlar, otorite ile ilişkiler, benlik kimliği ve benlik kavramı, çatışmaların 

nedeni görülen ikilemler ve bunlarla başa çıkmaktır (Mooij & Hofstede, 2015, s. 87).  

Güç mesafesi, gücün eşit olmayan bir şekilde dağıtılmasını kabul etme ve bekleme 

derecesidir. Bu durum eşitsizliği temsil etmektedir. Bir toplum içindeki eşitsizlik düzeyinin 

liderler kadar takipçileri tarafından da onaylandığını öne sürer (Traquandi , 2016, s. 3-4). Güç 

mesafesini  yüksek olduğu toplumlarda güç toplumun bir gerçeğidir, meşruiyeti önemsizdir, 

ebeveynler çocuklara itaat etmeyi öğretirler, yaşlı insanlara hem saygı duyulur hem de 

korkulur, öğretmen merkezli bir eğitim modeli mevcuttur, hiyerarşi varoluşsal eşitsizlik  

anlamına gelir, astlar ne yapacaklarının kendilerine söylenmesini bekler, otokratik hükümetler 

baskındır, sıklıkla yolsuzluk gerçekleşir ve örtbas edilir, toplumda gelir dağılımında yüksek 

oranda dengesizlik mevcuttur, dinlerde rahip hiyerarşisi mevcuttur. Güç mesafesi düşük olan 

toplumlarda ise güç kullanımı meşru olmalı ve iyi ve kötü kriterlere tabi olmalıdır. 

Ebevenyler çocuklarına eşit davranır, öğrenci merkezli eğitim modeli hakimdir, hiyerarşi 

sadece kolaylık sağlamak için oluşturulmuştur ve rollerin eşitsizliği anlamına gelir, astlar 

kendilerine danışılmasını bekler, yolsuzluk nadir olarak görülür ve skandallar kariyerleri 

bitirir, toplumda gelir dağılımı olabildiğince eşittir, dinlerde de insanların eşitliğine vurgu 

yapılır, yaşlı insanlara karşı korku yoktur (Hofstede, 2011, s. 9). 

Bireycilik, bireylerin gruplara entegre olma derecesidir. Bireyler arasındaki bağların gevşek 

olduğu bir toplumu ifade eder (Brewer & Venaik, 2011, s. 438). Kollektivizm’in karşı 

tutumudur. Bireycilik yüksekse, bireyler arasındaki bağların daha gevşek olduğu toplumları 

ifade eder. Bireyin sadece kendinden ve yakın ailesinden sorumlu olması beklenir. 

Kollektivist tarafta ise insanların doğuştan itibaren güçlü ve birbirine bağlı iç gruplara entegre 

edildiği, bireylere genellikle geniş ailenin tüm sorumluluğunu taşıdığı roller biçilmektedir 

(Traquandi , 2016, s. 3-4). Bireyci kültürlerde “ben” bilinci oturmuştur, gizlilik hakkı 

önemlidir, kişisel görüşün önem kazanması, eğitimin amacının nasıl öğrenileceğinin 

öğretilmesi, görevin ilişkiye üstün gelmesi önem kazanırken; kollektivist kültürlerde, “biz” 

bilinci hakimdir, bireyler grup içi yada grup dışı olarak sınıflandırılırlar, normların ihlal 
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edilmesi utanç duygusuna yol açar, eğitimin amacı nasıl yapılacağını öğrenmektir, ilişkiler 

göreve üstün gelir ve uyumun her zaman korunması gerektiği inancı hakimdir (Hofstede, 

2011, s. 11). 

Erillik ve dişillik kavramı toplumda cinsiyetler arasındaki rollerin dağılımını ifade eder. İddia 

ve rekabetin ön planda olduğu toplumlar eril olarak tanımlanırken, mütevazi, sevecen 

değerlere sahip toplumlar ise dişil olarak tanımlanmaktadır (Traquandi , 2016, s. 3-4). Eril 

kültürlerde cinsiyetler arasında yüksek düzeyde duygusal ve sosyal rol farklılaşması, iddia ve 

hırsın ön plana çıkması, güçlü olana hayranlık, işin aileden üstün gelmesi, babaların olaylarla 

ilgilenmesi, annelerin ise duygusal açıdan destekleyici olması; seçilmiş siyasi pozisyonda az 

sayıda kadın oluşu, kızlar ağlar, erkekler ağlamaz düşüncesinin yaygınlığı, aile büyüklüğüne 

babaların karar vermesi yaygın olan durumdur. Dişil kültürlerde ise aile- iş dengesinin 

oluşturulmuş olması, cinsiyetlerin arasında minimum düzeyde duygusal ve sosyal rol 

farklılaşması, erkek ve kadınların mütevazi ve sevecen olması gibi değerlere önem atfedilir 

(Hofstede, 2011, s. 12). 

Belirsizlikten kaçınma, bir toplumun belirsizliğe olan toleransı ile ilgilenir. Toplumu 

yapılandırılmamış olan durumların ne derece rahatsız ettiği ile ilgili bir kavramdır. 

Yapılandırılmamış durumlar yeni, bilinmez ve şaşırtıcı olarak bulunurlar. Belirsizlikten 

kaçınan toplumlar katı yasalar ve kurallar çerçevesinde şekillenir. Belirsizliği kabul eden 

kültürler alışkın olduklarından farklı görüşlere karşı daha hoşgörülüdürler. Mümkün 

olduğunca daha az kurala sahip olmaya çalışırlar (Traquandi , 2016, s. 3-4). Genel olarak bir 

toplumdaki belirsiz bir gelecek karşısında oluşan stres düzeyi ile ilgili olduğu söylenebilir 

(Hofstede, 2011, s. 8). 

Uzun döneme odaklanma, ile ilişkili değerler tutumluluk ve azimdir. Kısa döneme odaklanma 

ile ilgili değerler ise geleneğe saygı, sosyal yükümlülükleri yerine getirme ve kişinin imajını 

koruma olarak tanımlanır (Traquandi , 2016, s. 3-4). Uzun döneme odaklanmanın temelinde 

hayattaki önemli olayların gelecekte meydana geleceği, insanların koşullara uyum sağlaması 

gerektiği, geleneklerin değişen koşullara uyarlanabileceği, başka ülkelerden de 

öğrenebilecekleri olduğu, başarının çaba ile olduğu inancının hakim olduğu, ülkelerdeki refah 

düzeyinin ekonomik büyümeye bağlı olduğu inancının kabul edildiği toplumlar uzun döneme 

odaklanma eğilimindedirler (Hofstede, 2011, s. 15). Bu kültür boyutu temelini Konfüçyüs 

felsefesinin dinamizminden almaktadır (Bearden, Money, & Nevins, 2006, s. 196). 

Hoşgörü ve kısıtlama, hayattan zevk alma ve doyum gibi temel insan arzularının kontrolü ile 

ilgilidir (Hofstede, 2011, s. 8). Hoşgörü, hayattan zevk almak ve eğlenmekle ilgili temel ve 

doğal insan arzularının nispeten özgürce tatmin edilmesine izin veren bir toplum anlamına 

gelir. Kısıtlama, ihtiyaçların tatminini kontrol eden ve katı sosyal normlar aracılığıyla 

düzenleyen bir toplum anlamına gelir. Hoşgörü Güney ve Kuzey Amerika'da, Batı Avrupa'da 

ve Sahra Altı Afrika'nın bazı bölgelerinde hüküm sürme eğilimindedir. Doğu Avrupa'da, 

Asya'da ve Müslüman dünyasında kısıtlama hakimdir (Hofstede, 2011, s. 15-16). 

 

ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Çalışmada kültürel değerler boyutlarından Hofstede’in güç mesafesi, erillik, bireycilik, uzun 

döneme odaklanma, belirsizlikten kaçınma ve hoşgörü değerlerine ilişkin veriler kullanılarak 

(Hofstede Insight, 2021), cinsiyet eşitsizliği endeksine (GII) (Human Development Report 

Office , 2021) ilişkin değerler karşılaştırılmıştır. Bu kapsamda kültürün cinsiyet eşitsizliği 

üzerindeki etkileri ülke grupları açısından incelenmiştir. Ülke grupları Birleşmiş Milletler 

Bölgesel Grupları dikkate alınarak oluşturuluştur (United Nations, 2021). Ülkeler 5 

kategoriye ayrılarak şu şekilde incelenmiştir: 1-Afrika Grupları; 2-Asya ve Pasifik Grubu; 3-
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Batı Avrupa ve Diğer Devletler Grubu; 4-Doğu Avrupa Grubu; 5-Latin Amerika ve 

Karayipler Grubu şeklindedir. Araştırmanın verileri SPSS 24 istatistiksel analiz programı 

kullanılarak incelenmiştir. Araştırma kapsamında 5 ülke grubu, toplam 111 ülkeyi 

kapsamaktadır. 

Tablo 1: Birleşmiş Milletler Bölgesel Grupları 

Afrika Grubu 
Asya ve Pasifik 

Grubu 

Batı Avrupa ve  
Doğu Avrupa 

Grubu 

Latin Amerika ve 

Diğer Devletler Grubu 
 Karayipler 

Grubu 

Cezayir Bengladeş Avustralya Arnavutluk Arjantin 

Angola Butan Avusturya Ermenistan Bolivya 

Burkina Faso Çin Belçika Azerbaycan Brezilya 

Ekvador Fiji Kanada Belarus Şili 

Mısır Hindistan Danimarka Bosna Hersek Kolombiya 

Etiyopya Endonezya Finlandiya Bulgaristan Kosta Rika 

Gana İran Fransa Hırvatistan 

Dominik 

Cumhuriyeti 

Kenya Irak Almanya Çek Cumhuriyeti El Salvador 

Libya Japonya Yunanistan Estonya Guatemala 

Malawi Ürdün İzlanda Gürcistan Jamaika 

Fas Kazakistan İrlanda Macaristan Meksika 

Mozambik Kuveyt İsrail Litvanya Panama 

Namibya Lübnan İtalya Moldova Paraguay 

Nijerya Malezya Lüksemburg Karadağ Peru 

Sao Tome Ve 

Principe Nepal Malta Kuzey Makedonya Surinam 

Senegal Pakistan Hollanda Polonya 

Trinidad Ve 

Tobago 

Sierra Leone Katar Yeni Zelanda Romanya Uruguay 

Güney Afrika Suudi Arabistan Norveç Rusya Venezuela 

Tunus Singapur Portekiz Sırbistan   

Zambiya Güney Kore İspanya Slovakya   

  Sri Lanka İsveç Slovenya   

  Suriye İsviçre Ukrayna   

  Tayvan Birleşik Krallık     

  Tayland 

Amerika Birleşik 

Devletleri     

  Türkiye       

  

Birleşik Arap 

Emirlikleri       

  Vietnam       

Kaynak: (United Nations, 2021) 

Tablo 1’de ülkelerin Birleşmiş Milletlerin ülke gruplarına göre ayrımı verilmiştir. 

Tablo 2’de araştırmada kullanılan verilere ilişkin tanımlayıcı istatistiklere yer verilmiştir. 
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Tablo 2: Tanımlayıcı İstatistikler 

  N Minimum Maximum Özet Ortalama Std. Sapma 

ülke grubu 111 1 5 324 2,92 1,349 

bireycilik 111 6 91 4156 37,44 21,382 

erillik 111 5 100 5253 47,32 17,491 

belirsizlikten kaçınma 111 8 100 7541 67,94 21,153 

uzun döneme odaklanma 111 4 180 5728 51,60 33,821 

hoşgörü 111 2 100 4193 37,77 25,793 

güç mesafesi 118 11 100 7871 66,70 20,510 

cinsiyet eşitsizliği endeksi 108 0,03 0,64 30,20 0,2796 0,17453 

Valid N (listwise) 108           

Örneklemdeki N değerindeki farklılık bazı ülkelere ilişkin verilerin eksik olmasından 

kaynaklanmaktadır.  

 

Tablo 3: Normallik Testi Sonuçları 

ülke grubu 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

güç mesafesi 

Afrika Grubu 0,256 17 0,004 0,897 17 0,062 

Asya ve Pasifik Grubu 0,111 18 ,200* 0,958 18 0,568 

Batı Avrupa ve Diğer Devletler 

Grubu 
0,182 24 0,038 0,950 24 0,270 

Doğu Avrupa Grubu 0,252 22 0,001 0,863 22 0,006 

Latin Amerika ve Karayipler Grubu 0,134 17 ,200* 0,964 17 0,698 

erillik 

Afrika Grubu 0,210 17 0,044 0,909 17 0,096 

Asya ve Pasifik Grubu 0,177 18 0,141 0,922 18 0,139 

Batı Avrupa ve Diğer Devletler 

Grubu 
0,144 24 ,200* 0,917 24 0,050 

Doğu Avrupa Grubu 0,176 22 0,075 0,917 22 0,066 

Latin Amerika ve Karayipler Grubu 0,187 17 0,118 0,930 17 0,218 

bireycilik 

Afrika Grubu 0,146 17 ,200* 0,897 17 0,059 

Asya ve Pasifik Grubu 0,262 18 0,002 0,891 18 0,041 

Batı Avrupa ve Diğer Devletler 

Grubu 
0,119 24 ,200* 0,946 24 0,222 

Doğu Avrupa Grubu 0,239 22 0,002 0,821 22 0,001 

Latin Amerika ve Karayipler Grubu 0,186 17 0,119 0,903 17 0,075 

belirsizlikten kaçınma 

Afrika Grubu 0,204 17 0,058 0,917 17 0,132 

Asya ve Pasifik Grubu 0,152 18 ,200* 0,948 18 0,387 

Batı Avrupa ve Diğer Devletler 

Grubu 
0,125 24 ,200* 0,953 24 0,322 

Doğu Avrupa Grubu 0,234 22 0,003 0,837 22 0,002 

Latin Amerika ve Karayipler Grubu 0,310 17 0,000 0,680 17 0,000 

uzun döneme odaklanma 

Afrika Grubu 0,290 17 0,001 0,811 17 0,003 

Asya ve Pasifik Grubu 0,133 18 ,200* 0,954 18 0,484 

Batı Avrupa ve Diğer Devletler 

Grubu 
0,130 24 ,200* 0,968 24 0,619 
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Doğu Avrupa Grubu 0,136 22 ,200* 0,914 22 0,057 

Latin Amerika ve Karayipler Grubu 0,344 17 0,000 0,694 17 0,000 

hoşgörü 

Afrika Grubu 0,261 17 0,003 0,825 17 0,004 

Asya ve Pasifik Grubu 0,142 18 ,200* 0,911 18 0,091 

Batı Avrupa ve Diğer Devletler 

Grubu 
0,179 24 0,04 0,855 24 0,003 

Doğu Avrupa Grubu 0,165 22 0,125 0,910 22 0,048 

Latin Amerika ve Karayipler Grubu 0,195 17 0,085 0,892 17 0,050 

cinsiyet eşitsizliği endeksi 

Afrika Grubu 0,240 17 0,010 0,936 17 0,276 

Asya ve Pasifik Grubu 0,168 18 0,194 0,903 18 0,064 

Batı Avrupa ve Diğer Devletler 

Grubu 
0,137 24 ,200* 0,884 24 0,010 

Doğu Avrupa Grubu 0,158 22 0,164 0,947 22 0,274 

Latin Amerika ve Karayipler Grubu 0,185 17 0,125 0,924 17 0,173 

güç mesafesi 

ülke grubu 

düşük 0,510 16 0,000 0,405 16 0,000 

orta 0,187 17 0,117 0,913 17 0,111 

yüksek 0,269 47 0,000 0,808 47 0,000 

çok yüksek 0,324 28 0,000 0,825 28 0,000 

 
çok düşük 0,253 3   0,964 3 0,637 

cinsiyet eşitsizliği endeksi 

çok düşük 0,200 3   0,995 3 0,860 

düşük 0,229 16 0,025 0,795 16 0,002 

orta 0,192 16 0,118 0,884 16 0,045 

yüksek 0,162 45 0,005 0,924 45 0,006 

çok yüksek 0,188 28 0,012 0,918 28 0,031 

erillik 

ülke grubu 

çok düşük 0,300 10 0,011 0,841 10 0,045 

düşük 0,206 25 0,008 0,838 25 0,001 

orta 0,192 42 0,000 0,906 42 0,002 

yüksek 0,215 20 0,016 0,896 20 0,034 

çok yüksek 0,385 3   0,750 3 0,000 

cinsiyet eşitsizliği endeksi 

çok düşük 0,351 10 0,00 0,672 10 0,000 

düşük 0,136 25 ,200* 0,942 25 0,168 

orta 0,135 42 0,052 0,930 42 0,013 

yüksek 0,185 20 0,072 0,891 20 0,028 

çok yüksek 0,268 3   0,950 3 0,571 

bireycilik 

ülke grubu 

çok düşük 0,300 10 0,011 0,841 10 0,045 

düşük 0,206 25 0,008 0,838 25 0,001 

yüksek 0,215 20 0,016 0,896 20 0,034 

çok yüksek 0,385 3   0,750 3 0,000 

cinsiyet eşitsizliği endeksi 

çok düşük 0,152 26 0,126 0,924 26 0,054 

düşük 0,120 39 0,166 0,942 39 0,044 

orta 0,244 17 0,008 0,802 17 0,002 

yüksek 0,306 15 0,001 0,640 15 0,000 

çok yüksek 0,315 3   0,890 3 0,356 
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belirsizlikten kaçınma 

ülke grubu 

çok düşük 0,260 2         

düşük 0,381 10 0,000 0,640 10 0,000 

orta 0,215 30 0,001 0,855 30 0,001 

yüksek 0,217 26 0,003 0,867 26 0,003 

çok yüksek 0,250 40 0,000 0,848 40 0,000 

cinsiyet eşitsizliği endeksi 

çok düşük 0,260 2         

düşük 0,159 10 ,200* 0,904 10 0,240 

orta 0,205 30 0,002 0,859 30 0,001 

yüksek 0,138 26 ,200* 0,901 26 0,016 

çok yüksek 0,111 40 ,200* 0,953 40 0,093 

uzun döneme odaklanma 

ülke grubu 

çok düşük 0,233 17 0,014 0,777 17 0,001 

düşük 0,173 34 0,011 0,857 34 0,000 

orta 0,218 19 0,018 0,909 19 0,070 

yüksek 0,339 19 0,000 0,733 19 0,000 

çok yüksek 0,230 11 0,11 0,853 11 0,047 

cinsiyet eşitsizliği endeksi 

çok düşük 0,256 17 0,004 0,806 17 0,002 

düşük 0,154 34 0,040 0,925 34 0,022 

orta 0,145 19 ,200* 0,914 19 0,087 

yüksek 0,161 19 ,200* 0,891 19 0,033 

çok yüksek 0,178 11 ,200* 0,888 11 0,131 

hoşgörü 

ülke grubu 

çok düşük 0,242 35 0,000 0,846 35 0,000 

düşük 0,266 24 0,000 0,812 24 0,000 

orta 0,192 25 0,019 0,881 25 0,007 

yüksek 0,342 19 0,000 0,749 19 0,000 

çok yüksek 0,473 5 0,001 0,552 5 0,000 

cinsiyet eşitsizliği endeksi 

çok düşük 0,125 35 0,185 0,940 35 0,056 

düşük 0,146 24 ,200* 0,903 24 0,025 

orta 0,180 25 0,036 0,872 25 0,005 

yüksek 0,228 19 0,011 0,843 19 0,005 

çok yüksek 0,124 5 ,200* 0,994 5 0,993 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Ülke grupları ve cinsiyet eşitsizliği endeksi ile Hofstede’in, güç mesafesi, erillik, bireycilik, 

belirsizlikten kaçınma, uzun döneme odaklanma ve hoşgörü, boyutları açısından veriler 

incelenmiş ve normal dağılım göstermedikleri görülmüştür.  
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Tablo 4: Ülke Gruplarına Göre Krukall Wallis Test Sonuçları 

  
güç 

mesafesi 

uzun 

döneme 

odaklanma 

belirsizlikten 

kaçınma 
erillik 

 

bireycilik hoşgörü 

cinsiyet 

eşitsizliği 

endeksi 

Ki-Kare 10,152 25,517 30,902 1,254 2,084 28,560 71,671 

df 4 4 4 4 4 4 4 

Asymp. Sig. 0,038 0,000 0,000 0,869 0,720 0,000 0,000 

 a. Kruskal Wallis Test 

 b. Grup değişkeni: ülke grubu 

 

Tablo 4’de ülke gruplarının kültür boyutları ve cinsiyet eşitsizliği açısından farklılıklar olup 

olmadığına bakılmıştır. Buna göre ülke grupları güç mesafesi, uzun döneme odaklanma, 

belirsizlikten kaçınma, hoşgörü ve cinsiyet eşitsizliği endeksi açısından p<0.05 olduğundan 

dolayı farklılaşmaktayken; erillik ve bireycilik açısından p>0.05 olduğundan dolayı 

farklılaşmamaktadır.  

 

Tablo 5: Ülke Gruplarına Göre Varyansların Homojenliği Testi 

ülke grubuna göre  
Levene 

Statistic 
df1 df2 Sig. 

Güç mesafesi 3,759 4 106 0,007 

belirsizliktenkaçınmagrup 5,271 4 106 0,001 

uzundönemeodaklanmagrup 1,500 4 97 0,208 

hoşgörügrup 6,126 4 106 0,000 

cinsiyet eşitsizliği endeksi 15,832 4 103 0,000 

Tablo 5’de görüldüğü üzere ülke gruplarına göre varyansların homojenliği testinde p<0.05 

olduğundan dolayı güç mesafesi, belirsizlikten kaçınma, hoşgörü ve cinsiyet eşitsizliği 

endeksi varyansları homojen dağılmamıştır. Bu nedenle güç mesafesine ilişkin farklılıkların 

kaynağını bulmak için Tamhane T2 testi yapılmıştır. Uzun döneme odaklanma boyutlarında 

ise homojen olarak dağılmış olup Tukey testi yapılmıştır. 

 

Tablo 6: Ülke Gruplarına Göre Grupların Farklılıkları Testi  

ülke grubuna göre 
Ortalamaları

n Farkı (I-J) 
Sig. Bağımlı Değişken 

Ortalamaları

n Farkı (I-J) 
Sig. 

Güç 

mesafesi 

grup 

Afrika 

Grubu 

Asya ve 

Pasifik 

Grubu 

-0,111 
0,99

9 

hoşgörü 

grup 

Afrika 

Grubu 

Asya ve 

Pasifik 

Grubu 

0,41111 
0,95

6 

Batı 

Avrupa 

ve Diğer 

Devletler 

Grubu 

1,708* 
0,00

0 

Batı 

Avrupa 

ve Diğer 

Devletler 

Grubu 

-1,03333 
0,08

7 

Doğu 

Avrupa 

Grubu 

-0,364 
0,67

1 

Doğu 

Avrupa 

Grubu 

0,66364 
0,52

8 
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Latin 

Amerika 

ve 

Karayiple

r Grubu 

0,000 
1,00

0 

Latin 

Amerika 

ve 

Karayiple

r Grubu 

-0,75556 
0,74

1 

Asya ve 

Pasifik 

Grubu 

Afrika 

Grubu 
0,111 

0,99

9 

Asya ve 

Pasifik 

Grubu 

Afrika 

Grubu 
-0,41111 

0,95

6 

Batı 

Avrupa 

ve Diğer 

Devletler 

Grubu 

1,819* 
0,00

0 

Batı 

Avrupa 

ve Diğer 

Devletler 

Grubu 

-1,44444* 
0,00

0 

Doğu 

Avrupa 

Grubu 

-0,253 
0,96

7 

Doğu 

Avrupa 

Grubu 

0,25253 
0,94

1 

Latin 

Amerika 

ve 

Karayiple

r Grubu 

0,111 
1,00

0 

Latin 

Amerika 

ve 

Karayiple

r Grubu 

-1,16667 
0,06

4 

Batı 

Avrupa 

ve Diğer 

Devletler 

Grubu 

Afrika 

Grubu 
-1,708* 

0,00

0 

Batı 

Avrupa 

ve Diğer 

Devletler 

Grubu 

Afrika 

Grubu 
1,03333 

0,08

7 

Asya ve 

Pasifik 

Grubu 

-1,819* 
0,00

0 

Asya ve 

Pasifik 

Grubu 

1,44444* 
0,00

0 

Doğu 

Avrupa 

Grubu 

-2,072* 
0,00

0 

Doğu 

Avrupa 

Grubu 

1,69697* 
0,00

0 

Latin 

Amerika 

ve 

Karayiple

r Grubu 

-1,708* 
0,00

0 

Latin 

Amerika 

ve 

Karayiple

r Grubu 

0,27778 
0,99

9 

Doğu 

Avrupa 

Grubu 

Afrika 

Grubu 
0,364 

0,67

1 

Doğu 

Avrupa 

Grubu 

Afrika 

Grubu 
-0,66364 

0,52

8 

Asya ve 

Pasifik 

Grubu 

0,253 
0,96

7 

Asya ve 

Pasifik 

Grubu 

-0,25253 
0,94

1 

Batı 

Avrupa 

ve Diğer 

Devletler 

Grubu 

2,072* 
0,00

0 

Batı 

Avrupa 

ve Diğer 

Devletler 

Grubu 

-1,69697* 
0,00

0 

Latin 

Amerika 

ve 

Karayiple

r Grubu 

0,364 
0,88

7 

Latin 

Amerika 

ve 

Karayiple

r Grubu 

-1,41919* 
0,01

2 

Latin 

Amerika 

ve Ka 

 

rayipler 

Grubu 

Afrika 

Grubu 
0,000 

1,00

0 

Latin 

Amerika 

ve 

Karayiple

r Grubu 

Afrika 

Grubu 
0,75556 

0,74

1 

Asya ve 

Pasifik 

Grubu 

-0,111 
1,00

0 

Asya ve 

Pasifik 

Grubu 

1,16667 
0,06

4 

Batı 

Avrupa 

ve Diğer 

Devletler 

Grubu 

1,708* 
0,00

0 

Batı 

Avrupa 

ve Diğer 

Devletler 

Grubu 

-0,27778 
0,99

9 

Doğu 

Avrupa 
-0,364 

0,88

7 

Doğu 

Avrupa 
1,41919* 

0,01

2 
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Grubu Grubu 

belirsizlikte

n kaçınma 

grup 

Afrika 

Grubu 

Asya ve 

Pasifik 

Grubu 

0,02963 
1,00

0 

cinsiyet 

eşitsizliğ

i endeksi 

Afrika 

Grubu 

Asya ve 

Pasifik 

Grubu 

,15183* 
0,00

4 

Batı 

Avrupa 

ve Diğer 

Devletler 

Grubu 

-0,18333 
0,99

8 

Batı 

Avrupa 

ve Diğer 

Devletler 

Grubu 

,40121* 
0,00

0 

Doğu 

Avrupa 

Grubu 

-1,23636* 
0,00

0 

Doğu 

Avrupa 

Grubu 

,30270* 
0,00

0 

Latin 

Amerika 

ve 

Karayiple

r Grubu 

-,98889* 
0,01

8 

Latin 

Amerika 

ve 

Karayiple

r Grubu 

,09707* 
0,01

4 

Asya ve 

Pasifik 

Grubu 

Afrika 

Grubu 
-0,02963 

1,00

0 

Asya ve 

Pasifik 

Grubu 

Afrika 

Grubu 
-,15183* 

0,00

4 

Batı 

Avrupa 

ve Diğer 

Devletler 

Grubu 

-0,21296 
0,99

9 

Batı 

Avrupa 

ve Diğer 

Devletler 

Grubu 

,24938* 
0,00

0 

Doğu 

Avrupa 

Grubu 

-1,26599* 
0,00

0 

Doğu 

Avrupa 

Grubu 

,15087* 
0,00

2 

Latin 

Amerika 

ve 

Karayiple

r Grubu 

-1,01852* 
0,04

6 

Latin 

Amerika 

ve 

Karayiple

r Grubu 

-0,05476 
0,78

1 

Batı 

Avrupa 

ve Diğer 

Devletler 

Grubu 

Afrika 

Grubu 
0,18333 

0,99

8 

Batı 

Avrupa 

ve Diğer 

Devletler 

Grubu 

Afrika 

Grubu 
-,40121* 

0,00

0 

Asya ve 

Pasifik 

Grubu 

0,21296 
0,99

9 

Asya ve 

Pasifik 

Grubu 

-,24938* 
0,00

0 

Doğu 

Avrupa 

Grubu 

-1,05303* 
0,00

3 

Doğu 

Avrupa 

Grubu 

-,09851* 
0,00

0 

Latin 

Amerika 

ve 

Karayiple

r Grubu 

-0,80556 
0,21

4 

Latin 

Amerika 

ve 

Karayiple

r Grubu 

-,30414* 
0,00

0 

Doğu 

Avrupa 

Grubu 

Afrika 

Grubu 
1,23636* 

0,00

0 

Doğu 

Avrupa 

Grubu 

Afrika 

Grubu 
-,30270* 

0,00

0 

Asya ve 

Pasifik 

Grubu 

1,26599* 
0,00

0 

Asya ve 

Pasifik 

Grubu 

-,15087* 
0,00

2 

Batı 

Avrupa 

ve Diğer 

Devletler 

Grubu 

1,05303* 
0,00

3 

Batı 

Avrupa 

ve Diğer 

Devletler 

Grubu 

,09851* 
0,00

0 

Latin 

Amerika 

ve 

Karayiple

0,24747 
0,99

5 

Latin 

Amerika 

ve 

Karayiple

-,20563* 
0,00

0 
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r Grubu r Grubu 

Latin 

Amerika 

ve 

Karayiple

r Grubu 

Afrika 

Grubu 
,98889* 

0,01

8 

Latin 

Amerika 

ve 

Karayiple

r Grubu 

Afrika 

Grubu 
-,09707* 

0,01

4 

Asya ve 

Pasifik 

Grubu 

1,01852* 
0,04

6 

Asya ve 

Pasifik 

Grubu 

0,05476 
0,78

1 

Batı 

Avrupa 

ve Diğer 

Devletler 

Grubu 

0,80556 
0,21

4 

Batı 

Avrupa 

ve Diğer 

Devletler 

Grubu 

,30414* 
0,00

0 

Doğu 

Avrupa 

Grubu 

-0,24747 
0,99

5 

Doğu 

Avrupa 

Grubu 

,20563* 
0,00

0 

uzun 

döneme 

odaklanma 

grup 

(Tukey) 

Afrika 

Grubu 

Asya ve 

Pasifik 

Grubu 

-1,25598* 
0,00

3 

     Batı 

Avrupa 

ve Diğer 

Devletler 

Grubu 

-1,08553* 
0,01

4 

     Doğu 

Avrupa 

Grubu 

-1,89234* 
0,00

0 

     Latin 

Amerika 

ve 

Karayiple

r Grubu 

-0,07719 
1,00

0 

     

Asya ve 

Pasifik 

Grubu 

Afrika 

Grubu 
1,25598* 

0,00

3 

     Batı 

Avrupa 

ve Diğer 

Devletler 

Grubu 

0,17045 
0,98

4 

     Doğu 

Avrupa 

Grubu 

-0,63636 
0,30

5 

     Latin 

Amerika 

ve 

Karayiple

r Grubu 

1,17879* 
0,01

4 

     

Batı 

Avrupa 

ve Diğer 

Devletler 

Grubu 

Afrika 

Grubu 
1,08553* 

0,01

4 

     Asya ve 

Pasifik 

Grubu 

-0,17045 
0,98

4 

     Doğu 

Avrupa 

Grubu 

-0,80682 
0,09

7 

     Latin 

Amerika 

ve 

Karayiple

r Grubu 

1,00833* 
0,04

6 

     Doğu Afrika 1,89234* 0,00

     

58 www.izdas.org



Avrupa 

Grubu 

Grubu 0 

Asya ve 

Pasifik 

Grubu 

0,63636 
0,30

5 

     Batı 

Avrupa 

ve Diğer 

Devletler 

Grubu 

0,80682 
0,09

7 

     Latin 

Amerika 

ve 

Karayiple

r Grubu 

1,81515* 
0,00

0 

     

Latin 

Amerika 

ve 

Karayiple

r Grubu 

Afrika 

Grubu 
0,07719 

1,00

0 

     Asya ve 

Pasifik 

Grubu 

-1,17879* 
0,01

4 

     Batı 

Avrupa 

ve Diğer 

Devletler 

Grubu 

-1,00833* 
0,04

6 

     Doğu 

Avrupa 

Grubu 

-1,81515* 
0,00

0 

     
 

Tablo 6’da farklılıklara bakıldığında; Afrika grubunun Batı Avrupa ve Diğer Devletler 

grubuna göre güç mesafesinin daha yüksek olduğu görülmektedir. Asya ve Pasifik grubu 

ülkelerinin Batı Avrupa ve Diğer Devletler grubuna göre güç mesafesi daha yüksektir. Batı 

Avrupa ve Diğer Devletler grubunun Afrika, Asya ve Pasifik, Doğu Avrupa, Latin Amerika 

ve Karayipler gruplarına göre güç mesafelerinin daha düşük olduğu görülmektedir. Doğu 

Avrupa’da Batı Avrupa’ya göre güç mesafesinin daha yüksek olduğu görülmüştür.  

Afrika grubunda Doğu Avrupa ve Latin Amerika’ya göre belirsizlikten kaçınma derecesi daha 

düşüktür. Doğu Avrupa Grubu’nda Afrika, Asya ve Pasifik, Batı Avrupa Grupları’na göre 

daha yüksek düzeyde çıkmıştır. Latin Amerika ve Karayipler Grubun’da, Afrika Grubu’na 

göre belirsizlikten kaçınma derecesi daha yüksektir. Doğu Avrupa grubunda Afrika, Asya ve 

Pasifik ve Latin Amerika gruplarına göre cinsiyet eşitsizlik endeksi daha düşüktür. Latin 

Amerika ve Karayipler grubunda Batı Avrupa ve Doğu Avrupa’ya göre cinsiyet eşitsizlik 

endeksi daha düşük düzeyde çıkmıştır.  

Afrika grubu uzun döneme odaklanma boyutu açısından tüm ülke gruplarına göre en düşük 

düşük düzeyde bir değer almıştır. Asya ve Pasifik grubu Latin Amerika ve Karayipler ile 

Afrika gruplarına göre uzun döneme odaklanmada daha yüksek düzeyde bir değer almışlardır. 

Batı Avrupa ve Doğu Avrupa grupları Afrika ve Latin Amerika’ya göre uzun döneme 

odaklanma boyutunda daha yüksek bir değer almışlardır. 

Asya ve Pasifik grubunda hoşgörü düzeyi B atı Avrupa ve Diğer ülke gruplarına göre daha 

düşük düzeyde çıkmıştır. Doğu Avrupa grubunda Batı Avrupa’ya göre hoşgörü düzeyinin 

daha düşük olduğu görülmüştür. 

Cinsiyet eşitsizlik endeksinde Afrika grubunun diğer ülkelere göre en yüksek düzeyde 

eşitsizlik seviyesine sahip olduğu görülmektedir. Batı Avrupa grubunun diğer ülkelere göre 

cinsiyet eşitsizlik en endeksinin en düşük ülke olduğu görülmektedir.  
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Tablo 7: Kültür Boyutlarına Göre Krukall Wallis Test Sonuçları 

Cinsiyet 

Eşitsizliği Endeksi 

güç 

mesafesi 
erillik bireycilik 

belirsizlikten 

kaçınma 

uzun döneme 

odaklanma 
hoşgörü 

Ki-Kare 35,355 12,066 35,941 6,671 21,981 16,081 

df 4 4 4 4 4 4 

Asymp. Sig. 0,000 0,017 0,000 0,154 0,000 0,003 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grup Değişkeni: Kültür boyutları 

 

Tablo 7’de kültür boyutlarının cinsiyet eşitsizliği açısından farklılıklar olup olmadığına 

bakılmıştır. Buna göre kültür boyutlarından olan güç mesafesi, erillik, bireycilik, uzun 

döneme odaklanma ve hoşgörü, cinsiyet eşitsizliği endeksi açısından p<0.05 olduğundan 

dolayı farklılaşmaktayken; belirsizlikten kaçınma, cinsiyet eşitsizlik endeksi açısından p>0.05 

olduğundan dolayı farklılaşmamaktadır.  

 

Tablo 8: Kültür Boyutlarına Göre Varyansların Homojenliği Testi 

Bağımlı Değişken: cinsiyet eşitsizliği endeksi 
Levene 

Statistic 
df1 df2 Sig. 

Güç mesafesi 5,466 4 103 0,000 

Erillik 1,411 4 103 0,236 

Bireycilik 3,276 4 103 0,014 

Uzun döneme odaklanma 4,413 4 95 0,003 

Hoşgörü 2,314 4 103 0,062 

 

Tablo 8’de görüldüğü üzere kültür boyutlarına  göre varyansların homojenliği testinde p<0.05 

olduğundan dolayı güç mesafesi, bireycilik, uzun döneme odaklanma, bağımlı değişken 

olarak cinsiyet eşitsizliği endeksi alındığında, varyansları homojen dağılmamıştır. Bu nedenle 

ilgili boyutlara ilişkin farklılıkların kaynağını bulmak için Tamhane T2 testi yapılmıştır. 

Erillik ve hoşgörü boyutlarında ise homojen olarak dağılmış olup Tukey testi yapılmıştır. 

 

Tablo 9: Kültür Boyutlarına  Göre Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi Açısından Grupların 

Farklılıkları Testi  

Bağımlı Değişken: Cinsiyet 

Eşitsizlik Endeksi (Tamhane) 

Ortalamal

arın Farkı 

 (I-J) 

Sig. 
Bağımlı Değişken: Cinsiyet 

Eşitsizlik Endeksi  (Tukey) 

Ortalamal

arın Farkı 

 (I-J) 

Sig. 

Güç  

mesafesi  

grup 

çok düşük 

düşük -0,02144 0,998 

(I) 

erillik 

grup 

çok 

düşük 

düşük -,19033* 0,022 

orta -,18238* 0,014 orta -0,13795 0,144 

yüksek -,29489* 0,000 yüksek -0,12007 0,352 

çok yüksek -,21054* 0,000 
çok 

yüksek 
-0,02617 0,999 

düşük çok düşük 0,02144 0,998 düşük çok düşük ,19033* 0,022 
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orta -,16094* 0,024 orta 0,05238 0,687 

yüksek -,27345* 0,000 yüksek 0,07026 0,590 

çok yüksek -,18910* 0,000 
çok 

yüksek 
0,16417 0,499 

orta 

çok düşük ,18238* 0,014 

orta 

çok düşük 0,13795 0,144 

düşük ,16094* 0,024 düşük -0,05238 0,687 

yüksek -0,11251 0,271 yüksek 0,01788 0,995 

çok yüksek -0,02816 1,000 
çok 

yüksek 
0,11179 0,802 

yüksek 

çok düşük ,29489* 0,000 

yüksek 

çok düşük 0,12007 0,352 

düşük ,27345* 0,000 düşük -0,07026 0,590 

orta 0,11251 0,271 orta -0,01788 0,995 

çok yüksek 0,08435 0,212 
çok 

yüksek 
0,09390 0,896 

çok 

yüksek 

çok düşük ,21054* 0,000 

çok 

yüksek 

çok düşük 0,02617 0,999 

düşük ,18910* 0,000 düşük -0,16417 0,499 

orta 0,02816 1,000 orta -0,11179 0,802 

yüksek -0,08435 0,212 yüksek -0,09390 0,896 

(I) 

bireycilik 

grup 

çok düşük 

düşük 0,08801 0,208 

(I) 

hoşgörü 

grup 

çok 

düşük 

düşük 0,10383 0,127 

orta ,17325* 0,008 orta 0,09188 0,211 

yüksek ,30031* 0,000 yüksek ,16337* 0,006 

çok yüksek ,25511* 0,010 
çok 

yüksek 
-0,08060 0,842 

düşük 

çok düşük -0,08801 0,208 

düşük 

çok düşük -0,10383 0,127 

orta 0,08525 0,452 orta -0,01195 0,999 

yüksek ,21231* 0,000 yüksek 0,05954 0,761 

çok yüksek 0,16711 0,109 
çok 

yüksek 
-0,18443 0,157 

orta 

çok düşük -,17325* 0,008 

orta 

çok düşük -0,09188 0,211 

düşük -0,08525 0,452 düşük 0,01195 0,999 

yüksek 0,12706 0,081 yüksek 0,07149 0,608 

çok yüksek 0,08186 0,759 
çok 

yüksek 
-0,17248 0,208 

yüksek 

çok düşük -,30031* 0,000 

yüksek 

çok düşük -,16337* 0,006 

düşük -,21231* 0,000 düşük -0,05954 0,761 

orta -0,12706 0,081 orta -0,07149 0,608 

çok yüksek -0,04520 0,981 
çok 

yüksek 
-,24397* 0,031 

çok 

yüksek 

çok düşük -,25511* 0,010 

çok 

yüksek 

çok düşük 0,08060 0,842 

düşük -0,16711 0,109 düşük 0,18443 0,157 

orta -0,08186 0,759 orta 0,17248 0,208 

yüksek 0,04520 0,981 yüksek ,24397* 0,031 

(I) uzun 

döneme 

odaklan

ma grup 

çok düşük 

düşük 0,09112 0,386 
     

orta 0,14365 0,079 
     

yüksek ,24523* 0,000 
     

çok yüksek ,25199* 0,000 
     

düşük çok düşük -0,09112 0,386 
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orta 0,05253 0,979 
     

yüksek ,15411* 0,008 
     

çok yüksek ,16088* 0,012 
     

orta 

çok düşük -0,14365 0,079 
     

düşük -0,05253 0,979 
     

yüksek 0,10158 0,393 
     

çok yüksek 0,10834 0,364 
     

yüksek 

çok düşük -,24523* 0,000 
     

düşük -,15411* 0,008 
     

orta -0,10158 0,393 
     

çok yüksek 0,00677 1,000 
     

çok 

yüksek 

çok düşük -,25199* 0,000 
     

düşük -,16088* 0,012 
     

orta -0,10834 0,364 
     

yüksek -0,00677 1,000 
     

*. The mean difference is significant at the 0.05 

level. 
     

Tablo 9’da görüldüğü üzere kültür boyutlarına göre cinsiyet eşitsizlik endeksi incelenmiştir. 

Güç mesafesinin çok düşük olduğu ülkelerde diğer ülkelere göre cinsiyet eşitsizlik endeksinin 

de daha düşük düzeyde olduğu görülmüştür. Güç mesafesinin düşük olan ülkelere göre, orta, 

yüksek ve çok yüksek olduğu ülkelere göre cinsiyet eşitsizlik endeksi daha düşük düzeyde 

çıkmıştır. Sonuçlar genel olarak incelendiğinde güç mesafesi arttıkça cinsiyet eşitsizlik 

endeksinin de arttığı görülmüştür.  

Bireyciliğin çok düşük düzeyde olduğu ülkelerde diğer ülkelere göre cinsiyet eşitsizlik 

endeksi yüksek düzeyde çıkmıştır. Bireycilik düşük düzey olan ülkelerde yüksek düzeyde 

olan ülkelere göre cinsiyet eşitsizlik endeksi daha yüksektir. Bireyciliğin çok yüksek olduğu 

ülkelerde çok düşük olan ülkelere göre cinsiyet eşitsizlik endeksinin daha düşük olduğu 

görülmüştür. Tablo genel olarak incelendiğin de ülkelerde bireycilik eğilimi arttıkça cinsiyet 

eşitsizlik endeksinin de düştüğü söylenilebilir. Genel olarak tabloya bakıldığında bireycilik 

düzeyi yüksek olan ülkelerde cinsiyet eşitsizlik endeksinin daha düşük düzeyde olduğu 

görülmektedir. Bu açıdan kollektivist olarak tanımladığımız ülke gruplarında cinsiyet 

eşitsizlik endeksinin daha yüksek düzeyde olduğu söylenilebilir. 

Uzun döneme odaklanma eğilimi çok düşük olan ülkelerde yüksek ve çok yüksek olan 

ülkelere göre cinsiyet eşitsizlik endeksinin daha yüksek çıktığı görülmüştür. Uzun döneme 

odaklanma eğilimi düşük olan ülkelerde yüksek ve çok yüksek olan ülkelere göre cinsiyet 

eşitsizlik endeksi daha düşük düzeyde çıkmıştır. Kısa döneme odaklanan ülkelerde uzun 

döneme odaklanan ülkelere göre cinsiyet eşitsizliğinin daha yüksek düzeyde seyrettiği 

söylenilebilir. 

 Erillik açısından incelendiğinde, erilliğin çok düşük olduğu kültürlerde düşük kültürlere göre 

cinsiyet eşitsizlik endeksinin daha düşük düzeyde olduğu görülmüştür. Erilliğin düşük ve çok 

düşük düzeyde olduğu kültürleri dişil kültür olarak tanımlarsak, toplumsal olarak dişil kültürü 

benimsemiş olan ülkelerde cinsiyet eşitsizlik endeksinin daha düşük olduğu söylenilebilir. Bu 

durumda toplumsal alanda ilişkilendirilen roller ve bakış açısının cinsiyet eşitsizliği üzerinde 

etkili olduğu söylenilebilir.  
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Hoşgörü düzeyi çok düşük olan ülkelerde, hoşgörü düzeyi yüksek ülkelere göre cinsiyet 

eşitsizlik endeksinin yüksek olduğu görülmektedir. Hoşgörü düzeyi çok yüksek olan ülkelerde 

hoşgörü düzeyi yüksek olan ülkelere göre cinsiyet eşitsizlik endeksinin düşük düzeyde olduğu 

görülmektedir. Toplumlarda hoşgörü düzeyinin yüksek olmasının cinsiyet eşitsizlik 

endeksinin de düşürülmesine yardımcı olabileceği bu açıdan söylenilebilir. 

 

Tablo 10: Cinsiyet Eşitsizlik Endeksi Açısından Sıra Ortalamaları 

ülke 

grubu 

Sıra 

Ort. 

Güç 

mesaf

esi 

Sıra 

Ort. 
erillik  

Sır

a 

Ort

. 

bireycili

k 

Sıra 

Ort. 

hoşgör

ü 

Sıra 

Ort. 

belirsizlik

ten 

kaçınma 

Sıra 

Ort. 

uzun 

döneme 

odaklan

ma 

Sıra 

Ort. 

Afrika 

Grubu 

89,4

7 

çok 

düşük 

14,0

0 

çok 

düşük 

26,

90 

çok 

düşük 

73,9

1 

çok 

düşük 

67,0

7 
çok düşük 

41,7

5 

çok 

düşük 

71,8

8 

Asya ve 

Pasifik 

Grubu 

64,2

2 
düşük 

19,5

9 
düşük 

64,

65 
düşük 

60,6

5 
düşük 

50,2

3 
düşük 

46,8

0 
düşük 

56,2

1 

Batı 

Avrupa 

ve 

Diğer 

Devletl

er 

Grubu 

16,8

5 
orta 

51,0

0 
orta 

56,

32 
orta 

45,1

8 
orta 

49,4

6 
orta 

64,9

7 
orta 

49,3

9 

Doğu 

Avrupa 

Grubu 

39,6

1 

yükse

k 

69,3

3 
yüksek 

51,

69 
yüksek 

17,6

3 
yüksek 

36,7

4 
yüksek 

57,5

2 
yüksek 

32,8

2 

Latin 

Amerik

a ve 

Karayip

ler 

Grubu 

72,4

7 

çok 

yükse

k 

56,9

5 

çok 

yüksek 

38,

00 

çok 

yüksek 

33,0

0 

çok 

yüksek 

79,7

0 

çok 

yüksek 

47,2

5 

çok 

yüksek 

32,2

7 

Tablo 10 incelendiğinde, cinsiyet eşitsizlik endeksi açısından ülke sıralamaları yüksekten 

düşüğe doğru Afrika, Latin Amerika ve Karayipler, Asya ve Pasifik, Doğu Avrupa ve Batı 

Avrupa grupları şeklinde olduğu görülmektedir.  

 

Tablo 11: Modele İlişkin ANOVA Sonuçları 

Model 
Kareler 

Toplamı 
df 

Ortalamanın 

Karesi 
F Sig. 

1 güç mesafesi 

Regresyon 0,543 1 0,543 21,199 ,000b 

Artık Değer 2,716 106 0,026     

Toplam 3,259 107       

2 erillik 

Regresyon 0 1 0 0 ,986b 

Artık Değer 3,259 106 0,031     

Toplam 3,259 107       

3 bireycilik 

Regresyon 0,98 1 0,98 45,573 ,000b 

Artık Değer 2,279 106 0,022     

Toplam 3,259 107       

4 belirsizlikten kaçınma Regresyon 0,054 1 0,054 1,769 ,186b 
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Artık Değer 3,206 106 0,03     

Toplam 3,259 107       

5 uzun döneme odaklanma 

Regresyon 0,724 1 0,724 29,239 ,000b 

Artık Değer 2,426 98 0,025     

Toplam 3,15 99       

6 hoşgörü 

Regresyon 0,114 1 0,114 3,826 ,053b 

Artık Değer 3,146 106 0,03     

Toplam 3,259 107       

7 ülke grubu 

Regresyon 0,279 1 0,279 9,914 ,002b 

Artık Değer 2,981 106 0,028     

Toplam 3,259 107       

a. Bağımlı Değişken: cinsiyet eşitsizliği endeksi 

b. Tahmini: (Sabit) 

 

Tablo 11’de modele ilişkin anlamlılık değerleri verilmiştir. Buna göre güç mesafesi, 

bireycilik, uzun döneme odaklanma ve ülke grubu açısından cinsiyet eşitsizliği endeksine 

göre oluşturulan model anlam bulunmuştur.  

 

Tablo 12: Regresyon Modeli Sonuçları 

Model R R2 Düzeltilmiş R2 

Std. Tahmini 

Hata 

1 güç mesafesi ,408a 0,167 0,159 0,16008 

3 bireycilik ,548a 0,301 0,294 0,14664 

5 uzun döneme odaklanma ,479a 0,230 0,222 0,15735 

7 ülke grup ,292a 0,086 0,077 0,16769 

a. Dependent Variable: cinsiyet eşitsizliği endeksi 

b. Predictors: (Constant) 

 

Tablo 12’de anlamlı bulunan değerlerin regresyon katsayıları görülmektedir. Buna göre, güç 

mesafesi cinsiyet eşitsizlik endeksinin %16'sını açıklamaktadır. Bireycilik cinsiyet eşitsizlik 

endeksinin %30'unu açıklamaktadır. Uzun döneme odaklanma cinsiyet eşitsizlik endeksinin 

%23'ünü açıklamaktadır. Ülke grubu cinsiyet eşitsizlik endeksinin %086'sını açıklamaktadır. 

 

SONUÇ 

Araştırmanın analiz sonuçları incelendiğinde cinsiyet eşitsizlik endeksinin kültür 

boyutlarından genel anlamda etkilendiği ve toplumda kabul edilen sosyal normlar 

doğrultusunda ülkelere göre farklılaşmasında etkili olduğu görülmüştür. Güç mesafesi, uzun 

döneme odaklanma ve erillik boyutları yüksek değerlerde çıkan ülkelerde cinsiyet eşitsizlik 

endeksinin de yüksek olduğu görülmüştür. Ancak bireycilik ve hoşgörü kültür boyutlarının 

yüksek olduğu ülke gruplarında cinsiyet eşitsizliği endeksinin düşük olduğu belirlenmiştir. 

Ülke grupları açısından güç mesafesinin yüksekliği açsından ülke grupları da Afrika, Latin 

Amerika ve Karayipler, Asya ve Pasifik, Doğu Avrupa ve Batı Avrupa şeklindedir. 
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Belirsizlikten kaçınma derecesi açısından incelendiğinde sıralamanın Doğu Avrupa, Batı 

Avrupa, Latin Amerika ve Karayipler, Asya ve Pasifik ile Afrika şeklinde olduğu 

görülmektedir. Uzun döneme odaklanma açısından incelendiğinde sıralamanın Batı Avrupa 

ve Diğer Devletler, Doğu Avrupa, Asya ve Pasifik, Latin Amerika ve Afrika şeklinde olduğu 

görülmektedir. Hoşgörü açısından sıralamanın ise Batı Avrupa ve Diğer Devletler, Doğu 

Avrupa, Asya ve Pasifik, Latin Amerika ve Karayipler ile Afrika şeklinde olduğu 

görülmektedir. Cinsiyet eşitsizlik endeksi açısından ülke grupları incelendiğinde ise 

sıralamanın yüksekten düşüğe doğru Afrika, Latin Amerika ve Karayipler, Asya ve Pasifik, 

Doğu Avrupa ve Batı Avrupa şeklinde olduğu görülmektedir. İlgili değerlere ilişkin regresyon 

analizi sonuçlarına bakıldığında cinsiyet eşitsizlik endeksinin güç mesafesi, bireycilik, uzun 

döneme odaklanma ve ülke gruplarına göre anlamlı bir model oluşturduğu görülmüştür. Buna 

göre güç mesafesi cinsiyet eşitsizlik endeksinin %16’sını, bireycilik %30’unu, uzun döneme 

odaklanma%23’ünü, bulunulan ülke grubu ise %0,86’sını açıkladığı görülmüştür. 

Küresel anlamda cinsiyet eşitsizliğinin sosyal normlardan etkilendiği bu anlamda 

söylenilebilir. Bireyci kültürlerde “ben” bilinci, kişisel görüşe önem verilmesi, eğitimin 

amacının nasıl öğrenileceğinin öğretilmesi konusuna odaklanılması, toplumlarda cinsiyet 

eşitsizliğinin azaltılabilmesi açısından küresel anlamda eğitim modeline yönelik öğretim 

teknikleri ve düşünce stilinin değiştirilmesi gerekmekte ve uzun vadeye odaklanan bir 

çalışmaya bu kapsamda gereksinim duyulduğu söylenilebilir. Güç mesafesinin cinsiyet 

eşitsizliği üzerinde etkili olduğu, güç mesafesi yüksek olan toplumlarda ebeveynlerin 

çocuklara itaat etmeyi öğrettiği, öğretmen merkezli bir eğitim modelinin olması ön plana 

çıkan kültürel özellikler olarak görülmektedir. Bu kapsamda eğitim de öğrenci merkezli 

eğitim modeline geçilmesi ve çocuklara ebeveynleri tarafından okul öncesi eğitimde başlayan 

süreçte eşit davranış modeli sergilenmesi, cinsiyet eşitsizliğinin yüksek olduğu ülkelerde uzun 

dönemde cinsiyet eşitsizlik endeksinin düşürülmesinin sağlanılabileceği söylenilebilir. Ayrıca 

uzun döneme odaklanma yine cinsiyet eşitsizliğini açıklayıcı bir faktör olarak görüldüğünden, 

çocukluktan itibaren bireylere koşullara uyum sağlamayı, başarının çaba ile olduğu inancının 

aşılanması gerektiği, başka ülkelerden de öğrenebilecekleri olduğu, konusunda eğitilmeleri 

uzun vadede cinsiyet eşitsizliğinin azaltılmasına katkıda bulunacağı söylenilebilir. 
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ABSTRACT 

The present paper aims to focus on interpersonal communication which includes intellectual 

functioning and successful ideas of online learning where teacher serves as facilitator and 

innovator. Blended learning is a new child in the context of pandemic Covid‒19 scenario, 

where a teacher can go for one to one learning, small groups or large groups. COVID‒19 has 

become a catalyst for learning worldwide to search for innovative solutions in a relatively 

short period of time. A teacher can adopt the same methodology, in innovative way, in online 

teaching which he/she uses in face‒to‒face teaching. The present scenario of COVID‒19 has 

changed how students will be educated around the world. These changes give us a glance at 

how language learning could change for the better due to recent developments in the field of 

technology. In language learning conversation is the most important aspect and problem 

solving method trough interpersonal communication is an easy‒to‒use option for English 

language learning. Innovation in language learning refers to new practices which deviate from 

traditional procedures. With the help of Google Hangouts a teacher can easily share his/her 

screen, share files, write messages and talk on video. There are many open‒source learning 

management platform that offers an integrated teaching and administration system to teachers 

and learners. Online language learning should be oriented towards the values of teaching and 

learning.  

Keywords: Online Learning, Language learning, interpersonal communication,  

 

I. INTRODUCTION 

Communication helps to transmit messages from one individual to another and helps to 

develop human relations. Deborah J Barrett has also added that Communication from one 

person to another is commonly depicted as a simple triangle consisting of the context, the 

sender, the massage, and the receiver. The success of learning depends upon how effectively 

message has been delivered and received by the speaker and listener. In language learning 

conversation is the most important aspect and problem solving method through interpersonal 

communication is an easy‒to‒use option for English language learning. Interpersonal 

communication paves way for developing strong relations among students and teachers. 21st 

century is facing pandemic attacks which have affected almost all aspects of life.  The present 

condition of lockdown and restriction of movements has created a profound impact not only 

on economical and psychosocial situations but also on the interpersonal communication and 

language learning of students.  The present paper aims to focus on interpersonal 

communication which includes intellectual functioning and successful ideas of online learning 

where teacher serves as facilitator and innovator. Interpersonal communication is a promising 

ability which can help learner as well as instructor to take pleasure in learning along with 

teaching. Blended learning is a new child in the context of pandemic Covid‒19 scenario, 

where a teacher can go for one to one learning, small groups or large groups. COVID‒19 has 

become a catalyst for learning worldwide to search for innovative solutions in a relatively 

short period of time. 
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II. INTERPERSONAL COMMUNICATION 

Interpersonal communication means an ability to understand one another. Through 

interpersonal communication one can express his/her inner self. Whereas communication 

means sharing of ideas and information interpersonal communication means understanding of 

those ideas. A teacher who possesses interpersonal communication skills can develop strong 

and sustainable bond among students.  According to Genie Z Laborde, It includes some basic 

skills such as self awareness, self-control, self-motivation, an understanding of differences 

between people, and the ability to cope with the feelings of others. (26) 

LANGUAGE LEARNING IN POST COVID-19 SCENARIO 

COVID-19 has shifted teaching and learning upside down. It has been for the first time in 

many years that even small children have been exposed to online learning. Language teaching 

as well as learning both has become a challenge for teacher and taught in post COVID -19 

era. In language learning exchange of ideas is the most important aspect and problem solving 

method trough interpersonal communication is an easy‒to‒use option for English language 

learning. The present study endorse new practices in language learning  which deviate from 

traditional procedures. With the help of Google Hangouts a teacher can easily share his/her 

screen, share files, write messages and talk on video. There are many open‒source learning 

management platform that offers an integrated teaching and administration system to teachers 

and learners. Online language learning should be oriented towards the values of teaching and 

learning.  

 

III. DISCUSSION ON BLENDED LEARNING 

The present study aims at language learning through interpersonal communication and open 

sources management. COVID-19 has disrupted language learning worldwide. A new concept 

online learning has become panacea for learners. However blended learning i.e. where teacher 

becomes a facilitator and innovator whereas student becomes an active learner has given new 

hopes for language learning. Google hangouts where a teacher can share his screen, asks 

questions, and students can solve assignments, has made online learning reachable and 

affordable. The most important aspect of learning is problem solving methodology. Language 

learning and interpersonal communication helps the learner to adopt new technology and 

facilitates language learning. In general classrooms it was easy to adopt control value system 

where teacher can adopt framework within the paradigm of sustainable learning, he can also 

witness positive as well as negative system. However in blended learning use of technology 

and information along with interpersonal communication helps the learner to gain confidence 

and stimulates learning. In line with sustainable learning, teachers should develop cross-

cutting competences as students’ ability to reflect on their own learning 

process, stimulate positive activating emotions and increase their wellbeing and resilience to 

distress in learning situations. The ability to learn effectively in various conditions remains a 

common goal of academics and university students, and the former should empower students’ 

adaptive behaviour (Maican and Cocorada 17) 

 

IV. CONCLUSION  

Thus to conclude blended learning opens new dimensions for students as well as teachers. It is 

true that due to no direct contacts with peer groups and teachers has created havoc in the lives 

of students. Face to face interaction involves emotional as well as professional 

communication while interpreting a message while online interaction involves professional 
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communications and emotional communications to some extent. It is also true that online 

learning resources developed by teachers and guidelines from teachers and online learning 

resources which have been issued by international bodies and universities to support activities 

of teachers has improved quality of education, and sustainable learning. Insufficient 

opportunities for learning, lack of feedback system and inadequate interaction has created  

Innovative learning experience through Google hangouts and blended mode has made 

students proactive and created a positive teaching learning environment in post COVID-19 

era. 

 

REFERENCES 

Barrett, Deborah J. Strong Communication Skills a must for today's leaders, Handbook of 

Business Strategy, Emerald, 2006.pp: 385-390 

Dhawan, S. Online Learning: A Panacea in the Time of COVID-19 Crisis. J. Educ. Technol. 

Syst. 2020, 49,pp: 5–22. 

Laborde, Genie Z. Influencing with Integrity, CA: Syntony .1997. pp. 25-88.  

Maican M.A and Cocorada E Online Foreign Language Learning in Higher Education and 

Its Correlates during the COVID-19 Pandemic.Sustainability 2021, 13, 781. 

https://doi.org/10.3390/su13020781 https://www.mdpi.com/journal/sustainability 1-21 

Rieckmann, M., Mindt, L., Gardiner, S., Leicht, A., Heiss, J. Education for Sustainable 

Development Goals: Learning Objectives. UNESCO. 2017. Available online: 

https://developmenteducation.ie/resource/education-sustainable-development-

goalslearning- objectives/ (accessed on 15September, 2020). 

 

 

 

69 www.izdas.org

https://www.mdpi.com/journal/sustainability%201-21
https://developmenteducation.ie/resource/education-sustainable-development-goalslearning-
https://developmenteducation.ie/resource/education-sustainable-development-goalslearning-


 

 

SCIENTIFIC COOPERATION AND POST COVID-19 ISSUES IN EDUCATION AND 

TRAINING: WHAT PLACE FOR THE AFRICAN CONTINENT? 

Dr. Youssef NAIT BELAID 

Research Scholar, Faculty of Education Sciences (FSE), Mohammed V University, Rabat-

Morocco 

 

ABSTRACT 

This communication is based on the need to adapt scientific cooperation to the requirements 

of the post-COVID-19 situation. Education and training now are a major challenge for the 

whole world, in general, and for African countries in particular. How then, to put forward a 

discourse of international collaborative research, capable of contributing to the achievement 

of effective public policies in education and training? 
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Facing the new situation of post-COVID-19 globalization, African countries must deal with 

many changes: medical (COVID-19 pandemic, vaccination rate, etc.), political (world peace, 

regional conflicts, etc. ), environmental (climate, biodiversity, etc.), economical (financial 

crisis, depleted natural resources), social (poverty, inequality, distance), educational and 

linguistic (distance education and training, limits of educational support, etc.). These new 

challenges concern the world. To be more specific the ‘‘new world’’. 

These changes and challenges are also taking place in a global context characterized by 

hyper-connectivity, interdependence, speed and complexity (Klaus Schwab & Malleret, 

2020). 

Indeed, the current and future consequences of the pandemic crisis, in terms of risks and 

opportunities, are everywhere being debated and evaluated. 

What about the African space? It is therefore both a sizeable opportunity and an immense 

challenge in terms of development, in all directions and particularly in education and training, 

for all the countries of the African continent. 

In 2015, the international community adopted Sustainable Development Goals (SDGs), the 

fourth of which is dedicated to education. SDG 4, “Ensure equal access to quality education 

for all and promote lifelong learning opportunities” (United Nations, 2015). 

Despite notable progress, 258 million children and youth were out of school in 2018, three 

quarters of which are in sub-Saharan Africa and South Asia (UN, 2020). 

The COVID-19 pandemic crisis has come to confirm and recognize the essential role of 

education as a driver of sustainable development. The abrupt closure of schools and the 

imposed use of distance education have thus highlighted the extent of the technological and 

digital divide, the delays in the dissemination of modern technologies in society, the lack of 

financial means, the deficiencies decades of discounted education (Tawil, 2020). 

It is in this context of crisis that scientific cooperation assumes all its importance, in order to 

constitute the heart of a unique and renewed agenda for a holistic, ambitious, transformative 

destiny of African countries. 

In addition, the role of scientific cooperation in education and training in the African world is 

to resume, or even complete, the “unfinished” work of the vision that persists in 
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understanding the world in two spheres (north / south). A vision that advocates the 

standardization of education systems (Abdeljalil & Jean-Paul, 2010). These are either from 

the north, as role models, according to the OECD. Both come, to put it mildly, from 

developing countries or so-called southern countries, and supposed to apply the 

recommendations of the World Bank (Nait belaid, 2009). 

However, we believe that the future of Africa has never looked brighter. It is time to 

transform the constraint of the current crisis into a real catalyst for change. 

It is a question of making scientific activity and the discourse of research in education and 

training the privileged entry to develop tools for the sustainable and harmonious development 

of education and training, in the global space. in general, and African, in particular. 

In this communication, we will propose a number of recommendations that can enhance 

researchers (men and women) to work more in African and global networks of SSH or 

education sciences. In addition to communicating and sharing the results of their activities, it 

is a question of making more efforts to contribute to the success of public policies in 

education and training. 

- Take advantage of online platforms (education, training, research, etc.) in order to promote 

new collaborative dynamics that would combine the appropriation and sharing of the benefits 

and values of global citizenship. 

- Include educational action in a dimension of international openness. An openness that 

allows African pupils and students to better understand what is happening under other skies, 

to apprehend the world and to develop their own peculiarities. Which is, ultimately, the 

ultimate goal of any good ’education. 

- Create regional centers of excellence (sub-Saharan Africa and Maghreb zones) in education 

and training research. 

- Promote mobility of researchers and students in educational sciences in Africa and 

internationally. 

The communication that we propose will detail these recommendations by making 

communication the central point of the development of the ‘‘new world’’. 
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ABSTRACT 

The Missing persons issue is a humanitarian issue around the world and should never be 

politicized. Since 1963, the missing persons issue has become a crucial component of the 

Cyprus problem. In peacebuilding finding the fate of missing persons is one of the most 

important part.The issue of the missing persons must be given importance if the parties involved 

want to achieve a long-standing peace, find a resolution to the conflict and to promote 

reconciliation. When families of missing persons learn the fate of their loss and bury their 

remains, this can gratly ease their pain and thus begin to forgive and reconcile the other party. 

In this presentation, it is aimed to explain the efforts of the Missing Persons Committe (CMP) 

in general and their contribution to the peace and reconcilation process. For this reason, indepth 

interviews with relatives of missing persons, politicians and people related to the CMP were 

conducted and these interviews were analyzed from an auto-etnographic perspective, which is 

a qualitative method. 

During the 1963-67 conflicts, 43 Greek Cypriots and 229 Turkish Cypriots disappeared (CMP 

website). In 1963-64, many Turkish Cypriots were taken prisoner or disappeared from the 

roads, from the places where they worked and even from the hospitals during their medical 

treatment. Actual information on Turkish Cypriot missing persons before 1974 is given in the 

Security Council report of the United Nations Secretary-General. As it can be understood from 

the interviews, the Greek Cypriot authorities persistently denied the existence of those who 

were missing since 1963, and even those who were missing in 1974, until a certain period of 

time. The first agreement on CMP between Turkish Cypriots and Greek Cypriots was signed at 

a high-level meeting with the UN Secretary-General in May 1979. 

The results obtained from this study showed that the interviewees participating in the study 

from both sides did not harbor hatred towards each other. Participants generally pointed out 

that there is no problem between the two sides at the individual level, and that is the politicians 

who cause trouble. Even though the relatives of the missing persons were in an emotional 

depression at first, they realized that similar situations were experianced on both sides, and they 

developed a sense of empathy. At this pğoint, almost all the interviewees emphasized that CMP 

contributed greatly to both the relief of suffering and the peace efforts. In addition, politicians 

especially emphasized the need for both sides to review their education system in a way that 

supports peace.  

Key words: Cyprus, Missing Persons, Committee of Missing Persons (CMP) 

 

ÖZET 

Kayıp Şahıslar sorunu dünyadaki insani bir sorundur ve kesinlikle politikleştirilmemelidir. 

1963'ten beri kayıp şahıslar sorunu Kıbrıs Sorununun çok önemli bir bileşeni haline gelmiştir. 

Barış inşaasında, kayıp şahışların akıbetini bulmak en önemli konulardan biridir. İlgili taraflar 
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çatışmalar için uzun zamandır devam eden bir barış ve çözüm elde etmek ve uzlaşmayı teşvik 

etmek istiyorsa, kayıp şahışlar konusuna önem vermek gerekmektedir. Kayıp şahıs ailelerinin 

kayıplarının akıbetini öğrenmeleri ve onların kalıntılarını gömmeleri acılarını büyük ölüçüde 

dindirebilir ve böylelikle diğer tarafı affetmeye ve uzlaşmaya başlarlar. Bu sunumda genel 

anlamda Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK)’nin çabalarını ve barış ve uzlaşı sürecine katkılarını 

anlatmak amaçlanmıştır. Bu nedenle kayıp şahıs yakınları, politikacılar ve KŞK ile ilgili 

kişilerle derinlemesine görüşmeler yapılmış ve bu görüşmeler niteliksel bir yöntem olan oto 

etnografik bir bakış açısıyla ele alınarak çözümlenmiştir. 

1963-67 çatışmaları sırasında, 43 Kıbrıslı Rum ve 229 Kıbrıslı Türk kayboldu (KŞK İnternet 

sitesi). 1963-64 yıllarında birçok Kıbrıslı Türk yollardan, çalıştıkları yerlerden ve hatta tıbbi 

tedavileri sırasında hastanelerden alınarak esir edildi veya ortadan kayboldu. 1974 öncesi 

Kıbrıslı Türk kayıp şahıslar hakkında gerçek bilgiler Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin 

Güvenlik Konseyi raporunda verilmektedir. Yapılan görüşmelerden anlaşıldığı üzere Kıbrıslı 

Rum yetkililer 1963'ten beri kayıp olanların, hatta1974 yılında kayıp olanların varlığını belli 

bir döneme kadar ısrarla reddettiler. Kıbrıslı Türkler ve Rumlar arasında KŞK ile ilgili ilk 

anlaşma, BM Genel Sekreteri nezdinde Mayıs 1979'da yapılan üst düzey toplantıda imzalandı 

Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar, öncelikle her iki taraftan çalışmaya katılan görüşmecilerin 

birbirlerine karşı nefret beslemediklerini göstermiştir. Görüşmeye katılanlar genel olarak iki 

taraf arasında bireysel düzeyde sorun olmadığını, sıkıntı yaratanın politikacılar olduğunu işaret 

etmişlerdir. Özellikle kayıp şahıs yakınları önceleri duygusal olarak bir çöküntü içerisinde 

olsalar da her iki tarafta da benzer durumların yaşandığını anlamaları onlarda empati duygusu 

geliştirmiştir. Bu noktada hemen hemen tüm görüşmeciler KŞK'nin hem acıların dinmesine 

hem de barış çabalarına büyük ölçüde katkılarının olduğunu vurgulamıştır. Bunun yanında 

özellikle politikacılar her iki tarafın da eğitim sistemlerini barışı destekler bir biçimde gözden 

geçirmeleri gereği üzerinde vurgu yapmışlardır. 

Anahtar kelimeler: Kıbrıs, Kayıp Şahıslar, Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) 

 

INTRODUCTION 

The Missing persons issue is a humanitarian issue around the world and should never be politicized. 

Since 19631, the missing persons issue has become a crucial component of the Cyprus problem. In 

peacebuilding finding the fate of missing persons is one of the most important part.The issue of the 

missing persons must be given importance if the parties involved want to achieve a long-standing peace, 

find a resolution to the conflict and to promote reconciliation. 

Statistics of Missing Persons of Cyprus 

                                                            
1 After being a British colony in 1960 Cyprus became independent and a co-partnership between Turkish and Greek Cypriots 

was established. The republic lasted after three years in 1963 when Greek Cypriots wanted 13 amendments for the constitution. 

The purpose of this was to give minority rights to the Turkish Cypriot. When Turkey and Turkish Cypriots rejected the 

proposals, Greek Cypriots started to use violence and conflict spread all over Cyprus. 
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Table 1: Source (https://www.cmp-cyprus.org/statistics/) 

 

 

Table 2: Source  (https://www.cmp-cyprus.org/statistics/) 

 

Table 3: Source (https://www.cmp-cyprus.org/statistics/) 

 

The results obtained from this study showed that the interviewees participating in the study 

from both sides did not harbor hatred towards each other. Participants generally pointed out that 

there is no problem between the two sides at the individual level, and that is the politicians who 

cause trouble. Even though the relatives of the missing persons were in an emotional depression 
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at first, they realized that similar situations were experianced on both sides, and they developed 

a sense of empathy. At this point, almost all the interviewees emphasized that Committee of 

Missing Persons of Cyprus contributed greatly to the relief of suffering and the peace efforts. 

In addition, politicians especially emphasized the need for both sides to review their education 

system in a way that supports peace.  

 

RESEARCE METHODOLOGY AND FINDINGS 

Here I would like to give information about the overall research methodology and data 

collection techniques as well as characteristics of the participants. Qualitative approach was 

used in conducting this research. Perceptions’ and thoughts of families/relatives related to the 

ones they loved that disappeared are explored. Perceptions and thoughts of counterparts on the 

issue like politicians and CMP related people are also explored. In line with the limitations and 

conditions interviews mainly conducted with the family members and relatives of the missing 

persons. Twenty-eight interviewees took part in this research. Some of the interviewees were 

interviewed more than once as they were both a family member and/or a politician or a CMP 

related person. In this research specifically auto-ethnography was performed (Custer, 2014).  

Auto-ethnography is a way of autobiographical writing that explores an individual’s unique life 

experiences in relationship to social and cultural institutions. Auto-ethnography is a way of 

autobiographical writing that explores an individual’s unique life experiences in relationship to 

social and cultural institutions (Custer, 2014). 

For this research 9 Turkish and 7 Greek Cypriot relatives of missing persons, 7 Turkish and 7 

Greek Cypriot politicians, 6 Turkish Cypriot and 1 Greek Cypriot CMP related person were 

interviewed. There are several factors that affect the way of interview is being shaped. For 

instance the ethnic identity has an impact on the interviews because the oppose side can assume 

that the researcher is from the other side might have a bias. In this study there were also several 

challenges faced by me. Firstly it was very difficult to decide from where to start searching 

missing persons issue in Cyprus as it is a very sensitive issue  

The people have been carefully selected from the missing person families. Although I know 

many families who had lost loved ones during 1963 and 1974 conflicts in the Northern Cyprus 

but there were lack of information about South side. In Cyprus since the island have divided 

into two parts, it is difficult to reach people who lives in different parts due to the conflict 

between nations, therefore the only information I could find about Greek Cypriots was from 

my personal networks.  Finding the names of the families of missing persons became very easy 

after I have reached a friend who works at Greek Cypriot side and has got many Greek friends. 

I requested some names and one name was provided. In addition I have visited the Committee 

on Missing Persons, the deputy of the Turkish Cypriot member provide me another family. 

Then it became a domino effect, as everyone during the visit recommended another name. 

During the interviews I was very careful not to judge any answers, consider them as right or 

wrong. As it was a sensitive issue, in case of any wrong information given by them while telling 

their stories, I cross-checked them from written documents. Another difficulty was faced during 

the interviews was related to their hope. The families who have lost their loved ones not have 

been found and still have a great hope in their heart. Although it has been 47 years since 1974 

Peace Operation happened, most of Greek Cypriot families who lost someone in their family 

still think that their relatives are alive and might be found somewhere. One of the sisters of a 

missing person insist to put the picture of the loved one on our national newspapers, just in case 

he got married with a Turkish Cypriot and was afraid to inform his family. Another sister asked 

for the same thing with the reason that someone may be recognize him and inform us where he 
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is living. Interviewees explanations were audio-taped, transcribed and then were studied 

through inductive content analysis and coded as themes.  

 

RESULTS 

Main concern of this research is not to give a detailed picture of what has happened in terms of 

missing persons or summarize the occasions in a statistical way, however it is aimed to discuss 

the missing persons issue in a more humanistic and holistic perspective which in turn can help 

in establishing reconciliation and peace in Cyprus. Analysis relying heavily on the interviews 

conducted by the relatives (secondary victims) of the missing persons showed that they suffered 

a lot from the uncertainty about the fate of their loved ones who have disappeared from 

conflicts.  

Main concern of this research is not to give a detailed picture of what has happened in terms of 

missing persons or summarize the occasions in a statistical way, however it is aimed to discuss 

the missing persons issue in a more humanistic and holistic perspective which in turn can help 

in establishing reconciliation and peace in Cyprus. Although some of the interviewees showed 

traces of hatred at the beginning of the interview sessions; this later turned into empathy. Almost 

all of the interviewees appreciate the works and projects of CMP. They believed that CMP may 

also contribute a lot to the establishment of peace and reconciliation in Cyprus. . CMP became 

the most successful bi-communal project after accession the EU (Kovraz & Loizides, 

2011).Interviews also showed that generally Greek Cypriots blame 19742 war and Turkish 

Cypriots blame 1963 conflict related to the losses and all those suffers. 

                                                            
2On July 15 the presidential palace was attacked by the National Guard which was under the control of Greek officers.  British 

helped president Makarios to leave the country and nationalist-irredentist Nikos Sampson who was known as against Turkish 

Cypriots took the power. Sampson’s goal was to annex Cyprus with Greece as soon as possible and make the island a “Hellenic” 

republic.  Makarios went to the UN Security Council meeting on July 19 and said that Greece occupied Cyprus. Turkish 

Cypriots started to worry about their lives and about the possibility of unification with Greece.  Turkey sent its soldiers to re-

establish the stability in the island and protect the Turkish Cypriot from possible attacks by Greek on 20 July 1974.  
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Photo 1. Remains of a Greek Cypriot missing person 
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The interviews also revealed that although the interviewees learn the history of their missing 

ones unless they have burials they do not lost their hope. Almost all of the Greek Cypriot and 

Turkish Cypriot interviewees stated that the ambiguity, uncertainty about the details 

surrounding a death or loss improved their suffering. Interviewees from both sides showed very 

little hatred towards each other. Instead they blamed the politicians and noted that there were 

no problems at the personal level. Especially the interviewees who were politicians or CMP 

related people appreciated the work of CMP both for its contribution in recovering the pain of 

relatives and helping to bond relations in line with reconciliation. Culture and ethnicity cannot 

be a justification for violence. The past should be question in order to have peace in future. To 

talk about the truth, to absorb what happened in the past are important things for gaining 

consciousness about the happenings.  People should talk in democracies, if not democracy will 

be in danger. The official truth is always different than the truth people who faced the 

happenings in the past. It could be much better if the people did not keep silence until recent 

years. Many of them died who lived through 1963-1967 and many truth stories left hidden.  

Both Turkish and Greek Cypriots were not aware until the years of 2000 that both sides had 

missing persons, people killed each other, violated each other’s rights. When the borders were 

open in 20033 and both communities started visit the other side, the Committee on Missing 

Persons bring the families of missing persons together the Turkish and Greek Cypriots realized 

each side’s pains, sufferings and hopes for their missing ones. At all my interviews the families 

told me that they did not know about the other side before they started to meet and listen to 

their stories. Both sides should understand that the pain and inhumanity as a result of conflict 

are same to everyone whether they are Turkish or Greek Cypriot.  

                                                            
3 Efforts have been made to enhance freedom of movement between the two sides. In April 2003, Northern Cyprus unilaterally 

eased border restrictions, permitting Cypriots to cross between the two sides for the first time in 30 years. 
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Photo 2. Belongings of a Turkish Cypriot missing person found in a mass grave. 
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ÖZET 

Ailesel Akdeniz Ateşi (Familian Mediterranean Fever), genellikle Akdeniz ülkeleri 

halklarında (daha çok Türk, Arab, İspanya kökenli Sefardik Yahudilerde ve Ermenilerde) 

görülen, tekrarlayan akut ateş ve seröz zarların iltihabı ile karakterize, otozomal resesif 

geçişli, genetik (kalıtımsal) bir hastalıktır. Hastalığın klinik bulgusunda, ani başlayan ve kısa 

süreli karın, göğüs veya eklemlerde ağrı ile birlikte görülen yüksek ateş ve genç yaşta bile 

böbrek yetmezliğine neden olabilen böbrek amiloidoz yer alır. Bunun yanısıra teşhis için 

genetik mutasyon testinin de yapılması gereklidir. 

FMF hastalığıyla ilgili olan tek gen MEFV genidir. Pirin,  MEFV geninden sentezlenen bir 

proteindir ve lökosit-spesifik inflamasyon regülatörüdür. Aktivitesi pro ve anti inflamatuvar 

sitokinler tarafından kontrol edilir. Bu mekanizmalar immün sistemin karakteristik 

inflamatuvar yolağında etkindir. 

SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu COVID-19 hastalığı, pandemi ilanı ile tüm dünyayı 

etkilediği bilinen ve sadece iki yıl içinde (Dünya Sağlık Örgütü’nün güncel rakamlarıyla) 

yaklaşık 4.5 milyon insanın ölümüne sebep olan oldukça tehlikeli bir hastalıktır. Çoğu hasta 

hafif derecede hastalıktan etkilense de, önemli bir kısmında akut solunum sıkıntısı sendromu, 

çoklu organ yetmezliği ve “sitokin fırtınası” olarak adlandırılan çeşitli sitokinlerin ve 

kemokinlerin aşırı salınımı, T-hücresi alt kümelerinin dağılımındaki dengesizlik ve kötü 

prognoz ile ilişkili olarak karakterize edilen hiperimmün yetmezliği gelişebilmektedir.  

FMF hastalığının oluşumuna sebep olan MEFV gen mutasyonu ile ortaya çıkan hiperaktif 

pirin inflamazomu benzer şekilde, COVID-19’da görülen sitokin fırtınası sonucu oluşan ateşli 

inflamatuvar ataklara yol açar. FMF hastalığının tedavisinde kullanılan kolşisin bu ateşli 

atakları baskılar ve düzenli ilaç kullanımı sürecinde hastalar tekrar atak geçirmez. COVID-19 

hastalığının tedavisinde farklı ilaç kombinleri denense de henüz net bir ilaç tedavisi 

uygulanamamaktadır.  

Bu iki hastalığının metabolizma üzerinde oluşturduğu benzer etkiden dolayı, FMF 

hastalarının COVID-19 hastalığına yakalanması durumunda, metabolizmanın buna nasıl bir 

cevap oluşturacağı merak uyandırmıştır. Ayrıca FMF tedavisinde kullanılan kolşisinin 

COVID-19 hastaları üzerindeki etkileri de araştırılmaktadır. 

Bu çalışmada pandemi sürecinde FMF hastalarının COVID-19 hastalığı ile ilişkisi, şimdiye 

kadar yapılan araştırmalar ile ortaya konulacaktır. Pandeminin devam ettiği günümüzde, bu 

verilerden elde edilecek total sonuçların COVID-19 ile mücadeleye farklı bir bakış açısı 

geliştirmesi beklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: FMF, Ailesel Akdeniz Ateşi, COVID-19, Pandemi, Sitokin fırtınası 
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ABSTRACT 

Familial Mediterranean Fever is an autosomal recessive, genetic (inherited) disease 

characterized by recurrent acute fever and inflammation of serous membranes, usually seen in 

the peoples of Mediterranean countries (mostly in Turkish, Arab, Spanish-origin Sephardic 

Jews and Armenians). The clinical manifestation of the disease includes high fever with 

sudden onset and short-term pain in the abdomen, chest or joints, and renal amyloidosis, 

which can cause kidney failure even at a young age. In addition, genetic mutation testing is 

also required for diagnosis.  

The only gene associated with FMF disease is the MEFV gene. Pyrin is a protein synthesized 

from the MEFV gene and is a leukocyte-specific regulator of inflammation. Its activity is 

controlled by pro- and anti-inflammatory cytokines. These mechanisms are active in the 

characteristic inflammatory pathway of the immune system. 

The COVID-19disease, caused by the SARS-CoV-2 virus, is a very dangerous disease that is 

known to affect the whole world with the declaration of the pandemic and caused the death of 

approximately 4.5 million people ( according to the current figures of the World Health 

Organization) in just two years. Although most patients are mildly affected, a significant 

proportion have acute respiratory distress syndrome, multiple organ failure, and hyperimmune 

deficiency characterized by excessive secretion of various cytokines and chemokines called 

“cytokine storm”, imbalance in the distribution of T-cell subsets, and poor prognosis. 

Hyperactive pyrin inflammasome, which occurs with the MEFV gene mutation that causes 

the formation of FMF disease, similarly leads to febrile inflammatory attacks caused by the 

cytokine storm seen in COVID-19. Colchicine, which is used in the treatment of FMF 

disease, suppresses these febrile attacks and patients do not experience relapses during regular 

drug use. Although different drug combinations have been tried in the treatment of COVID-

19 disease, a clear drug treatment cannot be applied yet. 

Due to the similar effects of these two diseases on metabolism, it has been interesting to see 

how the metabolism will respond in case FMF patients get COVID-19 disease. In addition, 

the effects of colchicine used in the treatment of FMF on COVID-19 patients are also being 

investigated. 

In this study, the relationship of FMF patients with COVID-19 disease during the pandemic 

process will be revealed by the researches done so far. Today, as the pandemic continues, the 

total results to be obtained from these data are expected to develop a different perspective on 

the fight against COVID-19. 

Keywords: FMF, Familial Mediterranean Fever, COVID-19, Pandemic, Cytokine storm 

 

GİRİŞ 

FMF (Ailesel Akdeniz Ateşi) hastalığı otozomal çekinik bir otoinflamatuvar hastalıktır. Etnik, 

genetik ve çevresel faktörler de bu hastalığın gelişiminde rol oynar. Hastaların bir kısmında 

artrit bulguları gözlenmekle beraber, karın ağrısı en belirgin klinik bulgudur. Vaskülit (damar 

iltihabı) ve amiloidoz hastalığın dikkat edilmesi gereken yönleridir. Amiloidoz; böbrek 

yetmezliğine yol açabilmesi nedeniyle, en önemli komplikasyondur ve kolşisin uygulanmayan 

hastalarda gözlenir. 

Dünya çapında endemik olan bu hastalığın toplumumuzda görülme sıklığı her 1000 kişiden 1 

ila 3 arasındadır.  Hastaların %90’ında ilk atak 20 yaşından önce ortaya çıkar. Hastaların 
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%50’sinde yaşamın ilk on yılı içerisinde, %5’inde ise otuz yaşından sonra hastalık belirtileri 

görülebilir. Yani esas olarak çocukluk çağı hastalığıdır ( Üstebay vd., 2015).   

FMF hastalığı genetik açıdan incelendiğinde MEFV geni ile ilişkili olduğu görülmektedir. 

Pirin proteininin kodlanmasından sorumlu olan bu gen, 16. kromozomun kısa kolunda 

(16p13.3) haritalanmış 60 kb'lik bir genomik DNA'ya sahiptir. Pirin proteininin, FMF atakları 

sırasında inflamasyon bölgesindeki nötrofillerin aktivitesi ve inflamasyonun inhibe 

edilmesinde rol aldığı belirtilmektedir (Alghamdi, 2017).  

FMF semptomatik tedavisi olan bir hastalıktır. Hastalığın oluşturduğu klinik tabloyu düzeltme 

amacıyla Colchicum autumnale bitkisinden elde edilen kolşisin kullanılmaktadır. Düzenli 

olarak kolşisin kullanan hastalarda ataklar ya hiç tekrarlamaz ya da daha öncekilere oranla 

çok daha seyrek hale gelir ve hafif geçerler. Sadece atak döneminde kullanılmasının bir yararı 

yoktur ve bu şekilde başlamış olan atağı önleyici bir etki sağlamaz. Etkinliği ilacın düzenli 

kullanımına bağlıdır. Ayrıca hekim kontrolünde düzenli ve yeterli dozda kullanıldığında 

amiloidoz gelişimini engellemektedir. Tedavi takibinde gerekli hassasiyetin gösterilmemesi 

durumlarında klinik tablo tekrar bozulabilmektedir (Ozdogan ve Ugurlu, 2019) . 

Sitokinler inflamatuar yanıtta önemli görevler üstlenen immün sistemin savunma 

mekanizmasında yer alan çok geniş bir protein ailesidir. FMF hastalığının patogenezinde 

sitokinlerin önemli rol oynadığı bildirilmiştir. Özellikle TNF-α, interlökin-1, IL-4, IL-6, IL-8, 

IL-10 gibi proinflamatuvar ve antiinflamatuvar sitokinlerin hastalığa bağlı gelişen 

inflamasyonu baskılamada etkin rol oynadığı bilinmektedir (Köçeroğlu vd. 2015; El Hasbani 

vd. 2019). 

Tüm Dünya’yı etkileyen Coronavirus 2019 (COVID-19) hastalığı, SARS-CoV-2 virüsünün 

sebep olduğu şiddetli akut solunum sendromu ile karakterize ciddi bir bulaşıcı hastalıktır. 

COVID-19'un patofizyolojisi ve klinik belirtileri hakkındaki mevcut bilgiler göz önüne 

alındığında, hem COVID-19'un hem de inflamatuar romatizmal hastalıkların sitokin 

fırtınasına neden olduğunu ve anti-romatizmal ilaçlarla  tedavi edildiğini söylemek 

mümkündür (Nas vd.,2020). COVID-19 viral enfeksiyonunun ilerlemesi,  üç farklı aşamaya 

ayrılabilir: virüsün konak akciğer hücrelerine sızdığı erken enfeksiyon aşaması; viral 

replikasyon ve yayılmanın akciğer hasarına neden olduğu pulmoner faz; ve sitokin fırtınası 

(Şekil 1). Özellikle bu üçüncü aşamanın, ciddi COVID-19 komplikasyonlarından sorumlu 

olabileceği bildirilmiştir (Mehta vd. 2020). Bu geniş inflamatuar durumun modülasyonu ve 

durdurulmasının, ciddi komplikasyonlardan kaçınmada terapötik fayda sağlayabileceğine dair 

görüşler mevcuttur (Vitiello ve Ferrara, 2021). 
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Şekil 1. COVID-19 viral ilerleyişinin üç fazı: erken enfeksiyon evresi, pulmoner evre, 

sitokin fırtına evresi. Üçüncü faz çoklu organ hasarına neden olabilir (Vitiello ve Ferrara, 

2021). 

 

COVID-19 ve FMF 

Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF) ve COVID-19, klinik semptomlar ve benzer laboratuvar 

bulguları ile dikkate değer bir örtüşme göstermektedir. Her ikisi de ateş, karın/göğüs ağrısı, C-

reaktif proteinin yükselmesi ve lökositoz ile karakterizedir. Ayrıca FMF hastalarında 

inflamasyonu kontrol etmede etkili olan kolşisin ve IL-1 inhibitörleri ile tedavi yöntemi, 

yakın zamanda COVID-19 hastalarında da kullanım için önerilmiştir. Bu açıdan bakıldığında 

FMF’in, ciddi komplikasyonlarla seyreden COVID-19 hastalarının ayırt edici özelliği olan 

sitokin fırtınasını daha az etkili olarak gösterdiği düşünülmektedir (Stella vd,.2020). 

FMF hastalığı birçok yönden diğer ateşli inflamatuvar hastalıklarla benzerlik gösterdiği gibi 

COVID-19 ile ateş bakımından benzerlik göstermektedir. Ancak, bu iki hastalıkta ortak 

görülen hiperinflamatuvar yanıt diğer ateşli hastalıklardan ayrışmalarını sağlamaktadır. Bir 

başka önemli benzerlik de FMF hastalarında  ateş ataklarından önceki prodromal belirtiler 

arasında tat değişikliğinin olmasıdır (Lidar vd.,2006). 

Bilindiği üzere FMF hastalığının tedavisinde kolşisin kullanılmaktadır. Ayrıca bu ajan, Gut, 

Behçet hastalığı ve tekrarlayan enfektif olmayan perikardit tedavisinde de kullanılmaktadır. 

FMF ve COVID-19’un aralarındaki komplikasyon benzeşmesi dolayısıyla kolşisinin COVID-

19 üzerinde terapötik etkisi araştırılmaktadır (Deftereos vd.,2020). Kolşisinin yanı sıra devam 

eden birkaç çalışma, COVID-19 hastalarını tedavi etmek için IL-1 yolu inhibitörlerinin 

kullanımını değerlendirmektedir (Day vd. 2020). Çünkü SARS-CoV-2 hücreye girdiğinde, 

NLRP3 (Nod-like receptor pyrin domain-containing 3) inflamazomu immünolojik 

mekanizmalar yoluyla tetiklenir. NLRP3 inflamazom kompleksi temel olarak bir sinyal 

algılayıcı alt birimden, kaspaz-1 enziminden ve bu ikisini birbirine bağlayan Apoptosis-

Associated Speck-Like Protein Containing a CARD (ASC) adlı proteinlerden oluşur. SARS-
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CoV-2 ile enfekte hastaların serumunda NLRP3 ile indüklenen proinflamatuar sitokinlerin 

(Interleukin (IL)-1, IL-1β) yüksek miktarda salgılanması, hastalığın patogenezinde ve 

gelişiminde herediter bağışıklık tutulumu hipotezini desteklemektedir (Kharouf vd.,2021). 

Kolşisin, NLRP3'e ve muhtemelen Pirin proteinine etki ederek hücresel inflamatuar 

sinyallemede yer alan yolların inhibisyonuna neden olur. COVID-19'un önemli patojenik 

mekanizmalarından birinin NLRP3 inflamatuarının aktivasyonu olduğu düşünüldüğünden, bu 

hastalıkta kolşisin kullanımının düşünülmesi oldukça mantıklı görülmektedir. 

Konu ile ilgili farklı popülasyonlarda bulunan FMF hastaları ile COVID-19 ilişkisi 

araştırılmıştır. Bunlardan birinde uzun süreli kolşisin tedavisi gören 342 FMF hastasının 

COVID-19 ile nasıl bir klinik seyir gösterdiği incelenmiş ve sonuçta günlük kolşisin ile uzun 

süreli tedavi gören FMF hastalarının genel popülasyona kıyasla ciddi SARS-CoV-2 

enfeksiyonu için ek bir risk faktörü oluşturmadığı kanısına varılmıştır (Bourguiba vd., 2021). 

Farklı bir araştırmada ise, kolşisinin bağışıklık sisteminin aşırı tepki verdiği ve hücre içi 

sitokin ve kemokin salınımını engellediği sitokin fırtınası adı verilen fenomeni 

durdurabileceği için COVID-19 tedavisinde kullanılabileceği ve kolşisinin FMF hastalarında 

COVID-19 prognozunu olumlu yönde etkileyebileceği, buna bağlı olarak romatologların 

antiinflamatuar ilaç kullanımı konusundaki deneyimlerinin COVID-19 hastalarının 

yönetiminde etkili olabileceğine dair görüş belirtilmiştir (Nas vd., 2021). 

Geniş hasta gruplu (822 FMF hastası)  çalışmalardan birinde ise, COVID-19 oranı %7 olarak 

bulunmuş ve ağır COVID-19 hastası oranı düşük olarak bildirilmiştir. FMF ile ilgili 

özelliklerin COVID-19'daki kötü sonuçlarla ilişkili olmadığı, bu nedenle FMF, ciddi COVID-

19 sonuçları için bir risk faktörü olmayabileceği öne sürülmüştür. Tersine, FMF hastalarında 

COVID-19’un hafif seyrettiği tespit edilmiştir. Ancak daha fazla veri ve çalışmaya ihtiyaç 

olduğu görülmektedir (Günendi vd., 2021). 

 Bu amaca uygun ilaçlarla tedavi edilen COVID-19 hastalarından alınan ilk sonuçlar çelişkili 

olsa da Pirin'in COVID-19'un şiddetini ve sonucunu modüle etmedeki rolü hala tam olarak 

bilinmemektedir (Jamilloux vd., 2020).  

 

SONUÇ 

Kanıtlar, COVID-19'da meydana gelen hiperinflamatuar durumunu azaltmanın veya 

durdurmanın bir yolu olarak kolşisin kullanımının alternatif olarak değerlendirilebileceğini 

göstermektedir. Bununla birlikte yeni varyantlar ve semptomlar ile ciddiyetini koruyan 

COVID-19’un gelecekte ne gibi riskler doğuracağı bilinmemektedir. FMF hastalığı ile 

yapılan çalışmaların COVID-19 ile ilişkilendirilerek paralel ve kapsamlı çalışmalar 

yürütülmesi ile daha sağlıklı verilerin elde edilmesi beklenmektedir. 
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ÖZET 

Endemik, Yunanca endemos kelimesinden gelir. Bitki gruplarının yayılış biçimlerinin sınırını 

ifade etmektedir. Endemik bitkiler, kırsal kalkınmada ve ülkenin biyolojik kaynaklarının 

ekonomiye katılmasında önemli bir üstünlük noktası oluşturmaktadır. Türkiye’nin bitki örtüsü 

varlığı ve çeşitliliğini gösteren en önemli unsur endemikliktir. Türkiye, dünyadaki endemik 

bölgelerin önemlileri arasında yer alırken, Bursa ili hem doğal ortam özellikleri hem de sahip 

olduğu zengin endemik bitki taksonları ile Türkiye’nin en önemli illerinden biri halindedir. 

Bursa’da bilinen endemik bitki takson zenginliği sürekli olarak keşfedilerek artış göstermektedir. 

Bu çalışmada, Bursa ilinde bulunan Bursa Millet Bahçesi’nde kullanılan bitki türlerinin 

endemikliği incelenmiştir. Bursa ilinin endemik bitki türleri saptanarak, bu bitki türlerinin Millet 

Bahçesi’nde ne derecede kullanıldığı gözlemlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Millet Bahçesi, Bursa, Endemiklik, Endemik Bitki 

ABSTRACT 

Endemic comes from the Greek word endemos. It expresses the limit of the distribution of plant 

groups. Endemic plants constitute an important point of superiority in rural development and in 

the contribution of the country's biological resources to the economy. The most important factor 

showing the existence and diversity of vegetation in Turkey is endemism. While Turkey is among 

the most important endemic regions in the world, Bursa is one of the most important provinces 

of Turkey with its natural environment features and rich endemic plant taxa. The known endemic 

plant taxa richness in Bursa is constantly being discovered and increasing. In this study, the 

endemicity of plant species used in Bursa Millet Bahçesi in Bursa province was investigated. 

The endemic plant species of Bursa province were determined and it was observed to what extent 

these plant species were used in the Nation's Garden. 

Keywords: Nation's Garden, Bursa, Endemic, Endemic Plant 
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GİRİŞ 

Endemik, Yunanca endemos kelimesinden gelir. Bitki gruplarının yayılış biçimlerinin sınırını 

ifade etmektedir. Bu gruplar, tür ya da tür altı veya tür üstü düzeyde olabilir. Endemizm ise dar 

bir bölgede bulunan bitki türünü temsil etmektedir. Sınırları belli, dar alanda yayılış gösteren 

bitkiye endemik bitki denir. Endemik bitkiler yayılış alanlarının sınırları açısından kesinlik 

göstermez. Birkaç metrekarelik alanda yayılış gösterebilecekleri gibi bu alan bir kıta kadar geniş 

olabilir (Kaya ve Aksakal, 2005). 

Bir alanın jeolojik eksikliği, izolasyon derecesi ve süresi, topoğrafik özellikleri endemizm 

oranının değişmesine sebep olan etkenlerdir. Bu sebeple endemizm, karalardan uzak ve eski 

jeolojiye sahip adalarda yüksek görülmektedir (Özhatay, 2014). 

Endemik tür ve cins bakımından zenginlik gösteren Türkiye, dünyanın önemli ülkelerinden bir 

tanesidir. Türkiye, farklı ekolojik özellikleri bir arada bulundurmasıyla, 12000’den fazla bitki 

taksonuna ve 3600’den fazla endemik bitki taksonuna sahiptir (Kaya ve Şenkul, 2017). 

Türkiye, Dünya’da değişkenlik gösteren ekolojik şartlara sahip önemli ülkelerden biridir. Var 

olan endemik bitkilerin dağılışının ve bu dağılışa dair özelliklerin bilinmesiyle, sahip olunan 

endemik bitki taksonuna ait zenginliğin tespiti, izlenmesi ve korunması mümkündür (Kaya ve 

Şenkul, 2017). 

Bursa ili, sahip olduğu yaklaşık 230 endemik bitkisiyle Marmara bölgesinin endemik bitki 

açısından en zengin ilidir. Bu 230 endemik bitkinin 130’u Uludağ’da bulunur. Dünyada sadece 

Uludağ’a ait endemik tür olan 30 bitki bulunmaktadır. Bursa’nın endemik bitkileri, görsel 

özgünlüklerinin yanı sıra tıbbi, yiyecek ve güncel uygulamalarda da kullanılmaktadır. Bu bitkiler 

sadece ulaşılmaz, insanlardan uzak yerlerde değil, kent merkezinde, rekreasyon alanlarında ve 

parklarda da yaşamlarını sürmektedir (Torlak, 2010). 

Osmanlı’dan bu yana tarihin izlerini taşıyarak gelen Millet bahçeleri, günümüz ve gelecekte 

oluşacak olan ihtiyaçlara yanıt verebilecek plana sahip olmalıdır. Eğitim, öğretim ve araştırmanın 

yanı sıra koruma, eğlenme, dinlenme gibi rekreasyonel faaliyetlere olanak sağlamalıdır (Sağlık 

vd., 2019) 

Bu çalışma, Bursa kentindeki Bursa Millet Bahçesi üzerinde yürütülmüştür. Seçilen alanda 

kullanılan bitki türlerinin endemikliği ayrı başlıklar altında incelenmiştir. 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Materyal 

Çalışma, Bursa (Şekil 1) kent merkezinde yer alan Bursa Millet Bahçesin üzerinde 

yürütülmüştür. 
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Şekil 1. Bursa Kenti (Google Earth’ten değiştirilerek, 2021) 

42.000 m2’den oluşan Bursa Millet Bahçesi (Şekil 2), yer altında 480 araçlık otoparka sahiptir. 

Millet Bahçesi içerisinde koşu pisti, termal suların aktığı şadırvanlı çeşme, yeşil alanlar, su 

gösteri alanları ve 500 m2 alanlı Millet Kıraathanesi bulunmaktadır. Vaziyet planına göre Millet 

Kıraathanesi olarak adlandırılan alan, pandemi dolayısıyla kullanıma açılamayacağından, Millet 

Kütüphanesi’ne dönüştürülmüş ve halkın ziyaretine açılmıştır.  

Şekil 2. Millet Bahçesi’nin Kent Merkezindeki Konumu (Google Earth’ten değiştirilerek, 

2021) 

Bursa Millet Bahçesi’nin bulunduğu alan 1950 yılında açılan spor müsabakalarının 

gerçekleştirildiği Bursa Atatürk Stadyumu iken, 2016 yılında yıkılarak Millet Bahçesi yapılmaya 

karar verilerek, çalışmalara başlanmıştır. Millet Bahçesi (Şekil 3), 2020 yılında faaliyete açılmış 

ve şehirdeki endemik bitki çeşitliliğini de ortaya koyan bir botanik alan görevi görmektedir. 
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Şekil 3. Millet Bahçesi Hava Fotoğrafı (URL 1, 2021) 

YÖNTEM 

Çalışmada, veri toplama, analiz ve önerilere dayalı üç aşamalı peyzaj araştırma yöntemi 

kullanılmıştır (Sağlık vd., 2014). Çalışma yöntemi detaylı olarak aşağıda açıklanmıştır. 

1.Veri Toplama Aşaması

Bu aşamada çalışmayı destekleyici nitelikte bir yerli yabancı literatür taramasına ihtiyaç 

duyulmuştur. Literatür araştırması esnasında çalışma alanında işe yarar ve destekleyici nitelikte 

bilgiler dikkate alınmaya özen gösterilmiştir. 

2. Analiz Aşaması

Bu aşamada Bursa yöresinin endemik bitki türleri listelenmiş ve belirlenen alan ziyaret edilerek 

alanda kullanılan bitki türlerinin endemikliği saptanmıştır. Alanda keşif ve gözlem yapılarak 

fotoğraflar ile desteklenmiştir. 

3. Öneri Aşaması

Çalışma alanında mevcut durumun yerli ve yabancı benzer nitelikteki alanlarla karşılaştırılması 

yapılarak alanındaki mevcut bitki türlerindeki endemikliğin geliştirilmesine yönelik öneriler 

getirilmektedir.  

ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Çalışma Alanının Doğal ve Kültürel Özellikleri 

İl, Marmara Bölgesi’nin Güney Marmara bölümünde, 40° batı boylam ve 29° kuzey enlem 

daireleri arasında yer alır. Genellikle ılıman bir iklime sahiptir. Ancak, iklim bölgelere göre de 

değişiklik göstermektedir. Kuzeyde Marmara Denizinin yumuşak ve ılık iklimine karşılık 

güneyde Uludağ'ın sert iklimi ile karşılaşılmaktadır. İlin en sıcak ayları Temmuz-Ağustos, en 

soğuk ayları ise Aralık-Ocak'tır. 52 yıllık gözlem süresi itibarı ile yıllık ortalama yağış miktarı 

70,6 cm’dir. İlde ortalama nispi nem %69 civarındadır (MGM, 2020). 

Bursa il nüfusu 3.101.833 ve ilin yüzölçümü 10.811 km2’dir. İlde km2’ye 287 kişi düşmektedir 

(TUİK, 2021). 
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Çalışma Alanının Analizi 

Bursa’nın Endemik Bitki Türleri 

Bursa’daki endemik türler, kent merkezinde görülmekle beraber birçok tür Uludağ yamaçlarında 

yaşamaktadırlar. Bu endemik türler Marmara kıyılarından Uludağ Zirve’ye kadar orman 

zonlarına göre genel dağılım göstermektedir (Şekil 4). 

Şekil 4. Orman zonlarına göre genel dağılım (URL 2’den değiştirilerek). 

Lauretum zonu: Defne (Laurus), Kızılağaç (Alnus cordata), Mazı Meşesi (Quercus 

infectoria), Çınar (Platanus), Zeytin (Olea), Erguvan (Cercis siliquastrum), Kestane (Castanea 

sativa), Ihlamur (Tilia tomentosa), Akçaağaç (Acer negundo), Karayemiş (Purunus 

laurocerasus), Dişbudak (Fraxinus excelsior) (URL 2).  

Castanetum zonu: Kestane (Castanea sativa), Gürgen (Carpinus betulus), Karaağaç (Ulmus 

minör), Fındık (Corylus avellana), Ceviz (Juglans regia), Meşe (Quercus robur), Kayın (Fagus 

sylvatica), Titrek Kavak (Populus tremula), Karaçam (Pinus nigra), Ihlamur (Tilia tomentosa), 

Akçaağaç (Acer negundo), Karayemiş (Purunus laurocerasus) (URL 2). 

Pinatum zonu: Karaçam (Pinus nigra), Meşe (Quercus robur), Gürgen (Carpinus betulus), 

Kayın (Fagus sylvatica), Titrek Kavak (Populus tremula), Fındık (Corylus avellana), Kızılcık 

(Cornus mas) (URL 2). 

Fagetum zonu: Kayın (Fagus sylvatica), Gürgen (Carpinus betulus), Titrek Kavak (Populus 

tremula), Üvez (Sorbus aucuparia), Karaçam (Pinus nigra), Göknar (Abies normandiana) (URL 

2). 

Abietum zonu: Göknar (Abies normandiana), Kayın (Fagus sylvatica), Karaçam (Pinus nigra), 

Titrek Kavak (Populus tremula), Ayıüzümü (Uva ursi) (URL 2). 

Alpinietum zonu: Bodur ardıçlar (Juniperus sabina), otlar ve dikenler (URL 2). 

Uludağ’ın 1700-2300 metrelerinde yetişmekte ve halk ilacı yapımında kullanılmakta olan 

endemik Hypericum Adenotrichum, bilimsel adını antik çağın meşhur hekimlerinden olan 

Euryphon’dan almıştır ve bu bitki Anadolu’da Kızılcıkotu olarak adlandırılmaktadır. Endemik 

bir lavanta olan lavandula stoechas subsp. cariensis Bursa’dan Demirtaş Barajına giden yolun 

ikinci kilometresinde bulunmakta ve mor çiçeklerini her yıl mart-haziran ayları sürecinde 
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açmaktadır.Ülkemizin batı bölgelerinde endemik lavantanın çiçekli dallarından çay yapılıp baş 

ağrısı, kum sancısı, mide ve göğüs ağrıları, öksürük, bronşit gibi rahatsızlıkların tedavisinde 

kullanılmaktadır.Crocus gargaricus nisan-mayıs aylarında Uludağ’ın Kirazlıyayla’daki 

çayırlarında görülen, antik çağlara baktığımızda tanrıların habercisi Hermes ile özdeşleştirilen 

hoş kokulu ve sarı çiçekli endemik çiğdem bitkisidir.Tıbbi amaçlarla kullanılan bal kokulu bir 

tür olan cyclamen intaminatum eylül - ekim aylarında gasemid yaylasında yetişen endemik bir 

siklamendir (Torlak, 2010). 

Yörede baharat olarak kullanılan thymus bornmuelleriadlı endemik kekik türünün toprak üstü 

kısımları, Uludağ’ın 200 metrelerinde temmuz ayında çiçeklenmektedir. Batı ülkelerinin botanik 

bahçelerinin vazgeçilmez bitkilerinden olan verbascum bombyciferum gösterişli sarı çiçeklere 

sahip endemik bir sığkuyruğu bitkisidir.Mayıs ve haziran aylarında Bursa kent merkezinde, bu 

tür Soğukkuyu civarında açmaktadır (Torlak, 2010). 

Bursa kent merkezi içinde yol kenarı ve taş ocakları çevresinde bulunan bilimsel adını da 

Bursa’nın eski adından alan Bursa geveni astragalus prusianustur. Ballota nigra subsp. anatolica 

Tophane-Altıparmak arasındaki merdivenlerde yaşamakta ve anadoluda ilaç yapımında 

kullanılan endemik anadolu oğulotu olarak adlandırılmaktadır (Torlak, 2010). 

Carduus nutans subsp. torjanus isimli endemik devedikeni türü,kent merkezindeki ziraat meslek 

lisesi çevresindeki duvar diplerinde ve yol kenarlarında yetişmekte olup, bilimsel adını da Troya 

Antik kentinden almıştır.Karanfilin endemik bir türü olan dianthus cibrarius,kent merkezinde 

haziran-temmuz aylarında kırmızı çiçeklerini açmakta  Osmanlı kültüründe çok sevilen ve 

Bursa’daki Osmanlı sanatında , İznik çini işlemelerinde yoğun olarak kullanıldığı görülmektedir 

(Torlak, 2010). 

Linum hirsutum subsp.platyphyllum türün yaşamı tehlike altında ve dünyada sadece Bursa’ya 

özgü bu endemik keten türünün kentin tahrip edici faaliyetlerinden korunması gerekmektedir ve 

Bursa kent merkezinden Çekirge’ye giden yol kenarındaki çalılıkların içinde yaşayan endemik 

bir ketendir.Endemik bitkiler Bursa’da her yıl keşfedilmeye devam edilmektedir.Bir peygamber 

çiçeği olan centaaurea ertugruliana Bursa-Balıkesir yolunun kenarında bir kayalığın üzerinde 

2008 yılında keşfedilmiş ve bu endemik bitki dünyada sadece bu noktada varlığını 

sürdürmektedir (Torlak, 2010). 

Çalışma Alanında Kullanılan Bitki Türleri 

Bursa Millet Bahçesi’nde kullanılan türler, türkçe adı, latince adı ve fotoğrafı olmak üzere 

ağaçlar (Çizelge 1) ve çalılar (Çizelge 2) şeklinde listelenmiştir. 

Çizelge 1. Bursa Millet Bahçesi’nde kullanılan ağaçlar 

AĞAÇLAR 

Türkçe Adı Latince Adı Fotoğraf 

Çitlembik Celtis australis 

Mavi Ladin Picea pungens glauca 
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Sarı Leylandii 
Cupressocyparis leylandii 

"Gold Rider" 

Fıstık Çamı Pinus pinea 

Alttan Dallı Sığla Ağacı Liquidamber orientalis 

Kalem Servi 
Cupressus sempervirens 

'stricta' 

Oya Ağacı Lagostramia indica 

Alttan Dallı Oya Lagerstroemia indica 

Piramit Defne Laurus nobilis 'pyramide' 

Kolumnar Porsuk Taxus baccata 'columnaris' 

Sarkık Dut Morus alba 'pendula' 
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Sarkık Sedir Cedrus deodora 'pendula' 

Amerikan Dişbudağı Fraxinus americana 

Yıldız Manolya Magnolia stelleta 

Mavi Arizona Servisi Cupressus arizonica glauca 

At Kestanesi Aesculus hippocastanum 

Akçaağaç 
Acer freemanii autumn 

blaze 

Batı Ladini Picea excelsa 

Alttan Dallı Gürgen Carpinus betulus 

Ihlamur Ağacı Tilia tomentosa 
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Duman Ağacı Cotinus coggyria 

Çizelge 2. Bursa Millet Bahçesi’nde kullanılan çalılar 

ÇALILAR 

Türkçe Adı Latince Adı Fotoğraf 

Fener Çiçeği Kniphofia uvaria 

Mavi Çim Festuca glauca 

Lavanta Lavandula angustiflora 

Alp Karanfili Diantus Alpinus 

Adaçayı Salvia officinalis 

Binbir Delikotu Hypericum calycinum 

Funda Erica carnea 
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Bodur Süs Narı Punica granatum 'nana' 

Bodur Pitos Pittosporum tobira 'nana' 

Sabin Ardıcı Juniperus sabina 

Piramit Porsuk Taxus baccata pyramidalis 

Fırça Çalısı Callistemon rigidus 

Cennet Bambusu Nandina domestica 

Kartopu Viburnum tinus 

Acem Halısı Lampranthus roseus 

Beyaz Kelebekler Çalısı Gaura lindheimeri 
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Süs Adaçayı Salvia sp. 'hot lips' 

Minyatür Gül Rosa miniature 

Gün Güzeli Hemerocallis fulva 

Kızıl Formiyum Phormium tenax dazzler 

Alev Çalısı Photinia fraseri 

Alacalı Formium Phormium tenax variegata 

SONUÇ 

Çalışma alanında yapılan yerinde gözlem ve keşifler sonucunda tüm bitki türleri incelenmiştir. 

Alanda kullanılan bitki türleri ağaç ve çalı grubu olarak ele alınmıştır. Bursa’nın endemik türleri 

göz önünde bulundurularak Bursa Millet Bahçesi içerisinde yeterli seviyede Bursa’ya endemik 

bitki türlerinin kullanıldığı görülmektedir. Alan içerisinde birçok noktada bulunan tanıtım 

panoları Bursa Millet Bahçesi’nde kullanılan bitki türlerini tanıtmaktadır. Bu sebeple alanda 

aktivite gösteren her birey bu bitki türlerinin endemikliğini fark edebilmektedir. 
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INTERNET AND MODERN-DAY LEARNERS 
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ABSTRACT 

In the 21st century, majority of activities are Internet-centered, be it in primary, secondary or 

tertiary sector. Due to the hit of pandemic in March 2020, education sector has taken a severe 

shift to the online platforms, which claims to be both a benefit and affliction for scholars. The 

main aspect of this study is to examine the role of the internet and to analyze the impact how 

the internet influences various aspects of the lives of modern-day learners. In today’s era, the 

old conventional techniques for learning procedure have been moved to electronic and 

advanced innovation. It has opened a new world for all, improved the quality of life but at the 

same time its impact on learners cannot be denied. 

The study involves 3 factors– e-learning, impact on health & influence of social media. The 

main purpose of this study is to highlight the role of the internet on learners, its effects on 

learners’ health and how aware they are & the impact of social networking platforms. Due to 

over exposure to screens, students have become more tilted towards audio-visual content and 

not the sources that demand their concentration and focus. Technological advancements in 

area of education proves to be very fruitful but at the same time it has put strain on their 

mental and physical well-being. Social binge contents are often used as a way of escape from 

their own commitments. The data for this descriptive study was collected through a self-made 

questionnaire. The participants of this study were 150 modern learners. 

Key Words: E-learning, ICT, covid-19, health, social media, virtual world. 

INTRODUCTION 

The research problem constitutes "The Internet and its impact on learners".  The purpose is to 

find out: Is the internet helping us to learn or upgrade our skills, interests, build the best 

versions of ourselves or not, or are we just attached to our PCs for no productive reasons and 

even ignoring our physical, mental, and emotional health? Are we just spending hours 

aimlessly or actually developing ourselves? 

Knowledge is one of the most significant elements of human progress. The internet provides 

no limit to knowledge; hence, it has helped learners who have a thirst for knowledge. But 

online learning has also affected the physical activeness of students; increased digital use 

affects students’ physical and mental health. Virtual learning has surely increased the amount 

of time students spend on digital devices. Prolonged use and screen time leads to health 

problems, anxiety, and depression leading to more social isolation, especially after covid. 

They are aware of problems but have become addicted. Social media is the most widely used 

source of communication in the modern era. It enables people to share their views, thoughts, 

ideas, and opinions with their friends, relatives, colleagues, and even strangers. It is one of 

the most powerful tools that can be used as an open forum for debate on worldwide affairs, 

but at the same time, rumors also spread rapidly. Anything goes viral in no time. 

Therefore, this study is designed to find answers to research questions: how does the internet 

help learners to learn in a more advanced way & changes felt by them? How aware are 

learners of health issues due to the internet? Is it affecting their mental & physical health? 
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What are the learners’ perceptions toward using social media & their views on their addiction 

& meeting strangers & how secure they feel on it? 

The outcome of the study shows how the internet is helping individuals to expand their 

knowledge and explore diverse interests. It has helped them to comprehend better but still 

can't replace offline learning as it is hectic and the health problems associated with it are 

affecting them in the long term. Frequent usage of social media has a significant impact on 

learners. The result of this study showed that learners had more of a negative attitude toward 

using social media and felt that the world shown in it is more fake. 

  

LITERATURE REVIEW 

Technological advances are taking place at a very fast pace in nearly each and every industry 

in the 21st century, and so it is in the education sector too. E-learning is an innovative 

approach that uses electronic communication devices connected to the Internet to help 

learners have worldwide access to various learning content, connect with teachers face-to-

face, and take various tests in real time to enhance their learning ability. 

Universities are actively engaging and utilizing this technology to provide students with a 

global reach, since the outbreak of the corona virus in December 2019 and its widespread 

infection followed by the announcement of a complete lockdown in the country, all 

educational institutions have switched to online platforms in order to ensure the safety and 

well-being of the students and the administration. This itself has led universities and 

institutions to resort to e-teaching as the last resort to help students continue their course 

studies even during the worldwide pandemic. 

E-learning has benefitted both universities and students in its own way. For universities, 

shifting to online platforms has helped them save various substantial costs related to teaching 

infrastructure and physical teaching. It has helped universities to contribute to making society 

more digitalized and knowledge sharing fast and speedy. It has also helped universities attract 

students from all over the world. Boundaries and place synchronization are not an issue in e-

learning. Students from any country can enroll in e-learning programs offered by other 

countries. 

E-learning has equally benefited learners who wish to learn earnestly. E-learning does not set 

a limit to time and place, except when it is in real time, when students have to follow the time 

allotted. It is particularly advantageous for the working class, who study and work at the 

same time. It also allows students to control the pace of their curriculum. 

Online learning is easier for both instructors and students as it provides different tools to 

create learning content, storage and distribution components, and resource banks, but 

technology advances result in disturbed sleep schedules, longer sleep onset latency, and later 

waking times. 

As we can see, e-learning shows various advantages to students, like enhancing knowledge 

and skills, as compared to traditional learning formats. 

But online learning shows a negative impact on health when suddenly, due to Covid-19, we 

had to evolve from traditional learning to online mode. This was associated with a decrease in 

motivation, self-efficacy, cognitive engagement, and lower levels of self-confidence. 

Excessive media and technology used by students resulted in cognitive impact depending on 

the type of technology used, but almost all technologies cause transient mood changes and 

99 www.izdas.org



 

 

long-term changes in brain function and behavior. Also, depression and anxiety symptoms 

arose in some students because of dissatisfaction with their academic performance. 

This leads to both cognitive and psychological strain.                                           

As schools and colleges move to virtual platforms, resulting in  

*Loneliness in adolescence leading to self-isolation 

*Discouragement due to no  personal and social interaction 

*Being Unmotivated 

*Anxiety and depression  

A certain number of students disagreed with the efficiency of the online learning pattern 

because it is socially and psychologically unhealthy. 

Due to being excessively active on virtual platforms, reasons for some could be inevitable, 

learners are found quite frequently distracted from the actual learning curriculum to various 

social media platforms. The Internet is a wide network that has every aspect to it, i.e., both 

positive and negative; learners decide for themselves whether they want to utilize it or leave 

their potential untapped and engage in unnecessary distractions. 

There are different forums of social media which are generally utilized among learners, like 

Facebook, WhatsApp, Twitter, and LinkedIn, etc. No one can deny the fact that social media 

encourages collaboration, cooperation, peer appraisal, and furnishes information in the most 

straightforward conceivable way. 

But are learners utilizing social media for learning, for expressing their views, or is it just 

becoming their addiction? This is the main question. Social media can be used as a new 

academic tool for learning, growing outside the study hall, giving them the opportunity to 

speak and voice their opinions fearlessly, and go hand in hand with their interests, but most 

so-called learners are just exploiting the given opportunities by unnecessary scrolling or for 

different reasons. Social media should be used as an attempt to raise awareness about diverse 

topics which spark their interest in learning. 

Past studies show that social media, more than as a medium of learning, is used for showing 

off. Everyone is just putting up their best moments as if things are really good all the time. 

Whenever someone uploads a picture, it immediately affects the mood of some other 

individual. It creates anxiety, stress, jealousy among them instead of inspiration and 

happiness. Instead of focusing on their studies, they are more focused on how to generate 

more likes, comments, and followers, distracting themselves from academics. They are happy 

to explore all the latest things they find attractive and trendy. All they want is fulfilment of 

their material desires. Social networking creates a virtual world that differs from real life 

situations. 

They spend more time on social media websites. Learners do not realize the passage of time 

when using social media, which leads to the waste of their valuable time. Social media 

addiction is leading them to academic failure, affecting their studies. Moreover, they are 

losing their ability to engage in face-to-face communication. They are socially active only on 

social media and are even shy about speaking in real life. They are connected more on social 

networking sites than in real life. 

It is easier for learners to meet strangers online, invest energy, and communicate with people 

around the world. But at the same time how many times have they been trapped? Many 
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crimes have reportedly occurred on social media, which involves people making threats, 

bullying, harassing, and stalking others. 

The emergence of social media is significantly influencing the academic life of students. 

Institutions and academicians are continually experimenting with social media technologies, 

hoping to excite critical thinking skills, collaboration, and knowledge construction among 

learners. It also brings several challenges in utilization of the social media, questioning 

whether interactions online are truly meaningful, and pointing out some potential pitfalls with 

respect to ethics and privacy on the part of learners. 

 

METHODOLOGY 

Research Design: 

The design for this study is of descriptive nature, the data for which is collected primarily 

through questionnaires filled out by the respondents themselves. We used this particular 

method as it was feasible to collect enough data for the study as we were able to directly 

approach the sample population. 

For this research, a survey was conducted on learners for which respondents were asked to 

fill a questionnaire which included close-ended, open-ended and dichotomous questions, 

scales and MCQ questions. 

Number of people: 

The target population for the survey is the entire learner’s population of today’s era. The 

survey was conducted on a sample of 150 respondents, which represents the whole 

population of learners.  

There is a link between e-learning, social media, and the health of e-learners that is explored 

in detail. 

Data Collection Procedure  

Data was collected in a few days, by having questionnaires filled out by different school and 

college groups i.e., the sample of the target group. 

A questionnaire was designed to gather the data and different views of the sample population. 

The questionnaire was divided into 3 sections: 

1. E-learning 

2. Health Effects 

3. Use of social media. 

It was designed to find out how the internet is used by learners and in what ways it has 

brought a change for them. Does the exposure to learning, change in habits, diversion in 

interests, and exposure to the internet expand their knowledge and skill set? 

Is it impacting their health and how aware they are? Are they using it only for learning or in a 

productive way or has it now become their unnecessary addiction? 

Is social networking affecting their performance in academics? Are they trapped in believing 

that virtual life is real? Do they connect with unknowns & become victims? 

The data collected was classified and analyzed as per the requirements of our study. We were 

able to collect enough information from 150 respondents efficiently. 
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The Analysis 

The data collected through the survey is classified in different age groups. 

Age (in years) 
% In sample population  

10-15 8%  

16-20 74.4% 

21-30 13.3% 

above 30 4% 

 

  

From the above graph, we can conclude that more than 84% of the sample population is 

actively engaged in online learning. 

80% of people have faced changes in their healthy writing and reading habits due to being 

engulfed in technology. 

While the Internet provides many resources, such as e-learning, it has its own critiques, 

which makes 51.3% of the population believe that it is not a boon for learners. 57.3% of the 

population firmly believes that social networking sites distract them from their studies. 

90.7% of the population believes that the Internet has helped them grow their interests into 

various fields, while 45.3% hold the opinion that it doesn’t help them build confidence. They 

are not developing, but just keep on gathering information which cannot possibly be stored in 

a human brain. 

Level of exposure to online learning 

Number of 

participants 
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Excessive exposure to screens deteriorates the mental, physical, and emotional health of 

people. Though 8% of the population is still not aware of the threats that continuous exposure 

to the internet poses to us, it has various serious side effects, such that 84% of the population 

believes internet addiction itself is a disorder. 47.3% believe that they are facing health issues 

due to the same. People provided us with different kinds of issues they are facing due to 

prolonged use of screens. Out of those 

 Eye problems, i.e., strained vision, nearsightedness, farsightedness, etc. 

 Bad posture and spondylitis 

 Sleep deprivation and insomnia. 

 Frequent headaches and migraine 

 Mental stress and anxiety disorders 

 Irregularity in diet and obesity 

 Loss of thinking strength and concentration 

 The introduction of a new addiction 

were found to be the most common. 

Being on online social networking platforms, and engaging with known and even unknown 

people, communities are exposed to various threats due to privacy issues such as phishing, 

bullying, trolling, stalking, hacking, online fraud, and many more. As per our study, 23.3% of 

our sample population have been through the same. 

 

CONCLUSIVE REMARKS 

The purpose of this study was to critically examine how modern learners make use of the 

Internet in their learning process, its impact on their health, and how social media affects 

them. The Internet provides learners with e-learning that has many advantages, like flexibility 

of time and place, comparatively less investment, and global reach. Regardless of these 

advantages, it seriously affects the overall health of learners. The diseases that were even 

rarely found in elders in the old golden days can easily be found in younger generations these 

days. 
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In India, the number of Internet users have been increasing in the past decade, accounting for 

more than 50% of the total population (www.statista.com, 2020). Besides, mobile phones 

connected to the Internet are increasingly becoming popular. India has about 470 million 

mobile phone subscribers. (www.statista.com, 2020). 

Virtual teaching platforms are doing their best to assist students in their learning process, but 

the fact is that face-to-face interaction, physical class environment, interpersonal relationships 

with teachers and classmates, and actual presence in class make offline personal teaching 

much more successful than online learning. 

Since virtual classes are highly challenging as they impact the health of today’s learners and 

also distract them from their main focus of learning, there are some ways we can opt to cope 

with these challenges by: 

*Encouraging healthy habits, i.e., by putting a limit on screen time 

*Keeping a positive attitude, i.e., refraining ourselves from excessive use of it. 

It is equally important to balance the use of technology with other activities that promote 

interpersonal relationships, creativity, and development. So, in order to lead a healthy life, 

modern day learners need to utilize the boon given to them cautiously.  

 

LIMITATIONS 

It was a cross-sectional analysis of the Internet and today's learners. To understand how the 

internet is helping us to gain knowledge, while at the same time impacting our mental and 

physical well-being and making us addicted to social networking platforms. How effectively 

they use the internet. However, it requires longitudinal research to know the effect of the 

internet on learners and its addiction and health issues. Most of the data and the results 

observed are as per the sample population’s opinion. No specific tool has been used except 

the information gathered through the questionnaire.  

There are many future opportunities for more research in this field to examine these factors in 

more detail. The aim of this study is to provide learners of the 21st century with each and 

every aspect of the Internet so that they can choose the better for themselves, whether to use 

the internet in a way as it can either assist them, or rule over them. 
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ABSTRACT 

The human habitat is usually surrounded by walls. Walls are building elements that limit the 

space and divide it according to needs. Sometimes the walls are lit just to highlight the texture 

and color of the walls, and sometimes the objects hanging above them. Lighting a wall adds a 

visual impact to the space and is usually done in two ways with Wall Washing (WW) and Wall 

Stripping (WG). Illumination of vertical surfaces affects the general lighting of a space, 

emphasizes the three-dimensional perception, and adds depth to the environment. Wall lighting 

has several purposes. These; to highlight the wall as a surface that defines the room; indirectly 

illuminate a room; is to emphasize objects, works of art, or the characteristics of a wall itself. 

Illumination of vertical surfaces makes the spaces appear brighter and more spacious. It also 

brings out the beauty of the surface by emphasizing the texture and creating dramatic effects. 

Of course, whichever of these two techniques is applied, the important factors are the color 

temperature of the light source, color rendering index, beam angle, lumen output value, and 

features such as size, texture, and color. 

Keywords: Architectural Lighting Techniques, Vertical Lighting, Wall Washing, Wall 

Grazing. 

 

INTRODUCTION 

With light, spaces can be rearranged and reinterpreted. Vertical lighting is a vital part of lighting 

design for architecture. The main purpose is to make the spatial and spatial center visible. On 

top of that, it may be on the horizontal plane, which is the design of a utilitarian and quantitative 

product. In this latter case, it is intended for tools for experiential use. The overall design can 

come as an initial design for architectural design designs as well as the design design. 

Illuminated walls give the observer and a clear spatial. The beauty of the wall wash is the view, 

not only from the brightness but also from the spatial presentation to plan the layout and make 

the environment better. Targets for perceptually illuminated spaces, wall lighting is a concept 

for illuminated spaces. This top belongs to the basic repertoire of qualitative design. Different 

installations for vertical lighting can be designed to be equipped in the lighting design, for the 

lighting of the walls. Attracting the Architectonic gaze is the uniform masonry application. As 

an even light from ceiling to floor, it highlights the surface of the entire wall as a single unit. 

This lighting stands out as bright lighting. A second color favors light in favor of using counter 

grazing light. This type of illuminator will look particularly illuminating and material of the 

wall surfaces. Point routers produce luminous luminaires. Conversely, the rectifier provides a 

uniform and diffused effect. Şekil 1’de Wallwash ve Wall grazing aydınlatma krokileri 

görülmektedir. Figure 1 shows Wallwash and Wall grazing lighting sketches. 
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Figure 1. Wallwash and Wall grazing lighting sketches. 

 

WALLWASHING AND WALL GRAZİNG LİGHTİNG 

Uniformly illuminating an entire facade, Wallwashing illuminates facades in a uniform way 

and emphasizes the dimension of the architecture as a whole. A major advantage in the design 

of urban spaces is that a vertical surface creates a high impression of brightness even with low 

illuminance. Wallwashing lighting is seen in Figure 2. 

 

 

Figure 2. Wallwashing lighting  

 

Modelling the facade structure with grazing light, another way to wallwash is by using grazing 

light. With this method, the details on facades are emphasised and highlighted by strong 

shadows. Grazing light is particularly effective on historical facades with interesting surfaces 

and reliefs. Facade luminaires and ground-recessed luminaires are ideal for this purpose. 

Wallgrazing lighting is seen in Figure 3. 
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Figure 3. Wallgrazing lighting 

 

Correct use of light colours and contrasts, different light colours enhance the nuanced nature of 

the facade. Warm light colours such as 3000K are suitable for warm-toned materials such as 

wood, whilst cooler light colours such as 4000K are more suitable for cooler surfaces such as 

exposed concrete. luminaires are ideal for scenographic lighting concepts on facades. Different 

levels of illuminance also enhance the differentiation of the facade. To render accents visible 

we recommend a brightness ratio to the general lighting of 1:5 to 1:10. Figure 4 shows the 

correct use of light colors and contrasts on the wall. 

 

 

Figure 4. The correct use of light colors and contrasts on the wall. 

 

Floodlighting creates a very uniform distribution of light on the facade and makes it appear flat. 

Floodlights are suitable for mounting points opposite the facade, whereas wallwashers are the 

lighting tool of choice for mounting points on or in the ground. 

The wall distance (a) of lens wallwashers should be about one third of the facade height (h) for 

this purpose. This results in an angle of tilt (γ) of approx. 55°. Arrangement: a = 1/3 x h or γ = 

55° 

For good linear uniformity the luminaire distance (d) of lens wallwashers can be up to 1.2 times 

the distance to the wall (a). 

Arrangement: d ≤ 1.2 x a 
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Tip: With a wide arrangement of 1:1.25 we recommend wallwashers with a 48 watt LED 

module to uniformly illuminate a facade with a height of 12m from a distance of 4m with 

approx. 50lx. 

Floodlighting creates a very uniform distribution of light on the facade and makes it appear flat. 

Floodlights are suitable for mounting points opposite the facade, whereas wallwashers are the 

lighting tool of choice for mounting points on or in the ground. 

The wall distance (a) of lens wallwashers should be about one third of the facade height (h) for 

this purpose. This results in an angle of tilt (γ) of approx. 55°. Arrangement: a = 1/3 x h or γ = 

55° 

For good linear uniformity the luminaire distance (d) of lens wallwashers can be up to 1.2 times 

the distance to the wall (a). 

Arrangement: d ≤ 1.2 x a 

With a wide arrangement of 1:1.25 we recommend wallwashers with a 48 watt LED module to 

uniformly illuminate a facade with a height of 12m from a distance of 4m with approx. 50lx. 

 

RESULTS 

Indoor Vertical Surface Lighting, emphasises limitations of space. Architecutural wonders and 

interesting spaces are higlighted and appreciated through the use of indoor vertical lighting. 

Vertical lighting emphasises the limitations of space, making the area appear more spacious 

and open. Indoor vertical lighting increases our three-dimensional perception and gives 

environments depth. This effect is obtained with asymmetric wall washer type optics. The 

following pictures show Wall Washing and Wall Grazing applications. 

 

 

Figure 4. Wall Grazing Wall Washing 
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Figure 4. Wall Grazing  

 

 

Figure 4. Wall Washing 
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Figure 4. Wall Washing 

 

DISCUSSION AND CONCLUSION 

Wall Washing (WW) and Wall Grazing (WG) are two similar techniques used for vertical 

surface lighting. WW creates visual integrity on the surface, while WG enriches the texture on 

the surface. Therefore, the use of both techniques creates different effects depending on the 

purpose. WW is used to provide homogeneous illumination from top to bottom or bottom to 

top on a vertical surface. The effects of WW lighting eliminate shadows in the vertical area, 

emphasizing the smoothness of the vertical area and a wall. WW eliminates shadows on the 

wall and smoothness comes to the fore. WW can be made with uniform lighting to fill the 

surface that opens up the space. This makes the ambiance in the room feel bigger and brighter. 

WW is also an advantageous way to highlight works of art and photographs. If the purpose of 

lighting a vertical space is to highlight the details or textures on the wall, the WW lighting 

technique is not suitable because the WW lighting technique does not emphasize the 

differences, on the contrary, they hide them. In WW lighting, attention should be paid to 

homogeneous light distribution, maximum light spread without dark areas between luminaires, 

minimum glare, and the ability to be easily integrated into the architectural ceiling design. Wall 

Grazing (WG) is used to define the wall texture by creating shadows. By placing narrow-angle 

light sources close to the surface, the rays are tried to scrape the wall. In this way, the WG effect 

is achieved. Various light angles and surface differences on the wall will create soft or intense 

shadows so that the shadows will accentuate the texture. WG applications provide 

inhomogeneous illumination on vertical surfaces. While the illuminance level is at its highest 

level close to the light source, the illuminance level will continue to decrease as you move away 

from the light source. WW is not recommended for use on poorly designed or constructed 

surfaces as it will reveal any detail on the surface. It is necessary to avoid applying to bad wall 

tissues. It is not applied on such surfaces as it will create unwanted shadows and glaring 

reflections on the walls with any element mounted on it. WG, on the other hand, increases 
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texture on the surface by creating shadows. WG is ideal for accentuating stone, brick, and 

plaster walls. The use of WG is also advantageous for sculptures and carvings. Illumination of 

vertical surfaces makes the spaces appear brighter and more spacious. It also brings out the 

beauty of the surface by emphasizing the texture and creating dramatic effects. Both WW and 

WG are dramatic lighting styles that add character and stand out to a setting. Therefore, it should 

be decided according to what the designer wants to achieve in his design. Of course, no matter 

which of these two techniques is applied, the important factors are the color temperature of the 

light source, the color rendering index, the beam angle, the lumen output value, and the features 

such as the size, texture, and color of the wall. 
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ABSTRACT 

Color is one of the most basic elements of design in architecture. The colors used in the designs 

constantly present different views according to daylight and artificial light in the evening. 

People, on the other hand, experience different effects of light in their environment and are 

affected emotionally and physically. Light and colors together always form a complex 

combination. Colors take on different appearances by reacting differently to light variables. The 

most important parameters affecting the colors are the direction of the structure; time zones; 

properties of artificial light sources and properties of colors. The most important factor to 

consider when talking about daylight is the location of the building and whether it comes to 

daylight from the north, south, east, and west. Colors will produce different results as the 

intensity and direction of sunlight change throughout the day. In residential, social, and 

commercial areas, artificial lighting is needed to support daylight during the day and make full 

use of it at night. The properties of artificial light sources have a critical role in the emergence 

of colors. Accordingly, the degree of reflected light affects the number of light sources needed 

in a room or the lumen value of light. Choosing colors with high reflectivity means less lighting 

needs and therefore energy savings compared to colors that absorb light. The overall perception 

of a living space depends on the lighting design. For this reason, before applying colors in a 

living area, especially on large surfaces, that is, in areas that take up a lot of space, it would be 

best to try different light temperatures and light color combinations and observe them at 

different times of the day. 

Keywords: Daylight, Color, Architecture, Lighting, Building Direction 

 

INTRODUCTION 

It is possible to say that any intervention to the environment affects ourselves and our culture, 

as well as individual characteristics such as gender, age, education level, culture, and also affect 

the use of the environment and space. In the formation of positive or negative feelings and 

perceptions about the place; Factors such as psychological state, culture, gender, age, education, 

and environmental factors come to the fore. These factors can cause psychologically different 

emotional formations and various perceptions on individuals. Many studies confirm that people 

prefer to spend time in places where they feel comfortable and peaceful both physically and 

emotionally. For this reason, it is necessary to make a good analysis of the immediate 

environment of the space to be shaped and to evaluate the individual characteristics of the user 

profile, as well as their wishes and needs, to reveal designs that are compatible with their 

environment and can create positive psychological effects on individuals. 
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The purpose of lighting is to assist diverse human needs. Senses, actions, perceptions are 

affected by healthy lighting (Ünver, 2001). Properly lit environments support visual 

performance, interpersonal relationships, and contribute to positive emotions. Insufficiently lit 

environments, on the other hand, lead to a decrease in visual performance, discomfort, 

misconceptions, and inconveniences in terms of aesthetic and architectural features. For this 

reason, in lighting design, it should be aimed to make the image understandable visually, to 

obtain a good image, as well as to create the image in accordance with certain aesthetic and 

architectural rules. His three approaches to lighting, which are separated from each other with 

clear boundaries, are as follows (Sirel, 2001). 

 Ensuring visibility 

 Obtaining a good image 

 Ensuring that the image is as it should be 

The purpose of providing visibility can be defined as making the existence of objects intelligible 

visually. In this approach, the aim is only the quantity of illuminance, that is, how many lux of 

illuminance is obtained. 

Achieving a good view, besides the quantity of the illuminance, is much more important than 

the quality of the illuminance. The qualification of the visual conditions as “good” is dependent 

on the following results in the lighting technique: 

 To be able to see the smallest parts that need to be seen 

 To be able to perceive surface forms and textures correctly 

 To be able to perceive mobility with its components such as direction, speed and 

acceleration correctly 

 To be able to see colors correctly and to notice their smallest differences 

 Being able to maintain “good vision” for a long time without getting tired 

The selection of the necessary ones from these results and the provision of them depend on the 

complete application of the lighting technique. 

 

THE RELATIONSHIP OF LIGHT AND COLOR 

In the human eye, the wavelengths between 380-780 and the rays that pass through the waves 

are called the rays that are between these wavelengths. The simplest of the very precise of 

wavelengths are the differences in appearance from the human eye of the organ of vision, which 

is essential to the light, and the effects on the appearance of the light image (Sirel, 1997). 

Light, according to its source; is classified as 'natural light'. natural light; It is the light of 

daylight, skylight, and sunlight that exists in nature. 

With the appearance of daylight, skylight, and sunlight in different proportions. These two 

luminaires change continuously according to the beneficial rate and total daily hours, seasons, 

climates, and variable meteorological harmony in terms of color and multiplicity. Sunlight is a 

directional light and its direction is constantly changing. In addition, the color of the sun turns 

orange when the sun is close to the horizon and turns white at noon. It is the type of light 

obtained by lamps used in artificial lights and various lights. 

The light is read positively or negatively on all living and non-living products. It has something 

to do with it. 20. It is an object on display in the ostentatious model. E.g; In the visual areas of 
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the users, the bright appearance of some parts of the space in bright light sources can be dazzled. 

Light coming from luminaires or windows towards the eye creates a "direct dazzling" effect, 

while light reflected from glossy surfaces creates a "reflected dazzling" effect. 

Progress can be made without moving forward, as children who will be developed using tools 

for children can progress. In experiments on vision within the scope of light beams, which are 

different in light intensity; clear vision and yellows in the short eye of red, greenish orange, 

greenish-blue and blue. However, there are non-positive thoughts that may be positive for the 

special cases of future lights. 

Based on the researches on light and health, light does not only create effects on the eye system 

but also affects the hormone and nervous system. the situation” and “perception mechanism”. 

The quality of light in human activities is a factor that directly affects performance. Especially 

in environments where performance is expected (production facilities, office) the right light, 

light color, angle of incidence of light, light intensity are important issues to be taken as a 

reference when designing. 

Looking at colored light for a long time with the help of a specialist is a method used in color 

therapy or color diagnosis and treatment. Experts use color light therapy with a color projection 

machine to treat a variety of psychological and other health problems. Color therapy is the 

process of using color energies to maintain a healthy balance in metabolism. Colored lights can 

also be effective in correcting psychological disorders such as lack of self-confidence, 

introversion, sexual problems, and some phobias. Incorrect use of the therapy with colored 

light, apart from the experts, can also cause various health problems. The most effective way 

to benefit from colors is to make use of colored lights. Because colored lights have a direct 

effect on our nervous system. Different colored lights have been developed for the treatment of 

different diseases. Their effects and intensities are different from each other. The wrong use of 

colored lights causes destruction and negative results in our bodies. For example, dizziness, 

nausea, and tension are the first symptoms in a person exposed to a randomly selected light 

from the spectrum. 

The effects of colored lights were studied in detail by the American scientist Robert Gerard. 

Gerard, who tested the effect of light on prisoners in 1932, first exposed the prisoners to red 

light. Seeing that this light causes nervous and aggressive behavior in prisoners, it has been 

determined that this color affects the nervous system negatively. It was also revealed by 

Gerald's experiments that red energy accelerates the heartbeat and respiratory system. As a 

result of experiments with red energy, people have always seen physiological and mental agility 

and activity above normal. 

The opposite results were obtained in experiments using blue light. The calming effects of the 

lights in these tones were seen, and in the adaptation on the prisoners, the states of meekness 

and silence were seen in the prisoners. Thus, it has been observed that blue physiologically 

lowers blood pressure, slows respiration, and minimizes muscle activities. 

 

RESULTS 

Light has important effects on the appearance of objects in the architectural field. Light; By 

creating various effects such as sharpening, emphasizing, and softening on elements such as 

line, color, texture, it defines the space, reveals surface textures, shows form, determines the 

scale, and differentiates functions. All of the features such as how the light reaches the surface, 

angle, quality, intensity, intensity, and color properties affect the appearance of the objects. 
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Light affects the visibility of objects by having an effect on the brightness level of the space. 

The desired illuminance level in the space is provided by the correct adjustment of the light's 

distribution angle and arrival direction in relation to the lamp type. Illumination is at its 

maximum when the light is perpendicular to the surface. As the angle of incidence decreases, 

the effect decreases. 

Light hitting any surface is reflected at the rate of the reflectivity of the surface and illuminates 

the surrounding objects like a separate light source. For example, when a blue garment is turned 

towards a person's face on a sunny day, that person's face may turn yellow. 

The light reflections, which are changed by hitting different objects from large areas, increase 

the "chroma" and "saturation" levels of surface colors such as walls, making them appear more 

lively and intense than they are. 

The color of the light source is effective in the perception and identification of object colors. 

Light source color should strengthen the identification of object and space colors. For this 

reason, color should be considered together with light when creating lighting schemes. 

Light can cause some damage to inorganic objects. It is known that an ancient wall painting can 

be distorted by the effect of light. Examples of this can be found in fairy chimneys and caves 

in the Cappadocia region. Damages caused by light to objects; can be explained as the fading 

and disappearance of colors, the loosening of the object, its friability, and finally dust. 

 

DISCUSSION AND CONCLUSION 

The use of the lighting system in the wrong amount, direction, and time, as well as illuminating 

the unwanted or unnecessary place of the light, and at the same time sending too much light to 

the sky cause light pollution. At the same time, too bright may not provide a better vision and 

may not prevent crime, while insufficient lighting may cause glare and adversely affect good 

vision conditions. 

Colors take on different appearances by reacting differently to light variables. The most 

important parameters affecting the colors are the direction of the structure; time zones; 

properties of artificial light sources and properties of colors. The most important factor to 

consider when talking about daylight is the location of the building and whether it comes to 

daylight from the north, south, east, and west. If we define the relationship between color and 

light according to the directions; 

• If a building faces north; Light from the north is cooler and makes colors appear 

paler. Therefore, dark colors provide convenience for decoration. 

• If the building is south facing; South-facing locations receive natural light during 

the day or most of the time, and colors appear more vibrant. Light brings out cold 

and warm colors. Dark colors will appear brighter; lighter colors shine. 

• If the building is east-oriented; East facing places get morning light. Eastern light is 

in warm form and yellowish before noon. Red, orange and yellow colors look more 

attractive under the light from the east. 

• If the structure is towards the west; Evening light offers beauty and warmth, 

insufficient morning light casts shadows. It can cause colors to appear dull. 

Colors will produce different results as the intensity and direction of sunlight change throughout 

the day. In residential, social, and commercial areas, artificial lighting is needed to support 

daylight during the day and make full use of it at night. The properties of artificial light sources 

have a critical role in the emergence of colors. Color temperature (CCT) and color rendering 
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index (CRI) are two important characteristics of artificial light. Color temperature ranges from 

cool (bluish) to warm (yellowish) colors. Each paint color reacts differently at various color 

temperatures. For example, warm light makes red-orange-yellow colors more vivid and blue-

green colors dull. The color rendering index is a measure of a light source's ability to display 

colors. The highest CRI is 100, lower values mean colors may look unnatural when illuminated 

by a light source. A low CRI explains why it cannot distinguish the color from dark blue or 

black. In addition, colors have a light reflectance value. The light reflectance value is a measure 

of the light reflected from an illuminated surface. It is a scale that determines how light or dark 

a color is. Pure white is 100 and black is 0. (Values 0-35: Dark colors, values 35-55: Mid-tone 

colors, values 60 and above: Light colors). Colors with low light reflectivity absorb light, while 

colors with high light reflectivity reflect light. Accordingly, the degree of light reflectivity 

affects the number of light sources needed in a room or the lumen value of light. Choosing 

colors with high reflectivity means less lighting needs and therefore energy savings compared 

to colors that absorb light. The overall perception of a living space depends on the lighting 

design. For this reason, before applying colors in a living area, especially on large surfaces, that 

is, in areas that take up a lot of space, it would be best to try different light temperatures and 

light color combinations and observe them at different times of the day. 
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ÖZET 

1 Aralık 2019 tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti merkezli olarak ortaya çıkan Covid-19 

pandemisi, zaman içerisinde dünyaya yayılarak pek çok ülkede binlerce insanın hayatını 

kaybetmesine yol açmıştır. Hükümetler, pandeminin yayılmasını önlemek amacıyla 

vatandaşlarına belirli yaptırımlar getirmiş ve hijyen konusuna hassasiyet göstermelerini 

sağlamaya çalışmıştır. Bu süreçte hükümetler, pandemiye karşı vatandaşlarının maske 

takmasını zorunlu kılmış, maske takmayanlara yönelik çeşitli yaptırımlar uygulamıştır. 

Pandemiye karşı maskenin kullanımına yönelik yaptırımların dışında aynı zamanda maske 

kullanımının önemini vurgulayan kamu spotları da hazırlanmıştır. Bu kamu spotlarında 

pandeminin önlenmesi sürecinde maskelerin ne kadar önemli bir rol üstlendiği vurgulanmaya 

çalışılmıştır. Bunun dışında maske kullanımını teşvik etmek amacıyla çeşitli kamu spotlarında 

da farkındalık oluşturulması hedeflenmiştir. Bu farkındalık üzerinden maskelerin insanların 

günlük hayatının bir parçası haline getirilmesine çalışılmıştır. Çalışma kapsamında Covid-19 

pandemi döneminde çeşitli kurumlar tarafından hazırlanan kamu spotlarında maske 

kullanımına yönelik farkındalığın ne şekilde oluşturulmaya çalışıldığının ortaya konulması 

amaçlanmıştır. Bu amaçla çalışma kapsamında örneklem olarak belirlenen kamu spotlarında 

yer alan görsel ve yazılı göstergeler Fransız felsefeci Roland Barthes’ın göstergebilim anlayışı 

ışığında analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular ışığında hazırlanan kamu spotlarında kurgusal 

bir anlatımın kullanılarak maskenin “kahramanlık” metaforu olarak ön plana çıkarıldığı 

sonucuna ulaşılmıştır. Maskenin “kahramanlık” metaforu olarak ön plana çıkarılmasıyla çok 

sayıda insanın hayatının maske sayesinde kurtarılabileceğine yönelik algının inşa edilmeye 

çalışıldığı ortaya çıkarılmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Kamu Spotu, Reklam, Sağlık, Pandemi 

 

ABSTRACT 

The Covid-19 pandemic, which emerged in the People's Republic of China on December 1, 

2019, spread to the world over time, causing thousands of people to die in many countries. In 

order to prevent the spread of the pandemic, governments imposed certain sanctions on their 

citizens and tried to ensure that they show sensitivity to the issue of hygiene. In this process, 

governments made it mandatory for their citizens to wear masks against the pandemic and 

implemented various sanctions against people who do not wear masks. In addition to the 

sanctions against the use of masks against the pandemic, public service announcements (psa) 

emphasizing the importance of mask use were also prepared. In these psas, it was tried to 
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emphasize how an important role masks play in the prevention of the pandemic. Apart from 

this, it was aimed to raise awareness in various psas in order to encourage the use of masks. 

Through this awareness, it was tried to make masks a part of people's daily life. In the study, 

it was aimed to reveal how the awareness about the use of masks was tried to be formed in the 

psas prepared by various institutions during the Covid-19 pandemic. For this purpose, the 

visual and written indicators in the psas determined as samples in the study were analyzed in 

the light of the semiotics understanding of the French philosopher Roland Barthes. In the light 

of the findings obtained, it was concluded that the mask was brought to the fore as a 

"heroism" metaphor by using a fictional expression in the psas. By bringing the mask to the 

forefront as a metaphor of "heroism", it was revealed that the perception that many people's 

lives can be saved thanks to the mask was tried to be built. 

Keywords: Covid-19, Public Advertisement, Advertising, Health, Pandemic 

 

GİRİŞ 

11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından korona virüsü küresel bir salgın 

olarak ilan edilmiş ve hükümetler, salgının önlenmesine yönelik çeşitli önlemler almaya 

başlamıştır. Pandemi döneminde insanların maske kullanımının teşvik edilmesi bu 

önlemlerden biri olmuştur. Bu aşamada korona virüsü sırasında yüz maskeleri yaygınlaşmıştır 

(Matusiak vd., 2020). Hükümetler, korona virüsüne karşı maske kullanımını çeşitli 

yaptırımlarla zorunlu kılarken aynı zamanda maske kullanımında insanları bilinçlendirmek 

için çeşitli kamu spotları hazırlamıştır. Bu kamu spotlarında maske kullanımının salgının 

yayılmasını önlemedeki rolü insanlara aktarılmaya çalışılmıştır. Bunun dışında çeşitli 

kuruluşlar tarafından korona virüsüne karşı maske kullanımına yönelik farkındalık oluşturmak 

için çeşitli kamu spotları hazırlanmıştır. Bu kamu spotlarında da çeşitli metalepsis anlatımlar 

kullanılarak, korona virüsüne karşı maske kullanımının önemine yönelik insanların 

zihinlerinde belirli algılar meydana getirilmeye çalışılmıştır.   

Korona virüsü döneminde maske kullanımını konu alan çeşitli akademik çalışmalar 

yapılmıştır (Leung vd., 2020; Lepelletier vd., 2020; Tirupathi vd., 2020; Worby ve Chang, 

2020). Bu çalışmalar içerisinde: Esposito ve Principi (2020), çocukların maske kullanımını; 

Knollman-Porter ve Burshnic (2020), maske kullanımı ve etkili iletişimi; Kumar vd. (2020), 

sağlık çalışanlarının yüz maskesi kullanımına ilişkin bilgi ve tutumunu; Wong vd. (2020), 

maske kullanımına halkın ilgisini; Rohyani ve Ananda (2021), maske kullanımına ilişkin bilgi 

düzeyinin toplum davranışlarıyla ilişkisini ve Zhou vd. (2021), maske takma yönelimini 

incelemiştir.  

Çalışmada korona virüsüne karşı maske kullanımına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla 

hazırlanan kamu spotları incelenmiştir. Bu kamu spotlarında insanların maske kullanımına 

yönelik farkındalığın ne şekilde oluşturulduğunun ve ne tür mesajların verildiğinin ortaya 

konulması amaçlanmıştır. Bu amaçla çalışmada örneklem olarak belirlenen kamu spotları, 

göstergebilim yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmada elde edilen bulgular ışığında 

aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

- Korona virüsüne karşı maske kullanımına yönelik hazırlanan kamu spotlarında farkındalık 

oluşturmak için hangi metalepsislerden yararlanılmıştır? 

- Korona virüsüne karşı maske kullanımına yönelik hazırlanan kamu spotlarında farkındalık 

oluşturmak için maske ne tür metaforlar olarak ön plana çıkarılmıştır? 
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Çalışma, korona virüsü reklamlarında farkındalık oluşturma sürecine ışık tutması bakımından 

önem taşımaktadır. Bu açıdan çalışmanın korona virüsü dönemindeki reklamlar üzerine 

çalışmada bulunan iletişim araştırmacıları için kaynak teşkil etmesi amaçlanmıştır. 

 

1. COVİD-19’A KARŞI MASKE KULLANIMI 

Hükümetler tarafından korona virüsünden (COVID-19) olumsuz etkilenen halk sağlığını 

korumak ve küresel ekonomiyi rahatlatmak için çeşitli önlemler alınmış ve stratejiler 

geliştirilmiştir. Bu süreçte ilaçlar, aşılar ve bol tıbbi kaynakların yokluğunda, enfeksiyon 

oranını yönetmek ve sınırlı hastane kaynaklarının tükenmesini engellemek için birçok önlem 

alınmıştır. Maske takmak, minimum maliyetle ve sosyal uygulamaları önemli ölçüde 

bozmadan etkili bir şekilde uygulanabilecek önlemler arasında yer almıştır. Maske takma 

kuralları ülkeler arasında önemli ölçüde farklılık göstermektedir. Diğer yandan tıp 

camiasındaki tartışmalara ve küresel maske üretimindeki kıtlığa bakılmaksızın, daha fazla 

ülke ve bölge, halka açık yerlerde maske takma konusunda tavsiyeler de bulunmakta veya 

zorunluluklar getirmektedir (Li vd., 2020). 

El hijyeni, sosyal mesafe ve diğer kamu politikası önlemlerinin yanı sıra daha geniş maske 

kullanımının korona virüsünü kontrol etmede anahtar rol üstlendiği ileri sürülmektedir. Etkili 

şekilde destekleyici kanıtların olmaması nedeniyle eleştirilmesine rağmen, maske kullanımı 

önem tanışmaktadır (Wong, 2020: 453). Nitekim maskeler, insandan insana solunum yoluyla 

bulaşmayı engellemek için kullanılabilmektedir (Wang vd., 2020: 3397). Bu aşamada korona 

virüste, yüz maskesi takmak toplumda olağan ve yaygın hale gelmiştir (Lepelletier vd., 2020: 

414). Diğer yandan, yeterli sosyal mesafe, özenli el hijyeni ve kanıtlanmış diğer önleyici 

tedbirlerle birleştirilmedikçe maskeler, korona virüsünü büyük oranda tek başına 

yavaşlatamamaktadır (Tirupathi vd., 2020: 57). 

 

2. COVİD-19’A KARŞI MASKE KULLANIMINI TEŞVİK EDEN KAMU SPOTLARI 

Pek çok ülke, korona virüsünün yayılmasını azaltmak için çeşitli halk sağlığı önlemleri 

uygulamaktadır (Mitze vd., 2020: 32293). Korona virüs sırasında da birçok işletme, halka 

açık yerlerde maske takmak gibi önleyici davranışları teşvik etmiştir (Jiang ve Dodoo, 2021: 

271). Bu süreçte maske kullanımını teşvik eden çeşitli kamu spotları hazırlanmıştır. 

Maskelerin korona virüsü kontrol etmedeki önemi (Yan vd., 2021: 1), korona virüse karşı 

hazırlanan kamu spotlarında maske kullanımının ön plana çıkmasına neden olmuştur. 

Hazırlanan kamu spotlarında insanlara maske kullanımının korona virüsünün yayınlaşmasının 

önlenmesindeki rolü açıklanmaya çalışılmıştır. Bu şekilde korona virüse karşı insanların 

maskeleri bilinçli ve gönüllü bir şekilde kullanılması amaçlanmıştır.  

Maske kullanımına yönelik hazırlanan kamu spotunda mesaj insanlar üzerinde ters etki de 

oluşturabilmektedir. Reklam, bazı insanlar arasında psikolojik tepki uyandırabilmekte, 

reklamla birlikte insanlar maske takma konusunda daha az niyet sergileyebilmekte veya 

reklama karşı daha olumsuz bir tutuma sahip olunabilmektedir (Shoenberger vd., 2021: 253). 

Bu aşamada hazırlanan reklamın içeriği, insanları maske kullanımından uzaklaştırıcı yönde 

değil, aksine maske kullanımını gönüllü olarak kullanma isteğini arttırıcı yönde olmalıdır. 

 

3. YÖNTEM 

Çalışmada korona virüsüne karşı maske kullanımına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla 

hazırlanan ve metalepsis anlatım içeren kamu spotları incelenmiştir. Çalışma kapsamında 

121 www.izdas.org



gerçekleştirilen inceleme sonucunda amaçlı örneklem metodu kullanılarak metalepsis 

anlatımın ön planda olduğu 5 kamu spotu çalışmanın örneklemi olarak belirlenmiştir. 

Çalışmada örneklem olarak belirlenen kamu spotları, Fransız felsefeci Roland Barthes’ın 

göstergebilim modeli ışığında analiz edilmiştir. Bu aşamada kamu spotları, gösteren, 

gösterilen, düz anlam, yan anlam kavramları üzerinden incelenirken aynı zamanda metalepsis, 

metafor ve sinekdoş kavramları üzerinden de incelenmiştir.  

Barthes’ın göstergebilim modelinde İsviçreli dilbilimci Ferdinand de Saussure’ün gösteren ve 

gösterilen kavramları kullanılmaktadır. Gösteren, kavramın ilk anlamını açıklarken, gösterilen 

ise kavramın ilk anlamının dışında ortaya çıkan ikinci anlamını ifade etmektedir. Saussure’ün 

gösteren ve gösterilen kavramlarının yanında düz anlam ve yan anlam kavramları da Barthes 

tarafından göstergebilime kazandırılmıştır. Düz anlam, göstergenin gerçeklik olarak kabul 

edilen anlamını içermektedir (Barthes, 2016: 19). Yan anlam ise kültüre özgü anlamı ifade 

etmektedir. Bu süreçte kültür özgün çok sayıda anlam bulunabilmektedir (Barthes, 2015: 57). 

Göstergenin bir kültürdeki yan anlamı, farklı bir kültürde farklı bir anlamı içerebilmektedir. 

Barthes, düz anlam ve yan anlamın dışında göstergebilimde mit kavramına da değinmektedir. 

Mit, çevrelerinde yaşananları açıklamak amacıyla insanlar tarafından ortaya konulan öyküyü 

ifade etmektedir (Fiske, 2017: 185). Mit, ideolojik söylemlerin hakim kılınması amacıyla kitle 

iletişim araçları yoluyla toplumda inşa edilebilmektedir. Çalışma kapsamında incelenen kamu 

spotlarında ön plana çıkarılan metalepsis kullanımlar üzerinde durulacağı için Barthes’ın mit 

olgusuna analizlerde yer verilmemiştir.  

 

4. ANALİZ VE BULGULAR 

Çalışmanın bu kısmında örneklem olarak belirlenen 5 kamu spotu, göstergebilim yöntemi 

kullanılarak analiz edilmiştir.  

4. 1. Birinci Kamu Spotu 

Birinci kamu spotu, Preuss und Preuss tarafından hazırlanmıştır. Kamu spotunun solunda 

“Kahramanlar maske takar. Maske tak ve hayat kurtar. Kahraman ol” yazısı bulunmaktadır.  

Görsel 1. Birinci Kamu Spotu 

 

(Kaynak: Adsoftheworld, 2020a) 

 

Düz anlam boyutunda kamu spotunda Batman ve maske ön plana çıkarılmaktadır. Kamu 

spotunda Batman’ın pandemi döneminde kullanılan maskeyi taktığı resmedilmektedir. Yan 

anlam açısından kamu spotunda insanların maske takarak başkalarının hayatını tehlikeye 

atmaması konu edilmektedir. Metalepsis olarak maske takan insanlar, süper kahramana 

benzetilmektedir. Bu aşamada maske, kahramanlık metaforu olarak kullanılmaktadır. 

Maskeden korona virüsüne karşı başkalarının hayatının korunmasına yönelik sinekdoş olarak 

yararlanılmaktadır. Kamu spotunda çizgi roman kahramanı, Batman ile korona virüsüne karşı 

maske kullanan insanlar arasında kahramanlık boyutunda bir bağ kurulmaya çalışılmaktadır. 
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Çizgi romanda kurgusal bir anlatımla Batman’ın insanların hayatını kurtarması, korona 

virüsüne karşı maske takan insanların başkalarının hayatını korumasıyla eş değer 

tutulmaktadır. Bu şekilde kamu spotu üzerinden efsanevi bir kişilik haline getirilen Batman ön 

plana çıkarılarak korona virüsüne karşı maske takan insanlar yüceltilmekte ve kahraman 

olarak sunulmaktadır.  

 

Tablo 1. Birinci Kamu Spotu 

Gösteren Batman ve maske 

Düz anlam Batman’in maske takması 

Gösterilen Koruma 

Yan anlam İnsanların maske takarak başkalarının hayatını tehlikeye atmaması 

Metalepsis Maske takan insanların, süper kahramana benzetilmesi 

Metafor Maske, kahramanlık metaforu olarak kullanılmakta 

Sinekdoş Maske üzerinden korona virüsüne karşı başkalarının hayatının korunması 

 

4. 2. İkinci Kamu Spotu 

İkinci kamu spotu, El Sr Franco tarafından hazırlanmıştır. Kamu spotunun solunda “silahşor 

ol” yazısı bulunmaktadır. 

 

Görsel 2. İkinci Kamu Spotu 

 

(Kaynak: Adsoftheworld, 2020b) 

 

Düz anlam açısından kamu spotunda üstüne giydiği zırhlar ve kılıç üzerinden bir Ortaçağ 

silahşoru ön plana çıkarılmaktadır. Kamu spotunda zırhlar içerisinde, kılıcı tutan Ortaçağ 

silahşoru, pandemi döneminde kullanılan maskeyi takmaktadır. Yan anlam boyutunda kamu 

spotunda insanların maske takarak pandemiye karşı etkin mücadele etmesi konu edilmektedir. 

Metalepsis olarak maske takan insanlar, ortaçağ silahşoruna benzetilmektedir. Bu aşamada 

maske, savaş metaforu olarak kullanılmaktadır. Maskeden başkalarının hayatının 

kurtarılmasına yönelik sinekdoş olarak yararlanılmaktadır. Kamu spotunda Ortaçağ’daki 

silahşorlar ile korona virüsüne karşı maske kullanan insanlar arasında bir bağ kurulmaktadır. 

Ortaçağ’daki silahşorların cesurca rakiplerine karşı mücadelesi, maske takan insanların 

korona virüsüne karşı mücadelesine benzetilmektedir. Böylece kamu spotunda insanların 

maske takarak, korona virüsüne karşı mücadelede ne kadar önemli bir rol üstlendiklerine 

yönelik algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. 
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Tablo 2. İkinci Kamu Spotu 

Gösteren Ortaçağ silahşoru 

Düz anlam Ortaçağ silahşorunun maske takması 

Gösterilen Kurtarma 

Yan anlam İnsanların maske takarak pandemiye karşı etkin mücadele etmesi  

Metalepsis Maske takan insanların, ortaçağ silahşoruna benzetilmesi 

Metafor Maske, savaş metaforu olarak kullanılmaktadır 

Sinekdoş Maske üzerinden başkalarının hayatının kurtarılması 

 

4. 3. Üçüncü Kamu Spotu 

Üçüncü kamu spotu, Miami Ad School tarafından hazırlanmıştır. Kamu spotunun sol altında 

“Süvari. İmparatorluk piyadelerine katılmak için bu maskeyi takın. Görünmez düşmanın 

atışlarının zırhınızdan sıçramasına izin verin, böylece daha da iyi ateş edebilirsiniz!”, sağ 

altında ise “Yıldız Savaşları” yazısı bulunmaktadır. 

 

Görsel 3. Üçüncü Kamu Spotu 

 

(Kaynak: Adsoftheworld, 2020c) 

 

Düz anlam boyutunda kamu spotunda maske ve Yıldız Savaşları askerleri ön plana 

çıkarılmaktadır. Kamu spotunun arka planında ise Yıldız Savaşları askerlerine yer 

verilmektedir. Yan anlam açısından kamu spotunda insanların maske takarak pandemiye karşı 

kendilerini koruması konu edilmektedir. Metalepsis olarak maske takan insanlar, Yıldız 

Savaşları askerlerine benzetilmektedir. Bu aşamada maske, savunma metaforu olarak 

kullanılmaktadır. Maskeden korona virüsüne karşı insanların kendilerini koruduğuna yönelik 

sinekdoş olarak yararlanılmaktadır. Kamu spotunda Yıldız Savaşları adlı film serisiyle korona 

virüsüne karşı maske takan insanlar arasında bağ kurulmaktadır. Kamu spotu üzerinden 

insanlar, Yıldız Savaşları film serisindeki ambiyansa çekilmekte ve maske kullanarak korona 

virüsüne karşı ne kadar etkili bir rol üstlenebileceklerine yönelik algı oluşturulmaya 

çalışılmaktadır. 

 

Tablo 3. Üçüncü Kamu Spotu 

Gösteren Maske ve Yıldız Savaşları askerleri 

Düz anlam 
Pandemide kullanılan maskenin Yıldız Savaşları askerlerinin maskesine 

benzetilmesi 

Gösterilen Koruma 
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Yan anlam İnsanların maske takarak pandemiye karşı kendilerini koruması 

Metalepsis Maske takan insanların, Yıldız Savaşları askerlerine benzetilmesi 

Metafor Maske, savunma metaforu olarak kullanılmaktadır 

Sinekdoş Maske üzerinden korona virüsüne karşı insanların kendilerini koruması 

 

4. 4. Dördüncü Kamu Spotu 

Dördüncü kamu spotu, Quick Fox Design tarafından hazırlanmıştır. Kamu spotunun altında 

“Süper kahraman ol ve korona virüsün yayılmasından dünyayı koru” yazısı bulunmaktadır.  

 

Görsel 4. Dördüncü Kamu Spotu 

 

(Kaynak: Adsoftheworld, 2020d) 

 

Düz anlam açısından kamu spotunda mor bir fonda Batman’a benzetilen bir maske ön plana 

çıkarılmaktadır. Yan anlam boyutunda kamu spotunda maske takarak pandemiye karşı 

mücadele edilmesi konu edilmektedir. Metalepsis olarak maske takan insanlar, süper 

kahramana benzetilmektedir. Bu aşamada maske, kahramanlık metaforu olarak 

kullanılmaktadır. Maskeden pandeminin yayılmasının önleneceğine yönelik sinekdoş olarak 

yararlanılmaktadır. Kamu spotunda çizgi roman karakteri, Batman ile korona virüsüne karşı 

maske kullanan insanlar arasında bir bağ kurulmaktadır. Kamu spotundaki yazılı göstergeler 

üzerinden de korona virüsüne karşı maske takan insanların, Batman gibi dünyayı koruduğuna 

yönelik algı oluşturulmakta, bu şekilde korona virüsü döneminde maske kullanımının 

önemine vurgu yapılmaya çalışılmaktadır. 

 

Tablo 4. Dördüncü Kamu Spotu 

Gösteren Maske 

Düz anlam Maskenin Batman’a benzetilmesi 

Gösterilen Koruma 

Yan anlam Maske takarak pandemiye karşı mücadele edilmesi  

Metalepsis Maske takan insanların, süper kahramana benzetilmesi 

Metafor Maske, kahramanlık metaforu olarak kullanılmakta 

Sinekdoş Maske üzerinden pandeminin yayılmasının önlenmesi 
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4. 5. Beşinci Kamu Spotu 

Beşinci kamu spotu, TrES.cc tarafından hazırlanmıştır. Kamu spotunun sol üstünde 

"Kalkanlara inanmıyorum", altında da “Seni koruyana inan. Maske tak” yazısı bulunmaktadır. 

 

Görsel 5. Beşinci Kamu Spotu 

 

(Kaynak: Adsoftheworld, 2021) 

 

Düz anlam boyutunda kamu spotunda Vikingli savaşçı ve oklar ön plana çıkarılmaktadır. 

Kamu spotunda Vikingli savaşçının vücudunun çeşitli yerlerinden oklandığı ve yüz üstü 

yattığı yansıtılmaktadır. Yan anlam açısından kamu spotunda maske takılmadığında insanların 

hayatlarını tehlikeye atması konu edilmektedir. Metalepsis olarak maske takmayan insanlar, 

kalkan kullanmayan Vikingli savaşçıya benzetilmektedir. Bu aşamada maske, koruma 

metaforu olarak kullanılmaktadır. Maskeden pandemiye karşı mücadele edildiğine yönelik 

sinekdoş olarak yararlanılmaktadır. Kamu spotunda Vikingli savaşçının kalkanın korumasına 

önem vermediği, bu yüzden oklara maruz kaldığı aktarılmaktadır.  Kamu spotundaki görsel ve 

yazılı göstergeler bir bütün olarak ele alındığında kalkansız Vikingli savaşçı ile maske 

takmayan insanlar arasında bir bağ kurulduğu ortaya çıkmaktadır. Vikingli savaşçının kalkan 

kullanmaması sonucunda oklara hedef olması, maske takmayan insanların korona virüsüne 

hedef olmasına benzetilmektedir. Bu şekilde kamu spotu üzerinden korona virüsüne karşı 

maske kullanımının önemine vurgu yapılmaya çalışılmaktadır. 

 

Tablo 5. Beşinci Kamu Spotu 

Gösteren Vikingli savaşçı ve oklar 

Düz anlam Vikingli savaşçı oklara maruz kalması 

Gösterilen Koruma 

Yan anlam Maske takılmadığında insanların hayatlarını tehlikeye atması 

Metalepsis 
Maske takmayan insanların, kalkan kullanmayan Vikingli savaşçıya 

benzetilmesi 

Metafor Maske, koruma metaforu olarak kullanılmakta 

Sinekdoş Maske üzerinden pandemiye karşı mücadele edilmesi 
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SONUÇ 

Çalışma kapsamında incelenen kamu spotlarında metalepsis anlatımların genel olarak tarih ve 

kurgusal anlatımlar üzerinden meydana getirildiği ortaya çıkmaktadır. Bu süreçte korona 

virüsüne karşı maske kullanan insanlar, çizgi romandaki süper kahramana, bilimkurgu 

filmindeki oyunculara, Ortaçağ’daki silahşora ve Vikingli savaşçıya benzetilmiştir. Kamu 

spotlarında maskeler, koruma, savunma, savaş ve kahramanlık metaforları üzerinden ön plana 

çıkarılarak, korona virüsüne karşı maske kullanımına yönelik farkındalık oluşturulmaya 

çalışılmıştır. Böylece kamu spotlarındaki görsel ve yazılı göstergeler üzerinden insanların 

korona virüsüne karşı maske kullandıklarında hem kendi hayatlarını hem de başkalarının 

hayatlarını koruyacakları mesajı verilmiştir.  

Genel olarak değerlendirildiğinde kamu spotlarında kullanılan metalepsis anlatımların, 

insanların zihinlerinde maskelerin korona virüsünün yayılmasına karşı oldukça etkili bir araç 

olduğu algısını oluşturulmaya çalışıldığı ortaya çıkmaktadır. Kamu spotlarında yer verilen 

anlatımların özellikle çocuklar ve gençlere yönelik ilgi çekici mesajlar içermesi nedeniyle 

kamu spotlarının farkındalık boyutunda çocuklar ve gençler üzerinde maske kullanımı 

konusunda daha etkin olabileceği belirtilebilmektedir. Özellikle kamu spotlarında maske 

takanların, insanların hayatını kurtaran kahramanlara benzetilmesiyle çocukların maske 

kullanma konusunda daha istekli olmalarının sağlanabileceği ileri sürülebilmektedir. Diğer 

yandan çalışmada incelenen kamu spotlarındaki benzetmelerin, insanların zihinlerinde maske 

kullanımının önemine yönelik belirli karşılaştırmalar yapmasına imkân tanıdığı da 

belirtilebilmektedir.  

Çalışma, korona virüsüne karşı maske kullanımına yönelik farkındalık oluşturması 

bakımından hazırlanan kamu spotlarındaki anlatımlara ışık tutması açısından önem 

taşımaktadır. Buna karşılık çalışma, bu kamu spotlarının insanların maske kullanımını teşvik 

etmedeki etkisini yansıtmamaktadır. Bu açıdan gelecek çalışmaların korona virüsüne karşı 

maske kullanımına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan kamu spotlarının 

insanlar üzerindeki etkisini yansıtan saha çalışmalarına yönelmesinin konunun daha kapsamlı 

olarak ortaya konulmasını sağlayacağı düşünülmektedir.  
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ABSTRACT 

There are many studies on risk factors for COVID-19 infection susceptibility, 

disease severity, and mortality. There are also COVID-19 event history data 

to analyze factors that may contribute to a faster time to the death event. 

Conventionally, a  risk factor   is identified by a single-variable, test p-value based approach 

(e.g. single-variable Cox proportional hazard regression), which ignores 

the potential interaction between factors. We adopt a prediction performance 

based subset selection on 352 COVID-19 inpatients, collected from 

the Tokat State Hospital. The predictor we used to obtain performance is Random Survival 

Forest (RSF), a powerful and robust machine learning technique. 

We start with 30 potential risk factors, and rank them by four different 

methods (single-variable RSF, Cox regression, variable importance using full 

model RSF, LASSO for survival data) and five different measures (discordance-index (D-

index), integrated Brier score (IBS), p-value,  permutation-based variable importance, variable 

selection order in LASSO). 

The overall ranking of factors is the average of the five individual 

ranks. Then we use  forward or backward variable selection, by 

either retaining/reshuffling of the variable values or by adding/removing the variable, 

to examine the error curve (D-index or IBS) from RSF. From the error curve, 

the number of subset relevant to time-to-death event can be visually 

estimated. For example, for D-index/value-shuffled result, top 14 factors 

are enough to achieve a similar prediction performance as the full RSF model. 

These  factors are (in parenthesis if highly correlated with another factor): urea, calcium,   

neutrophils, (white blood cell count), (creatine), lymphocyte, glucose, d-dimer, basophils, 

sodium,(chlorine), aspartate aminotransferase,    lactate dehydrogenase,   and eosinophils. 

Our method provides a better assessment on the number of factors associated with COVID-19 

hazard ratio. 

Keywords: COVID-19, Random Survival Forest, Cox regression, LASSO, forward or 

backward variable subset selection 
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INTRODUCTION 

The current data analysis on COVID-19, on which risk factors being associated with disease 

infection, disease severity (e.g. hospitalization), and mortality, is dominated by the p-value-

based approaches (Tian et al., 2020; X Liu et al., 2020; Rosenthal et al., 2020; Williamson et 

al., 2020; Fadl et al., 2021; Tian et al., 2020), or simply descriptive without a formal test (Guan 

et al., 2020). In this approach, the value of a risk factor in samples within two groups is 

compared by t-test/Wilcoxon Rank Sum test for continuous variables, and χ 2 -test/Fisher’s test 

for discrete variables, and test p-value can be used to claim statistical significance (e.g. p < 0.01 

or p < 0.001) of that variable’s association with the outcome. Similarly, univariable logistic 

regression can achieve the same goal by testing the regression coefficient to be zero. The p-

value-based approach has advantages: the meaning is easy to understand, the result is easy to 

report. As a consequence, the practice is well accepted by medical researchers and clinicians. 

However, there are two issues. The first is that p-value as the “gold standard for statistical 

validity” may not be so golden (Nuzzo, 2014). Any change in true prior probability of a signal 

will change the prediction error even with the same p-value (Nuzzo, 2014; Colquhoun, 2017). 

There have been proposals for an alternative for p-value in evaluating variables (Lu and 

Ishwaran, 2018; Halsey, 2019). The second issue is that if a variable is evaluated in isolation 

with respect to other variables, conditional important variables or interactions between 

variables may not be detected. Indeed, the large confidence intervals in meta-analysis 

concerning factors (Ghahramani et al., 2020; Kermali et al., 2020) probably reflect the 

contextual heterogeneity in different datasets. 

The second issue points to the multi-variable statistical/machine learning model (Strobl et al., 

2008), and there have been a long standing discussion on filter and wrapper (Kohavi and John, 

1997) feature/variable subset selection in machine learning (Jovic et al., 2015; Stanczyk, 2015). 

Because of the black-box and hard-to-understand nature of a machine learning model, they face 

acceptance challenge in medical fields. Although there are some machine learning analysis on 

COVID-19 data (McCoy et al., 2021; Li et al., 2021; Bennett et al., 2021; Karthikeyan et al., 

2021; Aljameel et al., 2021; Mahdavi et al., 2021), these are less mainstream than the p-value-

based ones. In this paper, we carry out a non-p-value-based subset selection of risk factors for 

a COVID-19 survival data. The corresponding p-value-based analysis would be the Cox 

proportional hazard regression. For survival data, all patients are assumed to die and the 

presence of a risk factor value only makes the death event occur sooner/faster, and the p-value 

test the null hypothesis of hazard ratio being equal to 1. There are subtle differences in defining 

risk factors this way compared to those defined by association with the static risk of event 

(hospitalization or death), but the two often lead to a similar set of factors (Cetin et al., 2021b). 

Although the majority of our analysis is applied work, there are some novel methodology 

developments also. We start from the standard framework of “variable importance” in random 

survival forest, which is reminiscent of the one-step backward variable selection in the 

regression. We extend this to multiple-step variable section both backward and forward, by 

which, for backward selection, we remove a set of factors from the full model to see how 

prediction performance drops, and for forward selection, by adding a set of factors from the 

baseline model to see how prediction performance increases. The baseline performance is 

obtained by running the same random survival forest with all variables value shuffled. For 

measure of prediction performance, we use two different measures, the D-index (1 minus the 

C-index, the concordance index) and integrated Brier score (IBS) (Cetin et al., 2021a). Similar 

to the embedded variable selection in machine learning as a compromise between filter and 

wrapper method (Jovic et al., 2015; Stanczyk, 2015), we will also compromise, to use shortcut 

in our subset building. We will use multiple single-variable approaches to rank individual 

variables first; then the forward and backward subset selection is carried out by adding one 
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variable at the time from the ranked list. The hybrid approach aims at reducing the computing 

time by decreasing the number of variable combinations to be considered. 

 

MATERIAL AND METHODS 

Variable importance in random forest and random survival forest: Random forest (RF) 

(Breiman, 2001) (and its extension to survival data, random survival forest (RSF) (Ishwaran et 

al., 2008)) is well known and we refer readers to other sources for an introduction (Louppe, 

2014). It is often a first-choice for classification tasks due to its robustness and the lack of need 

to tune parameters (Fernandez-Delgado, et al. 2014). 

Programs used: The R statistical platform (https://www.r-project.org) is used for our analysis. 

We use the R package randomForestSRC for random survival forest (Ishwaran and Kogalur, 

2007), our own R functions for calculating IBS errors (http://github.com/wlicol/coxrsf/) (Cetin 

et al., 2021a), survival package for Cox regression and other survival analyses (Therneau and 

Grambsch, 2010).  

In the main RSF program we used, the rfsrc function from randomForestSRC package, we use 

the default number of trees (ntree=1000), default number of variables used to split a branch 

(mtry= √ 30 ∼ 5), default minimum (average) number of samples in the external nodes 

(nodesize=15). We choose samptype = “swr” (sampling with replacement), na.action 3 = 

“na.impute” (imputing the missing value). The decision to use several default parameter 

settings is based on our experimenting with the parameter values (Probst et al., 2019), as have 

been done previously (Cetin et al., 2021a). Note that sampling with replacement is not the 

default setting in rfsrc, but consistent with the original proposal by Breiman.  

One of the methods we used for single factor rankings is LASSO (Least Absolute Shrinkage 

and Selection Operator) on right-censored data. For this, the R package glmnet is used (Simon 

et al., 2010). 

COVID-19 patient data: Our COVID-19 patient data was collected from Tokat State Hospital 

(Turkey), with around 3000 people and 35 potential risk factors. The 2645 outpatients do not 

have time-to-event data and would not be used in our survival analysis by RSF. For the 

remaining 352 inpatients, five factors have too much missing data (activated partial 

thromboplastin clotting time (aPTT), red blood cell (RBC) count, HbA1C, fibronogen, and C-

reactive protein (CRP)) and are not used. The remaining 30 factors are: age, gender, glucose, 

d-dimer, calcium, chlorine, potassium, sodium, creatine, ferritin, urea, alanine aminotrasferase 

(ALT), aspartate aminotransferase (AST), lactate dehydrogenase (LDH), white blood cell 

(WBC) count, neutrophils (NEU) cell count, lymphocyte (LYM) cell count, monocyte (MON) 

cell count, eosinophils (EOS) cell count, basophils (BAS) cell count, platelets (PLT) cell count, 

hemoglobin (HGB) count, hematocrit (HCT), mean corpuscular volume (MCV), mean 

corpuscular hemoglobin (MCH), mean corpuscular hemoglobin concentration (MCHC), red 

cell distribution widths (RDW.CV and RDW.SD), mean platelet volume (MPV), platelet 

distribution width (PDW). Some of these factors still have missing data (but none of the missing 

rate exceeds 14%). 

 

RESULTS 

Ranking of factors: Similar to the embedded approach in feature selection as a compromise 

between filter and wrapper approach, a pre-processing in preparation for the subset selection is 

added. This pre-processing step is to rank factors by their individual importance to the 

dependent variable. The purpose of this step is to reduce the computational time. For example, 
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if there are three variables x1, x2, x3, to test the performance for subset with at most 4 three 

variables, the brute-force approach would test 3 single-variable, 3 two-variable combinations, 

and 1 three-variable combination. If the variables are already ranked x(1), x(2), x(3) from most 

important to least important, then one only need to test x(1), x(1) + x(2), and x(1) + x(2) + x(3) 

combinations.  

We used four methods and five measures to rank each variable. The first is to run RSF with a 

single variable, which would be essentially a tree. From RSF output, we obtained the Harrell’s 

discordance index (1 minus the concordance index (Harrell Jr., 1982)) and integrated Brier 

score (IBS) (Bries, 1950), both are re-introduced in (Cetin et al., 2021a). The second is the 

single-variable Cox proportional hazard regression, and we use the p-value to measure the 

relative importance of variables. The third method is the variable importance measure VIM 

(through permutation) provided by a RSF program, which is a measure of the performance 

reduction by permutating that variable’s value. In a sense, this approach belongs to the same 

one used in this paper. The difference is that the result provided by a RSF program is obtained 

from the backward removal of a single variable, whereas we check the impact of a group of 

variables (and both backward and forward). The 4th method is the variable selection based on 

regularization (Hastie et al., 2009) of LASSO (Tibshirani, 1997). The variable whose 

coefficient first becomes non-zero when regularization is relaxed is ranked first, and the factor 

with the second non-zero coefficient is ranked second, etc.  

Table 1 shows the ranking of 30 factors by these four methods (and five measures). The overall 

rank is determined by ranking the sum of these five ranks. For VIM and LASSO, we standardize 

(z-transformation) all factors, to avoid potential bias due to differences between discrete and 

continuous variables (Nembrini et al., 2018). Table 1 shows that different methods/measures 

are, generally speaking, very consistent. Variable urea is the top variable in all five measures. 

The variables calcium and neutrophils are among top-5 variables in all measures.  

Table 1: Ranking of 30 factors by single variable RSF, Cox Regression, full RSF (VIM) and 

LASSO. 
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Table 1: At the top and bottom of Table 1, the mean and standard deviation of D-index and IBS 

for the full and null models are shown. The lower-ranked factors with another high-ranked one 

are marked with asterisk in Table 1.  
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Baseline and full model errors: To select risk factors relevant to the survival output (time-to-

event plus outcome) based on prediction performance, we need to determine how removing a 

subset of variables from the full model, or adding a subset of variables from the null model, 

may impact the performance. Towards this, we first need to obtain the error from the full model 

as well as from the null model. For null model, we can’t run a RSF without any 5 variables. 

Instead, we permutate the variable values to destroy any possible signal. Repeating the 

permutation many times, we have an empirical null distribution of performance errors. At the 

top and bottom of Table 1, the mean and standard deviation of D-index and IBS for the full and 

null models are shown. Because each iteration in the null model involves a regeneration of the 

data (by permutation), its standard deviation is 10 times of that for the full model where the 

data remains the same. The full model is better than the top-ranked single variable model, 

indicating we can add more variables to the prediction model, thus more factors to be selected. 

On the other hand, many low-ranking variables have worse performance than the null model, 

indicating these are not expected to be selected in a subset selection process.  

Forward and backward variable selection: We adopt a strategy that is very similar to the 

forward and backward variable selection in regression. For forward variable selection, we “add” 

the higher-ranking (more important) variable first, and for backward variable selection, we 

“remove” the lower-ranking (less important) variable first, from a RSF run. There are two 

interpretations of adding/removing variables. The first is to completely remove a variable from 

RSF completely or add a variable to an empty list. The second is to permutate values of the 

variable to be “removed”, and to restore the original variable value as other variables are all 

shuffled/permutated.  

The resulting RSF prediction performance for these two variable selection directions and two 

ways to add/remove variables are shown in Fig.1. The permutation-based adding/removing 

variable results are shown in black, and the physical adding/removing variable results are in 

red. Permutation was carried out 10 times, and error bar indicates ± one standard deviation of 

the error rate. The horizontal grey line is the average error from RSF full-model from 500 runs, 

and the horizontal dashed lines are one standard deviation from the mean.  

The general pattern from these four subplots in Fig.1 is that as more variables are used in the 

RSF model, the prediction performance will increase (error decreases). There could be multiple 

readings from these plots. For red curves (physically adding/removing variables), it seems that 

up to top 7 variables are enough to achieve the same prediction performance as the full model. 

From this interpretation, the top 7 variables from Table 1 are: urea, calcium, neutrophils, white 

blood cell, creatine, lymphocyte, and glucose.  

The black curves in Fig.1 is for errors in permutation-based adding/removing variables. For 6 

IBS error curves (Fig.1(B) and (D)), the number of variables needed in RSF for a comparable 

performance as the full model, is also around 13. For D-index error curves (Fig.1(A) and (C)), 

it seems up to top 26∼27 variables can be associated with hazard ratio. The variables ranked 

from 8 to 13 are: d-dimer, basophils, sodium, chlorine, aspartate aminotransferase (AST), and 

lactate dehydrogenase (LDH). 
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Figure 1: D-Index (Fig.1 (A) and (C) and IBS (Fig.1 (B) and D)) Error Curves (in 

permutation-based by Forward (adding) and Backward (removing) selection methods. 

 

 

DISCUSSION 

Our prediction performance based subset selection approach essentially provide an alternative 

cutoff point in the ranked factor list. In a conventional analysis, this data would be run by the 

Cox proportional hazard ratio regression, and a somewhat arbitrary cutoff for p-value is used 

to select variables. For example, if the p-value cutoff of 0.001 is used (see, e.g., (Colquhoun, 

2017; Ioannidis, 2018; Li et al., 2021)), 18 factors would be selected. Comparing to our list, 

LDH, d-dimer, AST, ALT, HGB, PDW, PLT would not included. If the p-value cutoff of 0.005 

is used, MCHC, PLT and HGB will be brought back. On the other hand, the known risk factors 

for COVID-19 severity, d-dimer, AST, LDH, will be selected by Cox regression.  

Some of the factors are highly correlated with each other. In order to not allow alive/dead status 

to affect our analysis, we calculated correlation coefficient (cc) in the surviving group and in 

the deceased group separately. We also visually inspect the scatter plot to make sure a 

correlation is not due to outliers. We found these highly correlation pairs: urea and creatine 

(cc(alive)=0.65 (pv=3E-38), cc(dead)=0.76 (pv=8E-19)), neutrophils and WBC (cc=0.93 

(pv=1E-113), cc=0.99 (pv=2E-84)), sodium and chlorine (cc=0.33 (pv=9E-9), cc=0.75 (pv=6E-

18)), AST and ALT (cc=0.78 (pv1E-62), cc=0.79 (pv=7E-21)), RDW.CV and RDW.SD 

(cc=0.81 (pv=4E-69), cc=0.78 (1E-20)), HGB and HCT (cc=0.98 (pv=2E-207), cc=0.98 

(pv=4E-65)), WBC and MON (cc=0.51 (pv=2E-18), cc=0.50 (pv=6E-7)), MCHC and MCH 

(cc=0.65 (pv=1E-35), cc=0.56 (pv=3E-9) ), MCHC and MCV (cc=0.93 (pv=8E-127), cc=0.9 

(pv= 2E-34)). The lower-ranked factors with another high-ranked one are marked with asterisk 

in Table 1).  
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Most of the factors in our selected subset are already known to be associated with COVID-19. 

The urea and creatine levels have been observed to be higher in COVID patients, and these are 

related to kidney abnormalities (Cheng et al., 2020; Ye et al., 2021). Low calcium level is 

associated with poor prognosis of COVID-19 (Di Filippo et al., 2020; J Liu et al., 2020), 

probably due to its role in viral infection and replication. Higher neutrophil/lymphocyte ratio 

(NLR) is known to be associated with severity of COVID-19 (Zhang et al., 2020; Ma et al., 

2020; Ulgen et al., 2021); the factor correlated with them, WBC, is also investigated to its role 

(Sun et al., 2021). The short-term glucose has been shown to be a much stronger predictor for 

COVID-19 severity than the long-term HbA1C (or diabetes status) (Singh and Singh, 2020; 

Coppelli et al, 2020; Ling et al., 2021; Skwiersky et al, 2021; Cetin et al., 2021c). 

The variable/subset selection in this paper follows closely with the convention in the 

forward/backward variable selection in regression. In particular, in backward variable selection, 

and least important variables are removed first and the more important variables are kept. It can 

be interesting to check what happens when the more important variables are removed first, as 

it can be an extension of the practice in RF/RSF to remove a variable to see how prediction 

performance is getting worse. Fig.2 shows the error curve from the backward removal of 

important variables first. Surprisingly, the error curves do not reach a plateau, but keep getting 

worse performance with more variables removed. Since this practice does not provide a 

guidance on variable selection, this procedure was not used in this paper. 

 

Figure 2: D-Index (Fig.2 (A)) and IBS (Fig.2 (B) Error Curves from the Backward 

(removing) selection of important variables first. 
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CONCLUSION 

To conclude, we develop a methodology for a prediction-performance-based subset selection 

of risk factors for COVID-19 using time-to-death data comparing single-variable RSF, Cox 

regression, variable importance using full model RSF, LASSO for survival data taking into 

account otential interactions between factors. 

Our method provides a better assessment on the number of factors associated with COVID-19 

hazard ratio. 
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ÖZET 

Kentler insan hayatının her aşamasına şahitlik ederler. Kentliler fiziksel olarak kentsel 

mekanları kullanmanın ötesinde; kentin kültüründen, tarihinden, siyasi düzeninden ve 

ekonomik yapılanmasından etkilenirler. Kentte yaşamanın getirdiği hizmet beklentileri 

mevcuttur. Bu beklentileri karşılamakla görevli resmî kurumlar yerel yönetimlerdir. Merkezi 

yönetimle halk arasındaki iletişimi organize ederler. İlgili yasayla belirlenmiş görevleri vardır. 

Geçmişte temel görevleri yerine getiren yerel yönetimler başarılı sayılırken, günümüzde kentsel 

hizmet beklentilerinde artış vardır. Halkın beklentilerinin karşılanıp karşılanamaması 

durumunun izlenebildiği iletişim alanlarından biri sosyal medyadır.  

21. yüzyıl bilgi iletişim çağıdır. Her alanda olduğu gibi kent yönetimlerinde de teknolojinin 

kullanılması esastır. Yerel yönetimlerin varlığının devamlılığı halkla olan karşılıklı 

etkileşimine bağlıdır. Sosyal medya kullanımı kent yönetimleri için önemli iletişim 

mecralarından biri haline gelmiştir. 2021 yılı verilerine göre 7,8 milyar olan dünya nüfusunun 

4,37 milyarı internet kullanıcısıdır. Aktif sosyal medya kullanıcı olan nüfus 4,2 milyardır. 

Sosyal medya hesabıyla her yaştan kullanıcı ile bilgi paylaşımından bulunabilmek mümkündür. 

Çağın gereklerine uyum sağlayan çok sayıda belediyenin sosyal medya hesapları 

bulunmaktadır. Bu hesaplardan kentle ilgili haberler, duyurular, gelişmeler, altyapı 

bilgilendirmeleri, sosyal belediyecilik çalışmaları gibi bilgi aktarımında bulunmaktadırlar.  

Bu çalışma Zonguldak iline bağlı ilçe belediyelerinin sosyal medya kullanımlarını instagram 

kullanımları üzerinden irdelemektedir. Zonguldak; Batı Karadeniz bölgesinde bulunan 591204 

nüfuslu bir ildir. 7 ilçesi bulunmaktadır. Bu araştırmada 7 ilçe belediyesinin sosyal medya 

hesaplarının bulunup bulunmadığı, paylaşılan post sayısı, takipçi sayıları, paylaşım konularının 

analizi, kent nüfuslarıyla sosyal medya kullanımı arasındaki ilişki değerlendirilmektedir. Sosyal 

medya kullanımı kent yöneticileri için toplumla olan bağlarını test edebildikleri bir alan olarak 

değerlendirilebilir. Hesap verebilirlik, şeffaflık gibi önemli yönetişim ilkeleri açısından sosyal 

medya yerel yönetimler için etkin gösterge sayılabilmektedir. 

Toplumun pek çok alanında olduğu gibi kent yönetimleri içinde çağı yakalamak gereği 

mevcuttur. Toplum genelinin tercihlerine göre halkla iletişimi güçlendirmek, etkileşim içeren 

yönetim akışını tercih etmek yerel yönetimler için faydalı olabilecektir. Instagramda kentsel 

hizmetlerden memnuniyete dair olumlu/olumsuz geribildirimin alınma hızı yüksektir. Yerel 

yönetimler bu durumu düzeltici ve önleyici faaliyet olarak değerlendirebilmektedirler. Ayrıca 

liderlik niteliklerini geliştirebilmekte; kendilerini halka daha rahat ifade edebilecek ortam 

bulabilmektedirler.  Bu gibi nedenlerle belediyeler için sosyal medya kullanımının katılımcılığı 

artırabilecek, vatandaş odaklı hizmet anlayışını güçlendirebilecek nitelikte olduğu söylenebilir. 

Ancak bu mecraların sadece başkanların siyasi tanıtım alanı olmaktan çıkarılıp kent bütününe 

fayda sağlar hale gelebilmesi sağlanmalıdır. Bu nedenle belediyelerin sosyal medya 
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kullanımında kamu ve halk iletişimini doğru sağlayabilecek uzman kişilerin görev alması daha 

verimli olabilecektir. 

Anahtar kelimeler: Kent, Kent Planlama, Yerel Yönetim, Sosyal Medya 

 

ABSTRACT 

Cities are witnesses to every stage of human life. Beyond physically using urban spaces, urban 

residents are influenced by the culture, history, political order and economic structure of the 

city. There are expectations of Service brought by living in the city. Local governments are the 

official institutions tasked with meeting these expectations. They organize communication 

between the central administration and the people. They have duties determined by law. In the 

past, local governments that performed basic tasks were considered successful, while today 

there is an increase in the expectations of urban services. Social media is one of the areas of 

communication where the situation of whether the expectations of the public are met or not can 

be monitored. 

21. the century is the age of Information Communication. As in all areas, the use of technology 

in urban administrations is essential. The continuity of the existence of local governments 

depends on their mutual interaction with the public. The use of social media has become one of 

the important communication channels for city governments. According to 2021 data, 4.37 

billion of the world's population, which is 7.8 billion, are internet users. The population of active 

social media users is 4.2 billion. It is possible to share information with users of all ages through 

a social media account. A large number of municipalities that adapt to the requirements of the 

era have social media accounts. From these accounts, they transmit information such as news, 

announcements, developments, infrastructure information, social municipality work related to 

the city. 

This study examines the social media usage of district municipalities in Zonguldak province 

through instagram usage. Zonguldak province is a province in the Western Black Sea region 

with a population of 591204 as of 2020. It has 7 districts. In this study, 7 district municipalities 

have social media accounts, the number of shared posts, the number of followers, the analysis 

of sharing issues, the relationship between urban populations and the use of social media are 

evaluated. Social media use can be considered as an area for city managers where they can test 

their connection to society. In terms of important governance principles such as accountability 

and transparency, social media can be considered an effective indicator for local governments. 

As in many areas of society, there is a need to capture the age within urban administrations. 

Strengthening communication with the public according to the preferences of the general 

community, preferring the flow of management that includes interaction, can be useful for local 

governments. The rate of receiving positive/negative feedback on satisfaction with urban 

services on Instagram is high. Local governments can evaluate this situation as corrective and 

preventive activities. In addition, they can develop leadership qualities; they can find an 

environment in which they can express themselves more comfortably to the public. For such 

reasons, it can be said that the use of social media for municipalities can increase participation 

and strengthen the understanding of citizen-oriented services. But it should be ensured that these 

channels can only be removed from being the political promotion area of presidents and become 

beneficial to the whole city. For this reason, it may be more efficient for municipalities to 

employ expert people who can provide public and public communication correctly in the use 

of social media. 

Keywords: City, Urban Planning, Local Government, Social Media  
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GİRİŞ 

İnsan ve kent arasındaki ilişki fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel öğeler taşımaktadır. Bu 

öğelerin bütünleştirici niteliğinde olan kurumların başında yerel yönetimler gelmektedir. Yerel 

yönetimler sadece yasada belirten görevleri yerine getiren kamu tüzel kişilikleri olarak 

değerlendirilmemelidir. Toplumsal uzlaşma ve kentsel kalkınmanın sağlanmasında önemli rol 

oynamaktadırlar. Bunu sağlayabilmek için halk ve kent yönetimlerin arasındaki iletişimin güçlü 

olması önemlidir. Halkın kendi oylarıyla seçtikleri yöneticileri izlemesi, takip etmesi ve bir 

anlamda denetlemesi katılımcılık için verimli bir süreçtir. İçinde yaşadığımız çağ bilgi iletişim 

çağıdır. Teknolojinin toplumun her alanında kullanımı esastır. Yerel yönetimlerinde bu 

teknolojik imkanları değerlendirilmesi beklenmektedir. Sosyal medya kullanımı da bunlardan 

bir olarak değerlendirilebilir. Sosyal medya kullanımı sayesinde belediyelerin kentsel 

hizmetleri yerine getirirken takındıkları tavır ve bilgilendirme tutumları rahatça 

gözlemlenebilecektir. Bu nedenle yerel yönetimlerin sosyal medya kullanımı yönetim ve 

kentliler arasındaki iletişimin güçlenmesi adına büyük önem taşımaktadır. 

Sosyal medya kullanımı oldukça yaygın haldedir. Her yaş ve sosyal gruptan insanın sosyal 

medya kullandığı bilinmektedir. Bu araştırma Zonguldak ili belediyelerinin sosyal medya 

kullanım durumu ve biçimlerini irdelemektedir. Instagram uygulaması önde gelen sosyal 

medya araçlarındandır. Bu çalışmada Zonguldak iline bağlı olan 7 ilçenin instagram 

hesaplarının varlığı, takipçi sayıları, içerikleri ve kullanım biçimleri incelenmektedir. İlçelerin 

sahip olduğu nüfusla sosyal medya hesaplarının takipçi sayıları arasındaki ilişki 

yorumlanmaktadır. Yerel yönetimlerde sosyal medya kullanımını ele alan bilim insanları 

bulunmaktadır. Saçmalı (2016) yerel yönetimlerin sosyal medya kullanımlarını büyükşehir 

belediyeleri üzerinden ele almaktadır. Geleneksel siyasi iletişim biçiminin değiştiğine değinen 

Saçmalı, farklı sosyal kesimler arasında irtibatın sağlanarak daha sağlıklı bir toplum yapısının 

elde edilmesi, toplumsal çatışmaların ortadan kaldırılması, sağlık kampanyaları, afetler, kriz 

durumları gibi alanlarda vatandaşların bilgilendirilmesi gibi hususlarda sosyal medyanın 

gücünden bahsetmektedir. Taşkın vd. (2021) sosyal medyanın şehir markalaşmasındaki 

etkilerini ele almıştır. Kent markalaşması sürecinde sosyal medya üzerinden gelecek geri 

bildirimlerin yorumlanması ve değerlendirilmesi sonucunda istenilen sonuca daha hızlı bir 

şekilde varılacağı belirtilmektedir. Konuya dair yapılan bilimsel çalışmalarda dikkat çekilmek 

istenilen nokta yerel yönetimler gibi kurumların sosyal medyalarının takibinin ciddiye alınması 

gerektiği; konunun bilincinde kişiler tarafından süreç yönetimi yapılmasının sağlanabilmesidir. 

 

KENT YÖNETİMLERİNDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI 

İnternet ve bilgisayar teknolojilerinin yaygınlaşması, sektörlerin teknolojik imkanları daha sık 

kullanımına yol açmıştır. İnternet okuryazarlığı denilen kavramla, bireylerin internet 

dünyasından edindikleri bilgiler ile yaşamlarını şekillendirdikleri görülmektedir. Özel sektörün 

dijital dünyaya adaptasyonunun dışında, yeni çağa uygun hamleler yapan kamu sektöründe de 

bu alanda girişimler görülmüştür. Kamu yönetiminin halka en yakın birimi olan yerel 

yönetimler, kentlilerle iletişimine önem vermek durumundadır. Elektronik devlet(e-devlet) ve 

e-belediyecilik uygulamaları sayesinde zaman ve mekân konusunda bağımsızlık yaşanmıştır. 

Bu durum kentliyle yönetim arasındaki iletişimi farklı bir platforma taşımıştır. 

Sosyal medyada iletişim niteliği değişmektedir. İkili bilgi alışverişi, toplumun veya o hesabı 

takip eden kitlenin geneline paylaşılmış hal almaktadır. Bu nedenle sosyal medya 

bilgilendirmelerinin ulaşacağı kitle profili de farklı olabilmektedir. Katılımcı yapı sayesinde 

paylaşılan resim, video veya bilginin diğer kullanıcılar tarafından olumlu/olumsuz yorumlama, 

kendi sayfalarında yeniden paylaşma durumları olabilmektedir. Böylece etkileşim daha 

genişlemekte; hesap sahibiyle kullanıcı arasındaki ilişki derinleşmektedir. 2015 yılında 
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Marmara Bölgesi’nde bulunan 93 belediye üzerine yapılan bir araştırmada, belediyelerin sosyal 

medya kullanımından beklenen faydalar sırasıyla belediye hizmetlerini vatandaşa aktarma, 

çeşitli etkinlikler hakkında bilgi verme, belediyenin imajına katkı sağlama, yerel halk ile bağ 

kurma ve belediyeyi halkın gözünde daha aktif hale getirme olarak sıralanmıştır (Sobacı, 

Köseoğlu ve Karkın, 2015). Kotler vd. (2010) sosyal meyanın anlatımcı ve işbirlikçi anlayışıyla 

etkileşimi kuvvetlendirdiğini ve bunun bireyleri daha çok etkilediğini savunmaktadır. 

Gelişmekte olan internet teknolojileri ile demokrasi ilişkisini inceleyen Polat, bir bilgi kaynağı, 

iletişim ortamı ve sanal kamu alanı olarak ele aldığı internetin, vatandaşların bilgiye ulaşımını 

kolaylaştırmak ve sanal kamu alanlarında iletişim kurulmasını sağlamak suretiyle katılımcı 

demokrasiye katkı yapma potansiyeline sahip olduğunu vurgulamıştır (Polat, 2005). Şengül’e 

göre (2021) belediyeler sosyal ağların güçlü yanını fark etmeli ve buna göre strateji 

belirlemelidir. Sosyal medya kullanımının farklı akımlara evrilebileceği düşünülebileceğinden 

değişimlere ayak uydurulmalı ve sosyal medyayı fırsata çevirmelidir. 

Hootsuit ve We are Social’ın sunduğu 2021 Yılı Türkiye Dijital Raporu’na göre (2021); 7,83 

milyar olan dünya nüfusunda 4,66 milyar insan internet kullanmaktadır. Bu rakam 2020 yılına 

göre %7,3 artmıştır. Dünya nüfusunun %66 sı (5,22 milyar kişi) mobil cihaz kullanmaktadır. 

Dünya genelinde sosyal medya kullanıcı 4,2 milyon kişi bulunmaktadır. Sosyal medya kullanan 

sayısı her yıl ortalama 490 milyon artmaktadır. Bu rakam dünya nüfusunun %53 üne denk 

gelmektedir. Başka bir deyişle dünyanın yarısından fazlası sosyal medya kullanıcı 

durumundadır. Ülkelere göre değişse bile, dünya geneline bakıldığında bireylerin günde 

ortalama 2,5 saatlerini sosyal medyada geçirdikleri görülmektedir. TÜİK verilerine göre (2021) 

16-74 yaş grubundaki bireylerde internet kullanım oranı %79dur. Evden İnternete erişim imkânı 

%90,7'ye ulaşmıştır. Kişisel amaçla kamu kurum ya da kuruluşları ile iletişime geçmek veya 

kamu hizmetlerinden yararlanmak için 2019 yılı Nisan ayı ile 2020 yılı Mart ayını kapsayan on 

iki aylık dönemde İnterneti kullanan bireylerin 16-74 yaş grubu bireyler içerisindeki oranı 

%51,5dir. Bu oran önceki yılın aynı döneminde %51,2 dir. E-devlet hizmetlerini kullanım 

amaçları arasında, kamu kuruluşlarına ait web sitelerinden bilgi edinme %48,7 ile ilk sırayı 

almıştır. Bu durum yerel yönetimlerin kentlilerle olan iletişimini güçlendirmek adına sosyal 

medya kullanımına özen göstermeleri adına önemli bir bilgidir 

ZONGULDAK İLİ BELEDİYELERİ SOSYAL MEDYA KULLANIMI 

Zonguldak Batı Karadeniz bölgesinde bir ildir. Karadenize kıyısı bulunmaktadır. 2020 yılı 

nüfusu 591.204tür. Bu nüfus, 293.068 erkek ve 298.136 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak 

ise: %49,57 erkek, %50,43 kadındır (Nüfusu, 2021).  

Tablo 1: Zonguldak İlçeleri Nüfus Dağılımları 

 

İlçe
İlçe 

Nüfusu

Erkek 

Nüfusu

Kadın 

Nüfusu

İl İçindeki 

Nüfus 

Yüzdesi

1 Ereğli 176.642 87.813 88.829 29,88%

2 Merkez 121.157 59.995 61.162 20,49%

3 Çaycuma 90.897 44.722 46.175 15,37%

4 Devrek 57.161 28.258 28.903 9,67%

5 Kozlu 46.661 23.118 23.543 7,89%

6 Alaplı 43.540 21.655 21.885 7,36%

7 Kilimli 34.150 17.086 17.064 5,78%

8 Gökçebey 20.996 10.421 10.575 3,55%

Toplam Nüfus 591.204
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Tablo 1’de görülebileceği üzere merkez ve 7 ilçesi bulunmaktadır. Nüfus açısından 

sıralandığında en fazla nüfus Ereğli ilçesindedir. Bunu Zonguldak merkez ilçe izlemektedir. 

Nüfusu en az olan ilçesi Gökçebey’dir. İlçe nüfuslarının kadın-erkek dağılımlarında genellikle 

yarı yarıya oranlar görülmektedir. Tablo 2’de Zonguldak iline bağlı ilçe belediyelerinin sosyal 

medya hesaplarının bulunup bulunmadığı, paylaşılan post sayısı, takipçi sayıları görülmektedir. 

 

Tablo 2: Zonguldak İlçeleri Sosyal Medya Hesap Bilgileri 

 

Not: Gönderi ve takipçi sayıları 15.09.2021 tarihi itibariyledir. 

 

Zonguldak merkez ve 7 ilçenin sosyal medya kullanma durumlarına Facebook ve Instagram 

üzerinden bakıldığında 8 belediyenin tamamının Facebook kullandığı, ancak sadece Kilimli 

Belediyesinin instagram hesabının bulunmadığı görülmektedir. Facebook hesabında en fazla 

takipçisi olan kent Çaycuma’dır. Çaycuma’nın instagram takipçi sayısı da diğer ilçelere ve kent 

nüfusuna oranla oldukça yüksektir. Gönderi sayısı diğer kentlere göre az olmasına rağmen 

takipçi sayısının bu denli yüksek olması kent halkının haberdarlık isteği ve katılımcılık ruhunun 

fazlalığı olarak değerlendirilebilir.  

Facebook takipçi sayısı en az olan ilçe Alaplı’dır. Instagram hesabında sık kullanılan gönderi 

akışı bulunmayan Alaplı kenti halkla sosyal iletişimini belediye başkanı Nuri Tekin’in şahsi 

hesabı üzerinden yürütmektedir. Kent gündemi ile ilgili bilgiler, belediyeye yapılan ziyaretler, 

kentsel hizmet akışı ve güncel duyurular Nuri Tekin hesabı üzerinden halka paylaşılmaktadır. 

Bu hesabın 3275 takipçisi bulunmaktadır ve 366 gönderi yapılmıştır.  

Kdz.Ereğli nüfusuna oranla sosyal medya takibini az oranda yapan bir kent görünümündedir. 

Bu durumu belediye başkanının sosyal medyası üzerinden değerlendirmek gerekir. Halil 

Posbıyık instagram hesabının 22.800 takipçisi vardır. 2131 gönderi bulunmaktadır. Başka bir 

deyişle kent gündeminin takibi belediyenin resmi instagram hesabı yerine başkanın şahsi hesabı 

üzerinden yürümektedir. 

Zonguldak merkez belediyesinin instagram takibi facebooka oranla daha yüksektir. 14bin 

takipçi ve 1883 gönderi bulunmaktadır. Belediye başkanı Ömer Selim Alan’ın kişisel hesabına 

bakıldığında 11.800 takipçi ve 2.4833 gönderi görülmektedir. Başka bir deyişle Zonguldak 

İlçe
İlçe 

Nüfusu

Facebook 

Hesabı 

Takipçi 

Sayısı

Instagram 

Hesabı 

Takipçi 

Sayısı

Instagram 

Gönderi 

Sayısı

1 Ereğli 176.642 7.854 2.854 600

2 Merkez 121.157 9.811 14.000 1.883

3 Çaycuma 90.897 27.092 13.400 347

4 Devrek 57.161 21.045 8.622 3.183

5 Kozlu 46.661 6.854 1.298 0

6 Alaplı 43.540 2.174 2 5

7 Kilimli 34.150 3.929

8 Gökçebey 20.996 9.161 3.274 2.182
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halkı kentle ilgili paylaşımları belediye hesabı yerine başkanın şahsi hesabı üzerinden takip 

etmeyi tercih etmektedir. Gönderi içeriğine bakıldığında eş zamanlı olarak aynı bilgilendirme 

postlarının hem şahsi hem belediye hesabından yapıldığını; bunun yanısıra başkanın kendi 

hesabında nikah, ziyaret vb. paylaşımlara daha çok yer verdiği görülmektedir.  

 

Şekil 1: Zonguldak İli Merkez ve 7 Adet İlçe Belediyesinin Instagram Hesapları Görüntüsü 

 

 

Çaycuma belediyesinin instagram sayfasında 347 gönderi, 13.400 takipçi bulunmaktadır. 

Zonguldak ili genelinde bakıldığında, nüfusuna oranla takipçi sayısı bakımından ön planda bir 

kent oldupu söylenebilmektedir. Belediye başkanı Bülent Kantarcı’nın kişisel hesabında 4.064 

takipçi ve 94 gönderi bulunmaktadır. Bu kentte kent gündeminin takibi başkanın şahsi hesabı 
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üzerinden değil; belediyenin sosyal medya hesabından takip edilmektedir. Gönderi konularına 

bakıldığında vefat ve başsağlığı, başkanın gittiği ve başkana yapılan ziyaretler, kentsel 

hizmetlerin takibi, planlanan hizmetler ve projeler olarak görülmektedir. 

Devrek belediyesinin instagram hesabında 8.622 takipçi ve 3.183 gönderi bulunmaktadır. 

Belediye başkanı Çetin Bozkurt ise 3.121 takipçiye sahiptir. Şahsi hesapta 743 gönderi 

bulunmaktadır. Her iki hesapta eş zamanlı gönderilerin yayınlandığı; başkan ve kentin 

hesabının bir arada yönlendirildiği gözlenmektedir. Yine de kentlilerin gündeme dair verileri 

belediye hesabından izlemeyi tercih ettiği anlaşılmaktadır. 

Kozlu belediyesinin instagram hesabında hiç gönderi bulunmamasına rağmen 1.298 takipçisi 

bulunmaktadır. Bu durum kentlilerin gündemi takip için sosyal medyayı kullanmayı talep 

ettiklerinin bir göstergesi olarak değerlşendirilebilir. Kilimli Belediyesinin instagram hesabı 

bulunmamaktadır. Facebook hesabından bilgi akışı sağlanmaktadır. Belediye başkanı Kâmil 

Altun’un kişisel hesabında 3279 takipçisi ve 1.034 gönderi bulunmaktadır. Kente dair yapılması 

gerekli bildirimler, başkanın ziyaretleri, hizmetleri takip esnasındaki fotoğrafları ve proje 

tanıtımları bu hesap üzerinden yürütülmektedir. 

 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Yerel yönetim birimleri içerisinde halkla iletişi en kuvvetli olanları belediyeler olarak 

değerlendirilebilir. Dolayısıyla siyasi iletişimin, başka bir deyişle halkla olan bağlantının 

güçlendirilebileceği kurumsal alanlar belediyelerdir. Bu çalışmada Zonguldak ili ilç.e 

belediyelerinin sosyal medya kullanım durumları irdelenmiştir. 

Zonguldak merkez ve yedi adet ilçe belediyesinin sosyal medyayı genellikle belediye adına 

açılan hesaplar üzerinden yürüttükleri görülmektedir. Yinede Zonguldak ilçe belediyeleri 

başkanlarının kent halkıyla olan bağlantıları9 daim kılmak adına şhsi hesaplarındaki bilgi 

akışını sürdürmeyi tercih ettikleri gözlemlenmiştir. Kentli memnuniyetinin sağlanabilmesi, 

katılımcılığın artırılması ve çağdaş yerel yönetim tekniklerinin halkla paylaşılabilmesi için 

güncel bir yöntem olarak sosyal medya kullanımı önemlidir. Zonguldak ilçeleri belediyelerinde 

sosyal medyanın kent gündemi adına başarıyla kullanıldığı söylenebilir. Gönderi içeriklerine 

bakıldığında sıklıkla vefat ve başsağlığı haberlerine yer verildiği görülmektedir. Anadolu 

kültüründe eskiden hoparlörle cenaze anonsları yapıldığı bilinmektedir. Sosyal medyadan haber 

alma durumu bu hizmetin güncel versiyonu olarak değerlendirilebilmektedir. Kent bilgi sistemi 

bilgileri gibi hangi mahallede su, elektrik kesintisi veya yol çalışması yapılacağı gibi bilgiler 

gönderilerde yer almaktadır. Genel anlamda gönderilerde belediye başkanlarına yapılan ve 

başkanın yaptığı ziyaretler görülmektedir. Bu durum başkanlık dönemindeki halkla ilikilerin 

kentte yaşayanlarla paylaşımı şeklinde yorumlanabilmektedir.  

Bireylerin gün içerisinde sosyal medya kullanımına ayırdıkları zamanın geçmiş yıllara oranla 

daha fazla olduğu bilinmektedir. Bu nedenle belediyelerin kendilerini halka anlatabilmek ve 

bilgi alışverişi yapabilmek için sosyal medyayı kullanmaları akıllı bir hamledir. Çok katmanlı 

iletişim tekniği olarak değerlendirilen sosyal medya kullanımında kent halkı ile yönetimin 

etkileşiminin gücü artabilecektir. Yorum yapabilme, beğenme, paylaşma gibi eylemlerde 

bulunma tercihini kullanabilen halk böylece kentsel aidiyet duygusunu rahatça artırabilecektir. 

Ancak önemli olan kent yönetimiyle halkın arasındaki bilgi iletişiminin teknolojik basamağının 

ahil eller tarafından organize edilmesidir. Belediyelerin sosyal medya kullanımı bireylerin şahsi 

hesaplarına hem benzer hem de farklı yönler taşımaktadır. Bireylerin kim olduğu, nitelikleri, 

tercihleri, zevkleri, hayat görüşü gibi bilgileri paylaşımlara bakarak anlamak mümkündür. Aynı 

şekilde belediyelerinde yönetim anlayışları, kentsel hizmetleri organizasyon biçimleri, 

katılımcılığa verdikleri önem, eleştiriye açık olup olmadıkları gibi hususlar sosyal medya 
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hesaplarından gözlemlenebilmektedir. Kent yönetimi uzun soluklu bir yolculuktur. Dolayısıyla 

zamanın gereklerine uyabilmek ve dönüşüme adaptasyon hızı halk tarafından izlenmektedir. 

Bu nedenle oy potansiyelini sürdürme ve hatta artırma niyetinde olan kent yöneticilerinin sosyal 

medyayı kullanım biçimlerinin titizlikle yürütülmesi gereklidir. Kent belediyelerinin sosyal 

medyaları sadece o şehirde ikamet eden değil; göç etmiş ya da o kent hakkında bilgi edinmek 

isteyen kişiler tarafından da izlenmektedir. Bu nedenle sosyal medyadaki gönderilerin içerikleri 

kent imajını belirlemede de önemli rol oynayabilmektedir. Turizm ve tanıtım hizmeti açısından 

da kent belediyelerinin sosyal medya hesapları değerlidir. Kent belediyelerinin sosyal medya 

kullanımlarında güncel, faydalı, doğru bilgiler ile içerikler girilmeli ve yayınlanmalıdır. 

Yapılan yorumlar kentsel hizmet kalitesinin sürdürülebilirliği açısından değerlendirilmeli; 

düzeltici/önleyici faaliyet anlamında bakılmalıdır. Başarılı örnekler takip edilerek rehber 

alınmalıdır. Etik kurallara dikkat edilmelidir. Şeffaflık ve hesapverebilirlik ilkeleri 

korunmalıdır. Vatandaş odaklılık düşüncesi merkeze alınarak içerik iletimi sağlanmalıdır. Yerel 

ve bölge bazında kalkınma odaklı projeler üretebilmek adına halkla bütünleşme 

gerçekleştirilmelidir. 
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ÖZET 

Kentler ve insanoğlu arasındaki bağ geçmişten bugüne önemlidir. Kentte yaşayan nüfusun 

plansız artışı, göç, arazi kullanım hataları gibi etkenler yaşam kalitesini de etkilemektedir. 

Kentlerdeki yaşamın kalitesini organize eden kurumların başında yerel yönetimler gelir. 

Günümüz kentlerinin önemli sorunlarından biri iklim değişikliğidir. İklim değişikliği, insan 

faaliyetleri ve kullanılan malzemeler sonucu gezegenin ortalama sıcaklığının artışıdır. Bu 

durum karşı konulması güç afet, sel, taşkın gibi olaylara neden olmaktadır. İklim değişikliği 

kentsel mekanlar için risk niteliğindedir. Kentler için önlem alma görevi olan yerel yönetimlerin 

iklim krizi için çalışmaları gereklidir. 

Bu çalışma iklim değişikliğinin kentlere olan etkilerini irdelemeyi amaçlamaktadır. Fosil 

yakıtların yakılması, arazi kullanımı değişiklikleri, ormansızlaştırma ve sanayi süreçleri gibi 

insan etkinlikleriyle atmosfere salınan sera gazı birikimlerindeki hızlı artış doğal sera etkisini 

kuvvetlendirmektedir. Bu çalışmada, söz konusu etkinin yaşadığımız kentlerde oluşturabileceği 

etkiler üzerinde durulmaktadır. Kent yönetimlerinin konuya dair alabilecekleri tavırlar 

tartışılmaktadır. 

İklim değişikliği tüm dünyayı etkilemektedir. Bu nedenle konuya dair yapılan çalışmaların 

artması farkındalık yaratılması adına önemlidir. Kamuoyunda bilinç yaratabilmek için 

yapılacak bilgilendirmelerde ve alınabilecek önlemlerde yerel yönetimler etkin rol 

oynayabileceklerdir. Ekosistemin doğal dengesine dönmesini sağlayabilecek hamleler 

önemlidir. Ekolojik tarım faaliyetlerinin desteklenmesi, kentsel yeşil alan miktarının 

artırılması, kent içi ulaşımda sürdürülebilir politikalar yaratılması, atık yönetim sistemine önem 

verilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim sağlanması gerekmektedir. Bu konuda 

yaratılacak kamuoyu bilinci ile katılımcı kent politikaları oluşturulmalıdır. Dünya genelindeki 

başarılı uygulama örnekleri incelenmeli ve yerel kültüre entegre edilerek sürdürülebilir kent 

planlama çalışmaları yürütülmelidir. Kentsel yaşam pratiklerinin sürdürülebilir yaşama 

uyarlanabilmesi için çalışmalar yürütülmelidir. Kentlerden başlayacak bu hareketin ülkesel 

bazda faydalar sağlayabileceği açıktır.  

Anahtar kelimeler: Kent, Kent Planlama, Yerel Yönetim, Sürdürülebilirlik  

 

ABSTRACT 

The bond between cities and people is important. Factors such as the unplanned increase of the 

population living in the city, migration, and land use errors affect the quality of life. Local 

governments are the leading institutions that organize the quality of life in cities. One of the 

important problems of today's cities is climate change. Climate change is the increase in the 

average temperature of the planet as a result of human activities and materials used. This 

situation causes events such as disasters, floods, and floods that are difficult to resist. Climate 
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change is a risk for urban spaces. Local governments, which have the duty to take precautions 

for cities, need to work for the climate crisis. 

This study aims to examine the effects of climate change on cities. The rapid increase in 

greenhouse gas accumulations released into the atmosphere by human activities such as the 

burning of fossil fuels, land use changes, deforestation and industrial processes strengthens the 

natural greenhouse effect. This study focuses on the effects of the climate crisis on cities. The 

attitudes that the city administrations can take on the issue are discussed. 

Climate change affects the whole world. For this reason, it is important to increase the number 

of studies on the subject in order to raise awareness. Local governments will be able to play an 

active role in the information to be made and the measures that can be taken in order to raise 

awareness in the public. It is important to take actions that can enable the ecosystem to return 

to its natural balance. It is necessary to support ecological agriculture activities, to increase the 

amount of urban green space, to create sustainable policies in urban transportation, to attach 

importance to the waste management system, and to focus on renewable energy sources. 

Participatory urban policies should be created with the awareness of the public to be created on 

this issue. Successful implementation examples around the world should be examined and 

sustainable urban planning studies should be carried out by integrating them into local culture. 

Studies should be carried out in order to adapt urban life practices to sustainable life. It is clear 

that this movement, which will start from the cities, can provide benefits on a national basis. 

Keywords: City, Urban Planning, Local Government,  

 

GİRİŞ 

Dünya nüfusunun büyük çoğunluğunun kentlerde yaşadığı bilinmektedir. İnsanların kent 

yaşamından beklentileri vardır. Bunları karşılayacak kurumların başında yerel yönetimler 

gelmektedir. Geçmişten bugüne kentsel mekanlarda farklı sorunlar gözlemlenmiştir. Güncel 

sorunlardan biri dünya çapındadır ve ivedi önlem alınması gerekmektedir. İklim değişikliği 

olarak adlandırılan bu durum inşaların yaşam alışkanlıklarından, kullanılan malzemelerden, 

atık yönetiminin düzgün işlememesinden, doğal kaynakların düşüncesizce kullanılmasından 

kaynaklanmaktadır. Tüketim toplumu denilen yaşam pratiklerinin artışı kentlerdeki yaşam 

ortamında farklı etkilere neden olmaktadır. Fosil yakıtların kullanımındaki artma, orman 

alanlarında ve yeşil alanlardaki azalma sera gazı artışına neden olmaktadır. Böylece oluşan 

kontrol edilemeyen sıcaklık artışları buzullar dahil çok sayıda yeri etkilemiş ve iklim değişikliği 

meydana gelmiştir. İklim değişikliğinin kentlerdeki en önemli etkisi, doğal afet risklerinin daha 

sık görülebilmesidir. Ayrıca doğal kaynakların tükenme noktasına gelmesi de bununla 

bağlantılı bir konudur.  

Bu araştırma iklim değişikliğine değinerek farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. Bu vesileyle 

iklim değişikliğinin kentlerde oluşturduğu durumlar tartışılmaktadır. Yerel yönetimlerin kentler 

için hizmet planladığı bilinmektedir. Bu çalışmada iklim değişikliği nedeniyle oluşabilecek 

etkiler ve çözüm önerileri için yapılabilecek faaliyetler yerel yönetim görevleri üzerinden 

irdelenmektedir. Bu konuda bilimsel literatürde çok sayıda çalışma yapılmıştır. Küresel bir 

sorun olarak nitelendirilen iklim değişikliği ve karşıt politika olarak uygulama alanı bulan 

sürdürülebilirlik üzerine söylemler mevcuttur. Tekeli ve Ataöv (2017); iklim değişikliğinin 

önleme çabası için kapitalist toplum yaklaşımlarının indirgenmesi gerekliliği üzerinde 

durmaktadır. Toplumsal davranış biçimleri üzerinden iklim değişikliğini değerlendiren Carter 

vd. (2015) sorunun çözümünde yönetişimden faydalanılması gerektiğini savunmuştur. 

İşbirlikçi planlama yaklaşımı sayesinde sürdürülebilir politikaların daha verimli 

uygulanabileceği üzerinde durulmaktadır. Yeşil alanların korunarak yeni yeşil alanlar 
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oluşturulmasının sürdürülebilir mekânsal planlama için önemi ortaya konuşmuştur. Bu yolla 

iklim değişikliğinde olumlu adımlar atılabileceğine değinilmektedir. Wilson (2006) şeffaf bir 

yönetim tarzı benimsenmesinin toplum üzerindeki olumlu etkileri üzerinde durmaktadır. 

Yönetişimin önemli ilkelerinden olan şeffaflık sayesinde iklim değişikliğiyle mücadele için 

ortaya atılan uygulamaların daha fazla benimsenebileceği belirtilmektedir. Özel sektör ve kamu 

ortaklıkları sayesinde çok paydaşlı tutumla yerel yönetimler için önemli bir görev rehberi 

oluşturulabileceği vurgulanmaktadır. Bu rehber ile iklim değişikliğinin yol açabileceği afet 

riskine karşı politikalar üretilebilecektir. Sürdürülebilirlik anlayışının hâkim olması iklim 

değişikliğine yol açan durumların önünde önemli bir set oluşturabilecek niteliktedir. Gelecek 

kuşaklara “yaşanabilir” kentler bırakabilmek için bugünün doğal kaynaklarına saygı duyan bir 

tutum içine girilmelidir. Bu durum yapı malzemesi kullanımı, fosil yakıtların haricindeki ulaşım 

politikaları gibi uygulamalarla desteklendiğinde olumlu adımlar atılabilecektir. 

 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KAVRAMI, NEDENLERİ VE ETKİLERİ 

Atmosferimiz, sera gazı olarak da nitelendirilen karbondioksit, metan, su buharı, ozon, azot 

oksit vb. gazlar sayesinde yeryüzünden yansıyan güneş ışınlarının bir kısmını tekrar yeryüzüne 

göndermektedir. Böylece canlı yaşamı için uygun olan ısı ortamı yaratılmaktadır. Sanayileşme 

dönemiyle birlikte sera gazlarının oranında artış görülmeye başlamıştır. Karbondioksit artışının 

en önemli etkisi ise fosil yakıt kullanımının sıklığıdır. Daha önceleri bulunan miktardan daha 

az yeşil alana sahip kentlerde bu olumsuzluklar bir araya geldiğinde iklimsel bir sorun 

oluşmaktadır (WWF, 2021). Birleşmiş Milletler iklim değişikliği konusunda Hükümetlerarası 

İklim Değişikliği Paneli-IPCC raporlarını yayınlamaktadır (BM, 2021). IPCC 1988 yılında 

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından 

ortaklaşa kurulmuştur. 195 üye ülke bulunmaktadır. Siyasal karar vericilere iklim değişikliğine 

dair bilgi aktarımında bulunulmaktadır. Etkileri ve yapılması gerekenler konusunda yol haritası 

çizilip öneriler verilmektedir. 

İklim değişikliğine yol açan faktörler genel olarak şu şekilde sıralanabilir: 

 Sanayileşmeyle başlayan dönemde fosil yakıtların kullanımında artış (termik santraller, 

sanayide kullanılan fosil yakıtların yeterince denetlenmemesi) 

 Ulaşım politikalarının daha çok otomobil kullanımı üzerine yönelmesi (egzos 

gazlarındaki artış) 

 Kentsel alanlardaki yapı malzemesi kullanımında fosil yakıt bazlı malzemelerin 

atmosfere etkisi, kent içi hava sıcaklığını artırabilecek dış cephe malzemesi kullanımları 

 Tarım politikalarında kullanılan kimyasal ilaçlama vb eylemlerdeki denetleme 

eksiklikleri 

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (2021) 

yaptığı çalışmada iklim değişikliğinin etkilerini net bir şekilde ortaya koymaktadır. İklim 

değişikliğine dair genel etkiler şöyle sıralanabilir: 

 Deniz seviyesinin yükselmesi ve buna bağlı erozyon, sel, toprak kayması gibi doğal 

afetlerde artış 

 Doğal afetlerin artışı nedeniyle ekosistemdeki çok sayıda canlı habitatın yok olması, 

canlı türlerinde soyu tükenme tehlikesi, ekosistemdeki akışta bozulma 

 Ozon tabakasındaki hasar nedeniyle doğal kaynaklarda, özellikle tatlı su(içme suyu) 

kaynaklarında yükselen ısıdan dolayı kalite düşüşü,  
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 Toprak ve sudaki nitelik kayıplarından dolayı insan sağlığı için gerekli tarım ürünlerinin 

temininde azalma, kıtlık, buna bağlı yoksulluk ihtimali 

 Toprak kalitesindeki değişim nedeniyle arazi kullanım kararlarının etkilenmesi, kentsel 

yerleşimdeki risk alanlarının artışı, buna konut fiyatlarında artış ve kentsel yoksulluk 

 Ekonomi ve ekoloji politikaları arasında doğan çatışmalar 

 Mevsim geçişlerindeki sertlik, ulaşım zorlukları, sebze/meyve üretim miktarındaki 

zorlanma 

 Kent içi sıcaklığındaki artış nedeniyle hastalık ihtimallerinde artış 

 İklim değişikliği sonucu çıkabilecek kuralık, zorunlu göçler ve toplumsal çatışmalar 

 

SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT YÖNETİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ 

ÖNLEMEDE UYGULAYABİLECEĞİ ALTERNATİF POLİTİKALAR 

Sürdürülebilirlik kavramı kentsel planlamayla birleştiğinde; geleceğin kentlerinin planlanması 

sürecinde bugünün doğal kaynaklarının hoyratça tüketilmemesi mantığı ortaya çıkmaktadır. 

Sonsuz olmayan doğal kaynaklarımızın insanoğlunun yaşamı için elzem olduğu bilinmektedir. 

Uluslararası platformda yaşam kalitesi unsurlarında temiz suya erişim, hava kalitesi, gürültü 

kirliliği gibi kriterler de bulunmaktadır. Bunun yanısıra eğitim, sağlık gibi temel fonksiyonlarda 

yaşanabilir kentsel alanların göstergesidir. Genel anlamda bakıldığında bunların büyük 

çoğunluğunun yerel yönetim görevleri arasında yer aldığı görülmektedir. Öyleyse yerel 

yönetimler bugünün ve dolayısıyla geleceğin kentlerinin yaşanılabilir olabilmesi için hizmet 

organize eden kurumlardır. Sürdürülebilir kent yönetimlerinin başat unsuru dünya 

ekosisteminin işlerliğine zarar vermeyecek; sera gazı etkisini tetiklemeyecek, iklim 

değişikliğini artırmayacak politikalar oluşturabilmektir.  

Sanayileşme süreciyle kentlere olan göç, sanayileşme ve sonrasındaki tüketim toplumuna geçiş 

süreci iklim değişikliğine yol açabilecek insani faaliyetleri içerebilmektedir. Bugün dünya 

genelinde bu tehlike kendini beklenmeyen doğal afetlerle, salgın hastalıkla ve şiddetli hava 

olaylarıyla göstermektedir. Canlı ırklarındaki soy tükenme tehdidi gıdaya ulaşımda zorlanmaya 

gidebilecek etkiler doğurabilecek durumdadır. Bu nedenle küresel alınması gereken önlem 

paketlerinin yanı sıra kent yönetimlerinin sürdürülebilir planlamayı esas almaları şart olmuştur. 

Yerel yönetimlerin üretebileceği politika alanlarına girebilecek, iklim değişikliği tehlikesiyle 

baş edebilmede olumlu etki yaratabilecek hamleler arasında şunlar sayılabilir: 

 Yerelden başlayarak toplum geneline iklim değişikliğinin ne gibi olumsuzluklar 

yaratabileceği konusunda bilinçlendirme eğitimleri verilmelidir. 

 Kamuoyu bilinci arttıkça katılımcı kent politikaları desteklenmelidir. Yönetişim 

mantığıyla kamu-özel sektör-STK ortaklığıyla yerel mücadele ekipleri yaratılmalıdır. 

 Kent içi yeşil alan miktarı artırılmalıdır. Rekreasyon kullanımlarının ötesinde; hobi 

bahçesi gibi organik tarımın yapılabileceği alanlar teşvik edilmelidir. 

 Sürdürülebilir ulaşım politikalarına destek verilmelidir. Toplu ulaşım teşvik edilmelidir. 

Toplu ulaşım araçlarının fosil yakıt yerine sürdürülebilir enerjili olanlarının tercih 

edilebilmesine çalışılmalıdır. 

 Bisiklet ulaşımı planlaması yapılmalı; özellikle okul-işyeri bölgelerinde bisiklet ulaşım 

planları organize edilmeye çalışılmalıdır. 
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 Konut alanlarında kentsel dönüşüm ve yeniden yapılandırma faaliyetlerinde doğaya 

zarar vermeyecek malzeme seçimine yönlendirme yapılmalıdır. Yalıtımlı binalar teşvik 

edilmelidir. 

 Otomobil kullanımında emisyon değeri daha düşük araçların tercihi için merkezi 

yönetim ortaklığıyla teşvik politikaları geliştirilmeye çalışılmalıdır. 

 Kentlerdeki atık yönetim sistemi titizlikle oluşturulmalıdır. 

 Sıfır atık sisteminin kamu binalarının haricinde konut alanlarında da oluşturulması için 

teşvik politikaları yaratılmaya çalışılmalıdır. 

 

SONUÇ YERİNE 

Kentler hepimizin yaşamına ortaklık eden mekanları içermektedir. Sadece kendi yaşamımızdan 

değil; gelecek kuşakların yaşamından da sorumlu olduğumuz bilincinin yerleşmesi 

“sürdürülebilirlik” ruhunun başlangıcıdır. Bu sorumluluğun toplumda yerleşmesine etki 

edebilecek önder kurumlardan biri kent yönetimleri olmalıdır. Sürdürülebilir kent 

yönetimlerinin merkezi-yerel yönetim iş birliğiyle oluşturacağı kentsel hizmet politikaları 

sayesinde iklim değişikliği krizi konusundaki farkındalık artırılabilir. Özellikle kentsel 

alanlarda sera gazı miktarının kontrol edilebilmesi, böylece karbon ayak izinin indirgenmesinin 

önemi topluma anlatılabilmelidir. Böylece oluşturulacak katılımcı girşimlerle kentlilerinde 

kendi yaşam alanlarının sorumluluğunu paylaşması sağlanabilecektir. 

Sanayileşme sonrası çevre harabiyeti sorunu bilinen bir gerçektir. Kentlerin plansız büyümesi 

ve yanlış arazi kullanım kararlarının kentsel alanlarda doğal kaynakların tüketimiyle 

sonuçlandığı görülmektedir. Küresel bir sorun olan iklim değişikliği sorununun yarattığı 

sıcaklık artışı, kuraklıklar, doğal afetler, salgın hastalıklar, kıtlık gibi istenmeyen durumların 

giderek artmaması için bir an önce tedbirler alınmaya başlanmalıdır. Dünya ölçeğinde ve yerel 

bazda bu konuda önemli girişimler bulunmaktadır. Bu çalışmada vurgulanmak istenen halka en 

yakın yönetim birimleri olmasından dolayı yerel yönetimlerin bu konuda en ön sırada 

bulunmasının tekrar hatırlatılabilmesidir. Kentlerden başlayan ve halk desteğini alan 

hareketlerin ülkesel anlamda büyük başarılar elde edebileceği unutulmamalıdır. 
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ABSTRACT 

In this study, artificial bee colony (ABC) algorithm and order crossover (OX1) operator were 

hybridized and a hybrid method called ABC-OX1 was proposed for the solution of vehicle 

routing problem with time windows (VRPTW). In the ABC-OX1 method, the initial solutions 

were randomly generated and these solutions were improved with the 3-opt algorithm. In the 

employed bee phase, the local search operators insertion, swap and divideandswap were used 

with equal probability. In the onlooker bee phase, food diversity was provided with the OX1 

operator and the search for quality solutions continued. In the scout bee phase, new solutions 

were randomly generated. Then, these solutions were improved with the 2-opt algorithm. In the 

ABC-OX1 method, Bellman's algorithm was used for the fitness evaluation of the solutions in 

the population. The ABC-OX1 was tested on 12 instances selected from Solomon's C, R and 

RC datasets. The results showed that the ABC-OX1 had a higher performance than basic ABC. 

Keywords: Vehicle Routing Problem With Time Windows, Artificial Bee Colony Algorithm, 

Order Crossover Operator, Diversity, Local Search.  

 

1. INTRODUCTION 

Vehicle routing problem (VRP) was first defined by Dantzig and Ramser in 1959 [1]. VRP is 

to provide services to customers whose demands and locations are known, with identical 

vehicles, in the shortest way and at the most affordable cost. VRP is in the NP-Hard problem 

class. Timely and complete management of demands in sectors such as industry, transportation 

and logistics is important for the supply chain. Today, creating routes is a very complex and 

costly process for companies operating in the transportation and logistics sector. Therefore, 

meeting customer demands in a timely and complete manner with minimum cost is solved by 

using VRP, which is a difficult and complex optimization problem [2]. VRP is diversified 

according to the types of distribution problems we encounter in life. The presence of more than 

one depot, the priority features of customers, vehicles with different features, the simultaneous 

collect-distribute features of customer demands are some of these problems. VRPs are divided 

into groups such as capacity-limited, periodic, collect-distribute, multi-depot and collect-back 

according to the problem types [3]. 

In this study, vehicle routing problem with time windows (VRPTW), where customers have to 

get service only within a certain time period, will be discussed. VRPTW, which is a 
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combinatorial problem, is a type of VRP developed by adding time interval constraints to each 

node. In VRPTW, the number of vehicles with identical capacity in the central depot, their 

service time and the distance they travel are tried to be minimized. There is an obligation to 

provide service to each customer within a certain time frame. Serving customers without 

exceeding the time window constraint is an example of strict VRPTW type. It is desirable that 

the cost is minimal while realizing all these objectives. In this respect, it is also an example of 

a multi-objective routing type [4]. 

Many studies have been conducted on VRPTW and many methods have been proposed in the 

literature. Ursani et al. developed a new solution method for VRPTW using the genetic 

algorithm model. The total distance was tried to be minimized. In their study, a special method 

was used for the genetic algorithm and solutions consisting of two phases were obtained [5]. 

Yu and Yang proposed a new improved ant colony algorithm. They tested the proposed 

algorithm on Solomon instances. They used the crossover operator to avoid getting stuck in the 

local optimum and searched for suitable value solutions in the larger search space [6]. Cömert 

and Yazgan tried to solve time window vehicle routing problems with stochastic service time. 

They aimed to reduce customer waiting time so that vehicles can start service as soon as 

possible. They compared the experimental results they obtained on Solomon instances with 

various meta-heuristic methods [7]. Xu etc al proposed neighborhood search heuristics with 

hybrid variables for vehicle routing problem with multiple depot time windows [8]. 

Many methods that produce exact and approximate solutions for the solution of VRP have been 

developed. Solving a real-life large and complex VRP in a short time with precise solution 

methods such as branch and cutting, branch and boundary, dynamic programming and set 

division algorithms may be impractical. Therefore, heuristic methods are more preferred since 

they find an acceptable near-optimal solution in a reasonable time. For the final solution, 

heuristics such as saving, nearest neighbor, two-stage method and petal, which are generally 

preferred as route builders, are among the classical heuristics. Meta-heuristic methods, on the 

other hand, are preferred more than other methods because they can produce high quality 

solutions for decision makers in reasonable time [9].   

In this study, artificial bee colony (ABC) algorithm and order crossover (OX1) operator were 

hybridized for the solution of VRPTW and a hybrid method called ABC-OX1 was proposed. 

In the ABC-OX1 method, the initial solutions were randomly generated and these solutions 

were improved with the 3-opt algorithm. In the employed bee phase, local search operators 

insertion, swap and divideandswap were used with equal probability. In the onlooker bee phase, 

food diversity was provided with the OX1 operator and the search for quality solutions 

continued. In the scout bee phase, new solutions were randomly generated. Then, these 

solutions were improved with the 2-opt algorithm. In the ABC-OX1 method, Bellman's 

algorithm suggested in [6] was used for the fitness evaluation of the solutions in the population. 

The ABC-OX1 was tested on 12 instances selected from Solomon's C, R and RC datasets.  

 

2. MATHEMATICAL FORMULATION  

VRPTW is a combinatorial problem. VRPTW is to serve customers with known locations and 

demands, starting from a central depot, with vehicles of identical capacity. There is an 

obligation to serve customers in a certain period of time. Each vehicle starts its route from the 

depot and has to return to the depot at the end of the route. While creating the route, it is aimed 

to meet all the demands required by the shortest route with the minimum number of vehicles. 

It is multi-objective as it minimizes the total number of vehicles and travel distance. VRPTW 

was developed by adding the time interval constraint [ai, bi] defined as the time window to each 

node. In general, the objective functions and parameters shown below are used. These are listed 
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as decision variables, parameters and sets. 

Decision variables: 

 

𝑋𝑖𝑗𝑘 = {
1, 𝑖𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑙𝑒 𝑘 𝑖𝑠 𝑔𝑜𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑚𝑒𝑟 𝑖 𝑡𝑜 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑚𝑒𝑟 𝑗 
0, 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒

 

ti   : Time of arrival at customer i 

wi  : Waiting time at client i 

Parameters: 

𝑑𝑖𝑗 Distance between customer i and customer j 

ai The earliest service start time of customer i 

bi The latest service start time of customer i 

cij Cost between customer i and customer j 

tij Travel time between customer i and customer j 

qi Demand quantity of node i (customer) 

ej Start time of customer j's time interval 

𝑠i Service time of customer i ( ti + wi ) 

𝑙𝑗 End time of customer j's time interval 

𝑙0 End time of the depot's time interval (max. travel time of a vehicle) 

q Capacity of identical vehicles 

k Total number of vehicles 

n Total number of customers 

ci Customer node i.   i ∈ { 1,2,...,N } 

c0 Central depot node 

 

Sets: 

 𝐶 {1,2,..…..,𝑛} Customer set 

 𝑁 {0,1,2,…,𝑛} Node set (0 th node represents the depot) 

 𝑉 {1,2,…....,𝑣} Vehicle set 

 

VRPTW is modeled mathematically as follows. 

Objective functions: 

Minimum: 

 ∑  

𝑛

𝑖=0

∑  

𝑛

𝑗=0

∑ 𝑑𝑖𝑗 ∗ 𝑋𝑖𝑗

𝑣

𝑘=1

 (1) 
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 ∑  

𝑣

𝑘=1

∑  

𝑛

𝑗=1

𝑋0𝑗𝑘 (2) 

Subject to:  

 ∑  𝑣
𝑘=1 ∑  𝑛

𝑗=1 𝑋0𝑗𝑘  ≤ 𝑣    (3) 

 ∑ 𝑋0𝑗𝑘   =𝑛
𝑗=1 ∑  𝑛

𝑗=1 𝑋0𝑗𝑘   ≤ 1,   Ɐ𝑘 ∈ 𝑉        (4) 

 ∑  𝑣
𝑘=1 ∑  𝑛

𝑖=0,𝑖≠𝑗 𝑋𝑖𝑗𝑘   = 1,   Ɐ𝑗 ∈  𝐶       (5) 

 ∑  𝑣
𝑘=1 ∑  𝑛

𝑗=0,𝑗≠𝑖 𝑋𝑖𝑗𝑘   = 1,   Ɐ𝑖 ∈  𝐶                                                     (6) 

 ∑  𝑛
𝑘=1  ( 𝑚𝑖   ∗ ∑  𝑋𝑖𝑗𝑘    

𝑛
𝑗=0,𝑖≠𝑗 ) ≤ 𝑄,   Ɐ𝑘 ∈ 𝑉                                     (7) 

 ∑  𝑛
𝑖=0 ∑ 𝑋𝑖𝑗𝑘    

𝑛
𝑗=0,𝑗≠𝑖  ( 𝑑𝑖𝑗   + 𝑠𝑖   + 𝑤𝑖   ) ≤  𝑙𝑜   ,   Ɐ𝑘 ∈ 𝑉     (8) 

 𝑡0   = 𝑤0   = 𝑠0   = 0                                                                             (9) 

 𝑡𝑖   + 𝑤𝑖    +𝑠𝑖  + 𝑑𝑖𝑗 =  𝑡𝑗,       Ɐ(𝑖, 𝑗) ∈ 𝑁, 𝑖 ≠ 𝑗, 𝑖𝑓 𝑋𝑖𝑗𝑘   = 1 (10) 

 𝑤𝑖 = 𝑚𝑎𝑥 {𝑒𝑖 − 𝑡𝑖, 0}, ∀𝑖 ∈ 𝐶        (11) 

 𝑒𝑗  ≤ (𝑡𝑗+𝑤𝑗) ≤ 𝑙𝑗, ∀𝑗 ∈ 𝐶                                                                         (12) 

 𝑥𝑖𝑗𝑘  ∈ {0,1}, ∀𝑘 ∈ 𝑉, ∀ (𝑖,𝑗) ∈ 𝑁                                                           (13) 

 𝑡𝑖  ≥  0,  ∀𝑖 ∈ 𝐶                                                                                       (14) 

 𝑤𝑖 ≥ 0,  ∀𝑖 ∈ 𝐶                                                                                       (15) 

Of the objective functions given above, (1) shows the total path and (2) shows the minimization 

of the number of vehicles used. (3) ensures that the maximum number of vehicles to move from 

the depot is v, thus eliminating the need to use all vehicles. (4) states that each route will start 

at the depot and end back at the depot. (5) and (6) ensure that only one vehicle serves each 

customer. (7) ensures that the total amounts of customer demand on a route do not exceed the 

vehicle capacity. (8)-(15) express the time window constraints. (8) is the maximum travel time 

constraint. (9) if node i. is zero, shows the decision variables to be used for the depot. (10) 

parameter 1 shows that vehicle k goes from customer i. to customer j. (11) expresses the waiting 

time in case the vehicle arrives at the customer early. (12) expresses the service time interval 

for the customer. Service is provided in this range. (13)-(15) specifies the set of values that the 

decision variables can take.  

 

3. THE PROPOSED METHOD 

The pseudocode of the ABC-OX1 is given in Algorithm 1. As can be seen from the algorithm, 

the first procedure is used to initialize the I, P, T, D and VRPTW parameters. VRPTW is a test 

instance file with the extension "txt". This file contains customers coordinates, demands, ready 

time, due date and service times. This file also contains the coordinate information, ready time 

and due date of the depot. This information is loaded using line 3 in Algorithm 1. other 

procedures and lines in the algorithm are defined in the following subsections. 
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Algorithm 1. The pseudocode of the ABC-OX1 

 

Input: I: The number of iterations, P: The population size, T: The maximum limit of trials, 
  D: The diversity percentage, VRPTW: The VRPTW instance 
Output: pbest: The best solution, f(pbest): The fitness value of the best solution,  
  v(pbest): The number of vehicles of the best solution  
 
1  begin 

  // The initialization of the parameters I, P, T, D and VRPTW 
2  InitializeParameters() 
  // The loading of the test instance VRPTW 
3  M = LoadVRPTWInstance(VRPTW) 
  // The random generation of an initial population    
4  p = GenerateInitialPopulation(M, P) 
  // The applying of 3-opt operator on the solutions in the initial population  
5  p = Apply3-OptOperator(M, p)  
  // The resetting of the trial counters of the solutions 
6  t = ResetTrialCounters(p) 
  // The start of iterations     
7  for k = 1 to I 
  // Employed Bee Phase  
8   foreach pi in p 
    // The applying of the local search operator 
9    pnew = ApplyLocalSearchOperator(pi) 
    // The finding of the number of clones of pnew in the population 
10    clone = FindNumberClones(p, pnew)  
11    if f(pnew) < f(pi) and clone <= P*(D/100) then 
12     pi = pnew 
13     ti = 0 
14    else 

15     ti = ti + 1 
16    end if 

17   end foreach 

   // The calculation of the cumulative probabilities for the solutions using the fitness values  
18   cum = CalculateCumulativeProbabilities(f) 
    // Onlooker Bee Phase  
19   j = 1  
20   while j <= P 
    // The random selection of a solution based on cumulative probabilities 
21    i = SelectSolution(cum) 
    // The random selection of a solution 
22    r = randi(P) 
    // The applying of the order crossover operator 
23    (o1, o2) = ApplyOX1Operator(pi, pr) 
24    if f(o2) < f(o1) then 

25     o1 = o2 

26    end if 

    // The finding of the number of clones of pnew in the population 
27    clone = FindNumberClones(p, o1)  
28    if f(o1) < f(pi) and clone <= P*(D/100) then 
29     pi = o1 
30     ti = 0 
31    else 

32     ti = ti + 1 
33    end if 

34    j = j + 1 
35   end while  

   // Scout Bee Phase 
36   for i = 1 to P 
37    if ti > T then 

     // The random generation of a solution 
38     pi = GenerateSolution(M) 
     // The applying of 2-opt operator on the solution  
39     pi = Apply2-OptOperator(M, pi)  
40    end if 

41   end for 
  // The end of iterations 
42  end for 

43  return(pbest, f(pbest), v(pbest)) 

44 end 
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3.1. The Initial Population and Fitness Value 

In the ABC-OX1, the length of a solution (food source) is equal to the number of customers. 

The number of solutions in the population is equal to the number of employed bees. Each 

solution in the population is represented as a permutation of the set of customers and is 

randomly generated. Then, each solution is developed using the 3-opt heuristic algorithm. The 

3-opt algorithm was first proposed by Lin [10]. In this algorithm, three edges of a solution are 

removed. Three new edges are added in place of these removed edges and these edges are 

evaluated in terms of the fitness value. This process is repeated for eight different sets of three 

new edges. The best one among these sets is determined and accepted as the new solution. With 

the help of the 3-opt algorithm, an initial population of quality solutions is produced. 

In the ABC-OX1, a solution is represented as a sequence of integers. Therefore, it does not 

contain that route information. Bellman's algorithm developed for VRPTW is used to divide 

the solution into routes and calculate the fitness value. Detailed information about this algorithm 

can be found in [11]. 

3.2. The Employed Bee Phase 

The solutions in the population are developed using local search operators. In this study, 

insertion, swap and divideandswap operators are used as local search operators. Which of these 

operators will be used for any solution is decided with equal probability. The insertion operator 

randomly selects two nodes in the solution and adds the second node after the first node. The 

swap operator randomly selects two nodes in the solution and swaps the two nodes. The 

divideandswap operator chooses a random node and divides the solution into two. Then, it 

swaps these two parts and generates the new solution. 

3.3. The Onlooker Bee Phase 

Onlooker bees are guided to solutions with a certain probability. The probability of the any 

solution i is calculated by the equation 𝒑𝒓𝒐𝒃𝒊 = 𝒆−𝟏∗𝒇(𝒑𝒊)/𝒎𝒆𝒂𝒏(𝒇) . Here, f(pi) i. represents the 

fitness value of the solution, and mean(f) represents the mean of the fitness values of the 

solutions. Cumulative probabilities are calculated with the equation 𝒄𝒖𝒎𝒊 = ∑ 𝒑𝒓𝒐𝒃𝒊
𝑷
𝒊=𝟏 . Here 

P is the population size. In the ABC-OX1, the solutions are developed with the OX1 operator 

in this phase. The first parent solution to be used in the OX1 operator is chosen according to 

the cumulative probabilities, and the second parent solution is chosen randomly from the 

population. The OX1 operator randomly selects two cut points. It sorts the nodes from the 

second cut point to generate the child solutions. Then, it removes the nodes between the cut 

points from the sequential nodes and creates the child solutions. Detailed information about the 

OX1 operator can be found in [12].  

3.4. The Scout Bee Phase 

In the ABC-OX1 algorithm, when the trial counter of any solution reaches the maximum limit 

of the trials given as input to the algorithm, the relevant solution is abandoned. Instead of this 

solution, a random solution is generated and considered as the current solution. This solution is 

then developed using the 2-opt heuristic algorithm. The 2-opt algorithm was first proposed by 

Croes [13]. In this algorithm, two edges of a solution are removed. Two new edges are added 

in place of these removed edges. If the newly created solution is better than the previous 

solution, it is accepted. Otherwise, the previous solution is continued. These processes are 

repeated until a better solution is reached.       

3.5. The Diversity Of The Population  

A new approach was used to control population diversity in the employed and onlooker bee 

phases in the ABC-OX1. In this approach, the number of similar solutions in the population 
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was prevented from exceeding a certain percentage. The diversity percentage (D) parameter 

given as an input to the algorithm was used for this. This ratio was checked for each new 

solution produced in the employed and onlooker bee phases. When the new solution produced 

was present in the population and their percentage in the population was greater than the 

diversity percentage given as input to the algorithm, the new solution was rejected. This 

prevents the ABC-OX1 from getting trap at local minimums. 

 

4. THE EXPERIMENTAL RESULTS 

The ABC-OX1 algorithm was coded in Matlab. Experimental studies were carried out on a 

notebook computer with Intel Core i5 1.60 GHz CPU, 16 GB RAM and Windows 10 

Professional 64 Bit Operating System. Solomon's datasets were used for testing the proposed 

method. The datasets were divided into 2 groups and each group was divided into subgroups as 

C, R and RC. While vehicle capacities were small and time windows were narrow in the 

instances of the first group, vehicle capacities were large and time windows were wider in the 

instances of the other group. There are 21 instances in the data set with the R structure, 17 

instances in the C type data sets, and 18 instances in the data sets with the RC structure. In R-

type instances, customers were randomly distributed, while in C-type instances, customers were 

concentrated in certain regions. In RC type instances, some of the customers were placed 

randomly and some were concentrated in certain regions. Solomon's datasets contain a total of 

56 instances. Each instance consists of 100 customers and a depot [14]. Instances include 

information such as customer number, X and Y coordinates, demand amount, earliest ready 

time for service, last service time and service times. 

Local search operators to be used in the ABC-OX1 were decided as a result of some preliminary 

experiments. Single, double and triple combinations of insertion, reversion, swap and 

divideandswap operators were used in the preliminary experiments. The best and average 

values obtained for each combination were recorded. When the experimental results were 

evaluated, it was decided that insertion, swap and divideandswap operators produced the best 

results when used with equal probability. As with local search operators, some preliminary 

experiments were carried out to determine the parameter values of the ABC-OX1. The best and 

average values obtained for different values of the parameters of iteration number, population 

size, trial limit and percentage of diversity were recorded. When the experimental results were 

examined, it was decided that the best parameter values for the ABC-OX1 were as follows: 

Number of iterations was 1000, population size was 500, limit value was 125, and diversity 

percentage was 15. 

In this study, the performance of the proposed ABC-OX1 was compared with the performance 

of ABC. Twelve instances from Solomon's C, R and RC datasets were used for comparison. 

Both the ABC-OX1 and ABC were run 10 times on each instance. For a fair comparison, 

parameter values and local search operators were used exactly in both algorithms. The OX1 

operator used in the ABC-OX1 and the approach to control diversity in the population are the 

main differences between the ABC-OX1 and ABC. The results obtained for both methods are 

given in Table 1. BKS is the best known solution in the table. Best is the best solution out of 10 

runs. Mean is the average of 10 runs. StdDev is the standard deviation. %Dev is the percent 

deviation of the best solution out of 10 runs from the BKS. Distance and Vehicle are the total 

tour length and number of vehicles of the related solution. As can be seen from the %Dev 

column, the ABC method obtained BKS for twice instance, while the ABC-OX1 method 

obtained BKS for four times instances. For the same column, the ABC-OX1 method out 

performed the ABC method for 10 of 12 instances. The superiority of the ABC-OX1 method 

over the ABC can also be seen in the Mean column. All values in the Mean column of the ABC-
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OX1 are better than the values in the same column of the ABC method. 

 

Table 1: Comparison of the results of the ABC-OX1 and ABC on twelve instances 

 

 

5. CONCLUSION 

In this study, ABC algorithm and OX1 operator were hybridized and a hybrid method called 

ABC-OX1 was proposed for the solution of VRPTW. In the ABC-OX1 method, the initial 

solutions were randomly generated and these solutions were improved with the 3-opt algorithm. 

Local search operators insertion, swap and divideandswap were used with equal probability in 

the employed bee phase. In the onlooker bee phase, food diversity was provided with the OX1 

operator and the search for quality solutions continued. In the scout bee phase, new solutions 

were randomly generated. Then, these solutions were improved with the 2-opt algorithm. In the 

ABC-OX1 method, Bellman's algorithm was used for the fitness evaluation of the solutions in 

the population. The ABC-OX1 was tested on 12 instances selected from Solomon's C, R and 

RC datasets. The ABC-OX1 achieved BKS for 4 out of 12 instances. The proposed method 

showed a higher performance than the ABC in all 12 instances.   
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ÖZET 

Günümüzde, küresel ısınma ve atmosfere atılan kirletici emisyon seviyelerini azaltmak için 

enerji ihtiyacını karşılamada fosil yakıtların yerine bitkisel maddelerin kullanımına büyük 

önem verilmektedir.  Bu çalışmada, atık çamur (arıtma çamuru) ve kayın ağacı odunundan 

hazırlanan karışım peletlerinin (%25, %50 ve %75 odun içeren) uçucu madde ve karbon yanma 

davranışları, doğal konveksiyon ile havanın aktığı içerisinde sepet bulunan sabit yataklı yakma 

sisteminde incelendi.  

Yatak sıcaklıkları (500, 600 ve 700 oC) ve karışım oranları için elde edilen yanma verileri 

peletlerin tutuşma zamanın ve uçucu madde yanma süresinin azaldığını gösterdi. Uçucu madde 

yanma süreleri ile uçucu madde yanma hızları ve karbon yanma süreleri ile karbon yanma 

hızları arasında ilişki olmadığı görüldü. Karışım halinde yanma sırasında uçucu madde ve 

karbon yanma periyodunda bazı sinerjik etkiler gözlendi. Önemli bir çevresel sorun olan atık 

çamurun biyokütle ile yakılabileceği ve enerji üretiminde kullanılabileceği sonucuna varıldı. 

Anahtar Kelimeler: Biyokütle, atık çamur, birlikte yakma 

 

ABSTRACT 

Today, much interest is given to the utilisation of materials of plant origin as substitutions of 

fossil fuels in meeting energy needs to reduce the level of atmospheric pollutant emissions and 

global warming threat. In this work, volatiles and char combustion behaviours of the fuel pellets 

composed from waste sludge (sewage sludge) and beech wood (25%, 50% and 75% containing 

wood) were investigated in a wire mesh basket placed in fixed bed combustion system through 

which air flowed by natural convection. 

Combustion data obtained for bed temperatures (500, 600 and 700 oC) and blend ratios showed 

that the ignition time of the pellets and the volatile combustion time of the pellets decreased. It 

was observed that there was no relationship between volatile matter combustion times and 

volatile matter combustion rates, and between carbon combustion times and carbon combustion 

rates.Some synergistic effects were observed in the combustion period of volatile matter and 

carbon during blends combustion. It was concluded that waste sludge are a very important 

environmental problem, can be burned with biomass and used for energy production. 

Key words: Biomass, waste sludge, co-combustion 
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GİRİŞ 

Fosil kaynakların rezervlerinin azalması ve bu kaynakların yanması sonucu oluşan çevre 

kirliliği nedeniyle alternatif ve sürdürülebilir kaynaklara olan ilgi artmıştır (Lopez-Velazquez,  

Santes, Balmaseda ve Torres-Garcia,  2013). Karbondioksit yönünden nötral bitkisel kökenli 

(biyokütle) maddelerin günümüz toplumunun enerji ihtiyaçlarını karşılayabileceği 

düşünülmektedir (Armesto,  Bahillo,   Cabanillas,   Veijonen,  Otero,  Plumed ve Salvador, 

2003).  

Biyokütle genel olarak karbon, hidrojen, oksijen ve azottan oluşan bir materyal olarak 

tanımlanır.  Biyokütlenin kül içeriği yumuşak ağaçlarda %1'den otsu ve tarımsal atıklarda 

%15'e kadar değişmektedir. Biyokütle kaynakları arasında odunsu ve otsu türler, odun artıkları, 

küspe, tarım ve sanayi kalıntıları, atık kağıtlar, belediye katı atıkları, talaş, biyosolitler, çim, 

gıda işleme atıkları, hayvan atıkları, su bitkileri ve diğer atık maddeler gibi çeşitli doğal ve 

türevli malzemeler sayılabilir (Yaman, 2004).Biyokütlenin ihmal edilebilir kükürt, azot ve 

mineral madde içermesi, fiyatının düşük ve yenilenebilir olması avantajları içerisinde 

sayılabilir. Aynı zamanda nem içeriğinin yüksek, kalorifik değeri ile yığın yoğunluğunun düşük 

olması enerji alanında ekonomik olarak kullanımını zorlaştırmaktadır. Bu durum  biyokütlenin 

taşıma, depolama ve muhafazasında birtakım  zorlukları da beraberinde getirmektedir (Sami, 

Annamalai ve Wooldridge, 2001).  

Arıtma çamuru evsel ve endüstriyel atık su arıtma sisteminin yan ürünüdür. Sanayileşme ve 

kentleşmenin hızla artması nedeni ile atık çamur miktarında sürekli bir artış olmaktadır.  Arıtma 

çamuru su, inorganik ve organik bir karışımıdır. Belediye atık çamurunun bertaraf yöntemleri 

çöp sahası, denize boşaltma, tarımda kullanım ve yakma olarak sınıflandırılabilir.  Depolama 

yöntemi depolama alanlarının azalması ve zararlı gazların yayılması nedeni ile sınırlıdır 

(Kumar ve Singh, 2017). Denize boşaltım ise atık çamur içerisindeki çeşitlilik nedeniyle tercih 

edilmez (Usman, Khan, Ghulam, Khan ve Khan, 2012).  Katı atıkların ve arıtma çamurlarının 

tek başına, birlikte yakma ve yeni ve alternatif termal işlemler ile uzaklaştırılması için gerek 

endüstride uygulanan gerekse geliştirme aşamasında olan birçok teknoloji mevcuttur (Toraman 

ve Topal, 2003). 

Peletleme esas olarak biyokütlenin enerji yoğunluğunu arttırmak ve yanma ve gazlaştırma dahil 

olmak üzere evsel ve endüstriyel enerji ile ilgili uygulamalarda biyokütle kullanımını 

kolaylaştırmak için düzgün bir şekil vermek için uygulanan ön işlemdir(Chen, Pengve Bi, 

2015). Halen ağırlıklı olarak odun üzerine dayanan iyi geliştirilmiş bir peletleme teknolojisi ve 

lojistik bulunmaktadır. Odun peletler birçok evsel ve endüstriyel uygulamada yüksek kaliteli 

yenilenebilir yakıt olarak kullanılmaktadır (Li, Liu, Legros, Bi, Lim ve Sokhansanj, 2012; 

Kumar, Koukoulas, Mani ve Satyavolu, 2017). Arıtma çamurunun  biyokütle ile birlikte pelet 

formunun fiziksel özellikleri detaylı olarak incelenmiştir (Yilmaz, Wzorek ve Akçay, 2018).  

Yenilenebilir enerji kaynağı olarak arıtma çamurunun biyokütle ile birlikte yakıt olarak 

değerlendirilmesi hem enerji sağlamak hem de bu atığı azaltma sorununa çözüm getirebilir. 

Arıtma çamurunun farklı sıcaklıklarda karbonizasyonundan elde edilen char ürünlerin yanma 

davranışlarının incelendiği (Haykiri-Acma ve Yaman, 2019), laboratuar ölçekli yakma 

sisteminde arıtma çamurunun kömür (Lei, Zhang, Ye, Cao ve Liu, 2018; Kumar, Singh, 2017; 

Sever Akdağ, Atak, Atimtay ve Sanin, 2018; Fernandez-Anez, Slatter, Saeed, Phylaktou, 

Andrews ve Garcia-Torrentad, 2018) ve biyokütle ile birlikte (Chen, Liu, He, Huang, Sun, Sun, 

Chang, Kuo, Huang ve Ning, 2017; Vamvuka ve Sfakiotakis, 2017) yakıldığı çalışmalar 

bulunmaktadır.  

Bu çalışmada,atık çamurun (arıtma çamuru)  kayın ağacı odunu ile birlikte pelet halinde sabit 

yatak yakma sisteminde yanma davranışı tutuşma zamanı, uçucu madde ve karbon yanma 

davranışı yönünden ele alınmaya çalışıldı.    
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MATERYAL VE METOD 

Peletlerin Hazırlanması ve Analizler 

Çalışmada kullanılan atık (arıtma) çamur (AÇ) Türkiye'de yerel bir belediyeden kayın ağacı 

odun talaşı ise (KAO) kereste doğrama atölyesinden temin edildi. Atık çamur öğütüldü ve 

belirli tane boyutunu (-100 mesh) elde etmek için elendi. Kayın ağacı oduntalaşı  ise toz halinde 

olması nedeni ile elendi ve belirli tane boyutu (-100 mesh) alındı. Örneklerin kısa analizi (uçucu 

madde ve kül içerikleri) ASTM standartlarına göre kül fırınında belirlendi. Nem içerikleri ise 

Mettler LJ16 nem tayin cihazında belirlendi.  

 

Şekil 1.Atık çamur (AÇ), kayın ağacı odunu (KAO) veAÇ-KAO karışımına ait peletlerin 

görünümü. 

 

KAO ve AÇ'den %25, %50 ve %75 AÇ ihtiva edecek şekilde 1 gram'lık karışımlar hazırlandı 

ve bu karışımlar hidrolik pres aletine ait peletleme kalıbına konarak üzerine 5 ton basınç 20 s 

süre ile uygulanarak  kalıptan Şekil 1'de görülen yaklaşık 13 mm çaplı peletler çıkarıldı. Aynı 

zamanda ham örneklerden de (%100AÇ ve %100KAO) benzer şekilde peletler hazırlandı.  

Yakma deneyleri 

Ham ve karışım halinde hazırlanan peletler Şekil 2'de görülen sabit yatak yakma sisteminde 

yakıldı.  Yakma sistemi105 mm dış çaplı, 45 mm iç çaplıve 120 mm yüksekliğinde içinden 

direnç telleri geçirilmiş refrakter malzeme bulunan silindirik kesitli dikey bir kamaradır. Fırın 

üzerine 20 mm yüksekliğinde ortası delik bir refraktar kapak yerleştirilmiştir. Fırın içerisindeki 

kamara içerisine 30 mm çapında paslanmaz çelikten yapılmış elek sepet 250 mm 

uzunluğundaki çelik çubuğun ucuna takılmış olarak bir destek üzerine sabitlendi. Sepet ve 

destek yanma sırasındaki kütle değişimlerinin kaydedilmesi amacı ile hassas terazi (0,001 g) 

üzerine yerleştirildi. Fırın değişik voltaj transformatörü yardımı ile çalışma sıcaklığına ısıtıldı.  

Yakma deneylerinde ön ısıtılmış fırın içerisindeki sepet üzerine yaklaşık 1 gr pelet düşürüldüğü 

anda kronometre çalıştırıldı. Peletten uçucu madde çıkışı sırasındaki tutuşma yani alev görünme 

ve alev sönme olayları ayna yardımı ile gözlendiği anda bu süreler kaydedildi. Pelettin yanma 

sırasındaki kütle değişimi her 5 saniyede bir kaydedildi. Ham (%100 AÇ ve %100 KAO) ve 

karışımların (%25, %50 ve %75 AÇ ihtiva eden) yanma davranışları 500, 600 ve 700°C'lik fırın 

başlangıç sıcaklıklarında incelendi. Yanma hız verileri her bir örneğin belirtilen sıcaklıklarda 

en az iki defa yakılması ile elde edildi. Yakma işlemi sonunda yanmamış karbon miktarının 

belirlenmesi amacı ile sepet üzerindeki atık miktarının kütlesi belirlendi.  

Uçucu madde ve karbon yanma hızları yanma sırasında kaydedilen kütle değişimi eğrilerinin 

ortalama eğimleri ve başlangıç miktarları dikkate alınarak  (1) nolu denklemden hesaplandı. 

Burada Wo örneğin uçucu madde veya sabit karbon miktarını temsil etmektedir (Yilgin ve 

Pehlivan, 2009).   

𝑅 = (
1

𝑊0
) (

𝑑𝑊

𝑑𝑡
)                                                                                                                          (1) 
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Şekil 2. Sabit yatak yakma sistemi: 1.Refrakter tuğla; 2.Sepet; 3. Pelet; 4.Direnç teli; 

5.Termoçift 6.Terazi; 7.Destek; 8. Sepet çubuğu; 9.Ayna; 10.Gerilim değiştirici, 11.Refrakter 

kapak 

 

SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Ham  (%100 KAO ve %100AÇ) ve karışımların (%25, %50 ve %75 AÇ ihtiva eden AÇ-KAO)  

kısa analiz sonuçları Tablo 1'de verilmiştir. Uçucu madde, sabit karbon ve kül içerikleri 

arasındaki farklar bu iki yakıtın farklı olduğunu göstermektedir. Odun ile karşılaştırıldığında 

AÇ'nin uçucu madde içeriği düşük, kül içeriği ise oldukça yüksektir.  

Karışımların deneysel olarak belirlenen uçucu madde ve kül içerikleri karışımı oluşturan ham 

örnekler arasındadır. Tabloda uçucu madde ve kül içeriklerinin bulunduğu sütunda parantez 

içerisinde verilen değerler beklenen değerleri göstermekte olup karışımı oluşturan ham 

örneklerin deneysel olarak belirlenmiş kül ve uçucu madde miktarlarına göre hesaplanmıştır. 

Karışımların beklenen uçucu madde miktarlarının deneysel olarak belirlenen değerlerden 

yüksek olduğu beklenen kül içeriklerinin ise deneysel olarak belirlenen değerlere yakın olduğu 

Tablo 1’den görülmektedir. 

 

Tablo 1. Ham  (%100 KAO ve %100 AÇ) ve karışımların kısa analizleri(:nem içeriği dahil, 

*:farktan belirlenen değerler) 

Örnekler %Nem %Uçucu madde %Kül %Sabit 

Karbon* 

%100 KAO 4,8 83,8 0,8 15,4 

%75KAO-%25AÇ  70,4 (76,0) 11,9 (10,1) 17,7 

%50KAO-%50AÇ  65,9 (68,2) 19,7 (19,8) 14,4 

%25KAO-%75AÇ  58,5 (60,3) 28,9 (28,7) 12,6 

%100AÇ 2,5 52,6 38,0 9,4 

 

Ham ve karışımların yanma sırasında peletin kütlesinin zamanla değişimi Şekil 3'de 

görülmektedir. Grafiklerde uçucu madde ayrılma ve karbon yanma periyodunun belirgin 

olduğu iki farklı bölge mevcuttur. 
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Şekil 3.Ham ve karışım peletlerinin farklı fırın başlangıç sıcaklıklarında yanma sırasında 

zamanla kütlesindeki değişimler (a):500oC,(b): 600 oC, (c):700 oC (■:%100KAO; 

□:%75KAO-%25AÇ;○:%50KAO-%50AÇ;:%25KAO-%75AÇ;:%100AÇ) 

 

Uçucu madde ayrılma periyodunda %100 AÇ peletindeki kütle kaybının  %100 KAO'dan düşük 

olduğu Şekil 3'de görülmektedir. Bu durum AÇ'nin düşük organik madde içeriğinden 

kaynaklanmaktadır (Kulikowska, 2016). Karışımların yanma eğrileri 700 oC fırın başlangıç 

sıcaklığında genel olarak ham örnekler arasında beklenen değişimi göstermektedir. Ancak 

karışımların 500 ve 600 oC fırın başlangıç sıcaklıklarında zamanla elde edilen kütle 

değişimlerinin beklenen değişimden farklı olması dikkat çekicidir. 

Ham ve karışımların 500,  600 ve 700 oC'lik fırın başlangıç sıcaklıklarında uçucu madde yanma 

periyodunda belirlenen tutuşma zamanı, uçucu madde yanma süresi ve uçucu madde yanma 

hızına ait değerler Tablo 2' de verilmiştir. Fırın başlangıç sıcaklığının 500 oC olduğu deneylerde 

%100AÇ'nin yanması sırasında alev gözlenemediğinden tutuşma süresi belirlenemedi. Bu 
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durum iki materyelinde farklı parçalanma sıcaklıklarından kaynaklanabilir. Arıtma çamurunun 

ilk kademe parçalanmasının 180-395 oC’de ikinci parçalanma kademesinin 395-640 oC olduğu 

ve bu sıcaklık aralıklarında karbonhidrat ve yağların parçalandığı belirtilmiştir. Odunda ise 

hemiselüloz ve selülozun oksidasyonunu gösteren ilk kademe parçalanma aralığının 150-335 
oC olduğu ve lignin parçalanma ve char yanması ile ilişkili ikinci kademe parçalanma aralığının 

410-475 oC olduğu belirtilmiştir (Chen, Liu, He, Huang, Sun, Sun, Chang, Kuo, Huang ve Ning, 

2017). Bu nedenle düşük fırın başlangıç sıcaklığında AÇ peletinin etrafında yeterli uçucu 

bileşen konsantrasyonun oluşmaması nedeni ile alev gözlenememiştir. 

Ham ve karışımların tutuşma sürelerinin fırın başlangıç sıcaklıklarındaki artış ile kısaldığı 

Tablo 2'de görülmektedir. Bu durum sıcaklık artışı ile örneklerin daha kısa sürede parçalanma 

sıcaklığına ulaştığını ve pelet etrafında yeterli uçucu bileşen konsantrasyonuna ulaştığını 

göstermektedir. %100KAO'nun tutuşma süresinin 600 oC'de ham AÇ'dan yüksek olması 

Tablo1'de görüldüğü gibi nem içeriğinin ham AÇ'dan azda olsa yüksek olmasından ve atık 

çamurda daha düşük oranda bulunan organik maddelerin yüksek sıcaklıkta kolayca 

parçalanmasından kaynaklanabilir. Buna karşın odununun kompleks yapılı makromoleküler 

bileşenlerin parçalanması için yüksek enerji ve ısı gerektiği bilinmektedir (Chen, Liu, He, 

Huang, Sun, Sun, Chang, Kuo, Huang ve Ning, 2017). 

Uçucu madde yanma süresi, yanma sırasında alevin sönmesi ile alevin görüldüğü süre 

arasındaki farkı belirtmektedir. Ham ve karışımların uçucu madde yanma süreleri 600 oC fırın 

başlangıç sıcaklığından sonra kısalmıştır. AÇ’nin uçucu madde yanma hızları uçucu madde 

yanma süresi, uçucu madde miktarı ve yapısı ile ilişkili olarak biraz daha yüksektir. Uçucu 

madde yanma süresi karışım içerisindeki çamur veya biyokütle oranına bağlı olarak belirgin bir 

davranış sergilememektedir. Uçucu madde yanma hızının 500 ve 600 oC yakma sıcaklıklarında 

%25AÇ içeren karışımda ham örneklerden farklı olması bu iki yakıtın biri birini etkilediğini 

gösterebilir. Karışım içerisindeki AÇ veya KAO oranına bağlı olarak uçucu madde yanma 

hızındaki düzenli değişim yalnızca 700 oC fırın başlangıç sıcaklığında görülmektedir. Uçucu 

madde yanma süresi ile uçucu madde yanma hızı arasında ilişkinin olmaması peletten 

tutuşmadan öncede uçucu madde çıkışı olmasından kaynaklanmaktadır (Yilgin ve Pehlivan, 

2009). 

Ham ve karışımların 500, 600 ve 700oC fırın başlangıç sıcaklığında uçucu madde ayrılma 

periyodundan sonraki yanma kısmına ait karbon yanma süresi ve karbon yanma hız değerleri 

Tablo 3' de verilmiştir. Karbon yanma süresi, pelet akkorluğunun gözden kaybolduğu süre ile 

alevin gözden kaybolduğu süre arasındaki farkı belirtmektedir. Ham yakıtların karbon yanma 

süreleri oldukça farklıdır. Kayın ağacı odununun karbon içeriği yüksek olmasına karşın karbon 

yanma süresinin atık çamurundan düşük olması çamurdan uçucu bileşen çıkışından sonra geriye 

kalan gözenekli yapı içerisindeki külün yanma reaksiyonunu yavaşlatmasından 

kaynaklanabilir. Karışımların karbon yanma süreleri atık çamurun karışım içerisindeki oranına 

bağlı olarak artmıştır. Ancak %50AÇ içeren karışımın karbon yanma süresinin 700 oC fırın 

başlangıç sıcaklığında sabit kalması bu karışım oranında bu yakıtların farklı bir yakıt gibi 

davrandığını gösterebilir. Fırın başlangıç sıcaklığının 600 oC olduğu yakma sıcaklığın da  

karışımdaki AÇ oranındaki artış ile karbon yanma hızı düzenli bir değişim sergilerken 700 oC'de 

bu durum görülmemektedir. Tablo 3'de görüldüğü gibi her iki fırın başlangıç sıcaklığında 

karbon yanma süresi ile karbon yanma hızı arasında da ilişki bulunmamaktadır. 

Yanma işlemi sonrası pelet üzerinde kalan kül ve yanmamış karbonu ihtiva eden atık miktarı 

Tablo 3’de verilmiştir. Atık miktarlarının Tablo 1 verilen kül değerlerine yakın olması yanma 

sonrası yanmamış karbonun kalmadığını yani yanmanın tamamlandığını göstermektedir. Atık 

madde miktarı ile kül miktarları arasındaki düşük farkların deneysel hata sınırları içerisinde 

olduğu söylenebilir 
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Tablo 2. Ham ve karışımların farklı fırın başlangıç sıcaklığında uçucu madde yanma 

periyoduna ait deney sonuçları 

Örnek Sıcaklık 

(oC) 

Tutuşma 

süresi (s) 

Uçucu madde yanma 

süresi 

(s) 

Uçucu madde 

yanma hızı 

(s-1)*102 

%100 KAO  

 

500 

50 76 0,74 

%75KAO-%25AÇ 40 77 0,87 

%50KAO-%50AÇ 64 19 0,68 

%25KAO-%75AÇ 109 12 0,80 

%100AÇ - - - 

%100 KAO  

 

600 

10 78 1,25 

%75KAO-%25AÇ 9 79 1,48 

%50KAO-%50AÇ 8 79 1,22 

%25KAO-%75AÇ 8 75 1,36 

%100AÇ 7 71 1,40 

%100 KAO  

 

700 

5 71 1,38 

%75KAO-%25AÇ 6 72 1,34 

%50KAO-%50AÇ 5 71 1,36 

%25KAO-%75AÇ 6 69 1,39 

%100AÇ 6 67 2,26 

 

Tablo 3.Ham ve karışımların farklı fırın başlangıç sıcaklığında karbon yanma periyoduna ait 

deney sonuçları 

Örnek Sıcaklık 

(oC) 

Karbon yanma 

süresi 

(s) 

Karbon yanma 

hızı 

(s-1)*103 

% Atık 

%100 KAO  

 

500 

315 3,9 0,9 

%75KAO-%25AÇ 356 6,0 9,8 

%50KAO-%50AÇ 359 8,4 19,9 

%25KAO-%75AÇ 327 6,4 29,0 

%100AÇ 602 1,7 38,3 

%100 KAO  

 

600 

271 3,9 1,1 

%75KAO-%25AÇ 280 3,4 9,2 

%50KAO-%50AÇ 297 3,9 18,7 

%25KAO-%75AÇ 300 4,4 27,9 

%100AÇ 324 4,8 38,1 

%100 KAO  

 

700 

224 5,2 1,0 

%75KAO-%25AÇ 262 3,4 9,7 

%50KAO-%50AÇ 263 4,2 19,0 

%25KAO-%75AÇ 274 3,9 28,5 

%100AÇ 277 7,4 38,1 

 

SONUÇLAR  

Atık çamuru ile odundan hazırlanan karışımların farklı fırın başlangıç sıcaklıklarında sabit 

yatakta yakılması sonucu elde edilen bulgulardan aşağıdaki sonuçlara varılabilir:  
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 Karışımların deneysel olarak belirlenen uçucu madde miktarlarının beklenen 

değerlerden farklı olduğu görüldü. 

 Yakıtların yanma davranışının maddenin yapısına bağlı olduğu sonucuna varıldı.   

 Uçucu madde yanma hızı ile uçucu madde yanma süresi arasında bir ilişki olmadığı 

belirlendi. 

 Karbon yanma süresi ile karbon yanma hızı arasında bir ilişki olmadığı tespit edildi. 

 Yakıtların karışım halinde yakılması durumunda karışım oranı ve sıcaklığa bağlı olarak 

uçucu madde ve karbon yanma periyodunda farklı bir yakıt gibi davrandığı sonucunda varıldı. 
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ABSTRACT 

In the field of information security, social engineering is a manipulation technique that takes 

advantage of human error to obtain sensitive information or valuable assets. Social engineering can 

be divided into four broad dimensions which are Phishing, SMiShing, Vishing, and Impersonation. 

Among other social engineering techniques, phishing is the most dangerous and common type of 

attack. Phishing is defined as the practice of sending fraudulent messages that appear to source 

from a reputable and reliable parties, and it is generally performed through e-mail as 

communication media. Malicious hackers utilizing the social engineering techniques target both 

individuals, organizations, governments and even countries. According to the Anti-Phishing 

Working Group (APWG) report, the number of unique phishing websites detected in the first 

quarter of 2021 was more than 200,000 and mostly financial institutions were targeted in social 

engineering attacks. This research assessed the inclination of the Internet users to be deceived by 

social engineering attacks in different sectors. Areas assessed in this study include business 

environment, entertainment sector, governmental services, online shopping, service sector, and 

finance sector. By taking into consideration the most common type of social engineering attack 

that has taken place in recent years, graphical scenarios in the form of images were prepared. Later, 

volunteer participants were asked to inspect simulated scenarios and to identify legit and scam 

ones. In total, 350 volunteer participants from various demographic backgrounds and business 

sectors completed the study survey successfully. After preprocessing the collected study data, 

responses of the participants were reported by utilizing the descriptive statistics techniques of 

Python programming language. This research provides significant findings both for practitioners 

and policy makers by showing in which areas Internet users are more vulnerable to social 

engineering attacks. Findings of this research can be used by interested parties to take necessary 

countermeasures against social engineering attacks. This study also ensures valuable information 

for those seeking academic research in the field of social engineering. 

Keywords: Social Engineering, Phishing Attacks, Business Sectors, Internet Security, Computer 

Security, Internet Users 
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INTRODUCTION 

Social engineering attacks have become increasingly prevalent in recent years. It is seen as a 

popular weapon for malicious hackers, as it attacks a channel -the human- that is difficult to defend 

and protect. Although innovative technical defense mechanisms (such as firewalls, cryptography 

methods, intrusion detection systems) have been developed for the security of systems and 

networks, these solutions are not sufficient to prevent social engineering attacks, human factor 

remains the most vulnerable and weakest link in any security system (Ozkaya, 2018; Salahdine& 

Kaabouch, 2019). 

The term Social Engineering can be simply defined as the psychological manipulation of people 

to disclose valuable and sensitive data for the benefit of cybercriminals. A considerable work by 

Hadnagy (2018) provides a worth definition for social engineering as 'any action that affects a 

person's ability to take an action that may or may not be in their best interests'. To realize social 

engineering attacks, the malicious hackers use social skills, play mind tricks on their targets and 

performs human interaction to acquire sensitive information (Ozkaya, 2018). In the information 

security context, social engineering attacks differ in terms of implementation (Yeboah-Boateng 

and Amanor, 2014; Mouton et al., 2016; Salahdine & Kaabuch, 2019). From a malicious 

perspective, social engineering can be divided into four attack dimensions which are Phishing, 

SMiShing, Vishing, and Impersonation (Hadnagy, 2018).  

Phishing is the most popular and dangerous form of social engineering attacks. Phishing is the 

practice of sending fraudulent messages that appear to source from reputable and reliable parties 

(Khonji et al., 2013; Alseadoon et al., 2015; Chiew et al., 2018). The goal of attackers is to fish for 

private and sensitive information of victims. In phishing attacks; legitimate entities are imitated by 

attackers; the target under attack is made to trust these entities in their validity. Thus, the 

confidential and sensitive information of the target is obtained by the attacker. Today, due to 

phishing attacks, individuals, organizations and countries suffer serious monetary losses and even 

psychological losses. Accordingly, Internet Crime Report (FBI, 2020) states that the frequency of 

phishing incidents has nearly doubled from 114,702 incidents in 2019 to 241,324 incidents in 2020. 

Anti-Phishing Working Group Report (APWG Q1, 2021) also demonstrates that during the first 

quarter of 2021, 24.9 percent of phishing attacks were directed towards particularly financial 

institutions.  

Phishing has many different types depending on the communication media used by attacker such 

as e-mail phishing, spear phishing, domain spoofing, SMS phishing, social media phishing, 

whaling, pharming and so on. In this study context, five main popular phishing attacks were 

considered which are briefly explained hereunder (Yeboah-Boateng & Amanor, 2014; Krombholz 

et al., 2015; Chaudhry et al., 2016; Hadnagy, 2018): 

 Domain spoofing: In order to deceive users, attackers create a fake, malicious website; 

interact with users and collect valuable information through this website. 

 Email phishing: Cybercriminals send e-mail messages that claims to be from legitimate 

entity and try to persuade the targets under attack into providing confidential information. 

 Search engine phishing: While the online search engine platform is legitimate, users can 

search and visit an illegitimate website created by cybercriminals aiming to steal sensitive 

information. 
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 SMS phishing: Attackers aim to gain trust of victims by sending misleading text messages 

to their mobile devices. Users may be asked to provide sensitive information or install 

malware on their devices with these messages. 

 Social media phishing: With the help of social media platforms such as Facebook, Twitter, 

Pinterest or Instagram, malicious hackers try to persuade social media users into visiting 

malicious pages or posts, fake pages and so on.  

This study evaluates the inclination of the Internet users to be deceived by varied social engineering 

attacks in different business sectors which are business environment, entertainment sector, 

governmental services, online shopping, service sector, and finance sector. Accordingly, for data 

collection, graphical scenarios for particular phishing attacks (i.e., domain spoofing, email 

phishing, search engine phishing, SMS phishing, and social media phishing attacks) were prepared 

in the form of images. Some of these images were not legit, in other words including scam 

scenarios. Afterwards, volunteer participants with diverse demographic profiles observed and 

evaluated the simulated scenarios carefully in terms of their legitimacy. The survey were 

distributed to the participants through Google Forms, and the data was collected approximately in 

one-month. Finally, the survey data was analyzed and reported by utilizing the descriptive statistics 

techniques of Python programming language. Specific computation libraries of Python 

programming language such as Pandas and Numpy were used to describe the relations between 

user’s demographic profile, technology usage behavior and their susceptibility against different 

types of social engineering attacks in various business sectors.  

In the light of findings, this research aims to demonstrate in which types of business sectors 

individuals are more inclined to fall victim to social engineering attacks. Findings of this study will 

provide valuable insights for academicians in further research as well as for organizations to take 

necessary countermeasures against social engineering attacks and increase awareness of people. 

 

FINDINGS 

The number of participants successfully completed the study survey was 350. Most of the 

participants (61.7%) were between ages of 18 and 23 and a little more than half (51.7%) were 

female participants.  

Figure 1 and Table 1 show how successful study participants were in distinguishing between legit 

and scam scenarios presented to them. These scores are given in percentage terms and ranges 

between 0 and 100. The lower the given score is, the more likely respondents are prone to fall prey 

to the given type of social engineering attack in given sectors. 

Considering all sectors, the average social engineering score of the research participants was found 

to be 65.7 (Figure 1). The lowest score was in the service sector (54.9) and the highest score was 

in government sector (78.9). 
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Figure 1. Overall Social Engineering Scores by Sectors 

 

Table 1 shows the social engineering scores of participants in different sectors according to various 

demographic and technology usage factors. The following statements reports the most prominent 

findings based on Table 1. 

The findings of this study showed that men had higher social engineering scores in all sectors than 

women. That's, men are relatively less prone to fall prey to social engineering attacks than women 

in all sectors. 

When it comes to employment status, full-time students were found to have relatively higher social 

engineering scores than full-time employed participants in all sectors. 

Participants studying or working in the field of technology and science were found to have 

relatively higher social engineering scores in all sectors than participants outside this field. 

Participants using Mac OS desktop operating system were found to have relatively higher social 

engineering scores in all sectors (except entertainment sector) than participants using Windows 

operating system. 

When it comes to mobile operating system, participants using android operating system were found 

to have relatively higher social engineering scores in all sectors (except online shopping and service 

sector) than participants using iOS operating system. 

When considering the most frequently used device for internet connection, it was determined that 

the participants using PC and Laptop scored relatively higher in all sectors than those using mobile 

smartphones.  

Participants who frequently use e-commerce services were found to have relatively higher social 

engineering scores in all sectors than those who do not use these services frequently. 
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Table 1 – Demographic and Technology Usage Factors and Social Engineering Scores in 

Different Sectors  

 
 

OVERALL 

 (%) 

FINANCE 

(%) 

BUSINESS  

(%) 

ENT.  

(%) 

GOV.  

(%) 

E- 

SHOPPING 

(%) 

SERVICE 

(%) 

GENDER 
Male 67.4 71.5 73.4 60.6 80.6 68.0 55.7 

Female 64.2 67.6 69.1 57.1 77.3 66.2 54.1 

OCCUPATION 
Student 73.5 78.2 73.8 66.4 85.4 73.3 68.4 

Employed 61.6 64.7 69.7 54.6 75.4 63.8 47.6 

TECH. & 

SCIENCE 

Yes 71.8 76.3 79.0 63.8 84.1 71.5 59.6 

No 64.5 68.1 69.6 57.8 77.9 66.2 54.0 

DESKTOP OS 
Windows 65.4 69.1 70.8 58.8 78.7 66.8 54.5 

Mac OS 69.6 73.4 75.0 58.3 81.4 70.2 59.2 

MOBILE OS 
Android 66.1 70.2 71.7 62.5 79.5 66.1 54.9 

iOS 65.4 68.7 70.6 54.7 78.3 68.2 54.9 

INTERNET 

DEVICE 

PC/Laptop 70.3 73.3 73.8 63.3 82.4 72.4 61.9 

Smartphone 63.6 67.7 69.9 56.7 77.3 64.7 51.7 

E-

COMMERCE 

FAN 

Yes 66.9 70.6 71.5 58.8 80.0 68.1 56.9 

No 62.7 66.5 70.2 58.6 76.0 64.4 49.5 

INTERNET 

TRUST 

Yes 65.7 69.4 71.1 57.6 78.0 67.5 54.8 

No 65.9 69.5 71.3 61.2 80.9 66.3 55.2 

SE 

KNOWLEDGE 

Yes 74.1 78.0 76.7 64.7 86.3 73.4 68.6 

No 61.4 65.0 68.3 55.7 75.0 63.8 47.8 

SE VICTIM 
Yes 69.5 73.1 73.1 53.8 81.5 72.6 56.6 

No 65.4 69.2 71.0 59.2 78.7 66.7 54.8 

Note: SE  - Social Engineering, ENT – Entertainment, GOV – Government,  

 

When it comes to perceptions about the trustworthiness of the internet in commercial transactions, 

it was found that those who do not find the internet trustworthy have higher scores in all sectors 

(except online shopping) than those who find the internet trustworthy. 

When prior knowledge about social engineering is taken into consideration, participants who have 

heard or researched about social engineering in the press and on the Internet before got relatively 

higher social engineering scores in all sectors than those who do not have any knowledge about it. 

Finally, when it comes to being a victim of social engineering attacks, participants who were 

previously victims of social engineering attacks were found to score relatively higher in all sectors 

(except entertainment sector) than those who were not victims of such attacks before. 

 

CONCLUSION 

Obviously, phishing attacks have serious financial losses for businesses. The results of the survey 

study carried out clearly showed that some business domains like service, finance and online 

shopping are significantly associated with phishing attacks. Today, cybercriminals utilize from 

some technical approaches (such as search engine optimization, spear phishing, whaling etc.) to 

trick the victims in organizations into visiting a scam website or installing a malicious software 
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(Chiew et al., 2018); by this way they can steal the sensitive information related to employee or 

organizational assets.  

This research revealed a number of important findings. Users of devices with relatively small 

screens are at greater risk of social engineering attacks. Probably, it is difficult to see the details 

needed to detect social engineering attacks on the small screen devices. Therefore, individuals 

using small screen devices need to be extra careful not to fall into the traps of malicious hackers. 

In this research it was also revealed that those who are knowledgeable about social engineering 

and who have experienced it before are more careful against such attacks. Therefore, it will be 

appropriate to create awareness about social engineering in the society. One of the other important 

findings of this research is that those outside the field of technology are at greater risk of social 

engineering attacks. Therefore, it will be very effective to create awareness about social 

engineering among individuals who are outside technology domain and do not use digital 

technologies very often. 

By taking into consideration of this study findings, several additional recommendations can be 

made for policy makers and practitioners. Organizations can leverage some software-based 

detection techniques to protect their end users as employees. Of course, such solutions cannot 

directly help; they can only improve the separation of phishing content from non-phishing. An 

important countermeasure that can be taken by organizations is to conduct education and training 

programs for end users to increase user awareness against phishing attacks (Bakhshi, 2008; Khonji, 

et al., 2013). Such training programs for user awareness have the potential to significantly 

complement the existing technical detection solutions for phishing attacks and to reduce the 

negative consequences of social engineering attacks. 
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 ÖZET 

Bu çalışmada, pandemi sürecinde gerçekleştirilen uzaktan eğitim ile öğretmenlerin hayatlarına 

giren yeni kavram ve durumların neler olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Böylelikle 

öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik deneyimleri, öğretmenlerin gelişmişlik düzeyleri, 

eğitim-öğretim seviyesi, uzaktan eğitimi gerçekleştirip gerçekleştiremedikleri belirlenecektir. 

Ayrıca, sistemin gereksinimleri, yaşanan sıkıntılar, dezavantajlar, avantajlar ve eğitim-

öğretimin kalitesinin düzeyi de belirlenmiş olacaktır. Sürecin eğitime olumlu ve olumsuz 

yansımaları olmuştur ve bunu öğretmenler verdikleri yanıtlarla dile getirmişlerdir. Nitel yöntem 

desenlerinden olgubilime göre tasarlanmıştır. Kartopu örneklemeye göre 238 kişi araştırmaya 

dahil edilmiştir. Öğretmenlerin belirttikleri “zoom, canlı ders, EBA, online eğitim, uzaktan 

eğitim, bağlantı, intenet, teknoloji, zaman, ev, dijital, pandemi/coronavirüs, yüz yüze, 

eşitsizlik” kavramlar öğretmenlerin bu süreçte karşılaştıkları durumlar arasında da yer 

almaktadır. Bunların dışında “harici ders, e-…, tablet, zümre, kitle eğitimi, sanal, BİT, kullanıcı 

adı, şifre, Web 2.0, meet webinar, belirsizlik, planlama, bireysel öğrenme ve alternatif eğitim” 

kavramları da geçmiştir. Öğretmenler karşılaşılan durumlar arasında ise “göz bozukluğu, 

hareketsizlik, ulaşılabilirlik, uygulamalarda yaşanan durumlar ve psikolojik durumlar”dan da 

söz etmişlerdir. Öğretmenler hem yeni hem de ön plana çıkan kavram ve durumlara yer 

vermişlerdir. Özellikle bazı kavram ve durumlar önceden var olmasına rağmen sıklıkla 

kullanılmasından ötürü öğretmenler tarafından yer verildiği de görülmüştür. 

Anahtar kelimeler: Pandemi, uzaktan eğitim, öğretmen. 

 

ABSTRACT 

In this study, it was tried to determine what new concepts and situations that entered the lives 

of teachers with distance education carried out during the pandemic process. In this way, it will 

be determined whether the teachers' experience in distance education, the level of development 

of the teachers, the level of education and training, and whether they can perform distance 

education. In addition, the requirements of the system, the problems experienced, 

disadvantages, advantages and the level of the quality of education will be determined. The 

process had positive and negative reflections on education, and teachers expressed this in their 

responses. It was designed according to phenomenology, one of the qualitative method patterns. 

According to snowball sampling, 238 people were included in the study. The concepts of 

"zoom, live lesson, EBA, online education, distance education, connection, internet, 

technology, time, home, digital, pandemic/coronavirus, face-to-face, inequality" stated by the 

teachers are among the situations that teachers encounter in this process. Apart from these, the 

concepts of "external course, e-…, tablet, group, mass education, virtual, ICT, user name, 

password, Web 2.0, meet webinar, uncertainty, planning, individual learning and alternative 

education" have passed. Teachers also mentioned "eye disorder, immobility, accessibility, 

situations experienced in practice and psychological conditions" among the situations 

encountered. Teachers included both new and prominent concepts and situations. It has also 

been observed that some concepts and situations are included by the teachers because they are 

used frequently despite their pre-existence. 

Key words: Pandemic, distance education, teacher. 
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GİRİŞ 

Mart 2020 tarihinden itibaren bir pandemi süreci yaşanmaktadır. Hızlı bir bulaş özelliğinin 

olmasından dolayı, sosyal izolasyon, maske, eldiven gibi ekipmanların kullanımı, hijyen ve 

sosyal mesafeyi koruma gibi önlemlerin alınması önem kazanmıştır (WHO, 2021). Dünya 

çapında her alanda olduğu gibi eğitim alanında da bu yönde çeşitli önlemler alınmaya 

gidilmiştir. Sağlığın korunması önceliğinden hareketle eğitim kurumları kapanmaya giderek 

acil eğitim seçenekleri devreye sokulmaya başlanmıştır. Her ülke öğrenme kayıplarını en aza 

indirgemek için uzaktan eğitim uygulamalarını kullanmaya başlamıştır. 

Ülkemizde de pandemi sürecinde uzaktan eğitim, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) uygulaması, EBA 

TV ve zoom (çoğunlukla) gibi uygulamalardan yürütülmüştür. Tabii bunun dışında okul ve 

öğretmenlerin kendi insiyatifleri ile öğrencileriyle canlı dersleri gerçekleştirecekleri sosyo-

ekonomik düzeyleri ile ilişkili olarak farklı uygulamalarda kullanılmıştır. 

Uzaktan eğitim, öğrenci ve öğretmenlerin fiziksel olarak bir arada olmadıkları (Parsad ve 

Lewis, 2008), çeşitli etkileşimli iletişim teknolojileriyle bağlantı kuran (Simonson, Smaldino 

ve Zvacek, 2015), geniş kitlelere eğitim imkanı veren (Arat ve Bakan, 2011) bir sistemdir. 

Öğretim yöntemlerinin farklı kullanım özellikleri olduğundan, bütün öğrencilere her şartta 

uygun, kullanışlı ve başarılı bir yöntem vardır demek yanlış olacaktır. Her yöntemin kendi 

özelinde avantaj ve dezavantajları mevcuttur. Uzaktan eğitiminde birçok avantaj ve 

dezavantajları vardır (Balaman ve Hanbay Tiryaki, 2021). Pandemi sürecinde özellikle yüz 

yüze eğitimle kıyaslanmış ve uygulama aşamasında üstünlükler, sınırlılıklar, farklılıklar ve 

kolaylıklar görülmüştür.  

COVID-19 pandemisinden bir yıl sonra, dünyadaki öğrencilerin yarısına yakını hala okulların 

kısmen veya tamamen kapatılmasından etkilenmektedir ve sağlık krizinin bir sonucu olarak 100 

milyondan fazla çocuk okumada minimum yeterlilik seviyesinin altına düşecektir. Nesiller 

boyu sürecek bir felaketi önlemek için eğitimin iyileştirilmesine öncelik verilmesi çok 

önemlidir (UNESCO, 2021). Bu süreçte öğretmenlerin önemli deneyimler kazandığı 

yadsınamaz. Bu deneyimlerin bundan sonraki sürecin yol haritasının çiziminde ve alt yapısının 

oluşturulmasında önemli veriler olacağı ortadır. 

 

AMAÇ 

Bu çalışmada, pandemi sürecinde gerçekleştirilen uzaktan eğitim ile öğretmenlerin hayatlarına 

giren yeni kavram ve durumların neler olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Böylelikle 

öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik deneyimleri, bu sürecin öğretmenlerin gelişimlerine ne 

kadar katkı sağladığı ve öğretmenlerin hem geleceğe hem de şimdiki zamana yönelik bakış 

açıları belirlenmiş olacaktır. Ayrıca, sistemin gereksinimleri, yaşanan sıkıntılar, dezavantajlar, 

avantajlar, eğitim-öğretimin kalitesinin düzeyi de belirlenmiş olacaktır. Bu anlamlarda sürecin 

analizi açısından mevcut çalışma önem arz etmektedir. 

 

YÖNTEM 

Nitel yöntem desenlerinden olgubilime göre tasarlanmış olup (Yıldırım ve Şimşek, 2011), 

öğretmenlerin uzaktan eğitim ile karşılaştıkları ve hayatlarına giren yeni kavram ve durumlar 

hakkında görüşlerine başvurulmuştur. Pandemi sürecinden dolayı internet üzerinde çeşitli 

uygulamalar aracılığıyla hazırlanan bir veri toplama formu ile veriler toplanmıştır. Örnekleme 

yöntemlerinden kartopu örnekleme göre seçilen (Patton, 2014) 238 katılımcıya (kullanılabilir 

veri açısından) elektronik ortamlardan formlar gönderilmiş ve veriler toplanmıştır. 

Katılımcıların doldurdukları formlar üzerinde gerekli işlemler yapılarak bütüncül bir 

yaklaşımla tümevarımcı bir analizle (Yıldırım ve Şimşek, 2011) verilerin çözümlenmesi ve 

yorumlanması gerçekleştirilmiştir.  

Araştırmaya katılan öğretmenlerin 121’i kadın ve 117’si erkektir. Öğretmenlerin çalıştıkları 

okul kademelerine göre dağılımı ilkokul 83 kişi, ortaokul 116 kişi, lise 31 kişi ve okulöncesi 8 
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kişi şeklindedir. Hizmet yılı beş yıl ve daha az olan 55 öğretmen mevcut iken, 5-10 yıl arası 71 

kişi, 10-15 yıl arası 48 kişi ve 15 yıl ve daha fazla hizmet yılı olan 64 kişi bulunmaktadır. 

Öğretmenlerin branşlara göre dağılımı ise şu şekildedir: Sınıf Öğretmeni 72, Bilişim 

Teknolojileri 15, Beden Eğitimi ve Spor 10, İngilizce 12, Fransızca 1, Arapça 2, Coğrafya 2, 

Tarih 2, Görsel Sanatlar/Sahne Sanatları 5, Teknoloji ve Tasarım 1, İnşaat Teknolojisi 2, Müzik 

3, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7, Özel Eğitim 6, Sosyal Bilgiler 18, Pazarlama ve Perakende 

1, Fen Bilimleri 12, Türkçe 26, Türk Dili ve Edebiyatı 4, Okul Öncesi Öğretmenliği 10, 

Matematik 14, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 13. 

 

BULGULAR VE YORUM 

Araştırmaya katılan öğretmenlere pandemi sürecinde gerçekleştirdikleri uzaktan eğitim ile 

hayatlarına giren yeni kavram ve durumların neler olduğunu belirtmeleri istenmiştir. Sürecin 

eğitime olumlu ve olumsuz yansımaları olmuştur ve bunu öğretmenler verdikleri yanıtlarla dile 

getirmişlerdir. Öğretmenler hem yeni hem de ön plana çıkan kavram ve durumlara yer 

vermişlerdir. Özellikle bazı kavram ve durumlar önceden var olmasına rağmen sıklıkla 

kullanılmasından ötürü öğretmenler tarafından yer verildiği de görülmüştür. Öğretmenlerin 

belirttikleri kavram ve durumlar aşağıda listelenmiştir: 

 

Kavramlar f Durumlar f 

Zoom 127 Zoom ile ilgili 

durumlar 

2 

Canlı ders/canlı 51 Canlı ders ile ilgili 

durumlar 

3 

EBA 31 EBA 3 

Online/çevrimiçi 

ders/eğitim 

22 Online/çevrimiçi 

ders/eğitim 

1 

Uzaktan eğitim 15 Uzaktan eğitim 2 

Bağlantı 3 Bağlantı 2 

İnternet 5 İnternet 4 

Teknoloji 4 Teknoloji 10 

Zaman 1 Zaman 3 

Home/ev  2 Home/ev 2 

Dijital 7 Dijital 1 

Pandemi/coronavirüs 4 Pandemi/coronavirüs 1 

Yüz yüze 2 Yüz yüze 1 

Eşitsizlik 1 Eşitsizlik 3 

Harici ders/harici  6 Uygulamalarda 

yaşanan durumlar 

30 

e-… 2 Yaşanan psikolojik 

durumlar 

7 

Tablet 5 Göz bozukluğu 2 

Zümre 2 Hareketsizlik 1 

Kitle eğitimi 1 Ulaşılabilirlik 1 

Sanal 1   

BİT 1   

ID/kimlik/kullanıcı adı 8   

Passcode/şifre 5   

Web 2.0 7   

Meet webinar 1   
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Belirsizlik 2   

Planlama 1   

Bireysel öğrenme 1   

Alternatif eğitim 1   

 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin yarıdan fazlası “zoom” uygulamasının hayatlarına yeni 

girdiğini ve bu uygulamayı kullanmayı yeni öğrendiklerini belirtmişlerdir. Ayrıca zoom 

uygulamasında yer alan bazı kavramlardan da söz etmişlerdir. Bu uygulama ve uygulamaya ait 

birçok kavramın uzaktan eğitimi gerçekleştirirken sıklıkla kullanılmaya başlandığı 

görülmektedir. Öğretmenlerin çoğunluğu uzaktan eğitimi zoom uygulaması ile 

gerçekleştirdiklerinden ötürü bu sonuç kaçınılmazdır. 

Ö7. “Zoom.” 

Ö32. “ekran kaydı” 

Ö46. “participants, waiting room, ..., share, screen, chat” 

Ö60. “meet, join, Schedule, calendar” 

Ö162. “ekran paylaşımı” 

Ö198. “…share, ders atama, kamera, mikrofon” 

Ö210. “kayıt, video. Zoom uygulamasını öğrendim.” 

Ö236. “…zoom uygulamasıyla tanıştım.” 

 

Öğretmenlerin çoğunlukla belirttikleri yeni öğrendikleri diğer kavram olarak “canlı ders/canlı” 

kavramı gelmektedir. Bu derslerin yapımına yönelik yeni ve farklı durumlarla karşılaşıldığı da 

görülmektedir. 

Ö22. Canlı dersim var…” 

Ö25. “Canlı ders sorunları…” 

Ö199. “Canlı Ders ile uzaktan okuma yazma eğitimi.” 

 

“EBA” kavramı da diğer çok ifade edilen bir görüştür. Öğretmenler uzaktan eğitimi zoom 

dışında bir de EBA üzerinden gerçekleştirdiklerinden buna yönelik görüşlerin çoğunlukta 

olması kaçınılmazdır.  

Ö22. “…eba attı.” 

Ö43. “Eba beni attı.” 

Ö67. “…EBA TV, EBA Akademi.” 

Ö85. “… EBA.” 

Ö121. “Ebanin gücü.” 

 

“Online/çevrimiçi …” kavramı ve bu kavramla ilgili durumlar, “online/çevrimiçi” kavramı tek 

başına kullanıldığı gibi başka kavramlarla birlikte de kullanılmıştır: ders, eğitim, platform, 

öğrenme, uzaktan eğitim, toplantı gibi. 

Ö92. “Online eğitim, …” 

Ö178. “…online ders.” 

Ö201. “Çevrimiçi öğrenme.” 

Ö236. “Online platformları keşfettim…” 

 

“Uzaktan eğitim/uzaktan” kavramı ve bu kavramla ilgili durumlardan anlaşıldığı üzere 

öğretmenler hem olumlu hem de olumsuz görüşler de bulunmuşlardır. Pandemiden önce 

uzaktan eğitim ile ilgili uygulamalar yapılmaktaydı. Pandemi ile birlikte birden herkesin 

katılımının sağlanarak yapılmaya başlanması beraberinde iyi değerlendirmeleri de kötü 

değerlendirmeleri de getirdi. Her kesimin buna tam hazır olmadığı yaşanan durumların 

belirtilmesinden anlaşılmaktadır. 
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Ö9. “Uzaktan eğitim” 

Ö118. “…interaktif” 

Ö146. “… uzaktan eğitim materyalleri, …” 

Ö149. “Uzaktan eğitim ile sınıf yönetimini sağlama.” 

Ö188. “… uzaktan” 

Ö200. “Uzaktan eğitim olmaz” 

 

“internet” ve “bağlantı” kavramları ve yaşananlar bu sürecin sonuçları arasında yer alması 

gerekenlerdendir. Bu kavramların kullanımı bu süreçte daha da artmıştır. Beraberinde sıkıntıları 

da artırmıştır. Önceden bu kadar çok kullanımı olmaması hasebiyle sıkıntılarının farkındalığı 

bu kadar yaygın değildi. Ama şuan ki süreçte olumlu yanlarından çok olumsuzlukları daha da 

ifade edilir olmuştur.  

Ö14. “Bağlantı sorunu yaşıyorum” 

Ö72. “… internet, …” 

Ö85. “… evde internetten ders anlatma ve dinlemeye uyum sağlama çabası, …” 

Ö109. “…internetim yok…” 

Ö115. “… bağlantı” 

Ö154. “bağlantı hatası” 

Ö204. “…internet kotası.” 

 

Öğretmenler “teknoloji” kavramı ve bu kavramla ilgili durumlar üzerinde durmuşlardır. 

Uzaktan eğitimi gerçekleştirirken teknoloji konusunda özellikle farklı durumlar yaşadıkları 

belirttikleri görüşlerden anlaşılmaktadır. Teknolojinin önemi, kullanımı, erişimi, yeterliği,, 

gelişimi ve bağımlılığı gibi birçok konuda görüş belirtilmiştir. Pandemi öncesi de teknolojiye 

yönelik farkındalık vardı; ancak, pandemi sonrası daha fazla da teknoloji üzerine odaklanmadan 

dolayı öğretmenlerin görüşleri arasında yer almaktadır. Teknoloji konusunda yaşanan 

sıkıntılarda, önemi de bir kez daha vurgulanmıştır. 

Ö5. “Teknolojiye uzak olmak durumundaki ailelerin öğrencilerine ulaşmada çok sıkıntı 

çekiyoruz.” 

Ö76. “Teknolojik olarak gelişme” 

Ö95. “Teknoloji bağımlılığı” 

Ö106. “teknoloji, …” 

Ö126. “… teknolojik durumlar” 

Ö148. “Teknoloji kullanımı…” 

Ö155. “Teknolojiye erişimin düşündüğümden daha sınırlı olduğunu gördüm.” 

Ö156. “…bilgisayar başında çok vakit geçirmek.” 

Ö157. “Bilgisayardan ve telefona daha da bağımlı hale geldim.” 

Ö171. “Teknolojinin önemi” 

 

Araştırmanın “zaman” kavramı ve bu kavramla ilgili yaşanan durumları diğer bir başlıktır. Bu 

kavram altında uzaktan eğitimin zaman ve mekan bağımsızlığına ve zaman planlamasına 

öğretmenler değinmişlerdir. Zaman kullanımına bağlı olarak olumlu ve olumsuz yanları 

belirtilmiştir. 

Ö2. “…zaman” 

Ö6. “…zaman tasarrufu” 

Ö197. “Eğitimin zamandan ve mekandan bağımsız olabileceği kavramını idrak ettik.” 

Ö237. “Her zaman ders, her zaman toplantı.” 
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Pandemiden dolayı bireyler, toplumlar herşeyden uzaklaşmış, evde kalmak zorunda 

kalmışlardır. Her iş evden yapılmıştır. Bu yüzden “home/ev” kavramı da ön plandadır. Evden 

iş ve evden eğitim gibi konuların yaygınlaştığı belirtilen görüşlerden anlaşılmaktadır: 

Ö4. “… home office” 

Ö55. “…, evden iş yapma…” 

Ö63. “…Evden eğitim…” 

 

Bu süreçte aşina olduğumuz bir diğer kavram ise “dijital” kavramıdır. Artık dijital bir dünyanın 

içinde olduğumuz, her şeyin dijitalleştiği bir yaşamı yaşadığımız üzerinde durulmuştur. Bu 

dijitalleşmenin ne kadar hızlı olduğu da bu kavrama yapılan atıflardan anlaşılmaktadır.   

Ö23. “…dijital platform” 

Ö54. “…dijital dünyaya giriş” 

Ö101. “Dijital eğitim” 

Ö106. “dijital platformlar, dijital toplantılar” 

Ö116. “dijital ortam, …” 

Ö208. “…dijitalleşme” 

 

“uygulamalarda/derslerde yaşanan durumlar” ile ilgili olarak daha çok öğretmenler 

yaşadıklarını seslendirerek ifade etmeyi tercih ettikleri görülmüştür. Öğretmenler birebir sözlü 

ifade ederek hayatlarındaki yerlerinin büyüklüğünü ve ağırlığını da vurguladıkları 

düşünülebilir. Çünkü öğretmenlerin yaşadıkları bu durumlar sıkıntılarının bir ifade şekli olarak 

görülebilir. Uzaktan eğitim sisteminin hayatlarına girişi ya da mecbur kalmaları ile birçok 

sıkıntı da beraberinde gelmiştir ve bu sıkıntılar hayatlarının merkezi olmuştur. Bu durumları 

ortaya koyan ifadeler ise şu şekildedir: 

Ö14. “…Öğretmenim kameram çalışmıyor.” 

Ö19. “Daha fazla sorumluluk duygusu.” 

Ö22. “…dersten düştüm…” 

Ö29. “Sesim geliyor mu? Sesiniz gitti…” 

Ö39. “Çocuklar beni duyuyor musunuz?” 

Ö41. “Daha çok enerji ve daha çok çaba.” 

Ö50. “…sesle her şeyi anlatabilmek.” 

Ö63. “…Derste pasif katılım, yerine göre öğretmeni duymak ya da duymamak” 

Ö82. “Çaresiz kalmak. Öğrencilerine uzak kalmak” 

Ö85. “…velinin ilgisinin önemi.” 

Ö97. “…öğrencilerin dersten atılması ve derse isteseler de katılamama durumu.” 

Ö102. “Kamera açma, ses açma,…” 

Ö114. “Çeşitli kaynaklardan faydalanarak yeni bilgiler edindim.” 

Ö122. “Derslere katılan öğrenci yetersizliği.” 

Ö128. “…WhatsApp daha çok kullandım. Veliler ders ortamına dahil oldu.” 

Ö130. “…öğrencilerin ve öğretmenlerin daha fazla çaba sarf etmesi.” 

Ö152. “Derslere katılan öğrenci yetersizliği” 

Ö154. “…dersi sabote etme. 

Ö158. “…kamera açık kapalı.” 

Ö174. “…mikrofonunu ve kameranı acar misin?” 

Ö211. “Öğretmenim dondunuz.” 

Ö214. “…ses gelmiyor, görüntü açalım.” 

Ö215. “…ders var mı? Sesi aç, kapa. Görüntün nerde?” 

Ö216. “Veliler hayatımızın içine kadar girdi. Gece 00.00'da mesaj atan öğrenciler arayan 

veliler.” 
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Ö217. “Ders saatini kaçıran öğrenciler için bireysel olarak WhatsApp’tan görüntülü sohbet 

yapmak durumunda kalabiliyorum akşam saatlerinde.” 

Ö228. “…aynı anda konuşmanın ne denli zor olduğu, dikkatleri çekmenin önemi.” 

 

Öğretmenler uygulamada birçok sıkıntı yaşadıkları gibi bu sıkıntıların psikolojik etkileri de 

olmaktadır. Ayrıca bulunulan sürecinde yarattığı psikolojik etkileri de mevcuttur. Bu “yaşanan 

psikolojik durumları” ise şu şekilde dile getirmişlerdir: 

Ö27. “Motivasyon eksikliği.” 

Ö40. “Stres, sıkıntı.” 

Ö62. “Yalnızlık” 

Ö123. “stres, kaygı” 

Ö144. “Psikolojik sağlamlık.” 

 

Uzaktan eğitimin gerçekleşmesi ile hayatımıza “Eşitsizlik” kavramı ve beraberinde getirdiği 

durumlarda girmiştir. Birçok anlamda eşitsizlikler yaşandığı görülmektedir. Pandemi süreci ile 

de daha da derinleştiği öğretmenlerin bu kavrama yer vermelerinden belli olmaktadır: 

Ö1. “… fırsat eşitsizliği” 

Ö59. “Eğitimde eşitsizliğin daha da artması” 

Ö78. “…, ekonomik eşitsizlik.” 

Ö117. “erişim sorunu” 

 

Bulunulan süreç düşünülürse öğretmenler “Pandemi/coronavirüs” kavramı ve pandemi ile 

birlikte gelen durumlara da değinmeleri olağandır. Pandemi ile birlikte gelen kavramlar 

öğretmenlerin sıklıkla tekrarladıkları ve herkesçe bilinen durumlardır: 

Ö65. “pandemi, … maske” 

Ö107. “Coronavirüs, Pandemi, maske, mesafe, hijyen, …” 

Ö136. “pandemi…” 

Ö207. “Maske/ Sosyal mesafe/ benden uzak dur/ ateş vb.” 

 

Öğretmenlerin uzaktan eğitimi gerçekleştirdikleri her seferinde pandemi öncesi yüz yüze 

eğitimle karşılaştırdıkları öğretmenlerin “yüz yüze” kavramına yer vermesinden 

anlaşılmaktadır. Yüz yüze eğitimin önemi öğretmenlerin görüşleri ile vurgulanmıştır:   

Ö188. “yüz yüze, …” 

Ö145. “Yüz yüze eğitim kıymeti.” 

 

Öğretmenler “harici ders” ve “e-…” kavramlarını da bu sistemle birlikte kullanmaya 

başladıklarını söylemişlerdir. Bu kavramlar uzaktan eğitim uygulamaları ile günlük yaşantımız 

içerisinde yer almaya başlamış olduğu söylenebilir. 

Ö80. “… harici canlı ders” 

Ö153. “… harici ders” 

Ö164. “e-hayat” 

Ö229. “e-sınav” 

 

Eğitim sistemimizde kullandığımız ancak uzaktan eğitim sistemi ile daha sık kullanmaya 

başladığımız bazı kavramlarında olduğu öğretmen görüşleri arasında yer almıştır. Bu 

kavramların “tablet, zümre, sanal ve BİT” olduğu görülmüştür. Kullanım sıklığı artan 

kavramlardan yola çıkarak bu sistemin benimsendiği düşünülebilir. 

Ö2. “BİT” 

Ö63. “grafik tablet…” 

Ö105. “… zümre” 
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Ö120. “tablet” 

Ö182. “…, sanal eğitim.” 

 

Öğretmenler “Web 2.0” ve “meet webinar” kavramlarını, bu eğitim sistemi ile kullanmaya 

başlanılan kavramlar olarak nitelendirmişlerdir. Hem kullanılan teknolojiler hem de 

uygulamalar sebebiyle bu kavramlar öğretmenlerin gündeminde yer almaktadır. Ayrıca 

öğretmenlerin gündeminde yer alan diğer başka kavramlar olarak “belirsizlik” ve “planlama” 

kavramları da yer almaktadır. Öğretmenlerin planlama da sıkıntılar yaşadığı ve durumların 

belirsizliğini yaşadıkları düşünülebilir. 

Ö74. “…Web 2.0 araçları” 

Ö186. “Meet webinar” 

Ö222. “belirsizlik” 

Ö227. “planlama” 

 

“ID/kimlik/kullanıcı adı” ve “Passcode/şifre” kavramları uzaktan eğitim uygulamaları 

gerçekleştirildiğinde öğretmenlerin karşılaştıkları ve sıklıkla kullandıkları diğer kavramlar 

arasındadır.  

Ö46. “…passcode,…” 

Ö90. “…ID…” 

Ö153. “meeting id” 

 

“Bireysel öğrenme”, “kitle eğitimi” ve “alternatif eğitim” kavramlarını öğretmenler bu süreçte 

hayatlarına giren kavramlar olarak ifade etmişlerdir. Bu kavramlar özellikle bu süreçte ön plana 

çıktığından öğretmenlerinde buna vurgu yaptıkları düşünülebilir.  

Ö160. “bireysel öğrenme” 

Ö209. “Alternatif eğitim anlayışı” 

Ö230. “Kitle eğitimini kolaylaştırma uzaktan eğitim sürecinde hayatımıza giren temel 

kavramlardandır.” 

 

Pandemi süreci ile geçilen uzaktan eğitim sisteminin getirdiği durumlar arasında “göz 

bozukluğu”, “hareketsizlik” ve “ulaşılabilirlik” öğretmenler tarafından dile getirilmiştir. 

Öğretmenlerin bu sistemle çok fazla hareketsiz kaldıkları, uzun süreli bilgisayar ve telefon 

kullanımından dolayı göz rahatsızlıklarının oluştuğuna vurgu yaparlarken kolay ulaşılabilir 

özelliğine de ayrıca belirtmişlerdir. Bu görüşlerden sistemin avantaj ve dezavantajlarının da 

ortaya çıktığı söylenebilir. 

Ö1. “Göz sağlığının bozulması,…” 

Ö6. “Kolay ulaşılabilirlik,…” 

Ö191. “…göz bozukluğu, hareketsizlik” 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışma ile öğretmenlerin pandemi sürecinde gerçekleştirdikleri uzaktan eğitim ile birçok 

kavram ve durumla yeni tanıştıkları ve bunların artık hayatlarının bir parçaları oldukları 

sonucuna ulaşılmıştır: zoom, canlı ders, EBA, online/çevrimiçi ders/eğitim gibi. Kullanım 

sıklık dereceleri de düşünüldüğünde uzaktan eğitim sisteminin benimsendiği düşünülebilir. 

Ancak, bu kavramlara bağlı uygulamalar ilk kez ve herhangi bir alt yapı olmadan 

gerçekleştiğinden farklı durumlarla karşılaşmışlardır. Bu sonuçlar, öğretmenlerin bu süreçte 

neler öğrendiklerini, yaşadıkları sıkıntılarını, sistemin sıkıntılarını, geçmiş-şuan-gelecek 

durumumuzun ayrımını göstermiştir. Sistemin avantaj- dezavantajları ve getiri-götürüleri netlik 

kazanmıştır. Bu değerlendirmeler “yüz yüze eğitimde teknolojiyi daha etkili kullanma, yüz 

yüze-çevrimiçi bir arada harmanlanmış eğitim çalışmalarını derslerin olağan parçası haline 
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getirme ve acil bir durumda uzaktan eğitim-öğretime hazır olma” (Yıldırım, 2020) planlarının 

alt yapısını oluşturacaktır. 

Bu sonuçlar gösteriyor ki öğretmenlerimizi yeniliklerle tanıştırmak ve bu konularda onları 

bilinçlendirmek konusunda yetersiz kalınmış. Böyle bir zorunluluk olmazsa neyin ne 

olduğunun farkına varılmayacak mıydı? Pandemi birçok konuda farkındalığımızı artırdı. 

Farkındalıklarımız oluşurken bilinçlenme ve bilinçlendirmenin de önemi arttı. Farkındalıklar 

üst kademeden alt kademeye ve bütün paydaşlara kadar olmuştur. Eğitimin bütün paydaşlarının 

bu farkındalıkları yaşarken, var olan eksikliklerin, hataların düzeltilmesi, giderilmesi herkese 

düşmektedir. Bilinçlendirme çalışmalarının yanında, uygulamaların da hayata geçirilmesi 

konusunda hızlıca adımlar atılmalı ve ilerlenmelidir.   
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ÖZET 

Tarihin içinde değişen ve gelişen göç kavramı ile birlikte göçmenin zamanı aynı kalsa da 

uzamında farklılıklar oluşmuştur. Hedef coğrafyada bir araya gelmeyle oluşan ve güçlü bir 

dayanışma yöntemi haline gelen hemşehrilik ağları, bekar odalarında geçici bir şekilde 

sürerken, gecekondular vasıtasıyla yerleşik hale gelmiş ve nihayetinde hemşehri derneklerinde 

kurumsal bir yapıya bürünmüştür. Göçmenin, hayatta kalma çabasının bir sonucu olarak 

görülse de kültürel kimliğini korumak için de gerçekleşen bu çaba, geleneksel sosyal sermaye 

talebini ortadan kaldırmamıştır. Zamanla büyüyen kentlerde, yüz yüze ilişkilerin gün geçtikçe 

zorlaşması, hemşehri ağlarını da olumsuz şekilde etkilemiştir. Oluşan iletişim ihtiyacı, web 1.0 

uygulamalarıyla beraber “memleket mektupları” şeklinde sürdürülen tek yönlü bir yapı 

vasıtasıyla giderilmeye çalışılırken, web 2.0 ile birlikte, grup üyelerinin tamamının aktif 

katılımcı olduğu bir hal almıştır. Çalışmada, sosyal medya uygulamalarında yer alan hemşehri 

sayfalarının genel özellikleri ile birlikte, bu ağlarda oluşan sosyal sermayenin hangi kimlik 

örüntülerinin üzerine inşa edildiğinin belirlenmesi amaçlanmış ve bu amaca erişebilmek için 

kullanıcıların, Facebook hemşehri ağları ile ilgili düşüncelerinin neler olduğu, bu ağlarda 

meydana gelen sosyal sermayenin hangi koşullarda oluştuğu ve ayrıca hemşehri ağlarında elde 

edilen sosyal sermayenin söz konusu hemşehri ağının sürekliliği üzerine etki edip etmediği 

sorularına cevap aranmıştır. Nitel araştırma yönetmelerinden olgu bilimsel bir desen ile 

gerçekleşen çalışmanın katılımcılarıyla yapılan görüşmelerde, yarı yapılandırılmış görüşme 

formundan yararlanılmış ve elde edilen verilerin analizi MAXQDA programı ile 

gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda, Facebook hemşehri ağlarında oluşan sosyal 

sermayenin, ekonomik sermayeye dönüştüğü ve toplumsal yaşamda elverişli bir gereç halini 

aldığı tespit edilmiştir. Ancak bu durumunda, Gabbay ve Leenders’da (2001) ifade bulduğu ve 

Putnam’da örneklendirildiği şekliyle "olumsuz sosyal sermaye” ve "sosyal sermayenin karanlık 

yüzü" şeklinde de adlandırılabileceği sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Hemşehri Ağları, Sosyal Sermaye, Sosyal Medya, Facebook, Göç 

ABSTRACT 

The townsmans’ networks, shaped by the phenomenon of migration and eventually became an 

important way of solidarity, have been developing, changing and differentiating from single 

1 Bu çalışma, Prof. Dr. Celalettin AKTAŞ danışmanlığında, Murat GÜLGÖR’ün hazırladığı “Sosyal Medyanın 

Dijital Gettolarında Oluşan Polarizasyonun Kültürel Kimliğin Üzerine Etkisi: Facebook Hemşehri Sayfaları 

Örneği” adlı doktora tezinin bir bölümünden üretilmiştir.  
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rooms to suburbs, from coffee shops to townsmans’ associations. The structure mentioned 

earlier had evolved with time to become a coping mechanism of the immigrants who migrated 

to cities with multiple identities. Moreover, in accordance with the spirit of time, it took an 

appearance of an institution where all social needs are met. However, even all those alterations 

couldn’t eliminate the social capital need caused by the “townsmanship” phenomenon. The 

networks associated with this phenomenon are deteroriated from the ever evolving and 

changing cities with multiple centers, making even the face to face relationships even harder 

with time. The ways to satisfy the emerging need of communication evolved with the web 1.0 

becoming widespread at the early 90’s with “homeland letters” to a broader extent with social 

media brought by web 2.0. With this new practice, all group members’ participation was 

encouraged. They exchanged stories, shared dances and musics which are the myth carriers. 

This practice enabled each group member to communicate with each other either within the 

group itself or as individuals. From the very first day, many social media channels, especially 

Facebook, have given a hand to the migrants to gather as if they had never left their hometowns. 

This study aims to determine the general characteristics of the townsmans’ social media 

networks as well as to identify which identity patterns is the social capital formed in those 

networks built upon. In order to achieve this purpose, the answers to the questions of what the 

thoughts of the users of those Facebook networks are, what conditions the social capital formed 

in these networks is built upon and whether this social capital affect the sustainabilty of those 

networks of the fellow townsmans. The study is resulted from a qualitative research and was 

carried out with a phenomenological pattern methodology. Semi-structured interview forms 

was utilized and the obtained data was analysed by MAXQDA tool. The outcomes from this 

analysis revealed that the expectations for the social capital have been increasing in accordance 

with the strengthening in-group loyalties of individuals in the Facebook townmanship 

networks. Furthermore, it has been determined that those networks have linear and strong 

effects on social capital and been observed that there is a strong correlation between mutual 

trust and social capital. 

Key Words: Citizenship, Networks, Townsmanship Network, Social Media, Facebook, 

Migration 

 

GİRİŞ  

Modern çağda, kent yaşamının tekdüze kimliğinde oluşan sosyal hayatın kolaylığı, sanayileşen 

kentlerin ihtiyacı olan işgücünün kırsal alandan temin edilmesiyle çeşitlenmiş gerek göç edilen 

bölgenin yerleşikleri gerekse göçmenler açısından büyük kolaylıkları ve aynı zamanda 

zorlukları da beraberinde getirmiştir. Özellikle 1950’ler sonrası ülkemizde yaşanan iç göçlerin 

yarattığı güçlüklerin en önemlisi, üretim ve tüketim kalıplarında yaşanan hızlı değişim 

olmuştur. Kentin üretim koşulları için yeterince beşerî sermayesi olmayan göçmen, hayatta 

kalmak için temin etmek zorunda kaldığı sosyal sermayeyi, kentin içinden değil, yine aynı 

bölgeden göç eden hemşehrileri vasıtasıyla edinmeye çalışmıştır. Bu dayanışmanın sembolü 

olan hemşehrilik kavramı, kent yaşamının zorluklarıyla baş etmeye çalışan göçmenin sığındığı 

bir liman, dışarıdan gelen yıkıcı etkilere karşı koyabildiği bir tampon mekanizma olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Ancak, hemşehriler arasında sosyal sermayenin inşa edilebilmesi ve 

elde edilen sermayenin sürdürülebilmesi için öncelikle, göçmenlerin benzer kültürel kimlik 

örüntüsüne sahip olması ve bu nedenle, aynı duyguları, alışkanlıkları, iletişim kalıplarını ve 

aynı ritüelleri hemşehrilik potasında eritmesi ve daha da önemlisi sıkı bir iletişim ağına sahip 

olmaları gerekmektedir. Bu kapsamda oluşan hemşehrilik ve edinilen sosyal sermaye, 

göçmenin sigortası halini aldığından, hemşehrilerine yakın yerlerde ikamet etme şeklinde 

kristalize olmuştur.  
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Bu iletişim ihtiyacı sebebiyle, 1960’lardan itibaren, göç edilen kentte yerleşik haline gelen 

göçmenlerin kahvehaneleri, bakkalları, sık sık gidilen ibadethaneleri, çocuklarının devam ettiği 

okullarıyla oluşan gönüllü gettolar, yüz yüze iletişim ihtiyacını karşılarken, göçmenlerin ‘öteki’ 

olarak damgalanmasına yol açmıştır. Ancak, ekonomik olarak birbirinden farklılaşan 

hemşehriler arasındaki ilişkiler, ikametin de farklılaşmasıyla beraber zayıflamış ve bunun 

çözümü olarak hemşehri dernekleri ortaya çıkmıştır. Resmi bir statüsü olan ve ilgili mevzuat 

hükümlerine göre belirlenen bu hemşehri ağları, iletişimde kısa süreli bir kolaylık getirse de 

belirli gün ve saatte “orada bulunma” zorunluluğunun yanı sıra, yüz yüze iletişimin yarattığı 

güçlükler, katılımcı sayısının azalmasına sebep olmuştur. Elde edilen sosyal sermayenin 

korunması için göçmenin kullanabileceği tek yöntemin hemşehrileri ile arasındaki ilişkiyi 

mümkün olduğunca yakın ve dostça tutmak olduğu dikkate alındığında, en uygun ve ekonomik 

yöntemin sosyal medya uygulamalarını kullanmak olduğu görülmektedir. Web 2.0 

uygulamaları ile karşımıza çıkan bu enformel iletişimden kaynaklanan rahatlık, zamandan ve 

uzamdan bağımsız olarak hemşehrilerin bir araya gelebilmesini, sadece haberlere erişimi değil, 

kendi fikirlerini ve faaliyetlerini de paylaşabilmesini sağlamaktadır.  

Ülkemizin sosyal bir gerçekliği haline gelen hemşehrilik ağlarının sosyal yaşamın oluşumuna 

ve bireyin kendisi için belirlenen role daha kolay uyum sağlamasına yönelik çeşitli çalışmalar 

uzun zamandır yapılmaktadır. Başta hemşehrilik kültürü olmak üzere (Erder, 2000), 

hemşehrilerin kent yaşamına uyum sağlaması ve kentin gerekliliği olan dayanışma modelinin 

ve ayrıca kimliğin inşa edilmesine yönelik çalışmalar (Ayata, 1990; Es, Ateş, 2004; Aktaş, Aka, 

Demir, 2006;  Altay, 2009;  Geyik, 2010;  Uzun, 2013; Özbay, 2014; Terzi, Koçak, 2014; 

Öksüz, 2018; Şahnagil, Güler, 2019) ile beraber, özellikle yoksulluk başta olmak üzere, 

hemşehrilerin dayanışmalarına ve hemşehriliğin sosyal sermaye ediniminde kullanılmasına 

ilişkin araştırmalar da (Erder, 2000; Tekşen, 2003; Kurtoğlu, 2005; Dural, Yaş, 2007; Özdemir, 

2013; Akgiş, Karadaş, 2018) bulunmaktadır. Bununla beraber literatürde, hemşehri ağlarının 

iletişim modellerine yönelik çalışmalara kısıtlı sayıda olsa da rastlamak mümkündür (Yeşiltuna, 

1997; Sarı, 2002). Ancak, hemşehri ağlarının başta facebook olmak üzere, internet tabanlı 

uygulamalar ile oluşumuna ve sosyal sermayenin bu kapsamda elde edilmesine yönelik 

herhangi bir çalışmaya rastlanmamaktadır. Bu nedenle, yapılan çalışmada Facebook ağlarında 

oluşan hemşehri ağlarında meydana gelen sosyal sermaye ve bu sermayenin olumlu ve olumsuz 

etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.  

Çalışmanın kuramsal yapısını teşkil eden sosyal sermaye kavramı, diğer sermaye çeşitleri ile 

birlikte birinci bölümde incelenmiş, sosyal ağlarda oluşan sosyal sermayenin özellikleri ve 

tarihsel açıdan gelişimi ise bu kavramı kullanan yazarların görüşleri ışığında 

değerlendirilmiştir. Kavramı ilk defa kullanan Hanifan, ekonomik sermayenin sosyal sermaye 

ile farkını ortaya koymuş ve ekonomik sermaye ile belirlenemeyen ancak ekonomik sermayenin 

oluşmasında önemli rol oynayan hususları sosyal sermaye ile açıklamıştır (Hanifan, 1916). 

Fukuyama açısından, ekonomik sermayeye göre daha önemli hale gelen sosyal sermaye, 

toplumun unsurlarının birbirine duyduğu güven hissi ile güçlenmektedir (Fukuyama, 1998). 

Tanışıklık ve tanınmaya dayalı olan sosyal sermayenin sürdürülebilmesinin güçlü bir 

kurumsallaşmış yapı ve uzun ömürlü bir iletişim ağına sahip olmayı gerektirdiği (Field, 2008) 

belirlenmiştir.  

Çalışmanın ikinci bölümünde, göç olgusuyla ortaya çıkan hemşehrilik fenomeni ve bu fenomen 

temelinde şekillenen sosyal sermayenin niteliği ifade edilmiş, hemşehriler arasındaki sosyal 

sermayenin, diğer toplumsal gruplar vasıtasıyla elde edilen sosyal sermayeye nazaran daha 

güçlü olduğu vurgulanmıştır.  
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Çalışmanın araştırma bölümünde, nitel araştırma yöntemlerinden fenomenolojik araştırma 

deseni kullanılmıştır. Genel olarak bireyin deneyimini anlamak şeklinde de adlandırılabilecek 

olan (Van Manen, 2007, s. 17) fenomenolojik yaklaşım deseni vasıtasıyla katılımcıların, 

hemşehrilik fenomeni çerçevesinde yaşadıkları olgularla oluşan deneyimlerinin ve bu 

deneyimler merkezinde meydana gelen algı ve tecrübelerinin ne olduğu belirlenmeye 

çalışılmıştır. Araştırma, Ankara’da ikamet eden ve Facebook hemşehri ağlarında en az iki yıldır 

faaliyetini sürdüren 16 katılımcıyla, derinlemesine mülakat yapılarak gerçekleştirilmiştir. Elde 

edilen verilere yönelik içerik analizi, MAXQDA nitel analiz programı kullanılarak yapılmış, 

öncelikle kodlar ve temalar belirlenmiş ve nihayetinde tartışmaya temel teşkil edecek olan öze 

ulaşılmıştır.   

 

SERMAYE KAVRAMI 

Modern öncesi dönmede sermaye kavramı üretim araçları ile sınırlı kalmış ve elde edilen 

toprak, savaş alanından sağlanan köle, geleneksel üretime yönelik bilgi birikimi, sermayenin 

tamamını oluşturmuştur. Ancak, modern dünyanın koşullarında çeşitlenen üretim ve buna bağlı 

olarak gerçekleşen iş bölümü, sermayenin şeklini ve elde ediliş yöntemini değiştirirken, fikir 

dünyası da bu sermaye çeşitliliğinden etkilenmiştir. William Stanley Jevons, Theory of Political 

Economy (1888) adlı çalışmasında, üretimin gerçekleşmesi için ihtiyaç duyulan ve emeğin 

dışında tanımlanabilen olgulara dikkat çekmiştir. Jevons, su kaynaklarının, hava sıcaklığının, 

rüzgâr şiddetinin üretimi etkilediğini öne sürdüğü gibi, yerleşim yeri ile pazar arasındaki mesafe 

ve tüketici sayısı gibi tüketime yönelik parametrelerin de sermayenin bir parçası olması 

gerektiğini belirtmiştir. Ona göre bir malın değerinin belirlenmesinde maddi sermayeden daha 

da önemli olmak üzere, tüketicinin söz konusu mala ilişkin beklediği marjinal faydanın önemi 

büyüktür. Bu durumda, piyasada bulunan her malın değeri sermayesi ile ölçülemez. Kaldı ki, 

yüksek sermayeye ihtiyaç duymasına karşın, tüketicinin talep etmediği mallar da değersiz hale 

gelebilmektedir (Bocutoğlu, 2012, s. 49). Ancak, erken modern dönemin bu genel kalıpları, 

post-modern dönem adı verilen “enformasyon dünyasının” çeşitlenen ihtiyaçları karşısında 

makul bir beklenti sağlayamamış bu nedenle, Jean François Lyotard tarafından, toplumsal 

yaşamın her alanı için başkalaşmayı ifade eden post-modern dünyanın sermayesi de modern 

dünyanın sermayesinden farklılık göstermiştir. Post-modern düşünce açısından üretilen bir mal 

veya hizmetin uygunluğu, tüketicinin bunu kullanma kolaylığı, ürünün tüketicinin istediği şekil 

ve ölçüde değiştirilebilme kabiliyetine göre değerlendirilmekte ve bu nedenle post-modern 

dönemin sermayesi ‘bilgi’ olarak şekillenmektedir. Bilginin yarattığı ticari rekabetin gücü ise 

söz konusu bilginin dağıtım ağlarının, bir başka ifade ile ‘iletişim ağlarının kabiliyeti’ ile 

ölçülmektedir.  

 

SERMAYE ÇEŞİTLERİ  

Tarihin her döneminde sermaye kavramıyla, üretime konu olan hammadde ve işgücü ile yatırım 

maliyetini karşılayacak bir ödeme kabiliyeti anlaşılırken, sermayenin ekonomik bir kavramın 

dışında açıklanması L. J. Hanifan’ın (1916) görüşleri ile gerçekleşmiştir. “Hanifan, sermaye 

kavramını, asıl anlamını teşkil eden ekonomik boyutunun dışında kullanmak ve toplumsal 

bütünlüğü var eden bireyler ve aileler arasında, insanların gündelik yaşamına dair, iyi niyet, 

arkadaşlık, sempati ve sosyal ilişkilerin varlığına dikkat çekmek için kullanmıştır” (Türk, 2015, 

s. 130). Ancak Hanifan’ın açıkladığı sermaye kavramı da sosyal bilimlerin gelişen ve çeşitlenen 

çerçevesi içinde, farklı örgütsel yapılar ve farklı amaçlar dikkate alınarak değişime uğramıştır.  
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Bireyi yakından ilgilendiren en önemli sermaye çeşidi beşerî sermayedir. Bilginin doğada 

serbest halde bulunmadığı, üretimin sosyalleşen dünyada özne merkezli olduğu dikkate 

alındığında, bilginin gelişmesi, çoğalması ve çeşitlenebilmesi için bireyin kabiliyetinin de 

arttırılması gerekmektedir. Enformasyon çağında sermaye, ancak bireyin eğitimi ve elde ettiği 

bilgi ile birlikte anlamlı hale gelmekte, bireyin ve bireyde cisimleşen bilginin üretim sürecine 

katılması ile değerli olmaktadır. Bireyin, varlığı ile ürettiği/topladığı bilginin, o bireyde 

kullanılabilir hale gelmesi, beşerî sermaye kavramı (human capital) ile ifade edilmektedir. 

Bir hegemonya aracı olan kültürel sermaye ise iktidarın araçlarının bir bütünlük halinde 

topluma sunulması ve toplum tarafından içselleştirilmesi ile elde edilmektedir. Bu amaçla yola 

çıkan iktidar aygıtı, en ucuz ve kolay yöntem olan iletişim araçlarını ve eğitimi kullanarak, 

düzenlediği sembolleri etki alanındaki öznelere sunmaktadır (Lin, 2008’den aktaran Ağcasulu, 

2017, s. 115). Modern dönemin kültürel sermayesi, çocuğun bulunduğu birincil gruplarla 

ilişkilendirilmiştir. Genel bir kanaat olarak gelir seviyesi yüksek bir ailenin çocuğunun daha iyi 

eğitim alma şansının bulunduğunun düşünülmesi ile birlikte, bir işçi ailesine mensup çocuğun 

bu imkanlara ulaşamayacağına dair genel kanaat, kültürel sermayenin nasıl algılandığına dair 

önemli bir örnektir. Bourdieu açısından kültürel sermayenin çocukluk ve ergenlik döneminde 

ailenin katkısı ile oluşan ve başta yabancı dil öğrenme ve yazma kabiliyetinin gelişmesiyle 

belirginleşen değişim bedenselleşmiş kültürel sermayedir. Buna en iyi örnek Bourdieu’den 

gelir.  “Marx Yunanca biliyordu; 18 yaşında Yunanca yazabiliyordu. Proudhon’u eğitim düzeyi 

düşük bir küçük burjuva olarak küçümsüyordu; oysa kendisi, Prusya monarşisinin yüksek 

rütbeli bir memurunun oğluna yakışır şekilde, klasik dil eğitimi almıştı. Bu tür ayrımlar çok 

önemlidir. Kültürel sermayesi olan entelektüelin kibrinden ileri gelirler.” (Eagleton & Bourdieu 

, 2021). Bourdieu, Marx örneği ile birlikte, kültürel sermaye farklılıklarının birleştirici değil, 

sınıfsal ayrıma sebep olan niteliğini de vurgular.  

Diğer taraftan, bu çalışmaya konu olan sosyal sermaye için herkes tarafından kabul edilebilir 

nitelikte genel geçer bir tanım yapmak zor olsa da iki özelliğin önemli olduğu görüşü üzerinde 

bir uzlaşı bulunmaktadır. Bunlardan ilki öznenin davranış kalıplarında yaptığı değişikliklerdir. 

Bir diğeri ise bugünün ifadesi ile sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere, gönüllülük esasıyla 

bir araya gelen organizasyonlara katılımın sağlamasıdır (Aktan & Çoban , 2008, s. 3). Her iki 

özellik dikkate alındığında, sosyal sermaye kavramının, modern dünyanın kent yaşamında 

oluştuğunu ifade etmek mümkün görülmektedir. Bu görüşü destekler mahiyette en önemli 

örnek Emile Durkheim’dan gelir. Durkheim’a göre feodal dünyanın mekanik dayanışması, kent 

ile şekillenen kapitalizmin organik dayanışmasına geçiş yapmış ve insan ilişkilerinin değişen 

doğası, özneye ait tüm tutum ve davranışların, sosyal yapı paydasında değerlendirilmesini 

zorunlu kılmıştır. Durkheim, bilinen ilişkilerinden sıyrılan bireyin, yabancılaşan bir ilişkiler 

dünyası ile karşı karşıya kaldığını ifade etmiştir (Field, 2008, s. 3). Durkheim, modern öncesi 

dönemde özneler arası ilişkilerin üretime dayanmaması sebebiyle samimi ve daha da önemlisi 

öznelerin birbirini tahakküm altına almadan, gözetim altında tutabildiği bir yapıyı tanımlar ve 

bu koşullar altında oluşan dayanışmayı ‘mekanik dayanışma’ şeklinde ifade eder. Mekanik 

dayanışma koşullarında oluşan sosyal sermaye, birbirini tanıyan bireyler arasında süregiden 

ilişkinin ve asabiyenin devamlılığını sağlamayı hedeflemektedir. Ancak, modern dünyanın 

sanayi toplumunda oluşan sosyal dayanışma ise farklılaşma ile ortaya çıkan organik dayanışma 

ile inşa edilir. Organik dayanışma koşullarında oluşan sosyal sermaye nitel olarak güçlü ancak 

nicel olarak zayıftır ve bu nedenle Durkheim, bu koşullarda oluşan ilişkilerin ve normların 

zayıfladığını belirterek, intiharların arttığını ifade eder (Durkheim, 2002, s. 17). 

Max Weber sosyal sermaye kavramını açıkça belirtmemiş olsa da iki farklı başlıkta sosyal 

sermaye vurgusu yapar. Ona göre girişimde bulunmak, sosyal ağları güçlü olan bir birey 

açısından daha kolay meydana gelmektedir (Şenkal, 2008, s. 121-122). Diğer vurgu ise, kast 

sistemi ile cisimleşen muhafazakâr güç yapısının, aslında akrabalığa (cemaate) dayandığını 
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ifade etmesidir. Ona göre, “toplumun temel yapı taşı olan ailenin önemi, olağanüstü̈ ya da 

büyüsel niteliklerin bireylerden ziyade akraba grubunun üyelerine bağlanmasında yatar. Hem 

klanlar arasında hem de içerisinde akrabalık örgütlenmesini farklı statü̈ ve otorite dereceleriyle 

donatmasından ötürü Weber, bu sosyal sermayeyi geliştiren gücü ‘klan karizması ilkesi’ olarak 

adlandırır.” (Weber, 1958’den aktaran Schroeder, 1996).  

Lyda Judsen Hanifan ise The Rural School Community Center isimli çalışmasında, sermaye ve 

sosyal sermaye arasındaki farklılıkları açıkça belirtmiştir. Hanifan’a göre, ekonomik sermaye 

kapsamında ifade edilemeyen ancak ekonomik sermayenin artmasında etkili olan hususlar 

‘Sosyal Sermaye’ ile açıklanmalıdır. Konuyu farklı bir açıdan değerlendiren Hanifan, modern 

kent yaşamının bütünleştirici unsurları olan hoşgörü, iyi niyet, sempati vb. davranışların, sosyal 

sermaye üretiminde kullanılan araçlar olduğunu belirtmiştir (Hanifan, 1916, s. 130). Diğer 

taraftan, Jane Jacobs’un (1961) “The Death and Life of Great American Cities” başlıklı 

çalışmasında, gettolaşmış bir kent örüntüsü içinde sosyal sermayeden bahsedilemeyeceğini 

belirtir. Özellikle göçmenlerin yaşadığı kentlerde sosyal sermayenin oluşabilmesi için yerel 

bireylerin, daha önce gelmiş göçmenlerin ve hali hazırda gelen göçmenlerin bir arada yaşaması 

gerektiğini ifade eder. Ona göre, tek tip etnik kökene sahip gruplarda sosyal sermaye etnik 

sermaye haline geldiğinden, sosyal sermayenin oluşabilmesi için gettolarda değil, kentin tüm 

alanlarında yaşamak ve ötekilerle ilişki içinde olmak gerekmektedir (Jacobs, 1961, s. 138; 

Laurence, 2019). 

Bir diğer yazar James S. Coleman ise iktisatçıların kullanmakta olduğu rasyonel eylem ilkesini, 

sosyal bilimlere ithal etmiş ve toplumsal yapının bir zorunluluğu olan işlevselci sosyal eylem 

görüşü ile sentezini yapmıştır (Coleman, 1988). Coleman açısında sosyal sermaye, rasyonel 

seçim teorisinden bağımsız olarak düşünülemeyeceğinden, öznenin tüm faaliyetlerinde olduğu 

gibi, sosyalleşme de fayda elde etmeye yöneliktir. Bireyin elde ettiği fayda, başka bir ağdan 

elde edebileceği muhtemel faydadan daha fazla olduğu sürece, sosyal etkileşimlere, ilişkilere 

ve ağlara katılmaya devam edecektir. Diğer taraftan, Coleman’ı etkileyen ve Glenn Loury 

tarafından yazılan “A Dynamic Theory of Racial Income Differences” adlı eserde Loury, kent 

yapısı içinde ayrılan ırksal alanların sosyal sermayeyi ve dolayısıyla ekonomik sermayeyi 

doğrudan etkilediğini belirtir. Coleman bu görüşü benimser ve sosyal kapalılık olarak 

nitelendirilen kuramdan istifade eder. “Sosyal kapalılık kuramıyla birlikte Coleman, yapısal 

boşlukların tersine sosyal ağların kapalı olmasını; ancak kapalı ağlarda iş birliği, güven gibi 

esasların gelişebileceğini ifade etmiştir. Ağların kapalı olması, etkin normların mevcudiyetini 

güçlendirecek ve güvenilirliği arttıracaktır.” (Özdemir, 2008, s. 84). Coleman açısından en 

büyük örnek Yahudi cemaati olmuştur. Sosyal ilişkilerin meydana getirdiği grubun bir amaca 

yönelmesinin dışında, bir dine veya o dine ait bir düşünceyi içselleştirmiş olması halinde daha 

güçlü bir sosyal sermaye üretebileceğini belirtir. Oluşan bu grup, sadece sosyal alanda değil, 

ticari işlerini kolaylaştırarak ve ticaretin güvenilir bireyler arasında gerçekleştirilmesini 

sağlayarak, doğal bir sigorta sistemi oluşturmaktadır (Coleman, 1988). Coleman bu durumu 

‘obligation and expectations’ kavramlarıyla açıklar. Ona göre sosyal sermaye aynı sosyal 

çevrede bulunan öznelerin, ihtiyaç duyduğu zaman kendi çevrelerinde bulunan diğer 

öznelerden yardım alabilmek için, imkân varken yardım yaparak, bir nevi sigorta poliçesi 

edinmesi halidir (Coleman, 1988, s. 102). 

Francis Fukuyama’ya göre, ekonomik sermayenin önemi yadsınamaz ancak, öznelerin bir araya 

gelip çalışabilme ihtimalini ortaya koyması sebebiyle sosyal sermaye, ekonomik sermayenin 

de üzerinde bir kavramdır. Ona göre sosyal sermaye, herhangi bir grubun bir araya gelebilme 

ve bu birlikteliği sürdürebilme yeteneğini gösterir (Fukuyama, 1998, s. 23-37). Sosyal sermaye 

gücünü, kadim kültürden sızan uygulamalardan, geleneklerden ve din esaslı kültürel 

mekanizmalardan almakta ve yine aynı fenomenler vasıtasıyla iletildiği için sermayenin diğer 

türlerinden önemli bir farklılık içerir (Fukuyama, 1998, s. 37) ve birbirini tanıyanlar, aynı 
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duyguyu paylaşanlar, aynı dinsel yapıya sahip olanlar açısından daha güçlü bir bağ ortaya çıkar. 

Sosyal sermayenin elde edilmesinde sosyal ağların oluşumu önemli olmakla beraber, bu ağlara 

yönelik sadakat ve dürüstlük gibi erdemlerin kazanılması ve söz konusu grubu teşkil eden 

bireylerin bu özellikleri içselleştirerek bağlanmaları da en az ağın oluşumu kadar önemlidir. Bu 

nedenle, gruba ilişkin güven duygusu, ortak normların benimsenmesini zorunlu kılar. Başka bir 

ifade ile sosyal sermaye, öznenin kazanabileceği değerleri değil, sosyal olguların imbiğinden 

süzülmüş değer yargılarının egemenliğini gerektirir. Bu açıdan bakıldığında sosyal sermaye, 

beşerî sermayeye göre edinilmesi çok daha zor ve uzun solukludur (Fukuyama, 1998, s. 38). 

Sosyal sermaye konusunda bir diğer önemli yazar ise Robert Putnam olmuştur. Putnam 

açısından sosyal sermaye “karşılıklı yarar için koordinasyon ve iş birliğini kolaylaştıran 

şebekeler, normlar ve sosyal güven gibi sosyal organizasyonun özellikleri…” (Putnam, 1995, 

s. 66) olarak tanımlanmakta ve bireylerin yarattığı ağların, bu ağlar tarafından kabul edilen 

değerlerin ve bu değerler çerçevesinde oluşan normların göstergesi halini almaktadır. Bowling 

Alone adlı çalışmasında Putnam, sosyal sermayeyi tanımlamak için "güven, normlar, iletişim 

ağları gibi toplumun etkinliğini koordine edilmiş eylemlerle kolaylaştıran sosyal 

organizasyonların özelliklerine gönderme yapmaktadır" (Field, 2008, s. 43). Putnam açısından 

sosyal sermayenin meydana gelebilmesi için öncelikle yakın ilişkilerin yaşandığı birincil 

gruplarda filizlenmesi gerekmektedir. ‘Bağlayıcı Sosyal Sermaye’ kavramıyla açıkladığı bu 

görüşün bir sonraki adımı ise ‘Köprü Kurucu Sosyal Sermayenin’ tesis edilmesidir ki bu ikincil 

grupların üyelerini oluşturan, iş arkadaşları, meslek birliktelikleri ile gerçekleşmektedir. 

Putnam açısından bağlayıcı sosyal sermaye, ötekini işaret etmesi açısından ‘dışsallaştıran’ bir 

etkiye sahipken, özne ile ötekileri bir araya getirmeye yarayan köprü kurucu sosyal sermaye ise 

‘içselleştiren’ etki yaratmaktadır (Şan & Şimşek, 2011, s. 97). Putnam, Oklahoma City 

bombacısı Timothy McVeigh'in kendisine benzer görüşlere sahip kişilerle “bowling oynarken 

bombalamada kullanacağı taktikler üzerine tartıştığını belirtmekte ve sosyal sermayenin diğer 

herhangi bir sermaye şekli gibi kötü amaçlara yönlendirilebileceği sonucuna varmaktadır" 

(Field, 2008, s. 103). 

Sermaye kavramı ile yakından ilgilenen Bourdieu’nün  sosyolojisinin ilk döneminde, Weber’de 

ifade bulan dinsel organizasyonlar ve bunların birey ve toplum üzerinde yarattığı güç ve sosyal 

yapılar tarafından meydana getirilen gündelik ritüeller etkili olmuştur. Ayrıca, Durkheim’ın da 

üzerinde durduğu sosyal dayanışma ve bu sırada oluşan eşitsizlikler ve nihayetinde meydana 

gelen anomaliden de önemli ölçüde etkilenmiş ve böylece Weber-Durkheim dikatomisini 

çözmek istemiştir. Bourdieu'ye göre sosyal sermaye "…gerçekte veya uygulanmada karşılıklı 

tanışıklık ve tanımaya dayalı olarak az ya da çok kurumsallaşmış, uzun ömürlü iletişim ağına 

sahip olması nedeniyle, bir bireyin veya bir grubun haklı olarak hissesine düşen kaynakların bir 

toplamıdır" (Field, 2008, s. 20). Bu açıdan bakıldığında sosyal sermaye, sınırları belirlenmiş bir 

alanda oluşan rekabet veya dayanışma sonucunda oluşan kazançtan hisseye düşenin elde 

edilmesidir. Diğer taraftan Bourdieu, sermaye üzerindeki etkinin şiddetle ilişkili olduğunu ifade 

eder ancak bu şiddetin daima duyu organlarınca hissedilen veya algılanabilen bir şiddet 

olmayabileceğini öne sürer. Bourdieu, Cezayir’in işgali sırasında köylünün zorla nasıl göç 

ettirildiğini anlamak için devlet otoritesinin simgesel şiddetini anlamak gerektiğini öne 

sürerken, Cezayirli köylünün karşı karşıya kaldığı bu durumu bir alınyazısı olarak 

değerlendirmesinin gerekçesini ise sosyal sermaye içinde yeşeren simgesel şiddet ile 

anlaşılabileceğini belirtir. Ona göre, sosyal sermaye açısından zengin bir grubun, ilişki içinde 

bulundukları özne ve gruplara karşı bu sermayeyi bir baskı aracıyla kullanma yönünde 

isteklerinin olabileceği açıktır (Bourdieu, 1995).  
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Sonuç olarak günümüzde sosyal sermaye, “… her şeyin olası olmasını ya da olası olmamasını 

sağlamaktadır. Bu kavram, daha çok aktörlerin sosyal alanda kazanç getirebileceklerini 

düşündükleri türsel şeyleri kullanmalarını ifade etmektedir” (Alver, 2016, s. 10). 

 

SOSYAL SERMAYENİN TEMEL UNSURLARI 

Sosyal sermaye ile ilgili genel düşünceler dikkate alındığında, bu kavramın üç unsurdan 

oluştuğu görülmektedir. Sosyal sermayenin oluşması ve bu sermayenin korunabilmesi için 

öncelikle bireyler arasında bir iletişim ağına, üzerinde uzlaşılmış sosyal normlara ve tarafların 

birbirine karşı duydukları güvene ihtiyaç bulunduğu ifade edilmektedir. Bu açıdan 

bakıldığında, iletişimin artması için uzlaşıya ve ortak sembollere ihtiyaç duyulurken, 

sembollerin normlara dönüşmesi için kolektif kimliğe ve grup içi veya gruplar arası kabul 

görmüş bir eğitim modeline ihtiyaç duyulmaktadır (Karagül & Masca, 2005, s. 39). Bu nedenle 

öncelikle, bireyler ve bireylerle grup(lar) arasında güçlü ve kabul edilebilir bir iletişimin 

sağlanması zorunludur. İletişim, gelecekte ihtiyaç duyulması halinde yardım alabilme 

kabiliyetini arttırmaktır. Bu iletişim ve nihayetinde oluşan etkileşim, önce birey daha sonra 

bireyin üyesi bulunduğu grup için önemli bir sermaye artışı meydana getirmektedir (Kapu, 

2008, s. 271). 

Sosyal sermayenin bir diğer olmazsa olmazı ise güvendir. Her grupta olduğu gibi, öznenin 

ötekilere güven duyması, sosyal yapının bağlayıcı etkisini meydana getirir. Grup üyelerinden 

bir kısmının diğerine olan güven duygusunun yeterince güçlenmemiş olması ise sınırlı 

dayanışma ile inşa edilen zayıf sosyal sermaye ile sonuçlanır (Aktan & Çoban , 2008, s. 7). 

Benzeri bir şekilde Bourdieu'ye göre güven duygusunun temeli mütekabiliyettir. Coleman ise 

güven duygusunun ilişkilerin devamını sağladığını, güvensiz bir sosyal çevrede gerçekleştirilen 

iş ve işlemlerin, sigorta benzeri güven sağlamaya elverişli araçlara gereksinim gösterdiğini 

söyler. “Putnam’a göre, güven ile iş birliği arasında iki yönlü bir ilişki söz konusudur. Güven, 

iş birliğini geliştirmekte, iş birliği ise güveni doğurmaktadır. Bu ilişki zamanla genelleşmiş iş 

birliği normlarının gelişmesine yol açmaktadır” (Kapu, 2008, s. 272). Sosyal sermaye ile ilgili 

olarak güven olgusuna en büyük vurguyu Fukuyama yapar. Fukuyama, sosyal sermayenin, 

toplumda mevcut olan güven hissi ile doğrusal bir ilişkisinin bulunduğunu ifade eder 

(Fukuyama'dan aktaran Field, 2008, s. 88). 

Bir diğer önemli olgu ise normlardır. Putnam ve Coleman, bir toplulukta sosyal sermayenin 

meydana gelebilmesi ve bunun korunabilmesi için söz konusu topluluk tarafından uzlaşılmış 

normların bulunması gerektiğini belirtir. Her iki düşünür de sosyal sermayenin elde edilmesi 

ve korunabilmesi için yazılı olmayan yasalara ihtiyaç duyulduğunu, bu nedenle normların, 

topluluğun kendi kendini kontrol etmesi açısından gerekli olduğunu ifade eder. Çünkü 

“emredici sosyal normlar, özellikle ileri derecede sosyal davranışların gelişmesinde ve aynı 

şekilde sosyal olmayan davranışların da önlenmesinde güçlü bir etkiye sahiptirler.” (Kapu, 

2008, s. 272). 

 

GRUPLARDA SOSYAL SERMAYE  

Bireylerin bir gruba katılmasının en önemli nedenlerinden birisi de daha fazla nüfuz ve sosyal 

bağlantıya sahip olabilmektir. Elbette bir gruba dahil olmak veya o grubun parçası olarak 

kalabilmenin de bir maliyeti bulunmaktadır. Giddens’e göre “harcanan zaman ve enerjini 

memnun edici getirileri olabilir.” (Giddens, 2012, s. 720) .  Bir grup vasıtasıyla elde edilmesi 

muhtemel kazancın, bir başka ifade ile sosyal sermayenin meydana gelmesi için, birden fazla 

amaç çerçevesinde sosyal ilişkilerin kurulması, bu ilişkilerin geliştirilmesi, korunması ve 

iyileştirilmesi gerekir. Bu nedenle, sosyal sermayeden bahsedebilmek için, bireyin 
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gayretlerinden çok, grubun değerlendirilmesi gerekir (Alver, 2016). Bourdieu açısında, öznenin 

elde edebileceği sosyal sermaye, dahil olduğu grubun, hali hazırda kullanabileceği sosyal 

sermaye ile orantılıdır. Bu nedenle sosyal sermayenin miktarı; öznenin kullandığı iletişim 

yapısının imkân ve kabiliyeti ile birlikte, gruba dahil olan öznelerin hali hazırda kullanabileceği 

sosyal sermayelerin toplamıdır.  

Bir grubun içinde yer alan öznelerin, ötekilere karşı gösterdiği iyi niyet, samimiyet, özgecilik, 

maddi hediyeleşme, manevi destek ise söz konusu grubun sosyal sermayesinin temelini 

oluşturmaktadır. Bu durumda, güçlü bir grubun varlığı için öznelerin tek tek saygınlığı ve her 

birinin ayrı ayrı göstereceği duyarlılık önem arz edecektir. Grup içi dayanışmanın, grubun 

sosyal sermayesi ile ilişkilendirilmesini sağlayan tutum ve davranışlar, gruba yönelik katılım 

taleplerinin de artması ile sonuçlanacak ve nihayetinde bir ‘norm’ halini alacaktır. Ivan Light’a 

ait “Ethnic Enterprise in America” (1972) isimli eserde sosyal sermaye terimi, gettolarda ortaya 

çıkan ve ekonomik faaliyetlere yön veren sosyal etkileri ifade etmek için kullanılmıştır. Söz 

konusu çalışmada, ABD’de ticari faaliyetini sürdürmeye çalışan Afrika kökenli vatandaşların, 

Asya kökenli göçmenlere ait işyerleri karşısında yaşadıkları başarısızlıklar sosyal sermaye ile 

açıklamıştır (Fukuyama, 1998, s. 33). Bu durumun en önemli sebebi, Asya kökenli gruplarda 

oluşan ve bir diğerine yaklaşımı belirleyen normların çok daha güçlü ve bağlayıcı olmasından 

kaynaklanmaktadır.  

Diğer taraftan, bir grubun sosyal sermaye yatırımı ise grubun görünürlüğünü arttırmak, bir 

başka ifade ile iletişim kanallarını yeterince ve doğru bir şekilde kullanma kabiliyeti ile doğru 

orantılı olmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, siyasal partiler, sivil toplum kuruluşları, 

bürokratlar, sanatçılar ile ortak özellikler vasıtasıyla bir bağ kurmak, grubun temel hedefini 

oluşturmaktadır.  

 

SOSYAL MEDYANIN HEMŞEHRİ GRUPLARI  

Kullanımların doyumlarla ödüllendirildiği sosyal medya uygulamaları çerçevesinde birçok 

farklı amaçla kurulmuş grubun varlığı dikkat çekmektedir. Bu grupların bir kısmı, öznenin 

yaşam dünyasında kabul görmeyen ihtiyaçlarının giderilmesi için, anonim kimliklerle 

bulunmayı gerektirirken, bir kısmı ise hali hazırda gerçek kimliklerle sürdürülen iletişimin 

güçlendirilmesi için kullanılmaktadır. İkinci tip iletişim modeline önemli bir örnek teşkil eden 

hemşehri ağları, birbirini tanıyan veya tanıması muhtemel olan ve orijin itibariyle aynı 

memlekete aidiyeti olan bireylerin, sanal bir memleket simülasyonu kurmaları ile meydana 

gelmektedir. Başta Facebook olmak üzere bu sayfalar, bulunduğu yerin kimliği ile kendi kimliği 

arasında yaşadığı uyumsuzluğu gidermek isteyen birey açısından sanal bir “tersine göç” imkânı 

sunar. Orijininden ve yaşadığı/geçimini sağladığı yerden kopmadan, kültürel kimliğini 

korumayı sağlayan bireyler, bu ağlar vasıtasıyla sosyal sermayelerini de geliştirmektedir.  

 

SOSYAL MEDYA AĞLARINDA OLUŞAN SOSYAL SERMAYE   

Sosyal medya ağlarının en önemli özeliklerinden ilkini, merkezsiz ve zamansız bir yapıya sahip 

olması şeklinde ifade eden Alver, günümüz dünyasında sahip olunan internet tabanlı 

uygulamaların, öznenin çıkarlarını tatmin etmeye yönelik gayretlerinin meşru zemini haline 

geldiğini ve en ekonomik sonucu verdiğini belirtir. Alver açısından Web 1.0 bilginin edinimi 

sürecini ifade ederken, Web 2.0 uygulamalarıyla birlikte “internet kullanıcısının sadece tüketici 

değil aynı zamanda enformasyonun ve düşüncenin kaynağı olabileceği” (Alver, 2016) fikrinin 

ortaya çıktığını ifade eder. Tıpkı yüz yüze iletişimde olduğu gibi, dijitalleşmiş medyanın 

“etkileşimli iletişim” (Alver, 2016, s. 9)  olanağı sunması, fiziksel olarak karşı karşıya gelerek 

oluşan sosyal ağlar ile sosyal medyada oluşan dijital sosyal ağların birbirlerini tamamlayarak 
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sosyal sermayenin oluşumu ve güçlenmesinde etkili olmaktadır. Alver’e göre iletişim ağları, 

bireyin bireyle, bireyin cemaat veya cemiyetle, grupların diğer gruplarla temel iletişimini 

sağlamakla beraber, web 2.0 ile güçlenen ve gelişen sosyal ağlar, gerek bireyin tutum ve 

davranışlarında kalıcı etkileri ile gerekse grup içi sosyal ilişkileri belirlemesi sebebiyle farklı 

bir kategoriyi oluşturmaktadır. Bununla beraber, geleneksel ağların, internet üzerine 

taşındığında çok daha hızlı kurulduğunu ve etkin sonuçlar alındığını dikkate aldığımızda, güçlü 

sosyal ağların “öncelikle tanışıklık, ortaklık ya da benzer kökenden gelme” ile ilişkisini 

görmekteyiz (Alver 2016). Diğer taraftan, sosyal medyanın yakınsama özelliği (Aktaş, 2014) 

hemşehri ağlarında kullanılan tüm veri formatlarını bir mecrada toplayarak çok daha etkili bir 

ağ yapısı inşa etmesine sebep olmaktadır. Tıpkı yüz yüze ilişkilerle inşa edilen iletişim 

ağlarında olduğu gibi, internet vasıtasıyla gerçekleşen sosyal ağlar da sosyal sermayenin 

oluşumunda ve korunumunda yeni olanaklar sunmakta ve sanal cemaatlerin oluşumuna etki 

etmektedir. 

Sosyal ağ sitelerinin yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandığı süreç itibariyle yapılan 

araştırmalar (Burke vd., 2011), (Ellison vd., 2011) bu sitelerde yaşanan iletişimin genellikle 

maddi ve manevi destek ile birlikte tatmin elde etmek için gerçekleştiğini, ağlardaki 

kullanıcılara ilişkin bilginin edinimi ile sosyal destek alma umudu arasında pozitif bir ilişki 

bulunduğunu göstermiştir. Bu çerçevede verilebilecek en iyi örnek Facebook uygulamasıdır. 

31.12.2020 itibariyle2 Facebook uygulamasının günlük aktif kullanıcı sayısı, 2019 yılına 

nazaran %11 artarak 1.84 milyar kişi seviyesine gelmiştir. Bu uygulama tüm dünyadaki sosyal 

medya kullanıcılarının %59’unu barındırmakta ve günlük 500 milyon kullanıcının kendi 

hikayelerine ilaveler yapmasına yardımcı olmaktadır. Bununla beraber, yerel Facebook 

gruplarına üyeliğin, COVİD-19 pandemi dönemi itibariyle 3,3 kat arttığı görülmektedir. 

Yapılan araştırmalarda kullanıcıların, evlerine yakın yerel topluluklara bağlanmak için 

Facebook gruplarını kullandıkları da tespit edilmiştir. Türkiye’de de sosyal medya kullanıcıları 

açısından Facebook’un açık ara üstünlüğü devam etmektedir ve Şubat 2021 itibariyle 57,53 

milyon kişi Facebook kullanıcısıdır3. Bu büyüklük dikkate alındığında, sosyal medya üzerinde 

inşa edilen sosyal ağlar, Charles Tilly’nin kullandığı ‘fırsat yapıları’ (1984) kavramına iyi bir 

örnektir. Facebook başta olmak üzere, katılımcı sayısının büyük miktarlara ulaştığı sosyal ağlar 

birer fırsat yapısıdır ve oluşan sosyal sermeye geometrik olarak artmaktadır.   

Geleneksel ağlarda olduğu gibi, Facebook kullanımı ile oluşan iletişim ağlarında da sosyal 

sermayenin edinimi açısından, ağın nitel ve nicel özelliklerinin önem arz ettiği görülmektedir.  

Öncelikle dikkate alınması gereken kriter, ağa katılan kullanıcıların birbirini tanıması, katılımcı 

sayısı ve karşılıklı olarak duyulan güven hissinin oluşumudur. Lampinen ve arkadaşlarının 

yaptığı bir araştırmaya göre, sosyal ağın oluşum amacı ve ağın üyeleri ile sağlanan veya var 

olan karşılıklı güven duygusu, mahremiyet tutumları ve davranışları üzerinde de önemli bir etki 

yaratır (Lampinen vd., 2009). Gizlilik endişeleri veya tarafların birbirini tanımıyor olması, 

‘gerçek bilginin’ ifşası üzerinde olumsuz bir etki yaratmakta, sosyal sermayenin oluşumunu 

engellemektedir. Bu nedenle, sosyal sermayenin meydana gelebilmesi için, sosyal ağlara 

üyeliğin yanı sıra, kullanıcının kendine ait bilgileri ve daha sonra ağın amacına uygun olan 

bilgisini, bir başka ifade ile ağı oluşturan ötekiler ile güçlü bir bağa sahip olduğunu, ifşa etmek 

zorundadır. Bu nedenle, aynı ağa üye olsalar bile, kullanıcıların sosyal medya nezdinde elde 

edebileceği sosyal sermayeye erişim de farklılık göstermektedir (Burke, 2011). Burt (1992) bu 

konuyu, kişinin ağın içindeki konumu, kaynaklara daha fazla veya daha az erişimiyle 

sonuçlanabilir şeklinde ifade etmiştir. Sosyal sermayeden pay almak, mevcut bir pastadan 

                                                 
2Park M., California, Jan. 27, 2021 /PRNewswire/ -- Facebook, Inc. (Nasdaq: FB) today reported financial results 

for the quarter and full year ended December 31, 2020. https://investor.fb.com/investor-news/press-release-

details/2021/Facebook-Reports-Fourth-Quarter-and-Full-Year-2020-Results/default.aspx 
3 https://www.statista.com/statistics/1030036/facebook-users-turkey/ 

199 www.izdas.org



alınabilecek dilimin arttırılmasına yönelik bir savaşı da içerir. Donath, teknolojinin imkanları 

ile oluşturulan ve "sosyal süpernet" olarak adlandırdığı Facebook ve benzeri ağların sağladığı 

faydaları ifade ederken çok sayıda kullanıcının çok sayıda talebinin kesiştiği yer olarak belirtir 

(Donath, 2007). Bu huşular dikkate alındığında, Facebook hemşehri ağları, çok sayıda grubun 

ve bu grubun üyelerinin sosyal sermaye edinim taleplerini karşılamak için önemli bir mecra 

hâlini almıştır.    

 

GÖÇ VE HEMŞEHRİLİK 

Göç, insanların veya toplulukların çeşitli nedenlerle yaşam alanlarını kalıcı veya geçici şekilde 

terk etmeleri ile sonuçlanan bir olgudur. Genel bir tanım olarak göç4; “ekonomik, toplumsal, 

siyasi sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim 

yerinden başka yerleşim yerine gitme işi, taşınma, hicret, muhaceret” şeklinde de ifade 

edilebilir. Bir bireyin veya topluluğun göç etmesine sebep olan en önemli unsur, yaşadığı 

toprakların onu besleyemeyecek hale gelmesidir. Bununla beraber, mevcuda göre daha iyi 

yaşam koşullarını aramak, dini ve etnik baskılardan korunmak gibi birçok etmen de göçü 

tetikleyen faktörlerdendir. Ülkemizde göç kavramı, 1950’lerin başından itibaren dış ülkelerden 

gelen yardımlar ile tarımsal mekanizasyonun artması, tarımda insan gücüne duyulan ihtiyacın 

azalması ile gündemdeki yerini almıştır. İnalcık, “1939’da 3.200 traktör varken 1959’da bu 

rakam 44.000’e ulaşmıştır” (İnalcık, 1989) ifadesi ile bu hızlı mekanizasyonu ve dolayısıyla 

ortaya çıkan işsizliği belirtmiştir. Bu tarih itibariyle oluşan işgücü fazlası, yaşama şansı 

bulabileceği diyarlara göç etmek zorunda kalmıştır. Göçmenin hedefinde ise “her mahalleye bir 

milyoner” sloganıyla ifade edilen ve göçmenleri bekleyen büyük kentlerin mahalleleri vardır. 

Bu olguyla beraber, kısa bir süre içinde önce İstanbul’un sonra diğer büyük şehirlerin yapısı 

değişmiştir (Bali, 1999, s. 35).  

“Şehirlerin sunduğu fırsat zenginliğine rağmen, birçok insan şehirleri yalnızlık dolu hasmane 

yerler olarak görmektedirler. Modern kent yaşamının ayrıksı özelliklerinden biri de yabancılar 

arasındaki etkileşimlerin frekansıdır. Aynı mahallede ya da apartmanda yaşayan birçok insan 

bile birbirini tanımaz.” (Giddens, 2012, s. 944). Bu nedenle göçmen, kentin bireysel-modern 

dünyasında, bir başka ifade ile cemiyet hayatında tutunmaya çalışırken anomalinin, 

yabancılaşmanın ve uyumsuzluğun girdabına sürüklenir. Bu uyumsuzluk sadece kültürel 

kimliğin korunmasına yönelik bir çatışmanın doğal sonucu değil, aynı zamanda aile 

bütünlüğünün korunmasından, yaşamın en basit anlamda sürdürülmesine kadar temel 

ihtiyaçların karşılanmasında yaşanan zorlukların ürünü olarak yansır. Yaşanan sorunların 

çözümünde ilk akla gelen çözüm yolu aynı memleketten gelen ötekilere tutunmaktır.  

Kavramsal olarak memleket, ne zaman ulaştığımızı bilmediğimiz ancak, hiçbir zaman 

ayrılamayacağımıza ilişkin güçlü bir kanaatimizin olduğu coğrafi bir mekânı işaret etse de 

gurbette kristalleşerek hemşehrilik halini alır. Hemşehrilik, cemiyetin fonksiyonel bir kurumu 

değil, cemaatten cemiyete geçişte kullanılan bir tampon mekanizmadır. Tıpkı sosyal 

sermayenin üretiminde olduğu gibi, karşılıklı güven hissi, hemşehrilik kavramının temelini 

teşkil etmektedir. Hemşehriliğin güven duygusu ise aynı coğrafi bölgeye ait olmakla 

şekillenmektedir. Bu güven duygusuyla ivme kazanan hemşehrilik ilişkilerinin sonucunda 

ortaya çıkan sosyal sermaye, en basit ifadesiyle, kullanılabilir bir gereç halini almıştır. Tüm 

sosyal sermaye ilişkisinde olduğu gibi, hemşehri ağlarında da sosyal sermayenin muhafaza 

edilmesi, özneler arası mütekabiliyetin gücüne bağlıdır (Kurtoğlu, 2005). Hemşehri ağlarının 

bu genel özellikleri, yüz yüze iletişimde olduğu kadar sosyal medyanın hemşehri ağlarında da 

sürdürülmektedir.  

                                                 
4 Türk Dil Kurumu Sözlüğü,  https://sozluk.gov.tr/, (Erişim tarihi: 17.03.2021) 
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SOSYAL MEDYANIN HEMŞEHRİ AĞLARI 

Hemşehri ağlarının en önemlileri kahvehanelerle başlayan, gecekondularda süren ve 

derneklerle formal bir görüntü kazanan yapılardır. Bütün bu oluşumların hedefi, aidiyet 

duygusu temelinde güç birliği sağlamaktır. Yeni geldiği kentte yaşam şansı bulan ve 

gecekondudan ayrılan göçmen, hemşehrileri ile arasındaki ilişkinin devamını sağlamak için 

STK’lara başvurmuştur. Hemşehri dernekleri vasıtasıyla yaşanan iletişim, büyük kentin zaman 

ve mekân sorunları sebebiyle güçlükle sürdürülmüştür. Ancak, sosyal medyanın zamandan ve 

mekândan bağımsız yapısı, hemşehri iletişiminin başta Facebook olmak üzere, yapılanmasına 

sebep olmuştur.  

Başta Facebook olmak üzere, sosyal medya hemşehri ağlarının kurulumu ve kapatılmasındaki 

kolaylık, aidat ve benzeri ücret ihtiyacının olmamasındaki ekonomiklik, yüz yüze 

gerçekleşmeyen ilişkilerdeki rahatlık, müzikler, danslar ve hikayeler gibi mitolojik unsurlara 

ulaşımdaki sınırsızlık dikkate alındığında, sosyal medyanın hemşehri ağlarının yaygınlığını 

anlamak mümkündür. Bugün itibariyle her köyün, her ilçenin ve her kentin ayrı ayrı ve herhangi 

bir sınırlama olmaksızın kurulmuş çok sayıda hemşehri sayfası bulunmaktadır. Bu sayfalar 

incelendiğinde, istisnalar hariç olmak üzere, kullanıcıların öncelikle köy/mahalle ağlarına, daha 

sonra ilçe ağlarına ve il hemşehri ağlarına dahil oldukları gözlemlenmektedir. Bu çoklu üyelik 

yapısı, sosyal medyanın sağladığı kolaylıklar vasıtasıyla meydana gelmektedir.  

 

 

 

Şekil 1. Hamşehri Ağlarında Güven/Yapılanma İlişkisi 

 

ARAŞTIRMA 

Bu çalışmada, Facebook hemşehri ağlarında oluşan veya daha önce geleneksel ağlarda meydana 

gelmiş olmakla beraber, söz konusu ağlarda güçlenerek sürdürülen hemşehrilik fenomeninin, 

hemşehriler arasındaki sosyal sermayenin üretimi ve sürdürülmesi yönündeki etkisi 

araştırılacaktır.  

 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Çalışmada, nitel araştırma desenlerinden yorumlayıcı fenomonoloji yaklaşımı 

kullanılmaktadır. Söz konusu yaklaşımdan, öznelerin kendilerinin dışında gelişen herhangi bir 

fenomen ile ilgili olarak içselleştirdikleri anlamın belirlenmesinde istifade edilmektedir. 

Fenomenolojiyi felsefi bir yaklaşım haline getiren Edmund Husserl açısından fenomen, 

algılanabilen veya deneysel olanların dışında, bu olgulara ait özü ifade etmektedir. Husserl’in 
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ifadesiyle “şeylere dönüş” şeklinde kavramsallaştırılan bu yaklaşım, asıl araştırılması gerekenin 

deneyimlenen şeyin kendisi değil, olgunun bizdeki yansıması olduğunu iddia eder. 

Fenomenolojik desen ile çalışmanın nihai hedefi, farkında olunan ancak derinlemesine ve 

ayrıntılı bir anlayış gerektirmeyen olgulara odaklanılmasıdır (Creswell, 2020).   

Çalışmanın gereksinim duyduğu verilere ulaşabilmek için, derinlemesine mülakat yöntemi 

uygulanmış ve veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış soru formu kullanılmıştır. 

Katılımcılar ile gerçekleşen görüşmeler sonucunda elde edilen veriler, içerik analizi tekniği ile 

incelenmiştir. 

 

ARAŞTIRMANIN AMACI, SORULARI VE ÖNEMİ 

Araştırma, geleneksel hemşehri ağlarını destekler bir yapıda kullanılmakta olan Facebook 

hemşehri sayfalarında meydana gelen hemşehrilik fenomeninin hangi koşullarda oluştuğunu ve 

ayrıca grubun, öznenin sosyal sermaye edinimi üzerindeki etkisinin belirlenmesini 

amaçlamaktadır.  

Bu açıdan değerlendirildiğinde araştırma aşağıda belirtilen sorulara cevap aramaktadır. 

 Kullanıcıların, Facebook hemşehri ağları ile ilgili düşünceleri nelerdir? 

 Facebook hemşehri ağlarında sosyal sermaye, hangi koşullarda oluşmakta ve 

sürdürülmektedir?  

 Hemşehri ağlarında elde edilen sosyal sermayenin grubun devamında etkisi var mıdır?  

Literatür taraması dikkate alındığında, sosyal medya uygulamaları vasıtasıyla oluşan sosyal 

sermayeye ilişkin çalışmaların bulunması mümkün olsa da özellikle facebook hemşehri 

ağlarında oluşan sosyal sermaye ve bu sosyal sermayenin bileşenlerine ilişkin herhangi bir 

çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle araştırmanın, bundan sonra yapılacak çalışmalar için 

temel teşkil etmesi öngörülmektedir.  

 

ARAŞTIRMANIN KAPSAMI VE SINIRLILIKLARI 

Facebook hemşehri ağlarında oluşan sosyal sermayenin belirlenmesi bu çalışmanın kapsamını 

oluşturmaktadır. Ancak, tüm bireylere ulaşılamayacak olması sebebiyle sınırlılıkların 

belirtilmesi ve kapsamın ortaya konulması gerekmektedir. Böylece, araştırma sonucunda ortaya 

çıkan bulguların kapsamı da belirlenmiş olmaktadır (Jupp, 2006, s. 325). 

Bu çerçevede,  

 Tüm sosyal medya uygulamaları yerine sadece Facebook uygulamasının incelenmesi, 

 Ağırlıklı olarak Ankara’da ikamet eden, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesi orijinli 

katılımcılar ile görüşülmüş olması, 

 Yorumlayıcı fenomenoloji araştırmalarının doğası gereği katılımcı sayısının az olması, 

araştırmanın sınırlılıklarını oluşturmaktadır.  

 

ARAŞTIRMANIN EVRENİ VE ÖRNEKLEM 

Genel bir yaklaşım olarak yorumlayıcı fenomenoloji araştırmalarında katılımcı sayısı, evreni 

ne derece temsil edebileceğinden çok, katılımcıların araştırmaya konu olan fenomen hakkında 

bilgi sahibi olmasını dikkate almaktadır (Neuman, 2020; Yıldırım & Şimşek, 2016). Bu 

nedenle, söz konusu araştırmalarda katılımcı sayısının az olması ön görülmekte ve bu durumun 
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verilerin elde edilmesi ve bu verilerin değerlendirilmesi açısından önemli olduğu 

belirtilmektedir. Creswell, yapılacak fenomenoloji araştırmalarında, katılımcı sayısının 

(örneklem büyüklüğü) 3 ilâ 15 kişi arasında belirlenmesini faydalı görmektedir (Creswell, 

2020).  

Bununla beraber, yorumlayıcı fenomenoloji araştırmalarında katılımcının seçimi sırasında, 

konu hakkında sadece bilgi sahibi olması yeterli görülmemekte, kişinin bu fenomeni 

deneyimlemiş olması da beklenmektedir. Bu nedenle çalışma grubunun amaçlı örneklem 

yöntemlerinden "ölçüt örneklemesi" ile belirlenmesi sağlanmıştır. Yöntem, daha önceden 

belirlenen kriterlere uygun kişilerin araştırmada yer almasını gerektiği ilkesini esas 

almaktadır. Çalışmanın, en az iki yıldır fiilen Facebook hemşehri ağlarında yer alan 19 

katılımcıyla gerçekleştirilmesine karar verilmiş ancak, katılımcılardan üçünün verdiği cevaplar 

yetersiz bulunduğundan araştırma, 17 katılımcı ile tamamlanmıştır.  

 

 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

 

ARAŞTIRMANIN KISITLILIĞI  

Fenomenoloji temelinde gerçekleştirilen araştırmalar açısından en verimli veri elde edim 

yöntemi görüşme yapmaktır. Bu çalışmada verilerin yarı yapılandırılmış görüşme soruları ile 

toplanması öngörülmüştür.  Ancak, görüşmelerin yüz yüze yapılmasının, COVID-19 salgın 

koşulları sebebiyle uygun olamayacağı düşünüldüğünden, cevapların soru formu vasıtasıyla da 

elde edilmesi yönünde karar verilmiştir. Bununla beraber, katılımcıların içinden 5 kişi ile yüz 

yüze görüşme yapılması sağlanmış ve bu görüşmeler, 30.11.2020 ile 17.02.2021 tarihleri 

arasında gerçekleştirilmiş, bu süre içinde iki katılımcıyla tamamlayıcı görüşmeler yapılmıştır.  

 

SORU FORMUNUN OLUŞTURULMASI 

Yarı yapılandırılmış görüşme formunun hazırlanması sırasında öncelikle, iletişim konusunda 

çalışmakta olan deneyimli bir akademisyenin görüşü alınmış, soruların içeriğinde ve ayrıca 

dizilişinde değişiklikler yapılmıştır. Hazırlanan görüşme soruları öncelikle bir katılımcıya 
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uygulanarak sınanmış, hangi sorularda müdahale edilmesi gerektiği, hangi soruların 

cevaplanması sırasında katılımcının inisiyatifinin önemli olduğu tespit edilmiştir.  

Çalışmada üç farklı soru tipinin bulunmasına özen gösterilmiştir. Öncelikle çalışmada yer alan 

kişilerin demografik yapısını belirlemek amacıyla çeşitli sorulardan istifade edilmiş, daha sonra 

araştırma sorusuna konu olan hususların sadece günümüz koşullarında değil, geçmiş ile 

karşılaştırmalı olarak cevaplandırılmasını sağlayacak olan karşılaştırmalı sorular da ilave 

edilmiştir. Bununla beraber, olayların nedenlerini ortaya çıkarmak için ihtiyaç duyulan teorik 

soruların da yer alması sağlanmıştır. 

Hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formunda, 6 adet demografik soru, 9 adet betimleyici 

soru yer almıştır. Bu soruların daha iyi anlaşılabilmesini teminen, 19 adet ‘sonda sorusu’ ilave 

edilmiş ve ayrıca, görüşmeler sırasında, katılımcıların kaç yıldır ilgili sayfalarda yer aldığına 

ve bu sayfalara nasıl dahil olduğuna dair bilgiler de toplanmıştır. 

 

VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ  

Elde edilen veriler, nitel ve karma yöntemlerin veri analizlerinde kullanılmak için hazırlanan 

MAXQDA yazılımı vasıtasıyla incelenmiştir. Ortak kullanılan kelimeler dikkate alındığında, 

(Şekil 2.) Facebook sayfalarında yaşanan gerçekliğin ne olduğuna dair genel bir kanıya ulaşmak 

mümkündür. “Talep edebilmek”, “güvenmek”, “rahatlık”, “ortaklık” gibi ifadeler hemşehrilik 

ve hemşehri ağlarına ilişkin temel kavramlar olarak görülmektedir.    

 

 

Sözcük Sıklık Frekans (%) 

Facebook 267 2,89 

Hemşehri 170 1,84 

Ortak 103 1,11 

Sosyal Çevre 82 0,89 

Hemşehri 

Sayfasında 
52 0,56 

Talep Etmek 49 0,53 

Tartışmalar 49 0,53 

Yerel 49 0,53 

Güven 37 0,40 

Rahatlık 36 0,39 
 

Şekil 2. Katılımcıların kullandığı kelimeler ve sıklıkları 

 

Yorumlayıcı fenomenoloji çalışmalarından içerik analizinin gerçekleşebilmesi için 

katılımcılardan elde edilen ifadelerin kodlama vasıtasıyla sınıflandırılması gerekmektedir. 

Kodlama işlemi, birçok farklı yöntemle yapılabiliyor olsa da bu çalışma sırasında, “verilerden 

çıkarılan kavramlara göre yapılan kodlama” yöntemi uygulanmıştır (Strauss & Corbin, 

1990’dan aktaran Yıldırım & Şimşek, 2016). Daha sonra, çalışma sırasında elde edilen 

kodlardan birbiri ile ilişkili olanlarının bir araya getirilerek, anlamlı bir bütün oluşturulması için 

“temalar” belirlenmiştir. Böylece, anlam kümelerinin oluşması sağlanmıştır. Yapılan 
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görüşmeler sırasında elde edilen cevaplara dayanılarak elde edilen kod ve temalara dair örnekler 

(Tablo 2.) de verilmiştir.  

 

Belge Cevaplar Kodlar Temalar 

Katılımcı 

11 

Facebook hemşehri ağında bulunmak 

hemşehrilerimle kurduğum bağları 

güçlendiriyor. Özellikle ölüm, doğum, evlilik, 

işyeri açma, görevde yükselme gibi haberlerin, 

taziye veya kutlamaların da görülebiliyor olması 

önemli. Bunlar beni harekete geçiriyor.  

Var Olan 

Sosyal 

Sermayenin 

Güçlenmesi  

Sosyal 

Sermayenin 

Gelişimine 

Etkisi 

Katılımcı 

12 

Sosyal medyada hemşehrilerimle ilişkimi devam 

ettirmek geçmişle bağlarımı arttırıyor. Kaldı ki, 

Hemşehrimden bir şey  talep etmenin daha kolay 

olduğunu düşünüyorum. 

Var Olan 

Sosyal 

Sermayenin 

Güçlenmesi  

Sosyal 

Sermayenin 

Gelişimine 

Etkisi 

Katılımcı 

10 

Hemşehriden bir şey istemek daha kolaydır. 

Çünkü O ağlarda bulunanların ortak özellikleri 

vardır bu nedenle sizi daha rahat anlayabilirler. 

Var Olan 

Sosyal 

Sermayenin 

Güçlenmesi  

Sosyal 

Sermayenin 

Gelişimine 

Etkisi 

Katılımcı 

6 

Facebook sayfasında bir hemşehrimin vefat 

haberini aldığımda başsağlığı için taziye evine 

veya işyerine gitmem gerekir. Facebook en çok 

bu işe yarar. Aksi halde hemşehrim 

ilgilenmediğimi düşünebilir.  

Var Olan 

Sosyal 

Sermayenin 

Güçlenmesi  

Sosyal 

Sermayenin 

Gelişimine 

Etkisi 

Katılımcı 

7 

Hemşehrilerimle Facebook vasıtasıyla 

kurduğum ilişki, çevremin gelişmesini sağlıyor.   

Var Olan 

Sosyal 

Sermayenin 

Güçlenmesi  

Sosyal 

Sermayenin 

Gelişimine 

Etkisi 

Katılımcı 

2  

Aramızda yardıma muhtaç olan kişiler için 

yardımcı olunduğu durumlarda Facebook iyi bir 

uygulamadır.  

Var Olan 

Sosyal 

Sermayenin 

Güçlenmesi  

Sosyal 

Sermayenin 

Gelişimine 

Etkisi 

Tüm 

Katılımcı

lar 

Facebook Hemşehri sayfaları sosyal çevremin 

gelişmesini sağlıyor. 

Çevrenin 

Gelişimi 

Sosyal 

Sermayenin 

Gelişimine 

Etkisi 

Tablo 2.   Kod ve Temaların Oluşum Örneği (MAXQDA 2020 Smart Coding Tool - Sosyal 

Sermayenin Gelişimine Etkisi) 

 

Görüşmeler sonucunda yapılan kodlama ve tema belirleme faaliyeti sonucunda ortaya çıkan 

kodlar ve temalar, (Tablo 3.) vasıtasıyla ifade edilmiştir. 
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Tablo 3. Kodlar ve Temalar 

 

Katılımcıların verdiği cevapların uyumu, çalışmanın geçerliliği açısından önemli bir kaynak 

oluşturmaktadır. Katılımcıların formları dikkate alındığında oluşan uyum tablosuna göre (Şekil 

3.) üç katılımcı hariç diğer tüm katılımcıların uyumlu olduğu görülmektedir.  

 

 

Şekil 3. Katılımcıların cevaplarındaki uyumluluk  

 

 

Temalar Kodlar  

1. Facebook Hemşehri Ağları (Genel 

Özellikler) 

1.1.Hemşerilerin Gündemini Takip Etmek 

1.2.Egoların Tatmini İçin Araç 

1.3.Facebook Yeni Bir yaşam Alanı 

Oluşturuyor 

1.4. Facebook Hemşehriler Arası İletişimi 

Arttııryor 

1.5. Moderatör İhtiyar Heyeti Gibidir 

1.6.Yargısız İnfaz Kolaylaşıyor 

1.7.Hemşehrilik Yeni Nesillerin Dikkatini 

Çekmiyor  

1.8.Facebook Kültürel Kimliğin 

Aktarımında Önemli Araç 

1.9.Kullanıcının Sınırlarını Kendisi Belirler 

1.10 Kullanıcının Sınırlarını Kendisi    

Belirler\Paylaşımları Sınırlama 

1.11. Kullanıcının Sınırlarını Kendisi 

Belirler\Kişileri Sınırlama 

2. Facebook Hemşehri Sayfalarında Sosyal 

Sermayenin Gelişimi 

2.1.Çevrenin Gelişimi 

2.2.Var Olan Sosyal Sermayenin 

Güçlenmesi (Mevcudun Korunması) 
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Daha sonra, elde edilen kodların ve temaların birbirleri ile olan ilişkisi belirlenmiştir. (Şekil 4.) 

İlişki tablosu, katılımcıların hangi kodları birlikte kullandıkları, hangi kodları daha az tercih 

ettikleri ve bunların birbiri ile olan ilişkisi belirlenerek, anlamlı sonuçlar elde edilmesinden 

yardımcı olmaktadır.  

 

Şekil 4. Kod ve Temaların birlikte Oluşum Sıklığı  

 

 

Her bir temanın oluşumunda etkili olan kodların belirlenmesinde, MAXQDA yazılımının kod 

birlikte oluşum modeli dikkate alınmış, her bir tema için ayrı ayrı uygulanmış (Şekil 5. ve Şekil 

6.) ve daha sonra temaların da birbiri ile olan ilişkisinin belirlenebilmesini teminen, yine aynı 

programda yer alan kod birlikte oluşma modeline (Kod Yakınlığı) yer verilmiştir (Şekil 7).  

 

Şekil 5. Facebook Hemşehri Ağlarının Genel Özellikleri (Kod ve Temaların Oluşumu)  
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Şekil 6. Facebook Hemşehri Sayfalarında Sosyal Sermayenin Gelişimi (Kod ve Temaların 

Oluşumu) 

Kod ve Temaların birlikte oluşumunu gösteren kod yakınlığı haritası incelendiğinde ise 

aşağıdaki ilişki ağı (Şekil 7.) ortaya çıkmaktadır.   

 

Şekil 7. Facebook Hemşehri Sayfalarında Sosyal Sermayenin Gelişimi (Kod ve Temaların 

Oluşumu) 
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Çözümleme: 

 Facebook Hemşehri Ağlarının Genel Özellikleri:  

o Facebook iletişimi arttırır. 

o Facebook iletişimi sosyal çevreyi geliştirir. 

o Facebook, grup içi görüşlerin paylaşılmasında ve diğer üyelerden talepte 

bulunulmasında kolaylık sağlar. 

o Sesli ve görsel verilerin paylaşılıyor olması kültürel kimliği korur.  

o Kültürel kimlik, güven duygusunu arttırır. 

o Uzak olsa da hemşehrinin mutlu ve üzüntülü anını paylaşmak, hemşehriler arası 

sorumluluğun gereğidir. 

o Yeni bir yaşam alanı inşa eden Facebook sayfaları, kendi kamusal alanını da 

inşa eder.  

 Facebook Sayfalarında Sosyal Sermayenin Gelişimi: 

o Hemşehri ağları ile sosyal sermaye arasında doğrusal ve güçlü bir ilişki vardır. 

o İletişimin artması sosyal sermayeyi arttırır.  

o Düğün ve cenaze gibi aktivitelerin öğrenilmesi ve bu konuda bir girişimde 

bulunulması hemşehriler arası güveni arttırır, güven sosyal sermayenin 

oluşumunda önemlidir. 

o Facebook yeni bir yaşam alanı oluşturmaktadır. Sosyal sermaye, bu yeni yaşam 

alanında güçlenmekte ve korunmaktadır. 

o Hemşehrileri izleme ve onlar tarafından izlenme, sosyal sermaye ile ilişkilidir.  

o Facebook sosyal hayatın gereklilikleri için bir araçtır. 

 

SONUÇ ve TARTIŞMA 

Yaklaşık 15 yıl öncesine kadar hemşehrilerin birbirleriyle kurdukları iletişim, sadece 

tanıdıklarından ibaret olan, görece küçük ancak uzun soluklu bürokratik örgütler vasıtasıyla 

sürdürülmekteyken, web 2.0 uygulamalarının kullanım kolaylığının keşfiyle beraber, çok 

sayıda ağdan oluşan “esnek” örgütler halini almıştır. Bu nedenle günümüzdeki grup ilişkilerinin 

çoğu, sürekli bir gelişim halindeki internet yoluyla yaratılmaktadır. Bu esnekliğin yanı sıra, 

göçmenin daima hayallerini süsleyen tersine göç etme isteği, gerçek yaşamda mümkün olmasa 

da, başta Facebook olmak üzere sosyal medyada gerçekleşme imkanı bulmuştur. Sosyal medya 

hemşehri ağlarının kurulmasında, bu ağlara üye olunmasında ve gerektiğinde çıkılabilmesinde 

yaşanan kolaylık, diğer göç edenlerle beraber bir memleket simülasyonu yaratarak dijital 

dünyada tersine göç etme şansı vermekte, kullanımların yarattığı doyumlar, tıpkı 

gerçekmişçesine sanal ile gerçeğin iç içe geçmesine sebep olmaktadır. Marshall McLuhan 

(2013) kendisiyle özdeşleşen ‘Global Köy’ kavramını, öznelerin iletişim vasıtasıyla birbirlerine 

yakınlaşmalarını ifade etmekle beraber, sosyal medyanın hemşehrilik ağları ile oluşan global 

köy, gerçek köyün dijital dünyada yansıması şeklini almıştır.      

Elimizdeki veriler açısından hemşehri ağlarında oluşan sosyal sermayenin önemli bir 

dayanışma ağını yarattığı görülmektedir. Bu ağın oluşumu için gerekli olan güven hissi ve 

coğrafi yakınlık bilgisi, hali hazırda devam eden geleneksel iletişim ağlarından beslenmektedir. 

Bu nedenle, karşılıklı güven ve tanıma duygusu, gerçek hayattan dijital dünyaya 
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aktarılmaktadır.  Zamandan ve mekandan bağımsızca paylaşılan danslar, müzikler, bir başka 

ifade ile kültürel kimliğe ait yapı taşları, sosyal ağın ve sosyal sermayenin güçlenmesi için 

önemli unsurlar haline gelmiştir. Ancak sosyal ağların daha büyük etkisi, sosyal sermayenin 

korunabilmesi için gerekli olan kesintisiz iletişimi sağlıyor olmasıdır. Düğünlerden, 

cenazelerden, atamalardan haberdar olmak, grup üyelerinin birbirine karşı duyduğu sorumluluk 

hissini de perçinlemektedir. Talep halinde yardımlaşmanın mutlaka gerçekleşeceğine dair 

duyulan güven hissi ise önemli bir sigorta etkisi yaratmaktadır. Bununla beraber, üyelerin 

karşılıklı olarak yardımlaşacaklarına dair inanç, gruba karşı güveni beslemektedir. 

Araştırma sonucunda, kullanıcıların hemen hepsinin Facebook hemşehri ağları ile ilgili 

düşünceleri olumludur. İletişimin devamını sağlıyor olması ve kültürel kimliğin 

sürdürülmesinde etkili olması, faydalı yönleridir. Diğer taraftan, tüm hemşehri ağlarında olduğu 

gibi, Facebook hemşehri ağlarında da sosyal sermayenin gelişebilmesi için grup üyelerini 

tanıma, daha önce geleneksel yöntemlerle iletişim kurmuş olma, aynı kültürel kimliğe sahip 

olma gibi hususların varlığı önem arz etmektedir. Yapılan görüşmelerde bu ve benzeri hemşehri 

ağlarının sürdürülebilmesi için kullanıcıların sayısının artması ve hemşehri dernekleriyle iş 

birliği içerisinde olmasının gerekliliği de belirlenmiştir.  

Yukarıda olumlu yönleriyle ifade edilen sosyal sermayenin ediniminde iki farklı kutuptan 

bahsetmek mümkündür. Bunlardan ilki, tanımadığı bir coğrafyada, bilmediği bireylerle ortak 

bir yaşam kurmaya çalışan göçmenin, hayatta kalma mücadelesinde kullandığı bir araç olarak 

sosyal sermaye kavramı. Bir diğeri ise bunun tam tersi yönde gelişen, kentli bireyin beşeri 

sermayesiyle çözemediği güç savaşında, bir mevzi daha elde etmek için kullanılan sosyal 

sermaye silahıdır. Bunlardan ilki, göçmenin sigorta poliçesi olarak yorumlanan hemşehrilik 

olgusunu ifade etmekte ve sosyal sermaye arayışını temelinde yer almaktadır. Hemşehri ağları 

ile ortaya çıkan bu tampon mekanizmalar, seyahat etme, çalışma vb. Anayasal hakların daha 

kolay elde edilmesinde de yardımcı bir öge olarak görülmektedir. Ancak, göçmenin gerek 

üretimde gerekse tüketimde bir kentli olmasının yanı sıra, sosyal çevresini hemşehrilerinden 

seçiyor olması cemiyet içinde cemaatlerin inşasına yol açmaktadır.  

Bu durumu en iyi anlatanlardan birisi de Fukuyama olmuştur. Sosyal sermayenin temelinde 

bireysel çıkarların geliştirilmesi olduğunu ifade eden Fukuyama, bencilce yapılan lobicilik 

faaliyetlerinin, daha güçsüz olanın üzerinde büyük bir baskı oluşturduğunu ve grup dayanışması 

olarak ifade edilen bu davranış tarzının karşılıklı düşmanlıkla sonuçlandığını belirtmektedir.  

Bununla beraber Fukuyama, sosyal sermaye gereksiniminin bireyin kazanç kaygısına 

dönüşeceğini düşünür. Kaldı ki sosyal sermaye "cinsiyet, ırk ya da etnik köken temelli eski tarz 

bağlara dayalı topluluk gelişim stratejilerini kaynaşmış grupların köprü oluşturan bağlar 

geliştirmelerini zorlaştırarak farkında olmadan sorunlarına bir yenisini daha ekledikleri 

gerekçesiyle” eleştirir (Field, 2008: 177). Field, toplum mühendisliğine dönüşmüş sosyal 

sermayenin, toplumun yararına değil zararına olduğunu belirterek yorumlar.   Benzer bir şekilde 

Bourdieu, gerek insanların gerekse onlardan oluşan grupların elde ettikleri sosyal sermayeyi 

ötekiler üzerinde kullanarak eşitlik için atılan adımların eşitsizliğe sebep olduğunu belirtmiştir 

(Field, 2008: 106). 

Tüm bu elde edilen veriler ve sosyal sermayeye yönelik kaygılar dikkate alındığında, 

günümüzde, sosyal medyanın hemşehri ağları vasıtasıyla oluşan sosyal sermayenin, göçmenin 

birincil ihtiyaçlarının giderilmesinden çok güç ilişkilerinde denge aramak için kullanılan bir 

gereç halini aldığı düşünülmektedir.  
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ABSTRACT 

The university's financial policies for students during the college life cycle include a loan 

support policy, incentive scholarship subsidy, scholarship support for disadvantaged students, 

and students with excellent academic records. Research results showed that student loan 

demand tended to decrease in the period 2015-2018, this rate decreased from 48.3% to 28.9%. 

The number of students receiving incentive scholarships and social grants tended to increase 

gradually. The research results also pointed out the limitations and inadequacies in the process 

of implementing government policies for students at Can Tho University, such as the 

complicated administrative process, leading to the slow progress of the policy 

implementation. 

Key words: Assistance, Can Tho University, Students, Scholaship, Policy 

1. INTRODUCTION 

Since the early 1990s, the increase in merit-based government scholarship funding (200%) 

has outstripped the growth in need-based scholarship funding among undergraduates (41%) 

(National Association of Student Financial Aid Administrators Research Committee, 2007). 

As of 2005, 14 U.S States have meritorious scholarship programs (D., Duffourc, 2006), 

including conditions in the Southeast, an area known for its lower investment in education 

(K.R., Rogers and D.E., Heller, 2003). The merit scholarship programs aim to keep the most 

talented students in before and after graduate status, and evidence shows that these 

scholarship programs meet these goals to an extent (R., Ackerman, M., Young, and R., 

Young, 2005; M., Binder and P., Ganderton, 2004). Some of the positive effects of 

scholarships include student decision to attend university (R.L., Smothers, 2007), improved 

academic achievement (G., Zhang et al., 2006), and enhanced academic performance habits 

(C.M., Cornwell, 2005). However, there were also some types of scholarships that harm 

students. G., Zhang et al. (2006) Florida achievement scholarship study found that below the 

scholarship threshold, students are more likely to leave engineering than they were before 

starting the scholarship. Dee and Jackson (1999) argued that inequalities in scholarship 

awarding could have unintended and more critical consequences because it may discourage 

students from choosing curricula. At the same time, there was an increased risk of draining 

scholarship funding. 

In Viet Nam, scholarships for university students are one of the critical factors to promote and 

find talent. The Mekong Delta in Viet Nam is one of the essential strategic economic regions 

of the country, but it is considered a “low-lying area” in terms of education. The weakness of 

people's knowledge, and education and training in general, hinders and leads to specific 

difficulties for the socio-economic construction and development of this region. Partly due to 

low education, most of them come from farmers associated with “wet rice civilization” 

customs and habits. Raising awareness about education and training is the most challenging 

issue today to create relative equity among regions in Vietnam. Therefore, to develop the 

cause of education and training and develop human resources for the Mekong Delta, the 

Government needs to have preferential and supportive policies for students to create favorable 
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conditions for students. Students study to improve people's knowledge and develop human 

resources for the region. The preferential policies and support for students include priority 

enrollment, tuition fee exemption, and reduction, credit loans, social allowances, scholarships. 

Within the scope of this study, it would reflect the actual implementation of government 

policies and regimes for students at Can Tho University in the Mekong Delta in 4 years (from 

2015 to 2018). 

 

2. RESEARCH MENTHOD  

Secondary data were collected from publicly available reports and documents of Can Tho 

University over the years 2015, 2016, 2017, 2018. The study used a meta-analysis method to 

reflect the current situation of the research problem.   

Can Tho University was selected as the case study because they is a large university in Viet 

Nam. This university has fully adopted government policies for university students. 

Therefore, the study at Can Tho University described an overview of the policies 

implemented in the university. 

 

3. RESULT AND DISSCUSION 

3.1 Number of students in Can Tho University 

 

From 2015 to 2018, the number of students at Can Tho University tended to increase 

gradually from 31,361 students (in 2015) to 32,383 (in 2017). Although in 2018, the number 

of students decreased (32,168 students) but not significantly (215 students). The decrease in 

the number of students in 2018 was due to the implementation of new guidelines by the 

Ministry of Education and Training on university admission regulations, which bind various 

criteria in enrollment, so the number of university admissions Can Tho University decreased 

compared to previous years. Many different factors influence the choice of university. In a 

study conducted by Hamedi Rad et al. (2014), social status and interest in the field, family 

referrals and community connections, high income, and community service were the most 

critical drivers of career choice by student study in Iran. 

On the other hand, the introduction of an enrollment cap to limit the rapid growth of student 

enrollment was a clear sign that government funding for education College was not infinite. In 
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some countries, public revenue budgets as a whole had not kept pace with the trajectory of 

increasing higher education costs (a function of accelerating increases in student enrolments 

and per-student costs rising at rates over the average rate of cost increases in the general 

economy) (Johstone and Marcucci, 2010), mainly due to stiff competition from other 

competitors — and rapidly growing public demand for primary and secondary education, 

public health, safety and security, public infrastructure, and economic development (Zumeta, 

2004). 

3.2 Policy on tuition fee waiver 

There are many support policies related to students studying higher education in Viet Nam, 

namely loan policies, social allowances, ethnic allowances, policy scholarships, incentive 

scholarships, encourage, etc. The Government stipulates that many subjects are exempted and 

reduced from school fees, focusing on children of martyrs, children of war invalids, children 

of sick soldiers, ethnic minorities, poor and near-poor households, very few ethnic people live 

in mountainous areas. The beneficiaries of the regulations all have relatively difficult 

economic conditions partly due to their contributions to the nation's revolutions. The 

government's attention and investment on ethnic issues, this is a major policy of the Party and 

State to build an excellent solidarity block of 54 ethnic groups living in the territory of 

Vietnam in general and 4 ethnic groups (the Kinh, the Khmer, the Cham, and the Hoa) in the 

Mekong Delta. In particular, it focuses on investing heavily in students in pedagogical 

professions in education and training. Some extensive scientific studies on the reputation of 

different occupations in the youth environment showed that the importance of the teaching 

profession was one of the factors and reasons affecting the choice of young people to pursue 

teaching as a career (Kobzareva, I.I., Volobueva, E.V., 2016; Krivtsova, N.S., 2017; Nemova, 

O.A. et al., 2017; Serebryakova, T. et al., 2017; Shabanova, T.L., Tarabakina, L.V., 2018). 

The data in Figure 1 showed that the number of students receiving tuition waivers and 

reductions tends to decrease in 2015-2018, specifically: in 2015, the number of students 

receiving exemptions and deductions was 10,092 students. In 2018 there were only 7,221 

students (reducing 2,871 students). The level of tuition-free support is made according to each 

training program with the corresponding training period from 4 to 5 years; or can apply free 

tuition according to the number of credits corresponding to the training program of the 

industry. 

 

Fig. 1: Số lượng sinh viên được miễn giảm học phí giai đoạn 2015-2018 
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The current regulations at Can Tho University show that if students need to study a second 

program or improve, pay debts, etc. Then, they will not be exempted or reduced tuition fees 

because they have been exempted from tuition fees in the first major before. In addition, the 

study of a second program is partly due to the subjective opinions of students, who want to 

study more to have more opportunities to find jobs or want to “explore” new problems arising 

in a new environment and able to adapt to many different types of work. 

However, policies have not yet paid attention to those who are also relatively disadvantaged, 

such as poor households, near-poor households, students who have lost their father or mother, 

or families with serious illnesses. After all, this object belongs to the sustainable poverty 

reduction policy of the whole country and the Mekong Delta in particular. So there is no 

guarantee of fairness. Moreover, the learning quality of this target group is not high. There is 

still a large part of good learning quality, partly due to the reliance on the policy of tuition fee 

exemption and reduction, not being too concerned about financial issues leading to neglect in 

learning. Still, the Decree itself does not have any sanctions for this target group. 

In some countries around the world, such as South Africa. A finding in the study of the cost of 

education has also sparked controversy. Some educators argued that there was a need for 

appropriate public funding for higher education (DHET, 2010; Letseka et al., 2010; HESA, 

2008; Steyn and de Villiers, 2006; Wangenge-Ouma and Cloete, 2008); the appropriateness of 

the funding framework (DHET, 2010; Wangenge-Ouma, 2010). However, some researchers 

also suggested that there should be objections to the frequent increase in tuition fees in 

educational institutions (DoE, 2007, 2006; HESA, 2008; Wangenge-Ouma and Cloete, 2008; 

Wangenge-Ouma, 2010). 

3.3 Policy on credit loans for students 

Credit loans partially support students with difficult circumstances and conditions to continue 

their studies and complete their studies at university, contribute to raising the people's 

intellectual level, and foster talents for the country. At the same time, it also helps to ensure 

fairness in society and creates equality for everyone to receive high-quality values and 

knowledge in education and training. This is an open policy for all students studying at 

schools (including public and private) to support students in difficult circumstances. Inside, 

this was the opportunity to access financial resources to cover part of the cost of studying at 

schools. This policy is part of the common goal of helping disadvantaged people rise out of 

poverty. 

Overall, over the years at Can Tho University, there was a tendency to decrease the number of 

loans (Figure 2). The Bank for Social Policy report showed that the entire amount disbursed 

for student loans comes mainly from the central budget. The University always cares and 

creates the most favorable conditions for students who need loans. Still, it only stops at the 

level of support for loan procedures, which is to issue a certificate at the student's request. 
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Fig. 2: Student loan application needs in 2015-2018 

 

At Can Tho University, the percentage of students receiving loans accounted for 28.9% to 

48.3%/year of the total number of students of the whole university, and about 40% to 44% of 

the target students. get loans compared to students with loan needs. 

The current level of loan support was still relatively low, roughly equivalent to the current 

base salary; However, interest rates and implementation methods were still not synchronized. 

Research results showed that up to 90.3% know about the loan program, and 48.3% see the 

interest rate is 0.5%/month, concentrated through the school's information channel (64.2%). 

The problem with this policy was that the procedures to get a loan were relatively 

cumbersome and unnecessary. There were many different types of documents that borrowers 

had to perform, such as student identification, certificate of needy local families, meeting 

minutes to get loan allocation. Moreover, the loan source was limited, roughly equivalent to 

the basic salary, so it could only be used for spending on education fees. The repayment 

period was short. There were many cases where graduates couldnot afford to pay because they 

couldnot find a suitable job, which prolongs the repayment period. A part must take care of 

family and personal expenses, so accumulating and repaying capital for banks was difficult. 

The implementation method was not uniform in different regions and localities. There were 

places to recover money and monthly interest. There were places to recover capital according 

to contracts causing difficulty in controlling loan capital. 

Possible causes leading to limitations in the implementation of student loan policies: (1) still 

heavily formal, both students and families with difficult circumstances, poor households, 

near-poverty and must be approved by the group's review meeting. This can lead to 

unnecessary negatives, possibly due to the familial relationship, which still carries the 

traditional “neighborhood” relationship typical of the region, and (2) the perception of a part 

of cadres are inconsistent, synchronous, and behave arbitrarily not according to general 

regulations, which may lead to violations of the law. 

For the U.S. government, as the college population grows increasingly diverse and the cost of 

college continues to rise, it was crucial for the government to better understand the need for 

policy by generating finance for them to study and how to finance them to continue pursuing 
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education. Student loans were an increasingly essential tool to help students pay for post-

secondary education. Although 35% of all undergraduates and 55% of all graduate students 

receive a federal loan to help fund their post-secondary education (Snyder and Dillow, 2015). 

However, there was also a small group of students who did not like to borrow money, and 

therefore, they would choose not to borrow money to study in higher education (Callendar 

and Jackson, 2005; Cunningham and Santiago, 2008). 

3.4 Policy on social assistance and scholarships 

Considered a form of government funding for policy students to help partially support 

students who can overcome difficulties in learning and living while studying.  

 

Fig. 3: Number of students receiving social assistance 

 

From Figure 3, the result showed that the number of students receiving social assistance tends 

to increase from 2015 (162 students) to 2017 (400 students), then decrease in 2018 (199 

students). Students' perception of the beneficiaries of the subsidy was not correct, vague, or 

could be understood in a general way. Survey results showed that only 37% of students know 

that beneficiaries of this policy were poor, disabled, and orphaned households. Similar to the 

group of children of war invalids, low-income families and orphans were 32%. The reason 

could be known that it was difficult for students to distinguish the correct definition between 

“preferential allowance” and “social allowance”. 

Decision No. 66/2013/QD-TTG dated November 11, 2013, of the Prime Minister, stipulating 

that ethnic minority students were also entitled to an additional amount of money to support 

their study expenses prescribed with a rate of 60% of base salary. This was considered a good 

sign because the proportion of ethnic minorities in the Mekong Delta was relatively large. 

There were still many difficulties, predominantly ethnic minority students studying at 

universities. However, the beneficiaries of this support were students of ethnic minorities 

belonging to poor households, near-poor households according to the State's regulations, who 

passed the entrance exam to attend universities and colleges of the regular system at 

institutions. Department of Higher Education in province and did not apply to students 

eligible for election, admission, address-based training, transfer training, second degree, and 

university or college education after completing the pre-university program. 
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Although it has received excellent investment from the policies brought to improve students' 

situation significantly, minimizing. This meaned to the lowest level ensures the right approach 

with it did not let any student drop out of school because of difficult circumstances” but the 

level of meeting the cost of the study was only about 60%. There were still many cases of 

students who are in dire need of additional support. 

Administrative procedures were a problem that causes difficulties for learners because there 

were too many procedures that students themselves had to perform at the beginning of each 

semester. Students must proved that they were eligible for social assistance and payed an 

additional cost of notarizing documents to benefit from the policy. The value of the subsidy 

was still too outdated because this policy has been in existence for more than 20 years. An 

additional one hundred thousand dong funds each month. Next, the time for payment of 

benefits was not appropriate and not guaranteed to be fair. For example, students had to carry 

out procedures to receive subsidies at the beginning of each semester, but they did not have to 

be paid immediately. This could cause particular difficulties for students.  

Due to social assistance, the primary reason was that it was necessary to thoroughly document 

the documents reviewed by the competent authorities. Usually, papers certifying poor 

households were only valid for 12 months; at the end, surveys and comments would be 

conducted to see if they were still poor households or not. Only then will it be accepted for 

further review for the following year. If the authorities decided to delay or not re-issue the 

proofs, the policy would not be benefited. Or because the primary source of money came from 

the government budget. It was possible that many levels must approve the change from 

central government to local government. This social allowance students received directly at 

the university but must go through the government treasury.  

The universites that may receive student grants must gather all relevant student information. 

Then the government will pay, so the time students receive the money is longer. 

 

 

Fig. 4: Number of students receiving sponsored scholarships 

 

The scholarship program is the amount of money sponsored and supported by the State for the 

students with the best academic achievements in a certain period of at least 01 semesters. 

Based on the assessment of the intellectual capacity of the previous semester as the basis for 
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granting scholarships for the next semester. This policy does not require the student to pay 

back. This policy brings practical benefits: promoting competitiveness in learning and training 

among students becomes a movement in each student, and scholarships are considered an 

award for those achievements. Although each scholarship sponsored for students is not the 

same, the amount of scholarships ranges from 2 million VND to 5 million VND. The 

scholarship's number for each program is not much because it depends on students of the 

individual criteria, the business ability of enterprise, the ability to contribute to society, and 

the goals of each scholarship program. For example, on the social side, the scholarship 

program will be implemented for policy beneficiaries. If the business intends to promote it, it 

often organizes events and selects students with difficult circumstances, poor, near-poor 

households, and excellent academic achievements because these subjects can is the source of 

recruitment of enterprises, adding human resources to the economic activities of enterprises 

 

Fig 5: Number of students receiving academic incentive scholarships  

in 2015-2018 

 

As for the incentive scholarship at Can Tho University, in reality, it is still a challenge for 

students. Specifically, due to limited financial resources, only 8% of the class size was 

deducted and multiplied by the introductory rate (about 50% of the basic salary) to form a 

scholarship fund, so it could not handle many scholarship students for each category. Next, 

the allocation of scholarships was minimal, reaching a relative rate of about 8% of the class 

size; and calculate the scholarship rate on the total fund of the class, so on average, there are 

about 3-4 scholarships for each category, showing high competitiveness in learning and 

training. 

 

4. CONCLUSION 

Research results showed that the number of students entitled to policies on loans and 

scholarships at Can Tho University was relatively large. Although in 2015-2018, the students' 

need for loans tended to decrease, but still accounted for a large proportion of the total 

number of students at the universities. The number of students receiving scholarships to 

encourage study tends to increase in 2015-2018. These scholarships had timely responses 

during their university studies. These policies were considered a success of the procedure for 

students, but many issues were of great concern. However, the management system was still 
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not synchronized; many levels; many related ministries, and branches were involved in 

impacting an issue, such as incentive scholarships. There is the participation and impact of the 

Ministry of Education and Training, Ministry of Finance. Related to learning credit loans, 

influenced the Ministry of Education and Training, the Ministry of Finance, the Ministry of 

Labour, Invalids and Social Affairs. Therefore, usually, the guiding documents are prolonged 

to be implemented among students affecting the interests of students. The problem is that the 

control mechanism is not tight, leading to many students not paying attention to their studies, 

just waiting to receive the scholarship money under the policy, and even after graduating from 

university, students who are elected re-hired did not return to serve the locality. 
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ÖZET 

Sosyal girişimcilik, serbest piyasa esaslı yöntemleri benimsemek suretiyle toplumsal sorunların 

çözümünü amaçlayan girişimcilik olarak tanımlanmaktadır. Kâr amacı gütmeyen, sosyal fayda 

üretmeyi hedefleyen ve sürdürülebilirliği sağlamaya çalışan sosyal girişimcilerin oluşturduğu 

bir eylem olarak nitelendirilen sosyal girişimcilik, pek çok endüstri ve uygulama alanında iş 

birliklerinin kurulmasına ve toplumsal sorunların çözümlerine katkı sağlamaktadır. Bu noktada 

turizmde sosyal girişimcilik, turizmin toplum ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin en aza 

indirilirken; ekonomiye, doğal mirasın korunmasına, yerel halkın refahının sağlanmasına 

yönelik olumlu etkilerinin artmasını amaçlayan sürdürülebilir turizm anlayışıyla örtüşmektedir. 

Bu çalışmada sürdürülebilir turizm anlayışı çerçevesinde geliştirilmiş olan bir turizmde sosyal 

girişimcilik projesinin, örnek olay olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Turizmde sosyal 

girişimcilik uygulaması örneği olarak “Kuşlar Sizi Çağırıyor” projesi belirlenmiştir. Nitel 

araştırma yöntemlerinin uygulandığı araştırmada veri toplama tekniği olarak, yüz yüze görüşme 

ve yerinde gözlemden yararlanılmıştır. Ayrıca araştırma kapsamında toplanan birincil veriler 

basılı ve sanal belge tarama ile edinilen ikincil verilerle desteklenmiştir. Araştırmanın 

sonucunda örnek olay olarak incelenen Kuşlar Sizi Çağırıyor projesinin sosyal girişimcilik ve 

sürdürülebilir turizm ilkelerine uyumlu bir şekilde tasarlandığı belirlenmiştir. Eko Turizm 

kapsamında yer alan çeşitli rotaların oluşturulması, faaliyetlerin ve etkinliklerin 

gerçekleştirilmesi projenin başarı faktörleri olarak belirlenmiştir. Turizmde sosyal girişimcilik 

projesinin yürütülmesinde yaşanan çeşitli sorunlar olmasına karşın; somut ve somut olmayan 

kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarımının sağlanmasına yönelik faaliyetlerin 

projenin sosyal değer yaratmasını sağladığı ortaya konmuştur. Araştırmanın turizmde sosyal 

girişimcilik yazınına katkı sağlaması öngörülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Girişimcilik, Sürdürülebilir Turizm, Örnek Olay İncelemesi 
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ABSTRACT  

Social entrepreneurship is defined as entrepreneurship that aims to solve social problems by 

adopting free market-based methods. Social entrepreneurship, which is defined as an action 

formed by non-profit social entrepreneurs aiming to produce social benefits and trying to ensure 

sustainability, contributes to the establishment of cooperation in many industries and 

application areas and to the solutions of social problems. Social entrepreneurship in tourism 

contributesto minimizing the negative effects of tourism on society and the environment. 

Besides, social entrepreneurship in tourism corresponds to the concept of sustainable tourism, 

which aims to protect the natural heritage and increase the welfare of the local people, and 

creates positive effects on the economy. In this study, it is aimed to examine a social 

entrepreneurship project in tourism, which was developed within the framework of sustainable 

tourism, as a case study. “Kuşlar Sizi Çağırıyor (Birds are Calling You)” project has been 

determined as a case of a social entrepreneurship in tourism. In the study, in which qualitative 

research methods were applied, face-to-face interviews and on-site observation were used as 

data collection techniques. Besides, the primary data collected within the concept of the 

research was supported by secondary data obtained by reviewing printed and virtual documents. 

As a result of the research, it was determined that the Birds are Calling You project, which was 

examined as a case study, was designed in accordance with the principles of social 

entrepreneurship and sustainable tourism. The creation of various routes within the scope of 

ecotourism, carrying out activities and events were determined as the success factors of the 

project. Although there are various problems in the execution of the social entrepreneurship 

project in tourism; it has been revealed that the activities aimed at protecting tangible and 

intangible cultural heritage and transferring it to future generations ensure that the project 

creates social value. It is anticipated that the research will contribute to social entrepreneurship 

in tourism literature. 

Keywords: Social Entrepreneurship, Sustainable Tourism, Case Study. 

 

GİRİŞ 

Teknolojik gelişmeler, yenilikler ve hızlı değişimlerle birlikte ortaya çıkan küresel sorunlar 

karşısında sosyal girişimciliğin önemi gün geçtikçe artmaktadır. Yeni fikirlere, yeni istihdam 

olanaklarına, küresel ısınmanın engellenmesine, açlık sorununun giderilmesine, yaşam 

kalitesinin insana yakışan yaşam standartlarında eşit şartlarda sağlanmasına, nitelikli eğitim 

programlarına erişilebilmesine, eşit ve yenilikçi ekonomik kalkınma politiklarına içinde 

bulunduğumuz dönemde eskiye oranla daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Dünya bu kadar sorunla 

karşı karşıya iken yeni girişim fikirlerine duyulan ihtiyaç sadece ticari olarak ele 

alınmamaktadır. Her yeni/yenilikçi girişim projesi, evrilen küresel sorunlar karşısında bir 

çözüm yolu üretebilir. Bu noktada sosyal girişimcilik, toplumsal sorunlara üretilen çözümlerle 

giderek artan bir önem kazanmaktadır. Günümüzde ve geçmişte toplumsal sorunlar karşısında 

çözümlerin, sosyal girişimciler tarafından üretildiği görülmektedir. Sosyal girişimcilik kavramı 

literatürde yeni kavram olsa da insanlık tarihinde yüzyıllardır sosyal girişimcilik örneklerini 

görmek mümkündür (Özdevecioğlu & Cingöz, 2009).  

Sosyal girişimciliği kavram olarak ilk tanımlayan kişi olan William Drayton’ın (Denizalp, 

2009, s. 1) çalışmasıyla, ilk çağlardan beri var olan sosyal girişimcilik literatürde de kavram 

olarak yerini almıştır. Muhammed Yunus ‘Sosyal İşletme Kurmak’ adlı kitabında, sosyal 

girişimciliğin kâr arayışı içinde olan dünyanın dışında konumlandığı vurgulanmaktadır. Ürün 

ve/veya hizmet satışını da içeren geleneksel ticari işletme faaliyetlerinin sosyal sorunları 

çözmek için kullanımından bahsedilmekte ve iki ayrı sosyal işletme işaret edilmektedir.  

Bunlardan ilki; zarar etmeyen, kâr dağıtmayan sosyal bir sorunu çözmeye adanmış ve kârının 
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tamamını işletmeyi genişletmeye ve iyileştirmeye yatıran yatırımcıların yetkisinde bulunan 

işletme türüdür. Diğeri ise, kendisini geçindirmekte güçlük çeken  insanların doğrudan veya 

önceden belirlenmiş bir sosyal amaca yönelik bir kuruluş aracılığıyla kâr eden bir işletmelerdir 

(Yunus, 2010, s. 27). Doğan, Kutukız & Saltık, (2018, s. 8) sosyal girişimciliği, toplumsal 

sorunların çözümü amacına yönelik, serbest piyasa esaslı yöntemleri belirlemek suretiyle 

gerçekleştirilen girişimcilik olarak tanımlamaktadır. Ayrıca, bir girişimin sosyal girişim olması 

için bir yenilik içermesi gerektiği ve bu yeniliğin karşılaşılan toplumsal sorun(lar)a köklü bir 

değişiklik getirmesi ve sürdürülebilir olması gerektiği de belirtilmektedir.  

Sosyal girişimcilik tanımlarında farklılıklar olmakla birlikte, “sosyal fayda oluşturma” 

vurgusunun ortaklığı ve para kazanmanın hiçbir zaman ön planda olmaması dikkat 

çekmektedir. Tüm girişimlerde olduğu üzere, sosyal girişimcilikte de kâr elde etmek amacı 

bulunmakla birlikte, sosyal girişimler elde ettikleri kârı topluma fayda üretmek için kullanmak 

suretiyle farklılaşmaktadır. Ayrıca, sosyal girişimciliğin toplumda yer alan sosyal sorunlara 

yenilikçi çözümler üretmesi ve sonucunda toplumun yaşam kalitesini yükseltmeyi hedeflediği 

görülmektedir (Gencer & Aydınlıoğlu, 2020).  

Geçmiş yıllarda, işletmelerin sosyal desteklerini daha küçük çaplı yapmakta iken, günümüzde 

sosyal sorumluluk projeleri üretebilmek, sosyal sorunlara çözüm bulabilmek için seferber olma 

yolunda oldukları görülmektedir. Sosyal sorunlarla mücadelede devletten, resmi kurumlardan 

veya sivil toplum kuruluşlarından beklenti içinde olmak yerine, sosyal girişimciler tarafından 

uygulanan toplumsal yenilikçi çözümlerin dikkate alınması gerekliliği (Gusseinova, 2015) 

fikrinin yaygınlaşması ile birlikte Türkiye’de de sosyal girişimlerde artış olduğu görülmektedir. 

Bu koşullar içinde ortaya çıkan sosyal sorumluluk platformları, ele aldıkları toplumsal sorunları 

bütünsel bakış açısıyla çözme çabası içerisindedirler.  

İçinde bulunduğumuz çağda her ne kadar teknolojik, ekonomik ve sosyal gelişmeler hızlansa 

da sosyal sorunlar da aynı hızla büyümektedir.  Bu sorunlara çözüm bulmak için dünya 

genelinde olduğu üzere ülkemizde de sosyal girişimler ve girişimciler artmakta ve faaliyette 

bulundukları sektörler yaygınlaşmaktadır. Bu sektörlerden birisi de turizmdir. Sosyal girişimde 

önemli bir yere sahip olan turizmde sosyal girişim olgusu, çevreyi koruma odaklı, bulunduğu 

yörede bölge halkına maddi kalkınma imkanı sağlayan çalışmalar yapıldığı görülmektedir. 

Turizm sektörü sürdürülebilir uygulamalara en yatkın sektörlerden birisi olarak ön sıralarda 

görülmektedir. Turizmde sosyal girişim, tedarik zincirinde toplumsal ve finansal katma değeri 

sağlayan, finansal olarak kendine yeten, yoksulluğun giderilmesine ve çevrenin korunmasına 

destek olan sorumlu turizm olarak tanımlanmakta ve turizm yazınında sosyal girişimcilik, 

sürdürülebilir turizm ile birlikte ele alınmaktadır (Günlü, 2015) 

1972’de yayınlanan Brundland Raporu ile toplumlarda farkındalık oluşturan sürdürülebilirlik 

ve sürdürülebilir kalkınma kavramları, turizm sektöründe de etkisini göstermiş ve sürdürülebilir 

turizm kavramı ortaya çıkmıştır. Birleşmiş Milletler Çevre Örgütü (UNEP) ve Birleşmiş 

Milletler Turizm Örgütü’nün (UNWTO) etkin katılımıyla sürdürülebilir turizm ilkeleri 

belirlenerek, destinasyonlar ve turizm işletmeleri sürdürülebilir turizm faaliyetlerinin gelişimi 

için yönlendirilmiştir. Böylelikle turizmin olumsuz ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel 

etkilerinin önlenmesi ve/veya azaltılması dünya turizminin önemli gündemlerinden birisi haline 

gelmiştir. Sürdürülebilir turizm, günümüzde ve gelecekteki ekonomik, toplumsal ve çevresel 

etkileri bir bütün halinde göz önünde tutarak, ziyaretçilerin, çevrenin, turizm sektörünün ve 

yerel halkın gereksinimlerinin karşılanması olarak tanımlanmaktadır (UNEP&UNWTO, 2005).  

Sürdürülebilir turizm yaklaşımı; insanların doğrudan bir etkileşim içinde olduğu veya olmadığı 

çevrenin bozulmadan ve değiştirilmeden korunmasını, kültürel bütünlüğün, ekolojik süreçlerin, 

biyolojik çeşitliliğin ve yaşamı sürdüren sistemlerin idame ettirilmesini benimsemektedir. 

Sürdürülebilir turizm anlayışı çerçevesinde, tüm kaynakların hem destinasyonda yaşayan yerel 
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halkın ve ziyaretçilerin ekonomik, toplumsal ve estetik gereksinimlerini karşılayacak hem de 

gelecek nesillerin aynı gereksinimlerini karşılayabilecekleri biçimde yönetimini esas 

alınmaktadır (Gelecek Turizmde, 2020). Makro düzeyde sürdürülebilir kalkınmanın, mikro 

düzeyde sürdürülebilir turizmin gelişiminde, önem taşıyan sosyo-ekonomik ilkeler arasında 

toplumsal ve kültürel değerlerin korunması, yerel işletmelerin ve ekonominin desteklenmesi, 

adil bir ticaret ortamı ve eşitlikçi istihdam politikalarının gerçekleştirilmesi yer almaktadır. 

Böylelikle yerel kalkınmanın ve toplumsal refahın sağlanması amaçlanmaktadır 

(UNEP&UNWTO, 2005). Sürdürülebilir turizmin genel amaçları; kaynakların sürdürülebilir 

kullanımının ve korunmasınının sağlanması, aşırı tüketimin ve atıkların azaltılması, böylece 

çevresel tahribatın önlenmesi/azaltılması, yerel toplumun refah seviyesinin arttırılması, nesiller 

arasında eşitliğin korunması, toplumunda sosyal ve kültürel bütünleşmenin sağlanması, turizm 

sektörü ve kamu kurumları arasında işbirliği ve eşgüdümün sağlanması, ziyaretçiler için kaliteli 

hizmet sunulması, turistlerin ve turizmde çalışan personelin sürdürülebilir turizm konusunda 

daha bilinçli ve duyarlı hale getirilmesi olarak belirtilmektedir (Eser, Dalgın, & Çeken, 2012). 

Bu bağlamda sürdürülebilir turizm yaklaşımı ve turizmde sosyal girişimcilik olgusunun önemli 

benzerlikler ve kesişim alanlarına sahip olduğunu söylemek mümkündür. 

 

YÖNTEM 

Bu çalışmada sürdürülebilir turizm anlayışı çerçevesinde geliştirilmiş bir turizmde sosyal 

girişimcilik projesinin, örnek olay olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Böylelikle turizmde 

sosyal girişimcilik faaliyetleri kapsamında karşılaşılan toplumsal sorunlara karşı sürdürülebilir 

çözümler üretebilme yolunda literatüre katkıda bulunulması ve turizmde sosyal girişimcilik 

konusuyla ilgilenen araştırmacılara ve uygulayıcılara yol gösterecek bir bilgi kaynağının da 

sağlanması hedeflenmektedir. Örnek olay kavram olarak değerlendirildiğinde bir olgunun, 

olayın, durumun kendi koşulları içerisinde incelenmesi olarak tanımlanabilir. Bu yöntemde 

incelenen olgu, olay, durum, birey ya da gruplar hakkında derinlemesine incelenme yapılması 

gerekmektedir (Sönmez & Alacapınar, 2018, s. 104). Turizmde sosyal girişimcilik uygulaması 

örneği olarak “Kuşlar Sizi Çağırıyor” projesi belirlenmiştir.  

Araştırmada veri toplama tekniği olarak, yüz yüze görüşme ve yerinde gözlemden 

yararlanılmıştır. Görüşme, kişilerden belli bir konuda duygu ve düşüncelerini alma etkinliği 

olarak tanımlanabilir (Sönmez & Alacapınar, 2018, s. 185). Katılımcıların, araştırmacılar 

tarafından hazırlanmış soruları uygun koşullar altında yanıtlaması ile gerçekleştirilen görüşme 

tekniği araştırma konusunun tüm detayları ile incelenebilmesi ve araştırmanın daha geniş 

verilere ulaşabilmesi açısından önemlidir. Görüşme öncesinde literatür taraması sonucu oluşan 

bilgi birikimi değerlendirilerek konu hakkında ana hatlar belirlenmiş ve yarı yapılandırılmış 

açık uçlu sorulardan oluşan bir görüşme formu hazırlanmıştır. Ayrıca araştırma kapsamında 

toplanan birincil veriler basılı ve sanal belge tarama ile edinilen ikincil verilerle desteklenmiştir.  

Araştırmada kullanılacak olan görüşme sorularının uygunluğu için veri toplama sürecine 

başlamadan önce Etik kurul onayı alınmıştır. Örnek olay olarak belirlenen ve Denizli ili Buldan 

ilçesinde bulunan Buldan Yayla Gölü Sulak Alanı’na 07.06.2021 tarihinde bir ziyaret 

gerçekleştirilmiştir. Ziyaret öncesinde projenin koordinatörü Sait Yalçın ile iletişime geçilerek, 

görüşmenin yapılacağı gün ve saat belirlenmiştir. Görüşme sorularına verilen yanıtlar, görüşme 

öncesinde izin alınarak kayıt altına alınmıştır.  

Araştırmada kullanılan bir diğer veri toplama tekniği yerinde gözlemdir. Gözlem herhangi bir 

ortamda veya düzenlenmiş mekanlarda katılımcıların tutum ve davranışlarını gözlemlemek 

veya araştırılan konunun biçimsel boyutunu tanımak amacıyla kullanılan bir tekniktir. Gözlem 

yöntemi ile katılımcının davranışları ayrıntılı olarak ve olduğu gibi görme imkanı elde 

edilmiştir. (Baltacı, 2019). Görüşme ve gözlem notları bilgisayar ortamına aktarılarak 
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araştırmanın birincil verileri hazırlanmıştır. Ayrıca ikincil veri olarak projenin sosyal medya 

hesaplarından ve konu ile ilgili internet haber kaynaklarından da araştırma ile ilişkisi olan 

verilerden faydalanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde betimsel analizden 

yararlanılmıştır. Betimsel analiz ile elde edilen veriler önceden belirlenen konulara göre 

özetlenerek yorumlanmıştır (Yıldırım & Şimşek, 2011, s. 224). 

 

BULGULAR 

T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Anadolu Efes Spor 

Kulübü ortaklığıyla turizm eksenli yerel kalkınma modelleri geliştirilmesi amacıyla kurulan ve 

desteklenen Gelecek Turizmde projelerinden birisi olan “Kuşlar Sizi Çağırıyor” projesi 2017 

yılında Gelecek Turizmde çağrısına başvuruda bulunularak kabul edilen projeler arasında yerini 

almıştır. Proje ile; Denizli’nin Buldan ilçesinde yer alan Yayla Gölü Kuş Cennetinin 

sürdürülebilir turizme kazandırılması, bölgede bulunan yayla gölünün ekolojik zenginliğinin 

bilimsel araştırmalarla ortaya çıkmasını, sulak alanın yok olmasını engellemek, 

sürdürülebilirliğini sağlamak amaçlanmıştır.  

 

 

Fotoğraf 1: Buldan Yayla Gölü / Denizli / Türkiye 

 

Buldan Yayla Gölünde 10 tür bitki yetişmektedir. 180 civarında kuş türünün uğrak yeridir. 

Gölde sanayi atığı bulunmamaktadır. Buldan ilçesi içme suyunun besleyicisi konumundadır. 

Gölde bulunan sazlar su arıtımını sağladığı için kesilmelerine izin verilememektedir. Arıtımın 

yanı sıra sazlar kuşlar tarafından üreme ve korunma alanı olarak kullanılmaktadır. Göl 

çevresinde bulunan doğal yetişen çördük armutları yıl içerisinde 3 ay boyunca 2 kuş türünün 

beslenme kaynağı durumundadır. Bölgede kuş türlerinin korunması Doğal Sit Alanı ilan 

edilmiş ve av yasağı getirilmiştir (www.denizliekspres.com.tr, 2021).  

Buldan Yayla Gölü; göl, sazlıklar, kuş türleri ve doğal olarak yetişen bitki türleri ile ekosistem 

olarak insana hizmet eden “yaşamdaşlık” kavramının canlı bir örneği olarak görülmektedir. 

2017 yılında itibaren yapılan çalışmaları anlatan proje koordinatörü Sait Yalçın konunun 

önemini şu cümlelerle vurgulamaktadır:  
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“Buldan Yayla Gölü ekosistemi, barındırdığı kuş ve bitki türleri ile örnek model 

olabilecek özellikle bir göldür, ekolojik zenginliği oldukça fazladır ve turizm 

faaliyetleri ile bölge halkının kalkınmasın önemli katkılar sağlayacaktır”  

 

 

Fotoğraf 2: Buldan Yayla Gölü yürüyüş rotası / konaklama için gelen kampçılar 

Kaynak: Fotoğraflar Sait Yalçın kişisel arşivinden izin alınarak kullanılmıştır. 

 

Turizm olarak gelişimin sağlanması için Buldan ilçesinden göle ulaşan yürüyüş yolları ve 

bisiklet rotaları oluşturulmuştur. 8 adet yürüyüş yolu oluşturulmuş. Buldan merkezden başlayıp 

2,5 saat süren bir rota bulunmaktadır. Aynı zamanda bölgede motor grupları ve kampçılar 

tarafından kamplar kurulmaktadır. Bir diğer ziyaretçi grubu da kuş gözlemcileri ve kuş 

fotoğrafçılarıdır. Böylelikle bölgede bulunan kuş türlerinin hangi dönemlerde göle uğradığı 

tespit edilmekte ve yeni kuş türlerinin tespitinin yapılması sağlanmaktadır. Proje kapsamında 

kuş gözlemciliğine ilişkin etkinlikler hakkında verilen bilgi kısa ve özdür: 

“… yılda iki kez düzenlenen Avrupa Kuş gözlem Günü ve Dünya Kuş Gözlem Günü 

ne çektiğimiz fotoğraflarla katılım sağlıyoruz. Yıl boyunca göçen, bölgeye uğrayan 

ve üreyen kuşların fotoğraflarını çekiyoruz. Kuşların gözlem ve sayımlarını 

gerçekleştiriyoruz”  

Proje kapsamında önem verilen sosyal girişimcilik unsurlarının olduğu da belirlenmiştir. 

Buldan Yayla Gölüne turistik ziyaret için gelmekte olan yürüyüş gruplarına, bisiklet ve motor 

turlarına, kampçılara ve göle araştırma için gelen üniversite öğrencileri ile kuş gözlemcilerine 

gönüllülük esasına dayalı rehberlik hizmeti sunulmaktadır. Ayrıca bölge halkından 20 kadına 

kuş temalı dokumalar ve hediyelik eşyalar hazırlayabilmeleri için eğitimler verilmiştir. Bu 

eğitimler sayesinde farklı tasarımlar ve dokumalar üreten kadınlar hazırladıkları ürünlerin 

satışını yaparak maddi gelir elde etmektedirler. Sosyal girişimcilik faaliyetleri içerisinde yer 

alan yenilikçilik unsurları kapsamında, bölgede yeni kuş türlerinin belirlendiği görülmüştür. 

Kuşlar Sizi Çağırıyor projesine ait sosyal medya hesapları ile bölge ve kuşlar hakkında bilgi 

paylaşımı sağlanmaktadır. Proje koordinatörü sosyal girişimdeki başarının doğaya müdahele 

etmemekten geçtiğini şu sözlerle ifade etmektedir: 

“… Özellikle son yıllarda ve pandeminin de etkisiyle ekosistemde yaşamdaşlık 

kavramım gelişmeye başladı. İnsan türü buraya geldiğinde ne kadar 

yabancılaştığını algılar, doğaya müdahele etmeden yaşamayı öğrenmeliyiz. İnsan 

olarak gölde bulunan sazlıklar olmasın, buraya tekne koyalım isterler fakat gölde 

bulunan sazlıkların temizlenmemesi gerekir. Sazlıkların günde 2,5 litre su arıtma 

ve buharlaşmayı önleme özelliği bulunmaktadır. Doğaya müdahele etmeden, doğal 

ekosistemi bozmadan çalışmalar yapmalıyız. Biz müdahele etmezsek ekosistem 

bizim için çalışır.”  

231 www.izdas.org



  

Ekolojik hassasiyetin yanı sıra kültürel miras konusunda da duyarlı ve sosyla değer yaratan 

faaliyetlerin gerçekleştirildiği öğrenilmiştir. Somut ve somut olmayan kültürel miras 

unsurlarının yenilikçi ve yaratıcı biçimde birlikteliğini içeren çalışma süreci, proje koordinatörü 

tarafından aşağıdaki sözlerle ifade edilmektedir: 

 “… Marmara Üniversitesi Tekstil bölümü öğrencilerine kuşları anlattım. Her bir 

kuşun kanat hareketinden, davranışlarına kadar tüm detayları verdim. Bu 

anlatımdan esinlenen tekstil bölümü öğrencileri kıyafetler tasarladılar. Bu 

kıyafetlerden kostümler hazırladılar ve bu kostümleri İstanbul Güzel Sanatlar 

Fakültesi öğrencileri giyerek Tripolis antik Kentinde tiyatro gösterisi yaptılar...” 

 

Fotoğraf 3: Tripolis antik Kenti / Buldan / Denizli / Türkiye  

Kaynak: Fotoğraflar Sait Yalçın kişisel  arşivinden izin alınarak kullanılmıştır. 

 

Sosyal girişim faaliyetleri gerçekleştirilirken stratejik planlamalar yapıldığı ve değişen şartların 

göz önünde tutulduğu dikkat çekmiştir. Sadece Yayla Gölü Sulak Alanı değil, merkezde 

bulunan Buldan Evleri, Buldan ilçe sınırları içerisinde bulunan Tripolis antik Kenti ve Buldan 

köylerini de içerecek biçimde kırsal turizmin gelişimi için çalışmalar yapılarak bir turizm rotası 

oluşturulması planlanmaktadır. Bu çalışmalara katkı sağlamak amacıyla halkın katılımının 

sağlandığı bir kooperatifleşme projelerinin de söz konusu olduğu, ancak henüz hayata 

geçirilmediği öğrenilmiştir. Projenin hayata geçirilme sürecinde çeşitli sorunlar yaşandığı ve 

en büyük sorunun siyasi otoritelerle fikir birliği ve işbirliğinin sağlanamaması olduğu 

belirtilmiştir. Bununla birlikte, proje kapsamında geleceğe yönelik planlamalar devam 

etmektedir. Bölgede yapılaşmaya yol açmadan, doğal ekosisteme zarar vermeden bir kuş 

gözlemevinin kurulması planlanmaktadır.  

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Turizmde sosyal girişimcilik, turizm sektöründe doğal kaynakların korunarak, kültürel 

bütünlüğün sağlanarak, içinde bulunduğumuz çevre bozulmadan, proje kapsamında bölgede 
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yer alan yerel halkın ekonomik ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde gelecek nesillerinde aynı 

ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri yöntemleri ortaya çıkaran, toplumsal sorunlara çözüm üreten 

sosyal girişimcilik faaliyetlerini ifade etmektedir. Turizmde sosyal girişimcilik faaliyetleri 

yürüten bir projenin örnek olay olarak incelemesini amaçlayan bu çalışmada Kuşlar Sizi 

Çağırıyor Projesi örnek olarak ele alınmıştır. 

Araştırmanın sonucunda örnek olay olarak incelenen Kuşlar Sizi Çağırıyor projesinin sosyal 

girişimcilik ve sürdürülebilir turizm ilkelerine uyumlu bir şekilde tasarlandığı belirlenmiştir. 

Başka bir deyişle, projenin uygulama alanında kalkınmanın ve sürdürülebilirliğin sağlanması 

açısından sosyal girişimcilik ile turizmin yoğun bir etkileşim içerisinde olduğu görülmektedir. 

Türkiye’de sürdürülebilir turizmin gelişimine destek olmaya yönelik gerçekleştirilen Gelecek 

Turizmde projelerinden olan “Kuşlar Sizi Çağırıyor” projesi, Denizli’nin Buldan ilçesinde yer 

alan Buldan Yayla Gölü Kuş Cenneti’nin turizm potansiyelini ortaya çıkarmak, 

sürdürülebilirliğini, ekolojik zenginliğinin bilimsel araştırmalarla ortaya çıkmasını sağlamak 

amacıyla turizmde sosyal girişimcilik uygulamaları arasında yer almaktadır. Proje 

faaliyetlerinin ve amaçlarının odaklanma dönemine bakıldığında günün ve geleceğin 

gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik çeşitli çalışmaların ve planlamaların yapıldığı 

görülmektedir. Bu durum, projenin sürdürülebilir turizm yaklaşımını benimsemesinin beklenen 

bir sonucu olarak değerlendirilmiştir.  

“Kuşlar Sizi Çağırıyor” projesinin; kaynakların korunması, gelecek nesillere taşınması ve 

sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından toplumsal gelişime katkıda bulunacak faaliyetleri 

yürüttüğü belirlenmiştir. Turizme sağlanan katkının yanı sıra bölge ekosisteminde yer alan kuş 

türlerinin belirlenmesinde de projenin önemli katkılar sağladığı görülmektedir. Ekoturizm 

kapsamında yer alan çeşitli rotaların oluşturulması, faaliyetlerin ve etkinliklerin 

gerçekleştirilmesi projenin başarı faktörleri olarak belirlenmiştir. Turizmde sosyal girişimcilik 

projesinin yürütülmesinde yaşanan çeşitli sorunlar olmasına karşın; somut ve somut olmayan 

kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarımının sağlanmasına yönelik faaliyetlerin 

projenin sosyal değer yaratmasını sağladığı ortaya koymaktadır. 

Turizmde sosyal girişimcilik yazınına katkı sağlaması öngörülen bu çalışmanın temel kısıtı, tek 

bir sosyal girişimcilik uygulamasının örnek olarak ele alınmış olmasıdır. Bu nedenle araştırma 

bulgularını farklı niteliklere sahip turizmde sosyal girişimcilik oluşumları için genellemek 

mümkün değildir. Gelecek araştırmada birden fazla turizmde sosyal girişimcilik uygulamasının 

birlikte ele alınıp incelenmesi önerilir. Böylelikle daha kapsamlı ve bütüncül bulgulara 

ulaşılması mümkün olabilecektir.  
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ÖZET 

Hipnoz, Yunan mitolojisinde uyku tanrısının adıdır. Hipnoz, dışarıdan yapılan telkin yoluyla, 

kişide bir uyku hali oluşturma yöntemidir. Amerikan Psikoloji Derneği hipnozu, “bir sağlık 

uzmanının veya araştırmacının birisini tedavi ederken, duyum, algı, düşünce veya davranışta 

değişiklik yapma süreci olarak tanımlar”. Hipnoz terimi, Manchester’lı hekim James Braid 

tarafından 1841’de bulunmuştur. Braid, ilk olarak 1841’de hipnoz keşfeder ve hipnoterapi 

kurar. Başlangıçta hipnozu tanımlamak için “Nöro Hipnotizma” veya sinir uykusu terimlerini 

kullanır. Braid hipnozun, sinir sisteminin kendine özgü bir halini oluşturduğunu düşünmüştür. 

Hipnozun, spor alanında nasıl tanımlanması gerektiği konusunda önemli bir anlaşmazlık 

vardır. Psikologlar bilişsel ve davranış tanımları desteklemektedirler. Öte yandan, egzersiz ve 

spor bilimcileri daha uygulamalı ya da koç odaklı bir tanım sunar. Örneğin, Amerikan 

Psikoloji Derneği, performansı artırmak için spor hipnozunu hipnoterapi kullanımı olarak 

tanımlamaktadır. Paccagnella, spor hipnozunun sporcuların daha iyi performans göstermeleri 

ve performanslarını artırmaya yardımcı olmak için hipnoterapi kullanımı olarak tanımlar. 

Hipnoz ve spor ile ilgili yapılan çalışmalarda hipnozun performansa olumlu katkısı olduğu 

belirlenmiştir. Sporcular üzerinde yapılan hipnoz çalışmalarında, sırt ve bacak kuvvetini 

artırma telkinlerinde, üç adım atlama deneylerinde hipnozun olumlu etkisi olduğu 

belirlenmiştir. Yapılan bu çalışmanın amacı, sporcuların performans ve beceri gelişiminde 

zihinsel antrenmanın önemini ortaya koymaktır. Yapılan bu araştırma, tarama modeli 

kullanılmıştır. Tarama modeli, geçmişte ya da halen var olan bir durumu, var olduğu şekliyle 

tanımlamayı amaçlayan bir yöntemdir. Yapılan okumalar sonunda, hipnozun sporcuların 

performansını olumlu yönde etkilediği anlaşılmıştır. Birçok sporcunun hipnoz sayesinde 

büyük başarılar elde ettiği belirlenmiştir. Bu sporculardan bazıları şunlardır: Profosyonel bir 

boksör olan Kevin McBride, Mike Tyson'ı yenmek için hipnozu kullanmıştır. Rusların 1980 

Olimpiyatındaki başarısının arkasında yatan temel etkenin hipnoz ve otojen antrenman 

çalışmalarının olduğu belirtilmektedir. Kroger, hipnozun Japon sporcular tarafından 

kullanıldığını, Japonların 1960 Olimpiyatlarına hipnozla hazırlandığını ve 125 Japon atletin 

kaygıya karşı hipnozu kullandığını belirtmiştir. Hipnoz yöntemini kullanan önemli 

sporculardan biriside Tiger Woods’tur. Tiger Woods’un genç yaşlarından bu yana yoğun bir 

şekilde “kendi kendine hipnoz” teknikleri kullandığı bilinmektedir.  Hipnozun performans 

üzerindeki etkisini araştırmak için beş golf sporcusu ile çalışılmıştır. Çalışmanın sonunda, 

araştırmaya katılan beş sporcunun performanslarında artış sağlandığı tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Hipnoz, Performans, Sporcu.  

 

ABSTRACT 

Hypnosis is the name of the god of sleep in Greek mythology. Hypnosis is a method of 

creating a state of sleep in the person through external suggestion. The American 

Psychological Association defines hypnosis as “the process by which a healthcare 

professional or researcher makes changes in sensation, perception, thought, or behavior while 
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treating someone.” The term hypnosis was coined by Manchester physician James Braid in 

1841. Braid first discovers hypnosis in 1841 and establishes hypnotherapy. He originally used 

the terms "Neuro Hypnotism" or nervous sleep to describe hypnosis. Braid thought that 

hypnosis constituted a peculiar state of the nervous system. There is considerable 

disagreement about how hypnosis should be defined in the field of sport. Psychologists 

support cognitive and behavioral definitions. On the other hand, exercise and sports scientists 

offer a more applied or coach-focused definition. For example, the American Psychological 

Association defines sports hypnosis as the use of hypnotherapy to improve performance. 

Paccagnella defines sports hypnosis as the use of hypnotherapy to help athletes perform better 

and increase their performance. In studies on hypnosis and sports, it has been determined that 

hypnosis has a positive contribution to performance. In hypnosis studies on athletes, it was 

determined that hypnosis had a positive effect on suggestions to increase back and leg 

strength, and in triple jump experiments. The aim of this study is to reveal the importance of 

mental training in the performance and skill development of athletes. In this research, 

scanning model was used. The scanning model is a method that aims to describe a past or 

present situation as it exists. At the end of the readings, it was understood that hypnosis had a 

positive effect on the performance of the athletes. It has been determined that many athletes 

have achieved great success thanks to hypnosis. Some of these athletes include: Kevin 

McBride, a professional boxer, used hypnosis to defeat Mike Tyson. It is stated that the main 

factor behind the success of the Russians in the 1980 Olympics is hypnosis and autogenous 

training. Kroger stated that hypnosis was used by Japanese athletes, that the Japanese 

prepared for the 1960 Olympics with hypnosis, and that 125 Japanese athletes used hypnosis 

against anxiety. One of the important athletes using the hypnosis method is Tiger Woods. It is 

known that Tiger Woods has used "self-hypnosis" techniques extensively since his young age. 

Five golf players were studied to investigate the effect of hypnosis on performance. At the 

end of the study, it was determined that the performance of the five athletes participating in 

the study increased. 

Keywords: Hypnosis, Performance, Athlete. 

 

GİRİŞ  

Hipnoz, Yunan mitolojisinde uyku tanrısının adıdır (Erickson ve Rossi, 1979; Özerkan, 

2002). Şüphesiz ki hipnozla ilgili en büyük sorulardan birisi hipnozun uyku olup olmadığıdır. 

Hipnoz, uyumaya yüzeysel bir benzeyiştir, tam anlamıyla bir uyuma değildir (Özerkan, 

2012). Hipnoz, dışarıdan yapılan telkin yoluyla, kişide bir uyku hali oluşturma yöntemidir 

(Şinoforoglu, 2006). Ivan Pavlov ve takipçileri hipnozu, uyku ile uyanıklık arası bir durum 

yani yarı uyku hali olarak tanımlamışlardır (Leibold, 1995). Amerikan Psikoloji Derneği 

hipnozu, “bir sağlık uzmanının veya araştırmacının birisini tedavi ederken, duyum, algı, 

düşünce veya davranışta değişiklik yapma süreci olarak tanımlar.”  Modern hipno terapinin 

babası olarak kabul edilen Hippolyte Bernheim, hipnozu uyarılmış uyku olarak tanımlamanın 

yetersiz olduğunu belirtir. Ve hipnozu “telkine yatkınlığı artıran tuhaf bir psişik durumun 

indüksiyonu olarak tanımlamıştır. Hipnoz terimi, Manchester’lı hekim James Braid tarafından 

1841’de bulunmuştur. Braid, ilk olarak 1841’de hipnoz keşfeder ve hipnoterapi kurar. 

Başlangıçta hipnozu tanımlamak için “Nöro Hipnotizma” veya sinir uykusu terimlerini 

kullanır. Braid hipnozun, sinir sisteminin kendine özgü bir halini oluşturduğunu düşünmüştür. 

1880’lerde Fransız nörolog Charcot, Breuer ve Freud tarafından ‘histeri’ denilen nevrotik 

bozuklukların tedavisinde kullanılmıştır (Tazegül, 2021).  

Hipnozla, hayal dünyasında bir gerçekçilik sağlanır. Hipnotik duruma da; gerçeklik durum 

bırakılarak, hedeflenen şeyler zihinde gerçekçi gibi yerini alır. Zihindeki görüntüler gerçekçi 
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bir duruma sokulur ve odaklanmış dikkat durumu üst seviyede olur (Tazegül, 2021).   Bu 

özellikler göz önüne alındığında, hipnoz zihinsel becerilerin geliştirilmesi (odaklanma, 

görüntüler, ayrışma, düşünce kontrolü, vb.) Ve doğrudan performansla bağlantılı hedeflere 

ulaşmak için kullanılabilir (zihinsel uygulama, ideal performans duygularının iyileşmesi, 

gelecekteki olayların öngörülmesi, vb.). (Jacobs ve Salzberg, 1987). 

Yukarıdaki tanımlardan yola çıkarak hipnozun spora ya da sporcuya şu şekilde katkısı olduğu 

söylenebilir. 

Güven Oluşturma 

Kaygı Yönetimi 

Uyarılma Kontrolü 

Kendi Kendine Konuşma İle Başa Çıkma 

Motivasyonu Geliştirmek 

Odağı Korumak 

Yarışma Hazırlığı 

Zihinsel Dayanıklılığın Geliştirilmesi 

Performans Geliştirme (Granger, 2017). 

 

SPORDA BAZI HİPNOZ ÇALIŞMALARI 

Jacobs ve Gotthelf, atletlerde kas gücünü ve dayanıklılığı, daha iyi motor koordinasyonu ve 

performansı artırmada hipnozun etkinliğini incelemiştir. İncelemesinin sonunda, hipnozun 

sporcu performansının gelişimini etkilediğini ancak deneysel kanıtların eksik olduğunu 

bildirmişlerdir (Jacobs ve Gotthelf, 1986). Morgan, hipnozu ampirik ve klinik bakış açısıyla 

ele alan ilk spor psikologlarından biridir (Morgan, 1996). Morgan, Maryland 

Üniversitesi'ndeki Warren Johnson’un hipnozun, çöküşte olan profesyonel beyzbol 

oyuncularının performansını iyileştirmeye olan etkisi isimli ampirik çalışmalarından 

bahseder. Araştırma değerlendirmesinde Morgan araştırmaların çoğunun laboratuvar 

ortamında yapıldığını ve bu nedenle çevresel geçerlilikten yoksun olduğunu belirtmektedir 

(Morgan, 1981; Morgan ve ark, 1976). Spor hipnozunun ilk yıllarındaki en önemli 

bulgulardan birisi, hipnozla yapılan egzersiz sırasında efor algısının sistematik olarak 

azaltılabileceği veya sistematik olarak arttırılabileceğidir (Morgan, 1981; Morgan ve ark, 

1976). Bununla birlikte, bazı olumlu bulgulara rağmen, bu dönemdeki araştırmalarla ilgili 

tartışmalar da olmuştur. Morgan, hipnozla daha iyi performans elde edilemeyeceğini 

belirterek araştırmalarına son verir. Günümüzde yapılan çalışmalarda ise hipnozun sporcunun 

performansını olumlu yönde etkilediğini gösteren birçok çalışma bulunmaktadır (Morgan, 

1981; Morgan ve ark, 1976). 

Hipnoz ve spor ile ilgili yapılan çalışmalarda hipnozun performansa olumlu katkısı olduğu 

belirlenmiştir. Sporcular üzerinde yapılan hipnoz çalışmalarında, sırt ve bacak kuvvetini 

artırma telkinlerinde, üç adım atlama deneylerinde hipnozun olumlu etkisi olduğu 

belirlenmiştir. Warren Johnson’un dayanma ve mukavemet deneyinde sonuç olumlu 

olmuştur. Avustralya’da birçok yüzücünün bu yolla kendine güveni artırılmış ve yarışlarda 

yüksek bir performans göstererek çok iyi dereceler yaptıkları saptanmıştır. Gene birçok atletin 

bu yolla kendi tam kapasitelerine alıştıkları bilinen gerçekler arasındadır. Hipnoz bazı 

şartlarda kuvvetin ve dayanıklılığın artmasında etkili olmakla birlikte, fizik performansı 

belirli bir yumuşaklığa indirebilmekte daha da etkili olmaktadır (Şinoforoglu, 2006). 
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HİPNOZ YAPAN BAZI SPORCULAR  

Profosyonel bir boksör olan Kevin McBride, Mike Tyson'ı yenmek için hipnozu kullanmıştır 

(Granger, 2017). 

Rusların 1980 Olimpiyatındaki başarısının arkasında yatan temel etkenin hipnoz ve otojen 

antrenman çalışmalarının olduğu belirtilmektedir. 

Dr. William S. Kroger, hipnozun ve diğer psikolojik yöntemlerin spor alanında kullanımı ile 

ilgili olarak şunları belirtmiştir: 

 “Rusların başta hipnoz olmak üzere birçok psikolojik metot kullandığını” belirtmiştir “ne var 

ki Amerika atletik performansı artırmanın bu etkili yollarından faydalanmaya başlamadı”.  

 “Hipnoz atletik performansı artırmak için etkili bir yol olabilir” dedi. “Atletleri motive etmek 

için yıllardır kullanılmaktadır.” 

 “Bu metotlar ilk başta Sovyet Bisiklet takımında uygulanmıştı ve o kadar başarılı oldu ki 

1972 Münih Olimpiyatları’nda her zaman onları mağlup eden rakiplerini yenerek altın 

madalya kazandılar.” 

“1980 Olimpiyatlarına Sovyet Atletleri hazırlamak için kullanılacak psikolojik tekniklerde 

uzmanlaşan koçlar için Kharkov’da bir enstitüde düzenli olarak dersler verilmiştir” Ruslar’ın 

hipnozla birlikte yoga gibi bir zihin durumu yaratan ve kendisinin oto hipnozun bir türü 

olarak tanımladığı  otojenik eğitim de kullandıklarını belirtmiştir. 

Kroger, birçok şampiyon sporcu ile çalıştığını ifade etmiştir.  Hipnozun bedeni aşırı kullanıma 

yol açacağını ve bundan dolayı da bedensel hasarlar oluşabileceğini belirtir. Yine hipnozla, 

sporcu veya birey içerisinde barındırdığı maksimal gücü ve performansı ortaya çıkara 

bileceğini ifade etmiştir. 

Kroger, hipnozun Japon sporcular tarafından kullanıldığını, Japonların 1960 Olimpiyatlarına 

hipnozla hazırlandığını ve 125 Japon atletin kaygıya karşı hipnozu kullandığını belirtmiştir. 

Kroger, golfte vuruş tekniğini geliştirmek isteyen ve seyirci önünde yaşadığı korku ve 

kaygıdan kurtulmak isteyen bir golfçünün tedavisinden bahsetmiştir. Bu sporcuya Oto hipnoz 

öğretilerek kendi golf topu ile golf topunun gireceği delik arasında uzun bir çizgi göreceği ve 

bu deliğin olması gerekenden üç kat daha büyük görüneceği telkininde bulunulmuştur. 

Yapılan çalışmalar sonunda, sporcunun tekniğinde olumlu yönde gelişmeler olduğu gibi, 

sporcu Amerika Açık’ta rekor kırdı ve sonrasında gıpta edilen uluslararası bir kupa aldı 

(James J. Doyle, Çeviri: Hasan Arslan, http://www.apheder.com/tr/makale/141/spor-

hipnoz.html). 

Hipnoz yöntemini kullanan önemli sporculardan biriside Tiger Woods’tur. Tiger Woods’un 

genç yaşlarından bu yana yoğun bir şekilde “kendi kendine hipnoz” teknikleri kullandığı 

bilinmektedir. Müsabakalara çıkmadan önce her vuruşunu zihninde imgeleme teknikleriyle 

prova eden Tiger Woods, sadece bununla da kalmayıp aynı zamanda odaklanma ve 

konsantrasyon konusunda da hipnoz tekniklerinden faydalanıyor 

(https://hypnotistanbul.com/sporcular-icin-hipnoz/). 

Mary Lou Retton da 1984 Olimpiyatları’nda jimnastik dalında altın madalya kazanmak için 

hipnozdan yararlanmıştır. Dünyadaki birçok gelişmiş ülkede profesyonel sporcuların destek 

aldığı bireysel hipnoterapistleri olduğu gibi, bütün takımı bir bütün halinde ele alan, sadece o 

takım için çalışan hipnoterapistler bulunmaktadır (https://hypnotistanbul.com/sporcular-icin-

hipnoz/). 

Dr. Ikai ve Dr. A. H. Steinhaus 1961 yılında Some Modifying the Expression of Human 

Strength adlı çalışmalarında, sporcuların hipnoz altındayken çok güçlü olduklarını ve 
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güçlerini neredeyse tamınını kullandıklarını belirtmişlerdir. Sporcuların hipnoz 

durumundayken normal performanslarına göre maksimum güçlerinden %30 daha fazla bir 

ağırlık kaldırabildiklerini ortaya koymuşlardır. Hipnozun sporcu performansına olan etkisi 

anlaşılmadan önce sporcuların sadece fiziksel olarak teknik ve kondiyon özelliklerinin 

geliştirilerek maksimum performansa ulaşabileceğine inanılmaktaydı. Hipnozun sporcunun 

performansına olan etkisi kanıtlandıktan sonra bu düşünce değişmiştir 

(http://www.degisimhipnoterapi.com/spor-performansa-guclu-hipnoz-etkisi/). 

Dr. Lee Pulos, “Hipnoz ve Ötesi” adlı kitabında, bilinçaltının daha önce edinmiş olduğu 

bilginin, performansı nasıl artıracağını da araştırmıştır. “Olimpiyat koşucusu bir kadın atletle 

çalıştım. Kendisi Mexico City’de olimpiyat oyunlarındaki bir antrenman koşusunda gayri 

resmi 100 metre dünya rekorunu kırmıştı. Ama şimdi aynı performansı yeniden 

gösteremiyordu ve kendisinden daha düşük seviyede olduğunu kabul ettiği atletler tarafından 

geçildiği için formunu kaybettiğini düşünüyordu. Vancouver’deki Simon Fraser 

Üniversitesi’ne bağlı fiziksel dayanıklılık laboratuvarında onunla çalışma yaptık. Bir 

antrenman aletinin üstünde koşuyormuş gibi varsayılarak bir EKG cihazına ve solunum hız ve 

miktarını ölçen spirometreye bağlandı. Kendisine hipnoz uygulandı, hem start hem de 200 ve 

300 metre koşu çalışmaları için zihinsel (mental) bir antrenmana alındı. Kaslarındaki 

görülebilir gerilmelerin yanı sıra, bağlandığı cihaz da dikkate değer değişmeler kaydediyordu. 

Solunum hız ve miktarı maksimum tempodaki bir koşu düzeyindeydi. Kalbi yüzde yüz on iki 

daha hızlı atıyordu. Hayatının en iyi performansını sergilediği Mexico City’deki o koşuya 

hipnotik olarak geri dönmüştü. Şimdi koşuyu adeta ağır çekim izleyebiliyor ve yarışın 

ayrıntılarını görebildiği gibi bedenindeki duyumları da hissedebiliyordu. Trans 

imajinasyonundan çıkarıldıktan sonra neden o derece iyi bir performans gösterdiğinin ve 

antrenmanıyla ilgili tüm ayrıntıların hemen farkına vardı. 

Bir Sovyet atletizm takımı dört gruba ayrılmıştır: İlk grup eğitim süresinin tamamını eğitimle 

değerlendirmiştir. İkinci grup bu sürenin % 75 ‘ini eğitimle değerlendirmiş, kalan%25’lik 

süre içinde ise imgeleme yaparak sporda yapabilmeyi istedikleri hareketleri ve elde etmek 

istedikleri başarıları tam olarak zihinlerinde canlandırmıştır. Üçüncü grup eğitim süresinin 

%50’sini eğitime, diğer % 50’sini imgelemeye ayırmıştır. Dördüncü grup ise bu sürenin 

%25’ini eğitime, % 75 ‘ini de imgelemeye ayırmıştır. Bu dönemin sonunda, olimpiyat 

sonuçlarında, New York, Lake Placid’deki, 1980 Kış Olimpiyatları’nda uygulamadaki en 

büyük başarıyı dördüncü grup gösterdi ve onları sırasıyla üçüncü, ikinci ve birinci gruplar 

izlemiştir(http://www.degisimhipnoterapi.com/hipnoz-ve-spor-performans-uzerine-birkac-

arastrima/). 

Hipnoz geçmişte ve günümüzde sporcuların performansını artırmak için kullanılan 

yöntemlerden biridir. Diğer mental çalışmalar gibi hipnoz da, sporcunun performansını en üst 

düzeye ulaştırmayı hedefler. Burada önemli olan noktalardan birisi, sporcuların 

performanslarını en üst düzeye getirmek steroit türevi ilaçlar yani doping yapmalarıdır. Bu 

yüzden başta hipnoz olmak üzere diğer mental çalışmalarında dopingsel bir yanı var mıdır? 

Sorusu insanın aklına geliyor. Bu konu ile ilgili daha ayrıntılı bilgi ilerleyen bölümlerde 

verilecektir. 

 

SONUÇ 

Yapılan literatür okumaları sonunda, hipnozun sporcuların performansını olumlu yönde 

etkilediği anlaşılmıştır. Hipnoz sayesinde sporcular performanslarını olumsuz yönde etkileyen 

kaygı ve stres gibi olumsuz duygu durumlarının üstesinden gelebilmektedir. Ayrıca 

sporcuların teknik ve taktik gelişiminde de hipnozdan faydalanılmaktadır. 
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ÖZET 

Sporcular performanslılarını artırmak ve yeteneklerini geliştirmek için birçok yöntem 

kullanırlar. Zihinsel antrenman uygulamasında bunlardan biridir. Zihinsel Antrenman, 

sporcunun bir hareketi beceriyi yapmadan önce zihninde yoğun ve canlı bir şekilde 

canlandırarak hareketi öğrenmesi ve geliştirmesi şeklinde tanımlanır. Zihinsel antrenman 

kavramı, bir bireyin iç ve dış, zihinsel ve fiziksel davranış ve deneyimlerini kontrol etme ve 

değiştirmeyi amaçlayan psikolojik tekniklerin bütününü ifade eder. Zihinde canlandırma 

antrenmanı öncesi yapılması gerekenler şunlardır;  Hedef Belirleme, Gevşeme Çalışması, 

Konsantrasyon ve Dikkat, İçsel Konuşma, Özgüven Oluşturma. Zihinde canlandırma 

antrenmanlarının kullanıldığı durumlar şunlardır; Spor dalına ait becerileri öğrenmek ve 

geliştirmek için, Hataları düzeltmek için, Sportif strateji oluşturmak için, Yarışmaya hazırlık 

için, Zihinsel beceri oluşturma ve geliştirme, Performans becerilerini otomatikleştirmek 

için ve Sakatlıkların iyileşmesine yardımcı olmak için. Yapılan bu çalışmanın amacı, 

sporcuların performans ve beceri gelişiminde zihinsel antrenmanın önemini ortaya koymaktır. 

Yapılan bu araştırma, tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modeli, geçmişte ya da halen var 

olan bir durumu, var olduğu şekliyle tanımlamayı amaçlayan bir yöntemdir. Yapılan 

okumalar sonunda, birçok sporcunun zihinsel antrenman tekniğini kullandıkları ve 

performanslarını üst düzeye çıkardıkları belirlenmiştir. Zihinsel antrenman sayesinde birçok 

sporcu üst düzeyde başarılar elde etmiştir. Rawlings, Chen ve Yilk 1972 yılındaki 

çalışmalarında, zihinsel antrenman yapmanın performansı olumlu yönde geliştirdiğini 

bulmuşlardır. Fallby’nin (2003) 2000 Sidney Olimpiyatlarına katılan 121 İsveçli sporcu 

üzerinde yaptığı çalışmada sistematik olarak zihinsel beceri antrenmanı yapan sporcuların 

daha iyi ruh hali ve etkili hedef belirleme ile yarışmalara katıldıkları ve daha başarılı 

olduklarını belirlemişlerdir. Jean Williams, 1984 Los Angeles Olimpiyatları’na giden 235 

Kanadalı sporcunun %99’unun zihinsel antrenman uygulamalarını kullandığını belirtmiştir. 

Hall ve arkadaşları yaptıkları bir araştırmada, zihinde canlandırma antrenmanlarında 

kinestetik ve görsel ögeleri kullanmanın yoğunluğunun ve yararının spor dallarına göre 

farklılık göstereceği tespit etmişlerdir. Colorado Üniversitesinde yapılan bir deneyde bir 

kayak sporcusundan bir yarışmadaymış gibi kaymasını zihninden canlandırması istenmiştir. 

Sporcunun zihninde canlandırma yaptığı sırada kayakçı sanki kayıyormuş gibi kollarında ve 

bacaklarında benzer elektriksel uyarımlar olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: zihinsel antrenman, performans, sporcu.  

 

ABSTRACT 

Athletes use many methods to increase their performance and improve their abilities. Mental 

training app is one of them. Mental Training is defined as an athlete's learning and 

development of a movement by visualizing it intensely and vividly before performing the 

skill. The aim of this study is to reveal the importance of mental training in the performance 

and skill development of athletes. The concept of mental training refers to the whole of 
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psychological techniques aimed at controlling and changing an individual's internal and 

external, mental and physical behavior and experiences. Things to do before the mind-

enhancing training are as follows; Goal Setting, Relaxation Practice, Concentration and 

Attention, Conversation, Build Self-Confidence. The situations in which mental visualization 

exercises are used are as follows; To learn and develop sporting skills To correct mistakes To 

create sporting strategies For competition preparation To build and develop mental skills To 

automate performance skills To assist in the recovery of injuries.  In this research, scanning 

model was used. The scanning model is a method that aims to describe a past or present 

situation as it exists. At the end of the readings, it was determined that many athletes used the 

mental training technique and maximized their performance. Thanks to mental training, many 

athletes have achieved high levels of success. Rawlings, Chen and Yilk found in their study in 

1972 that mental training improves performance in a positive way. In the study conducted by 

Fallby (2003) on 121 Swedish athletes participating in the 2000 Sydney Olympics, it was 

determined that the athletes who systematically trained mental skills participated in 

competitions with better mood and effective goal setting and were more successful. Jean 

Williams stated that 99% of the 235 Canadian athletes who went to the 1984 Los Angeles 

Olympics used mental training practices. Hall et al., in a study they conducted, determined 

that the intensity and benefit of using kinesthetic and visual elements in mental visualization 

training would differ according to sports branches. In an experiment conducted at the 

University of Colorado, a skier was asked to visualize skiing as if he were in a competition. It 

has been determined that there are similar electrical stimulations in the arms and legs of the 

skier as if he were skiing while he was visualizing in his mind. 

Keywords: mental training, performance, athlete. 

 

GİRİŞ 

Sporda yapılan zihinsel çalışmaların amacı, sporcuların branşlarına ait teknik becerilerin 

gelişmesini sağlamak ve sporcuların performanslarını olumsuz yönde etkileyen kaygı ve stres 

gibi olumsuz psikolojik faktörleri asgari düzeye düşürmektir. Bu amaçlardan farklı olarak da 

sakatlık döneminde fiziksel olarak yapamadığı çalışmaları zihinsel antrenmanlarla yaparak 

performanslarının düşmesini engellemektir.  

 

ZİHİNSEL ANTRENMAN 

Zihinsel Antrenman, birçok şekilde tanımlanabilir. Bunun nedeni ise birden farklı durumlarda 

kullanılıyor olmasından kaynaklanmaktadır. 

Zihinsel Antrenman, sporcunun bir hareketi beceriyi yapmadan önce zihninde yoğun ve canlı 

bir şekilde canlandırarak hareketi öğrenmesi ve geliştirmesi şeklinde tanımlanır. Farklı bir 

şekilde tanımlayacak olursak Zihinsel antrenman, sporcunun yarışma ve antrenman anında 

oluşabilecek olumsuz ve olumlu durumlara karşı yapılması düşünülen hareketin uygulama 

olmaksızın planlı ve yoğun bir şekilde zihinde canlandırılmasıdır. Zihinsel antrenman, 

sporcunun vücudu bilinçli hareketlerinin tamamında beyin tarafından verilen emirlere uyar  

(Şinoforoglu, 2006). 

Zihinsel antrenman kavramı, bir bireyin iç ve dış, zihinsel ve fiziksel davranış ve 

deneyimlerini kontrol etme ve değiştirmeyi amaçlayan psikolojik tekniklerin bütününü ifade 

eder (aktaran: Aslan, 2015). Zihinsel antrenman çalışmaları sayesinde, sporcular branşlarına 

ait becerileri daha hızlı ve doğru bir şekilde öğrenirler. Örneğin, genç bir artistik patinaj 

sporcusu, üçlü parmak ucu sıçrayışını öğrenme sürecinde, her düşüşünde korku ve acı 
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duygularını hissedebilir. Bu durumda öğrenmede isteksizlik ve sporcunun kendisine olan 

özgüveni zarar görebilir. İşte tam burada, psikolojik destek ve zihinde hareketin doğru şekilde 

betimleme çalışmaları sporcuya büyük faydalar sağlayacaktır (Martin, 2011). Zihinde 

canlandırma antrenmanları, sporcunun beklenmedik durumlar karşısında birden fazla zihinsel 

plan oluşturmasına yardımcı olur (Burton ve Raedeke 2008). Psikolojik Beceriler Hipotezi 

zihinde canlandırma antrenmanlarının; konsantrasyon, endişe ve kaygıyı azaltma, özgüveni 

yükseltme ve fiziksel performansı olumlu yönde etkileme gibi özellikleri olduğunu 

söylemektedir (Weinberg ve  Gould 2003).  

Colorado Üniversitesinde yapılan bir deneyde bir kayak sporcusundan bir yarışmadaymış gibi 

kaymasını zihninden canlandırması istenmiştir. Sporcunun zihninde canlandırma yaptığı 

sırada kayakçı sanki kayıyormuş gibi kollarında ve bacaklarında benzer elektriksel uyarımlar 

olduğu belirlenmiştir (Martin ve Pear, 2011). Zihinde canlandırma antrenmanında önemli olan 

bir nokta hayali yapılan şeyi olumlu olarak yapmaktır. Olumsuz hayaller ise performansı 

olumsuz şekilde etkilemektedir. Başarılı ve şampiyon olan pek çok sporcu zihinsel antrenman 

yaptığını belirtmiştir. (Schmidt, 1991). 

1980’li yıllara kadar spor psikolojisi alanında çalışan akademisyenler zihinsel çalışmalarla 

beceri öğrenimine şüphe ile bakmışlardır. Ancak 1980’li yıllarda yapılan çalışmalar ile beceri 

öğreniminde zihinsel çalışmaların önemli olduğu anlaşılmıştır (Şinoforoglu, 2006). 

 

KONU İLE İLGİLİ YAPILAN BAZI ÇALIŞMALAR  

Rawlings, Chen ve Yilk 1972 yılındaki çalışmalarında, zihinsel antrenman yapmanın 

performansı olumlu yönde geliştirdiğini bulmuşlardır. Zihinsel çalışma yapmayan   grupta   

önemli bir gelişme   bulamamışlardır (aktaran, Bayar, 1997). Fallby’nin (2003) 2000 Sidney 

Olimpiyatlarına katılan 121 İsveçli sporcu üzerinde yaptığı çalışmada sistematik olarak 

zihinsel beceri antrenmanı yapan sporcuların daha iyi ruh hali ve etkili hedef belirleme ile 

yarışmalara katıldıkları ve daha başarılı oldukları görülmektedir  (Fallby, 2003). Kalkavan ve 

Arkadaşlarının 1998 yılında tenis sporcuları üzerine yaptıkları çalışmada, sadece uygulama 

yapan sporculara nazaran uygulama ve zihinsel antrenman çalışmasını beraber yapan 

sporcuların öğrenimde ve spor becerilerini kullanmada daha başarılı olduklarını bulmuşlardır 

(aktaran, Şinoforoglu, 2006). Jean Williams, 1984 Los Angeles Olimpiyatları’na giden 235 

Kanadalı sporcunun %99’unun zihinsel antrenman uygulamalarını kullandığını belirtmiştir 

(Williams 2006). 

Jarus ve Ratzon 3 farklı yaş grubundaki kişilerin zihinde canlandırma antrenmanlarını motor 

koordinasyon açısından incelemişlerdir. Gruplar şu şekilde belirlenmiştir: Çocuklar 9 yaş, 

yetişkinler 21-40 yaş arası, yaşlılar 65-70 arası olarak belirlenmiştir. Zihinde canlandırma 

antrenmanında bulunan sonuçlarda, yaşlı gurubun fiziksel antrenmanı ile zihinsel antrenmanı 

arsında reaksiyon zamanı açısında kayda değer bir azalma olduğu diğer gruplarda ise fiziksel 

antrenmanın reaksiyon zamanı ile zihinsel antrenmanın reaksiyon zamanı arasında çok büyük 

bir fark olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu durum genç sporcuların bu açıdan avantajlı olduğunu 

göstermektedir (Jarus ve Ratzon 2000). 

Calmels ve Fournier’ in 20 jimnastikçi üzerinde yapmış olduğu bir çalışmada, akrobatik ve 

koreografik bölümlerden oluşan zihinde canlandırma antrenmanlarını gerçekte yaptıkları 

hızdan daha hızlı bir şekilde imgelemeleri istenmiştir. Zihinde canlandırma zamanının bu 

şekilde hızlandırılması antrenmanın içeriğine, bilişsel ve motivasyonel fonksiyonlarına, ön 

hazırlık dönemine ve algılanan zorluk derecesine olumlu katkı yaptığı tespit edilmiştir 

(Calmels ve Fournier, 2001).  
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Smyth ve Waller’ ın dağcılar üzerinde yaptığı bir araştırmada sporculara iki farklı kaya 

tırmanışı parkuru için zihinde canlandırma antrenmanı yaptırmıştır. Sporculara görsel zihinde 

canlandırma ögelerinin yoğun olduğu dikey bir rotayı ve kinestetik zihinde canlandırma 

ögelerinin yoğun olduğu yatay bir rotayı imgelemeleri istenmiştir. Araştırma sonucuna göre, 

sporcular her iki rotayı da gerçekte tamamladıkları süreden daha uzun sürede 

tamamlamışlardır. Bu durum her iki açıdan yapılan zihinde canlandırma antrenmanının da 

motorik özellikler üzerinde etkisinin olduğunu göstermektedir (Vernon 2009). 

Harris ve Robinson’un karate sporcularında yaptığı bir çalışmada, içsel ve dışsal zihinde 

canlandırma sırasındaki kassal uyarılmayı ölçmüşlerdir; içsel zihinde canlandırmada verilen 

sportif durum imgelenirken hisler ve duygular üzerinde durulmuş, dışsal zihinde 

canlandırmada ise sporcular verilen sportif durumu kendilerini dışarıdan izleyerek 

imgelemişlerdir. Araştırma sonuçlarında; içsel zihinde canlandırmanın, dışsal zihinde 

canlandırmaya göre daha fazla EM aktivitesine neden olduğu görülmüştür. Araştırmada çıkan 

bir başka sonuç ise, katılımcıların zihinde canlandırmayı kontrol etme beceri ile ilgilidir. 

Burada katılımcıların %61’i içsel zihinde canlandırmadan dışsala kolaylıkla geçiş 

yapabildiklerini belirtmişlerdir. Zihinde canlandırma antrenmanlarında tecrübeli olan grup 

(%77.8) daha az tecrübeli gruba (%50) göre içsel zihinde canlandırmayı tecrübeli grubun 

%55.6’ sı, daha az tecrübeli grubun da %27.8’i içsel zihinde canlandırmadan dışsala kolay bir 

şekilde geçiş yapabildiklerini belirtmişlerdir (Morris ve ark, 2005). 

Wang ve Morgan’ın, kasıtlı olmayan tesadüfi örneklem seçimi yöntemiyle belirlenen 18 yaş 

üstü üniversite öğrencisi ve mezunu sporcu öğrenciler üzerinde yapmış olduğu bir başka 

psiko-fizyolojik araştırmada sporculardan rahatlıkla kaldırabilecekleri bir el ağırlığı ile 

kollarına ekstansyon (dumbell curl) yapmaları istenmiştir. Wang ve Morgan bu çalışmanın 

zihinde canlandırılması sırasında sporcuların oksijen tüketimlerini, bir dakikalık solunum 

hacimlerini, solunum hızlarını ve değişim oranlarını, kalp atım sayılarını, sistolik ve diastolik 

kan basınçlarını ölçmüşlerdir. Katılımcılara hem içsel hem de dışsal zihinde canlandırma 

yaptırılmıştır. Antrenman sırasında sporculara “şu anda ağırığı kaldırıp kol kaslarını 

kasıyorsun”, “kalp atım sayın yükseliyor”, “nefes alış verişin değişiyor” gibi telkinlerde 

bulunulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre içsel ve dışsal zihinde canlandırma arasında 

yukarıda sayılan kriterler açısından kayda değer bir fark görülememiştir. Belirgin tek fark 

içsel ve dışsal zihinde canlandırma üzerinde sporcuların kontrol becerileri ile ilgilidir. Buna 

göre sporcuların içsel zihinde canlandırmadaki psiko-fizyolojik tepkileri, dışsal zihinde 

canlandırmaya göre daha belirgin ve fazladır. Görsel ve kinestetik zihinde canlandırmanın 

farklı sinir ağlarını işlevsel olarak gerçek aktiviteye eşdeğer ölçüde oluşturduğu ortaya 

çıkmıştır (Tazegül, 2021).  

Hall ve arkadaşları yaptıkları bir araştırmada, zihinde canlandırma antrenmanlarında 

kinestetik ve görsel ögeleri kullanmanın yoğunluğunun ve yararının spor dallarına göre 

farklılık göstereceği tespit etmişlerdir. Örneğin Amerikan futbolu, buz hokeyi, futbol, duvar 

tenisi, jimnastik, artistik patinaj sporları üzerinde yaptıkları bir çalışmada, jimnastik, artistik 

patinaj ve duvar tenisi sporcularının Amerikan futbolu, futbol ve buz hokeyi sporcularına göre 

daha fazla kinestetik zihinde canlandırma yaptıklarını ortaya koymuşlardır (Hall ve ark,1998). 

Barr ve Hall’ ın yaptığı bir başka çalışmada üst düzey kürek sporcularının acemi kürek 

sporcularına göre daha fazla kinestetik zihinde canlandırma antrenmanı yaptıkları, üst düzey 

kano sporcularının da kinestetik zihinde canlandırmayı görsel zihinde canlandırmaya göre 

daha sık kullandıkları ortaya çıkmıştır (Morris ve ark. 2005). 

Edmund Jacobson’ un yapmış olduğu bilimsel çalışmalarda, Jacobsan kolun büküldüğünü 

zihinde canlandırmanın, kol bükücü kaslarda ölçülebilir kasılmalar meydana getirdiğini ortaya 

koymuştur (Jacobson 1931). Jacobson’ un yapmış olduğu çalışmalar birçok bilim insanı 
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tarafından desteklenmiştir (Tazegül, 2021). 1980 yılında Richard Suinn kayak sporcuları 

üzerinde bir deney yapmıştır. Suinn, kayak sporcularının bacaklarına emg cihazı diyotlarını 

bağlamıştır ve aktivite esnasında ölçümler yapmıştır. Aynı ölçümleri sporcuların kaymayı 

zihinlerinde canlandırdıkları esnada da yapmıştır. Her iki ölçüm sonuçlarında birbirine çok 

yakın matematiksel veriler ortaya çıkmıştır. Yapılan zihinde canlandırma çalışmaları fiziksel 

antrenmanın hiçbir zaman yerine geçmemektedir. Fakat düzenli olarak yapılan ve berrak 

imgelerin kullanıldığı zihinde canlandırma çalışmaları motor kortekste motor tasarımı 

arttırmada olumlu sonuçlar meydana getirmektedir. Bunun sonucunda da fiziksel antrenmana 

ve performans artışına olumlu katkı sağlamaktadır (Tazegül, 2021). 

 

KUNZE’YE GÖRE ZİHİNSEL ANTRENMAN 

Kunze’ye göre zihinsel antrenman 3 değişik şekilde yapılmaktadır. Bunlar: 

1.  Bireyin, bir hareket akışı üzerinde kendi kendine konuşması: Diğer bir anlatımla, 

yapılacak harekete ilişkin bilgilerin sessiz şekilde ve tümüyle gözden geçirilmesi biçiminde 

yapılan antrenman (subvokal antrenman) 

2.  Başka bir kişinin yaptığı hareketlerin gözlenmesi: Yani bir hareket örneğinin sık sık ve 

yoğun şekilde düşünülmesi (gizli algılama antrenmanı) 

3. Herhangi bir becerinin yapılış biçiminin,     kişinin kendisi tarafından düşünülmesi ve 

zihinde canlandırılması: Bu şekilde yapılacak bir çalışma ile,   daha önce öğrenilen 

becerilerin uygulanmasına ilişkin bilgiler birlikte hissedilecektir (düşün devimsel antrenman) 

(aktaran. Şinoforoglu, 2006). 

 

KENDİ KENDİNE KONUŞMA ANTRENMANI 

Bu antrenman şeklinde, bir sporcu yapmakta zorlandığı herhangi bir hareketi yaparken veya 

herhangi bir hareketi mükemmel hale getirmek için yapılacak hareketin nasıl yapılması 

gerektiğini kendi kendine talimatlar vererek kendi kendine konuşmasıdır. Örnek olarak 

güreşte tek dalma tekniğini yanlış yapan bir güreşçi, tek dalma tekniğini düşünerek kendi 

kendine daha aşağıdan dolmalıyım, dalmadan önce rakibimin dengesini bozmalıyım gibi 

şeklinde konuşması bu yönteme örnek olarak gösterilebilir (İkizler ve Karagözoğlu, 1997). 

Kendi kendine konuşma antrenmanı kavrama kontrolünün temelini oluşturur.  Neredeyse 

bütün sporcular kendi kendine konuşma çalışması yapar. Mahoney ve Avener’in (1987) 

Olimpik Jimnastikçiler üzerinde yaptığı çalışmalarda,  elit sporcuların bir hayli kendi kendine 

konuşma antrenmanı yaptığı belirlenmiştir. Kendi kendine konuşmanın (yapabilirim, kafanı 

dik tut vs.) sözlü inandırıcılık kadar etkili olduğu görülmüştür. Highlen ve Bennet’in  (1983)  

yaptığı araştırmada Pan Amerikan Oyunlarında dereceye giren dalgıçların, dereceye 

giremeyenlere oranla daha fazla pozitif kendi kendine öğrenim ve daha az kendini övme 

kullandıklarını gözlemlenmiştir.  Orlick ve Partington  (1988)  Olimpik sporcuların yarışma 

öncesi hazırlığın bir parçası olarak sıklıkla pozitif kendini ifade kullandıklarını 

gözlemlemişlerdir (aktaran. Şinoforoglu, 2006). 

2003 yılında Hatzigeorgeadis ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmaya göre, kendi 

kendine konuşma antrenmanı yapan su topu oyuncularının hedefe vurma becerilerini olumlu 

yönde geliştirdiğini belirlemiştir. 
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GİZLİ ALGI ANTRENMANI 

Bu antrenman yöntemi, genel olarak iki şekilde yapılabilir. Sporcu herhangi bir hareketi 

zihninde yaparken bir başka sporcunun kendisini izlediğini hayal eder. Genellikle izleyen 

sporcu şampiyon bir sporcudur ya da o tekniği en iyi şekilde yapan bir sporcudur. Ayrıca 

sporcu zihninden öğrenmek istediği tekniği en iyi şekilde yapan sporcuyu zihninde tekniği 

yaparken de izler. Bu da sporcunun geliştirmek istediği tekniğin ya da geliştirmek istediği 

özelliğin gelişmesine katkı sağlar. Gizli algı antrenmanını örnekle açıklarsak, bir güreşçi 

künde tekniğini iyi bir şekilde öğrenip ve geliştirmek istiyor. Bunun için öncelikle zihninde 

kendisi künde tekniğini yaparken, künde tekniğinde ustalaşan bir sporcunu kendisini 

izlediğini hayal eder. Bundan farklı olarak da sporcu zihninde künde tekniğinde usta olan 

sporcunun tekniği uygulayış şeklini canlandırabilir (İkizler ve Karagözoğlu, 1997). 

 

KENDİNİ HAYAL ETME ANTRENMANI 

Bu antrenman şeklinde sporcu, branşına ait bir hareketi kendisinin nasıl yapması gerektiğini 

hayal eder. Sporcu bu işlem sırasında, daha önceki tecrübe ve deneyimlerinden de 

yararlanmalıdır (İkizler ve Karagözoğlu, 1997). Bu yöntemi kullanırken sporcu, tekniği hayal 

ettiği zaman diliminde her şeyi en ayrıntılı şekilde zihninde canlandırmalıdır ( Gill, 2017). 

 

ZİHİNDE CANLANDIRMA FAKTÖRLERİ 

Sporcuların mükemmel düzeyde zihinde canlandırma yapabilmesi için birçok önemli faktör 

bulunmaktadır. Bu faktörler aşağıda verilmiştir. 

 

GÖRSEL FAKTÖRLER 

Sporcunun zihninde yaptığı canlandırma, görsel bir resim ya da bir film şeridi gibidir. Bu 

yüzden sporcu zihninde canlandırdığı teknik ya da her neyi canlandırıyorsa gerçekle özdeş 

olmalı ve yaşanabilecek durumların tasarlanması gerekir. Sporcu zihninde canlandırdığı şeyi 

ne kadar canlı ve gerçekçi canlandırırsa o denli zihinsel antrenmanın faydasını görür (Singer 

ve ark. 1993). 

 

İŞİTSEL FAKTÖRLER 

Sporcu zihnide canlandırdığı tekniğin ya da başka ne canlandırıyorsa işitsel öğelerle de 

yararlanmalı. Bu durumu örnekle açıklayacak olursak, rakibine tek dalacak bir güreşçi bunu 

zihninde canlandırırken rakibini bozarken yaptığı tekniklerin sesini, rakibini iterken rakibini 

zorlanma sesini ve kendi mücadelesinin sesini duymalıdır (Şinoforoglu, 2006). 

 

DOKUNSAL DENEYİMLER 

Dokunsal deneyimler sporcuların duygularını ve beden hareketlerini kapsamaktadır. Zihinde 

canlandırma çalışması yaparken sporcu, model aldığı sporcu gibi düşünür, hisseder, model 

alınan sporcu gibi hareket yapar, onun gibi vücut hareketleri yaparak beceriyi kendine transfer 

eder. Burada önemli olan noktalardan birisi sporcunun canlandırmayı dış dünyadakine benzer 

şekilde yapmasıdır. Sporcu model aldığı sporcuyu zihninde ne kadar bire bir canlandırırsa o 

kadar verim elde eder (Şinoforoglu, 2006). 
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ZİHİNDE CANLANDIRMA YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 

NOKTALAR 

Bütün duyu organlarını kullanımı 

Muhtemel olaylara hazırlanmalı ve son derece gerçekçi olunmalı 

Zihinde Canlandırma Antrenmanı Öncesi Yapılması Gerekenler 

1. Hedef Belirleme  

2. Gevşeme Çalışması  

3. Konsantrasyon ve Dikkat  

4. İçsel Konuşma  

5. Özgüven Oluşturma  

Zihinde Canlandırma Antrenmanlarının Kullanıldığı Durumlar  

1. Spor dalına ait becerileri öğrenmek ve geliştirmek için 

2. Hataları düzeltmek için 

3. Sportif strateji oluşturmak için 

4. Yarışmaya hazırlık için  

5. Zihinsel beceri oluşturma ve geliştirme  

6. Performans becerilerini otomatikleştirmek için 

7. Sakatlıkların iyileşmesine yardımcı olmak için  

Zihinde Canlandırmanın Kullanım Zamanları  

Antrenmandan önce ve sonra zihinde canlandırma kullanımı 

Yarışamadan öncesi ve sonra zihinde canlandırma kullanımı  

Yarışma sırasında zihinde canlandırma kullanımı: 

Zihinde Canlandırmayı Etkileyen Faktörler  

1. Becerilerin zorluk düzeyi  

2. Sporcunun zihinde canlandırma yeteneği  

3. Yaş  

4. Zihinde canlandırmanın içeriği  

 

SONUÇ 

Yapılan literatür okumaları sonunda, zihinsel antrenmanın birden fazla şekilde 

uygulanabildiği anlaşılmıştır.  Zihinsel antrenman sayesinde sporcular branşlarına ait teknik 

ve taktikleri daha kısa sürede ve doğru şekilde öğrene bilmektedirler. Ayrıca zihinsel 

antrenman sporcuların performansını olumsuz etkileyen yarışma kaygısı gibi psikolojik 

faktörlerin giderilmesinde de kullanılmaktadır.  Yine sporcuların sakatlık dönemlerinde de 

performans kaybını önlemek içinde zihinsel antrenmandan faydalanılmaktadır.  
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Yüzilliklər boyu Abşeron yarımadası, o cümlədən, Bakı bütün dünyada neft diyarı kimi tanınıb, 

məşhurlaşıb, səyyahların, iş adamlarının diqqətini özünə cəlb edib. Azərbaycan əlverişli 

coğrafi-strateji mövqeyə malik olması ilə yanaşı, həm də zəngin karbohidrogen ehtiyatlarına 

malikdir. Araşdırmalar göstərir ki, hələ eramızdan əvvəl VII-VI əsrlərdə Abşeronda neft 

çıxarılırmış. Orta əsrlər dövründən başlayaraq isə ibtidai üsullarla neft quyularının qazılmağa 

başlanıldığı,  neftdən və qazdan məişətdə istifadə edildiyi məlumdur.  

Tarixin sonrakı inkişafı dövründə də Bakı və ətraf ərazilərdə neft çıxarılmasına davam edilmiş 

və bu sahədə texnologiya təkmilləşdirilərək istehsal artırılmışdır. Bu mövzuya həsr etdiyimiz 

məqalənin ilk hissəsində Bakı şəhərinin neft tarixinə qısa nəzər salınmış, bu tarixi prosesin 

gedişatı izlənmişdir. İkinci hissədə isə müstəqilliyimizin ilk dövrlərində neft və qaz sənayesi 

tariximiz araşdırılmış, bu sahənin bu günkü inkişaf səviyyəsinə gəlib çatdığı yolu qısa şəkildə 

göstərməyə çalışmışıq. 

SSRİ dağıldıqdan sonra Azərbaycan təbii sərvətlərin sərbəst olaraq istifadə etmək və  dünya 

bazarına çıxarmaq imkanı əldə etdi.  Son 30 ildə xalqımızın nail olduğu ən böyük uğurlardan 

biri müstəqilliyin əldə olunmasından sonra, sözsüz ki, yeni neft strategiyasının Azərbaycan 

dövlətinə verdiyi siyasi və iqtisadi dividendlərdir.  Neft-qaz siyasətində bu strategiyanın əsas 

mahiyyəti və məqsədi onun Azərbaycan dövlətinin və xalqının milli maraqlarına xidmət etməsi 

və onunla uzlaşması idi. Neft Azərbaycanın əsas iqtisadi sərvəti olmaqla bərabər , bu sahəyə 

qoyulan kapitalla ölkə iqtisadiyyatının başqa sahələrinin də inkişafına təkan vermiş oldu. Məhz 

bu strategiyanın uğurla reallaşmasının nəticəsi olaraq dünyanın aparıcı neft şirkətləri Xəzərin 

Azərbaycan sektorunda neft hasilatına cəlb olundular. Bununla yanaşı xarici yardımlar ve 

kreditlərin də həcmində gözəçarpan dəyişiklik oldu. 1994-cü il sentyabr ayının 20-də Bakının 

Gülüstan sarayında 7 xarici ölkəni təmsil edən beynəlxalq şirkətlərlə Azərbaycan Dövlət Neft 

Şirkəti Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı Azəri, Çıraq və Günəşli yatağının dərinlikdə 

yerləşən hissəsinin birlikdə işlənməsi və Neft Hasilatının Pay Bölgüsü haqqında saziş 

imzalandı. “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanması və uğurla həyata keçirilməsi istiqamətində 

görülmüş işlər nəticəsində Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə nüfuzu xeyli yüksəlmişdir. Əsrin 

müqaviləsinin imzalanması münasibətilə ABŞ prezidenti Bill Klinton 1994-cü ilin sentyabrın 

20-də Ağ Evdən göndərdiyi teleqramda yazırdı: “Birləşmiş Ştatlar tarixində bu növ sazişlər 

içərisində ən böyüyü olan bu müqaviləni alqışlayır. O bütün tərəflər üçün mənfəətli olacaq və 

ölkələrimiz arasında artmaqda olan iqtisadi ticarət əlaqələrinin möhkəmlənməsinə xidmət 

edəcəkdir” İlkin neftin hasil olunmaga başlanması Azərbaycanı dünyanın neft ixrac edən 

ölkəsinə çevirdi. Düzgün və ardıcıl yerinə yetirilən siyasət nəticəsində indi Azərbaycan bütün 

dünyada enerji təhlükəsizliyi məsələlərində etibarlı və strateji tərəfdaş kimi tanınır. 
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ÖZET 
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coğrafi-strateji mövqeyə malik olması ilə yanaşı, həm də zəngin karbohidrogen ehtiyatlarına 

malikdir. Araşdırmalar göstərir ki, hələ eramızdan əvvəl VII-VI əsrlərdə Abşeronda neft 

çıxarılırmış. Orta əsrlər dövründən başlayaraq isə ibtidai üsullarla neft quyularının qazılmağa 

başlanıldığı,  neftdən və qazdan məişətdə istifadə edildiyi məlumdur.  

Tarixin sonrakı inkişafı dövründə də Bakı və ətraf ərazilərdə neft çıxarılmasına davam edilmiş 

və bu sahədə texnologiya təkmilləşdirilərək istehsal artırılmışdır. Bu mövzuya həsr etdiyimiz 

məqalənin ilk hissəsində Bakı şəhərinin neft tarixinə qısa nəzər salınmış, bu tarixi prosesin 

gedişatı izlənmişdir. İkinci hissədə isə müstəqilliyimizin ilk dövrlərində neft və qaz sənayesi 

tariximiz araşdırılmış, bu sahənin bu günkü inkişaf səviyyəsinə gəlib çatdığı yolu qısa şəkildə 

göstərməyə çalışmışıq. 

SSRİ dağıldıqdan sonra Azərbaycan təbii sərvətlərin sərbəst olaraq istifadə etmək və  dünya 

bazarına çıxarmaq imkanı əldə etdi.  Son 30 ildə xalqımızın nail olduğu ən böyük uğurlardan 

biri müstəqilliyin əldə olunmasından sonra, sözsüz ki, yeni neft strategiyasının Azərbaycan 

dövlətinə verdiyi siyasi və iqtisadi dividendlərdir.  Neft-qaz siyasətində bu strategiyanın əsas 

mahiyyəti və məqsədi onun Azərbaycan dövlətinin və xalqının milli maraqlarına xidmət etməsi 

və onunla uzlaşması idi. Neft Azərbaycanın əsas iqtisadi sərvəti olmaqla bərabər , bu sahəyə 

qoyulan kapitalla ölkə iqtisadiyyatının başqa sahələrinin də inkişafına təkan vermiş oldu. Məhz 

bu strategiyanın uğurla reallaşmasının nəticəsi olaraq dünyanın aparıcı neft şirkətləri Xəzərin 

Azərbaycan sektorunda neft hasilatına cəlb olundular. Bununla yanaşı xarici yardımlar ve 

kreditlərin də həcmində gözəçarpan dəyişiklik oldu. Düzgün və ardıcıl yerinə yetirilən siyasət 

nəticəsində indi Azərbaycan bütün dünyada enerji təhlükəsizliyi məsələlərində etibarlı və 

strateji tərəfdaş kimi tanınır. 

 

GİRİŞ 

Bakı nefti haqqında bəzi məlumatlar ədəbiyyatda keçmiş əsrlərdən başlayaraq şərh edilmişdir. 

İtalyan səyyahı Marko Polo öz qeydlərində XIII əsrdə İpək yolu ilə Çinə gedərkən Bakıdan 

keçdiyi vaxt burada gördüyü güclü neft fəvvarələrindən bəhs etmişdir. Rusiyalı səyyah-tacir 

Afanasi Nikitin XV əsrdə Bakı şəhərində olması haqqında yazmışdı: “Mən Dərbəndə, oradan 

da Bakıya daxil oldum, harada ki, alov sönmədən yanır”.  Bakı nefti haqqında, xüsusən də 

burada olan ağ neft, onun məkanı Suraxanı haqqında bir qədər geniş məlumat 1763-cü ildə 

İsveçin İrandakı nümayəndəliyinin katibi E.Kempfer tərəfindən verilmişdir (Manafov İ, Bakı, 

2002, s.4) 

Artıq XIX əsrin sonunda Abşeronda böyük fəhlə və kapitalist kütləsi yaranmışdı. Neftin hasilatı 

artdıqca yeni texnologiya, avadanlıqlara, nəqliyyatın təkmilləşməsinə və s. tələbat da artırdı. 

Ona görə onların təmiri ilə yanaşı, xüsusən də azərbaycanlı neft milyonçularının səyi 

nəticəsində yeni  zavod və fabriklərin Bakıda yaradılması, onların təkmilləşdirilməsi prosesi 

gedirdi. Beləliklə, Bakı artıq mühüm iqtisadi, sənaye və mədəniyyət mərkəzinə çevrilməyə 

başlayırdı. (Əliyev F., Məmmədova M, Bakı, 2003, s. 6) 
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NEFT İSTEHSALINDA YENİ DÖVR 

1848-ci ildə dünyada ilk dəfə Bakı şəhərində buruq üsulu ilə neft quyusu qazılmışdır və bu neft 

hasilatının sürətli artımı ilə nəticələnmişdir. XIX əsrin  birinci yarısında hələ çar Rusiyasının 

özündə sənaye zəif inkişaf etdiyi üçün bütün imperiya ərazisində neftə olan tələbat da az idi. 

XIX əsrin 60-cı illərində Bakı ətrafı kəndlərdə neft mədənlərində kəndlilərin məcburi əməyinin 

ləğv edilməsi, bunun ardınca isə 1872-ci ildə neft sənayesində iltizam sisteminin ləğvi bu 

sahəyə kapital qoyuluşunu artırmaqla bərabər  xarici kapitalın da sürətli axınını təmin etdi. 

(Mirzəyev R., Bakı, 1999, s. 95) 

Abşeron yarımadasında hasil olunan neftin Orta Asiya, İran və Rusiyanın mərkəzi 

quberniyalarına, o cümlədən Baltik dənizi vasitəsilə Avropaya daşınmasında Xəzər dənizinin 

mühüm əhəmiyyəti var idi. 1846-cı ildə Xəzər dövlət gəmiçiliyinin əsasının qoyulması ilə neft 

daşınmalarında müəyyən irəliləyişlər baş verdi. Artıq XIX əsrin 50-ci illərinin sonlarında Bakı 

neftinin Xəzərlə nəqlində buxar gəmilərindən də istifadə olunurdu. (Kərimov N, Tarix və onun 

problemləri, N 3, Bakı, 2009, s.55) 

Həsən bəy Zərdabi öz əsərində yazırdı: “Bakı əyalətinin susuz, boz daşlı torpağında neft fəvvarə 

vururdu və hamı çox təəccüblə bu möcüzəyə tamaşa edirdi. Bura hər yerdən kapital və bilik 

axını vardı və keçmiş sürgün yerində həyat canlanırdı” (Kaspi qəzeti, 5, X, 1899)   

Texnika inkişaf etdikcə, ondan neft hasilatında daha geniş istifadə olunduqca istehsal da 

yüksəlirdi. 1871-ci ildə Balaxanıda mexaniki üsulla qazılmış neft quyusundan gündə 700 pud 

neft çıxarılırdı. Azərbaycanda istismar olunan neft quyularının sayı 1873-cü ildə 9-dan 1901-ci 

ildə 1740-a, dərinliyi isə 53 metrdən 3645 metrə çatdı. Nəticədə neftin hasilatı 63,9 min puddan 

667,1 puda (10,67 mln.ton) qədər artdı. XIX əsrin sonunda Azərbaycan neft hasilatına görə 

ABŞ-ı ötüb keçərək 1898-ci ildə dünyada birinci yerə çıxdı. (Əliyev M,  Bakı, 2001, s. 137) 

XX əsrin lap əvvəlində, 1901-ci ildə Bakı-Batumi neft kəmərinin tikintisinə başlanıldı və onun 

çəkilişi 1905-ci ildə başa çatdırıldı. Bu dövrdə Azərbaycanda 10 milyon tondan çox neft 

çıxarılmışdı ki, bu da dünya neft hasilatının yarısına bərabər idi. Birinci dünya müharibəsi 

dövründə Rusiya neftinin 75 faizi Abşeron yarımadasındakı yataqlardan çıxarılırdı. Bakı böyük 

neft sənayesi şəhərinə çevrilərək o dövrkü Rusiyanın ən iri sənaye mərkəzlərindən biri 

olmuşdur. 

1918-ci ildə Azərbaycan öz müstəqilliyini əldə qələbə çalmasına da öz mühüm töhfəsini 

vermişdir. Həmin illərdə Azərbaycan neft sənayesinin böyük nailiyyətlərindən biri də dənizdən 

neft çıxarılmasına nail olunmasıdır. Bu sahədə 20-ci illərin əvvəllərində, 30-cu illərdə bir çox 

işlər görülməsinə baxmayaraq, Xəzər dənizindən kütləvi neft çıxarılmasına 1949-cu il noyabrın 

7-dən başlanmışdır. Həmin gün Xəzərin indi Neft daşları adlanan sahəsində qazılmış neft 

quyusu ilk dəfə fontan vurmuşdur. (Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Xəbərləri. İqtisadiyyat 

seriyası, 1999, N-1-4., s.148) 

Heydər Əliyevin respublikaya rəhbərlik etdiyi 1970-1980-ci illərdə əldə olunmuş böyük uğurlar 

Azərbaycanın neft salnaməsinə qızıl hərflərlə yazılmış bir dövrün əsasını qoymuşdur. Bu 

mərhələdə Azərbaycanın neft sənayesi çox böyük sürətlə inkişaf etdirilmişdir. Bakı Dərin 

Özüllər Zavodu kimi müasir müəssisələr tikilmiş, müasir güclü kran gəmiləri, borudüzən 

kranlar alınmış, “Şelf” tipli yarımdalma qazma qurğuları yenidən qurulmuşdu. Ayrıca 

vurğulayaq ki, o illərdə yaradılmış baza dövlət müstəqilliyi qazanıldıqdan sonra da, 

Azərbaycanın neft sənayesinin dirçəldilməsində mühüm rol oynamaqda davam etmişdir. 

Neftçıxarma sənayesi Sovet hökumətinin daim diqqət mərkəzində idi.  Məhz həmin dövrdə 

xarici texnologiyalar bazasında inşa edilmiş “Xəzər”, “Xəzərdənizneft” üzən qazma 

qurğularının alınması, xarici şirkətlərlə “Şelf” tipli dəniz qazma qurğularının quraşdırılması 

mümkün oldu. Onların tətbiqi bütün Xəzər akvatoriyasında neft-qaz ehtiyatlarının kəşfində çox 
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mühüm, həlledici rol oynadı. Həmin qurğuların sayəsində “Çıraq” , “Azəri”, “Günəşli”, 

“Kəpəz”  və s. kimi iri yataqlar kəşf edilib, istismara verildi. (Əsrin müqaviləsi-10, Bakı, 2004, 

s.19) 

1991-ci ildə SSRİ dağıldıqdan sonra onun yerində yaranmış müstəqil dövlətlər üçün çoxsaylı 

sosial-iqtisadi problemlər yarandı. Bu proses Xəzər hövzəsinin zəngin karbohidrogen 

ehtiyatlarının mənimsənilməsi və nəqli sahəsində də özünü biruzə verdi. Xəzər dənizi uzun 

müddət Rusiya və İran dövlətləri ərazisində yerləşmiş daxili su hövzəsi kimi Astara-Həsənqulu 

xətti üzrə (1940-cı il mart müqaviləsinə əsasən) sektorlara bölünmüşdü. 1970-ci ildə Xəzərin 

Sovet hissəsi də dörd milli respublika arasında orta xətt beynəlxalq  praktika əsas götürülməklə 

sektorlara bölündü və bu bölgü 1972-ci ildə SSRİ Nazirlər Sovetinin sərəncamı ilə təsdiq 

olundu. Azərbaycan, Qazaxıstan və bəzən Türkməsnistan da bu bölgü prinsipini əsas 

götürməklə, Xəzərdə neft hasilatı işlərini həyata keçirirlər. (Azərbaycan və müasir dünya. III 

Ümumrespublika elmi-praktik konfransının materialları. Bakı, 2000, s.24) 

Sovet İttifaqının süqutundan sonra Xəzər təkcə beş sahilyanı ölkənin deyil, həm də Qərbi 

Avropanın bir çox aparıcı dövlətinin və ABŞ-ın, habelə Cənubi Qafqaz və Yaxın Şərq 

dövlətlərinin mənafelərinin kəsişdiyi məkana çevrilmişdir. Xəzər hövzəsində coğrafi-siyasi 

mənafelər həm zəngin ehtiyatlara, həm də Azərbaycana və Mərkəzi Asiya ölkələrindəki siyasi-

iqtisadi maraqlara görə kəsişir.  

Müstəqilliyin ilk illərindən ölkənin əsas sənaye sahəsi olan neft-qaz sənayesinə xüsusi diqqət 

ayrılmışdır. 1992-ci ildə bütün geoloji kəşfiyyat işləri həcminin 5/4-ü neft və qaz üzrə həyata 

keçirilmişdir. Bu işlər üzrə plan 22,5 % artıqlaması ilə yerinə yetirilmişdir.  (Azərbaycan  qəzeti, 

20.04.1993. N-73, s. 3) 

 Azərbaycan müstəqilliyini qazandıqdan sonra neft-qaz sənayesini xaricdən yardım almadan, 

təkbaşına inkişaf etdirməyi çox çətin olardı. Neft-qaz sənayesi yüksək kapital qoyuluşu tələb 

etdiyindən və yenicə müstəqillik qazanmış respublikanın buna vəsaiti çatmadığından, 

sənayenin bu sahəsi getdikcə daha dərin böhran keçirməyə başlayırdı. 1993-cü ildə təxminən 

iki min neft quyusu fəaliyyətini dayandırmışdır, çünki onları təmir etmək mümkün deyildir. 

Qeyd edildiyinə görə, Xəzərin Azərbaycana məxsus ərazisinin 90-cı illərə qədər  cəmi 7 faizi 

tədqiq olunmuşdur. Geoloqların hesablamalarına görə, üç yataqda – “Azəri”, “Günəşli” və 

“Çıraq” yataqlarında neft ehtiyatları 700-800 milyon tona bərabərdir. Odur ki, əgər yaxın 

vaxtlarda bu yataqlar istismara verilərsə, onda Azərbaycan hər il 30-40 milyon ton neft çıxara 

bilər. Respublikamızın öz ehtiyacları üçün 8,5 milyon ton neft kifayətdir. Geoloqların 

dediklərinə görə, perspektiv ehtiyatlar isə azı 1 milyard ton, bəlkə də daha çoxdur (Azərbaycan 

qəzeti, 17 fevral 1993, s.3, N 31) 

Xəzərin təbii ehtiyatları haqqında müxtəlif mənbələrdə fərqli məlumatlara rast gəlmək olar. 

“Nyu York Times” qəzetinin 6 avqust 1997-ci il tarixli sayında göstərilirdi ki, Xəzərin sənaye 

və karbohidrogen mənbələri indiki qiymətlərlə 4 trilyon ABŞ dolları məbləğində 

qiymətləndirilən 200 milyard barrel neftdən, habelə bir o qədər qaz ehtiyatlarından ibarətdir. 

(Həsənov Ə, Bakı, 2005, s. 667-668) 

Belədə keçmiş İttifaqın qapılarını xarici şirkətlərin, iş adamlarının üzünə açılması imkanından 

yararlanmaqdan başqa yol yox idi. Azinteryol dünya neft bazarı ilə birbaşa təmasdadır. “Mark 

Riç”in müxtəlif regionlardakı təmsilçiləri ilə daimi əlaqə neft bazarının nəbzini tutmaq imkanı 

verir. Bir rəqəmi göstərə bilərik: 1990-1991-ci illərdə və 1992-ci ilin 10 ayı ərzində Azərbaycan 

19 milyon ABŞ dolları məbləğində neft məhsulları ixrac edilmişdir. (Azərbaycan qəzeti, 20 

fevral 1993, s.3, N 34) 

Heç şübhəsiz, neft sənayesi milli iqtisadiyyatın inkişafında çox mühüm yer tutur.  90-cı illərdə 

bütövlükdə Azərbaycan iqtisadiyyatında olduğu kimi, neft sektorunda da istehsalın kəskin 
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azalması müşahidə olunurdu. Azərbaycan iqtisadiyyatında neft sənayesinin strateji əhəmiyyəti, 

milli iqtisadiyyatın struktur islahatlarında neft sənayesinin müstəsna rola malik olması bu 

sahədə məxsusi dövlət strategiyasının yaradılması və həyata keçirilməsini tələb edirdi. 1991-ci 

illə müqayisədə neft hasilatı 657,6 min ton və ya 5,6 faiz, qaz hasilatı isə 749,3 milyon kubmetr 

və ya 8,7 faiz azalmışdır. (Azərbaycan qəzeti, 5 mart 1993, s.2, N 43) 

 

ƏSRİN MÜQAVİLƏSİ 

Aparıcı Qərb şirkətləri Azərbaycanın dəniz neft yataqlarının işlənməsinə hələ 1989-cu ildə cəlb 

olunmuşdu. Bir qədər sonra, 1990-cı ildə dənizdəki “Azəri” neft yatağının işlənməsi üçün ilk 

tender elan olunmuş, birinci tenderdə Amerikanın AMOKO şirkəti 40 faiz payla neft hasil 

etmək hüququ qazanmışdı. Hasilatın 40 faizi SSRİ-nin, 20 faizi isə Azərbaycanın payına 

düşməli idi. Lakin, SSRİ-nin dağılması bu ideyanı həyata keçirməyə imkan vermədi.   

(Həmidov İ, Məmmədov Ç. Bakı, 2010, s.265) 

1992-ci ildə qərb yönümlü və türkyönümlü siyasət yeridəcəklərini bəyan edən Xalq Cəbhəsinin 

hakimiyyətə gəlişi ilə xarici şirkətlərlə olan iqtisadi əlaqələr nisbətən canlandırıldı. Rəsmi Bakı 

ilə beynəlxalq şirkətlərdən olan “British Petroleum” şirkətinin əlaqələri daha sürətlə artırdı.  

1993-cü il yayın əvvəlində artıq ilkin neft müqaviləsi imzalanmağa hazır idi. Hələ 1993-cü il 

mayın 22-də, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi hakimiyyəti dövründə Azərbaycan Respublikası 

Dövlət Neft Şirkəti ilə bir neçə Qərb neft şirkəti arasında Azərbaycan neftinin birgə işlənməsi 

haqqında bəyannamə imzalandı. Bəyannamədə Xəzər dənizi şelfində olan “Azəri”, “Çıraq” və 

“Günəşli” yataqlarının birgə işlənməsi nəzərdə tutulurdu. Müqavilədə bütün maraqlı tərəflərin 

iştirak payı və proqramın maliyyələşməsində olan payı müəyyənləşmişdi. İlkin olaraq ARDNŞ-

ə 30 faiz, Böyük Britaniya –Norveç alyansı olan “British Petroleum - Statoyl” şirkətinə 36,7 

faiz, “AMOKO” (ABŞ) şirkətinə 24,3 faiz, “Penzoyl-Remko” alyansına (ABŞ-Böyük Britaniya 

)  17 faiz, “Yunokal” (ABŞ) şirkətinə 16 faiz, “Mak-Dermot” (ABŞ) şirkətinə 3,5 faiz, “Turkish 

petroleum korpareyshn”  (Türkiyə) şirkətinə isə 2,5 faiz pay ayrılmışdı. (Əliyev Q, Bakı, 2006, 

s. 507.) 

Mayın 19-da Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə “AMOKO Kaspian Si Petroleum Kompani”, 

“BP - Statoyl”, “Penizoyl Kaspian Korporeyşn”, “Yunokol Xəzər Limited”, Türkiyə Neft 

Korporasiyası  və “Mak Dermott Azərbaycan İnk” şirkətləri arasında qarşılıqlı əməkdaşlığa 

dair memorondum imzalanmışdır. Memeoronduma uyğun olaraq Azəri, Çıraq və Günəşli neft 

yataqlarından istifadə olunması məqsədilə vahid proqram işləyib hazırlamaq üçün müştərək iş 

qrupu yaradılmışdır. 

Protokolda deyilir ki, tərəflər yataqlardan birgə istifadə edərkən neft-qaz ehtiyatlarının səmərəli 

şəkildə mənimsənilməsi, kapital qoyuluşundan sərfəli və qənaətli istifadə olunması, obyektlər 

tikilməsi, quyular qazılması, istismar xərclərinin minimuma endirilməsi, yerli istehsal 

qurğularından, əmək və maddi ehtiyatlardan, elm və texniki potensialdan maksimum istifadə 

edilməsi, yataqların işlədilməsindən Azərbaycan tərəfinin mənfəətinin maksimum həddə 

çatdırılması prinsipləri əsas götürüləcəkdir. (Azərbaycan qəzeti, 21 may 1993, S.1, N 96) 

Müqavilənin bağlanmasına müxtəlif, əsasən xarici qüvvələr ciddi mane olurdular. Rusiya 

Federasiyasının təşəbbüsü ilə belə bir tezis irəli sürüldü ki, Xəzər dənizi bütün ölkələr üçün 

ümumidir və onu milli sektorlara bölmək olmaz. Buna görə də Azərbaycan birtərəfli qaydada 

xarici şirkətlərlə neft müqavilələri bağlaya bilməz. Diplomatik notalar, bəyanatlar verildi. 

Xarici şirkətlər belə fikirdə idilər ki, müqavilə Xəzər dənizinin statusu həll ediləndən sonra 

qüvvəyə minməlidir. Lakin Azərbaycan hökuməti tərəfindən Vaşinqtona ezam edilmiş 

ARDNŞ-in birinci vitse prezidenti İlham Əliyev ABŞ-da Energetika Nazirliyi rəhbərləri ilə 
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səmərəli danışıqlar apardıqdan sonra ABŞ hökumətinin dəstəyi sayəsində xarici şirkətlər bu 

fikirdən əl çəkdilər. (Qafarov T. ,Bakı, 2005,  s.178) 

Sonrakı mərhələdə də Xəzərin statusu məsələsi uzun müddət müzakirə mövzusu olaraq qaldı. 

Rusiyaya və Azərbaycan rəhbərlərinin qarşılıqlı səyləri olmasaydı, Xəzər dənizinin hüqusi 

statusu üzrə mövqelərin beş sahilyanı dövlət arasında razılışdırılması məsələsi uzun müddət 

çəkə bilərdi. Məhz Heydər Əliyevin və Vladimir Putinin qarşılıqlı etimada istinad edən 

praqmatik siyasət yürütmələri nəticəsində bu problemin həllinə əsasən nail olundu. Rusiya ilə 

Qazaxıstan, Azərbaycanla Qazaxıstan və Azərbaycanla Rusiya arasında dəniz sektorları 

sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı imzalanmış tarixi sazişlər bu taleyüklü məsələnin 

həllində digər dövlətlərin – Türkmənistan və İranın da mövqelərinin əhəmiyyətli dərəcədə 

dəyişməsi üçün zəmin yaratmışdır.  (Atakişiyev M.,  Bakı, 2004, s. 69) 

1994-cü il sentyabr ayının 20-də Bakının Gülüstan sarayında 7 xarici ölkəni təmsil edən 

beynəlxalq şirkətlərlə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti Xəzər dənizinin Azərbaycan 

sektorundakı Azəri, Çıraq və Günəşli yatağının dərinlikdə yerləşən hissəsinin birlikdə işlənməsi 

və Neft Hasilatının Pay Bölgüsü haqqında saziş imzalandı. 30 il müddətinə bağlanmış 

müqaviləyə görə, müqavilə sahəsindən 4,6 milyard barrel (620 milyon ton) neft və təmənnasız  

olaraq Azərbaycana çatacaq 3,5 trilyon kub fut (99 milyard kubmetr) təbii səmt qazı hasil 

ediləcək. Müqavilənin sərmayə qoyuluşu 10-12 milyard ABŞ dollarıdır. Saziş Azərbaycan 

Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən ratifikasiya olunmuş, qanun qüvvəsinə minmişdir. 

1994-cü ilin dekabrın 12-də onu həyata keçirmək üçün Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat 

Şirkəti (ABƏŞ) təşkil olundu. (Azərbaycan iqtisadçılar ittifaqı, iqtisadiyyat qəzetinin xüsusi 

buraxılışı, Bakı, 2001, 204 səh. səhifə 10.) 

Bu müqavilənin imzalanması, bir tərəfdən, Heydər Əliyevin strateji istedadının nəticəsi, digər 

tərəfdən, özünü tamamilə işə həsr etmək bacarığını nümayiş etdirmiş İlham Əliyevin gərgin 

əməyinin bəhrəsi idi. İlham Əliyev Əsrin müqaviləsinin beşinci ildönümünə həsr edilmiş 

təntənəli mərasimdə demişdir: “Azərbaycana təzyiq o qədər güclü idi ki, xarici ölkələrin neft 

şirkətləri bu tezisi (Xəzərin statusu problemini-red.) kontraktın şərtlərinə daxil etmişdilər.  

Qeyd etmək lazımdır ki, Xəzərin neft yataqlarından istifadə olunması məsələsində maraqların 

toqquşması “Tengiz” layihəsi üzərində ABŞ və Rusiya arasında yaranan soyuq neft 

müharibəsindən başlanmışdır. Elə bu vaxtdan da Rusiya (İranla birlikdə) və ABŞ (Türkiyə və 

digər Qərb dövlətlərində alyansda) arasında Xəzər neftinin bölüşdürülməsi və neftin dünya 

bazarına nəqli marşurutunun seçilməsi məsələləri ilə əlaqədar mübarizə başlanmışdır.  

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, artıq 1994-cü ilin yazında Moskva rəsmi qaydada Xəzərin 

statusu ilə əlaqədar məsələni Bakının neft planlarını pozmaq üçün bir vasitə kimi ortaya atdı. 

(Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Xəbərləri. İqtisadiyyat seriyası, 1999, N-1-4., s.151) 

1997-ci ilin sonlarında Rusiya tərəfi öz mövqeyini dəyişərək, Xəzərin milli sektorlara 

bölünməsini mümkün hesab etsə də, İran yenə də “kondominium” prinsipini inadkarlıqla 

müdafiə edirdi. 1998-ci ilin əvvəllərində Rusiyanın Xəzərin təkinin milli sektorlara bölünməsi 

haqqında Qazaxıstanla gəldiyi razılığı da Tehran qəbul etməyib, onu tənqid atəşinə tutdu. 

Beləliklə, İran Xəzərin təbii ehtiyatlarından istifadə etmək məsələsində Azərbaycanla səmərəli 

əməkdaşlıqdan uzaqlaşıb rəqabət prinsipinə üstünlük verdi.  (Azərbaycan və müasir dünya. III 

Ümumrespublika elmi-praktik konfransının materialları. Bakı, 2000, s.25) 

Əsrin müqaviləsinin imzalanması münasibətilə ABŞ prezidenti Bill Klinton 1994-cü ilin 

sentyabrın 20-də Ağ Evdən göndərdiyi teleqramda yazırdı: “Birləşmiş Ştatlar tarixində bu növ 

sazişlər içərisində ən böyüyü olan bu müqaviləni alqışlayır. O bütün tərəflər üçün mənfəətli 

olacaq və ölkələrimiz arasında artmaqda olan iqtisadi ticarət əlaqələrinin möhkəmlənməsinə 

xidmət edəcəkdir”. (Həsənov R ,Tarix və onun problemləri, N3, 2009, s.317) 
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Əsrin müqaviləsi müstəqil Azərbaycanın tarixində mühüm hadisə idi. Ümummilli liderimiz 

Heydər Əliyev bu tarixi hadisənin əhəmiyyətindən bəhs edərək demişdi: “Biz bu müqaviləni 

hazırlamaqla Azərbaycan Respublikasının suveren hüquqlarının bərqərar olduğunu, 

Azərbaycanın tam müstəqil dövlət olduğunu, xalqımızın öz sərvətlərinə özünün sahib olduğunu 

dünyaya bir daha nümayiş etdiririk. Biz müqaviləni imzalamaqla Azərbaycan Respublikası ilə 

dünyanın inkişaf etmiş dövlətləri, onların ən böyük şirkətləri arasında əlaqələr yaradır, 

Azərbaycan iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatına, azad bazar iqtisadiyyatına qoşulması üçün 

əsas yaradırıq”. (Həmidov İ. Məmmədov Ç. Bakı, 2010, s. 267) 

1996-cı ilin aprelində Qarabağ strukturu üzrə müqaviləni həyata keçirmək üçün Xəzər 

Beynəlxalq Neft Şirkəti, habelə digər müqavilələr üzrə əməliyyat şirkətləri təşkil olundu. 1994-

cü ildən başlayaraq, hər il Bakıda yüzlərlə xarici firma və şirkətləri təmsil edən beynəlxalq neft-

qaz sərgiləri keçirilməyə başlandı. (Həmidov İ. Məmmədov Ç. Bakı, 2010, s. 268) 

1995-ci ilin əvvəllərindən müqavilədə nəzərdə tutulan tədbirlərin həyata keçirilməsinə 

başlandı. Bu məqsədlə həmin il yanvarın 24-də komitənin ilk iclası keçirilmiş, burada illik iş 

proqramı və 1995-ci il üçün 105 milyon dollar məbləğində büdcə təsdiq olunmuşdur.  

1996-cı il iyunun 4-də Xəzərin “Şahdəniz” yatağınının birgə işlədilməsi haqqında ABŞ ilə 

Böyük Britaniya, Norveç, Türkiyə, Rusiya, Fransa və İran neft şirkətləri konsorsiumu müqavilə 

imzaladılar. Bu müqaviləyə görə ümumi gəlirdə Azərbaycanın payı 80 faiz olacağı müəyyən 

edilmişdir. Həmin il dekabrın 14-də Xəzərdə “Dan Ulduzu” və “Əşrəfi” yataqlarının birgə 

işlədilməsi üzrə ABŞ, Səudiyyə Ərəbistanı və Yaponiya, 1997-ci il yanvarın 13-də “Lənkəran-

dəniz” və “Talış-dəniz” yataqlarının birgə istismarı üzrə Fransa neft şirkətləri ilə ARDNŞ 

arasında sazişlər bağlandı. 1997-ci il avqustun birində Vaşinqtonda Ağ evdə ABŞ-ın “Şevron”, 

“Ekson”, “Mobil” və “Amoko” şirkətləri ilə ARDNŞ arasında Xəzərin Azərbaycan 

sektorundakı “Abşeron”, “Naxçıvan”, “Oğuz” və “İnam” neft yataqlarında birgə iş haqqında 3 

yeni müqavilə imzalandı. (XX əsr Azərbaycan tarixi. 2 cild. Bakı, 2009, s.508) 

  

SONUÇ 

Azərbaycanın neft strategiyasının reallaşması nəticəsində ölkəmizin ictimaisiyasi və iqtisadi 

həyatına yeni bir dinamizm baş vermiş, bu strategiya xalqımızın rifahının yüksəlişini təmin 

edən stimullaşdırıcı komponentə çevrilmişdir. Beləliklə, 1994-cü il sentyabrın 20-si imzalanmış 

və müstəqil Azərbaycanın iqtisadi suverenliyini əks edən ilk beynəlxalq neft sazişi 

iqtisadiyyatımızın dinamik inkişafının əsasını qoydu və onun praktiki nəticələri göz 

qabağındadır. Həmin tarixdən başlayaraq görülən işlər bugünkü və gələcək nəsillərə xidmət 

edir. Neft strategiyası çərçivəsində görülmuş kompleks tədbirlər nəticəsində ölkəmiz davamlı 

iqtisadi inkişafa nail olmuşdur. Azərbaycan özünün enerji təhlükəsizliyini tam təmin etmişdir 

və artıq Avropanın enerji təhlükəsizliyinin əsas təminatçılarından birinə çevrilməkdədir. 
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ÖZET 

Shingle, cam tülü (camyünü) taşıyıcılı, çeşitli renklerde mineral taş kaplı, dekoratif desenlerde 

biçimlendirilmiş olan çatı kaplama malzemesidir. Shingle atıkları çevre ve iklim şartlarına 

bağlı olarak hizmet ömrünü doldurduktan sonra veya üretim sırasında istenilen boyut ve 

renkte olmaması gibi problemlerle çatı kaplama malzemesi olarak kullanılamadığında 

kullanım fazlası olarak ortaya çıkmaktadır. Ortaya çıkan atıkların depolama alanı gereksinimi 

ve çevreyi kirletici özellikleri bu malzemelerin geri kazanımının önemini oluşturmaktadır. 

Buna çözüm olarak, shingle atık malzemesinin bitümlü sıcak karışımların (BSK) 

modifikasyonunda etkili bir şekilde değerlendirilmesi gündeme getirilebilir. Çatı kaplama 

örtüsü shingle genellikle %45 oranında No 4(4,75 mm) elekten geçen ince agrega ve %20 

oranında No 200(0,075 mm) elekten geçen mineral filler kullanıldığı görülmüştür. Buna ek 

olarak shingle içeriğinde %30-%35 oranında bitümlü bağlayıcı bulunması shingle atıklarının 

bitümlü sıcak karışımlarda kullanılmasının etkinliğini arttırmaktadır. 

Çalışmannın amacı, üretim atığı shingle’ın BSK ile kullanımının Marshall Karışım Tasarım 

parametreleri üzerindeki etkilerinin araştırılmasıdır. Bu kapsamda, shingle atığı içermeyen ve 

saf bitüm kullanılarak üretilen asfalt karışımların optimum bitüm içeriği hesaplanmış ve %4.7 

olarak tespit edilmiştir. Belirlenen optimum bitüm içeriği ve agreganın ağırlıkça %1-6 

oranında (6 farklı içerik) shingle atığı ile hazırlanan bitümlü sıcak karışımlara Marshall 

Stabilite testi uygulanarak Marshall parametreleri hesaplanmıştır. Bitümlü sıcak karışımlarda 

kullanılacak shingle atıklarının 9.5 mm’den küçük olması gerektiği için atıklar shingle 

parçalama makineleri kullanılarak 9.5 mm ve daha küçük parçalara ayrılarak bitümlü sıcak 
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karışımda kullanılmaya uygun hale getirilmiştir. Marshall stabilite, akma, hava boşluğu 

içeriği, mineral agrega içinde boşluk içeriği gibi parametreler Karayolları Genel Müdürlüğü 

Karayolu Teknik Şartnamesi’de yer alan şartname limitleri göz önüne alınarak ayrıntılı 

şekilde değerlendirilmiştir. Bunlara ek olarak, asfalt karışımının stabilitesinin akma değerine 

oranı ile elde edilen Marshall katsayısı tüm numuneler için hesaplanmış böylece karışımların 

rijitlik özellikleri incelenmiştir.  Elde edilen sonuçlara göre, shingle içeren tüm numuneler saf 

bitüm içeren BSK’lara oranla daha yüksek stabilite değerleri vermektedir. %3 oranına kadar 

atık shingle içeriğindeki artış BSK’ların boşluk oranını düşürmekte ve buna bağlı oarak da 

stabilite değerini yükseltmektedir. Ancak, bu orandan fazla kullanımı karışımın boşluk 

değerlerinde artmaya sebep olmuş, bu da numunelerin stabilite değerlerinin düşmesi ile 

sonuçlanmıştır. Sonuç olarak, numunelerin stabilite ve Marshall katsayısı değerleri göz önüne 

alındığında, %4,7 bitüm içerikli BSK ile kullanılabilecek optimum shingle içeriği agrega 

ağırlığının %3’ü olarak belirlenmiştir. Artan stabilite değerleri, shingle atık malzemesi içeren 

karışımların yol üst yapısında trafikten kaynaklanan yüklere karşı daha dirençli olduğunu 

göstermektedir. Ayrıca, shingle atığının BSK ile kullanımı malzemenin geri kazanımından 

kaynaklı olarak ekonomik ve çevre dostu bir çözüm sunulmuştur.  

Anahtar kelimeler: Üretim Shingle atığı, bitümlü sıcak karışım, Marshall katsayısı, 

sürdürülebilirlik 

 

ABSTRACT 

Shingle is a roofing material with fiber glass (glass wool) carrier, covered with mineral stones 

in various colors and shaped in decorative patterns. Shingle wastes appear as excess usage, 

when they cannot be used as roofing material, due to problems such as not being in the 

desired size and color during production or depending on their environmental and climatic 

conditions towards the end of their service life. The storage or disposal area requirement of 

the resulting wastes constitute the importance of the recovery of these materials due to their 

environmentally pollutant properties. As a solution to this, effective evaluation of shingle 

waste material in the modification of hot mix asphalt (HMA) can be brought into usage. It has 

been observed that the roofing cover shingle is generally used with, 45% of fine aggregate 

passing through No 4 (4.75 mm) sieve and 20% of mineral filler passing through No 200 

(0.075 mm) sieve. In addition, the 30%-35% bituminous binder in the shingle content 

increases the efficiency of using shingle wastes in HMA. 

The aim of the study is to investigate the effects of the use of production waste shingle with 

HMA by evaluating Marshall Mix Design parameters. In this context, the optimum bitumen 

content of asphalt mixture, using neat bitumen without shingle waste was calculated and 

determined as 4.7%. Marshall parameters were calculated by applying the Marshall Stability 

test to the HMA prepared with the determined optimum bitumen content and shingle waste at 

the rate of 1-6% (6 different contents) by weight of the aggregate. Since the shingle wastes to 

be used in HMA must be smaller than 9.5 mm, the wastes are made suitable for use in the hot 

mix asphalt by dividing them into 9.5 mm and smaller pieces using shingle shredding 

machines. Parameters such as Marshall Stability, flow, air void content, void content in 

mineral aggregate have been evaluated in detail by considering the specification limits in the 

Highway Technical Specifications of the General Directorate of Highways of Turkey. In 

addition, the Marshall coefficient obtained by the ratio of the stability of the asphalt mixture 

to the flow value, was calculated for all samples, thus the stiffness properties of the mixtures 

were examined. According to the results obtained, all samples containing shingle, give higher 

stability values than HMA containing neat bitumen. An increase in waste shingle content up 

to 3%, reduces the void ratio of HMA followed by an increase on the stability value. 
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However, using more than this ratio caused an increase on the void values of the mixture, 

which resulted in a decrease on the stability values of the samples. As a result, considering the 

stability and Marshall coefficient values of the samples, the optimum shingle content that can 

be used with HMA with bitumen content of 4.7% was determined as 3% by the aggregate 

weight in the mixture. Increasing stability values show that mixtures containing shingle waste 

material are more resistant to heavier traffic loads. In addition, the use of shingle waste with 

HMA, provides an economical and environmentally friendly solution due to the recovery of 

the material. 

Keywords: Production Shingle waste, Hot mix asphalt, Marshall coefficient, Sustainability 

 

GİRİŞ 

Ülkemizde kullanımı hızla yaygınlaşan bitümlü çatı örtüleri(shingle) Avrupa ve Amerika’da 

da geniş bir kullanım alanı bulunmaktadır. Her yapı malzemesinde olduğu gibi shingle 

ürünlerinin de çevre ve iklim şartlarına bağlı olan ekonomik ömürleri vardır ve bu süre 

sonunda yenilenmeleri gerekmektedir. Gerek ekonomik ömürleri sonunda çatılardan sökülen, 

gerekse üretim ve nakliyeleri sırasında yeterli boyut veya renk gibi sebeplerden defo oluşturan 

shingle’ların önümüzdeki yıllarda önemli miktarlarda atık oluşturacağı düşünülmektedir. 

Ortaya çıkan shingle atıkları çevre kirliliği sorununu da beraberinde getirecektir. Atık 

malzemelerin depolanma alanları gerektirmeleri ve çevreyi kirletici özelliğe sahip olmaları, 

malzemelerin yeniden kullanılarak değerlendirilmesi ihtiyacını gündeme getirmektedir.  

Shingle parçacıklarının %35 asfalt, %45 ince agrega ve %20 fillerden oluşması shingle 

atıklarının bitümlü sıcak karışımlarda etkili bir şekilde kullanılabilmesini kolaylaştırmaktadır 

ve bu sebeple shingle atıklarının değerlendirilmesi tüm dünyada önemli bir araştırma konusu 

olmuştur. Yapılan bazı çalışmalarda optimum miktarda kullanılan shingle atıklarının 

stabiliteyi arttırdığı gözlenmiş ve ABD’nin çeşitli eyaletlerinde ve Kanada’da ki deneme 

alanlarında devam etmiştir. Yapılan laboratuar testlerinde de asfalt betonu içerisinde shingle 

kullanımının düşük sıcaklıklarda oluşan termal çatlakları azalttığını ve yüksek sıcaklıklardaki 

tekerlek izi oluşumuna karşı da direnç sağladığını göstermiştir. Arazide yapılan 

uygulamalarda shingle modifiyeli asfalt betonlarının iyi performans gösterdiği görülmüştür. 

(Grodinsky et al.,2002). 

Ülkemizde de kullanımının hızla yaygınlaşması sonucu büyük miktarda shingle atığı sorunu 

bulunmaktadır ve yakın zamanda bu atıkların çevre açısından tehdit oluşturacağı açıktır. Bu 

sebeple  Dokuz Eylül Üniversitesi, Ulaştırma Laboratuarı’nda yapılan deneysel çalışmalarda 

shingle atıklaranın belirli boyutlarda parçalanması ve BSK’larda çeşitli oranlarda 

kullanılamsıyla hazırlanan numunelerMarshall Deneyine tabi tutulmuş ve stabilite 

değerleriyle Marshall parametrelerin bakılarak shingle atıklarının etkileri değerlendirilmiştir.  

 

ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Shingle Atıklarının BSK’larda Kullanımı 

%30-45 eğime kadar olan çatılarda kullanılan bitümlü çatı örtüsü shingle’ların esneklik 

özellikleri dolayısı ile kolayca montaj edilebilmektedirler. Bunun yanında estetik yapısı, su 

geçirmez olması ve onarım kolaylıkları da önemli avantaklarındandır.Bir çok açıdan avantaj 

sağlayan shingle’ları, atık olarak bitümlü sıcak karışımlarda kullanılması da ayrı bir özellik 

olarak incelenmektedir. Yapılan çalışmalar ile shingle atıklarının bitümlü sıcak karışımlarda 

kullanılmasıyla tekerlek izi oluşumlarını önlediklerini ve yolun yorulma dayanımlarını 

arttırdıklarını çıkarmıştır. 
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Yol üst yapısında kullanılan shingle’ların  bitümlü sıcak karışımlarda homojen bir dağılım 

oluşturması için 3/8" (9.5mm) ten küçük olması istenir. 9.5 mm’den büyük olan shingle 

parçaları karışım içinde homojen dağılamadığı için etkili sonuç verememektedir. Dolayısıyla 

shingle atıklarının  9.5 mm ve daha küçük parçalara ayrılması hedeflendiğinde shingle 

parçalama makineleri kullanılmaktadır. Parçalanan shinge atıkları depolama ve yeniden 

kullanılması sırasında parçaların birbirine yapışması önlenmelidir. Bunun için kum ya da geri 

kazanılmış bağlayıcı bir madde kullanılmaktadır. Son işlem olarak parçalara ayrılan shingle 

atıkları iyice kontrol edilmeli ve yabancı maddelerden arındırılmalıdır.  

Shingle bileşenleri Tablo 1’de gösterilmektedir. 

 

Tablo 1. Shingle Bünyesinde Bulunan Bileşenler (Grodinsky et al., 2002) 

Malzeme Cinsi Değer(%) 

Asfalt(10/20) 32,5 

Cam lifli fiber 2,5 

Filler 30 

Granül(Bazalt) 35 

 

Elek Analizi Sonuçları 

Çalışmanın bu bölümünde, optimum bitüm içeriğini belirlemek amacıyla Marshall deneyi 

uygulanmıştır. Agrega olarak kireçtaşı kullanılmıştır. Bağlayıcı olarak ise 50/70 

penetrasyonlu bitüm kullanılmıştır. Öncelikle temin edilen agregalar üzerinde elek analizi 

yapılmış ve karışım oranları tespit edilmiştir. Karışımlarda 3 farklı agrega grubu 

kullanılmıştır. 

 

I. Grup: ¾”-1/2”--------%10 

II. Grup: ½”-No 4 -------%44 

III. Grup: No 4-0---------%46 

 

Tablo 2 de yapılan elek analizi sonuçları gösterilmektedir.  

Tablo 2. Elek Analizi 

Elek No(inch) Şartnameye göre %geçen  Karışım için alınan değer(%) 

¾’’ 100 100 

½’’ 88-100 92,1 

3/8’’ 72-90 76,7 

No.4 42-52 47,1 

No.10 25-35 30,2 

No.40 10-20 11,9 

No.80 7-14 7,4 

No.200 3-8 4,9 
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MARSHALL YÖNTEMİ İLE OPTİMUM BİTÜM İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ  

Çalışmada öncelikle Marshall yöntemi kullanılarak optimum bitüm miktarı belirlenmiştir. 

Optimum bitüm yüzdesinin hesaplamak için % 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5 bitüm yüzdelerinde 

hazırlanmış olan numunelere ait pratik özgül  ağırlık, stabilite, akma, boşluk, bitüm ile dolu 

boşluk (VFA) ve mineral agregalar içindeki boşluk oranı (VMA) grafikleri çizilmiştir. %3 ,le 

%5 hava boşluğu şartname limitlerinin ortalaması olan %4 hava boşluğuna karşılık gelen 

optimum bitüm yüzdesi ağırlıkça  %4,7 olarak tespit edimiştir. Optimum bitim içeriğine  

karşılık gelen Marshall parametrelerinin KGM ‘de belirtilen şartname limitlerini sağlayıp 

sağlamadığı kontrol edilmiştir. Tablo 3 de belirlenen optimum bitüm içeriğine ait Marshall 

parametreleri gösterilmektedir. 

 

Tablo 3. Optimum Bitüm İçeriğine Ait Sonuçlar 

 Tasarım Şartname 

Optimum Bitüm 
4,7 4-7 

Pratik Özgül Ağırlık 
2,410  

Stabilite, kg 
1185 Min.900 

Boşluk, % 
4,64 3-5 

Asfaltla Dolu Boşluk, % 
68,2 65-75 

V.M.A, % 
14,6 14-16 

Akma, mm 
2,74 2-4 

 

Tablo 3 incelendiğinde optimum bitüm içeriğine karşılık gelen stabilite, boşluk gibi 

parametreler şartname limitlerini karşılamaktadır. 

 

SHİNGLE İÇEREN MARSHALL NUMUNELERİ ÖZELLİKLERİ 

Karışım için gerekli olan optimum bağlayıcı miktarı belirlendikten sonra optimum bitüm  

miktarı sabit tutularak  karışımın içerisine agrega ağırlığının %1, 2, 3, 4, 5 ve % 6 oranlarında 

atık shingle eklenerek deney numuneleri hazırlanmıştır. Sıkıştırılan numuneler üzerinde 

stabilite,akma hava boşluğu değerleri tespit edilmiştir. Ayrıca Marshall katsayısı olarak 

bilininen stabilitenin akmaya oranı da hesaplanmıştır Artan shingle miktarı ile değişen 

Marshall parametreleri aşağıda grafik olarak gösterilmektedir. (Şekil 1-4) 

 

 

 

262 www.izdas.org



 

Şekil 1. Marshall Stabilite -Shingle içeriği, % 

 

 

Şekil 2. Akma - Shingle içeriği, % 
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Şekil 3. Hava Boşluğu- Shingle içeriği, % 

 

 

Şekil 4. Marshall Katsayısı, Shingle içeriği, % 

 

Şekil 1 incelendiğinde shingle içeren tün numunelerin Marshall stabilite değerleri şartname 

limiti olan 900 kg’ın üstündedir. Ayrıca shingle ilavesi ile stabilite değerleri genel olarak 

parabolik bir artış göstermiş, en iyi stabilite değeri %3 shingle içeren numunede elde 

edilmiştir. Şekil 2’de ise akma davranışı ele alınmıştır. Shingle ilavesi ile akma değerlerinin 

arttığı gözlenmiştir. Tüm değerlerin şartname limitleri olan 2-4 mm arasında kaldığı 

belirlenmiştir. Şekil 3 incelendiğinde shingle içeriği artışı ile hava boşluğu azalmakta ancak 

%2 shingle içeriğinden sonra artış gösterse de tüm değerler şartname sınırı olan 3-5 arasında 

kalmıştır. Şekil 4 te karışımın rijitliği ile ilgili bilgi veren Marshalk katsayısı görülmektedir. 

Stabilite değeri ile paralel olarak %3 içerikten sonra bu değerde azalmalar görülmüştür. 
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TARTIŞMA VE SONUÇ 

Çalışmanın amacı, üretim atığı shingle’ın bitümlü sıcak karışım ile kullanımının Marshall 

Karışım Tasarım parametreleri üzerindeki etkilerinin araştırılmasıdır. Bu kapsamda, shingle 

atığı içermeyen ve saf bitüm kullanılarak üretilen asfalt karışımların optimum bitüm içeriği 

hesaplanmış ve %4.7 olarak tespit edilmiştir. Shingle içeriği ile sıkıştırılmış Marshall 

numunelerinin mekanik özellikleri elde edilmiştir. Genel olarak shingle artışı ile stabilite ve 

Marshall katsayısı değerleri belirli miktarda artmıştır. Bu artış önemlidir zira trafikten 

kaynaklanan etkilere karşı direncin bir ölçütüdür. Diğer yandan yollarda meydana gelen 

deformasyonun bir ölçütü olan akma değerleri göz önüne alındığında shingle içeren 

numunelerin şartname limitlerini sağladığı gözlenmiştir. Benzer yorum hava boşluğu içeriği 

içinde yapılabilir. Sonuçlar incelendiğinde %3 shingle içeriğinin özellikle stabilite ve 

Marshall katsayısı bakımından en uygun içerik olduğu tespit edilmiştir. %3 shingle içeren 

numuneye ait değerler Tablo 4’te gösterilmiştir.  

 

Tablo 4. %3 Shinle içeren Numuneye ait Karakteristikler 

Optimum Shingle İçeriği 
%3 

Pratik Özgül Ağırlık 
2,418 

Stabilite, kg 
1387 

Boşluk, % 
4,35 

Asfaltla Dolu Boşluk, % 
69,6 

V.M.A, % 
14,31 

Akma, mm 
2,79 

Marshall Katsayısı(q/f) 
4,97 

Tablo 4 incelendiğinde tüm değerlerin KGM Şartname limitlerini sağladığı gözlenmiştir. 

Shingle atıklarının bitümlü sıcak karışımlarda kullanılması çevreye olan etkilerin azaltılması, 

bir diğer ifadeyle zararların önlenmesi bakımından önemli bir bulgu olabileceği gibi bitüm 

miktarının (shingle içeriğinde bitüm içerdiğinden dolayı) azaltılmasıyla ekonomiye de fayda 

sağladığı gözlenmiştir.  

 

KAYNAKLAR 

Fairbank, T., Highway Research Center (2001). Roofing Shingle Scrap-User Guideline. 

Alı, N., Chan, S.S.J., Potyondy, A. J., Bushman, R., And Bergan A.T. (1995). Mechanistic 

Evaluation of Asphalt Concrete Mixtures Containing Reclaimed Roofing Materials. 

Transportatıon Research Record 1515(28). 

Şengöz, B., Topal, A.(2005) Use Of Asphalt Roofing Shingle Waste İn HMA. Construction 

And Building Materials 19 (5), 337-346. 

265 www.izdas.org

https://scholar.google.com.tr/citations?view_op=view_citation&hl=tr&user=j_3klEMAAAAJ&citation_for_view=j_3klEMAAAAJ:2osOgNQ5qMEC


Wang, H., Rath, P., Buttlar W.G. (2019). Recycled asphalt shingle modified asphalt mixture 

design and performance evaluation, Journal of Traffic and Transportation Engineering 

(English Edition), Volume 7, Issue 2, April 2020, Pages 205-214. 

Nam, B., Maherinia H., Behzadan, A.H. (2014). Mechanical Characterization Of Asphalt 

Tear-Off Roofing Shingles İn Hot Mix Asphalt, Construction and Building Materials 

Volume 50, Pages 308-316. 

Haas, E., Ericson, C.L., Bennert T. (2019). Laboratory designed hot mix asphalt mixtures 

with post-consumer Recycled Asphalt Shingles (RAS) utilizing AASHTO PP78,  

Construction and Building Materials, Volume 226, 30 November 2019, Pages 662-

672. 

 

 

 

 

 

  

 

266 www.izdas.org

https://www.sciencedirect.com/science/journal/20957564
https://www.sciencedirect.com/science/journal/20957564
https://www.sciencedirect.com/science/journal/20957564/7/2
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09500618
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09500618
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09500618/50/supp/C
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09500618
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09500618
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09500618/226/supp/C


CROSS-SECTIONAL AND TIME SERIES VARIATION IN SOCIAL-ECONOMIC 

SUSTAINABILITY 

Dr. Olubunmi T. OLORUNPOMI 

 Nigeria Police Academy, Department of Computer Science and Mathematics, Wudil-Kano 

State, Nigeria.  

 

ABSTRACT 

This article study the cross section and time series effects of gross capital formation, adjusted 

net savings and total debt service in Benin, Gambia, Ghana, Guinea, Mali, Niger, Nigeria, 

Senegal, Sierra Leone and Togo over periods 1990-2018 by means of a pooled mean 

estimator that imposes regularity across groups, while the fixed effects estimator allow for 

heterogeneity in the intercepts, error variances, short and long-run coefficients across groups. 

When individual effects and individual linear trends were included in the test equation, the 

series steadily incorporates unit root procedures. 

ARDL(2, 1, 1) model was prudently selected out of the four models that was feasible. The 

error-correcting swiftness of amendment terms was significantly negative as a necessity; 

subsequently, it takes Benin, Gambia, Ghana, Guinea, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra 

Leone and Togo a promptness of -0.5065, -1.5898, -0.8101, -2.0088, -0.7679, -0.5660, -

0.2871, -0.4503, -0.5572 and -0.3033 dissimilarly to return back to long-run permanence. As 

a result, the deviance from the long-run symmetry rate in the gross capital formation of each 

nation is corrected individually by 50.65%, 158.98%, 81.01%, 200.88%, 76.79%, 56.60%, 

28.71%, 45.03%, 55.72% and 30.33% the succeeding year. Moreover, Guinea is more briskly 

to the correction followed by Gambia.  

Completely, it takes the countries all together at a speed of -0.7847 to return back to 

symmetry; thus, the deviation from the long-run steadiness rate in the gross capital formation 

is corrected by 78.47% the subsequent year. Briefly, a 1% change in the adjusted net savings 

will increase gross capital formation by 40.09%, and a 1% improvement in the total debt 

service will decrease gross capital formation by 20.82%. 

These countries need to develop a debt management strategy that explicitly recognizes the 

relative costs and risks involved, takes account of the linkages with other key macroeconomic 

policies, that is consistent with maintaining debt sustainability, and can facilitate domestic 

debt market development. 

Keywords: Fixed effect estimator, Pooled effect estimator, Long and Short-run coefficients,  

Unit root 

 

INTRODUCTION 

The unique properties that are not distinguishable in cross-section or time-series antiquities 

can be foreseen by means of panel data and more compound team up models can be 

corroborated while imposing smaller amount of restrictions (Pesaran, et al. 1995; Baltagi, et 

al. 2000; Hsiao, 2003; Martinez-Zarzoso and Bengochea-Morancho, 2004; Baltagi, 2014, 

2015). In panel frameworks by means of separate effects, the linkage between the mean 

differenced regressors and the error duration is stimulating due to unfairness prompted in the 

review of autoregressive distributed lag, ARDL models. This inequitableness only croaks 

away for enormous sizes of clarifications which cannot be attuned by cumulating the number 

of cross-sections (Arellano, 2004). Pesaran, et al. 1999 projected the pooled mean group 
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estimator that takes the cointegration system of the simple ARDL model and acclimatizes it 

for panel scenery by permitting the intercepts, short-run quantities and cointegrating relations 

of the cross-sections to fluctuate transversely (Baltagi and Griffin, 1984, 1997; Pesaran, et al. 

1997, 1999; Freeman, 2000 Baltagi, et al. 2008). 

If itR is pragmatic for all nations i=1,...,N (individual-level observations) across all time 

epochs t=1,...,T (time series observations) with cross-section dimension subscript i and time 

as subscript t. The reparametrized error correction equation is prearranged as (Anderson and 

Hsiao, 1981, 1982; Schoenberg, 1997; Baltagi, et al. 2003; Gujarati, 2003; Pedroni, 1999, 

2004): 
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long-run coefficients; If itS has finite autoregressive representations; then, dependence of 

instructive variables on the disturbances is allowed when estimating ,i t ;  
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  for 1,2, , 1j p   are (k×1) vector of parameters constant across groups to 

be estimated on the dependent variable; 

1

q

ij im

m j

 
 

   for 1,2, ,q 1j     are (k×1) vector of parameters constant across groups to be 

estimated on the explanatory variable;                 

 1, ,dit i iTD d  are (T×k) possibly time-varying vector of covariate on k instructive 

variables that can vary across groups and time periods; while, 

 
i1 i,1 i,2 i,T, , ,i i iD D D d d d


       are j lagged values of iD ; 

 1, , rit i iTR r  are (Tx1) vectors of observation on the control variable of the ith group; 

while,  
i1 i,1 i,2 i,T, , ,i i iR R R r r r


        are j lagged values of iR ; and   

 1, ,it i iT    are time-invariant and accounts for any unobservable individual-specific 

error term. In order to estimate consistence short-run measurements, it is obligatory that the 

disturbances are not interrelated with the regressors. 

The same number of lags is expected in each cross-section for the dependent variable and the 

regressors; hereafter, the concentrated log-likelihood function is a product of each cross-

section's likelihood given as (Wooldridge, 2000; Gujarati, 2003): 
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The mean group (MG) intermediate estimator accepts that the intercept, short-run coefficients, 

and error variances can veer off transversely in the clusters as pronounced by Pesaran, Shin 

and Smith; while, unweighted arithmetic mean of diverse coefficients are premeditated for the 

whole panel. The fixed effect (FE) transitional estimator coerces long-run constants to be 

equivalent across clusters; that is, homogeneity over a single subset of regressors or else 

countries (Mundlak, 1978; Pesaran, et al. 1995, 1997, 1999; Baitagi, et al. 2000). 

 

RESEARCH AND FINDINGS 

The sets of 170 panel data points covering periods 1990-2018 for Benin, Gambia, Ghana, 

Guinea, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone and Togo were drawn from World 

Development Indicator (WDI) database of the World Bank. The choice of these countries was 

based on the accessibility of data.  The illustrative figures, likelihood values, and the reliable 

measures of the regression were gotten according to the inscription of Eviews10. 

The time series plots of gross capital formation (GCF), adjusted net savings (ANS) and total 

debt service (TDS) in figure 1 showed some ever-changing uncertainties in the mean and 

variances in the systems. It would be correct to say that the panel time series data are not 

covariance stationary by positive thinking; since, they are inconsistent over time and non-

uniform spontaneity in the time series stick it out. Thus, it is essential to confirm the unit root 

system of the variables.  

In table 1, the mean and median of the series are within the maximum and minimum 

boundaries in. Negative skewness of -0.057 for ANS is less than one; thus, more recurrent 

large return observation is to the left of the distribution; but, positive skewness of 0.909 and 

4.024 for GCF and TDS respectively and more large returns observation is to the right of the 

distribution. 
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Figure 1: Time series plot of GCF, ANS and TDS

 

Extreme kurtosis values of 5.905, 4.055 and 26.371 for GCF, ANS and TDS disjointedly are 

greater than 3.0 benchmark of the normal distribution; therefore, their curves are leptokurtic 

having heavy tails and the experimental values are closely intermingled together around the 

mode. In addition, the probability values of 0.000, 0.019 and 0.000 for the Jarque-Bera test of 

the variables one-to-one were seen to be less than the significance level of 0.05 and this 

suggests that the series are non-normal in distribution. 

 

Table 1. Descriptive Statistics 

Statistics GCF ANS TDS 

Mean 

 21.01824 

-

2.603529  8.554118 

Median 

 20.40000 

-

0.600000  6.200000 

Maximum  53.20000  39.00000  76.40000 

Minimum 

 1.100000 

-

35.00000  0.500000 

Std. Dev.  7.505451  11.76724  9.237735 

Skewness 

 0.909074 

-

0.057227  4.023675 

Kurtosis  5.904989  4.054802  26.37130 

Jarque-Bera  83.19111  7.973756  4327.758 

Probability  0.000000  0.018558  0.000000 

Sum 

 3573.100 

-

442.6000  1454.200 

Sum Sq. 

Dev.  9520.073  23401.08  14421.74 

Observations  170  170  170 

 

Dominant endorsement of unit root process appeared by means of individual effects in the 

series with their probability values higher than 0.05 significance level benchmark in table 2. 
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Likewise; in table 3, the unit root test in first difference of the series were statistically 

insignificant with probability values less than 0.05 significance level objective. Hence, the 

series are non-stationary time.  

 

Table 2.  Panel Unit Root Tests in Levels 

Null Hypothesis: Unit root (assumes common unit root process) 

 GCF ANS TDS 

Method Stats Prob Stats Prob Stats Prob 

Levin,Lin&Chu t* 

 0.1855

1 

 0.573

6 

-

0.5892

2 

 0.277

9 

-

4.4689

4 

 0.000

0 

Breitung t-stat --- --- 

 0.4791

0 

 0.684

1 

 0.3236

3 

 0.626

9 

Null Hypothesis: Unit root (assumes individual unit root process) 

Im,Pesaran&ShinW-

stat  --- --- 

 0.5240

2 

 0.699

9 

-

0.8032

3 

 0.210

9 

ADF-Fisher Chi-Sq.  

 14.364

4 

 0.811

5 

 17.142

7 

 0.643

7 

 25.424

9 

 0.185

7 

PP - Fisher Chi-Sq. 

 21.520

7 

 0.367

1 

 47.564

1 

 0.000

5 

 47.821

6 

 0.000

5 

 

Table 3. Panel Unit Root Tests in First Difference 

Null Hypothesis: Unit root (assumes common unit root process) 

 GCF ANS TDS 

Method Stats Prob Stats Prob Stats Prob 

Levin,Lin&Chu t* 

-

10.444

3 

 0.000

0 

-

1.8481

6 

 0.032

3 

-

8.1027

3 

 0.000

0 

Breitung t-stat --- --- 

-

5.4132

7 

 0.000

0 

-

4.1548

8 

 0.000

0 

Null Hypothesis: Unit root (assumes individual unit root process) 

Im,Pesaran&ShinW-

stat  --- --- 

-

3.4860

5 

 0.000

2 

-

7.2269

7 

 0.000

0 

ADF-Fisher Chi-Sq.  

 118.85

8 

 0.000

0 

 45.764

7 

 0.000

9 

 84.364

2 

 0.000

0 

PP - Fisher Chi-Sq. 

 175.16

0 

 0.000

0 

 130.01

9 

 0.000

0 

 157.48

3 

 0.000

0 

 

The conventional hodgepodge procedures of table 4 evaluated four models extemporaneously 

at superlative reliant and influential regressors for two lags to attain at ARDL(2, 1, 1) with the 

least information criteria values. Alkaike information criteria (AIC) make available the 

minimum value for the seventh model. 
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Table 4. Summary of Model Selection Criteria 

Model LogL AIC* BIC HQ Specification 

3 

-

337.845301  5.331271  6.575667  5.836829 

ARDL(2, 1, 

1) 

1 

-

353.173547  5.402314  6.446001  5.826331 

ARDL(1, 1, 

1) 

2 

-

339.188440  5.482513  6.927617  6.069613 

ARDL(1, 2, 

2) 

4 

-

338.479297  5.606391  7.252205  6.275033 

ARDL(2, 2, 

2) 

 

In table 5, the predictable Wald coefficients examination for the nominated model ARDL(2, 

1, 1) are enticingly dissimilar from zero with statistically importance probability value less 

than 0.05 point of reference. Thus, the coefficients of the model are dependable.  

 

Table 5. Coefficient Restriction Test 

Test Statistic Value df Probability

F-statistic  21.30208 (2, 108)  0.0000

Chi-square  42.60417  2  0.0000

Null Hypothesis: C(1)=C(2)=0

Null Hypothesis Summary:

Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err.

C(1)  0.400945  0.062672

C(2) -0.208232  0.062676

 

Again; in table 6, the coefficients of the tractability interval tests are within 90, 95, and 99 out 

of each hundred sureness intervals were obtainable. Afterwards, the coefficients of the model 

can be said to be reliable and can be used to make verdicts. 

 

Table 6. Coefficient Confidence Intervals Test 

    

90% CI 95% CI 99% CI

Variable Coefficient Low High Low High Low High

ANS  0.400945  0.296967  0.504923  0.276718  0.525172  0.236611  0.565279

TDS -0.208232 -0.312217 -0.104246 -0.332467 -0.083996 -0.372577 -0.043887

 

In table 7, the cross-section reformation coefficient to stability of the countries all together is 

negative as a criterion with significance likelihood value; thus, cointegration exists among the 

variables and the impact of a jolt will be ephemeral and cease to exist in the long run as the 

economy carry on to the steady-state. In view of that; at unsteadiness, it takes the nations all 

in all a speed of -0.7847 to return back to composure and the aberration from long-run 

improvement percentage is enhanced by 78.47% the successive year. The coefficients of the 

independent variables are statistically significance for probability values less than 0.05 

conditions. Briefly; in the long-run, a 1% change in adjusted net savings will tend to increase 
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the gross capital formation by 40.09% and 1% rise in total debt service will tend to drop the 

gross capital formation by 20.82%.  

 

Table 7. Estimates of Panel ARDL (2, 1, 1) Model 

                                                  Dependent Variable: D(GCF)

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.*  

Long Run Equation

ANS 0.400945 0.062672 6.397501 0.0000

TDS -0.208232 0.062676 -3.322328 0.0012

Short Run Equation

COINTEQ01 -0.784705 0.179994 -4.359607 0.0000

D(GCF(-1)) 0.162858 0.091548 1.778935 0.0781

D(ANS) 0.003646 0.063563 0.057365 0.9544

D(TDS) -0.005693 0.092194 -0.061749 0.9509

C 14.67054 4.609584 3.182616 0.0019

@TREND 0.593757 0.178190 3.332151 0.0012

Mean dependent var 0.464667     S.D. dependent var 5.338403

S.E. of regression 3.668253     Akaike info criterion 4.704062

Sum squared resid 1453.256     Schwarz criterion 5.847706

Log likelihood -337.8453     Hannan-Quinn criter. 5.168140

 

The estimates of the coefficients in table 8 are statistically significance for probability values 

less than 0.05 except the coefficient of the short-run for Benin’s adjusted net savings. The 

adjustment coefficient to equilibrium was negative as required. At disequilibrium, it takes 

Benin a speed of -0.5065 to return back to equilibrium and the deviation from long-run 

improvement rate is corrected by 50.65% the following year. In the short run, the immediate 

previous estimates of Benin’s gross capital formation contributed negatively about 30.70% to 

the current GCF; while, total debt service contributed positively about 45.86%.  

 

Table 8. Cross-Section Short-Run Coefficients for Benin 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. * 

COINTEQ01 -0.506469 0.020177 -25.10147 0.0001

D(GCF(-1)) -0.307011 0.051109 -6.006968 0.0092

D(ANS) -0.006972 0.026887 -0.259296 0.8122

D(TDS) 0.458641 0.065884 6.961303 0.0061

C 5.614626 5.723353 0.981003 0.3989

@TREND 0.454639 0.009139 49.74825 0.0000

 

The adjustment coefficient to equilibrium in table 9 was negative as required. At 

disequilibrium, it takes Gambia a speed of -1.5898 to return back to equilibrium and the 

deviation from long-run improvement rate is corrected by 158.98% the following year. In the 

short run, the immediate previous estimates of Gambia’s gross capital formation and total 

debt service contributed positively about 42.32% and 28.67% respectively to the current GCF; 

while, the adjusted net savings contributed negatively about 17.40%. 
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Table 9. Cross-Section Short-Run Coefficients for Gambia 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. * 

COINTEQ01 -1.589798 0.036913 -43.06825 0.0000

D(GCF(-1)) 0.423233 0.007990 52.97243 0.0000

D(ANS) -0.173967 0.009873 -17.61997 0.0004

D(TDS) 0.286722 0.013219 21.68939 0.0002

C 26.94083 12.67064 2.126240 0.1235

@TREND 0.693528 0.018890 36.71355 0.0000

 

The estimates of the coefficients in table 10 are statistically significance for probability values 

less than 0.05 except the coefficient of the short-run for Ghana’s adjusted net savings. The 

adjustment coefficient to equilibrium was negative as required. At disequilibrium, it takes 

Ghana a speed of -0.8101 to return back to equilibrium and the deviation from long-run 

improvement rate is corrected by 81.01% the following year. In the short run, the immediate 

previous estimates of Ghana’s gross capital formation contributed positively about 51.02% to 

the current GCF; while, total debt service contributed negatively about 54.70%. 

 

Table 10. Cross-Section Short-Run Coefficients for Ghana 

   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. * 

COINTEQ01 -0.810146 0.037154 -21.80522 0.0002

D(GCF(-1)) 0.510175 0.027052 18.85873 0.0003

D(ANS) 0.059163 0.026571 2.226624 0.1123

D(TDS) -0.547046 0.091347 -5.988642 0.0093

C 13.41796 18.86653 0.711204 0.5283

@TREND 0.899437 0.084867 10.59819 0.0018

 

 

The estimates of the coefficients in table 11 are statistically significance for probability values 

less than 0.05 except the coefficients of the short-run for Guinea’s adjusted net savings and 

total debt services. The adjustment coefficient to equilibrium was negative as required. At 

disequilibrium, it takes Guinea a speed of -2.0088 to return back to equilibrium and the 

deviation from long-run improvement rate is corrected by 200.88% the following year. In the 

short run, the immediate previous estimates of Guinea’s gross capital formation contributed 

positively about 40.22% to the current GCF.  

 

Table 11. Cross-Section Short-Run Coefficients for Guinea 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. * 

COINTEQ01 -2.008843 0.296411 -6.777223 0.0066

D(GCF(-1)) 0.402203 0.106500 3.776538 0.0325

D(ANS) -0.070969 0.084471 -0.840157 0.4625

D(TDS) 0.138992 0.335590 0.414173 0.7066

C 50.85396 205.6960 0.247229 0.8207

@TREND 2.066013 0.580726 3.557636 0.0379
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The estimates of the coefficients in table 12 are statistically significance for probability values 

less than 0.05 except the coefficient of the short-run for Mali’s immediate previous estimates 

of gross capital formation and total debt service. The adjustment coefficient to equilibrium 

was negative as required. At disequilibrium, it takes Mali a speed of -0.7679 to return back to 

equilibrium and the deviation from long-run improvement rate is corrected by 76.79% the 

following year. In the short run, the adjusted net savings contributed negatively about 38.23% 

to the current GCF. 

 

Table 12. Cross-Section Short-Run Coefficients for Mali     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. * 

COINTEQ01 -0.767945 0.036025 -21.31677 0.0002

D(GCF(-1)) -0.007872 0.031581 -0.249246 0.8193

D(ANS) -0.382334 0.019630 -19.47661 0.0003

D(TDS) -0.247044 0.104681 -2.359983 0.0994

C 14.56499 19.14034 0.760958 0.5020

@TREND 0.173043 0.018598 9.304144 0.0026

 

The adjustment coefficient to equilibrium in table 13 was negative as required. At 

disequilibrium, it takes Niger a speed of -0.5660 to return back to equilibrium and the 

deviation from long-run improvement rate is corrected by 56.60% the following year. In the 

short run, the immediate previous estimates of Niger’s gross capital formation, adjusted net 

savings and total debt service contributed positively about 26.34%, 16.49% and 5.23% 

respectively to the current GCF. 

 

Table 13. Cross-Section Short-Run Coefficients for Niger 

   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. * 

COINTEQ01 -0.565953 0.047327 -11.95833 0.0013

D(GCF(-1)) 0.263421 0.059156 4.453001 0.0211

D(ANS) 0.164875 0.029014 5.682582 0.0108

D(TDS) 0.052302 0.005616 9.312863 0.0026

C 10.95697 16.01992 0.683959 0.5431

@TREND 0.410292 0.068496 5.989975 0.0093

 

The estimates of the coefficients in table 14 are statistically significance for probability values 

less than 0.05 except the coefficient of the short-run for Nigeria’s total debt service. The 

adjustment coefficient to equilibrium was negative as required. At disequilibrium, it takes 

Nigeria a speed of -0.2871 to return back to equilibrium and the deviation from long-run 

improvement rate is corrected by 28.71% the following year. In the short run, the immediate 

previous estimates of Nigeria’s gross capital formation contributed negatively about 26.08% 

to the current GCF; while, adjusted net savings contributed positively about 4.45%. 
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Table 14. Cross-Section Short-Run Coefficients for Nigeria 

  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. * 

COINTEQ01 -0.287143 0.019736 -14.54920 0.0007

D(GCF(-1)) -0.260799 0.033525 -7.779139 0.0044

D(ANS) 0.044462 0.007112 6.251354 0.0083

D(TDS) -0.019357 0.016381 -1.181684 0.3225

C -0.391545 10.46866 -0.037402 0.9725

@TREND 0.416769 0.025138 16.57922 0.0005

 

 

The adjustment coefficient to equilibrium in table 15 was negative as required. At 

disequilibrium, it takes Senegal a speed of -0.4503 to return back to equilibrium and the 

deviation from long-run improvement rate is corrected by 45.03% the following year. All the 

short run coefficients are statistically insignificance for probability values greater than 0.05.  

 

Table 15. Cross-Section Short-Run Coefficients for Senegal 

      

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. * 

COINTEQ01 -0.450321 0.130941 -3.439105 0.0413

D(GCF(-1)) 0.029841 0.124219 0.240233 0.8256

D(ANS) 0.353807 0.133258 2.655044 0.0767

D(TDS) -0.258612 0.101681 -2.543358 0.0844

C 8.059759 57.80203 0.139437 0.8979

@TREND 0.262802 0.028516 9.216007 0.0027

 

The adjustment coefficient to equilibrium in table 16 was negative as required. At 

disequilibrium, it takes Sierra Leone a speed of -0.5572 to return back to equilibrium and the 

deviation from long-run improvement rate is corrected by 55.72% the following year. In the 

short run, the immediate previous estimates of Sierra Leone’s gross capital formation 

contributed positively about 38.82% to the current GCF; while, adjusted net savings and total 

debt service contributed negatively about 8.36% and 6.09% respectively. 

 

Table 16. Cross-Section Short-Run Coefficients for Sierra Leone 

   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. * 

COINTEQ01 -0.557161 0.027893 -19.97485 0.0003

D(GCF(-1)) 0.388183 0.032454 11.96094 0.0013

D(ANS) -0.083554 0.012753 -6.551921 0.0072

D(TDS) -0.060919 0.009127 -6.674303 0.0069

C 9.851106 22.07960 0.446163 0.6857

@TREND 0.379594 0.161463 2.350958 0.1002

 

The estimates of the coefficients in table 17 are statistically significance for probability values 

less than 0.05 except the coefficient of the short-run for Togo’s immediate previous estimates 
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of gross capital formation and adjusted net savings. The adjustment coefficient to equilibrium 

was negative as required. At disequilibrium, it takes Togo a speed of -0.3033 to return back to 

equilibrium and the deviation from long-run improvement rate is corrected by 30.33% the 

following year. In the short run, the total debt service contributed negatively about 13.94% to 

the current GCF. 

 

Table 17. Cross-Section Short-Run Coefficients for Togo 

     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. * 

COINTEQ01 -0.303272 0.065582 -4.624291 0.0190

D(GCF(-1)) 0.187203 0.067686 2.765762 0.0698

D(ANS) 0.131951 0.064635 2.041467 0.1339

D(TDS) 0.139392 0.027993 4.979529 0.0156

C 6.836741 17.12825 0.399150 0.7165

@TREND 0.181454 0.150128 1.208666 0.3134

 

 

CONCLUSION 

This article study the cross section and time series effects of gross capital formation, adjusted 

net savings and total debt service in Benin, Gambia, Ghana, Guinea, Mali, Niger, Nigeria, 

Senegal, Sierra Leone and Togo over sets of 170 panel data points covering periods 1990-

2018 by means of a pooled mean estimator that imposes regularity across groups, while the 

fixed effects estimator allow for heterogeneity in the intercepts, error variances, short and 

long-run coefficients across groups. When individual effects and individual linear trends were 

included in the test equation, the series steadily incorporates unit root procedures. 

ARDL(2, 1, 1) model was prudently selected out of the four models that was feasible. The 

error-correcting swiftness of amendment terms was significantly negative as a necessity; 

subsequently, it takes Benin, Gambia, Ghana, Guinea, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra 

Leone and Togo a promptness of -0.5065, -1.5898, -0.8101, -2.0088, -0.7679, -0.5660, -

0.2871, -0.4503, -0.5572 and -0.3033 dissimilarly to return back to long-run permanence. As 

a result, the deviance from the long-run symmetry rate in the gross capital formation of each 

nation is corrected individually by 50.65%, 158.98%, 81.01%, 200.88%, 76.79%, 56.60%, 

28.71%, 45.03%, 55.72% and 30.33% the succeeding year. Moreover, Guinea is more briskly 

to the correction followed by Gambia.  

Completely, it takes the countries all together at a speed of -0.7847 to return back to 

symmetry; thus, the deviation from the long-run steadiness rate in the gross capital formation 

is corrected by 78.47% the subsequent year. Briefly, a 1% change in the adjusted net savings 

will upturn gross capital formation by 40.09%, and a 1% improvement in the total debt 

service will tend to decline gross capital formation by 20.82%. 
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ÖZET 

Ülkemizde son yıllarda her ilde bir üniversite kurulması anlayışı çerçevesinde artan üniversite 

ve öğrenci sayılarına bağlı olarak yabancı öğrenci nüfusu da dikkat çekecek düzeye ulaşmıştır. 

Bu öğrencilerin sosyal, ekonomik veya mekânsal boyuttaki özellikleri farklı disiplinler 

tarafından üzerinde odaklanılması gereken önemli bir araştırma alanı olarak göz önünde 

bulundurulmalıdır. Bu çalışma kapsamında yabancı öğrencilerin eğitim gördükleri kentlerde 

barınma ihtiyaçlarını karşılama yöntemleri ile tercihlerini belirleyen özellikler ele alınarak 

irdelenmektedir. Örneklem nüfus, Uşak Üniversitesi’nde öğrenim gören yabancı öğrencilerdir. 

Çalışma kapsamında rastgele örneklem olarak seçilen 43 yabancı öğrenciye yüz yüze 

görüşme/mülakat yöntemiyle yarı-yapılandırılmış açık uçlu toplam 12 soru yöneltilmiştir. 

Örneklem yabancı öğrenciler toplam 18 farklı ülkeden gelmiştir. Araştırma bulgularına göre 

Uşak Kentinde yabancı öğrenciler arasında konutta ikamet etmek (%71.1), yurtta kalmaya 

(%28.9) göre baskın tercihtir. Apart ise, en fazla tercih edilen barınma tipidir (%46.5). 

Yemeklerin iyi olması, ucuz/ekonomik olması, arkadaşlarının tavsiye etmesi, temiz-güvenli 

olması, kendi devletlerindeki mevcut burslarından dolayı yönlendirilmiş olmaları yurtta kalan 

öğrenciler için tercihte belirleyicidir. Şehir merkezine yakınlık, yeni ve eşyalı olması, 

arkadaşlarla kalınabilecek uygun bir ortam olması, otobüs duraklarına yakınlık, sakin ve şehir 

içi olması, huzurlu ortam, odada tek kişi kalınabilmesi, konforlu olması, hocaların tavsiye 

etmesi, rahat olması, kalabalık olmaması öğrencilerin barınma yeri olarak konut/apart 

tercihlerinde belirleyici özeliklerdir. Konutların kaloriferli/doğalgazlı olması, odaların geniş 

olması, teras veya balkon varlığı, konforlu olması, iyi ısınması, güneş alması öğrencilerin 

kalacakları konutlarını seçmelerinde belirleyicidir.  Arkadaşlarla birlikte olunması, samimiyet 

olması, etkinlik ve sosyal aktivite yapabilmeleri gibi sosyal etkenler konut memnuniyetini 

belirleyen baskın özelliklerdir. Konutun konforlu olması, geniş olması, doğalgaz, sıcak su gibi 

mekânsal özellikler ise, bunu takip etmektedir. Yabancı öğrenciler için sosyal etmenler de konut 

tercihinde mekânsal özellikler kadar belirleyicidir. Büyük çoğunluğunun kendi ülkelerinden 

veya diğer ülkelerden yabancı öğrencilerle birlikte kalması bunu destekleyen bir göstergedir. 

Yukarıda belirtilen barınma tercihleri ve bu tercihlerin belirleyici özellikleri yabancı 

öğrencilere yönelik konut/barınma alanları planlamasında dikkate alınması gerekli 

tasarım/planlama parametreleri olarak ortaya konulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Yabancı Öğrenciler, Barınma Tercihi, Tercih Özellikleri, Uşak 

Üniversitesi, Planlama Göstergeleri. 
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ABSTRACT 

Due to the increasing number of universities and students within the framework of the 

understanding of establishing a university in every city in our country in recent years, the 

foreign student population has reached a remarkable level. The social, economic or spatial 

characteristics of these students should be considered as an important research area that should 

be focused on by different disciplines. Within the scope of this study, the methods of meeting 

the dwelling needs of foreign students in the cities where they study and the characteristics that 

determine their preferences are examined. The sample population is foreign students studying 

at Uşak University. A total of 12 semi-structured open-ended questions were asked to 43 foreign 

students selected as a random sample within the scope of the research, by face-to-face interview 

method. The sample foreign students came from a total of 18 different countries. According to 

the research findings, residing in a housing (71.1%) is the dominant choice among foreign 

students in the city of Uşak compared to staying in a dormitory (28.9%). Apart, on the other 

hand, is the most preferred type of dwelling (46.5%). Good food, being cheap/economical, 

recommended by friends, being clean and safe, being guided due to their current scholarships 

in their own states are decisive for students staying in dormitories. Accessibility to the city 

center, being new and furnished, being a suitable environment to stay with friends, being close 

to bus stops, being calm and located in the city, peaceful environment, being alone in the room, 

being comfortable, being recommended by the instructors, being comfortable, not being 

crowded are the determinative characteristics in housing/apart preferences. Existence of 

heating/natural gas, large rooms, presence of terrace or balcony, comfort, good heating and sun 

exposure are decisive for students to prefer their housing. Social factors such as being with 

friends, intimacy, being able to do activities and social activities are the dominant 

characteristics that determine housing satisfaction. Spatial characteristics such as being 

comfortable, spacious, natural gas and hot water follow these. For foreign students, social 

factors are as determinative as spatial features in housing preference. The fact that the majority 

of them stay with foreign students from their own country or from other countries is an indicator 

that supports this. The housing preferences mentioned above and the defining characteristics of 

these preferences have been put forward as the design/planning parameters that should be taken 

into account in the planning of housing/dwelling areas for foreign students. 

Keywords: Foreign Students, Dwelling Preference, Preference Characteristics, Uşak 

University, Planning Indicators. 

 

GİRİŞ 

Ülkemizde son yıllarda her ilde bir üniversite kurulması anlayışı çerçevesinde artan üniversite 

ve öğrenci sayılarına bağlı olarak yabancı öğrenci nüfusu da dikkat çekecek düzeye ulaşmıştır. 

Bu öğrencilerin sosyal, ekonomik veya mekânsal boyuttaki özellikleri farklı disiplinler 

tarafından üzerinde odaklanılan bir çalışma alanı olmaya başlamıştır. Literatür taramasında 

yabancı öğrencilerle ilgili çalışmaların ağırlıklı olarak Türkçe eğitimiyle ilgili olmakla birlikte 

bazı farklılaşan yönleriyle de konunun ele alınmakta olduğu görülmektedir. Bu çalışmalardan 

bazıları şöyledir:  

Akengin ve Kaykı (2013), “1986 yılında kurulan ve Gazimağusa’ya üniversite şehri kimliği 

kazandıran, başta Türkiye ve bazı Ortadoğu ülkeleri olmak üzere dünyanın değişik 

bölgelerinden gelen öğrencilerin öğrenim gördüğü Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin, şehrin 

demografik yapısına ve gelişimine yaptığı katkı”yı ele alarak irdelemişlerdir. 
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Zavalsız ve Gündağ (2017), “yurt dışından gelen öğrencilerin yabancı bir topluma uyum 

sürecini” ele alarak bu süreçte zorlandıkları veya kolay adapte oldukları konuların neler 

olduğunu psiko-sosyal yönüyle ele alarak irdelemişlerdir. 

Yardımcıoğlu vd. (2017), Sakarya Üniversitesi’nde öğrenim gören uluslararası öğrencilerin 

Türkiye’yi tercih nedenlerini,  “sosyo-ekonomik problemleri arkadaşlık, sağlık, kültürel, 

ekonomik, psikolojik, akademik ve sosyal sorunlar”ını ele alarak irdelemişlerdir. 

Kökalan ve Korkmaz (2019), “İstanbul’da devlet ya da özel/vakıf öğrenci yurtlarında barınan 

öğrencilerin barındıkları yurtlardaki barınma hizmet kalitesi beklentileri ile hizmet 

memnuniyetini” ele alarak irdelemişlerdir.  

Kurtça (2020), “Bartın Üniversitesi’nde eğitim gören uluslararası öğrencilerin Türkiye’de ve 

Bartın şehrinde karşılaştıkları sosyal ve ekonomik zorlukları” ve  “öğrencilerin bu sıkıntıları 

aşma noktasında sosyal yardım kuruluşları ile olan bağlantılarını” ele alarak irdelemiştir.  

Literatür taramasında barınma ile ilgili olarak Kökalan ve Korkmaz’ın çalışması yurtlar ve 

hizmet kalitesi ile sınırlandırılmış olmakla birlikte, konuyu barınma ekseninde ele alan tek 

çalışma olarak tespit edilmiş, barınma konusuna odaklı farklı bir çalışmaya tesadüf 

edilmemiştir. Barınma tercihleri kapsamnda araştırmanın konusu bu alanda özgün bir çalışma 

niteliğindedir. Bu çalışmada, yabancı öğrencilerin eğitim gördükleri kentlerde barınma 

ihtiyaçlarını karşılama yöntemleri ile tercihlerini belirleyen özellikler ele alınarak 

irdelenmektedir.    

 

YÖNTEM 

Nitel araştırma yöntemi ve mülakat/görüşme tekniği temel araştırma yöntemidir. Örneklem 

nüfus, Uşak Üniversitesi’nde öğrenim gören yabancı öğrencilerdir. Çalışma kapsamında 

rastgele örneklem olarak seçilen 43 yabancı öğrenciye yüz yüze görüşme/mülakat yöntemiyle 

yarı-yapılandırılmış açık uçlu toplam 12 soru yöneltilmiştir. Görüşme/mülakat çalışmasının 

uygulamasında örneklem sayısı, sorulara verilen cevapların doygunluk düzeyine ulaşma 

noktasında sınırlandırılmıştır. Toplam 43 öğrenci ile görüşme gerçekleştirilmiştir. Araştırma 

soruları temelde amaçlarına göre şu konular ayrımında gruplandırılabilir: 

       

Şekil 1. Amaçlarına göre soru gruplarının konuları 

 

ÖĞRENCİLERİN KENT VE KONUT ALGILARI

UŞAK KENTİ BARINMA DENEYİMLERİ

KARŞILAŞTIKLARI BARINMA SORUNLARI

MEMNUNİYET DURUMLARI

TAŞINMA/YERDEĞİŞTİRME EĞİLİMLERİ
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“Yabancı Öğrencilerin Kent ve Konut Algıları”, memleketlerinde yaşadıkları kent ile Uşak 

kenti arasındaki benzerlikler ve farklılıklar, memleketlerindeki (yaşadıkları kent sınırlılığında) 

konutlar ile Uşak kentindeki konutlar arasındaki benzerlikler ve farklılıklar üzerine görüşleri 

sorularak irdelenmiştir.  

“Yabancı Öğrencilerin Uşak Kenti Barınma Deneyimleri”, kentte daha önce nerelerde 

barındıkları yerler, şu anda kalmakta oldukları yerin tipi, ücreti, mekânsal özellikleri, konfor 

koşulları, kimlerle birlikte kaldığı, kalacağı yeri nasıl buldukları, şimdi kaldıkları yeri 

neden/hangi özelliklerinden dolayı tercih ettikleri üzerine görüşleri sorularak irdelenmiştir. 

“Yabancı Öğrencilerin Karşılaştıkları Barınma Sorunları”, doğrudan bu sorunların ne 

olduğu sorularak irdelenmiştir. 

“Yabancı Öğrencilerin Memnuniyet Durumları”, doğrudan kaldıkları yerin memnun 

oldukları ve olmadıkları özellikleri üzerinden sorularak irdelenmiştir. 

“Yabancı Öğrencilerin Taşınma/Yerdeğiştirme Eğilimleri”, kaldıkları yerden taşınmayı 

düşünüp düşünmedikleri, nereye ve neden taşınmak istedikleri sorularak irdelenmiştir. 

Araştırma sürecinde karşılaşılan en büyük zorluk, yabancı öğrencilerin Türkçeyi çok iyi 

anlamaması ve konuşamamasından kaynaklanan ifade problemleridir. Türkçeye çok hakim 

olmamaları verdikleri cevapların daha kısa olmasına yol açmıştır. Yabancı öğrencilerin mülakat 

sorularına verdikleri cevaplar, dilimizi anlama ve zengin kelime kullanabilme kapasiteleriyle 

doğru orantılı olarak sınırlanmıştır. 

Katılımcıların listesi ise ülke, kent ayrımında Tablo 1 ‘de verilmiştir.  

 

Tablo 1. Katılımcı Listesi 

Katılımcı Ülke Kent Kentin Öne Çıkan Özelliği Kıta/Bölge 

K1 Türkmenistan Marı 4. Büyük kent, sanayi kenti Orta Asya 

K2 Malavi Lilongwe Başkent, ülkenin en büyük 

kenti 

Afrika 

K3 Afganistan Mezar-ı 

Şerif 

4. Büyük kent Orta Doğu 

K4 Suudi 

Arabistan 

Medine  Arap 

Yarımadası 

K5 Uganda Mbarara 2. Büyük kent Afrika 

K6 Türkmenistan Marı 4. Büyük kent, sanayi kenti Orta Asya 

K7 Türkmenistan Daşoğuz  Orta Asya 

K8 Kenya Mombasa  Afrika 

K9 Mali Bamako Başkent, ülkenin en büyük 

kenti 

Afrika 

K10 Malavi Lilongwe Başkent, ülkenin en büyük 

kenti 

Afrika 

K11 Afganistan Kapisa  Orta Doğu 

K12 Kazakistan Almatı Ülkenin en büyük kenti Orta Asya 

K13 Tacikistan Hisor  Orta Asya 

K14 Türkmenistan Magdanly  Orta Asya 

K15 Zambiya Lusaka Başkent, ülkenin en büyük 

kenti 

Afrika 
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K16 Tanzanya Darüsselam Başkent, ülkenin en büyük 

kenti 

Afrika 

K17 Afganistan Daykundi  Orta Doğu 

K18 Türkmenistan Magdanly  Orta Asya 

K19 Türkmenistan Köytendağ Lebap İline bağlı ilçe Orta Asya 

K20 Tacikistan Kurgantepe  Orta Asya 

K21 Togo Lome Başkent, ülkenin en büyük 

kenti 

Afrika 

K22 Filistin Ramallah Başkentlerinden biri Orta Doğu 

K23 Afganistan Kabil Başkent Orta Doğu 

K24 Suriye Halep  Orta Doğu 

K25 Kazakistan Almatı Ülkenin en büyük kenti Orta Asya 

K26 Türkmenistan Magdanly  Orta Asya 

K27 Yemen San’a Başkent Orta Doğu 

K28 Somali Mogadişu Başkent Afrika 

K29 Afganistan Baglan  Orta Doğu 

K30 Suriye Deyrizor  Orta Doğu 

K31 Somali Mogadişu Başkent Afrika 

K32 Afganistan  Herat  Orta Doğu 

K33 Türkmenistan Dağoğuz  Orta Asya 

K34 Azerbaycan Şeki  Orta Asya 

K35 Azerbaycan Bakü Başkent, ülkenin en büyük 

kenti 

Orta Asya 

K36 Azerbaycan Şeki  Orta Asya 

K37 Afganistan Mezar-ı 

Şerif 

4. Büyük kent Orta Doğu 

K38 Türkmenistan Magdanly  Orta Doğu 

K39 Azerbaycan Gence 3. En kalabalık kent Orta Asya 

K40 Zambiya Lusaka Başkent, ülkenin en büyük 

kenti 

Afrika 

K41 Gine Konakri Başkent Afrika 

K42 Afganistan Maymana  Orta Asya 

K43 Afganistan Maymana  Orta Asya 

 

BULGULAR 

Katılımcı Profili 

Araştırma kapsamına katılan 43 yabancı öğrenci 18 farklı ülkeden gelmiştir. Öğrencilerin 

%20,93’ü Türkmenistan,  %20,93’ü Afganistan, %9,30’u ise Azerbaycan’dan gelmiştir. Bunu 

sırasıyla %4,65 oranıyla Zambiya, Tacikistan, Suriye, Somali, Malavi, Kazakistan ile %2,33 

oranıyla Yemen, Uganda, Togo, Tanzanya, Suudi Arabistan, Mali, Kenya, Gine, Filistin 

izlemektedir.  
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Şekil 2. Yabancı öğrencilerin geldikleri ülkelere göre dağılımı 

 

 

Şekil 3. Yabancı öğrencilerin geldikleri ülkelerinin bölgelere göre dağılımı 

 

Ülkelerinin dünya üzerindeki konumuna göre geldikleri bölgelere bakıldığında öğrencilerin 

%39,53’ü Orta Asya’dan -Türk Cumhuriyetleri- (Türkmenistan, Kazakistan, Tacikistan, 

Azerbaycan), %30,23’ü Orta Doğu’dan (Afganistan, Filistin, Suriye, Yemen), %27,91’i Afrika 

(Malavi, Uganda, Kenya, Mali, Tanzanya, Zambiya, Togo, Somali, Gine), %2,33’ü ise Arap 

Yarımadası (Suudi Arabistan)’ndan gelmiştir.  

Geldikleri kentlerin özelliklerine bakıldığında öğrencilerin üçte birinin %32,56’sının 

ülkelerinin başkentlerinden, üçte birinden fazlasının %37,21’i büyük kentlerden, %23,56’sı 

ülkelerinin en büyük kentlerinden - bunda başkentlerin olmasının etkili olduğu söylenebilir- ve 

%2,33’ünün ise ilçeden geldiği belirlenmiştir.   
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Şekil 4. Yabancı öğrencilerin geldikleri kentlerin özellikleri 

 

 

Şekil 5. Yabancı öğrencilerin geldikleri kentlere göre dağılımı 

 

KENT VE KONUT ALGILARI  

Yabancı öğrencilerin %88,37’si (38 kişi) memleketlerinde müstakil bahçeli konutta ikamet 

etmektedir. Apartmanda ikamet edenlerin oranı ise sadece %11,63’tür (5 kişi). Yabancı 

öğrencilerin baskın çoğunluğunun memleketlerinde müstakil ve bahçeli konutlarda ikamet 

etmekte olduğu görülmektedir. 

Müstakil bahçeli konutlarda ikamet edenlerin  %55,26’sı 1 katlı (tek katlı), %42,11’i 2 katlı ve 

%2,63’ü ise 3 katlı binalarda ikamet etmektedir. Yabancı öğrencilerin yarısından fazlasının 

memleketlerinde tek katlı bahçeli müstakil konutlarda ikamet ettiği görülmektedir. 
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Memleketlerinde apartman konutlarda ikamet eden öğrenciler arasında ülkelerine göre bir 

kümelenme izlenmemiştir. Bununla birlikte, apartmanda ikamet eden toplam 5 katılımcıdan K6 

Türkmenistan’ın 4. büyük kenti olan ve bir sanayi kenti olan Marı Kentinde,  K24 Suriye’nin  

Halep Kentinde, K25 Kazakistan’ın en büyük kenti olan Almatı Kentinde, K30 Suriye’nin 

Deyrizor Kentinde, K35 ise Azerbaycan’ın başkenti ve en büyük kenti olan Bakü Kenti’nde 

ikamet etmektedir. Apartmanda ikamet edenlerin ülkelerin genel olarak büyük kentlerinde 

oturan öğrenciler olduğu görülmektedir.  

 

 

Şekil 6. Yabancı Öğrencilerin Memleketlerinde İkamet Ettikleri Konut Tipleri 

 

 

Şekil 7. Memlekette İkamet Edilen Müstakil Konutların Kat Adedi Sayıları 

 

Memleketlerindeki konutlarla Uşak kentindeki konutlar arasındaki benzerlik ve farklılıkları 

ifade ederken öğrencilerin baskın çoğunluğu memleketlerindeki konutların tek katlı/az katlı 

olduğunu ve Uşak’ta daha çok yüksek katlı apartmanlar olduğunu ifade ederek tipoloji farkını 

vurgulamışlardır. Bunun dışında memleketlerindeki konutların Uşak’taki konutlardan daha 

geniş olması, Uşak’taki binaların birbirine çok yakın olup güneş daha az alması,  

memleketlerindeki konutların birbirinden daha uzak olması, memleketlerindeki binaların daha 

kaliteli olması, Uşak’taki binaların daha renkli olması, memleketlerindeki konutların öğrenciler 

için daha uygun olması diğer farklı özellikler olarak ifade edilmiştir. Karşılaştırmada öğrenciler 

daha çok farklılıkları öne çıkarmış, benzer özellik tanımlamamıştır.  
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Konuyla ilgili bazı katılımcıların kendi ifadeleri şöyledir: K2, “Memleketimde evler daha geniş 

ve tek kat”; K3, “Bizim memlekette evlerin, dairelerin çoğu bahçeli, büyük alanlı, pek fazla 

yüksek değil binalar orada en fazla 2-3 katlı olur. Bazı alışveriş merkezleri çok katlı oluyor, 

bazı büyük şehirlerde de çok katlı binalar oluyor ama genelde bu bizim kuzeyde yaşayan 

insanların çoğunda müstakil ev var,  yani bahçesi olup iki kattan fazla olmaz, odaları daha 

büyük ama Türkiye'deki apartlar biraz daha kaliteli bence, ısınması da doğalgazla. Burada 

herkes apartmanlarda yaşıyor, orada ise bahçeli evlerde”; K9, “Benzerlik yok ama farklılıklar 

var. Burada apartmanda kalıyorken orada müstakil evde kalıyorum”; K10, “Benzerlikte belki 

oda sayılarının aynı olması olabilir ama farklılıkları çok, biz orada müstakil evlerde yaşarken 

burada apartmanlarda kalıyorlar”; K18, “Burada evler birbirine çok yakın”; K19, “Uşak biraz 

dar gibi ve binaları birbirine yapışık, güneş almıyorlar. Bizde ise evler güneş alıyor ve daha 

geniş”; K20, “Farklılık var. Bizde oda, banyo ve salon daha geniş ve daha rahat. Uşak'ta ise 

bunlar dar ve can sıkıcı”; K30, “Buradaki binalar renkli”; K33, “Memleketimdeki konutlar 

öğrenci için daha uygundur, benzerlik yok”, K35, “Memleketimdeki konutlar öğrenciler için 

daha uygundur”; K42, “Memleketimdeki konutlar müstakil ev ve bahçeli bazıları kerpiçten 

yapılmış evler ama Uşak'taki konutların çoğu apartman, müstakil ev sayısı çok az. Hepsi 

betonarmeden yapılmıştır. Bizim müstakil evlerimiz üç kattan fazla olmaz”; K43, 

“Memleketimde ki konutlar genel olarak tek katlı, geniş bahçeli ve tuğladan yapılan evlerdir”. 

Memleketlerindeki yaşadıkları kent ile Uşak kenti arasındaki benzerlik ve farklılıkları 

öğrenciler kendi cümleleriyle şöyle ifade etmişlerdir: K1, “Bizim memleketimiz daha yeni 

gelişmekte olduğundan binaların arası, iş yerlerinin arası daha geniş. Uşak ulaşım yönünden iyi 

geldi bana yani ulaşımı uygun”; K2, “Memleketimizde ulaşım daha iyi, kenti büyük ve 

gelişmiş, konutu biraz daha farklı”.K3, “Bizim memlekette evlerin, dairelerin çoğu bahçeli, 

büyük alanlı, pek fazla yüksek değil binalar orada en fazla 2-3 katlı olur. Bazı alışveriş 

merkezleri çok katlı oluyor, bazı büyük şehirlerde de çok katlı binalar oluyor ama genelde bu 

bizim kuzeyde yaşayan insanların çoğunda müstakil ev var,  yani bahçesi olup iki kattan fazla 

olmaz, odaları daha büyük ama Türkiye'deki apartlar biraz daha kaliteli bence, ısınması da 

doğalgazla. Burada herkes apartmanlarda yaşıyor, orada ise bahçeli evlerde”; K4, 

“Memleketimdeki kent, Uşak kentinden daha ileri bir kentsel özelliğe sahiptir”; K5, “Burada 

sıcak bir ortam var, komşularla iletişim var. Bu benzerlik, farklılık ise burada çok apartman var 

orada ise müstakil evler”; K6, “Büyük bir fark yok, Uşak kentindeki insanlar biraz daha soğuk 

sanki”; K7, “Bizim kaldığımız yer biraz farklı, bizim kaldığımız yer bağ bahçe istediğin zaman 

girebilirsin, yani her şey ayağının altındadır”; K8, “Pek benzerlik yok ama farklılıkları var. 

Şehrim büyük, denizimiz var, nüfusumuz daha fazla ve turistik yerdir”; K9, “Benzerlik yok 

ama farklılıklar var. Çünkü; Uşak köy ama Bamako başkent”; K10, “Benzerlik pek yok ama 

farklılık çok. Çünkü; Lilongwe başkent olduğundan her şey çok büyük ama Uşak çok küçük”; 

K11, “Hava durumu benzer ama bizde kar yağışı biraz daha fazla olur ve buradaki insanlar çok 

sıcak, iyi insanlar, bize yabancı olduğumuzu hissettirmediler”; K12, “Memnun olduğumu 

sanmıyorum. Yabancılardan daha fazla ücret isteniyor”; K13, “Müslüman olmamız benzerlik, 

yemekler ise biraz farklı”; K14, “Uşak'ın tabiatı benzer; yaz sıcaklığı, kış soğukluğu 

bakımından. İnsanları da güzel anlaşabiliyoruz”; K15, “Burada nüfus fazla, hava soğuk ama 

insanlar sıcak. Genel olarak Uşak’ta kalmaktan pek memnun değilim”; K16, “İnsanlar 

misafirperver ve sıcakkanlı. Kaldığım yer sakin ve aileler oturuyor, bazen çocuklarla top 

oynuyoruz”; K17, “Geldiğim yer Uşak'tan büyük ve nüfusu da fazladır. Hava Uşak'ta soğuk 

bizdeyse sıcaktır”; K18, “Çok fark yok. Bizim orası dağ civarında olduğundan doğaya daha 

yakın yaşıyoruz”; K19, “Uşak biraz küçük, trafik çok ve yeşil alan az. Bizde ise yollar daha 

geniştir”; K20, “Benzerlik hiç yok. Bizde cadde ve anayol daha geniş, her binanın otoparkı 

olur, sıkıntısı olmaz, beş kattan daha fazla bina yapılmaz ve yeşil alan çoktur. Uşak bize göre 

bir mahalle gibidir”;  K21, “İnsanlar açısından aynı misafirperver, şehir açısından bizimki 

başkent olduğundan daha gelişmiş ve Uşak'tan daha büyüktür”; K22, “Benzerlik olarak benim 

288 www.izdas.org



  

kentimde Uşak gibi küçüktür. Farklılık ise Uşak'ta kışları çoğunlukla kömür kullanılırken bizde 

elektrikli sobalar kullanılıyor”; K23, “Benim geldiğim yer Uşak'tan daha büyük ama bir 

eksiklik görmedim, bir de öğrenci için marketlerin olması çok önemli”;  K24, “Daireleri 

benzer”; K25, “Bizde yollar daha düz, Uşak'ta ise dönemeçlidir. Ayrıca bizdeki kafe ve 

alışveriş merkezleri belli yerlerde var”; K26, “Uşak daha gelişmiş gibi duruyor. Bizdeki cadde 

daha uzun, burada ki cadde ise çok kısa”; K27, “Bizim kentimizin tarihi yerleri var ama Uşak'ta 

pek görmedim”; K28, “Buradaki insanlarda bizimkiler gibi misafirperver onun dışında pek bir 

benzerlik yok”; K29, “Uşak küçük bir şehir, caddesinde kafeler var, bizde ise tarihi yerler var. 

Burası daha gelişmiş”; K30, “İkisi de küçük bir de burası soğuk orası sıcak”; K31, “İnsanları 

sıcak”; K32, “Memleketimdeki kent ile Uşak kenti arasındaki benzerlik kültürdür, örneğin; 

nevruz kutlamaları, dini bayramlar ve düğünlerdir. Farklarını henüz görmedim”;  K33, 

“Memleketimde ulaşım daha iyi ve daha ucuzdur, benzerlik olarak henüz gözüme bir şey 

çarpmadı”; K34, “İnsanları benzer, örneğin; komşularla iletişim kuramama ve herkesin kendi 

ailesiyle uğraşması”; K35, “Yaşadığım kent ile Uşak kenti arasında kültür olarak benzerlik var; 

nevruz kutlamaları, dini bayramlar. Farklı yönleri de var ama onlar o kadar önemli değil”; K36, 

“Memleketimde yaşadığım yerden, Uşak çok küçüktür”; K37, “Uşak'tan nüfus ve alan olarak 

daha büyüktür ve havası da farklıdır”; K38, “Caddeleri benzer ama binaları farklı”; K39, 

Benzerlik pek yok, bir binalar, yollar benziyor”; K40, “Kaldığım yer çok büyük ve 2.5 milyon 

insan yaşıyor. Mağazaları ve sosyal tesisleri güzeldir”; K41, “Uşak memleketimden daha soğuk 

ve nüfusu daha azdır”; K42, “Bizim kentimiz Uşak kadar gelişmemiştir ama eğitim ve öğretim 

düzeyi yüksektir. Camiler tek benzerlik olabilir”; K43, “Burada yüksek binalar var ama 

bizimkinde 2-3 katlı olur, Uşak'ta ulaşım pahalı ama bizim şehrimizde daha ucuzdur”. 

Başkentlerden ve büyük kentlerden gelen öğrencilerinin ağırlığına bağlı olarak öğrenciler 

tarafından Uşak küçük, az nüfuslu ve az gelişmiş bir kent olarak nitelendirilmiştir. Bununla 

birlikte insanlarının sıcak ve misafirperver olması kendi ülkeleri ile olan benzerlikler arasında 

öne çıkarken (bunda Türk Cumhuriyetlerinden gelen öğrencilerin yakın kültür özellikleri 

taşımalarının etkili olduğu söylenebilir), yapılaşma koşulları (binaların kat adetleri, yapı tipleri, 

konut büyüklüğü, ısınma türü), ulaşım olanakları (yollar, caddelerin genişlikleri, erişebilirlik), 

iklim özellikleri (Afrika’nın sıcak ülkelerinden gelenler için soğuk olması öne çıkan bir 

özellikler olarak söylenebilir), sosyo-kültürel yapı ve dini özellikler (Müslüman ülkelerden 

gelenlerin varlığı bunda etkilidir) öğrencilerin karşılaştırma yaparken ve kenti tanımlarken 

kullandıkları parametreler olarak görülmektedir. Bu tanımlayıcı parametreler aynı zamanda 

kent algısını ortaya koyan değişken ve göstergelerdir.  

 

KENTTEKİ BARINMA DENEYİMLERİ 

Yabancı öğrencilerin yarısına yakını (%46,5) apartta ikamet ederken, %28,9’u yurtta, %24,6’sı 

apartmanda ikamet etmektedir. Öğrencilerin toplam %71,1’i konutta ikamet etmeyi tercih 

ederken, yurdun tercih oranı konuta oranla oldukça düşük düzeydedir.  
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Şekil 8. Kentte Şuan Kalınan Yer 

 

 

Şekil 9. Daha Önce Kalınan Yere Göre Barınma Yeri Değişikliği 

 

Yabancı öğrencilerin baskın çoğunluğu- yaklaşık beşte üçü (%58,14) kentte ilk kaldıkları yerde 

ikamet etmeye devam etmiştir. Barınma yeri değişikliği yapanların toplam oranı ise 

%41,86’dır. Yurttan eve geçenlerin oranı %9,3 ve yurttan aparta geçenlerin oranı %9,3 olmak 

üzere öğrencilerin toplam %18,6’sı yurttan konuta geçerek yer değiştirmiştir. Apart 

değiştirenlerin oranı %9,3 iken, evden aparta geçenlerin oranı ise %6,98’dir. Ev değiştirenlerin, 

aparttan eve geçenlerin ve evden yurda geçenlerin oranları %2,33’dür ve göreceli olarak daha 

düşük düzeydedir. Bununla birlikte öğrenciler arasında aparttan eve geçen ve aparttan yurda 

geçenlerin varlığı dikkat çekici bir tespit olarak ifade edilebilir.  

Yurttan eve geçme tercihinde; merkeze yakın olma/oturma isteği (yurtlar özellikle devlet 

yurtları kentin dışında üniversiteye yakın bir alanda yerseçmiştir), yurdun yemeklerinin kötü 

olması ve giriş saatlerinin sıkıntı olması, daha rahat ve sakin bir ortamda olma isteği, çarşıya 

yakın olmak ve kız arkadaşı nedenleri belirleyici etkenler olarak tespit edilmiştir. 
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Yurttan aparta geçme tercihinde; tek kalma isteği ve kalabalıktan uzak olma, daha rahat 

davranabilme, konforlu olması nedenleri belirleyici etkenler olarak tespit edilmiştir. 

Apart değişikliği yapma tercihinde; daha şehir içi bir aparta geçme, daha sakin bir binaya 

geçme, daha rahat bir konuta geçme, daha geniş bir konuta geçme, ulaşımın daha kolay olması 

nedenleri belirleyici etkenler olarak tespit edilmiştir. 

Evden aparta geçme tercihinde; arkadaşlarla birlikte olma, şehir merkezine daha yakın olma 

(kentte apartlar genellikle merkezi iş alanı çevresinde kümelenmiştir), yeni ve eşyalı olması, 

daha sakin bir mahalle olması nedenleri belirleyici etkenler olarak tespit edilmiştir. 

Ev değiştirme tercihinde; daha merkezi, çarşıya yakın bir yere geçme, işlerini daha kolay 

halledebileceği merkeze yakın yerseçimi nedenleri belirleyici etkenler olarak tespit edilmiştir. 

Aparttan eve geçme tercihinde, evin daha yeni ve eşyalı olması; evden yurda geçme tercihinde 

arkadaşların tavsiyesinin değerlendirilmesi nedenleri belirleyici etkenler olarak tespit 

edilmiştir. 

Yurtların tercih edilmesinde; yemeklerin iyi olması, ucuz/ekonomik olması, arkadaşlarının 

tavsiye etmesi, temiz-güvenli olması, kendi devletlerindeki mevcut burslarından dolayı 

yönlendirilmiş olmaları nedenleri belirleyici etkenler olarak tespit edilmiştir. 

Konutun (apart veya ev) tercih edilmesinde; şehir merkezine yakınlık, yeni ve eşyalı olması, 

arkadaşlarla kalınabilecek uygun bir ortam olması, otobüs duraklarına yakınlık, sakin ve şehir 

içi olması, huzurlu ortam, odada tek kişi kalınabilmesi, konforlu olması, hocaların tavsiye 

etmesi, rahat olması, kalabalık olmaması nedenleri belirleyici etkenler olarak tespit edilmiştir. 

Konutta/kalan öğrencilerin baskın çoğunluğu arkadaşlarıyla birlikte (3-4 kişi) yaşarken, kişi 

başına düşen kira miktarı aylık 300-500 lira arsında değişiklik göstermektedir. Konutların 

kaloriferli/doğalgazlı olması, odaların geniş olması, teras veya balkon varlığı, konforlu olması, 

iyi ısınması, güneş alması öğrencilerin kalacakları konutları seçimlerinde belirleyici 

özelliklerdir. Konutların bulunmasında arkadaşların aracılığı temel yöntem olarak 

görülmektedir. 

 

KARŞILAŞTIKLARI BARINMA SORUNLARI 

Yabancı öğrencilerinin yarısına yakını (%46,51’i) kentte herhangi bir barınma sorunu ile 

karşılaşmadıklarını belirtmişlerdir. Barınma sorunu ile karşılaşanların oranı ise %53,49’dur ve 

sorun yaşamayanların oranından az daha yüksektir. Öğrencilerin barınma ile ilgili karşılaştıkları 

sorunlar arasında konutların pahalı olması baskın bir etkendir. Bunun dışında kentte 

aradıklarında hemen konut bulamamaları, yabancı uyruklu oldukları için insanların evlerini 

onlara kiraya vermeye çekinmeleri, küçük şehir olduğu için istedikleri gibi bir yer 

bulamamaları, dolandırılma öğrenciler tarafından kentte karşılaştıkları barınma sorunları olarak 

ifade edilmiştir.   

 

MEMNUNİYET DURUMLARI 

Yurtta yaşayanlar genel olarak kaldıkları yerden memnun olmakla birlikte, çarşıdan uzak 

olmasına bağlı olarak giriş saatine yetişmenin zorlayıcı olması, binanın eski olması, internet 

olmaması memnun olunmayan özellikler olarak belirlenmiştir. Konutta barınmayı tercih eden 

yabancı öğrencilerin baskın çoğunluğu konutlarından memnundur. Arkadaşlarla birlikte 

olunması, samimiyet olması, etkinlik ve sosyal aktivite yapabilmeleri gibi sosyal etkenler 

memnuniyeti belirleyen baskın özelliklerdir. Konutun konforlu olması, eşyalı olması, geniş 

olması, doğalgaz, sıcak su gibi mekânsal özellikler ise bunu takip etmektedir. 
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TAŞINMA/YERDEĞİŞTİRME EĞİLİMLERİ 

Yabancı öğrencilerin baskın/büyük çoğunluğu %81,6’sı kaldığı yerden taşınmayı 

düşünmediğini ifade etmiştir. Taşınmayı düşünen %18,6 oranındaki öğrenci için ev 

arkadaşlarının gürültü yapması ve sessizlik istemeleri, çarşya yakın bir yere geçme isteği, uygun 

bir yurt bulma olanağı, ev arkadaşı sayılarında artış veya azalma olması nedenleri yerdeğiştirme 

isteklerini belirleyen etkenlerdir.  

 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRMELER  

Bu çalışmada yabancı öğrencilerin eğitim gördükleri kentlerde barınma ihtiyaçlarını karşılama 

yöntemleri ile tercihlerini belirleyen özellikler Uşak Üniversitesi’nde öğrenim gören yabancı 

öğrenciler özelinde ele alınarak incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, Uşak 

Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin öncelikle Orta Asya’da yer alan Türk 

Cumhuriyetleri, Afrika Ülkeleri ve Orta Doğu Ülkelerinden geldikleri tespit edilmiştir. 

Geldikleri yerler özellikle kent ve konut algısında ülkelerinde yaşadıkları deneyimlerin 

ekseninde din benzerliği, kültürel özelliklerin benzemesi yönünde ağırlık kazanırken, konut 

anlamında genel anlamda bu ülkelerin müstakil, bahçeli, 1-2 katlı konut varlığı ile Uşak 

Kenti’nin yüksek katlı yapılaşma koşulları açısından farklılık göstermiştir. Bu benzerlik ve 

farklılık özellikleri aynı zamanda kent ve konut algısını belirleyen parametreler olarak 

belirlenmiş ve ortaya konulmuştur. Genel olarak yabancı öğrencilerin ülkelerinin başkentleri 

veya büyük kentlerinden gelmiş olmaları, yaşadıkları Uşak Kenti’ni küçük olarak 

nitelendirmelerinde ana etken olarak belirlenmiştir.  

Öğrencilerin baskın çoğunluğu kenttte ilk barındığı/ikamet ettiği yerde kalmaya devam 

etmektedir. Yer değişikliği yapma eğilimi/taşınma deneyimi öğrenciler arasında düşük 

düzeydedir. Bununla birlikte, yurtların kent çeperinde/dışında olmasına bağlı olarak merkeze 

yakın olma isteği, daha rahat bir sosyal ortam bulma, arkadaşlarla birlikte olma, konfor 

koşullarını yükseltme, daha az kalabalık ortamda yaşama istekleri barınma yeri değişikliği 

yapanlar için belirleyici göstergeler olarak tespit edilmiştir.  

Öğrencilerin barınma tercihlerinde ise, yüksek katlı yapılaşma, apartman konut tipleri ve 

apartların varlığına bağlı olarak kentin sunum olanakları etkilidir. Uşak kentinde yabancı 

öğrenciler arasında konutta ikamet etmek, yurtta kalmaya göre baskın tercihtir. Apart ise, en 

fazla tercih edilen barınma tipidir.  

Yemeklerin iyi olması, ucuz/ekonomik olması, arkadaşlarının tavsiye etmesi, temiz-güvenli 

olması, kendi devletlerindeki mevcut burslarından dolayı yönlendirilmiş olmaları yurtta kalan 

öğrenciler için tercihte belirleyicidir. Şehir merkezine yakınlık, yeni ve eşyalı olması, 

arkadaşlarla kalınabilecek uygun bir ortam olması, otobüs duraklarına yakınlık, sakin ve şehir 

içi olması, huzurlu ortam, odada tek kişi kalınabilmesi, konforlu olması, hocaların tavsiye 

etmesi, rahat olması, kalabalık olmaması öğrencilerin barınma yeri olarak konut/apart 

tercihlerinde belirleyici özeliklerdir. Konutların kaloriferli/doğalgazlı olması, odaların geniş 

olması, teras veya balkon varlığı, konforlu olması, iyi ısınması, güneş alması öğrencilerin 

kalacakları konutlarını seçmelerinde belirleyicidir.   

Uşak Kentinde barınma yabancı öğrenciler için bir sorun değildir. Ancak yabancı öğrencilere 

karşı halkın temkinli yaklaşımı, konut fiyatlarının yüksekliği düşük düzeyde ifade edilen 

sorunlar olarak tespit edilmiştir. Bununla birlikte barınma yeri memnuniyeti öğrenciler arasında 

ister yurt olsun ister konut/apart olsun oldukça yüksektir ve gelecekte öğrenciler barınma yeri 

değişikliği yapmayı düşünmemektedir.  
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Arkadaşlarla birlikte olunması, samimiyet olması, etkinlik ve sosyal aktivite yapabilmeleri gibi 

sosyal etkenler konut memnuniyetini belirleyen baskın özelliklerdir. Konutun konforlu olması, 

geniş olması, doğalgaz, sıcak su gibi mekânsal özellikler ise, bunu takip etmektedir. Yabancı 

öğrenciler için sosyal etmenler de konut tercihinde ve memnuniyetinde mekânsal özellikler 

kadar belirleyicidir. Büyük çoğunluğunun kendi ülkelerinden veya diğer ülkelerden yabancı 

öğrencilerle birlikte kalması bunu destekleyen bir göstergedir.  

Araştırma sonucunda ortaya konulan barınma tercihleri ve bu tercihlerin belirleyici özellikleri 

gelecekte yabancı öğrencilere yönelik konut/barınma alanları planlamasında dikkate alınması 

gerekli tasarım/planlama parametreleridir. Bundan sonraki çalışmalara ve planlama 

yaklaşımlarına yol gösterici nitelik taşımaktadır.  
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ÖZET 

İlk şiiri 1950 yılında yayımlanan Cengiz Bektaş, İkinci Yeni şiir estetiğinin hâkim olduğu 

yıllarda bu anlayıştan çok toplumcu gerçekçi duyarlılığa yakın olmuştur. Nâzım Hikmet’in 

sanat ve şiirde yapmak istediklerinin takipçisi olan şair, “sanat eseri halkın acısına, öfkesine, 

umuduna, sevincine ve hasretine tercüman olmalıdır” diyen Nâzım Hikmet’in tematik, estetik 

ve ideolojik izcilerinden birisidir. Aynı zamanda bir mimar olan Bektaş, ülkemizin mimari 

çehresini oluşturan pek çok esere de imza atmıştır. Sanatın her iki alanında eserler vermesi 

bakımından sıra dışı bir sanatsal hüviyete sahiptir. Bu bakımdan Bektaş’ın sanat, edebiyat ve 

şiir hakkındaki düşünceleri gerek toplumcu Türk şiirinin mahiyetini tespit etmek gerekse şiir 

ve mimari arasındaki ilişkiyi belirlemek açısından son derece önemlidir. Bektaş’ın, mimarlık, 

sanat, edebiyat ve şiir hakkındaki düşüncelerini yetmiş beşe yakın düzyazı kitabında buluruz. 

Özellikle Yaşama Kültürü (2003) adlı kitabında şiir ve mimarlığın ortak ve farklı taraflarını 

gözler önüne serer. Diğer düzyazı kitaplarında ise mimarlık, kültür, kent ve onun için en önemli 

tema olan “insan ve toplum” kavramlarına eğilir. Bunların ötesinde Bektaş, kitaplarının 

genelinde mimarlığı, edebiyatı ve şiiri birbirinden ayrı tutmayarak kendi edebî anlayışına dair 

bilgilere de yer verir. Bu incelemede sanatçının sanat, edebiyat ve şiir hakkındaki 

düşüncelerinden öne çıkanlar, “Toplumcu Sanat ve Siyaset İlişkisi”,  “Şiir Nedir?”, “Şiir ve 

Esin” gibi başlıklar altında -düzyazı kitaplarından derlenerek- sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Cengiz Bektaş, Şiir, Mimari, Sanat, Edebiyat, Görüşler 

 

ABSTRACT 

Cengiz Bektaş, whose first poem was published in 1950, was closer to socialist realist 

sensitivity although the Second New poetic aesthetics dominated in that years.  The poet, who 

is a follower of what Nâzım Hikmet wants to do in art and poetry, is one of the thematic, 

aesthetic and ideological scouts of Nâzım Hikmet, who said that “the work of art should 

translate the pain, anger, hope, joy and longing of the people”. Bektaş, who is also an architect, 

has signed many works that make up the architectural face of our country. It has an 

extraordinary artistic identity in terms of producing works in both fields of art. In this respect, 

                                                            
1 Bu bildiri, Saliha Yılmaz’ın Doç. Dr. Soner Akpınar danışmanlığında yaptığı Cengiz Bektaş'ın Hayatı, 

Sanatı ve Şiirlerinin İncelenmesi (Tez No: 646123) adlı yüksek lisans tezinden çıkarılmıştır. 
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knowing Bektaş's thoughts on art, literature and poetry is extremely important in terms of both 

determining the nature of socialist Turkish poetry and determining the relationship between 

poetry and architecture. We find Bektaş's thoughts on architecture, art, literature and poetry in 

nearly seventy-five prose books. Especially in his book Yaşama Kültürü (2003), he reveals the 

common and different sides of poetry and architecture. In his other prose books, he focuses on 

the concepts of architecture, culture, the city and the important theme for him, “human and 

society”. Beyond these, Bektaş does not keep architecture, literature and poetry separate from 

each other in his books, and includes information about his own understanding of poetry. In 

this review, the highlights of the artist's thoughts on art, literature and poetry will be presented 

-compiled from prose books- under titles such as “The Relationship between Socialist Art and 

Politics”, “What is Poetry?”, “Poetry and Inspiration”. 

Keywords: Cengiz Bektaş, Poetry, Architecture, Art, Literature, Opinions 

 

GİRİŞ 

Günümüz şairlerinden Cengiz Bektaş (1934-2020) edebiyat dünyasına adımını bir Denizli 

gazetesine yazdığı köşe yazılarıyla atar. Şiir ve mimariye olan ilgisi de ilkokul yıllarından 

itibaren paralel gelişir. Sanatçının “petek göz” (Bektaş, 2001, 24) olarak ifade ettiği eklektik 

hüviyet, hayata şair ve mimar olarak aynı gözlerle bakabilmesine olanak vermiştir. Dolayısıyla 

iki ayrı sanat alanındaki hâkimiyet, onun güçlü bir estet olabilmesini sağlamıştır. Salt sanatsal 

ürünler vermekle kifayet etmeyen ve ilk kalem denemelerini de düzyazı sahasında verdiğini 

belirttiğimiz Bektaş, üretken bir sanat adamı olarak, edebiyat ve mimari alanındaki görüş ve 

düşüncelerini onlarca farklı kitapta dile getirmiştir. Bektaş’ın şiir ve edebiyat üzerine 

düşünceleri birkaç bakımdan çok önemlidir. İlki 1950’lerden sonra gelişen Türk edebiyatının 

temsilcileriyle yakın dostluk bağları olan sanatçının dost meclislerinde tartışılan konuları dile 

getirmesinin edebiyat tarihimiz açısından yeni bilgilere kaynaklık etmesidir. İkincisi gerek II. 

Yeni şiirinin gerekse toplumcu gerçekçi şiirin estetik serüvenine yakından şahitlik etmiş 

olmanın getirdiği sahih çıkarımlardır. Son olarak şairin mimar kimliği ona sanatı bir bütün 

olarak görme ve Türk edebiyatının çizmesi gereken yolu tarif imkânı vermiştir. Türk 

edebiyatının hem oluşum safhasında yapı taşlarından biri olmak hem de dışarıdan bir gözle onu 

değerlendirme şansı bulmak, Bektaş’ın görüşlerini toplamayı zaruri hâle getirmiştir. Sanat ve 

edebiyatın çeşitli dinamikleri hakkında sayısız yazısı olan Bektaş’ın ele aldığı konulardan 

sadece öne çıkanları gündeme taşımak ise –bildiri hacmini aşacağından dolayı- bir başka 

zarurettir. Şairin şiir ve edebiyat üzerine görüş ve düşüncelerini maddeler hâlinde görmek tasnif 

kolaylığı açısından da faydalı olacaktır. 

 

TOPLUMCU SANAT, ŞİİR VE SİYASET  

Cengiz Bektaş “sanat”ın anlamını, geleceğe umutla bakabilmek ve toplumun yaralarını 

sarabilmekte bulur. Toplum acı çekerken, bir taraf beyazı, bir taraf siyahı yaşarken, savaşlar, 

ölümler, açlık vb. adaletsizlikler boy gösterirken sanatın hayatı tozpembe olarak 

göremeyeceğine inanır. Sanat ile toplumun ayrılmaz bir bütün olduğunu düşünen Nâzım 

Hikmet’in bu konudaki görüşü Bektaş’ın düşünceleriyle birebir örtüşür: 

“En geniş manasıyla hangi şartlar dâhilinde ve bu sosyal şartların hangi sınıfı, ferdî, ruhi, 

tezahürlerinde “sanat sanat içindir” iddiası ortaya atılır ve sanatkâr, bu iddianın peşinde koşar? 

Ve hangi sosyal, ferdî, ruhi şartlar ve sebeplerle sanatkâr,“sanat gaye için” bayrağını çeker? 

Sosyal muhitiyle, sosyal sınıfıyla, tezat içine düşen sanatkârda “sanat sanat içindir” noktai 

nazarına rastlarız. Aksi takdirde “sanat gaye içindir, “cemiyet içindir” görüşü ile atılır. Ben 
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kendi sosyal sınıfî muhitimle tezat halinde değilim. Bundan dolayı da “sanat sanat için 

değildir!” diyorum” (Bektaş, 2011b: 35- 36). 

Bektaş için sanat, insan ve toplum için en doğru rehberdir. “Gerçek sanat- sanatçı, halkın 

aydınlığı, güzel geleceği için sorumluluk duyar” (Bektaş, 2007a: 154) diyen Nâzım Hikmet 

gibi Bektaş da “gerçek sanat, toplumun önünde olacak, daha iyi, daha mutlu bir yaşamın, daha 

insancıl, daha barışçıl bir ortamın yaratılması için öncülük yapacaktır” (Bektaş, 2011a: 65) der. 

Genel olarak Bektaş, insan-toplum ve sanat üçlüsünü birbirinden ayırmadığı için sanatını da bu 

unsurlar etrafında şekillendirmektedir. 

Yine sanat bir gaye için, toplum için yapılmalıdır diyen Nâzım Hikmet gibi, o da “Mimarlık 

toplumun aynasıdır derler… (Onun için) O aynada gördüklerimi söylemek zorundayım” 

(Bektaş, 2011c: 90) diyerek sanatı toplumu dönüştürecek bir dinamik olarak gördüğünü belirtir. 

Bütün sanat dallarının toplumla bütünleştirilmesi gerektiğine inanır. Sanatı toplumdan ayrı 

düşünmeyen şair, siyaseti de ondan ayrı düşünmez. “Örneğin ozan, yasak, sansür, şu bu 

dinleyemeyecektir kendi sanatının evreninde. Bir biçimde özü koyacaktır ortaya” (Bektaş, 

2016a: 28) diyen Bektaş için şair, şiirini yazarken korkusuz olmalıdır. Bunu 

“Yanıbaşımızdakiler” şiirinde de dile getirir. Bu şiiri örnek olarak vermemizin sebebi 

düşünceleriyle sanatı arasındaki tutarlılığı göstermek içindir: 

“Rakıları söz belleyenler. Dostluk sürüleri, çanak yalayıcılar; bizi onlardan çok siz aldattınız. 

Kimden kime paylananlar, Troya atları, yardakçılar. Kültür soyguncularının piçleri. Çorağa, 

çatlağa bir avuç su bile olamıyanlar” (Bektaş, 1978: 12). 

Korkusuz olması gereken sanatçıya bu yolda büyük görevler düşmektedir. Çünkü sanatçı 

toplumun rotasını en iyi belirleyendir. Bektaş’a göre birey hem kendisi hem de çevresi, 

toplumu için mücadele etmelidir. Toplumu için savaşmayan kimse kendisi için de savaşamaz. 

Bu konuda özellikle, yazar ve ozan gibi sanatçıların, yaratıcı kişilerin daha duyarlı olması 

gerektiğini vurgulayarak (Bektaş, 2007b: 145) günümüzdeki bazı aydın görünümlülerin toplum 

için savaşmak yerine sadece ondan şikâyet ettiklerini söyler.  

Sanatçının toplumu için sorumluluk sahibi olması gerektiği düşüncesini kendi   hayatına da 

yansıtan yazar, sanatçının toplumu aydınlatması, insanlara umut aşılaması ve dayanışmayı 

gerçekleştirebilmesi gerektiğine inanır. O, politik fikirlerini özgürce söyleyebilmelidir. 

Bektaş’ın savunduğu siyaset, kendi fikirlerini dayatmaya çalışan, çıkara dayalı, ideolojik bir 

siyaset değildir. Halkın mutluluğu için, geleceği için sesini duyurmaya çalışan bir siyasi 

anlayıştır.  Onun politik görüşleri enerjisini toplumun yaralarını sarma fikrinden alır. Bunu ise 

bildiğimiz anlamdaki siyasetin aksine kırmadan, dökmeden yapar. 

Sanat, şiir ve siyaseti birbirinden ayırmayan Bektaş’ın yakındığı bir diğer konu ise düşünceyi 

dile getirme özgürlüğüdür. Tarih boyunca düşüncelerini açık  bir şekilde dile getiren yazarlar 

ve şairler hor görülmüş, sürgün edilmiş ve hatta bazılarının kitapları yasaklanmıştır. Fikirleriyle 

insanlığı aydınlatmaya çalışan bu yazarların adları tarihin arka sayfalarında gizli kalmıştır. 

Birçok konuda takipçisi olduğu Nâzım Hikmet’ten örnek veren Bektaş, bu durum için de Nâzım 

Hikmet’i örnek gösterir. Ona göre sanat ve siyaset ilişkisini en doğru kuran şairlerin başında o 

gelir. Bu bakımdan Bektaş’a göre Nâzım Hikmet, sanat ve siyaset arasında kurulması 

gerektiğine inandığı bağın tecessüm etmiş hâlidir.   

Nâzım Hikmet’i toplumu için savaş veren Pir Sultan    Abdal, Yunus Emre ve Mimar Sinan’la -

farklı dönem ve anlayışlarda olsalar da- bir görür. Pir Sultan Abdal ve Yunus Emre toplumun 

dertlerini anlatabilmek için yazmış; Mimar Sinan ise yapılarını toplumun yaşantısını 

kolaylaştırmak için yapmıştır (Bektaş, 1976: 6). Hepsi de genel geçer düşüncelerden, 

yasaklardan, ayıplardan, basmakalıp fikir ve icraatlardan uzaklaşarak bunları başarabilmiştir. 

Bu başarının temelinde ise sanatçının kendini özgür hissetmesinin payı büyüktür. Ne var ki 
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Bektaş, düşünceyi dile getirme özgürlüğünün kısıtlı olduğuna inandığı ülkemizde aynı zamanda 

demokrasinin de sıkıntılı olduğunu söyler. Sanat, edebiyat, hukuk, eğitim vb. alanlarda oluşan 

demokrasi boşluğu aydınları, siyasetçileri rahatsız etmesi gerekirken aksine onlar bu durum için 

herhangi bir önlem almamaktadırlar. (Bektaş, 2015: 16). Ona göre demokrasi eksikliği 

ülkemizde ciddi sıkıntılar oluşturmaktadır. 

Sanatçının politika ile sürekli uzlaşmasının doğru olmadığını düşünen Bektaş, politika ile 

uyuşan gruba Yahya Kemal’i; politikaya karşı çıkan gruba ise Nâzım Hikmet’i koyar (Bektaş, 

2002: 121-122). Yahya Kemal’in “Endülüste Raks” şiirini örnek gösteren şair, “Guernica 

günlerinde İspanya’da faşistlerle Cumhuriyetçilerin ara yerinde “zil, şal, gül demekle 

yetinebilmek için sonuna dek politikanın içinde olmak gerekmez mi? ” (Bektaş, 2002: 121-122) 

diyerek sanatçının böyle bir keyfiyetinin olmaması gerektiğini vurgular.  Bu konudaki 

düşünceleri “etrafımızda milyonlarca Yahudi, insan öldürülürken çiçekten böcekten bahsetmek 

mümkün değildir” diyen Sartre’a benzer. Ona göre Yahya Kemal döneme ve bulunduğu ülkeye 

uygun bir politika benimsemiştir. Politikanın karşısında yer alan grubu temsilen Nâzım 

Hikmet’i ve onların edebi ürünlerinin sembolü olaraksa “Kerem Gibi” şiirini örnek gösterir. 

Bektaş Yahya Kemal’den sonra Garipçiler ve İkinci Yenicilerin de belirli bir politikanın 

peşinden gittiğini düşünür. Ona göre İkinci Yeniciler halkı göz ardı ederek apolitik duruşlarıyla 

statükodan yana tavır sergilemişlerdir (Bektaş, 2002: 122). Oysa o hiçbir akıma bağlı olmasa 

da 1960’lı yıllarda bütün politik olaylara karıştığını bunu yaparken de kendine göre ilkelerinin 

olduğunu ve insanların acı çekmesine dayanamadığını dile getirir (Bektaş, 1996: 52). Sanatını 

da bu anlayış üzerine inşa ettiğine inanır. 

 

ŞİİR NEDİR, NASIL OLUŞUR, ESİNLE İLİŞKİSİ HANGİ BOYUTTADIR? 

Bektaş için şiir “bir içerik, anlam sanatıdır” (Bektaş, 2007a: 155). Şiirde önemli olanın içerik 

olduğunu (Bektaş, 2007a: 155) söyleyen şair, salt biçimciliğe karşıdır. Ona göre biçim sadece 

bir kabuktur. Kabuğun içi boşsa, özü yoksa o şiirin bir değeri yoktur. Şiirdeki öz ve anlam fazla 

sözcük kullanmadan, yalınlıkla ortaya çıkarılır. Ninesinden dinlediği Yunus Emre şiirleriyle 

büyüyen şaire göre Yunus’un şiirlerini özgün kılan “sözcük tutumsallığı”dır. Örnek olarak da 

Yunus’un aşağıdaki şiirini verir: “Az söz erin yüküdür / Çok söz hayvan yüküdür / Bilene bu söz 

yeter / Sende güher var ise” (Bektaş, 2003: 122). 

Şiirin yalın bir dille ifade edilmesinden sonra bir anlam sanatı olduğunu kanıtlayan ikinci öge 

ise sözcük seçimidir. Çünkü Bektaş’a göre şiir sözcüklerle yaratılmaktadır (Bektaş, 2011d: 

120). 

Tarih boyunca sanatta, edebiyatta ve birçok alanda şairlerin rehberi olan esin, şairin hafızasında 

ya bir anda belirir ya da herhangi bir olay, nesne, kişi vb. ögelerin çağrışımıyla oluşur. Bektaş 

için esin, çağrışım yoluyla veya bir anda kâğıda dökülerek yazılan bir formül değildir. Sait 

Faik’ten öğrendiği salt bakmak eyleminin görmek olmadığı düşüncesi Bektaş’ın doğaya farklı 

perspektiflerden bakmasını sağlamıştır (Bektaş, 2007b: 135-136). Görmek eylemi bilinçli 

farkındalıkla gerçekleşir. Bu sebeple esin, Bektaş için çevreye bilinçli olarak geniş bir açıyla 

bakabilmekte yatar ve kaynağını doğaçlamadan değil, bilinçten ve iradeden alır. Şairin 

şiirlerinde doğadaki her bir ögeye bu gözle yaklaşması düşüncelerini kanıtlar niteliktedir. 

Şairin toplumuyla iç içe yaşaması (Bektaş, 2016b: 52) gerektiğini düşünen yazar için esin 

‘insan’dır. Çünkü O, Sait Faik’ten bakışın ‘insan’a dönük olması (Bektaş, 2007b: 135) 

gerektiğini öğrenmiştir. Esin aynı zamanda gelecek kadar geçmişe de önem vermektir, yani  

‘gelenek’tir. Ona nüfuz etmektir. Kısacası Bektaş’a göre şair kendisine doğa dışı şekillerde 

gelen bilgileri nakleden bir aracı değildir. Şair doğaya bilinçle bakan, onu gözlemleyen ve 

yorumlayan, yazarken de ciddi bir emek ortaya koyan kişidir.  
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SANATTA VE ŞİİRDE EVRENSELLİK 

Bektaş, mimarlıkta, şiirde, kısacası sanatın her alanında evrenselliğe inanır. “Kültür de, sanat 

da evrenseldirler… Ne kültürün ne de sanatın “ulus” u olabilir” (Bektaş, 2012: 36) derken sanatı 

insanoğlunun ortak bir ürünü olarak görür. Şair 1961 yılında, Ranchamp’da, Tanrı Evi adlı bir 

yapıda bir gece yarısı yapayalnız kalır. Bir ozanın yapı araçlarıyla yazdığı şiirinin içine aktığını 

duyar ve heyecanlanır (Bektaş, 2001: 25). Bir Türk olarak Bektaş’ın Fransızlara ait bir yapının 

içinde heyecanlanması, şiirin ve sanatın evrensel boyutunu ona hissettirir ve bu hisler “Le 

Corbusier”,  “Bir Eski Sinan” gibi şiirlerinde mısralara da dökülür. 

Bektaş, tek bir ulusa seslenen bir yapıt veya şiirin evrensel olamayacağına inanır. Çünkü ona 

göre evrenselliğin yolu sanat eserleriyle tüm insanlığa seslenmekten geçer. 

 

ÇEVİRİ ŞİİRE YAKLAŞIMI VE ÇEVİRİ ANLAYIŞI 

Cengiz Bektaş Türk edebiyatı ve kültür dünyasına bir şiir ve bir masal çevirisi ile katkı 

sağlamıştır. Bunlardan biri Azra Erhat’la birlikte çevirdiği Sapho adlı şiir kitabı, diğeri Grimm 

Kardeşler’den çevirdiği masal kitabı olan Tılsımlı Kedi’dir.  

Bir şiirin bir dilden başka bir dile tam olarak aktarılıp aktarılmayacağı, edebiyat dünyasında 

süregelen bir tartışma konusudur. Paul Valery’nin Vergilius’u Fransızcaya çevirdiğini, Cahit 

Sıtkı Tarancı’nın Baudelaire ve Verlaine’in şiirlerini Türkçeye çevirdiğini (Bektaş, Erhat, 

1999b: 21) söyleyen Bektaş’ın çeviri konusundaki düşünceleri olumludur. Çünkü kaynak 

metnin duygu dünyasını birebir yansıtamasa da erek metnin şairlerin kendileri dışındaki şiirleri 

tanıyarak estetik seviyelerini yükseltmek gibi bir hizmeti vardır. Çeviri hakkındaki düşünceleri 

Sapho kitabında yoğunlaşan Bektaş, çeviri işinde en zor edebi türün şiir olduğunu önemle 

vurgular:  “Bir Akdenizli’nin, bir kuzey Avrupalı’nın söylediklerini kendi dilinde eş 

söyleyişlerle karşılayabilmesi çok zor ya da tersi” (Bektaş, Erhat, 1999b: 21).   

Şiir çevirmenin zorluğunu Sapho şiir çevirilerinde bir örnekle gösterir. Bektaş ve Erhat 

“Ansızın altın sandallı tan beni” (Bektaş, Erhat, 1999b: 85) dizesindeki  “Sandal”ın Türkçesini 

bulamaz. “kayık anlamına değil de ayağa giyilen anlamında olduğunu bir türlü belirtemezler 

(Bektaş, Erhat, 1999b: 85). Benzer bir durumla, 

(çekerken yazgı kurasını) 

“Altıntaçlı Afrodit keşke keşke 

Bu düşseydi benim de payıma” (Bektaş, Erhat, 1999b: 90-91) 

dizelerinde de karşılaşırlar. Bektaş ve Azra Erhat “yazgı kurası” sözcük öbeğini Türk ve Yunan 

kültürlerine göre karşılaştırır. Erhat bu kelimeyi şöyle açıklar: “Bizdeki inanca göre yazgı 

sözcüğünün yanında kader sözcüğü de tercih edilir, fakat Yunan kültüründe yazgı kura 

çekilerek oynanan bir çeşit oyundur” (Bektaş, Erhat, 1999b: 90-91). Görüldüğü üzere çevrilen 

kelimenin, çevrildiği kültürü de yansıtması gerekir.  

Bektaş, bazı eserlerin çevrilirken yitirildiğini bazılarının da kazanıldığını (Bektaş, Erhat, 1999b: 

22) düşünür. Bu yüzden her ne olursa olsun çeviri vazgeçilebilecek bir edim değildir ve çok 

önemlidir. “O zaman nasıl tanıyacaktık Homeros’u Baudelaire’i?” (Bektaş, Erhat, 1999b: 22) 

diyerek şiirin çevirisi yapılmasının zaruretini ortaya koyar. Çünkü bir kültür başka bir kültürü 

ancak çeviri sayesinde tanıyabilecektir. “şiirler dilden dile yansıtılmalı, aktarılmalı. Ama çok 

titiz, araştırmacı bir tutumla yapılmalı bu iş” (Bektaş, Erhat, 1999b: 22). 

Bektaş, Sapho’nun çevirisini yaparken olması gereken doğru çeviri yöntemini de kendiliğinden 

bulur. İlkin metni Almancasından okur ve fark eder ki metin sadece Almanca’nın kendisine 

söylediği kadar anlam kazanıyor. Ardından Yunanca her kelimenin altına Türkçesini yazar ve 
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gene ortaya anlamsız şeyler çıkar. Sonunda fark eder ki “siz o sözcükleri kullanarak olayı, 

Safo’nun, Yunanca’nın, söylemek istediğini anlattığınızda; asıl yaşam, duygu, dile getirilmek 

istenen şey ortaya çıkıyordu” (Bektaş, Erhat, 1999b: 42). Kısacası çeviri dil düzeyinde değil 

kültür ve anlam düzeyinde olursa başarılı olabilmektedir. 

 

ŞİİR VE MİMARLIK 

Her sanat dalının kendine özgü özellikleri olsa da farklı gözlerle bakıldığında birinin diğerinin 

devamı olduğu görülür. Bir şeye pek çok gözle bakabildik (Bektaş, 2011ç: 24) diyen Bektaş da 

şiir ve mimarlığın birbirini tamamlayan ilkelere sahip olduğunu söyler. Biçim işlevi izler ilkesi 

Bektaş’ın hem şiirde hem de mimarlıkta kullandığı ortak bir ilkedir. O, bu ilkede biçimin 

dışlanmadığını ve iç-dış uyumunun önemli olduğunu vurgular (Bektaş, 2016a: 17). Bir yapı 

veya şiir ne sadece özdür ne de sadece biçimdir. İkisinin de birlikte doğru kullanılması gerekir.  

Nâzım Hikmet, özden şekle doğru gidilmesini ve bu aşamada şekille muhtevanın birlikte 

kullanılması gerektiğini söyler. Asıl burada belirleyici olan unsurun ise muhteva olduğunu 

vurgular (Bektaş, 2016a: 17). Bektaş da Nâzım Hikmet gibi mimarlıkta özden biçime doğru 

gidilmesi             gerektiğini savunur. Mimarlıkta iç dış uyumunu, özden şekle nasıl gidildiğini 

Selçuklu ve Osmanlı yapılarını karşılaştırarak anlatan şair, Selçuklu Mimarlığında kubbenin 

içinin dıştan belli olmadığı, fakat Osmanlı Mimarlığında için dıştan okunduğunu söyler 

(Bektaş, 2016a: 18). İçin dıştan belli olduğu yapıya örnek olarak Süleymaniye Camisi’ni verir. 

Sinan’ın yapılarının içine girildiğinde hissedilen sıcaklık, aynı zamanda yapının dışından da 

hissedilmektedir. 

Benzer şekilde özden şekle doğru giden iç dış uyumu şiirlerinde kendini nasıl gösterir? Ona 

göre, şiirde muhteva ile şekil birbirinden ayrılamaz, muhteva kendi şeklini belirledikten sonra 

dışa vurur (Bektaş, 1999b: 21). Bu bakımdan şiir ve mimarlığın benzerliği en çok burada 

belirginleşir. 

Bektaş, şiir ve mimari arasındaki benzerliklerden bir diğerini ise ikisinin de yapısı olmasında 

bulur. Ona göre şiirin de mimarlığın da yapıları vardır. Her şeyden önce bu yapı yerli yerine 

oturmalı, sağlam olmalıdır: “İşte bu bağlamda şiirin de bir mimarlığı vardır. Ya da Mimarlığın 

şiirine de bu yoldan gidilir” (Bektaş, 2003: 87).  

Şiir ve mimarlığın diğer ortak noktası, her ikisinin de ritme sahip olmasıdır. Mimarlıkta ışığın 

ve zamanın, şiirde ise dilin ve zamanın ritimleri vardır (Bektaş, 2003: 84). Mimarlıkta ışığın 

ritmi yapısının görselliğidir. Yapının iç ve dış yüzeyindeki renklerin uyumudur. Zamanın   

ritmini ise Mimar Sinan’ın yapıtlarında görürüz. Bir yapıda zamanın ritmini yakalayabilmenin 

yolu geleneği özümsemektir. Mimar Sinan Selimiye Camisinin kuzeybatı köşesine bir niş 

yapar. Bu nişe eski çağ kolonunu yerleştirerek bütün zamanları gözler önüne serer ve böylelikle 

zamanın ritmini yakalamış olur (Bektaş, 1988: 11). Şiirde ise dilin ritmi ahenk, ses tekrarları, 

kafiye vb. değerlerle ölçülür. Zamanın ritmi ise tıpkı mimarlıkta olduğu gibi gelenekle 

eşdeğerdir. Gelenek sayesinde hem geçmişi hem şimdiyi hem de geleceği bütün içinde 

görebiliriz.  

Bektaş için şiir ve mimarlığın birbirinden beslenen iki kaynak olduğu açıktır. Özü olmayan bir 

şiir ya da bir yapı onun için sadece bir gösteriştir, çünkü iç yoksa dış bir maskedir, aldatır.  

 

SONUÇ 

Mimari her ne kadar bir sanat dalı olarak telakki edilse de onun edebiyat gibi toplum yararına 

mı yoksa salt estetik kaygılarla mı yapıldığı gibi tartışmalara sahne olmadığı açıktır. Bu da 
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bizlere şairlik ve mimarlık mesleklerini bünyesinde toplayan ve yukarıda kısaca sanat ve 

edebiyat hakkındaki görüşlerini hatırlattığımız Bektaş’ın şiire dair motivasyonunu neyin 

belirlediği hakkında ipucu verir. O da toplumdur. Görüşlerinin yekûnundan çıkardığımız 

sonuç, Bektaş’ın sanatın ve şiirin tıpkı mimarlıkta olduğu gibi somut bir yaraya çare olmasını 

istediğidir. Sanatın ve şiirin hangi unsuru üzerine düşüncelerini dile getirirse getirsin merkeze 

aldığı değer toplumdur. Sanat toplumun dertlerinin, sorunlarının çözümü için bir aracı 

olmalıdır.  

Üç aşağı beş yukarı estetik konularda çağdaşlarıyla benzer görüşleri olan Bektaş’ın 

düzyazılarından anladığımız kadarıyla farklı olan temel yönü, şiirin de tıpkı mimari gibi 

somut sonuçlarını görmek istemesidir.  
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ÖZET 

Bu araştırma amacı, Kırgızistan’da zihinsel engelli çocuğu olan ailelerin beklentilerini 

incelemektir. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden betimsel araştırma modeli 

kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu Kırgızistan’daki Bişkek şehrinde yer alan bir 

Rehabilitasyon merkezine 2020-2021 yılında çocukları devam etmekte olan zihinsel engelli 

çocuğa sahip ailelerden oluşmaktadır. Araştırmaya gönüllü 11 anne katılmıştır. Araştırmada 

veri toplamak için, nitel araştırma yönteminden yarı yapılandırılmış görüşme formu 

kullanılmıştır. Veri toplamadan önce seçilen Rehabilitasyon merkezindeki yöneticilere 

araştırma ile ilgili bilgi verilmiştir. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. 

Araştırma bulgularından elde edilen sonuçlara göre, ailelerin devletten beklentileri; engelli 

çocukların eğitim alabilmeleri için uygun okulların açılması, ailelere verilen maddi desteğin 

yetersiz olduğunu ve bu desteğin yükseltilmesi, çocukları okullara götüre bilmek için 

servislerin tahsis edilmesi, devlete ait faaliyet gösteren rehabilitasyon merkezlerinin sayısının 

artırılması, devlete ait hizmet veren kreşlerin sayılarının artırılması, engelli çocukların iş sahibi 

yapılması olarak aileler isteklerini belirtilmişlerdir. Engelli çocuğa sahip ailelerin çocuklarının 

devam ettikleri okullardan beklentileri; özel eğitim programlarının düzenlenmesini, bireysel 

eğitim programın düzenlenmesini, çocukların engel türüne göre beceri kursların açılmasını, 

engelli çocuk için okullarda özel sağlık hizmetlerinin verilmesi, öğretmenlerin engelli 

çocuklarla daha yakından ilgilenmesini, normal çocukları olan velilere ve topluma yönelik 

engelli çocukları tanıtıcı etkinlikler düzenlenerek bu çocukların toplum tarafından kabul 

edilmeleri için etkinliklerin yapılması olarak belirlenmiştir. Engelli çocuğa sahip ailelerin aile 

yakınlarından beklentileri olarak; kendilerine ekonomik olarak destek vermelerini, gerekli 

durumlarda psikolojik destek sağlanmasını istemektedirler. Ailelerin çevresinden beklentileri 

ile ilgili bulgular incelendiği zaman büyük çoğunluğunun çevreden hiç bir beklentisinin 

olmadığını ifade etmişlerdir. Ailelerin engelli çocuğundan beklentileri incelendiği zaman; 

çocuğunun bir mesleğe sahip olması ve işe girip para kazanabilmesini, evlenip aile kurup 

normal insanlar gibi yaşayabilmesi, kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmesi istedikleri sonucuna 

ulaşılmıştır. Araştırma sonuçlarında elde edilen bu bulgular literatürde var olan diğer çalışmalar 

ile karşılaştırılarak tartışılmıştır. Araştırma sonuçlarından yola çıkarak önerilerde bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Zihinsel engelli, Ailelerin beklentileri, Özel eğitim.  
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ABSTRACT 

The aim of this research is to examine the expectations of families with mentally retarded 

children in Kyrgyzstan. In the research, descriptive research model, one of the qualitative 

research methods, was used. The study group of the research consists of families with mentally 

retarded children who are attending a Rehabilitation Center in Bishkek, Kyrgyzstan, in 2020-

2021. 11 volunteer mothers participated in the study. A semi-structured interview form from 

the qualitative research method was used to collect data in the research. Before data collection, 

the administrators of the selected rehabilitation center were informed about the research. 

Content analysis method was used in the analysis of the data. According to the results obtained 

from the research findings, the expectations of the families from the state; opening appropriate 

schools for disabled children to receive education, that the financial support given to families 

is insufficient and that this support should be increased, allocating vehicles to take children to 

schools, Increasing the number of state-owned rehabilitation centers, Increasing the number of 

public nurseries, and employing children with disabilities, the families stated their requests 

from the state. The expectations of families with disabled children from the schools their 

children attend; organizing special education programs, organization of an individual training 

program, opening of skill courses according to the type of disability of children, Providing 

special health services in schools for children with disabilities, teachers to deal more closely 

with children with disabilities, It has been determined as organizing activities to introduce 

disabled children to parents with normal children and to the society, and to carry out activities 

for the acceptance of these children by the society. Expectations of families with disabled 

children from their relatives; they want them to support themselves economically and to provide 

psychological support when necessary. When the findings about the expectations of the families 

from the environment are examined, Most of them stated that they had no expectations from 

the environment. When the expectations of families from their disabled children are examined; 

to have a job and earn money, they want her to marry, be able to meet your own needs 

conclusion has been reached. These findings obtained in the results of the research were 

discussed by comparing them with other studies in the literature. Based on the results of the 

research, suggestions were made.  

Keywords: Mentally disabled, Expectations of families, Special education. 

 

МАЗМУНУ 

Бул изилдөөнүн максаты – Кыргызстандагы акыл-эс мүмкүнчүлүгү чектелген балдары 

бар үй-бүлөлөрдүн күтүүлөрүн изилдөө. Изилдөөдө сапатту изилдөө методдорунун бири 

болгон сүрөттөөчү изилдөө модели колдонулган. Изилдөөнүн тобу 2020-2021-жылдарда 

Кыргызстандагы Бишкек шаарында орун алган реабилитациялык борборго акыл-эс 

бузуулуулары бар балдарын алып келген ата-энелерден түзүлгөн. Изилдөөгө 11 

ыктыярдуу эне катышкан. Изилдөөдө маалыматтарды топтоо үчүн сапаттуу изилдөө 

ыкмасынан алынган жарым түзүмдүү маектешүү формасы колдонулган. 

Маалыматтарды чогултуу процессин баштоодон мурун маалыматтарды чогултуу 

формасына оозеки макулдук алынган. Тандалган реабилитациялык борбордо акыл-эс 

бузулуулары балдары бар үй-бүлөлөргө кайрылуудан мурун, реабилитациялык 

борборлордун администраторлоруна изилдөө иш тууралуу маалымат берилди. Керектүү 

маалыматтар берилген соң изилдөө иши башталган. Маектешүү башаталардан алдын 

катышуучугада изилдөөнүн максаты айтылып, алынган жекече маалыматтар купуя 

сакталаары жана кааласа маектешүүнү токтото ала тургандыгы оозеки түрдө айтылды. 

Изилдөөнүн натыйжасында алынган маалыматтарды талдоодо сапаттуу анализдөө 

техникасынын бири болгон контент-анализ ыкмасы колдонулган. Изилдөөнүн 
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натыйжасында, мамлекеттен; майып балдардын билим алуусу үчүн ылайыктуу 

мектептептерди ачылуусун, каржылык колдоонун, кызматтардын жеткиликтүүлүгүн 

жогорулатуусун, кайра калыбына келтирүү борборлорунун жана бала-бакчалардын 

санын көбөйтүүсүн жана өзгөчө муктаждыка ээ болгон балдарды жумуш менен 

камсыздоосун. Мектептерден; атайын билим берүү программаларын уюштуруусун, 

индивидуалдык билим берүү программаларын уюштуруусун, чеберчилик курстарын 

ачылуусун, майып балага мектептен жеке медициналык кызмат көрсөтүлүүсүн, 

мугалимдин ар бир балага жеткиликтүү көңүл буруусун, кадимки балдары бар үй-

бүлөлөргө жана коомго өзгөчө муктаждыка ээ болгон балдарды таанытуу жана кабыл 

алуусу үчүн иш-чаралардын жүргүзүлүүсүн. Жакын туугандарынан; экономикалык 

жактан жардам берүүсүн, материалдык колдоого караганда моралдык колдоонун 

көрсөтүлүүсүн. Айланасындагы адамдардан; эч кандай үмүтү жок экендигин. 

Баласынан; бир кесиптин ээси болуп, жумушка орношуп, өзү акча таба алуусун, үй-бүлө 

куруп кадимки адамдардай жашай алуусун, өз муктаждыктарын канааттандыра алуусун 

күтөт деген тыянактар чыгарылды. Изилдөөнүн натыйжалары башка изилдөөлөрдүн 

натыйжалары менен талкууланып, сунуштар жазылды. 

Ачкыч Сөздөр: Акыл-эс кемдүүлүк, үй-бүлөнүн күтүүлөрү, реабилитациялык борбор, 

атайын билим берүү. 

 

GİRİŞ 

İnsan yaşamındaki en önemli olaylardan biri kuşkusuz anne/baba olmaktır. Ailelerine bir 

bireyin daha katılacağını öğrenmeleriyle birlikte anne baba adayları çocukları ve onların 

gelecekleri ile ilgili plan yapmaya başlarlar. Ancak; hamilelikte, doğum sırasında ya da daha 

sonra çocuklarının engelli olduğunu öğrenmeleriyle birlikte büyük bir hayal kırıklığına uğrarlar 

ve zor bir sürece girerler. 

Ailede özel gereksinimli bir çocuğun olması ailenin pek çok işlevini etkileyebilir. Örneğin, 

anne özel gereksinimli çocuğuna bakmak için işten çıkabilir, özel gereksinimli çocukla daha 

fazla ilgilenince diğer çocuklar kıskanabilir, maddi sıkıntılar yaşanabilir. Kısacası özel 

gereksinimli çocuğa sahip olan ailelerin sorumlulukları ve buna bağlı olarak gereksinimleri 

artmaktadır (Cavkaytar, 2010; Tumbull ve Tumbull, 1997). 

Anne babalar çocuk sahibi olduğu günden itibaren çocuklarına karşı sorumluluklarını yerine 

getirmekle yükümlüdür. Aile olmanın en başında bireylerin birbirine sevgi ve saygı çerçevesi 

içerisinde hayatlarını sürüdürebilmeleri gerekmektedir. Her aile çocuğunun normal birey 

olmasını yürümesini, konuşmasını, görmesini, duyması gibi özelliklerinin sorunsuz olmasını 

ister. Fakat her aile bu özelliklere sahip çocuklara sahip olamayabilmektedir. Bu durum ailenin 

farklı yaşantılara girmesine neden olabilir. Böyle bir durumla karşılaşan ailelerde normal 

çocuklara sahip ailelere göre daha fazla bakım ve eğitim sağlamaları gerekmektedir. Ailelerin 

bu alanalarda yeterince bilinçli olmaması ve duruma hemen adapte olamadıkları da dikkat 

çekmektedir. Bu durumun üstesinden ancak uzmanlar tarafından belirlenen hedefler 

doğrultusunda yardım alınarak atlatılabilir (Sucuoğlu, 1997). 

Genelde zihinsel engelli çocuğa sahip ailelerde yaşanan sorunları özelde anneler de yaşamaktır. 

Çünkü çoğunlukla engelli çocuğu doğuduktan sonra eşleri bırakıp gittiği için. Annelerin 

yaşadığı sorunlar bir ölçüde farklılık gösterebilmektedir. Annelerin tek başına yaşaması, 

aileden destek alıp almaması, ekonomik açıdan babaya bağımlı olup olmaması, ekonomik 

düzeyin yetersizliği ve boş zaman bulamaması vb. sorunlar anneleri fazlasıyla etkilemekte ve 

bazen ciddi ruhsal hastalıkların oluşumuna da neden olabilmektedir. Zihinsel engelli çocuğa 

sahip annelerin yaşadığı sorunlar; gün boyu süren bakım ve yetiştirme görevinin annelerinin 
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enerjilerinin tükenmesine, kendilerine ayıracak boş zamanlarının kalmamasına, sosyal 

çevreden uzaklaşmasına ve evde sürekli iş gören kişi haline gelmelerine neden olmaktadır. Bu 

sorunlar, anne tek başına veya engelli çocuğuyla birlikte dışarı çıktığı zaman karşılaşmış 

olduğu, pratik, fiziksel ve sosyal zorluklarla (toplu yaşam yerlerinde – parklar, oyun bahçeleri, 

engellilere ait düzenlemelerin ve sunulan hizmetlerin yetersiz olduğu, toplumun sunduğu 

hizmetler, çocuğun ve ailenin yaşamını kolaylaştıran ya da zorlaştıran etmenler), çocuk evde 

kaldığında uygun bir çocuk bakıcısı aramak, kendi özel işlerini yapmak için çocuğun 

bırakabileceği yerin olmaması gibi diğer problemlerle karşılaştığı görülmektedir (Işıkhan, 

2003). 

Zihinsel engelli çocuğu olan ailelerin normal çocuğu olan ailelere göre sorumlulukları ve 

karşılaştığı sorunlar daha çoktur. Bu sorunlarla başetme sürecinden destek görmek istediği kişi 

veya kurumların neler olduğu ve ne tür yardımlara ihtiyaçlarının olduğu bu çalışmanın 

problemini oluşturmaktadır.  

 

ARAŞTIRMANIN AMACI 

Bu araştırmanın amacı, Kırgızistan’da zihinsel engelli çocuğu olan ailelerin beklentilerinin 

incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır. 

1. Zihinsel engelli çocuğu olan ailelerin devletten beklentileri nelerdir?  

2. Zihinsel engelli çocuğu olan ailelerin okullardan beklentileri nelerdir?  

3. Zihinsel engelli çocuğu olan aileler aile yakınlarından beklentileri nelerdir? 

4. Zihinsel engelli çocuğu olan aileler çevresinden beklentileri nelerdir? 

5. Zihinsel engelli çocuğu olan aileler çocuğundan ileride neler yapabilmesini beklemektedir? 

 

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Araştırmada, nitel bir araştırma yöntemlerinden betimsel araştırma modeli kullanılmıştır. Nitel 

araştırma yöntemi, araştırma yapılan bireylerin sahip oldukları öznel görüş ve deneyimlerinin 

sistematik olarak incelenebilmesini ve edinilen verilerle bilimsel nitelikli yorumlar 

yapılabilmesini sağlamaktadır (Ekiz, 2003; Yıldırım ve Şimşek, 2011). Betimsel yöntemler, 

ilgilenilen ve araştırılmak istenen problemin mevcut var olan durumunu ortaya koymaya 

yöneliktir. Çalışılan konunun mevcut durumuna ilişkin hipotezler test etmek için veya sorulara 

cevap bulmak için veriler toplamayı gerektirir (Büyüköztürk, Akgün, Karadeniz, Demirel, 

Kılıç, 2016). 

Araştırmanın Çalışma Grubu 

Bu araştırmanın çalışma grubu Kırgızistan’daki Bişkek şehrinde yer alan ARDİ Reabilitasyon 

merkezine 2020-2021 yılında çocukları devam eden ve gönüllü katılan 11 anneden 

oluşmaktadır. 

Veri Toplama Aracı    

Araştırmada veri toplamak için nitel araştırma yönteminden Yarı Yapılandırılmış Görüşme 

Formu kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşmedeki sorular açık uçlu olarak hazırlanmıştır.  

Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından geliştirilen “Yarı Yapılandırılmış Görüşme 

Formu”ile toplanmıştır. Görüşme formun hazırlanması için literatür taraması yapılıp konuyla 
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ilgili diğer çalışmalar taranmıştır. Bu görüşme formu, tez danışmanıyla birlikte ilk olarak 

Türkçe taslak formu hazırlanmıştır ve uzman görüşü alındıktan sonra formda yer alan sorulara 

son şekil verilmiştir. Uygulamak için Kırgız’caya çevrilmiştir. Kırgız’caya çevrilen görüşme 

formu alan uzmanları tarafından kontrol edilmiştir.  

Veri Toplama Süreci 

Veriler, Aralık 2020 – Şubat 2021 arasında gerekli izinler sözel olarak alındıktan sonra Bişkek 

şehrinde bulunan ARDİ Reabilitasyon merkezine çocukları devam etmekte olan anne/babalarla 

yüz yüze görüşme yöntemiyle toplanmıştır. Veri toplama sürecine başlamadan önce 

kullanılmak istenen veri toplama aracı için sözel olarak izin alınmıştır. Seçilen Reabilitasyon 

merkezinde zihinsel engelli çocuğu olan ailelere uygulamadan önce Reabilitasyon 

merkezlerindeki yöneticilere araştırma ile ilgili bilgi verilmiştir. Bilgilendirmenin ardından 

araştırmacı tarafından uygulanmıştır. Veri toplama süreci, bu Reabilitasyon merkezlerindeki 

çocukların anne-babaların gönüllü katılımı esas alınarak gerçekleşmiştir.   

Görüşme, araştırmacı ve katılımcıya zaman esnekliği sağlanması, sistematik ve 

karşılaştırılabilir bilgi elde etmeyi sağlanması açısından bu çalışmada tercih edilmiştir. 

Bu çalışmada görüşmeler katılımcıların izni alınarak görüşme yapılan ortamda (görüşmeler 

reabilitasyon merkezinin uygun bir odasında gerçekleştirilmiştir) telefonda ses kayıt altına 

alınmıştır ve veri toplama işleminden önce katılımcılara çalışmanın amacı açıklanmış, kimlik 

bilgilerin gizli tutulacağı ve istedikleri taktirde görüşmeyi bırakabilecekleri sözlü olarak ifade 

edilmiştir. Her bir görüşmeye  görüşme formu, telefon ve kalem götürülmüştür. Görüşmeler 8-

13 dakika arasında yapılmıştır. 

Verilerin Analizi 

Araştırma sonucu elde edilen verilerin çözümlenmesinde nitel analiz tekniğinden içerik analizi 

yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizi, birbirlerine benzeyen verileri belirli kavramlar ve 

kategoriler çerçevesinde bir araya getirerek okuyucunun anlayacağı bir biçime dönüştürüp 

yorumlanmasını sağlar (Fraenkel & Wallen, 2000). 

Görüşme formu ile toplanan verilerin analizinde, sırasıyla şu süreçler izlenmiştir. Öncelikle 

anne babalarla görüşme yapılmış, bu görüşmelerin ses kayıtı yapılmış ve ses kayıtlaın 

dinleyerek toplanan bilgiler görüşme formun çıktısına aktarılmıştır. Formun sonuçları öncelikle 

gözden geçirilerek kontrol edilmiştir ve bilgisayara aktarılmıştır ve tablo şeklinde yapılmıştır. 

 

BULGULAR VE YORUMLAR 

Bu bölümde araştırmanın alt problemlerine ilişkin toplanan verilere dayalı olarak elde edilen 

verilerin analizi sonucunda ortaya çıkan bulgular ve yorumlara yer verilmiştir.  

Araştırmanın birinci alt amacı olan zihinsel engelli çocuğu olan ailelerin devletten beklentileri 

ile ilgili bulgular tablo 1’de verilmiştir. 
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Tablo 1. Zihinsel engelli çocuğu olan ailelerin devletten beklentileri 

Görüşmeciler 
Verdiği cevaplar N % 

G.1, G.4, G.5, 

G.6, G.7, G.8, 

G.9, G.10 

Engelli çocukların eğitim alabilmeleri için uygun okulların 

açılmasını  

8 72,7 

G.3, G.4, G.7, 

G.8, G.10, G.11 
Devletin verdiği paranın miktarının yükseltilmesini 

(posobiya) 

6 54,5 

G.1, G.2, G.3 Çocukların okula götürmek için servislerin olmasını, toplum 

taşıma araçların çocukların binebilecekleri şekilde olmasını 

3 27,2 

G.4, G.5, G.10 Evi olmayan engelli çocuğu olan ailelere ev verilmesini 3 27,2 

G.6, G.7, G.9 Devlete ait reabilitasyon merkezlerin, kreşlerin sayılarının 

artırılmasını 

3 27,2 

G.1, G.2 Eğlence yerlerinin olmasını, sinema, park ve eğlence 

yerlerinin bedava olmasını 

2 18,2 

G.2, G.11 Tedavilerine yardım etmesini, ilaçların bulunmasına yardım 

etmesini 

2 18,2 

G.4 G.10 Anne-babalarına iş bulmasına yardım etmelerini 2 18,2 
G.8, G.10 Para olarak yardım bekleriz 2 18,2 
G.1 Engelli çocukların iş sahibi yapılmasını 1 9,1 
G.4 Evlere bakıcı gönderilmesini ve bakıcıların da eğitimli 

olmasını 

1 9,1 

G.5 Yardım etmeyeceklerini düşündüğüm için bir beklentim yok 1 9,1 
G.6 Çocukları meşgül edebilmek için beceri kursların açılmasını 1 9,1 

G.9 Zihinsel engelli çocuklara eğitim veren uzman 

öğretmenlerin yetiştirilmesini 

1 9,1 

 

Tablo 1 incelendiği zaman zihinsel engelli çocuğu olan ailelerin büyük bir kısmı (%72,7) 

engelli çocukların eğitim alabilmeleri için uygun okulların açılmasını beklemektedirler. 

“Engelli çocukların eğitim alabilecekleri şekilde uygun okulların açılmasını beklerdik, normal 

çocuklarla birlikte okuyamıyorlar, kendini geliştirmesine imkan sağlardı. Kendim okumadığım 

için, çocuğumun eğitim almasını isterim” G.10, “Uygun okulların açılmasını beklerdik, eğer 

engelli çocukların eğitim alabilecekleri okullar açılsa onlara eğitim verebilen öğretmenlerde 

çalışırdı” G.8, “Normal okullara bizim çocukları almıyor o yüzden bunların da eğitim 

alabilecekleri okulların açılmasını bekleriz” G.5. 

 Katılımcılar (%54,5) devletin verdiği paranın miktarının (posobiya) yükseltilmesini 

belirtmişlerdir. “Aylık para zihinsel engelli çocuğun ihtiyacın karşılamak için yetmiyor, ilaç 

almalıyız, hergün yol parasına gidiyor, kendimde çalışmıyorum” G.4, “Eşimle ayrıldığım için 

evimizde yok, devletin verdiği para aylık harçlığımıza yetmiyor. Devlette aylık paranın 

yükseltilmesini ve ek para olarak yardım etmelerini beklerdim” G.10. 

Katılımcılar (%27,2) çocukların okula götürmek için servislerin olmasını, toplum taşıma 

araçların çocukların binebilecekleri şekilde olmasını belirtmişlerdir. “Toplum taşıma 

araçlarının engelli çocukların binebilecekleri şekilde olmasını beklerdik, taksi kullanmak 

zorunda kalıyoruz” G.3. 

Katılımcılar (%27,2) devlete ait reabilitasyon merkezlerin, kreşlerin sayılarının artırılmasını 

beklediğini belirtmişlerdir. “Reabilitasyon merkezlerinin sayılarının arttırılmasını bekleriz, 
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köylerde daha açılmadığı için çoğu çocuklar evde oturuyorlar, reabilitasyon merkezine 

götürmek için şehire taşınmak zorundayız” G.6. 

Katılımcılar (%9,1) yardım etmeyeceklerini düşündüğü için bir beklentisi olmadığını 

belirtenlerde olmuştur. “Yardım etmiyorlar ve yardım etmek istediklerini de düşünmüyorum” 

G.5 

Araştırmanın ikinci alt amacı olan zihinsel engelli çocuğu olan ailelerin okullardan beklentileri 

ile ilgili bulgular tablo 2’de verilmiştir. 

 

Tablo 2. Zihinsel engelli çocuğu olan ailelerin okullardan beklentileri 

Görüşmeciler 
Verdiği cevaplar N % 

G.1, G.2, G.4, 

G.5, G.7, G.11 
Özel eğitim programlarının düzenlenmesini  6 54,5 

G.8, G.9,  G.11 Öğretmenlerin profosyonel ve sabırlı olmasını  3 27,2 
G.8, G.9, G.11 Bireysel Eğitim Programın düzenlenmesini  3 27,2 
G.3, G.9 Engelli çocuk için okuldan özel sağlık bakımı yapılmasını  2 18,2 
G.5, G.7 Genel bilgi almasını (sayıları, renkleri öğrenmesin)  2 18,2 
G.7, G.8 Beceri kursların açılmasını 2 18,2 
G.7, G.11 Öğretmenlerin eve gelip eğitim vermesini 2 18,2 
G.8, G.9 Öğretmenlerin daha yakından ilgilenmesini 2 18,2 
G.2 Normal çocukları olan velilere engelli çocukların 

tanıtılmasını 

1 9,1 

G.2 Toplumun engelli çocukları kabül etmeleri için etkinlikler 

yapılmasını 

1 9,1 

G.3 Engelli çocuklardan okul yardım paralarının alınmamasını 1 9,1 
G.4 Okul servislerinin olmasını 1 9,1 

 

Tablo 2 incelendiğinde zihinsel engelli çocuğu olan ailelerin büyük kısmı (%54,5) özel eğitim 

programlarının düzenlenmesini belirtmişlerdir. “Özel eğitim programların düzenlenmesini 

bekleriz, en azından genel bilgiye sahip olurlar” G.7, “Normal okullara geçmek çok zor, bizde 

daha kaynaştırma eğitim programları düzenlenmemiş, eğer düzenlerse bizim çocuklarda eğitim 

alabirdi” G.2. 

Katılımcılar (%27,2) Bireysel Eğitim Programın düzenlenmesi beklentisi içinde olduklarını 

belirtmişleridir. “Bireysel eğitim programın düzenlenmesini isterdim, öğretmenler her çocuğa 

özel davranırdı ve onlara nasıl eğitim vermeyi bilirlerdi”G.11. 

Katılımcılar (%18,2) engelli çocuk için okuldan özel sağlık bakımı yapılmasını beklediklerini 

ifade etmişleridr. “Eğer böyle çocuklar için okullar açılırsa, engelli çocukların sadece 

eğitimine değil beden eğitimi ve massaj gibi sağlığına da dikkat edilmesini isterdik” G.3. 

Katılımcılar (%9,1) normal çocukları olan velilere engelli çocukların tanıtılmasını belirtenlerde 

olmuştur. “Normal okullarda okumaları için çoğu aileler izin vermiyorlar, engelli çocukların 

normal çocuklarla bir ortamda olmalarını istemiyorlar, onlara engelli çocukların tanıtılmasını 

beklerdik” G.2. 

Araştırmanın üçüncü alt amacı olan zihinsel engelli çocuğu olan ailelerin aile yakınlarından 

beklentileri ile ilgili bulgular tablo 3’de verilmiştir.  
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Tablo 3. Zihinsel engelli çocuğu olan aileler aile yakınlarından beklentileri 

Görüşmeciler  
Verdiği cevaplar N % 

G.1, G.3, G.5, 

G.7, G.8, G.10 
Ekonomik olarak (para) destek vermelerini  

 

6 54,5 

G.3, G.6, G.7, 

G.8,.10, G.11 
Maddi desteğe göre psikolojik desteğe ihtiyacımız var ve 

sağlamasını bekleriz 

6 54,5 

G.2,  G.7, G.8 Bir yere gideceğim zaman çocuğumu bırakabilmem konusunda 

destek vermelerini 

3 27,2 

G.4, G.9, G.11 Hiç bir beklentim yok, yardım etmelerini beklemiyorum 3 27,2 
G.5 Ev satın almama yardım etmelerini beklerdim 1 9,1 
G.6 

 
Normal insan gibi ilişki kurmalarını ve misafirliğe çocuğumla 

birlikte çağırmasını 

1 9,1 

 

Tablo 3 incelendiği zaman katılımcıların büyük kısmı (%54,5) ekonomik olarak (para) destek 

vermelerini belirtmişlerdir. “Kendi evimiz yok, evi kiraya alıyoruz. Durumumuzu anlıyorlar 

elinen geldiği kadar yardım etmeye çalışıyorlar. Yakın insanlarım olduğu için onların her 

zaman yardım etmelerini beklerim” G.5. Aynı oranda (%54,5) Maddi desteğe göre psikolojik 

desteğe ihtiyaçları olduğunu ve sağlamasını beklediklerini belirtmişlerdir. “Onların da 

kendilerine göre problemleri var, maddi olarak yardım etmeye çalışırlar ama daha çok 

psikolojik desteğe ihtiyacımız olur” G.11, “Para olarak yardım ediyorlar arada, ama 

ilgilenmiyorlar. Benim üzüleceğimi düşünüyorlar, o yüzden bu konularda çok konuşmuyoruz. 

Ama bize konuşmak iyi gelir. Maddi desteğe göre daha çok psikoljik destek sağlanmasını 

beklerim, benim için daha önemli” G.3. 

Katılımcılar (%27,2) bir yere gideceği zaman bırakabilmesini belirtmişlerdir. “Bakıcılık 

yapıyorlar, böyle yardım etmeleri bana yeterli. Engelli çocuğu bırakıp gitmek zor, yanında 

birisi olması lazım” G.2, “Bakıcılık yapıyor ablam. Eşimle ayrıldığım için kendim çalışmak 

zorundayım o yüzden çocuğumu ablama bırakıyorum” G.8. 

Katılımcılar (%9,1) yakınlarının normal insan gibi ilişki kurmalarını ve misafirliğe çocuğuyla 

birlikte çağırmasını beklediğini söyleyenler olmuştur. “Yardım etmiyorlar, normal insan gibi 

ilkişi kurmalarını beklerdim. Misafirliğe de çocuğumla birlikte çağırmıyor. Çocuğum bırakıp 

kendim gelmemi söylüyorlar” G.6. 

Araştırmanın dördüncü alt amacı olan zihinsel engelli çocuğu olan ailelerin çevresinden 

beklentileri ile ilgili bulgular tablo 4’de verilmiştir. 

 

Tablo 4. Zihinsel engelli çocuğu olan ailelerin çevresinden beklentileri 

Görüşmeciler 
Verdiği cevaplar N % 

G.3, G.5, G.6, 

G.8, G.10 
Komşulardan hiç bir beklentim yok. Şehirde oturduğumuz 

için komşularımızı tanımıyoruz  

5 45,4 

G.1, G.2, G.3, 

G.9 
Yardım etmek istemediklerini düşünüdüğüm için bir 

beklentim yok 

4 36,4 

G.4, G.6, G.10, 

G.11 
Para olarak yardım etmelerini beklerdim, kendi 

ihtiyaçlarımıza göre kullana bilirdik 

4 36,4 
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G.4, G.5 Hiç bir beklentim ve ihtiyacım yok 2 27,2 

G.8, G.10 Birisinin çocuğumun tedavi olmasına yardım etmesini 

beklerdim  

2 18,2 

G.2 Çocuğumuz hem zihinsel hem bedensel engeli olduğu için 

yardım edecekse çocuğumuz için tekerlekli sandalye, yürüteç 

satın almalarını beklerdim 

1 9,1 

G.7 Ev işlerine yardım etmelerini beklerdim 1 9,1 

 

Tablo 4 incelendiği zaman katılımcılar (%45,4) komşulardan hiç bir beklentisi olmadığını. 

Şehirde oturduğu için komşularını tanımadıklarını belirtmişlerdir. “Komşu yabancı bir birisi, 

kendi problemleri var. Başka birisini problemi ilgilendirmez o yüzden beklentim yok. Yakın 

ailelerimizden yardım beklerim” G.5, “Komşulardan yardım almadım, anlayışlı 

karşılamıyorlar. Çocuğumu kendi çocuklarına yaklaştırmıyor, çocukları dalga geçiyor” G.6. 

Katılımcılar (%36,4) para olarak yardım etmelerini beklediklerini kendi ihtiyaçlarına göre 

kullana bilirdiğini belirlemişler. “Komşulardan bir beklentim yok, başka çevremizdeki 

insanlardan para olarak yardım etmelerini beklerdim, kendi ihtiyaçlarımıza göre kullanırdık” 

G.4, “Para olarak yardım etseler tedavisine kullanırdık. Çünkü burada yeterli bilgiye sahip 

doktorlar olmadığı için, tedavisin yurt dışında yapılması gerekiyor ve bunu için de büyük bir 

oara lazım olur” G.10. 

Katılımcılar (%9,1) çocuğun hem zihinsel hem bedensel engeli olduğu için yardım edecekse 

çocuğu için tekerlekli sandalye, yürüteç satın almalarını beklediğini söyleyenlerde olmuştur. 

“Yardım edecekler mi bilmiyorum eğer verirse çocuğum hem zihinsel hem bedensel engelli 

olduğu için çocuğuma yürüteç ya da tekerlekli sandalye satın almalarını beklerdim” G.2. 

Araştırmanın beşinci alt amacı olan zihinsel engelli çocuğu olan aileler çocuğundan ileride neler 

yapabilmesini beklemekte oldukları ile ilgili bulgular tablo 5’da verilmiştir. 

 

Tablo 5. Zihinsel engelli çocuğu olan aileler çocuğundan ileride neler yapabilmesini bekledileri 

Görüşmeciler 
Verdiği cevaplar N % 

G.1, G.2, G.3,G.4, 

G.6, G.7, G.9G.10 
Bir mesleğe sahip olmasını ve işe girip para kazanabilmesini 

 

8 63,6 

G.1, G.4, G.6, 

G.7, G.10 
Evlenip aile kurup, normal insanlar gibi yaşayabilmesini  5 45,5 

G.1,G.2,G.10,G.11 İyileşmesini ve daha iyi duruma gelmesini  4 36,4 
G.1,G.3,G.9, G.11 Bağımsız olmasını, kendi hayatın sürdürebilmesini  4 36,4 
G.5,G.6,G.9,G.11 Kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmesi. Kendi kendine yemek 

yiyebilmesi. İstediği haraketleri yapabilmesini 

4 36,4 

G.2 Müzikle ilgileniyor, şarkı söylüyor bu yeteneklerin 

geliştirebilmesini  

1 9,1 

G.3 Arkadaşlarıyla birlikte olabilmesini 1 9,1 
G.8 Tarihle ilgileniyor, öğretmen olmasını isterim 1 9,1 

 

Tablo 5 incelendiğinde zihinsel engelli çocuğu olan ailelerin büyük kısmı (%63,6) bir mesleğe 

sahip olmasını ve işe girip para kazanabilmesini belirtmişlerdir. “İleride çocuğumun bir 
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mesleğe sahip olmasını ve kendisi çalışıp para kazanabilmesini beklerim” G.4, “Eğitim alıp 

bir mesleğe sahip olup çalışabilmesi isterim” G10. “Kendini geliştirmesini bir mesleğe sahip 

olup, çalışmasın isterim” G.1. 

Katılımcılar (%45,5) evlenip aile kurup, normal insanlar gibi yaşayabilmesini belirlemişlerdir. 

“Kendi para kazana bilmesini, aile kurup yaşamasını isterim” G.7, “İyileşip aile kurmasını ve 

çocukları olup mutlu yaşamasını isterim” G.6.  

Katılımcılar (%36,4) kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmesini. Kendisi yemek yiyebilmesini ve 

istediği haraketi yapabilmesini istediğini belirlemişlerdir. “Çocuğum kendi yemek yiyebilmesi 

ve konuşabilmesi bizim için büyük bir başarı, kendisi yemek yiyemiyor” G.5, “Kendi 

ihtiyaçlarını kendi karşılayabilmesini isterim, ben yaşlanınca kendine nasıl bakacak diye 

kaygılanıyorum” G.9. 

Katılımcılar (%9,1) arkadaşlarıyla birlikte olabilmesini istediğini belirtenlerde olmuştur. 

“İyileşip arkadaşlarıyla birlikte takılmasını, toplumda kendi yerini bulmasını isterim” G.3. 

 

SONUÇ TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Kırgızistan’da zihinsel engelli çocuğu olan ailelerin beklentilerin incelemek amacıyla yapılan 

araştırma da ulaşılan araştırma sonuçları ve tartışma aşağıda sunulmuştur. 

Araştırmanın birinci alt amacı olan ailelerin engelli çocuklarıyla yaşadığı sorunlar ve bunlardan 

hangilerinin devlet tarafından giderilebileceğiyle ilgili sonuçlar şu şekildedir; engelli çocukların 

eğitim alabilmeleri için uygun okulların açılmasını, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamakta 

güçlük çektikleri bunu için devletin verdiği aylık paranın miktarının yükseltilmesi, çocukları 

okula götürmekte zorlandıkları bunun için çocukları okula götürmek için servislerin olması, 

çocuklarını toplu taşıma araçlarına bindirmekte zorlandıkları için toplu taşıma araçların 

çocukların binebilecekleri şekilde dizayn edilmesi, çocukların gidebileceği devlete ait 

reabilitasyon merkezlerinin ve kreşlerinin sayısının yetersiz olması buna karşılık devlete ait 

reabilitasyon merkezlerin, kreşlerin sayılarının artırılması, engelli çocukların iş sahibi 

yapılması ve çocuklara eğitim verecek uzman öğretmen sayılarının az olmasından dolayı uzman 

öğretmenlerin yeterli sayıda yetiştirilmesi olarak bulunmuştur.  

Çitli ve Doğan (2019), yaptığı çalışmada ebeveynlerin engelli çocuğu ile ilgili devletten 

beklentilerine yönelik dağılımlar incelendiğinde; devletten en fazla beklentinin eğitim kalitesi 

ve seansların arttırılması görülmektedir. Bu beklentileri sırasıyla maddi destek, toplumsal 

servislerin geliştirilmesi, toplumsal bilincin yükseltilmesi, sosyalleşme imkanlarının 

arttırılması, fiziksel çevrenin düzenlenmesi, sosyal güvenlik ve psikolojik desteğin sağlanması 

takip etmektedir. Bu bulgular araştırma bulguların desteklemektedir. 

Yazıcı ve Durmuşoğlu (2017), yaptığı çalışmanın sonunda çalışmaya katılan aileler toplumdaki 

bireylerin özel gereksinimli çocuklarına karşı acıma, anlayışsız olma, şaşkınlık gösterme gibi 

davranışlarda bulunduklarını; mimari ve eğitsel olarak sorunlar yaşadıklarını ve bu sorunlara 

paralel olarak okul ve özel eğitim ve reabilitasyon merkezlerindeki öğretmenlerden, özel eğitim 

ve reabilitasyon merkezlerindeki yöneticilerden, devletten, sivil toplum kuruluşlarından ve 

yerel yönetimlerinden beklentilerinin olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgular araştırma bulgularını 

desteklemektedir. 

Baker ve başkaları (1991), Koçak ve Bodur (2009) ile Kaytez, Durualp ve Kadan (2015), 

tarafından yapılan araştırmada ebeveynlerin çocukları hakkında bilgilendirmelerin onların 

kaygı düzeylerini azalttıklarını belirlemişlerdir. Anne babalarının devletten beklentilerine 

bakıldığında ise, kaynaştırma uygulamalarının artırılması, özel gereksinimli çocuklar için daha 
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fazla sınıf olması, BEP uygulamalarının yaygınlaştırılması, devlete ait reabilitasyon 

merkezlerinin açılması, öğrenme ortamları ve materiyallerin zenginleştirilip düzenlenmesi 

gelmektedir. Bu bulgular araştırma bulgularını desteklemektedir. 

Araştırmanın ikinci alt amacı olan ailelerin okullardan beklentileri ile ilgili elde edilen sonuçlar; 

özel eğitim programlarının düzenlenmesini, Bireysel Eğitim Programın düzenlenmesini, beceri 

kursların açılmasını, engelli çocuk için okuldan özel sağlık bakımı yapılmasını, öğretmenlerin 

daha yakından ilgilenmesini, normal çocukları olan velilere ve topluma engelli çocukları kabül 

etmeleri için etkinliklerin yapılması sonucuna ulaşılmıştır. 

Akgün (2015), yaptığı araştırmanın sonunda özel gereksinimli çocuğa sahip annelerin yaşlarına 

göre, çocuklarının devam ettiği özel eğitim ve reabilitasyon merkezinin sunduğu eğitim 

özellikleri yönünden beklentileri bölümüne verdikleri cevaplar arasında anlamlı farklılıklar 

görülmüştür. Özel gereksinimli çocuğa sahip annelerin öğrenim durumlarına göre, çocuklarının 

devam ettiği ve reabilitasyon merkezinden beklentileri bölümüne verdikleri cevaplar arasında 

anlamlı farklılıklar görülmemiştir. Özel gereksinimli çocuğa sahip annelerinin yetersizlik 

türüne, çocuklarının devam ettiği özel eğitim ve reabilitasyon merkezinin sunduğu eğitim ve 

personel özellikleri yönünden beklentileri bölümüne verdikleri cevaplar arasında anlamlı 

farklılıklar görülmüştür. Özel gereksinimli annelerin gelir düzeyine göre, çocukların devam 

ettiği özel eğitim ve reabilitasyon merkezinin beklentileri bölümüne verdikleri cevaplar 

arasında anlamlı farklılıklar görülmemiştir. Bu bulgular araştırma bulgularını desteklemektedir. 

Sucuoğlu (1995) tarafından yapılan çalışmada özel gereksinimli çocuğu olan ebeveynlerin 

çocuğun öğretmenleriyle konuşarak destek görmek istedikleri belirlenmiştir. Kurumdan 

kaynaklanan sorunları ise rehberliğin yeterli olmaması ile aile eğitimi ve katılımı etkinliklerine 

yer verilmemesi olarak ifade etmişlerdir. Bu bulgular araştırma bulguların desteklemektedir. 

Baker ve arkadaşları (1991), Koçak Uyaroğlu ve Bodur (2009) ile Kaytez, Durualp ve Kadan 

(2015), tarafından yapılan araştırmada ebeveynlerin özel eğitim ve reabilitasyon merkezlerinde 

görev yapmakta olan öğretmenlerden beklentileri arasında, çocuklarının gelişimleri için gerekli 

etkinlikleri yapmaları ve sosyal yeterliliklerini desteklemeleri, kendilerini mesleki donanım 

olarak güçlendirmeleri bulunmuştur. Bu bulgular araştırma bulguların desteklemektedir. 

Araştırmanın üçüncü alt amacı olan ailelerin çocukları için aile yakınlarından ne tür destek 

bekledikleriyle ilgili sonuçlar; ekonomik olarak destek vermelerini, maddi destekten ziyade 

psikolojik desteğe ihtiyaсı olduğunu ve psikolojik destek sağlamalarını beklediklerini, bir yere 

gideceği zaman bırakabileceğini, yakınlarının normal insan gibi ilişki kurmalarını ve 

misafirliğe çocuğuyla birlikte çağırmasını beklediği sonuçlar bulunmuştur. 

Bozdoğan (2011), tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre, ebeveynlerin algıladıkları 

sosyal destek puanları ile yalnızlık puanları arasında anlamlaı ilişkiler olduğu görülmüştür. 

Ebeveynlerin; arkadaşlarından ve özel insanda algıladıkları sosyal destek puanları ile yalnızlık 

puanları arasında anlamlı ilişkiler olduğu, aileden algıladıkları sosyal destek puanları ile 

yalnızlık düzeyleri arasında anlamlı ilişkilerin olmadığı görülmüştür. Algılanan sosyal destek 

ölçeği toplam ve alt boyut puanlarının öğrenim düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermediği 

görülmiştür. Yalnızlık puanlarının öğrenim düzeyi ve cinsiyete göre anlamlı bir farklılık 

göstermediği belirlenmiştir. Bu bulgular araştırma sonuçların desteklemektedir. 

Araştırmanın dördüncü alt amacı olan zihinsel engelli çocuğu olan ailelerin çocukları için 

çevresindeki insanlardan ne tür destek bekledikleriyle ilgili sonuçlar; katılımcılardan bazıları 

gerektiği zaman yardım ettiklerini söylemesine karşılık bazıları ise çevresindeki insanlardan 

hiç bir destek beklemediğini, şehirde oturduğu için komşularını tanımadıklarını, yardım 

edenlerden de para olarak yardım etmelerini beklediklerini belirlemişlerdir. 
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Baker ve arkadaşları (1991), Koçak Uyaroğlu ve Bodur (2009) ile Kaytez, Durualp ve Kadan 

(2015), tarafından yapılan araştırmada ebeveynlerin sivil toplum kuruluşlarından beklentileri 

incelendiğinde ise sosyal aktiviteler düzenlemeleri, ailelere maddi destekte bulunmaları, kamu 

spotları aracılığıyla toplumu bilinçlendirmeleri, aile eğitim çalışmalarına destek olmalarının 

beklendiği görülmüştür. Bu bulgular araştırma bulgularını desteklemektedir. 

Işıkhan (2005), yaptığı araştırma sonucunda zihinsele engelli çocuğun yetiştirirken annelerin 

psikolojik ve ekonomik odaklı sorunları daha fazla yaşadığı belirlenmiştir. Ailelerin yaşadığı 

bu sorunların çözümü için sosyal hizmet ve sosyal yardım odaklı hizmet modellerinin ivedilikle 

harekete geçirilmesi görülmüştür. Bu bulgular araştırma sonucun desteklemektedir. 

Araştırmanın beşinci alt amacı olan zihinsel engelli çocuğa sahip ailelerin çocukların ileride 

neler yapabileceklerin bekledikleriyle ilgili sonuçlar; bir mesleğe sahip olmasını ve  işe girip 

para kazanabilmesini, evlenip aile kurup, normal insanlar gibi yaşayabilmesini, kendi 

ihtiyaçlarını karşılayabilmesini, kendi başına yemek yiyebilmesini ve istediği haraketi 

yapabilmesini ve arkadaşlarıyla birlikte olabilmesi sonucuna ulaşılmıştır.  

Kurt, Tekin, Koçak, Kaya, Özpolat, ve Önat (2008), yaptıkları çalışmada zihinsel engelli 

çocuğu olan ebeveynlerin karşılaştıkları güçlükleri incelenmiş ve bunları gelecek kaygısı, 

çocuğa ilişkin sürekli bir kaza/yaralanma korkusu, çevreden sosyal bir destek görmedikleri 

şeklinde belirtmişlerdir. Bu bulgular araştırma bulgularını desteklememektedir. 

Karadağ (2009), yaptığı çalışmada zihinsel engelli çocuğu olan annelerle görüşmüş ve onların 

yaşadıkları güçlükleri; toplumun bakış açısından rahatsız olmaları, çocuklarının diğer insanlarla 

iletişim problemleri yaşadıkları görülmüştür. Karadağın ulaştuğu bulgular bu araştırma 

bulgularını desteklemektedir. 

Araştırma sonucunda elde edilen bulgulardan yola çıkarak aşağıdaki önerilerde bulunulabilir: 

Engelli çocukların eğitim alabilmeleri için uygun okulların açılması. 

Zhinsel engelli çocuğu olan ailelere devlet tarafından verilen maddi desteğin miktarının 

yükseltilmesi ve aile bireylerinin iş bulmasında pozitif ayırımcılık yapılması. 

Kırgızistan’da engelli çocuklar için Reabilitasyon Merkezlerin, kreşlerin sayısının arttırılıması 

ve uzman personelin istihtam edilmesi. 

Engelli çocukları için beceri ve meslek kursların açılmasını. 

Ailelere psikolojik destek hizmetleri verilmelidir. 

Toplumun engelli çocukları kabül etmeleri için, okullarda etkinliklerin yapılmasını önerilebilir. 
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ÖZET 

Araştırmada ilkokul öğrencilerinin ekolojik bilincini ve çevre sorunlarına yönelik algılarını 

belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Kırgızistan’da Bişkek ve Narın’daki 

farklı eğitim kademelerinde 2020-2021 öğretim yılında öğrenime devam eden öğrenciler 

oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. 

Araştırma bulgularına hava kirliliğini, çöplerin fazlalığını ve çöp ayırımının kullanılmamasını, 

ormansızlaşma, su kirliliği, araba sayısının fazlalığı ve bunların gazlarından ortaya çıkan 

sorunları, bilinçsiz tüketimi, doğal kaynakların plansız kullanımı, plastiğin kullanımını ve 

şehirlerdeki yeni yapılaşmanın plansız kurulmasını çevre sorunu olarak ifade etmişlerdir. 

Araştırmaya katılan öğrenciler çevreyi korumaktan tüm insanların, devlet insanlarla birlikte, 

devletin, milletvekillerinin, ekologların, ebeveynler ve çocukların sorumlu olabileceğini 

belirtmişlerdir. Öğrenciler derslerde çevre sorunlarının işlenmesi işlenmesini istediğini, 

derslerde çevre sorunlarının işlenmesi öğrencileri daha bilinçli yapacağını, okullarda çevre 

eğitiminin verilmesi çevre sorunlarını çözebileceğini, bu konuların işlenmesi öğrencileri 

çevreye karşı daha duyarlı yapacağını ve öğrencilerin ne yapacağını bilmesi için bu konuların 

derslerde işlenmesi gerektiğini söylemişlerdir. Öğrenciler çevreyi korumak için çöpleri 

atmadıklarını, elektrik tasarrufu yaptıklarını, kullanmadığı zaman suyu kapattıklarını, 

alışverişte eko poşetleri kullandıklarını, çevre temizlik işlerine sürekli katılmaya çalıştıklarını, 

başkalarının attıkları çöpleri toparladıklarını, bahçeyi ve ağaçları suladıklarını çiçek 

yetiştirdiklerini, sigara içmediklerini, daha bilinçli tüketim alışkanlıklarını kazanmaya 

çalıştıklarını, kağıt, defterleri kullanmaya özen gösterdiklerini, evin etrafını temizlemeye 

yardım etiklerini, kağıt tasarrufu yapmak için e-kitapları okuduklarını ve bazılarının bu amaçla 

hiç bir şey yapmadığını ifade etmişlerdir. Öğrenciler eğitim gördükleri okullarda çevre 

sorunlarını önlemeye yönelik çevre temizlik işlerinin yapıldığı, bu konuların derslerde 

konuşulduğu, ağaçların dikildiğini, öğretmenlerin çevreye, hayvanlara, bitkilere duyarlı 

davranmalarını uyardığı, bazen bu konuda seminerlerin düzenlendiğini, sınıf olarak şehirdeki 

parklara çöp toparlamaya gidildiğini, belirtmişler ve bu çalışmaların devam etmesini 

istemişlerdir. Ayrıca geri dönüşüm kutularının konularak kâğıt ve kapak toplandığını 

belirtmişlerdir. Araştırma bulgularından anlaşılacağı gibi okul öğrencileri çevre ve çevre 

sorunlarına oldukça duyarlıdır. Bu bağlamda okullarda çevre eğitiminin önemli olduğu 
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anlaşılmaktadır. Elde edilen bu sonuçlar literatürdeki çalışmalarla karşılaştırılarak tartışılmıştır. 

Araştırma sonuçlarına göre önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Çevre Bilinci, Çevre Sorunu, Çevre Eğitimi, Çevre Duyarlılığı. 

 

ABSTRACT 

In the study, it was aimed to determine the ecological consciousness of primary school students 

and their perceptions of environmental problems. The study group of the research consists of 

students who continue their education in the 2020-2021 academic year at different education 

levels in Bishkek and Narın in Kyrgyzstan. A structured interview form was used as a data 

collection tool. According to the research findings, the ecological problems that the students 

said;  air pollution, excess of garbage, deforestation, water pollution, excessive number of cars, 

unconscious consumption, unplanned use of natural resources, use of plastic, stated that the 

unplanned establishment of new construction in cities is an environmental problem. Persons 

charged with protecting the environment; All people, government, lawmakers, ecologists, 

parents and children have stated that they can be responsible. The students stated that 

environmental problems should be covered in the lessons. Processing environmental problems 

in lessons will make students more conscious. Processing these subjects will make students 

more sensitive to the environment. They said that these subjects should be covered in the lessons 

so that the students know what to do. Students do not throw away garbage to protect the 

environment, they save electricity, they turn off the water when not in use, they use eco bags in 

shopping, they constantly try to participate in environmental cleaning works, they collect the 

garbage thrown by others, they water the garden and trees, grow flowers, do not smoke, they 

are trying to gain more conscious consumption habits, they take care to use paper and 

notebooks, they help to clean around the house, stated that they read e-books to save paper.  The 

students listed the actions taken to prevent environmental problems in their schools as follows; 

environmental cleaning works are done, these issues are discussed in the lessons, trees are 

planted, teachers warned them to be sensitive to the environment, animals and plants, 

sometimes seminars are organized on this subject, They stated that as a class, they go to the 

parks in the city to collect garbage, and they wanted these studies to continue. They also stated 

that paper and lids were collected by placing recycling bins. As can be understood from the 

research findings, school students are very sensitive to the environment and environmental 

problems. In this context, it is understood that environmental education is important in schools. 

These results have been compared and discussed with studies in the literature. 

Recommendations were made according to the results of the research. 

Keywords: Environmental Awareness, Environmental Problem, Environmental Education, 

Environmental Sensitivity. 

 

МАЗМУНУ 

Изилдөө түрдүү билим берүү баскычтарындагы окуучулардын  экологиялык аң-сезимин 

жана алардын экологиялык көйгөйлөр жөнүндө көз караштарын аныктоого багытталган.  

Изилдөө тобун 2020-2021-окуу жылында Бишкек жана Нарындагы түрдүү билим берүү 

баскычтарында билим  алып жаткан окуучулар түзөт.  Изилдөөгө 24 ыктыярдуу окуучу 

катышкан. Изилдөөдө маалыматтарды топтоо үчүн сапаттуу изилдөө ыкмасы болгон 

жарым түзүмдүү маектешүү формасы колдонулган. Маалыматтарды чогултуу процессин 

баштоодон мурун маалыматтарды чогултуу формасына оозеки макулдук алынган. 

Маектешүү башаталардан алдын катышуучугада изилдөөнүн максаты айтылып, алынган 

жекече маалыматтар купуя сакталаары жана кааласа маектешүүнү токтото ала 
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тургандыгы оозеки түрдө айтылды. Изидөөнүн натыйжасында алынган маалыматтарды 

талдоодо сапатту анализдөө техникасынын бири болгон контент-анализ ыкмасы 

колдонулган. Маалыматтарды чогултуу каражаты катары структуралаштырылган 

маектешүү формасы колдонулган. Изилдөөнүн жыйынтыктарына ылайык, абанын 

булганышы, таштанды жана таштандыларды бөлбөө, токойлордун кыйылышы, суунун 

булганышы, автоунаалардын жана алардан чыккан зыяндуу газдын көптүгүнөн келип 

чыккан көйгөйлөр, аң-сезимсиз керектөө, жаратылыш ресурстарын плансыз пайдалануу, 

пласмассанын колдонулушу жана шаардагы жаңы курулуштардын плансыз курулуусу 

экологиялык көйгөйлөр катары аныкталган. Изилдөөгө катышкан окуучулар айлана-

чөйрөнү коргоо үчүн бардык адамдар, өлкө жарандары, шаардык кенеш, жергиликтүү 

башкаруу окүлдөрү, экологдору, ата-энелер жана кичине балдар жоопкерчилик алышы 

керектигин билдиришкен. Окуучулар айлана-чөйрө көйгөйлөрүнүн сабактарда 

өтүлүшүн каалай тургандыктарын, айрымдары экологиялык көйгөйлөрдүн сабактарда 

каралуусу окуучулардын экологиялык аң-сезимге ээ болуууга түрткү болоорун, 

мектептерде экологиялык билимдин берилиши экологиялык көйгөйлөрдү чечүүгө негиз 

боло аларын,  жаратылыш темалары окуучулардын айлана-чөйрөгө болгон 

сезимталдыгын жогорулатаарын жана балдардын экологиялык көйгөйлөргө каршы 

кандай чара көрүүсү  керектигин билүүсү үчүн сабак програмына камтылышы 

керектигин билдиришкен. Студенттер айлана-чөйрөнү коргоо үчүн таштандыларды 

ыргытпоого аракет кылгандыгын, электр энергиясын үнөмдөп, сууну пайдаланылбаган 

учурда өчүрүп коюшаарын, дүкөндөргө эко-баштвктарды алып барышаарын, айлана-

чөйрөнү тазалоо иштерине ар дайым катышууга аракет кылышаарын билдиришкен. 

Муну менен катар алар өздөрүнүн жана кээде башкалардын таштандыларын чогултуп 

коюшаарын, бакчаны жана бак-дарактарды сугарып, гүлдөрдү өстүрүшөөрүн, тамеки 

чекпегендигин, кагаз жана дептерлерди үнөмдүү колдонуп, үйдүн айланасын тазалоого 

жардам беришээрин, кагазды үнөмдөө үчүн электрондук китептерди окушааарын жана 

алардын айрымдары бул максатта эч кандай иш-аракет кылбагандыгын билдиришкен.  

Окуучулар билим алып жаткан мектептерде экологиялык көйгөйлөрдүн алдын алуу 

максатында айлана-чөйрөнү тазалоо иштери жүргүзүлөрүн, сабактарда бл темалар 

талкууланып, жаз сайын бак-дарактар отургузуларын, мугалимдер айлана-чөйрөгө, 

жаныбарларга жана өсүмдүктөргө аяр мамиле жасоону эскертишээрин, айрым учурларла 

бул темада семинарлар өткөрүлүп, жалпы класс  биргеликте шаардын сейил бактарына 

таштанды чогултуу үчүн барып турушаарын билдиришкен. Изилдөөнүн 

жыйынтыктарынан мектеп окуучулары айлана-чөйрөгө жана экологиялык көйгөйлөргө 

кайдыгер эмес экендигин көрүүгө болот. Бул жыйынтыктар  экологиялык билимдин 

мектептерде маанилүү экендигин тастыктап турат. Изилдөөнүн жыйынтыктары башка 

изилдөөлөрдүн натыйжалары менен талкууланып, сунуштар жазылды.  

Ачкыч сөздөр: Экологиялык аң- сезим, экологиялык көйгөй, экологиялык билим берүү 

 

GİRİŞ 

Modern dünyamızda birçoğu için, "doğa" kelimesi soyut bir şey haline geldi.  Hiç şüphe yok 

ki, gezegenin yaşayıcıların çoğu, doğanın ne olduğunu ve doğanın insan, toplum hayatındaki 

rolün anlamıyorlar. Çok para kazanmaya ve kendileri için rahat bir yaşam sağlamaya çalışan 

insanlar bir durup çevreye bakmak, sorunları farkedip ona bir çözum bulmayı denemeyi 

düşünmüyor bile. Doğa bizim etrafımızdaki her şeydir. Sokakta yürüdüğümüzde kuşların 

ötüşlerini duyuyoruz, ağaçları görüyoruz, bulaşıkları yıkadığımızda musluktan su akıyor ve bu 

doğanın bir parçası uyuduğumuzda bile köşedeki odada bir örümcek ağ örüyor, sivrisinekler 

uçuyor onlardan uzaklaşacak hiçbir yer yok. Modern dünyayı doğal kaynaklar için mücadelesi 

olmadan hayal etmek zordur, bu da insanın doğaya bağımlılığına tanıklık eder.  Bununla 
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birlikte, sadece insanın doğaya bağlı olmadığı unutulmamalıdır.  İnsan ve doğa arasındaki ilişki, 

karşılıklı bağlantıya ve karşılıklı bağımlılığa dayanır. Bu bağımlılık, aşağıdaki bağlantılarda 

kendini gösterebilir: doğa toplumu etkileyebilir (hem olumlu hem de olumsuz olarak), toplum 

da doğayı etkileyebilir (hem yapıcı hem de yapıcı olmayan).  İnsanın çevre ile ilişkisini dengeli 

bir şekilde sürdürmesi gerekli olduğu kabul edilmiştir. Bunun için insan çevreye yıkıcı 

davranışlarda bulunmadan, onu kullanmaya dikkat etmelidir (Haktanır, 1999).  

Doğal ortam içinde insanoğlu çevreyi önceleri olduğu gibi kabul etmek zorunda kalırken daha 

sonra artan bilgi ve becerisi sayesinde çevresine egemen olmaya başlamıştır. Bir yandan yaşam 

standardı yükselirken öte yandan ise doğal kaynakların aşırı ve yanlış kullanılması sonucunda 

çevre sorunları ve çevre kirlenmesi gibi uluslararası boyutlara ulaşan kavramların ortaya 

çıkmasına neden olmuştur (Sever ve Samancı, 2002;156). Artık doğa için yıkıcı faktörler çok 

fazladır. Dünyanın dört bir yanındaki fabrikalar ve fabrikalar her gün aralıksız çalışmakta ve 

havaya tonlarca duman ve gaz salmaktadır. Araba egzoz dumanları, kirli hava şehirlerin 

üzerinde toplanmaktadır.  Doğal olarak, insanlar yıkıcı dumanları soluyarak bundan 

muzdariptir. Fazla karbondioksit iklimi etkilemektedir ve hava koşullarındaki değişiklikler, 

doğal afetler ve bölgenin flora ve faunasına büyük zararlar getirmektedir. Çöp sorununa daha 

fazla dikkat etmeye değer. Ne yazık ki, ayrı atık toplama uygulaması tüm ülkelerde kabul 

edilmemiştir. Doğal çevremiz ile ilgili tüm bu sorunların her birimizi ilgilendirdiğini çok net 

anlamamız gerekmektedir. Bizim hiç birimiz bu sorunlardan uzak duramayız çünkü kayıtsız 

davranış çok kötü sonuçlara yol açabilir. Basit bir şeker ambalajı bile çevreye çok zararlı 

olabilir, bu yüzden her birimiz kendimizden başlamamız gerekiyor. Doğaya basit ve kararsız 

bir şekilde müdahale eden insanlık durmalı ve sonuçlarını düşünmelidir, ancak bu sorunla bir 

insan tek başına baş edemez. İnsanlara eğitim yoluyla verilebilecek çevre bilinci, pek çok 

sorunu kökünden çözüme kavuşturabilecektir.  

İnsanın doğaya gösterdiği saygı, sevgi, ilgi, hoşgörü ve duyarlılık olumlu yönde gelişmedikçe, 

bireylerin ekolojik bilgi ve kültür düzeyleri yükselmedikçe, toplumların üretim- tüketim 

kalıpları değişmedikçe çevre için eğitim yaygınlaşmadıkça ve özellikle çevre ahliikı ve çevre 

bilinci onarılmadıkça sürüklenmiş olduğumuz ekolojik bunalımdan çıkışın hiç de kolay 

olmayacağı gözükmektedir. Bu nedenle son yıllarda sıkça gündeme gelen ve tartışılan konular 

arasında yer alan "çevre için eğitim", çcvre psikolojisi", "çevre duyarlılığı" ve "çevre bilinci" 

bozulmuş insan-doğa ilişkilerini düzeltebilecek, ekolojik krizden çıkışta bize yol gösterebilecek 

toplumsal, çevresel ve küresel onarıcılar-kurtarıcılar görevlerini üstlenmelidirler. (Sağsöz ve 

Doğanay, 2019) Çevre bilincine sahip olmak, temel insan haklarının eşitlik ve adalet ilkelerini 

içine alan çağdaş insan davranışlarının çerçevesini oluşturan bir süreçtir. Çağdaş insanın çevre 

bilinci, kendi içinde duyduğu bireysel sorumluluk duygusunu etrafındaki insanların da duyması 

için çaba göstermeyi de ifade etmektedir (Çevre ve Orman Bakanlığı, 2004: 452). İnsanların 

yerleşik hayata geçmeleri ve doğayla etkikşimlerini artırmaları sonucunda, çevreyi tanımaları, 

algılamaları ve ardından da çevre bilinci kazanımları da değişmeye başlamıştır. İnsan-doğa ve 

ekonomi-ekoloji çatışmasını sonlandırmada yaşama, dünyaya ve evrene yeni çevresel bakış 

açısı ile yaklaşılmalıdır. Bu açıdan bugünkü toplumların çevresel düşünce, tutum ve 

davranışların şekillenmesinde önemli bir etken olan çevre bilinci, irdelemesi ve tartışılması 

gereken küresel konuların en öncelikli olanlardan biridir. Sağlık ve gelecek için etkileşim içinde 

bulunulan çevrenin korunması, tüm insanların kendini sorumlu hissetmesi gereken bir konudur. 

Çevreyi koruma sorumluluğu taşıyan, bilinçli ve nitelikli insan yetiştirme görevini üstlenen 

okula, dolayısıyla da okulun iş görenleri olan eğitimcilere bu konuda daha fazla sorumluluk 

düşmektedir. Bireylerin çevreye karşı olan bu sorumluluğu geliştirebilmesinin en etkili yolunun 

eğitim olduğu düşünülebilir. Çevre dostu davranışların yanı sıra, çevrenin bozulmasına tarafsız, 

duyarsız kalmaması, egoist davranmaması ve kişisel kazanımlarını hırsa dönüştürmemesi ve 

çevre sorunlarına karşı duyarlı davranması bireylerin çevre bilincine sahip olduğunun 
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göstergesi olması ve cevre bilincinin ancak eğitimle kazandırılması mümkün olması eğitim 

görmekte olan bireylerin ekolojik bilincinin incelenmesini önemli kılmaktadır.  

Araştırmanın amacı 

Kırgızistan’daki farklı eğitim kademelerinde eğitim görmekte olan bireylerin ekolojik bilinç 

düzeyin betimlemek çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Bu amaca ulaşabilmek için 

aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır:  

1. Kıgızistan farklı eğitim kademelerinde okuyan öğrencilere göre Kıgızistan’daki en büyük 

ekolojik sorun nedir?  

2. Öğrencilerin eğitim gördükleri okullarda çevre sorunları ile ilgili ne tür etkinlikler 

yapılmaktadır? 

3. Öğrencilere göre çevre sorunlarınından kimler sorumlu olmalı? 

4. Öğrencilerin örgün eğitim kurumlarında yeterli çevre eğitim alıp almadıklarına ilişkin 

görüşleri nelerdir? 

5. Öğrencilere göre çevre sorunlarını kimler çözebilir?   

6. Öğrenciler çevreyi korumak için ne tür etkinlikler yapmaktadır? 

 

YÖNTEM 

Araştırma Modeli 

Bu araştırma Kırgızistan’daki farklı eğitim kademelerindeki öğrencilerinin ekolojik bilincinin 

belirlenmesine ilişkin durum tespiti niteliğinde nitel araştırmadır. Yıldırım ve Şimşek (2005)’e 

göre nitel araştırmalar gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi veri toplama tekniklerinin 

kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya 

konmasına yönelik bir sürecin izlendiği araştırma türüdür. Ayrıca nitel araştırmalar ile 

araştırma yapılan kişilerin sahip oldukları deneyimlerden doğan anlamlar sistematik olarak 

incelenebilmektedir (Ekiz, 2003). 

Araştırma, nitel araştırma desenlerinden “olgu bilim” deseni kapsamında yürütülmüştür. Olgu 

bilim çalışmalarında araştırmacılar, katılımcıların belli konulardaki deneyimlerinin özünü 

ortaya çıkarmaya çalışırlar (Cresswell, 2014). Bu araştırma ile ortaya konulmaya çalışılan olgu: 

farklı eğitim kademelerindeki öğrencilerinin bilincidir.  

Araştırmanın Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubun, Bişkek’teki farkli eğitim kademelerinde 2020-2021 öğretim 

yılında öğrenime devam eden, gönüllü olarak araştırmaya katılan öğrenciler oluşturmaktadır. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin 4 kız 4 erkek olmak üzere 8’i ilkokul. 5 kız 3 erkek olmak 

üzere 8’ ortaokul, 6 kız 2 erkek olmak üzere 8’i Lise olmak üzere toplam 24 öğrenci katılmıştır. 

Araştırmaya katılan bireylerin yaşları 10–17 yaş aralığında değişmektedir ve yaş ortalaması ise 

14'tür. 

Veri toplama araçları 

Bu araştırmada katılımcıların ekolojik bilincin belirlemek için araştırmacı tarafından 

geliştirilmiş olan Ekolojik Bilinç Düzeyi Görüşme Formu araştırma kapsamında incelenecek 

olan değişkenleri (cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi) belirlemek üzere araştırmacı tarafından 

geliştirilen Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. 

Kişisel Bilgi Formu:  Hazırlanan Kişisel Bilgi Formunda öğrencilerin cinsiyetleri, sınıfları ve 

okulları hakkında bilgileri içeren sorular yer almaktadır.  
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Ekolojik Bilinç Düzeyi Görüşme Formu: Görüşme formunun hazırlanması için literatür 

taraması yapılıp konuyla ilgili diğer çalışmalar taranmıştır. Elde edilen verilerden yola çıkılarak 

taslak bir form hazırlanmış ve uzman görüşü alındıktan sonra formda yer alan sorulara son şekli 

verilmiştir. Görüşme formunda farklı eğitim düzeylerindeki öğrencilerin ekoloji ve çevre 

hakkında bilgileri ortaya çıkarmaya yönelik 6 (altı) soru bulunmaktadır.  Görüşme formu 

Kırgızistan farklı eğitim kademelerinde Kırgız ve Rus dillerinde eğititm gören öğrencilere 

uygulanabilmesi için Kırgızcaya ve Rusçaya çevirilmiştir. Çevirilen görüşme formu alan 

uzmanları tarafından kontrol edilmiştir. 

Verilerin toplanması 

Veriler, Aralık 2020 – Şubat 2021 arasında gerekli izinler alındıktan sonra Bişkek ve Narın 

bölgesinde bulunan okullarda eğitim görmekte olan öğrencilerde, uzaktan Görüntülü arama ve 

Zoom platformu aracılığiyla toplanmıştır. Veri toplama sürecine başlamadan önce kullanılmak 

istenen ölçme araçları için sözel olarak izin alınmıştır. Görüşme uygulanmadan katılımcılara 

araştırma ile ilgili bilgi verilmiştir. Bilgilendirmenin ardından araştırmacı tarafından 

uygulanmıştır. Veri toplama süreci, öğrencilerin gönüllü katılımı esas alınarak gerçekleşmiştir.   

Verilerin analizi  

Araştırma sonucu elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. 

İçerik analizi, birbirlerine benzeyen verileri belirli kavramlar ve kategoriler çerçevesinde bir 

araya getirerek okuyucunun anlayacağı bir biçime dönüştürüp yorumlanmasını sağlar (Fraenkel 

& Wallen, 2000). 

Bu çalışmada verilerin analizinde, sırasıyla şu süreçler izlenmiştir. Öncelikle öğrencilerle 

görüşmeler yapılmış, bu görüşmeler ses kayıt cihazına kayıt edilmiş, görüşmeler bittikten sonra 

ses kayıtlarının ham dökümleri bilgisayar ortamına aktarılmış, öğrencilerin ses kayıtları tekrar 

tekrar dinlenerek Microsoft Word programında yazıya geçirilmiştir. Bu süreçte ses kayıtları 

tekrar tekrar dinlenerek, yazılan Word belgesindeki veriler ile doğruluğu kontrol edilmiştir.  

 

BULGULAR 

Bu bölümde araştırmanın alt problemlerine ilişkin veri toplama araçlarına dayalı olarak elde 

edilen verilerin analizi sonucunda ortaya çıkmış bulgulara ve yorumlarına yer verilmiştir. 

Araştırmanın birinci alt amacı olan Kıgızistan’daki farklı eğitim kademelerinde okuyan 

öğrencilere göre en büyük ekolojik sorunlarla ilgili bulgular tablo 1’ de verilmiştir. 

 

Tablo 1. Öğrencilere göre Kırgızistan’daki en büyük çevre sorunları 

Görüşmeciler Verdiği cevaplar n % 
G.1, G.3 G.5, G.6, 

G.10, G.23, G.8,  G.9, 

G.12, G.14, G.15, G.16, 

G.17, G.18, G.22, G.24 

 

Hava kirliliği   

 

16 

 

66,5 

G.9, G.12, G.11, G.12, 

G.14, G.16, G.17, G.19, 

G.20 

 

Çöplerin fazlalığı, çöp ayırımının kullanılmaması 

 

9 

 

37,5 

G.13,G.15,G.17,G.19, 

G.20, G.21, G.22 
Ormansızlaşma 7 29,1 

G.2, G.10, G.7 Araba gazları, çevre kirliliği, arabaların fazlalığı 3 12,5 
G.15, G.16, G.21 Su kirliliği.  3 12,5 
G.12, G.24 Plastiğin kullanımı.  2 8.33 
G.14, G.24 Bilinçsiz tüketim.  2 8,33 

319 www.izdas.org



 

G.18, G.20 Doğal kaynakların plansız kullanımı 2 8,33 
G.3 Şehirdeki yeni yapılaşmaların plansız kurulması.  1 4,16 
G.3 Ağaçların yerine lokantalarının kurulması ve ağaçların 

kesilmesi 

1 4,16 

G.4 Fabrika atıklarının fazlalığı, 1 4,16 
G.4 Isı enerji istasyonunda gazın yerine kömürün  kullanılması 1 4,16 
G.11 İnsanların çevreye özensiz davranması 1 4,16 
G.13 Sera gazları 1 4,16 

 

Tablo 1 incelendiği zaman katılımcıların büyük çoğunluğu (%66.6) Kırgızistan’daki en büyük 

çevre sorununun hava kirliliği olduğunu belirtmiştir. “Bana göre Kırgızistan’daki en büyük 

çevre sorunu hava kirliliğidir. Hepimiz bildiğimiz gibi istatistik bilgilere göre Kırgızistan’da 

hava kirliliği Hindistan’ın önüne geçiyor”G.1, “Insanların yasaklara çöpleri yakarak havayı 

kirletmesi ve aynı zamanda başka şirketleri suçlaması”G.5  

Katılımcıların büyük orandaki ikinci kısmı da (%37,5) Kırgızistan’daki en büyük çevre sorunun 

çöplerin fazlalığı ve çöp ayırımının kullanılmaması olduğunu belirtmişlerdir.  “Çöplerin 

fazlalığı ve çöp ayırımın kullanılmaması” G.12, “Çöplerin fazlalığı”G.14 

Katılımcıların bazıları çevre sorunlarını ormansızlaşma (%29,16), su kirliliği  (%12,5), araba 

sayısının fazlalıüğı ve bunların gazlarından ortaya çıkan sorunlar(%12,5), bilinçsiz tüketim 

(%8,33), doğal kaynakların plansız kullanımı (%8,33) ve plastiğin kullanımı (%8,33) olarak 

belirtmişlerdir. 

Öğrencilerin en azı ise Kırgızstan’daki çevre sorunlarının şehirlerdeki yeni yapılaşmanın 

plansız yapılması, (%4,16) ısı enerji istasyonlarında gazın yerine kömürün kullanılması 

(%4,16), fabrika atıklarının fazlalığı (%4,16), ağaçların kesilmesi (%4,16), insanların çevreye 

özensiz davranması(%4,16) ve sera gazları(%4,16) olduğunu ifade etmiştir. “Şehirdeki yeni 

yapılaşmanın plansız yapılması” G.3. “Isı enerji istasyonunda gazın yerine kömürün  

kullanılması” G.4. 

Araştırmanın ikinci alt amacı olan öğrencilerin eğitim gördükleri okullarda çevre sorunları ile 

ilgili yapılan etkinlikler hakkında bulgular tablo 2’de verilmiştir. 

 

Tablo 2. Katılımcıların eğitim gördüğü okullarda yapılan çevre sorunları ile ilgili çalışmalar 

Görüşmeciler Verdiği cevaplar n % 
G.2, G.4,  G.5, G.12, 

G.14, G.17,  G.24 
Okulda çevre temizlik işleri yapılıyor  

7 

 

29,16 
G.1, G.10, G.11, .13, 

G.18, G.22, G.23 
Öyle bir çalışmaların oldugunu hatırlayamıyorum. 

Sanırım hiç yapılmıyor 

 

7 

 

29,16 
G.3, G.6, G.9, G.19, 

G.14, G.15,  G.24 
Bazen derslerde bu konu ile ilgili sohbet ediyoruz  

7 

 

29,16 
G.4, G.17, G.21 Bahar geldiğinde ağaçları dikiyoruz 3 12,5 
G.7, G.14, G.16, Öğretmenlerimiz bitkilere ve hayvanlara duyarlı 

davranmamızı uyarıyor 

3 12,5 

G.8, G.14 Bazen seminerler oluyor 2 8,33 
G.15, G.24 Bazen sınıf olarak şehir içindeki parklara çöp 

toparlamaya gidiyoruz 

2 8,33 

G.7 Okulumda öğretmenim hijyen kurallarını öğretir 1 4,16 
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Tablo 2 incelendiği zaman katılımcıların büyük çoğunluğu (%33,33) eğitim gördüğü okullarda 

çevre sorunları ile ilgili olarak çevre temizlik işlerinin yapıldığını belirtmişlerdir. “Her hafta 

çevre temizliği yapıyoruz” G.4. “Sınıf olarak çevre temizliği yapıyoruz” G.17. 

Katılımcıların ikinci büyük kısmı da (%29,16)  çevre sorunlarının derslerde konuşulduğunu ve 

aynı zamanda buna eşit sayıda katılımcı (%29,16) okullarda çevre sorunlarıyla ilgili hiç bir 

etkinliğin yapılmadığını söylemişlerdir. “Öyle bir çalışmaların oldugunu hatırlayamıyorum. 

Sanırım hiç yapılmıyor”G.1, “Bu tür çalışmalar hiç yapılmıyor” G.13.  

Öğrencilerin bazıları (%12,5) okullarda ilkbaharda ağaçların dikildiğini, öğretmenlerin 

çevreye, hayvanlara, bitkilere duyarlı davranmalarını uyardığını (%12,5), bazen bu konuda 

seminerlerin düzenlendiğini (%8,33) ve bazıları sınıf olarak şehirdeki parklara çöp toparlamaya 

gidildiğini (%8,33) belirtmişlerdir 

Katılımcılardan bir kişi de (%4,16) öğrenci okulda hijyen kurallarının öğretildiğini belirtmiştir. 

”Okulumda öğretmenim hijyen kurallarını öğretir” G.7 

Araştırmanın üçüncü alt amacı olan öğrencilere göre çevreyi korumaktan kimlerin sorumlu 

olmaları gerektiği ile ilgili bulgular tablo 3’te verilmiştir. 

 

Tablo 3. Öğrencilere göre çevreyi korumaktan kimlerin sorumlu olduğu ile ilgili görüşleri 

Görüşmeciler Verdiği cevaplar n % 

G.1, G.4, G.5, G.6, G.9, 

G.10, G.15, G.17, G.21, 

G.22 

 

Bütün insanların sorumluluk üstlenmesi gerekiyor. 

 

10 

 

41,66 

G.2, G.3, G.5, G.8,G.12 

G.14, G.18, G.23, G.24 
İnsanların hepsi ve devlet de sınırları koyarak 

önlemler almalı 

 

9 

 

37,5 
G.11, G.16, G19,G.20 Devlet. 4 16,66 
G.7 Ebeveynler ve çocuklar.  1 4,16 
G.13 Milletvekilleri çözmeli. 1 4,16 
G.22 Ekologlar. 1 4,16 

 

Tablo 3 incelendiği zaman katılımcıların çoğunluğu (%41,66) çevreyi korumaktan tüm 

insanların sorumlu olduğunu belirtmiştir. “Bütün insanların sorumluluk üstlenmesi gerekiyor 

diye düşünüyorum, çünkü bir insanın sorumluluk üstlenmesi hiç bir şey değiştirmiyor” G.5. 

“Köyün tüm yaşayıcıları” G.17. 

Katılımcıların büyük kısmı (%37,5) çevreyi koruma sorunluluğunu devlet ve insanlarla birlikte 

yuklenmesi gerektiğini belirtmiştir. “Bu sorumluluğu ancak  her birimiz yuklendiğimizde bir 

çözüm bulabiliriz. Bu yüzden belediye insanlarla birlikte sorumluluk almalıdır” 

G.14.”Belediyenin sorunluluğu olduğunu düşünüyorum. Tabi insanlar da çevreye karşı duyarlı 

olmaya özen göstererek belediyeye yardım edebilirler” G.12.  

Katılımcıların bazıları (%16,66) çevreyi korumaktan devletin sorumlu olduğunu söylemiştir.  

Öğrencilerin en azı da bu sorumluluğun milletvekillerinin (%4,16), ekologların (%4,16), 

ebeveynler ve çocukların (%4,16) yüklenmesi gerektiğini söylemiştir. “Bence milletvekilleri 

çözmeli. Çünkü onlar ülkedeki sorunların hepsi ile ilgilenmeliler” G.13. “Ebeveynler ve 

çocuklar” G.7. 

 Araştırmanın dördüncü alt amacı olan öğrencilerin derslerde çevre sorunlarının işlenmesi ile 

ilgili görüşleri hakkında bulgular tablo 4’e verilmiştir. 
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  Tablo 4. Öğrencilerin derslerde çevre sorunlarının işlenmesi ile ilgili görüşleri  

Görüşmeciler Verdiği cevaplar n % 
G.4, G.5, G.7, G.8, G.9, 

G.10, G.12, G.14, G.15, 

G.16, G.19, G.21, G.23 

G.20 

 

Çevre sorunları derslerde işlenmeli.  

 

14 

 

58,33 

G.1, G.13, G.18 

 
Bu konular derslerde zaten işleniyor. Ama bunların 

yeterli olmadığını düşünüyorum 

3 12,5 

G.2, G.3, G.22 Derslerde bu konuların işlenmesi bizi daha bilinçli 

yapar. 

3 12,15 

G.6 Okullarda çevre eğitiminin  çevre sorunlarını 

çözebiliceğini düşünüyorum 

1 4,16 

G.17 Ne yapacağımızı bilmemiz için dersler verilmeli. 1 4,16 
G.24 Evet, mutlaka derslerde işlenmeli, bu bizim çevreye 

karşı daha duyarlı olmamıza yardım edebilir. 

1 4,16 

 

Tablo 4 incelendiğinde katılımcıların büyük çoğunluğu (%58,33) derslerde çevre sorunlarının 

işlenmesini istediğini belirtmiştir. “Evet mutlaka dersler verilmeli. Çünkü insanların bazıları 

ne gibi çevre sorunlarının olduğunun farkında bile deyiller. Farkında olsaydı belki çözmeye 

yardım edebilirlerdi” G.12. “Evet bu konular derslerde mutlaka işlenmeli. Bu bizim daha 

duyarlı olmamızı ve bu konular üzerinde düşünerek çozum üretebilmemizi sağlayabilir” G.14. 

Katılımcıların büyük orandaki ikinci kısmı (%12,5) çevre sorunlarının derslerde işleniyor 

olduğunu ama bunların yeterli olmadığını söylemiştir. “Bu konular  zaten işleniyor ve daha 

derinleterek işlenmeye devam etmesi iyi olacağını düşünüyorum” G.13. “Bu konular derslerde 

zaten işleniyor. Ama bunların yeterli olmadığını düşünüyorum” G.1.  

Katılımcıların bazıları derslerde çevre sorunlarının işlenmesi öğrencileri daha bilinçli 

yapacağını (%12,5), okullarda çevre eğitiminin verilmesi çevre sorunlarını çözebileceğini 

(%4,46), bu konuların işlenmesi öğrencileri çevreye karşı daha duyarlı yapacağını (%4,16) ve 

öğrencilerin ne yapacağını bilmesi için bu konuların derslerde işlenmesi gerektiğini (%4,16) 

belirtmiştir. "Okullarda çevre eğitiminin  çevre sorunlarını çözebiliceğini düşünüyorum” G.6. 

“Tabi. Okullarda bu konulara özen göstermiyorlar ve bu yüzden öğrenciler duyarsız bir şekilde 

davranmaktadır. Bence çevre eğitimi gerekiyor. Eğer çevre eğitimi daha çok verilseydi belki 

insanlar çevreye daha dikkatli davranırlardı” G.3. 

Araştırmanın beşinci alt amacı olan öğrencilerin çevre sorunlarının kimlerin çözebileceğine 

inandığı ile ilgili bulgular tablo 5’te verilmiştir.  

Tablo 5. Öğrencilerin çevre sorunlarını kimler çözebileceğine inandığı ile ilgili görüşleri 

Görüşmeciler Verdiği cevaplar n % 
G.1, G.2, G.5, 

G.6, G.8, G.9, 

G.10, G.11, G.12, 

G.14, G.15, G.17, 

G.20, G.22 

Çevre sorunlarını çözmek tek bir insana veya devlete 

düşmez. Bu sorun hepsimizin dikkatimizi emeğimizi 

gerektiriyor. Bu yüzden çevre sorunlarını her birimiz 

çözebiliriz 

 

14 

 

58,33 

G.3, G.4, G.18, 

G.19, G.23, G.24 
Devlet ve insanlar 6 25 

G.13, G.21  Devlet. 2 8,33 
G.7 Büyükler. 1 4,16 
G.16 Tüm dünya ülkelerinin cumhurbaşkanları 1 4,16 
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Tablo 5 incelendiğinde katılımcıların büyük çoğunluğu (%58,33) çevre sorunlarını herkesin 

çözebileceğine inandığını belirtmiştir. “Tüm insanlar çözebileceğine inanıyorum. Çevreyi 

korumak için herkes çok şey yapabilir. Mesela alışverişte alışkanlıklarını değiştirebilirler, daha 

az poşet kullanabilirler çevre sorunlları ile ilgilenebilirler ve bilinçli tüketim alşkanlıklarını 

kazanmaya gayret gösterebilirler” G.6. “İnsanlar. Çünkü en büyük çevre sorunları insanlardan 

kaynaklanıyor. Devlet çevreyi korumak için bir şeyler yapsa bile insanların desteği olmadan 

olmaz”  G.12.  

Katılımcıların orandaki ikinci kısmı (%25) çevre sorunlarını devlet ve insanların beraber 

çözebileceğine inandığını söylemiştir. “Devlet, insanlarla birlikte çabalayarak bu sorunları 

çözebilirler” G.23. “Devlet ve insanlar.  İnsanlar bu konu hakkında düşünmüyorlar bile. Bana 

gore onlar daha duyarlı olmaya çaba gösterirlerse daha güzel olurdu. Devlet de gerekli 

sınırları koyarak, gerekli önlemler almalı. Mesela, ağaçların kesilmesini sınırlandırmalı, yeni 

yapılaşmaların kuruluşunu kontrol altına almalı” G.3. 

Katılımcıların bazıları çevre sorunlarını devletin çozebileceğine (%8,33) inandığını belirtmiştir.  

Katılımcıların en azı çevre sorunlarını büyükler (%4, 16) ve aynı oranda tüm dünya ülkelerinin 

cumhurbaşkanlarının (%4, 16) çözebileceğine inandığını belirtmiştir. “Çevre sorunları tüm 

dünya insanlarını rahatsız eden sorun olduğu için tüm dünya ülkelerinin cumhurbaşkanları 

birlikte çözebilir diye düşünüyorum” G.16 

Araştırmanın altıncı alt amacı olan öğrencilerin çevreyi korumak için yapmakta olduğu 

etkinlikler ile ilgili bulgular tablo 6’da verilmiştir. 

 

Tablo 6. Öğrencilerin çevreyi korumak amacında yaptıkları etkinlikler 

Görüşmeciler Verdiği cevaplar n % 
G.2, G.3, G.5, G.8, G.9, G.11, 

G.16, G.20, G.21, G.23 
Çöpleri atmıyorum 10 41,66 

G.7, G.8, G.9, G.11, G.12, 

G.14, G.15, G.17, G.23 
Elektriği daha duyarlı kullanıyorum 9 37,5 

G.7, G.8, G.9, G.12, G.14, 

G.15, G.16 
Kullanmadığım zaman suyu kapatıyorum.  7 29,16 

G.4, G.13,G.17,G.18,G.22 Ağaç dikiyorum 5 20,83 
G.1, G.6, G.12, G.24 Çöp ayırımı yapmaya çalışıyorum. 4 16,66 
G.6, G.12, G.15 

 
Eko shopper kullanıyorum, marketlerde 

poşetlerin yerine  eko poşetlerini kullanıyorum 

3 12,5 

G.2, G.4 Çevre temizlik işlerine sürekli katılmaya 

çalışırım. 

2 8,33 

G.5, G.10 Kendi ve bazen başka insanların attığı çöpleri 

toparlıyorum. 

2 8,33 

G.11, G.13 Her gün bahçeyi suliyorum, ağaçları sulamak 

gibi davranışlarda bulunuyorum 

2 8,33 

G.20, G.23 Çiçek yetiştiriyorum. 2 8,33 
G.3 Arkadaşlarımın çöpleri yere atıldığını görsem 

davranışının yanlış olduğunu söylerim 

1 4,16 

G.3 Sigara içmiyorum. 1 4,16 
G.6 Daha bilinçli tüketim alışkanlıklarını 

kazanmaya çalışıyorum. 

1 4,16 

G.14 Kağıt, defterleri tutumlu kullanmaya özen 

gösteriyorum. 

1 4,16 
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G.16 Evimizin etrafını temizlemeye yardım 

ediyorum. 

1 4,16 

G.18 Kâğıdı az kullanmaya çalışıyorum ve bunun için 

e-kitapları okuyorum. 

1 4,16 

G.19 Hiç birşey yapmıyorum 1 4,16 

 

Tablo 6 incelendiğinde katılımcıların çoğunluğu (%45,83) çevreyi korumak için çöpleri 

atmadığını belirtmiştir. “Ben çöpleri atmıyorum.  Arkadaşlarımla pikniğe sık gidiyoruz. 

Piknikten sonra kendimizin ve varsa başkaların çöpleri toparlıyoruz”  G.5. “İlk olarak çöpleri 

atmıyorum ve arkadaşlarımın çöpleri yere atıldığını görsem davranışının yanlış olduğunu 

söylerim” G.3.  

Katılımcıların büyük orandaki ikinci kısmı da (%37,5) çevreyi korumak amacında elektrik 

tesarrufu yaptığını soylemiştir. “Elektrik aletleri kullanmadığim an kapatıyorum” G.17. 

“Elektrik tesarrufu yapmaya çalışıyorum, odadan çıkarken ışıkları söndürüyorum” G.7 . 

Katılımcıların bazıları çevreyi korumak adına kullanmadığı zaman suyu kapattığını (%29,16), 

alışverişte eko şopperleri kullandıklarını (%12,5), çevre temizlik işlerine sürekli katılmaya 

çalıştığını (%8,33), kendi ve bazen başkaların attıkları çöpleri toparladığını (%8,33), bahçeyi 

ve ağaçları sulamak gibi davranışlarda bulunduğunu (%8,33) ve çiçek yetiştirdiğini (%8,33) 

belirtmiştir.  

Katılımcıların en azı sigara içmediğini (%4,16), daha bilinçli tüketim alışkanlıklarını 

kazanmaya çalıştıklarını (%4,16), kâğıt, defterleri kayıtlı kullanmaya özen gösterdiklerini 

(%4,16), evin etrafını temizlemeye yardım etiklerini (%4,16), kağıd tesarrufu yapmak için e-

kitapları okuduğunu (%4,16) ve bu amaçla hiç birşey yapmadığını (%4,16)  belirtmiştir. 

”Kağıdı az kullanmaya çalışıyorum ve bunun için e-kitapları okuyorum” G.18. “Hiç birşey 

yapmıyorum” G.19 

 

SONUÇ TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Bu çalışma Kırgızistan farklı eğitim kademelerinde eğitim görmekte olan öğrencilerin ekolojik 

bilincin incelemek amacında yapılmıştır. Bu amaçla ekolojik bilgi formu kullanılmış ve çalışma 

sonuçları aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 

Araştırmanın birinci alt amacı olan Kıgızistan’daki farklı eğitim kademelerinde okuyan 

öğrencilere göre en büyük ekolojik sorunları ile ilgili sonuçlar; hava kirliliği, çöplerin fazlalığı 

ve çöp ayırımının kullanılmaması, ormansızlaşma, su kirliliği, araba sayısının fazlalığı ve 

bunların gazlarından ortaya çıkan sorunlar, bilinçsiz tüketim, doğal kaynakların plansız 

kullanımı, plastiğin kullanımı, şehirlerdeki yeni yapılaşmanın plansız yapılması olarak ortaya 

çıkmıştır. Ertürk (2017)’ün yaptığı “İlkokul öğrencilerinin çevre sorunları ve çevre eğitimine 

yönelik algıları” adlı  araştırmada da çevre sorunu olarak öğrencilerin çöp atıklarını, ağaçların 

yok edilmesini, toprak kirlenmesini, sulara çöp atılmasını, atık pillerin çevreye atılmasını, hava 

ve ses kirliliğini, orman yangınlarını ifade ettikleri saptanmıştır. Yılmaz, Morgil, Aktuğ ve 

Göbekli (2002)’nin yaptıkları araştırmada da, bu çalışmaya benzer sonuçlara ulaşılmıştır. 

Öğrencilere göre çevre sorunlarını “hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, besin kirliliği, katı 

atık kirliliği, gürültü kirliliği” olarak sınıflandırmışlardır. Yalçınkaya (2013)’nın  ilköğretim 8. 

sınıf öğrencileriyle yaptığı araştırmasında en önemli çevre sorunlarını; su kirliliği, hava kirliliği, 

gürültü kirliliği, ormanların yok olması, çöp sorunu, doğal afetler, trafik kazaları, gecekondu 

sorunu ve görüntü kirliliği olarak saptamıştır ve görüldüğü gibi bu araştırma sonuçları ile 

benzeşik göstermektedir. Bu araştırmada çevre sorunu olarak algıladığı toprak kirliliği, hava 

kirliliği, su kirliliği (Yılmaz ve başk., 2002; Yalçınkaya  2013), tarafından yapılan çalışmalarda 
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ulaşılan sonuçlarla benzerlik göstermektedir. Çevre sorunu olarak farklılıkların algılandığı da 

görülmektedir. Bunun sebebi çalışmaların farklı yaşlardaki öğrenci gruplarında yapılmasından 

ve coğrafi farklılıklardan  kaynaklanıyor olabilir.  

Ersoy ve Türkan (2010)’ın yaptığı çalışmada da öğrenciler karikatürlerinde küresel ısınma, 

gürültü ve hava kirliliği, ozon tabakasının delinmesi gibi küresel çevre sorunları yanı sıra çarpık 

kentleşme ve erozyon gibi yerel düzeyde çevresel sorunlarını ele almışlardır. Badem (2010)’in 

yaptığı çalışmasında çöplerin çevreye atılmasını, hava kirliliğini çevre sorunu olarak 

saptamıştır. Pınar ve Yakışan (2016)’ın yaptığı çalışmada ilkokul öğrencilerinin çizdiği 

resimler, resimlerle ilgili yaptıkları açıklamalar dikkate alınarak incelendiğinde çevre kirliliğine 

sebep olan en önemli etmenin daha çok evsel atıklardan oluşan çöpler olduğu algısına sahip 

oldukları anlaşılmaktadır. 1. Sınıftan itibaren 4. sınıfa kadar tüm sınıflardaki öğrencilerin çok 

önemli bir bölümü (%90 ve üzeri) çevre kirliliğine çöplerin neden olduğu algısına sahip 

oldukları tespit edilmiştir. Başka bir ifadeyle çevre kirliliğine en fazla çöpler sebep olur algısı 

sınıf düzeyine göre farklılık göstermemektedir. Öğrenciler çizimlerinde çevre kirliliği olarak 

çöp kavramından sonra ev ve fabrika bacalarından çıkan dumanların yol açtığı hava kirliliğini 

resmetmişlerdir. Öğrencilerin çizimlerinde çöp ve hava kirliliğinden sonra su ve deniz 

kirliliğine yönelik öğelerin de olduğu tespit edilmiştir ve bu çalışma sonuçlarını 

desteklemektedir.  

Negev Garb, Biller, Sagy ve Tal (2010)’ın yaptıkları araştırmada öğrencilerden yerel bir çevre 

sorununu, nedeni ve çözüm önerisini yazmalarını istemişlerdir. Öğrencilerin açık uçlu sorulara 

verdikleri yanıtları nitel olarak analiz etmişlerdir. Öğrencilerin karşılaştıkları çevre sorunlarını; 

katı atık, hava kirliliği, açık alanlar, su kirliliği, kanalizasyon, gürültü, cep telefonu radyasyonu, 

kötü koku, hayvanlar, altyapı, su sıkıntısı ve diğer sorunlar olarak sınıflandırmışlardır. Sadık, 

Çakan ve Artut (2011)’un yaptığı çalışmada da hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, 

ormanların yok olması, gürültü kirliliği gibi çevre sorunu olarak saptamış olup, bu araştırmada 

da bunlara kısmen benzer sonuçlara ulaşıldığı görülmektedir. Görüldüğü üzere ve Negev ve 

başk., (2010), Sadık, Çakan ve Artut (2011)’un yapmış olduğu çalışmalarda da çalışmamıza 

benzer sonuçlara ulaşmışlardır. Wong (2003)’un Çin’de yapmış olduğu bir araştırmada da 

öğrencilere göre Çin’in en önemli çevre sorunları “su kirliliği, orman tahribatı, toprak erozyonu, 

hava kirliliği, tarım topraklarının azalması, katı atık sorunu, kimyasal atıklar, gürültü kirliliği 

ve asit yağmurları” gibi çevre sorunları olduğu belirlenmiştir ve bu çalışma sonuçları ile 

benzerlik göstermektedir.  

Sadık, Çakan ve Artut (2009)’un ilköğretim 5. Sınıfta okuyan öğrencilerin çevre sorunlarına 

yönelik algıları tespit etmek amacıyla yaptıkları çalışma da bu araştırma sonuçlarını 

desteklemektedir. Öğrencilerin çevre sorunu olarak en fazla hava kirliliğine yönelik çizimler 

yaptıkları bu sorunu yerlere çöp atma ile ilişkilendirdiği davranış kirliliğinin takip ettiği tespit 

edilmiştir Benzer sonuçlara Aydın (2010)’ın yapmış olduğu çalışmada da rastlanmaktadır. 

Coğrafya öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik görüşlerini tespit etmek amacıyla 

Aydın (2010)’ın yapmış olduğu çalışmada öğrenciler doğal kaynakların aşırı ve bilinçsizce 

kullanımı, ormanların azalması, iklim değişikliği, radyoaktif kirlilik, hava kirliliği, su kirliliğini 

önemli çevre sorunu olarak görmektedirler. 

Yardımcı ve Bağcı-Kılıç (2010)’ın Yılmaz, Bedür ve Uysal (2014)’ın yaptığı araştırma 

sonuçlarına bakarsak ortaokul ve lise öğrencileri de çevre sorunlarını çoğunlukla “çöp sorunu” 

olarak belirtmişti. Ertürk, (2017); Uyanık (2017); Yalçınkaya ve Çelikbaş (2013); Yardımcı ve 

Bağcı-Kılıç, 2010; Yılmaz, Bedür ve Uysal (2014)’ın Alanyazında incelenen çalışmalarda 

ilkokul döneminden başlayarak tüm eğitim kademelerinde öğrenciler “çöp sorunu”na 

değinmişlerdir ve bu çalışma sonuçları ile kısmen örtüşmektedir. 

Palmberg and Kuru (2000)’nun Çocukların medya sayesinde yakın çevrclerindeki çevre 

sorunları hakkında yeterince bilgi sahibi oldukları ve bu konular ile ilgilendikleri saptanmıştır. 
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Buna karşılık ozon tabakası veya yağmur ormanlanı gibi konularla ilgilenmedikleri ve bu 

konular için yapacak bir şey olmadığına inandıkları bulunmuştur. Daha sonra araştırmacılar, 

"ilköğretim okullarında çevre eğitimine yönelik olarak planlar hazırlanırken, çocukların yakın 

ve uzak çevrelerindeki problemler hakkındaki bilgilerini geliştirmek Kahn and Friedman 

yönünde çalışılması gerektiği" önerisinde bulunmuşlardır. 

Kahn and Friedman (1995a)'ın şehirde zencilerin yaşadığı bir kesimde sosyo-ckonomik düzeyi 

düşük bir gruptaki yaşları 7, 9 ve 11 olan 72 çocukla yaptıkları bir çaışmada; çocukların doğal 

çevre ile ilgili görüşleri ve değerlerini araştırmışlardır. Araştırmada çocukların çevre 

problemleri hakkında bilgi sahibi olup olmadıkları, aileleriyle çevre konulannı tartışıp 

tartışmadıkları, doğa hakkındaki fikirleri değerlendirip değerlendirmedikleri ve çevreye yardım 

etmek için faaliyete goçip geçmedikleri komularına cevaplar aranmıştır. Aynıca, bir su 

kanalının kirletilmesini içeren hayali bir hikâyeye dayalı olarak, çocukların çevre ile ilgili 

yargılarını anlatmaları, genişletmeleri ve destekleyici haklı nedenlerini sunmaları istenmiştir. 

Araştırmanın sonucunda; çocukların hem gelişimsel hem de kültürel olarak ileri düzeyde 

olmamalarına rağmen, doğaya karşı hassasiyet ve çevre problemleriyle ilgili duyarlılık 

gösterdikleri saptanmıştır. Aynca, çocukların çoğu su kanalının kirletilmesini ahlaki değerlerin 

ihlali olarak nitelendirmişlerdir ve bu araştırma sonuçlarını desteklemektdir. 

Araştırmanın ikinci alt amacı olan öğrencilerin eğitim gördükleri okullarda çevre sorunları ile 

ilgili yapılan etkinlikler hakkında sonuçlar; eğitim gördüğü okullarda çevre sorunları ile ilgili 

olarak çevre temizlik işlerinin yapıldığı, bu konuların derslerde konuşulduğu, okullarda 

ilkbaharda ağaçların dikildiği, öğretmenlerin çevreye, hayvanlara, bitkilere duyarlı 

davranmalarını uyardığı, bazen bu konuda seminerlerin düzenlendiği, sınıf olarak şehirdeki 

parklara çöp toparlamaya gidildiği, okulda hijyen kurallarının öğretildiği ve okullarda çevre 

sorunlarıyla ilgili hiç bir etkinliğin yapılmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Yalçınkaya (2013)’nın 

yaptığı araştırmada da benzer sonuçlar ortaya çıkmıştır. Araştırmada öğrenciler okullarında pil 

toplama projesi yapıldığını, TEMA ile işbirliği yapılarak çevre eğitimlerinin yapıldığını, ağaç 

dikme çalışmalarının yapıldığını belirtmişler ve bu çalışmaların devam etmesini istemişlerdir. 

Ayrıca geri dönüşüm kutularının konularak kâğıt ve kapak toplandığını belirtmişlerdir. 

Öğrenciler okullarında çevre eğitimi ile ilgili insanlara çevre eğitimlerinin verilmesini, çevre 

projelerinin yapılmasını, çevre eğitimiyle ilgili tiyatrolar yapılmasını, çevre ile ilgili müzik 

yayınlarını yapılmasını, doğa defterlerinin oluşturulmasını, çevre temizliği ile ilgili 

yarışmaların düzenlemesini, çevre dergisinin oluşturulmasını istemişlerdir. 

Araştırmanın üçüncü alt amacı olan öğrencilere göre çevreyi korumaktan kimlerin sorumlu 

olmaları gerektiği ile ilgili sonuçlar; çevreyi korumaktan tüm insanların sorumlu olduğu, bu 

sorumluluğu devlet insanlarla birlikte yuklenmesi gerektiği, devlet sorumludur, bu 

sorumluluğun milletvekillerinin, ekologların, ebeveynler ve çocukların yüklenmesi gerektiği 

sonuçlarına ulaşılmıştır. Benzer sonuçlar İbiş (2009)’in yaptığı araştırmada da ortaya çıkmıştır. 

Çalışmada çevre ile ilgili sorunların çözümüne ilişkin en etkili grup olarak “eğitimcileri” ikinci 

sırada “çevre kuruluşlarını”, üçüncü sırada “devlet adamlarını”, en son sırada ise “öğrencileri” 

saptamıştır.  Ertürk (2017)’ün yaptığı araştırmaya göre ise öğrencilerin algılarına göre çevre 

eğitiminde ve çevreyi korumakta belediyelerin, Çevre İl Müdürlüklerinin, okulların ve okul 

müdürlerinin, öğretmenlerin, Orman İşletme Müdürlüklerinin, ormancıların, Halk Eğitim 

Merkezlerinin, TEMA'nın görevli olabilecekleri saptanmıştır. Bu bağlamda, araştırma 

sonuçları Ertürk (2017)’ün ve İbiş (2009)’in araştırma sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir.  

Araştırmanın dördüncü alt amacı olan derslerde çevre sorunlarının işlenmesi ile ilgili sonuçlar; 

öğrencilerin derslerde çevre sorunlarının işlenmesini istediği, çevre sorunlarının derslerde 

işleniyor olduğu ama bunların yeterli olmadığı, derslerde çevre sorunlarının işlenmesi 

öğrencileri daha bilinçli yapacağı, okullarda çevre eğitiminin verilmesi çevre sorunlarını 

çözebileceği, bu konuların işlenmesi öğrencileri çevreye karşı daha duyarlı yapacağı ve 
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öğrencilerin ne yapacağını bilmesi için bu konuların derslerde işlenmesi gerektiği sonuçlarını 

sunmuştur. Çabuk ve Karacoğlu (2003)’nun yapmış olduğu araştırmada da çevrenin 

korunmasının tüm insanların kendini sorumlu hissetmesi gereken bir konu olduğunu ve bu 

sorumluluğu taşıyan, bilinçli ve nitelikli insan yetiştirme görevini üstlenen eğitim kurumlarına 

ve eğitimcilere daha fazla sorumluluk düştüğünü belirtmektedir ve araştırma sonuçlarını 

desteklemektedir. 

Araştırmanın beşinci alt amacı olan öğrencilere göre çevre sorunlarının kimlerin çözebileceğine 

inandığı ile ilgili sonuçlar öğrencilerin çevre sorunlarını her birimizin çözebileceğimize 

inandığı, çevre sorunlarını devlet ve insanların beraber çözebileceğine, devletin çozebileceğine, 

büyükler, tüm dünya ülkelerinin cumhurbaşkanlarının çözebileceğine inandığı şeklinde ortaya 

çıkmıştır. Ersoy (2017)’un yaptığı çalışmasında öğrencilerin çevre sorunlarını kimin/kimlerin 

çözebileceğine ilişkin görüşleri incelendiğinde; birinci sırada belediye, ikinci sırada sivil 

toplum ve üçüncü sırada devlet ve son olarak eğitim kurumları cevaplarının belirtildiği 

görülmüştür. Bu sonuçtan öğrencilerin sorunların çözümünde daha çok otoriteye ihtiyaç 

duydukları çıkarılabilir ve araştırma sonuçları ile benzerlik göstermektedir. Yalçınkaya 

(2013)’nın yaptığı araştırma sonuçları da çalışma sonuçları ile kısmen örtüşmektedir. 

Yalçınkaya (2013) araştırmadasında öğrencilerin çevre sorunlarının nasıl çözüme 

kavuşturulabileceğine ilişkin görüşlerinin incelenmesi çevre sorununa yönelik farklı çözüm 

önerileri getirdiklerini göstermektedir. Çalışmaya katılan öğrencilerden araştırmasında çevre 

sorunlarının çözümüne yönelik insanların çevre konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini, 

çevreyi kirletenlerin mutlaka uyarılmasını, çevre konusunda kampanyalar düzenlenmesi ve 

fabrikaların hava filtresi kullanması gerektiğini, ağaç dikim çalışmalarının yapılmasını ve 

ağaçların kesilmemesi gerektiğini, geri dönüşüm kutuları kullanılması çevre sorunlarının 

önlenmesi için bir çözüm olabileceğini düşünenler de bulunmaktadır ve bu bağlamda 

çalışmaların sonuçları benzerlik taşımaktadır. Uyanık (2017)’ın yaptığı araştırmada öğrencilere 

çevre kirliliğini önleyebilmek için neler yapılması gerektiği sorulduğunda ise yine hem köy 

hem de merkez okulda öğrenim görmekte olan öğrencilerin hemen hemen tamamı öncelikle 

insanların çevre hakkında bilinçlendirilmesi gerektiğini ifade etmişledir. Onlara göre çevre 

kirliliğinin önlenebilmesi ilk olarak insanların bu konuda bilinçlenmesi ile gerçekleşecektir. 

Nitekim Ersoy ve Türkkan (2010)’ın da yapmış oldukları çalışmalarında çevre konusunda 

insanların bilinçlendirilmesi gerektiği görüşlerinin ifade edildiğini belirtmişlerdir. Buna ek 

olarak ağaçların, çeşitli bitkilerin, ormanlık alanların korunması, fabrika bacalarına filtreler 

takılması önerilerinde bulunmuşlardır.     

Araştırmanın altıncı alt amacı olan öğrencilerin çevreyi korumak için yapmakta olduğu 

etkinlikler ile ilgili sonuçlar; çevreyi korumak için çöpleri atmadığını, elektrik tesarrufu 

yaptığını, kullanmadığı zaman suyu kapattığını, alışverişte eko şopperleri kullandıklarını, çevre 

temizlik işlerine sürekli katılmaya çalıştığını, kendi ve bazen başkaların attıkları çöpleri 

toparladığını, bahçeyi ve ağaçları sulamak gibi davranışlarda bulunduğunu ve çiçek yetiştirdiği, 

sigara içmediğini, daha bilinçli tüketim alışkanlıklarını kazanmaya çalıştıklarını, kağıt, 

defterleri kayıtlı kullanmaya özen gösterdiklerini, evin etrafını temizlemeye yardım etiklerini, 

kağıd tesarrufu yapmak için e-kitapları okuduğunu ve bazılarının bu amaçla hiç birşey 

yapmadığını  belirten sonuçlara ulaşılmıştır. Ertürk (2017)’ün yapmış olduğu araştırmada 

öğrencilerin çevre sorunlarının önlenmesi ve çözülmesi için fidan dikme, çöpleri çöp kutusuna 

atma, dönüşüm kutuları kullanma, piknikten sonra ateşi söndürme, fabrika bacalarına filtre 

takılması, göl ve derelere çöp atmama, insanları çevre konusunda eğitme, sokaklara çöp kutuları 

konulması, atık pilleri toplama gibi çalışmaların yapılması gerektiğini ifade ettikleri 

saptanmıştır ve bu araştırma sonuçlarını desteklemektedir.  

Görümlü (2003)’nün yaptığı “Liselerde çevreye karşı duyarlılığın oluşturulmasında çevre 

eğitiminin önemi” başlıklı araştırması sonucunda, lise öğrencilerinin çevreye, çevre sorunlarına 
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duyarlılıklarının orta seviyede olduğu görülmüştür. Öğrencilerin az bir kısmının çevreyi 

korumak amacı ile bir çevreci grubun çalışmalarına katıldıkları, yine az bir kısmının TV ve 

radyoda çıkan çevre ile ilgili olayları takip ettikleri görülmüştür. Çevre ve doğa ile ilgili bir 

süreli yayını takip edenlerin basında ve gazetelerde çevre ve çevre sorunları ile ilgili haberleri 

okuyanların sayısının çok az olduğu belirtilmiştir. Çevre ile ilgili kavram sorunlarına 

öğrencilerin yeterli cevaplar veremedikleri bulunmuştur. Üst sınıftaki öğrencilerin kavramları 

doğru cevaplamalarının diğerlerine göre daha yüksek oranla cevap verdikleri görülmüştür. 

Ayrıca lise öğrencilerinin çevreye yönelik tutumlarının cinsiyetlere göre farklılık 

göstermedikleri, yaşı büyük öğrencilerinde çevreye karşı daha olumlu tutumlar gösterdikleri 

tespit edilmiştir ve bu araştırma sonuçlarını kısmen desteklemektedir. Erten (2002)’in 

‘‘İlköğretimin ikinci kademesindeki (6. 7. ve 8. sınıflar) öğrencilerde çevreye yararlı 

davranışların araştırılması” çalışmasında ise öğrencilerin çevreyi korumaya karşı ne kadar 

bilinçli olduklarını ve bunda ailelerin etkisinin olup olmadığını tespit etmeye çalışmıştır. 

Araştırma sonucuna göre ailelerin çoğunluğu çevre kirliliğinin ciddiyetinin farkında olmasına 

rağmen kirliliğin nasıl azaltılacağı konusunda çocuklarını bilgilendirmemektedirler. 

Öğrencilerin arkadaş grubu sohbetlerinde, çevre kirliliği ve çevreyi koruma konularının yer 

almadığı görülmüştür ve bu araştırma sonuçları ile örtüşmemektedir.  

Yılmaz, Morgil, Aktuğ, ve Göbekli (2002)’nin yapmış olduğu çalışmada ise öğrenciler çevre 

kirliliğini önlemek ya da çevreyi korumak adına yapılan faaliyetler olarak çöp atılmaması, 

atanların uyarılması, geri dönüşümlü ürünlerin tercih edilmesi biçiminde öneriler getirmişlerdir. 

Bu bağlamda çalışmanın sonuçlarıyla kısmen benzerlik taşımaktadır. Malkus and Musser 

(1994)'in yaptıkları araştırmalarda; çocukların ancak çevreye karşı ilgilerinin yüksek olması 

halinde, çevreye karşı tutumlarının da olumlu olduğu ve çevre problemlerini çözmeye istekli 

oldukları belirlenmiştir. Genel sonuçlara bakarak bu araştırmaya katılan öğrencilerin de çevre 

problemlerine karşı duyarlı oldukları ve onları çözmeye istekli olduklarını çıkartabiliriz ve 

Malkus and Musser (1994)'in araştırması ile örtüşmektedir sonucuna varabiliriz. 

Elde edilen bulgulardan yola çıkarak aşağıdaki önerilerde bulunulmuştur; 

Örgün eğitim programlarında çevre eitimine yer verilmelidir.  

Okulda başlayan çevre eğitimi ailede desteklenmelidir.  

Halkın çevre bilincini geliştirme konusunda da devlet medyalarında doğa belgeselleri, filmlerin 

ve uyarıcı, tanıtıcı videolor yayınlanmalıdır.  

Çevre kirliliğini önlemek için şehir ve mahallelerdeki caddelere çöplerin atılmaması konusunda 

uyarıcı tabelaların kullanılması.  

Çevreyi koruyan vakıflar düzenlenmeli ve var olan vakıflar desteklenmeli ve çevreyi koruma 

konusunda düzenlenen aktivitelerde gönüllü ve resmi çevre dostu kurum ve kurulularla temasa 

geçilmesi önerilmektedir. 
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ABSTRACT  

Panama became the first country in America to break relations with the main military power in 

the world, the United States. 

Therefore, the issue of the US invasion of Panama in 1989, the "Just Cause" operation; It is 

very important since it is part of the history of Latin America, a history characterized by 

repeated US interventions, coups d'état, lack of democracy, criminal wars, disrespect for human 

rights and by the ambition of foreign powers to geopolitically and geostrategically control the 

Latin American isthmus. 

On the other hand, through this investigation we will realize that conflicts can only be resolved 

through the peaceful means offered by international law, without creating a military aggression, 

which leads to the violation of human rights, which are the foundation of international peace 

and security. 

At the same time through the present investigation we will be able to observe how it is that the 

relations between the States were different years ago, when the International Society was 

Bipolar in the context of the Cold War. However, they show us familiar, indisputable and 

controversial scenarios. Although International Law primarily regulates relations between 

States, they are part of International Organizations that seek to promote international security, 

the maintenance of peace and development, through institutionalized cooperation, such as the 

United Nations (UN), and the World Collective Security Organ, the Security Council, also the 

Organization of American States (OAS). 

Keywords: Latin America, Invasion, Panamá; EEUU, Just Cause Operation 

 

1. INTRODUCTION  

The issue of the US invasion of Panama in 1989 is very important when we want to refer to the 

history of Latin America, since this is a history characterized by repeated US interventions, 

coups, lack of democracy, criminal wars, lack of respect for human rights by the ambition of 

foreign powers. 

On the other hand, through this article, it will be understood that peaceful solutions, which are 

the basis of peace and international security, can only be resolved by peaceful means provided 

by international law, not through an event or conflict that will create aggression. 

At the same time, thanks to this research, in the context of the International Society for bipolar 

Cold War years that from before d of relations between devlet on how it is 

different in observing able. 
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Today, however, we come across quite a number of controversial scenarios. Although 

International Law primarily regulates relations between States, it is part of International 

Organizations that seek to promote international security, the maintenance of peace and 

development through institutionalized cooperation such as the United Nations (UN), the 

Security Council, and the Organization of American States (OAS ) . 

However, despite these efforts, violations of the principles of international law that States are 

obliged to abide by are often committed. 

 

2. HISTORICAL BACKGROUND AND RELATED FACTS 

To talk about what the United States (US) intervention in Panama was, it is important to take a 

look at what has happened in diplomatic relations between these two countries throughout 

history. 

On January 10, 1964, Panamanian President Roberto Chiari decided to break off diplomatic 

relations with the United States in response to the US military's attack on the people of 

Panama. This decision will be referred to as an unprecedented event for a Latin American 

country at the time. To understand what happened on that day, also known as the "Day of the 

Martyrs", it is necessary to know what happened on the territory of Panama before.1 

In 1903, the Herran-Hay Treaty was signed between the United States and Colombia (Panama 

at that time was not yet an independent territory, but a province of Colombia). This agreement 

established that control of a 10-kilometer strip of the Panama Canal was transferred for 100 

years to build a canal between the Pacific and Atlantic Oceans. 

When Panama became independent, the United States ambassador signed the Hay-Bunau 

agreement with Washington. This agreement enabled the canal to expand to 16 kilometers and 

handed it over to the Americans forever. As a result of this situation, the country is divided 

between those living in the canal zones administered by the United States (born or resident in 

the Panama Canal Zone) and the rest of the country. This situation caused tensions between the 

two communities to increase over time, as other laws were enacted in the canal territory at that 

time and special officials were appointed to the region. This situation has revealed a picture in 

which Panamanians are greatly underestimated.2 

Then, on May 2, 1958, the famous "Operation Sovereignty" was carried out, which consisted 

of a civil, peaceful and patriotic movement, in which a group of youth from the University 

Students' Union entered the region. Seventy-five Panamanian flags were placed on the canal 

and strategic places. On November 3, 1959 A patriotic march was held in the Canal Zone to 

reaffirm Panamanian sovereignty. What started as a peaceful march ended badly after violent 

police intervention with tear gas, resulting in a series of riots and clashes between these two 

communities. 

The Patriotic March was one of the most important precedents for Panamanians, as they 

meaningfully reaffirmed their determination to recognize their sovereign rights on the basis of 

this premise. 

                                                            
1 Borges Licciardi Nahir; Panamá rompe relaciones diplomáticas con los Estados 

Unidos IRI – UNLP 
2   https://www.iri.edu.ar/wp-content/efemerides-borges-enero.pdf 
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In 1962, negotiations began between Panamanian President Roberto Chiari and US President 

John Kennedy, which resulted in an agreement stipulating that the flags of both countries should 

be flown in the Canal Zone. 

These negotiations have been of immense historical importance as they were the first at the 

presidential level to deal with a comprehensive review of the agreements on the Panama Canal. 

On January 1, 1964, the date on which this provision should have come into effect, the US-

affiliated territories ignored the treaty and refused to hoist the Panamanian flag along with the 

United States flag. The US authorities could do nothing to comply with the stipulated 

agreement, which angered the Panamanians, and on January 9, 1964, 200 students decided to 

march peacefully to Balboa High with the aim of hoisting the Panamanian flag. The police 

received orders to detain the students before they arrived at the school, but the students were 

able to negotiate with the police and six representatives were allowed to come and hoist the 

Panamanian flag on the flagpole in front of the school. 

But the Zonians3 they were not willing to allow this, so they surrounded the students and this 

made the scenario worse as they thought of obstacles. News of what had happened instantly 

spread, and hundreds of Panamanians flocked to the canal area. When the number of those who 

opposed the police in this area doubled, they used tear gas at the demonstrators and summoned 

the US Army to help. These riots lasted for three days not only in the canal region but also in 

other parts of the country. The number of injured and dead increased tremendously. 

Meanwhile, President Chiari had requested the Zon authorities to stop the aggression against 

the people of Panama, but since this armed attack did not end, a telegram signed by the 

Panamanian Foreign Minister decided to break off diplomatic relations with the United 

States. Hours later, on January 10, 1964, Roberto Chiari made this decision public.4 

Thus, Panama became the first country in America to break relations with the United States, 

the world's leading military power. 

The issue of the canal culminated in 1902 and 1903. On a number of occasions, Congress and 

US President Theodore Roosevelt decided to build the Canal with Panama instead of Nicaragua 

and negotiate the settlement with Colombia. Collaborating closely with Frenchman Philippe 

Bunau Varilla, the US government worked on the secession of Panama.5  

The separatist uprising broke out on November 3, 1903. On November 4, the Republic of 

Panama declared its independence. Two days later, the US government recognized the new 

State. 

On November 18, 1903, the Hay-Bunau-Varilla Treaty was signed: Panama was ceded 

permanently to the United States, the use of a ten-mile-wide strip of territory from the Pacific 

coast to the Caribbean, for $10 million and an annual payment of $250,000.6 

In February 1904 the Treaty was ratified by both States. The opening of the Panama Canal was 

carried out on a limited basis in 1914 and was officially opened in 1920, ushering in a new era 

of prosperity for the country. 

                                                            
3 Note. Zonians (zonian, US citizens responsible for maintenance of the Panama Canal) 
4 BENEDETTI, Eloy LA NOCHE DEL 9 DE ENERO EN LA PRESIDENCIA Centro de 

Estudios Latinoamericanos Panamá pag. 96 
5 CONNIFF Michael L.; El Canal de Panamá, 1999 
6 https://www.ecured.cu/Tratado_Hay-Bunau_Varilla 
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However, domestic political discontent continued to grow. The protests of the Republic of 

Panama led to the signing of the Treaty of Friendship and Cooperation in 1936, which agreed 

to increase the joint defense of the Canal and Panama's participation in the benefits.7  

On the other hand, the 1903 provision on the unilateral guarantee of the United States of the 

independence of the Republic of Panama was also repealed, and the two States undertook to 

take joint measures in case of threat to the security of Panama. 

In 1955, a new Treaty was to be signed that included an increase in the Panamanian rent, 

granting Panama certain taxation rights on foreign nationals, and reducing certain purchasing 

privileges to North Americans residing in the Canal Zone. 

These concessions did not end tensions between the two states, however, as Panamanians 

continued to protest in the 1950s and 1960s, causing the United States and Panama to sever 

diplomatic relations in 1964. After these relations were restored, both states continued to 

negotiate new treaties until 1977; here United States President Jimmy Carter and Panamanian 

President General Omar Torrijos signed agreements known as "Torrijos-Carter"8 

In the first, Panama's territorial sovereignty and full jurisdiction over the region are recognized, 

while previous treaties are dissolved. However, a concession was given to the United States for 

the rights related to the transitional regulation, and on the other hand, the management of the 

Canal was given to the "Panama Canal Commission", an American public agency. 

In exchange, it was agreed to make an annual payment to Panama for the use of the Canal. The 

Concession expired on December 31, 1999, the date on which that country (Panama) had to 

assume full responsibility for the administration of the Canal. In other words, the Canal 

remained during that time under the effective control of the United States government during 

the term of the Agreement. 

The second Treaty of 1977 proclaims the "Permanent Neutrality of the Canal" and ensures that 

it remains open and safe for the peaceful passage of ships of all nations on equal terms, both in 

time of peace and in war.9  

Under the protection and responsibility of Panamanians and North Americans as the original 

Treaty of 1903, the issues related to the defense of the Panama Canal, constituted the most 

outstanding points of the negotiations, so much so that once the Treaty of Torrijos was signed 

and ratified- Carter, the United States introduced a series of severe conditions, modifications 

and understandings on the defense rights of the United States, to intervene militarily in Panama, 

in case the transit through the Canal is interrupted. 10 

We can consider that the construction of the Panama Canal marked the history of Panama from 

its very beginning as a State. And from this perspective, relations between the United States of 

America and Panama have been special, not because both are needed for their own benefit, but 

because greed, ambition, and the use of force also play a role, but this is the majority of the 

Panamanian people. 

Undoubtedly, the Panama Canal is the fundamental key to Panama's economic 

development. The canal is one of the architectural works of the 20th century, both in terms of 

the size it represents and its importance in connecting the two oceans (Pacific and 

                                                            
7 Demetrio Boersner, “Relaciones Internacionales de América Latina”, 1986, p: 147. 
8 https://micanaldepanama.com/tratados-torrijos-carter 
9 Sandra W. Meditz y Dennis M. Hanratty; Panamá: un estudio de país . Washington: GPO 

para la Biblioteca del Congreso, 1987. 
10 https://micanaldepanama.com/tratados-torrijos-carter 
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Atlantic). Panama and international trade, because it accelerated the great exchanges of goods 

in circulation and saved time. 

In addition, the Canal Commission meant income for the Panamanian economy as it received 

the fees the United States paid for the use of the Canal, providing huge sources of employment 

that brought with it great economic development. At the national level, it allowed the country 

to further industrialize and opened up a market to large multinational companies. 

  

3. PANAMA'S STATE OF WAR 

The ratification of the Panama Canal Agreements in 1977 marked a new era in the United States' 

relations with Panama. This relationship grew closer in the early years of the Reagan 

administration, when American politicians sought to strengthen ties with General Manuel 

Antonio Noriega. General Noriega was an officer under General Omar Torrijos before 

becoming Commander of the "Panamanian Defense Forces" (FDP). However, he was a corrupt 

official who trafficked illegal drugs. 

Also, in addition to cooperation with the "Drug Enforcement Administration" (DEA), it was 

considered an internal ally of several American government agencies, it had allies with "The 

Office of the Secretary of Defense" (OSD). Intelligence and communication channel between 

the USA and Fidel Castro. These statements about General Noriega's personality discredited 

him internationally and above all within the FDP. 11 

In turn, General Noriega was keen to facilitate aid to the United States, even lending Panama 

land to train Nicaraguan guerrilla forces. Thus, the Reagan administration used Panama as a 

strategic resource for its interventionist policies in Central America. 

General Manuel A. Noriega established what he called the "Panamanian Defense Forces" 

(FDP), which combined National Guard, police and immigration forces; increased its power 

and economy exorbitantly above the political life of the nation. General Manuel Noriega's years 

witnessed widespread corruption, the suppression of political opposition, and a troubled 

economy. 

General Noriega was particularly gifted and was famous for his ability to "communicate with 

God and the devil at the same time" (popularly said), because he got along well with the left-

wing guerrillas in Central America as well as with the same military forces in those 

countries. General Noriega maintained top-level contact with Cuban intelligence while he was 

said to be on the "Central Intelligence Agency" (CIA) list and also contacted the French, who 

awarded him the highest medal awarded to the Gallic government. By 1988, Noriega was seen 

by the United States as a resource and a necessity, despite his involvement with 

drugs. Washington looked at him differently when he committed crimes and abused his 

power. In 1979, for example, the United States ignored the charges against Noriega, preferring 

to continue receiving the intelligence information Noriega provided them. With the United 

States constantly ignoring its abuses, Noriega was encouraged to continue and even increase 

his drug-related activities.12  

Finally, the United States sent a message to General Manuel Noriega; telling him that his 

involvement in drug trafficking would be ignored, if he helped the US in its fight against the 

“Sandinistas” (people related to the Sandinista National Liberation Front, a left-wing political 

party in Nicaragua) 

                                                            
11 https://www.redalyc.org/pdf/5350/535055609005 
12 https://www.redalyc.org/pdf/5350/535055609005 
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3.1.   “JUST CAUSE” OPERATION  

The government of US President George Bush ordered the invasion of Panama early on the 

morning of December 20 in an operation dubbed "Just Cause", the largest combat operation 

since the Vietnam War. Acting in coordination with the "Seal" (Sea, air, and ground) code 

simultaneously with the military invasion, the commanders of the paratroopers, infantry, and 

marines searched where they thought Noriega might be found, but could not find where he 

was.13  

At the behest of General Colin L. Powell, the Chief of Staff of the United States, and General 

Maxwell Thurman of the Southern Command stationed in Panama, twenty-four thousand 

military personnel, semi-displaced from North American soil, were mobilized, with the rest 

stationed in Panamanian bases. Unable to control the situation, they were joined by another two 

thousand soldiers sent as reinforcements by the Pentagon on 22 December.14 

While it was claimed that the aim was solely to capture Noriega, it relied on the simultaneous 

use of overwhelming military force against all centers of Panamanian resistance to ensure the 

dissolution of the Panamanian Defense Forces as soon as possible. Therefore, troops already 

stationed in Panama had to isolate and seize Noriega's general military operations headquarters 

and neutralize other forces in Colon (a district of Panama). Paratroopers "rangers" (US Army 

Special Forces) and light infantry units were to be airlifted from the United States, launching a 

surprise air strike on different units. This would achieve a dual purpose: on the one hand, to 

disperse Noriega's units outside the capital, and on the other, to dismember and neutralize the 

Defense Forces, thereby causing the general's surrender. 

The invasion of Panama also served to test the Pentagon's military innovations, given that it 

was the first time a woman led a combat unit and the first time an "invisible aircraft" was 

used. We are referring to the controversial F-17 A/Stealth fighter jet, designed to evade the 

control of the most advanced radars, super-stealth by nature and costing fifty million 

dollars. The mentioned device, in addition to its high cost, is considered by air force experts to 

be very unstable, which is why the "Wobbly Goblin"15  was nicknamed.16  

Since the PDF did not have effective radars, anti-aircraft guns or aircraft interceptors, the 

magazine "Time" hypothesized that the use of two of the aforementioned devices to bombard, 

in the first days of the invasion, the military installations located in the Río Hato, had the 

objective of convincing the North American Congress to continue financing the construction of 

the controversial plane. 

Due to the seriousness of the events, the massacre of the civilian population in the modest 

neighborhoods of “El Chorrillo” and “San Miguelito”, which were bombed and set on fire 

during the US occupation at the beginning of the invasion, also draws attention. Soldiers raided 

the general barracks of the FDP. 

However, the campaign, which had been carefully planned for months and received invaluable 

assistance from US military bases located in the Canal Zone (knowledge not only about the 

scene of the battle, but also about strategic data on opposing forces). It wasn't too short (thought 

he could master the situation in a single day) and it wasn't as easy as expected. 

The Panamanian Defense Forces consisted of about fifteen thousand men, of whom only three 

thousand three hundred were able to fight, of which only a few hundred resisted the occupation 

                                                            
13 https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo 
14 https://www.laestrella.com.pa/nacional/171224/20-dos-dias-despues 
15 Not. Wobbly Goblin= titreyen goblin anlama veriyor 
16 https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo 
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forces. The overwhelming superiority of North American troops not only captured Noriega's 

headquarters in central Panama City that same morning, but paralyzed the defense forces and 

the "Dignity Battalions", even preventing the arrival of reinforcements from abroad. However, 

the tactical and operational mistakes made by the Pentagon soon became apparent when the US 

intelligence services were unable to locate General Noriega, who had cunningly survived the 

tight siege. Military sources revealed that the CIA was responsible for the constant surveillance 

of his movements to arrest Noriega the day US forces entered Panama, but the former dictator 

disappeared the day before the war operation "Just Cause". 17 

After the commando operations failed to capture General Noriega in many of his supposed 

hiding places (there are up to seven first assaults), the predetermined times to verify the situation 

were progressively extended. This is when the specter of Vietnam was beginning to seriously 

worry the Bush administration. 

But that possibility disappears on December 24 when Noriega seeks refuge in the Vatican 

embassy in Panama, accompanied by thirty-two officers and several senior officials of his 

overthrown government. In addition, US forces tightly surrounded the Nicaraguan and Cuban 

embassies under the pretext that people from the old regime who might have a gun took 

refuge.18   

From here, events unfold rapidly. Arduous negotiations between the representatives of the 

Vatican and the US government are carried out in the last days of December to seek a solution 

to the conflict, while the apostolic nuncio in Panama, the Spanish José Sebastián Laboa, did 

everything possible to convince Noriega that He left office of his own free will and surrendered 

to the United States, to which he finally agreed on January 3, 1990.19 

The invasion left deep wounds in the nation of Panama, although the exact number of those 

killed in the fighting is unknown (among them Spanish photographer Juan Antonio Rodriguez 

was shot by American soldiers), official sources from the United States Army assured that about 

three hundred were killed. Panamanians were killed and a hundred wounded, while North 

American casualties did not reach fifty. 

  

4. AN ILLEGAL INTERNATIONAL ACTION 

The International Society and its legal system have evolved through International Law. 20 

(Especially after the end of World War II and the establishment of the United Nations) in the 

process of adapting the norms that govern the behavior of States to the philosophy or ideological 

principles that inspired the construction of the new International Community. In this sense, 

relatively recently, armed intervention by one State in another (either in response to a hostile 

policy or simply to protect its interests as a normal instrument of international relations) it is 

neither novelty nor, of course, a crime.21  

However, in the current law, there is a broad and definite legal regulation that strictly prohibits 

the use of force in international relations. Intervention in the internal affairs of other states and 

                                                            
17 MURILLO Luis, “The Noriega mess: the drugs, the Canal and Why America invaded”, p: 

903-914. Universidad Americana en Mexico, 1995 
18 QUİGLEY, John: “The Legality of the United States Invasion of Panama”, Yale Journal of 

International Law, Vol. 15, 1990. 
19 https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50685275 
20 https://economipedia.com/definiciones/derecho-internacional.html 
21 RATTAN Jyoti; “Changing Dimensions of Intervention Under International Law: A 

Critical Analysis”, 2019 
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the frequency of violation of the rules arising from this issue, without complying with the 

structure that requires the peaceful resolution of international disputes, shows us that 

international criminals commit these crimes not only against the state that takes direct measures, 

but also against the entire international community. 

4.1. INTERNATIONAL PRINCIPLES ON COMPULSORY INTERVENTION 

First of all, as a general framework, it is necessary to comply with the norms consolidated as 

the basic principles of International Law; these freedoms of action are as inevitable limits to 

States in their exercise of sovereignty. In this case, it is a matter of the threat or prohibition of 

the use of force, non-obligation to interfere in the internal affairs of other States and to resolve 

international disputes by peaceful means, all of which are included in the Charter. The United 

Nations is a fundamental document for reference to its definition of States' international 

behavior and whose definition there is no doubt about its universal validity, the case-law of the 

same organization, the International Court of Justice (ICJ) stipulated in different international 

treaties and stipulated by very important resolutions. 

4.2. PROHIBITION OF THREATS AND USE OF FORCE IN INTERNATIONAL 

RELATIONS 

If these principles, which are the cornerstones of the structure of the contemporary international 

order that we are talking about, are of special importance, the proposition that peace is the 

primary concern of the international community, which is the main concern of Cassese in his 

book "International law in a divided world", should definitely be accepted.  

Xpresa Charter in 2.4, as it is prohibited, in the United Nations Decree published on October 

24, 1970, resolution 2625 (XXV) is about friendly relations between states, and resolution 3314 

(XXIX) is an inevitable starting point in all regulatory developments regarding the definition 

of aggression. At the legal level, the ICJ has on several occasions upheld the aforementioned 

provisions and has also delivered decisions confirming the existence of a ban as a customary 

rule. 

Although the prohibition to which this principle refers is indisputable, there are some situations 

that exclude illegality in cases of use of force. It concerns, inter alia, self-defense (United 

Nations Charter, article 51), when it occurs in response to an armed attack by another State. It 

is clear that although the Panamanian National Assembly declared a state of war against the 

United States (December 15, 1989), there has been no previous attack by Panama, and 

therefore the intervention cannot be considered a self-defense assumption, which, on the other 

hand, is not claimed by the United States.22 

The United States has tried to justify its action by resorting to a possible legitimate preventive 

defense, an ambiguous figure for which the use of force to prevent an "imminent attack"23 could 

be considered licit the military superiority of the United States (whose Southern Command 

established in Panama already supposes a number of men equal to half of the entire Panamanian 

army), the weakness of Panama and its close dependence precisely on North America, and the 

corresponding imbalance that derives from these two objective realities, makes the idea of an 

imminent attack impossible Panamanian against the United States. But even if the American 

perception of the threat had reached that level, the American response, for the legitimate 

                                                            
22 Not: Comisión, la Asamblea General aprobó sin votación el 14 de diciembre de 1974 la 

resolución 3314 (XXIX) 
23 DEFINICIÓN DE LA AGRESIÓN RESOLUCIÓN 3314 (XXIX) DE LA ASAMBLEA 

GENERAL 
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preventive defense to be applicable, should have been proportional to the Panamanian military 

means and attack capacity. 

The devastating effects of the intervention, the number of civilian casualties, invalidate any 

attempt to establish a proportionality between the alleged attack and the response to it. On the 

number of clicks it should be added that, although the preventive use of force is concerned, 

though, and a condemnation not by the United Nations that the front receiving state banned the 

general run of acceptable outside that can say it will be impossible. 

Another situation that proves the illegality is that the consent of the state 

in which the intervention is made has not been obtained. Indeed, of the Panama during the 

intervention and effective control implements the legal authorities on the 

population from (current issues b 're a democratic point of view literally thrown into a 

suitable legitimate a situation not is Gina regardless, according to International Law is an 

internal matter.) Any permission has not been obtained. This factor is very important when 

determining the purpose and legal consequences of the action, as obtaining the necessary 

consent is a key element in verifying the legitimacy of an action of interference. 

The modality is subject to a general prohibition from the use of force, as noted, chosen by the 

United States. Armed intervention in aggression of the most serious nature, by the United 

Nations 3314 (XXIX) considering the definition of aggression adopted in resolution 24  (Attack 

is the use of armed force by a State against the sovereignty, territorial integrity, or political 

independence of another Condition), such as the objectives pursued by the United States25   

 

5. PROTECTING AMERICAN CITIZENS IN PANAMA 

As president at the time, Bush said in a televised message on December 20, “My primary 

responsibility is to protect the lives of American citizens. That's why I've ordered our Armed 

Forces an operation to protect these lives." Protection of citizens abroad is a form of self-defense 

implemented here after the declaration of war by the Panama Defense Forces following the 

death of a North American lieutenant. 

However, the protection of citizens does not justify armed intervention of such 

magnitude. Also, considering that 2,000 troops were sent to Panama for this purpose when the 

May elections were cancelled, their impact far exceeded the limits of American Protection 

alone. 

Let's add that the acceptance of the prohibition of the use of force, in its own consistency, 

requires a restrictive use of assumptions that exclude illegality.26 

5.1. DEFENDING THE INTEGRITY OF CHANNEL AGREEMENTS 

If the fulfillment of an international commitment implies the violation of a superior norm, we 

would find ourselves before a system devoid of logic. It is therefore difficult to accept the 

legitimacy of such an allegation. Starting from this premise, the analysis of this aspect is 

complex: on the one hand, the United States, according to the provisions of the same Treaty, is 

                                                            
24 https://legal.un.org/avl/pdf/ha/da/da_ph_s.pdf 
25 https://www.dipublico.org/4071/definicion-de-la-agresion-resolucion-3314-xxix-de-la-

asamblea-general-de-las-naciones-unidas/ 
26 Gutiérrez Espada, C.: El uso de la fuerza y el Derecho International después de la 

descolonización, 

Universidad de Valladolid, 1988 
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responsible not only for the defense and protection of the Canal and its neutrality, but also for 

its control and operation by consent. Express of Panama (art. 2 and 4 of the 1978 Treaty).27 

On the other hand, it is stipulated in this text that none of the actions that the United States may 

undertake in order to exercise these rights granted by Panama must be interpreted as a right of 

intervention in the internal affairs of the Republic of Panama or as interference in its political 

independence or its territorial integrity. 

However, Noriega's nationalist declarations as a consequence of the nullity of the elections, the 

norms decreed as a consequence of the attempted overthrow he suffered on October 3, and the 

declaration of war on December 15, were sufficient for the United States to is considered in 

danger of the exercise of its rights over the Canal. 

5.2. ENSURING DEMOCRACY IN PANAMA 

This American goal, given the dictatorial connotations of the Noriega regime, may lead to 

contemplation of the occupation, if not humanitarian, as by some right measure the life of the 

population does not appear to be in danger. Some observations should be made on this question: 

1. The justice of why an action was taken must be established in such a way as to be credible 

by a third party not directly involved in the intervention. 

2. The United States acts with prevarication, arguing such a justification, since the TIJ, in its 

ruling on the activities in Nicaragua, has already denied them any legitimacy to intervene in 

another State based on their assessments of the internal situation of the latter.28 No State, by 

virtue of the fundamental principle of sovereign equality between States, can claim the status 

of international sheriff, especially when its behavior as such is highly arbitrary.29 

5.3. THE FIGHT AGAINST DRUG TRAFFIC 

This last point can be considered the least important for International Law. In fact, it is the Bush 

administration's program that should have no more impact on this issue internationally than 

from cooperative relations with other States. Legally, its implementation may in no case exceed 

its limits, especially if it amounts to a violation of other norms. Specifically, during the capture 

of the dictator in the framework of the intervention, a number of traditional rules were violated: 

For example, the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations, which establishes the 

immunity of mission centers and diplomatic representatives30  ; For the United States, it should 

have taken into account that an illegal act does not bring rights and obligations, that is, does not 

produce rights, when establishing the grounds for action. 

On the other hand, armed intervention has been the natural result of a series of peaceful 

economic retaliation by the United States since General Noriega came to power. Retaliation is 

implemented as a response of a State to an unlawful act committed by another, and its 

fundamental limit is found that it should not amount to an attack on the human rights of the 

population of the State in which it is adopted. The blocking of Panama funds in North American 

banks, in the case of a State that did not issue its own currency, drove Panama to the brink of 

bankruptcy and its population to starvation. 

                                                            
27 https://micanaldepanama.com/tratados-torrijos-carter 
28 https://www.dipublico.org/cij/doc/79.pdf 
29 URQUIZA María;  La intervención armada de Estados Unidos en Panamá. Pag 109. 

Panamá 
30 https://www.oas.org/legal/spanish/documentos/convencionviena.htm 
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Finally, it is necessary to mention the international reaction to the intervention: In the first place, 

some countries (Algeria, Colombia, Ethiopia, Malaysia, Nepal, Senegal and Yugoslavia) 

received a request to the Security Council to take action on this issue. Face of conflict. ; The 

General Assembly passed a resolution condemning the interference with 75 votes in favor 

(Spain and Sweden had the only European votes on the issue), 20 against and 40 

abstentions. The Group of Eight and other Latin American countries opposed intervention; The 

Soviet Union has confirmed that this is a violation of the UN charter and the general norms of 

relations between the United States, the nature of Washington's function as continental guard 

and decides individually who to punish and who to forgive.31 

  

6. CONCLUSION              

The interventions of the United States with its military forces in Panama were strategically 

planned hostile and regular invasions; its origin came from the political dominance and long-

term dominance of the Panama Canal; according to the only real reason and national interest. 

The United States' invasion of Panama and the way the international community, especially 

Latin America, reacted within the framework of both the UN and the OAS and other regional 

organizations, beyond the growing problems that the United States had to control the hegemonic 

order, its own security and It left him with an unpleasant feeling that it continued to act in the 

national interest and that Latin America could not face a hegemonic superpower. 

The aim of the North American strategists was to paralyze not only Panama but also those who 

shared a communist ideology. Of course it was a message for Nicaragua and Cuba. But above 

all for Nicaragua, which was in the middle of the election campaign at the time. Nicaraguans 

went to the polls almost under threat. 

It is clear under International Law that the United States of America has no right to intervene 

in any territory or attack any sovereign and independent country for any reason or 

reason. However, this principle and others were ignored by the United States in its 1989 

invasion of Panama. Likewise, Human Rights were violated by the Noriega government in 

Panama and International Humanitarian Law by the Bush administration. 

The invasion of Panama should be a lesson we should never forget, and should prompt 

governments and peoples to take effective and practical negotiation measures in good faith so 

that it does not happen again. It is necessary to know how to compromise and negotiate on the 

basis of common interests in order to reach an agreement that guarantees a solid and lasting 

peace between the parties to the conflict, but never imposes a solution through the threat and 

use of armed force. This is justified only in the face of an act of aggression that the State of 

Panama has not committed against the United States or its neighbors. 

This armed action was a challenge for the international community, which wanted to build 

relations of friendship and cooperation on the principles of respect for the sovereignty and 

dignity of other nations. Equality of peoples and self-determination, as this North American 

intervention was carried out despite repeated appeals to Washington by the International 

Community and Latin American States to comply with the principles of non-use and threat of 

use of force, non-interference in Panamanian affairs, and respect for sovereignty. 

I believe that the conflict in Panama left an open vein in the political relations of the United 

States with the Americas, which, like many others, has positioned itself as the main violator of 

the International Legal System. This case is invaluable for the academic analysis and 

                                                            
31 https://www.midiario.com/panama/nacionales/invasion-panama-el-evento-en-que-eeuu 
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knowledge of university students who can draw some conclusions about the importance of the 

history of International Relations, the principles of Public International Law, Political Science, 

Human Rights, and Role of International Institutions. The art of negotiation and the use of 

different mechanisms for the peaceful resolution of conflicts that failed in the conflict in 

question impose a unilateral military solution. 

Therefore, I also believe that the United States is not the only culprit in this conflict due to the 

political, economic and social fragmentation caused by the Noriega regime. It caused the 

Panamanian government to lose all legitimacy and weakened not only at the national but also 

at the international level. 
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ÖZET 

Bireylerin, yaşamları boyunca çeşitli yaşam rolleri ile bağlantılı olarak deneyimledikleri ve 

kariyerlerine yön veren yaşantıları kapsamlı olarak ele almak, açıklamak için en sık kullanılan 

kavramların başında kariyer gelişimi gelmektedir. Kariyer gelişimi tüm bireylerin 

yaşamlarının merkezindeki kilit süreçlerden biri olmakla birlikte çoğu kimsenin kariyer 

gelişiminin bekledikleri düzeyde olmadığı, seçimlerinin benlikleri ile bütünleşmediği 

rahatlıkla fark edilebilmektedir. Kariyer gelişimindeki muhtemel sorunlara işaret eden çatı 

kavramlardan biri de kariyer engelleridir. Kariyer gelişiminde, bireyi hedeflediği konuma, 

statüye, yetkiye veya ücrete ulaşmaktan alı koyan olayları ve koşulları bu çatının altında 

değerlendirmek mümkündür. Bireylerin kariyer gelişim süreçlerinde önemli zorluklara yol 

açan bu engeller bireysel faktörlerden kaynaklı olabileceği gibi çevresel faktörlerden de 

kaynaklanabilmekte; tüm kariyerleri boyunca devam eden genel durumlar olabileceği gibi 

sadece belirli gelişimsel görevlere özgü olarak da ortaya çıkabilirler. Kariyer ile bağlantılı 

konular ve değişkenler gerek Türkiye’ de gerekse diğer ülkelerde farklı alanlardan (psikolojik 

danışma, insan kaynakları, işletme, yönetim vb.) araştırmacılar tarafından çalışılmaktadır. Bu 

çalışmayla kariyer engellerine ilişkin Türkiye’de yapılmış lisansüstü tezlerin incelenmesi ve 

bu konuda araştırma yapmayı planlayan farklı alanlardan araştırmacıların yararlanabileceği 

bir durum tespitinin yapılması amaçlanmaktadır. Kariyer engelleri konusunda yapılan 

lisansüstü tezlerin incelendiği bu betimsel çalışmada doküman incelemesi tekniğinden 

yararlanılmıştır. Araştırmada incelenen tezlere YÖK Ulusal Tez Merkezi’nin 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden ulaşılmıştır. İlgili web adresindeki 

gelişmiş tarama bölümünde; tez adı, konu ve özet alanlarından “kariyer engelleri”, “cam 

tavan”, “kariyer bariyerleri” terimleri kullanılarak yapılan arama sonucunda 2007-2020 yılları 

arasında üretilmiş 83 lisansüstü teze ulaşılmıştır. Bu tezlerden Ulusal Tez Merkezi’nde tam 

metinlerine erişim sağlanamayan ve literatür taramasına dayanan 11 lisansüstü tez çalışması 

araştırmaya dahil edilmemiştir.  Tam metinlerine erişim sağlanan 72 lisansüstü tezi araştırma 

kapsamında incelenmiştir. Tezlerin incelenmesi sırasında Küçükoğlu ve Ozan (2013) 

tarafından geliştirilen tez sınıflama formundan yararlanılmıştır. Kariyer engellerini ele alan 72 

lisansüstü tez; türlerine, yazıldığı yıla, yazarlarının cinsiyetlerine, üretildikleri anabilim 

dallarına, araştırma desenlerine, araştırma modellerine, birlikte ele alınan değişkenlere, 

katılımcılarına, veri toplama araçlarına göre incelenmiştir.  

Anahtar kelimeler: Kariyer engelleri, doküman incelemesi, lisansüstü tezler  
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ABSTRACT 

Career development is the most frequently used concept to comprehensively address and 

explain the experiences that individuals encounter throughout their lives in connection with 

various life roles and form their careers. Although career development is one of the key 

processes at the heart of all individuals' lives, it can be easily noticed that the career 

development of most people is not at the level they expect, and their choices are not 

integrated with their identities. Career barriers is an umbrella term that point out the possible 

problems in career development process. It is possible to adress the events and conditions that 

prevent the individual from reaching the targeted position, status, authority or salary under 

this umbrella term. Career barriers which generate significant difficulties in the career 

development of individuals, can be caused by individual factors as well as by environmental 

factors. However, career barriers may be general conditions that continue throughout the 

entire career of individuals, or they may occur only in specific developmental tasks. Career-

related issues and variables are intensively studied by researchers from different fields 

(counseling, human resources, business management etc.) both in Turkey and in other 

countries.This study aims to examine the postgraduate dissertations prepared in Turkey on 

career barriers and to make an assessment of the current trends that can be a guide for 

researchers from different fields who plan to conduct research on this subject. In this 

descriptive study, in which postgraduate dissertations on career barriers were examined, 

document analysis technique was used. The dissertations examined in the study were accessed 

from the Council of Higher Education’ thesis center 

(https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi). As a result of the search by using the terms "career 

barriers" and "glass ceiling" on dissertation title, subject and summary fields in the advanced 

browsing section of the relevant web site, 83 postgraduate dissertations produced between 

2007-2020 were found. Nevertheless, 11 of these  dissertations whose full texts could not be 

accessed through the national thesis center and which were based on literature review are 

excluded from the study. 72 postgraduate dissertations, whose full texts were accessible, were 

examined within the scope of the research. Dissertations were analyzed with the dissertation 

classification form developed by Küçükoğlu and Ozan (2013) in terms of types, dates, 

authors’ gender, departments, research designs, research models, other variables, participants 

and data collection tools.  

Keywords: Career barriers, document, document analysis, postgraduate dissertations  

 

GİRİŞ 

Kariyer engelleri, yaşamın her döneminde kariyer gelişimiyle ilgili yaşanması muhtemel 

sorunlara işaret eden bir çatı kavramdır. Kariyer gelişiminde, bireyi hedeflediği konuma, 

statüye, yetkiye veya ücrete ulaşmaktan alı koyan olayları ve koşulları bu çatının altında 

değerlendirmek mümkündür. Bireylerin kariyer gelişim süreçlerinde önemli zorluklara yol 

açan bu engeller bireysel faktörlerden kaynaklı olabileceği gibi çevresel faktörlerden de 

kaynaklanabilmektedir (Swanson ve Woitke, 1997). İhtiyaç duyulan destek sağlanmadığı 

takdirde, bu zorluklar bireylerin kariyer hedeflerine ulaşmasını geciktirebilir veya 

engelleyebilir (Brown, Lent ve Gore 2000). Kariyer engelleri, bireylerin tüm kariyerleri 

boyunca var olan genellenebilir durumlardan kaynaklanıyor olabileceği gibi yalnızca belli 

gelişimsel görevlerle ilişkili olarak da ortaya çıkabilirler (Lent, Brown ve Hackett, 2000). 

Kariyer araştırmacıların üzerinde uzlaştığı konulardan biri de kariyer engellerinin çok boyutlu 

doğasıdır. McWhirter (1997) kariyer engellerinin altı boyutta ele alınabileceğini 

belirtmektedir. Birinci boyutta iş yaşamında cinsiyet ve etnik ayrımcılığa, ikinci boyutta 

sınırlı yeteneğe, üçüncü boyutta ilgi yetersizliğine, dördüncü boyutta aile ile ilgili konulara, 
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beşinci boyutta fırsat eşitsizliğine, altıncı ve son boyutta ise ekonomik zorluklara yer 

vermektedir. Kariyer engellerine dair en yaygın kabul gören sınıflamalardan bir diğeri ise 

Swanson ve Tokar (1991) tarafından ortaya konmuştur. Bu sınıflamaya göre kariyer 

engellerini tutumsal, etkileşimsel ve sosyal engeller şeklinde gruplamak mümkündür. 

Tutumsal engeller daha çok bireyin ilgileri, çalışmaya ilişkin tutumları ve benlik algısı gibi 

kişisel faktörleri kapsamaktadır. Etkileşimsel engeller ise bireyin gelişimsel özelliklerinden ve 

cinsiyetinden kaynaklı faktörleri içermektedir. Aile, evlenme ve çocuk sahibi olma gibi 

durumlar ise sosyal engeller olarak değerlendirilmektedir. (Meydan, 2020). Bununla birlikte 

birçok araştırmacı kariyer engellerinin kişisel ve çevresel(bağlamsal) faktörlerin 

etkileşiminden, bir başka ifadeyle iç içe geçmesinden kaynaklandığının altını çizmektedir 

(McWhirter, 1997; Swanson ve Tokar, 1991; Swanson ve Woitke, 1997). Birey bir olayı veya 

durumu kariyer engeli olarak görüyorsa bu algılama hem kişisel hem de çevresel (bağlamsal) 

faktörlerin bir yansımasıdır (Kalafat, 2014.). Açıklamaya çalıştığımız bu genel perspektifin 

yanında kariyer engelleri ile ilgili belli gruplara odaklanan/özgü yaklaşımlar da söz 

konusudur. Kadınların kariyer engelleri bu çerçevede değerlendirilebilir. Kariyer engelleri ile 

ilgili çalışmaların tarihsel gelişimine bakıldığında öncül araştırmaların kadınların ve etnik 

azınlık grupların karşı karşıya kaldıkları sorunlara odaklandıkları görülmektedir (Kalafat, 

2014). Yapılan birçok araştırmada, eğitim ve çalışma yaşamında kadınların ilerlemesinin 

önünde cinsiyet temelli bazı engellerin halen mevcut olduğu görülmektedir (Akyüz Ünlü, 

2014; Weyer, 2006). Kadınlara yönelik kariyer engellerinin de üç ana başlıkta ele alındığı 

görülmektedir; bireysel faktörlerden kaynaklı engeller (kişisel algılar, çoklu rol üstlenme vb.), 

örgüt kültüründe kaynaklı engeller (cam tavan, örgüt politikaları, informal iletişim ağlarına 

katılamama vb.) ve toplumsal kaynaklı engeller (geleneksel toplumsal cinsiyet rolleri, 

toplumsal cinsiyet kalıpyargıları vb.) (Zeybek, 2010; Akyüz Ünlü, 2014). Özellikle; en yalın 

şekliyle kadınların iş yaşamında belirli bir kademeye kadar yükseldikten sonra daha üst 

konumlara yükselmelerinin görülmeyen bir şekilde engellenmesi olarak tanımlanan cam tavan 

sendromu kadınların karşı karşıya kaldıkları kariyer engellerini açıklamada en yaygın olarak 

kullanılan ve araştırılan “kavram/metafor” olarak öne çıkmaktadır (Schultz, 1998; Tüzel, 

2014). 

Kariyer ile bağlantılı konular ve değişkenler gerek Türkiye’ de gerekse diğer ülkelerde farklı 

alanlardan (psikolojik danışma, insan kaynakları, işletme, yönetim vb.) araştırmacılar 

tarafından çalışılmaktadır. Benzer şekilde ilgili literatür incelendiğinde kariyer engellerinin de 

farklı alanlardan araştırmacılar tarafından ele alındığı ancak bu araştırmaların genel 

görünümünü ortaya koyan kapsamlı bir incelemenin olmadığı görülmektedir. Bu çalışmayla 

kariyer engellerine ilişkin Türkiye’de yapılmış lisansüstü tezlerin incelenmesi ve bu konuda 

araştırma yapmayı planlayan farklı alanlardan araştırmacıların yararlanabileceği bir durum 

tespitinin yapılması amaçlanmaktadır. Bir alanda yapılmış tezlerin incelenmesi, ilgili alandaki 

genel görünümün anlaşılmasına ve araştırma eğilimlerinin ortaya konmasına katkı 

sağlayabilmektedir (Karadağ, 2009; Küçükoğlu ve Ozan, 2013). 

 

YÖNTEM 

Kariyer engelleri konusunda yapılan lisansüstü tezlerin incelendiği bu betimsel çalışmada 

doküman incelemesi tekniğinden yararlanılmıştır. Doküman incelemesi yönteminde araştırma 

konusu olan yazılı materyaller, araştırmanın amacı doğrultusunda analiz edilmektedir. 

Doküman incelenmesi tek başına kullanılabilecek bir teknik olduğu gibi diğer veri toplama 

yöntemleriyle birlikte de kullanılabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2013). 
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Verilerin Toplanması  

Araştırmada incelenen tezlere YÖK Ulusal Tez Merkezi’nin 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden ulaşılmıştır. İlgili web adresindeki 

gelişmiş tarama bölümünde; tez adı, konu ve özet alanlarından “kariyer engelleri”, “cam 

tavan”, “kariyer bariyerleri” terimleri kullanılarak yapılan arama sonucunda 2007-2020 yılları 

arasında üretilmiş 83 lisansüstü teze ulaşılmıştır. Bu tezlerden Ulusal Tez Merkezi’nde tam 

metinlerine erişim sağlanamayan ve literatür taramasına dayanan 11 lisansüstü tez çalışması 

araştırmaya dahil edilememiştir.  Tam metinlerine erişim sağlanan 72 lisansüstü tezi 

araştırmaya kapsamında incelenmiştir. Tezlerin incelenmesi sırasında Küçükoğlu ve Ozan 

(2013) tarafından geliştirilen tez sınıflama formundan yararlanılmıştır.  

Verilerin Analizi 

Doküman incelemesi yapılarak ulaşılan veriler tez sınıflama formuna işlendikten sonra 

betimsel analiz yöntemiyle ele alınmışlardır. Betimsel analiz, temelde ulaşılan verilerin önce 

belirlenen temalara göre özetlendiği ve yorumlandığı bir yöntemdir (Yıldırım ve Şimşek, 

2013). Bu yöntemde verilerin sistematik ve açık bir biçimde betimlenmesi esastır. Tezler; 

tamamlandıkları yıllar, yazarların cinsiyeti, incelenen değişkenler, kullanılan araştırma 

desenleri, araştırma modelleri, veri toplama araçları, örneklem grubu ve katılımcı sayılarına 

göre betimsel analiz ile sınıflandırılmıştır. 

 

BULGULAR 

Araştırmanın bu bölümünde kariyer engellerine ilişkin yapılan 72 lisansüstü tezin; türlerine, 

yazıldığı yıllara, yazarlarının cinsiyetlerine, üretildikleri anabilim dallarına ilişkin künye 

bilgilerinin yanında araştırma desenlerine, araştırma modellerine, birlikte ele alınan 

değişkenlere, katılımcılarına, veri toplama araçlarına dair bulgulara yer verilmiştir. Bulgular 

frekans değerlerini içeren şekiller halinde sunulmuştur.  

 

 

Şekil 1. Kariyer engellerini ele alan lisansüstü tezlerin yıllara göre dağılımı ve türleri 
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Kariyer engelleri konusunda ülkemizde yazılan ilk lisansüstü tezlerin 2007 yılında yazıldığı 

belirlenirken; bu yıldan 2020 yılı sonuna kadar 62’si yüksek lisans tezi, 10’ u ise doktora tezi 

olmak üzere toplam 72 tezin üretildiği görülmektedir. 2010 yılında konu ile ilgili herhangi bir 

teze rastlanmazken; 12’si yüksek lisans, 2’si doktora tezi olmak üzere 14 lisansüstü tezin 

üretildiği 2019 yılı en fazla üretimin olduğu yıl olarak dikkat çekmektedir. 

 

 

Şekil 2. Kariyer engellerini ele alan lisansüstü tezlerin yazarlarının cinsiyetleri 

 

Kariyer engellerini ele alan lisansüstü tezlerin yazarlarının cinsiyetleri incelendiğinde, yüksek 

lisans tezlerinin 56’sının kadın, 6’sının erkek; doktora tezlerinin ise 7’sinin kadın, 3’ünün 

erkek araştırmacılar tarafından üretildiği belirlenmiştir. 

 

 

Şekil 3. Lisansüstü tezlerin üretildiği lisansüstü eğitim programları 
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Araştırma kapsamına dahil edilen tezlerin üretildiği lisansüstü programlara incelendiğinde 16 

farklı programdan mezun olan araştırmacıların tezlerinde kariyer engellerini ele aldıkları 

görülmektedir. İncelenen 72 lisansüstü tezin çoğunluklu işletme (f=19), eğitim yönetimi 

(f=14) ve psikolojik danışmanlık ve rehberlik (f=8) lisansüstü programlarında eğitim almış 

araştırmacılarca yazıldığı dikkat çekmektedir.  Buna karşın sınıf eğitimi, finansal ekonomi, 

sosyal politika, uluslararası finans, spor yönetimi, çalışma ekonomisi ve büro yönetimi 

lisansüstü programlarında sadece kariyer engelleri konusunda sadece birer lisansüstü tez 

üretildiği belirlenmiştir. 

 

 

Şekil 4. Lisansüstü tezlerde kariyer engelleriyle birlikte incelenen diğer değişkenler 

 

Kariyer engellerini ele alan lisansüstü tezleri incelendiğinde 26 tezde kariyer engellerinin cam 

tavan sendromu üzerinden araştırıldığı belirlenmiştir. Ayrıca lisansüstü tezlerde kariyer 

engelleri ile birlikte 28 farklı değişkenin de ele alındığı tespit edilmiştir. Örgütsel bağlılık altı 

çalışmada yer alırken, öz-yetkinlik, kişilik özellikleri ve kariyer doyumu ise üçer çalışmada 

araştırma konusu olmuştur. 
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Şekil 5. Kariyer engellerini ele alan lisansüstü tezlerde kullanılan araştırma desenleri 

 

Kariyer engellerini konu alan lisansüstü tezlerde kullanılan araştırma desenleri incelendiğinde 

55 çalışmanın nicel araştırma, 10 çalışmanın nitel araştırma ve 7 çalışmanın karma desenli 

araştırma olduğu belirlenmiştir. 

 

 

Şekil 6. Kariyer engellerini ele alan lisansüstü tezlerde kullanılan araştırma modelleri 

 

Araştırma kapsamında incelenen lisansüstü tezlerde yoğun olarak betimsel tarama modelinin 

(f=37) kullanıldığı, sırasıyla ilişkisel tarama (f=18) ve olgubilimin (f=10) sık olarak 

yararlanılan diğer araştırma modelleri olduğu görülmektedir. Buna karşın deneysel araştırma 

modelinin sadece bir tezde kullanılması dikkat çekmektedir.  
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Şekil 7. Kariyer engellerini ele alan lisansüstü tezlerde kullanılan veri toplama araçları 

 

Araştırma kapsamında incelenen lisansüstü tezlerde veri toplama sürecinde çoğunlukla anket-

ölçek kullanıldığı (f=55), bununla birlikte 10 tezde görüşmeler aracılığı ile veri toplandığı ve 

7 tezde ise bu iki veri toplama araçlarının birlikte kullanıldığı tespit edilmiştir. 

 

 

Şekil 8. Kariyer engellerini ele alan lisansüstü tezlerin katılımcıları/çalışma grupları 

 

Araştırma kapsamında incelenen lisansüstü tezlerin katılımcıların incelendiğinde çok farklı 

gruplardan bireylerin çalışmalara dahil olduğu dikkat çekmektedir. Kadın çalışanlar (f=18) en 

sık araştırılan çalışma grubu olurken, kadın çalışanları sırasıyla çalışanlar (f=11), kadın 

akademisyenler (f=7), öğretmenler (f=6), üniversite öğrencileri (f=6), yöneticiler (f=4) ve 

eğitim yöneticileri (f=4) takip etmiştir. Dört tezde ise hem öğretmenlerden hem de eğitim 
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yöneticilerinden veri toplanırken, lise öğrencileri (f=3), hemşireler (f=2), kadın öğretmenler 

(f=2) ve banka çalışanları (f=1) görece daha az incelenen çalışma grupları olmuşlardır. 

 

 

Şekil 9. Kariyer engellerini ele alan lisansüstü tezlerin çalışma gruplarının büyüklükleri 

 

Kariyer engellerini konu alan lisansüstü tezlerin çalışma gruplarının büyüklüğü 

incelendiğinde tezlerin çoğunlukla 101 ila 300 arasında katılımcı (f=33) gerçekleştirildiği, 23 

tezde 301 ila 1000 arasında katılımcı olduğu, 9 tezde ise katılımcı sayısının 11-30 kişi 

aralığında kaldığı belirlenmiştir. 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ  

Kariyer engellerine ilişkin Türkiye’de yapılmış lisansüstü tezlerin betimsel analizinin 

yapıldığı bu çalışmada, tezler tamamlandıkları yıl, yazarın cinsiyeti, incelenen değişkenler, 

kullanılan araştırma deseni, araştırma modeli, veri toplama araçları, örneklem grubu ve 

katılımcı sayısı değişkenleri bakımından incelenmiştir. Türkiye’ kariyer engelleri konusunda 

yazılan ilk tezin 2007 yılında yazıldığı görülürken özellikle 2015 yılından sonra konuya 

ilişkin akademik ilginin arttığı söylenebilir. Kariyer gelişimi, kişilerin tüm yaşamları boyunca 

kariyerlerini şekillendiren yaşantıların yanında bu yaşantılara bağlı olarak deneyimlediği 

psikolojik ve davranışsal süreçleri kapsamlı olarak açıklamak için kullanılan bir kavramdır 

(Guichard, 2003). Yaşamdaki en kilit süreçlerden biri olmasına karşın herkesin kariyer 

gelişiminin istenen düzeyde olduğunu söylemek gerçekçi değildir Bireylerin kariyer 

gelişimlerini olumsuz etkileyen ekonomik zorluklar ve buna bağlı olarak derinden hissedilen 

belirsizliğin ve kariyer ile ilgili zorlukları yanı sıra kariyerin çok boyutlu yapısının giderek 

farklı anabilim dalları tarafından fark edilmesinin bu artışta etkili olduğu düşünülmektedir.  

Bir başka ifadeyle bu artışta günümüz toplumlarının ve çalışma dünyasının geçmiş 

dönemlerde kıyaslandığında çok daha değişken, çeşitli ve karmaşık hale gelmesinin etkili 

olduğu söylenebilir. Lisansüstü tezlerin üretildiği programlara bakıldığında işletmeden 

rehberlik ve psikolojik danışmanlığa, eğitim yönetiminden insan kaynaklarına, hemşirelikten 

sınıf öğretmenliğine kadar çok geniş bir yelpazenin olduğu dikkat çekmektedir. Kariyer 

gelişiminin çok boyutlu doğası ve alanlara özgü kariyer engellerinin varlığı düşünüldüğünde 

kariyer engellerinin çeşitli programlar tarafından araştırılması şaşırtıcı değildir. 

Kariyer engellerini ele alan lisansüstü tezlerde kullanılan araştırma desenlerinin dağılımı 

incelendiğinde birçok konuda olduğu gibi nicel araştırmaların ağırlıkta olduğu görülmektedir. 
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Nitel araştırma paradigmasının bilinirliği görece son yıllarda artan bir perspektif olmasının bu 

durumda belirleyici olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte az da olsa karma desenli 

araştırmanın olması oldukça sevindiricidir. Karma desenli araştırmalar, en yalın haliyle bir 

araştırma içerisinde veya bir araştırmalar dizisinde nitel ve nicel yöntem, yaklaşım ve 

kavramların birlikte kullanıldığı çalışmalardır (Johnson ve Onwuegbuzie, 2004). Creswell’ e 

göre (1998) karma yaklaşımın en önemli avantajı nicel ve nitel teknikleri birlikte kullanarak, 

tekli yaklaşımlara kıyasla araştırma problemlerinin daha iyi anlaşılmasına olanak 

sağlamasıdır. Ayrıca farklı tekniklerin aynı araştırma çerçevesinde kullanımı ile karma desenli 

araştırmalar, her iki tekniğin avantajlı taraflarını güçlendirmektedir. 

Bireylerin kariyer gelişimlerini etkileyen birçok psiko-sosyal faktörlerden biri de toplumsal 

cinsiyettir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği temelli ayrımcılık kadınların kariyer gelişimlerinin 

önündeki en temel engellerden biridir. Dünya Ekonomik forumu tarafından belirli aralıklarla 

yayınlanan Küresel Toplumsal Cinsiyet Uçurumu raporuna göre (Global Gender Gap Report) 

Türkiye 149 ülke arasında 131. sırada yer almaktadır. Bir başka deyişle iş gücüne katılım ve 

eğitim süresi gibi kariyer gelişimi ile doğrudan bağlantılı göstergelerinde değerlendirildiği 

göstergelere göre toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin derinden hissedildiği ülkeler arasındadır. 

Bu çerçeveden bakıldığında kariyer engellerini ele alan lisansüstü tezlerin yazarlarının ezici 

bir çoğunlukla kadınlar olması şaşırtıcı değildir.  

İncelenen lisansüstü tezlerde yoğun olarak betimsel tarama modelinin kullanıldığı, yine 

ilişkisel tarama ve olgubilimin de sıklıkla yararlanılan modeller olduğu belirlenmiştir. Sadece 

bir deneysel çalışmaya rastlanırken herhangi bir boylamsal çalışmanın olmaması oldukça 

dikkat çekicidir. Buradan hareketle kariyer engellerine ilişkin çalışmaların çoğunlukla 

sorunun tespitine veya daha derinlemesine anlaşılmasına yönelik çalışmalar olduğu, bireylerin 

kariyer engelleri ile etkin şekilde baş etmesine yönelik çalışmaların etkililiğini irdeleyen 

öneleyici veya destekleyici çalışmaların çok sınırlı olduğu söylenebilir. Ayrıca kariyer 

engellerindeki değişimi anlamaya yönelik boylamsal çalışmalara yönelik ihtiyacın halen 

devam ettiği açıkça görülmektedir. Özellikle gelişimsel çerçeveden ele alınan konularda 

boylamsal tarama çalışmaları, gruptaki veya kişideki zaman bağlı değişimleriin takibine 

olanak sağlaması bakımından eşsizdir (Fraenkel ve Wallen, 2006). Bu sayede daha 

derinlemesine bilgi edinmek mümkündür. 

İncelenen tezlerdeki katılımcı sayılarına (örneklem büyüklüklerine) bakıldığında geniş 

örneklemli çalışmaların sayısının çok az olduğu çoğunlukla 300 kişiyi geçmeyen gruplarda 

çalışıldığı belirlenmiştir. Ayrıca çoğunlukla bölgesel ve temsil gücü sınırlı örneklemlerle 

çalışıldığı görülmüştür. Türkiye genelindeki istatistiksel bölgeleri kapsayan, farklı yaş 

gruplarına veya sosyo-ekonomik değişkenlere göre tabakalandırılmış, genellenebilirliği 

yüksek örneklem grupları ile yürütülen çalışmaların olmamasının önemli bir eksiklik olduğu 

düşünülmektedir. Ayrıca çeşitli katılımcı grupları ile çalışılmış olmakla birlikte bu grupların 

en önemli ortak özellikleri cinsiyetleridir. Bu durumun yine yukarıda belirttiğimiz kariyer 

engellerindeki toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Ayrıca 

toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve sosyal adaletsizlik temelli kariyer engelleri ile sıkça 

karşılaşan diğer grupları (engelli bireyler, LGBTİ+ bireyler vb.) kapsayan herhangi bir 

çalışmaya rastlanmamış olması da önemli bir eksiklik olarak değerlendirilmektedir. 
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ÖZET 

Cinsel şiddetin en yaygın formu olarak kabul edilen cinsel taciz, özellikle 2000’li yıllarla 

birlikte psikoloji literatüründe giderek daha çok çalışılan bir konu haline gelmiştir. Hem 

Türkiye’ de hem de dünya genelinde birçok araştırmacı; cinsel taciz davranışlarının maruz 

kalanlar üzerindeki etkileri, mağdurların verdiği tepkiler, tacizcilerin psikolojik özellikleri, 

bireylerin cinsel tacize yönelik tutumlarını etkileyen bireysel ve durumsal faktörler gibi çeşitli 

perspektiflerden konuyu irdelemişlerdir. Özel ya da kamusal pek çok sosyal alanda 

gerçekleşebilen cinsel taciz, bireyin tanıdığı ya da tanımadığı farklı kişilerden gelebilir. Cinsel 

taciz içeren davranışlara maruz kalan bireyler benlik saygısında azalma, depresyon, travma 

sonrası stres tepkileri, izolasyon, korku, güvensizlik, çaresizlik hissi gibi olumsuz etkileri hem 

kısa ve hem uzun vadede yaşayabilirler. Bireylerin internete ulaşımının kolaylaşması ve 

yaygınlaşması, özellikle mobil cihazlar aracılığı ile her an çevrimiçi olan bireylerin oranının 

hızla artması cinsel taciz davranışlarının çevrimiçi ortamlarda da görülmesini beraberinde 

getirmiştir. Çevrimiçi cinsel taciz kavramı da literatüre böylece dahil olmuştur. Çevrimiçi 

cinsel tacize ilişkin çeşitli tanımlara rastlanmakta birlikte; en genel haliyle çevrimiçi/dijital 

iletişim kanalları aracılığı ile bireye yönelen veya birey hakkında paylaşılan; istenmeyen veya 

onaylanmayan cinsel içerikli davranışlar olarak tanımlanmaktadır. Tüm yaş gruplarından 

bireylerin değişen sosyalleşme biçimleri ile birlikte çevrimiçi cinsel taciz, fiziksel/gerçek 

dünyada meydana gelen cinsel taciz kadar önemli bir toplumsal sorun haline gelmiştir. Dünya 

genelinde çeşitli ülkelerde yoğun olarak çalışılan bir konu olmasına karşın Türkiye’ de sınırlı 

sayıda çalışmanın olması oldukça çarpıcıdır. Derleme türündeki bu çalışma ile çevrimiçi 

cinsel tacizin, koruyucu ve önleyici ruh sağlığı perspektifinden ele alınması; boyutlarının, bu 

kapsama giren davranışların, görülme sıklığının, maruz kalmaya yönelik risk faktörlerinin, 

sıklıkla meydana geldiği çevrimiçi mecraların, tacizcilerin profillerinin ve maruz kalan 

bireyler üzerindeki etkilerinin ele alınması amaçlanmaktadır.  

Anahtar kelimeler: Cinsel şiddet, çevrimiçi cinsel taciz, cinsiyet temelli taciz, siber ısrarlı 

takip, istenmeyen cinsel ilgi  

 

ABSTRACT 

Sexual harassment, which is accepted as the most common form of sexual violence, has 

become an increasingly studied subject in the psychology literature, especially in the 2000s. 

Several researchers both in Turkey and around the world, have examined the issue from 

various perspectives such as the effects of sexual harassment on the victims, the reactions of 
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the victims, the psychological characteristics of the abusers, the individual and situational 

factors that affect the attitudes of individuals towards sexual harassment. Sexual harassment, 

which can take place in many private or public social areas, and harasser can be a person 

known or unknown by the victim. Individuals exposed to sexual harassment may experience 

negative effects such as decreased self-esteem, depression, post-traumatic stress reactions, 

isolation, fear, insecurity, and feelings of helplessness, both in the short and long term. Easy 

access to the internet, highly increasing number of internet users, and the rapid growth in the 

proportion of individuals who are online at any time, especially through mobile devices, have 

accompanied sexual harassment behaviors in online environments. Thus, the concept of 

online sexual harassment has been included in the literature. While there are various 

definitions of online sexual harassment from different researchers’ perspectives; in general it 

is defined as unwanted or unauthorized sexual behaviors directed to or shared about the 

individual through online/digital communication channels or platforms. With the dramatic 

change in socialization styles of individuals from all age groups, online sexual harassment has 

become an important social problem like sexual harassment in the real world. Although online 

sexual harassment has been studied extensively in various countries around the world, it is 

quite striking that there are limited studies in Turkey. This review study aims to address 

online sexual harassment with a protective and preventive mental health perspective and to 

present information about the dimensions of the online sexual harassment, the behaviors 

included in this scope, the incidence, the risk factors, the online channels/platforms where it 

occurs frequently, the profiles of the harassers, and the effects on the victims. 

Keywords: Sexual violence, online sexual harassment, gender harassment, cyberstalking, 

unwanted sexual attention  

 

GİRİŞ 

Şiddet geçmişten günümüze, hemen hemen bütün kültürlerde görülen, bireylerin psikolojik iyi 

oluşlarını, fiziksel ve ruhsal sağlıklarını tehdit eden en ciddi sosyal sorunlardan biridir. 

Fiziksel, duygusal, sözel, ekonomik veya cinsel biçimde ortaya çıkan şiddet davranışları; 

buradan da anlaşılacağı üzere çok boyutlu bir yapıya sahiptir. Bireyler arası şiddetin yaygın 

ve yıkıcı formlarından biri de cinsel şiddettir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO, 2002) cinsel 

şiddeti, mağdur ile olan yakınlığına bakılmaksızın herhangi bir kişinin ev veya işyeri dahil 

olmak üzere herhangi bir koşulda/ortamda cinsel içerikli davranışlarda/eylemlerde bulunması 

ya da bulunmaya kalkışması, istenmeyen cinsel ifadeler kullanması ya da 

tekliflerde/taleplerde bulunması, veya baskı yoluyla karşıdaki kişinin cinselliği üzerinde 

dayatmada bulunması olarak tanımlamaktadır. 1970’li yıllarda ortaya çıkan ve feminist 

toplulukların etkili şekilde dillendirdiği “No Means No” mottosundan günümüzün “#MeToo” 

hareketine kadar çeşitli farkındalık kampanyaları toplumsal bir sorun olarak cinsel şiddete 

dikkat çekmektedir (Chasteen, 2001; Hillstrom, 2018). Cinsel şiddet içeren eylemlerin, en 

genel haliyle cinsel saldırı ve cinsel taciz olarak sınıflandırıldığı bilinmektedir. Temel olarak 

cinsel taciz; kişinin vücuduna temas edilmeden gerçekleştirilen, kişinin rızasının olmadığı, 

cinsel içerikli söz, tavır ve beden hareketleri olarak tanımlanmakta ve cinsel şiddetin en sık 

karşılaşılan formu olarak kabul edilmektedir. Toplumsal bir sorun olarak, cinsel şiddetin 

gündeme geldiği tarihsel süreçten de anlaşılacağı üzere cinsel taciz; çoğunlukla kadınlar 

olmak üzere tüm bireylerin işyerinde, evde, okulda, sokakta karşılaşabileceği bir sınır ihlali 

olarak karşımıza çıkmaktadır (MacKinnon ve Siegel, 2003). Cinsel saldırı ise, kişinin rızası 

dışında vücut dokunulmazlığının rızası dışında cinsel davranışlarla ihlal edilmesi şeklinde 

tanımlanan bir hak ihlalidir.  
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Bilişim teknolojilerinin ve internetin dönüştürücü gücünün derinden hissedildiği alanlardan 

biri de sosyal ilişkilerdir. Mobil cihazların bireylere sürekli, her yerde çevrimiçi olma imkanı 

sunması ve böylece çevrimiçi platformlara/kanallara erişimin kolaylaşması bireylerin 

sosyalleşme alışkanlarını ve biçimlerini dramatik biçimde değiştirmiştir. Sürekli çevrimiçi 

olmanın tetiklediği, mesafeleri ortadan kaldıran, internetin sağladığı anonimlik ile birlikte 

denetimi ve özdenetim ihtiyacı zayıflatan bu ilişkiler ağı neredeyse tüm kullanıcıları bir 

çevrimiçi/siber toplumun üyesi olarak hissettirmektedir (Kalem, 2019). Bu yeni ilişkiler 

ağının ve sosyalleşme biçimlerinin, gerçek/fiziksel dünyanın sorunlarından arınmış olduğunu 

düşünmek mümkün değildir. Konuya ilişkin deneyimlerimiz ve araştırmalar, gerçek 

dünyadaki birçok problemin dijital kanallara ve çevrimiçi platformlar taşındığını 

göstermektedir. Birçok uzman dijital teknolojilerdeki devrimin cinsel şiddetin yeni 

formlarının ortaya çıkmasını kolaylaştırdığının altını çizmektedir (Snaychuk ve O’Neill, 

2020). Bu çalışmada koruyucu ve önleyici ruh sağlığı perspektifinden ele almaya 

çalışacağımız çevrimiçi cinsel taciz kavramı da, dijital dünyada bilişim teknolojileri 

araçlarıyla gerçekleştirilen cinsel taciz davranışlarını açıklamak için hayatımıza giren 

kavramlardan biridir. 

 

ÇEVRİMİÇİ CİNSEL TACİZİN TANIMLANMASI  

Dijital dünyanın karmaşık ve değişken yapısı, fiziksel dünyada meydana gelen cinsel tacize 

kıyasla çevrimiçi cinsel tacizin tanımlanmasını zorlaştırmaktadır. En olarak cinsel şiddetin en 

son ortaya çıkan bu formunun, görece kısa bir geçmişe sahip olması da henüz üzerinde tam 

olarak uzlaşılan bir tanımının olmamasında etkili olabilir. Günümüzde bu olguyu tanımlamak 

için çevrimiçi cinsel taciz kavramı yaygın olarak kullanılmakla birlikte, farklı uzmanların 

siber-cinsel taciz (cyber-sexual harassment), teknolojik destekli cinsel taciz (technology-

facilitated sexual harassment), teknoloji destekli zorlayıcı davranış (technology-based 

coercive behavior), elektronik cinsel taciz (electronic sexual harassment) gibi kavramları 

kullandıkları görülmektedir (Barak, 2005; Dalaimo, 1997; Powell & Henry, 2016). Online 

cinsel taciz; bireyleri sadece cinsiyetleri veya cinsel yönelimleri nedeniyle aşağılayan, cinsel 

nesne haline getirmek için yapılan yorumlar, videolar, fotoğraflar veya grafikler aracılığı ile 

gerçekleşebilir. Cinsiyete veya cinsel yönelime, fiziksel görünüme dair saldırgan, cinsiyetçi 

ve rencide edici ifadeler ve yorumlarda çevrimiçi cinsel taciz kapsamında 

değerlendirilmektedir (Dülger, 2021). Çevrimiçi kanallar aracılığıyla istenmeyen cinsel 

tekliflere/taleplere maruz kalma, cinsel içerikli mesajlar ve/veya görüntüler yoluyla 

istenmeyen cinsel ilgiyle karşılaşma, tehdit veya şantaj yoluyla cinsel baskı/zorlama, cinsel 

saldırı tehditleri,  ısrarlı siber takip, istenmeyen cinsel şakalar veya imalar, cinsel içerikli 

söylentilerin/dedikoduların yayılması, cinsel hayat hakkında istemeyen sorular, cinsel içerikli 

fotoğrafların/görüntülerin bireyin onayın dışında başkalarıyla paylaşılması veya yayılması 

çevrimiçi cinsel taciz kapsamında kabul edilen davranışlardır (Barak, 2005; Chawki ve el 

Shazly, 2013; Dülger, 2021; Henry, Flynn ve Powell, 2020).  

 

ÇEVRİMİÇİ CİNSEL TACİZİN BOYUTLARI 

Çevrimiçi cinsel taciz kapsamında değerlendirilebilecek davranışların yazılı yorumlardan 

cinsel saldırı tehditlerine uzanabilen geniş bir spektruma yayılması (Hill ve Kearl, 2011), bu 

toplumsal sorunun çok boyutlu olarak kavramsallaştırılmasına yol açmıştır. İlgili literatüre 

bakıldığında çevrimiçi cinsel tacizin; cinsiyet temelli taciz (gender harassment), istenmeyen 

cinsel ilgi (unwanted sexual attention) ve cinsel zorlama (sexual coercion) olmak üzere üç 

boyutlu bir yapı olarak kavramsallaştırıldığı görülmektedir (Barak, 2005; Van Royen, 

Vandebosch ve Poels, 2015). Üzerinde büyük ölçüde bir uzlaşı bulunan bu üç boyutun 

359 www.izdas.org



  

yanında cinsel birliktelik için şantaj (sextorion), rıza dışı pornografi veya intikam pornosu 

(revenge pornography) gibi boyutlarının olduğunu öne süren araştırmacılar da vardır 

(Buchanan ve Mahoney, 2021). 

Çevrimiçi tacizin boyutlarından biri olarak kabul edilen cinsiyet temelli taciz, bireylerin 

cinsiyetlerini veya cinsel yönelimlerini hedef alan aşağılayıcı, düşmanca, rencide edici ve 

maruz kalan bireyde rahatsızlık uyandıran, olumsuz duygulara neden olan yorumlara, 

mesajlara, uyaranlara işaret etmektedir. Bireylerin cinsiyet kimliklerine yönelen nefret 

söylemleri de bu kapsamdadır. Sadece yazılı uyaranlar değil grafik tabanlı uyaranlar da 

cinsiyet temelli tacize yol açabilir (Dülger, 2021). Cinsiyet temelli taciz, herkesin 

okuyabileceği açık yorumlar yoluyla gerçekleşebileceği gibi sadece maruz kalan bireyin 

görebileceği özel mesajlar aracılığı ile de meydana gelebilir. Sosyal medya platformları, 

sohbet (chat) odaları, forumlar, online oyunlar gibi alanlarda veya dijital iletişim kanallarında 

(e-mail, Whatsapp vb.) bireyler cinsiyet temelli tacize maruz kalabilirler. 

İstenmeyen cinsel ilgi boyutu, en yalın haliyle kişinin hedef alınarak cinsel konulardaki (örn. 

cinsel arzular veya niyetler) ilginin rahatsız edici şekilde ifade edilmesi, yansıtılmasıdır. Bu 

boyutta değerlendirilen davranışlar çoğunlukla kişisel (bireysel) iletişim kanalları yoluyla 

meydana gelmektedir. Bireye cinsel hayatı veya diğer cinsellikle bağlantılı konularda sorular 

yöneltilmesi, bireyin vücuduna ilişkin cinsel çağrışımlı yorumlar yapılması; bireyin cinsel 

içerikli davranışlara davet edilmesi (örn. tekrarlanan karşılıksız buluşma talepleri) veya teşvik 

edilmesi en sık karşılaşılan davranışlardır. Bireyin yönlendirilmeye çalışıldığı cinsel davranış, 

gerçek dünyada gerçekleşebilecek bir davranış olabileceği gibi web kamerasının açılması 

veya siberseks gibi çevrimiçi ortamda gerçekleşmesi mümkün olan eylemlerde olabilir 

(Dülger, 2021). İstenmeyen cinsel ilgi, saldırgan bir tarzda ortaya çıkabileceği gibi davetkar 

bir şekilde de kendini gösterebilir. Yine, cinsel davranışlarda bulunmaya ilişkin davetler 

açıkça ifade edilebileceği gibi ima yoluyla da dillendirilebilir (Barak, 2005). Kilit konu maruz 

kalan bireyin bu davranıştan veya eylemden rahatsız hissetmesidir.  

Temelde çevrimiçi cinsel zorlamanın, çevrimiçi cinsel tacizin diğer boyutlarına kıyasla maruz 

kalan bireyler için daha zorlu bir yaşantı olduğunu söyleyebiliriz. Cinsel zorlama, çevrimiçi 

ortamlarda var olan araçlarla veya bilişim teknolojileri aracılığıyla bireyin cinsel davranışlar 

için baskı altına (fiziksel veya psikolojik) alınmasına yönelik tüm eylemleri (örn. cinsel 

davranışa zorlamaya yönelik tehdit veya şantajlar) kapsayan bir boyuttur (Buchanan ve 

Mahoney, 2021). Çevrimiçi platformlar veya bilişim teknolojileri aracılığıyla meydana gelen 

cinsel zorlama, gerçek dünyada kullanılan tehdit, şantaj gibi yöntemlerle bireye 

yönelebileceği gibi çevrimiçi dünyanın kendine özgü zorlayıcı araçlarıyla da gerçekleşebilir 

(Dülger, 2021). Bireylerin baskı altında hissetmesine yol açabilen ısrarlı siber takip de 

(cyberstalking) cinsel zorlama boyutu altında konumlandırılan davranışlar arasındadır. 

Takipçinin (stalker), yöneldiği bireyi taciz etmek için bilişim teknolojilerini ve çevrimiçi 

araçları kullandığı bu takip çeşidi tekrarlayıcı ve sürekli bir doğaya sahiptir. Çevrimiçi 

ortamlarda dijital ayak izlerinin sürekli izlenmesi; takip edilen bireylerin korku ve endişe 

yaşamasının yanında failin taleplerini yerine getirmesi için üzerinde psikolojik baskı 

hissetmesine yol açabilmektedir (Spitzberg ve Hoobler, 2002).  

 

ÇEVRİMİÇİ CİNSEL TACİZİN YAYGINLIĞI 

Değişen sosyalleşme biçimleri, çevrimiçi olarak geçirilen süredeki artış ve kişilerarası 

iletişimin ağırlığının dijital kanallara kayması ile birlikte çevrimiçi cinsel tacizin yaygınlığının 

her geçen gün daha da arttığı cinsel şiddet alanında çalışan uzmanların üzerinde görüş 

birliğine sahip oldukları noktalardan biridir.  Cinsel şiddetin diğer türlerine kıyasla daha az 

çalışılmakla birlikte çevrimiçi cinsel tacizin yaygınlığını belirlemeye yönelik çalışmalar farklı 
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yaş gruplarında, oldukça geniş aralıklarda yüzdeler ortaya koymaktadır. Yetişkinlerle 

yürütülen çalışmalarda çevrimiçi cinsel tacize maruz kaldığını bildiren yetişkinlerin oranı %6 

ila %59 arasında değişmektedir (Pew Research Center, 2017; Reed vd., 2019). Çevrimiçi taciz 

yetişkinler kadar ergenlerin de sıklıkla karşı karşıya kaldığı istenmeyen yaşantılardan biridir. 

Araştırmalar, ergenlerin %2 ile %30 arasında değişen oranlarda çevrimiçi cinsel tacize maruz 

kaldıklarına işaret etmektedir (Hill ve Kearl, 2011; Taylor, Liu ve Mumford, 021; Ybarra vd., 

2015). Örneğin, 10-15 yaş aralığındaki  1588 ergenin katıldığı çalışmada katılımcıların %15’i 

çevrimiçi ortamlarda cinsel tacize uğradıklarını belirtirlerken, aynı oran yüz yüze şekilde 

gerçekleşen cinsel taciz davranışları için daha düşük bulunmuştur (Mitchell, Ybarra, & 

Korchmaros, 2014).   ABD’de 10-17 yaş aralığındaki ergenlerin yer aldığı bir başka 

çalışmada ise çevrimiçi cinsel tacize uğradığı bildirenlerin oranı ise %11 olmuştur (Jones, 

Mitchell, v Finrkelhor, 2012). 

Çevrimiçi cinsel taciz davranışlarını detaylı inceleyen araştırmalar da gerçekleştirilmiştir. 

Örneğin Taylor, Liu ve Mumford (2021) tarafından yürütülen çalışmaya katılanların %8.1’i 

istenmeyen cinsel yorumlara, şakalar veya jestlere; %7.2’si cinsel içerikli konuşma 

taleplerine, %5.2’si cinsel yaşamı hakkında sorulara ve %4.5’i hakkında cinsel içerikli 

söylentilerin yayılmasına online şekilde maruz kaldıklarını belirtmişlerdir. Avustralya’ da 

yaklaşık 2956 yetişkinin katıldığı çalışmada, katılımcıların yaklaşık üçte biri cinsel içerikli 

istenmeyen mesajlar, yorumlar veya elektronik postalar aldıklarını ifade etmişlerdir (Powell 

ve Henry, 2016). Üniversite öğrencilerinin katıldığı bir çalışmada katılımcıların %58.7’sinin 

istemedikleri halde cinsel içerik görseller aldıkları belirlenmiştir (Finn, 2004). Crofts, Lee, 

McGovern ve Milivojevic (2015) tarafından yapılan araştırmaya katılan gençlerin %20’si 

diğer bireyin rızası dışında cinsel içerikli mesajlar gönderdiklerini belirtirlerken, onay 

almadan görsel gönderenlerin oranı %6 olarak bulunmuştur. Üniversite öğrencilerinin 

katıldığı bir başka çalışmada katılımcıların % 83.8’ i en az bir kez çevrimiçi cinsel tacize 

maruz kaldıklarını bildirmişlerdir (Buchanan ve Mahoney, 2021).   

 

RİSK FAKTÖRLERİ 

Tüm gelişimsel dönemlerden, tüm cinsiyetlerden ve cinsel yönelimlerden bireyler çevrimiçi 

cinsel tacize maruz kalabilmektedir. Ancak bazı gruplar için çevrimiçi cinsel tacize maruz 

kalma riski daha yüksektir (Dahlqvist ve Gadin, 2018; Taylor, Liu ve Mumford, 2021). Gerek 

ergenlerle gerekse yetişkinlerle yürütülen araştırmalar; kız ergenlerin, kadınların ve LGBTİ+ 

bireylerin diğer heteroseksüel erkeklere kıyasla daha yüksek çevrimiçi cinsel taciz riski ile 

karşı karşıya olduklarının altını çizmektedir (Douglass, Wright, Davis ve Lim, 2018; Gámez-

Guadix, Almendros, Borrajo ve Calvete, 2015; Staude-Müller, Hansen ve Voss., 2012; Vitis 

ve Gilmour, 2017). Örneğin ABD’ de gerçekleştirilen bir çalışmada katılımcıların %8’i ısrarlı 

siber takibe uğradıklarını belirtirlerken; kadınların erkeklerden iki kat, LGBTİ bireylerin ise 

dört kat daha fazla siber takip riski altında oldukları tespit edilmiştir (Lenhart, Ybarra, 

Zickuhr ve Price-Feeney, 2016). Yine ABD’de üniversite öğrencilerinin katıldığı bir 

çalışmada erkek öğrencilerin %32.1’i, kadın öğrencilerin %46.3’ü ısrarlı siber takibe maruz 

kaldıklarını belirtmişlerdir (Reyns, Henson ve Fisher, 2012). Üniversite öğrencileri ile 

İngiltere’ de yürütülen bir çalışmada ise  erkek öğrencilerin %64’ü, kadın öğrencilerin ise 

%88’ i son bir yıl içerisinde en az bir kez çevrimiçi cinsel tacize maruz kaldıklarını 

bildirmişlerdir (Buchanan ve Mahoney, 2021). Almanya’da 9000 civarında katılımcı (10-50 

yaş aralığında) ile yürütülen çalışmada kadınların başta ısrarlı siber takip olmak üzere 

çevrimiçi cinsel taciz davranışlarına maruz kalma riskinin yüksek olduğuna dikkat 

çekmektedir (Staude-Müller, Hansen ve Voss., 2012). Lise öğrencilerinin katılımıyla 

gerçekleştirilen çalışmalarda benzer bulgulara ulaşmıştır. Örneğin Hill ve Kearl’ ın (2011) 
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çalışmasına katılan lise öğrencisi kızların %36’sı, erkek öğrencilerin ise %24’ü çevrimiçi 

cinsel tacize maruz kaldıklarını belirtmişlerdir. 

Tarihsel gelişim perspektifinden bakıldığında, başlarda çevrimiçi cinsel tacizin daha çok 

çocukları hedef alan bir eylem olarak görüldüğü ancak zaman içinde genişleyen araştırmalarla 

birlikte çocukların yanı sıra gençlerin ve yetişkinlerinde online cinsel taciz riski altında 

olduğunu göstermektedir (Baumgartner, Valkenburg ve Peter, 2010; Taylor, Liu ve Mumford, 

2019). Baumgartner, Valkenburg ve Peter (2010) tarafından Hollanda’ da gerçekleştirilen bir 

çalışmadan yetişkin kadınların %6.7’si, yetişkin erkeklerin %4.6’sı, kız ergenlerin %19.1’i ve 

erkek ergenlerin %5.6’sı son altı ay içinde en az bir kez online cinsel tacize maruz kaldıklarını 

bildirmişlerdir. ABD’ de yürütülen bir çalışmada 18-24 yaş aralığındaki genç kadınların 

çevrimiçi cinsel taciz riski ile en fazla karşı karşıya kalan grup olduğu belirlenmiştir (Pew 

Research Center, 2017). Staude-Müller ve ark. (2012) tarafından tamamlanan araştırmanın 

bulguları da benzerdir. Staude-Müller ve ark. (2012) çevrimiçi cinsel taciz bakımından en 

yüksek risk altında olan grubun 16-25 yaş aralığındaki genç kızlar ve genç kadınlar olduğunu 

bulmuşlardır. Henry ve Powell’ ın (2016) çalışmaları da bu bulgularla paraleldir. Avustralya’ 

daki çalışmaya göre 18-24 yaş aralığındaki gençlerin %72’ si en az bir kez çevrimiçi cinsel 

tacize uğramışlardır (Henry ve Powell, 2016). Avustralya’ da yürütülen bir başka çalışmada 

kadın olmak, LGBTİ+ olmak ve 20-24 yaş aralığında yer almak cinsel taciz riskini arttıran 

faktörler olarak bulunurken; ilerleyen yaşların ve heteroseksüel cinsel yönelim bu riski 

azalttığı belirlenmiştir (Douglass, Wright, Davis ve Lim, 2018). Türkiye’de, Temur-

Şimşekcan (2018) tarafından çeşitli yaş gruplarından 550 kadının katılımıyla yürütülen 

çalışmanın bulguları da kadınların kendilerini çevrimiçi ortamlarda güvende 

hissetmediklerine işaret etmektedir. Katılımcıların yaklaşık %70’i internette kendilerini 

güvende hissetmediklerini ifade etmişlerdir. Yine katılımcıların yarısından fazlası istenmeyen 

mesajlar alma, cinsel içerikli mesajlar/görüntüler iletilmesi, cinsel tehdit, saldırgan kur 

davranışına maruz kalma, profilinin takip edilmesi ve onayları dışında bilgilerin yayılması 

gibi taciz davranışlarına çevrimiçi ortamlarda maruz kaldıklarını bildirmişlerdir. Dünya 

genelindeki araştırmalara benzer şekilde 18-30 yaş aralığındaki katılımcıların bu tür 

davranışlara maruz kalma oranları diğer yaş gruplarına oranla anlamlı ölçüde daha yüksek 

bulunmuştur (Temur-Şimşekcan, 2018).  

Tacizcilerin Profilleri 

Çevrimiçi cinsel tacize kadınların daha fazla maruz kaldığı hatırlandığında, tacizcilerin 

çoğunlukla erkekler olması pek de şaşırtıcı değildir (Holt, Bossler, Malinski, ve May, 2016; 

Ritter, 2014; Tang, Reer, ve Quandt, 2019). Bir başka deyişle çevrimiçi iletişim kanallarının 

bireylere cinsiyetlerini gizleme/saklama imkanı vermesine karşın gerçek dünyada yaygın olan 

toplumsal cinsiyet kalıp yargıları çevrimiçi ortamlarda da kendini göstermektedir (Ritter, 

2014). Hatta genel olarak bireylerin çevrimiçi ortamlarda yüz yüze iletişim halindeyken dile 

getiremeyecekleri şeyleri ifade etmeleri, kişisel ve sosyal sınırlardan bağımsız daha rahat 

davranmaları olarak tanımlanan çevrimiçi disinhibisyon etkisi (the online disinhibition effect) 

nedeniyle çevrimiçi ortamlarda cinsel taciz davranışlarının arttığı kabul edilmektedir (Suler, 

2004).Bu etkiyle çoğunlukla erkekler olmak üzere bireylerin gerçek dünyada yapmadıkları 

davranışları (örn. müstehcen veya cinsel içerikli görüntülerin mesaj yoluyla iletilmesi) 

çevrimiçi araçlarla gerçekleştirdikleri ve başta kadınlar olmak üzere tüm kullanıcılar için 

rahatsız edici bir ortam yarattıkları bildirilmektedir (Buchanan ve Mahoney, 2021). 

Disinhibisyon etkisi, internet kullanıcılarının daha az savunmacı olmasına, daha doğal 

davranmasına neden olmaktadır. Bu etkinin en az anonimlik, görünmezlik, kolay uzaklaşma, 

göz teması olmaması gibi internete özgü diğer güçlü faktörlere benzer şekilde  bireylerin 

davranış düzenleme/belirleme süreçlerinde yaygın sosyal norm ve standartların kullanımını 

azalttığı öne sürülmektedir (Barak, 2005). 
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Cinsiyetten bağımsız olarak çevrimiçi cinsel taciz davranışlarından bulunma ile ilişkili olduğu 

saptanan çeşitli psiko-sosyal değişkenlerde mevcuttur. Özellikle sosyal baskınlık yöneliminin 

ve düşmanca cinsiyetçilik eğilimlerinin bireylerin çevrimiçi ortamlarda cinsel taciz içeren 

davranışlarda bulunmasını yordadığına dair güçlü bulgular vardır (Tang ve Fox, 2016; Tang, 

Reer ve Quandt, 2020). Yine özellikle karanlık üçlü olarak da anılan kişilik özelliklerinin; 

narsisizm, makyavelizm ve psikopatinin çevrimiçi ortamlardaki cinsel taciz davranışlarını 

yordadığını belirten çok sayıda çalışma bulunmaktadır (Buckels, Trapnell, ve Paulhus, 2014; 

Pina, Holland ve James, 2017; Smoker ve March, 2017; Tang, Reer ve Quandt, 2020).  

 

ÇEVRİMİÇİ CİNSEL TACİZİN MEYDANA GELDİĞİ DİJİTAL PLATFORMLAR 

Konuyla ilgili araştırmalar online cinsel tacizin çoğunlukla sosyal medya aracılığı ile 

gerçekleştirildiğine işaret etmektedir (Scarduzio, Sheff ve Smith, 2018; Douglass, Wright, 

Davis ve Lim, 2018). Çevrimiçi cinsel taciz vakalarının yaklaşık dörtte üçünün sosyal medya 

platformlarında meydana geldiği tahmin edilmektedir. Sosyal medya platformlarının yanında, 

sırasıyla forum siteleri, mesajlaşma uygulamaları, online oyunlar, elektronik postalar, 

arkadaşlık uygulamaları bireylerin cinsel tacize uğradıkları diğer dijital kanallar olarak 

bulunmuştur (Pew Research Center, 2020).  İnternetin yol açtığı “dijital devrim” yeni bir 

sosyalleşme kültürünün ve pratiğinin oluşmasına ön ayak olmuştur (Henry, Flynn ve Powell, 

2020). Kameralı telefonların ulaşılabilirliği ile hızla yaygınlaşan görüntü tabanlı iletişim 

(görüntülü konuşmalar) (Katz ve Crocker, 2015); kullanıcılarını yaşamlarını 

yayınlamaları/paylaşmaları için teşvik eden sosyal medya platformlarının neredeyse evrensel 

bir fenomene dönüşmesi kamusal ve özel hayat arasındaki ayrımın netliğinin kaybolmasına 

yol açmıştır (Boyd, 2010). Sosyal medya platformlarının ve sosyal uygulamaların sunduğu 

ulaşılabilirlik yabancıların yanı sıra kişisel ve profesyonel bağlantılarımız olan bireylerin de 

cinsel tacizlerini mümkün kılmaktadır (Scarduzio, Redden ve Fletcher, 2021). 

Son yıllarda sosyal medya platformları yaşamlarımızın ayrılmaz bir parçası aynı zamanda 

insanlarla bağlantı kurmamızın en önemli aracı haline gelmişlerdir. Bu platformlar bir yandan 

bireyler arasında etkin ve hızlı iletişimi kolaylaştırırken diğer yandan da bireyleri rahatsız 

edecek içeriklerinde dolaşıma girmesine neden olabilmektedir (Kite, Gable ve Filippelli, 

2010). Günümüzde çok çeşitli sosyal medya platformlarının var olduğunu ve hızla artmaya 

devam ettiklerini söyleyebiliriz. Araştırmaların bu hıza ayak uydurması mümkün olmamakla 

birlikte, var olan literatür Twitter, Facebook, GroupMe, Snapchat, Tinder, Instagram, Flicker, 

WhatsApp, Skype, Badoo gibi platformlarda bireylerin çevrimiçi cinsel tacize maruz 

kalabildiğini göstermektedir (Hassan, Unwin ve Gardezi, 2018;Kamaku ve Mberia, 2018; 

Ringrose, J., Regehr, K., & Whitehead, 2021; Vitis, 2021; Wegge vd., 2015) 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ  

Günlük yaşantımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen dijital teknolojiler arkadaşlarımızla, 

ailelerimizle ve ihtiyaç duyduğumuz kişilerle bağlantı halinde kalma ve sosyalleşme 

konusunda neredeyse sınırsız olanaklar sunmaktadır. Bu teknolojiler ve beraberinde yaratılan 

çevrimiçi dünya her geçen gün sosyal gelişimimizin ve benlik inşamızın daha önemli bir 

parçası haline gelmektedir (Valkenburg ve Peter, 2011).  Dijital teknolojiler eğitimden 

sağlığa, bilgiye ihtiyaç duyulan hemen hemen tüm alanlarda insan yaşamında olumlu 

gelişmelere yol açmakla birlikte karanlık bir taraf da vardır. Birçok cinsel şiddet failinin; 

bireylerin üzerinde hakimiyet kurmak, kontrol sağlamak ve güçlerini dayatmak için dijital 

kanalları ve teknolojileri kullandıkları bilinmektedir (Henry, Flynn ve Powell, 2020). Bu 

çerçevede çevrimiçi dünyanın özellikle bazı gruplar için tehlikeli ve kırıcı olabileceği 
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beklenen aksine herkesin eşit ve güçlü olmasına olanak sağlamaktan gibi işlevden uzak 

olduğu; kadınlar, LGBTİ+ bireyler gibi grupların daha zayıf hissetmesine, aşağılanmasına ve 

ayrımcılığa maruz kalmasına yol açabildiği görülmektedir. Bir başka deyişle gerçek dünyada 

sıklıkla karşılaştığımız cinsel taciz gibi birçok saldırgan davranış çevrimiçi dünyada da 

karşımıza çıkmaktadır. Anonimlik gibi, disinhibisyon etkisi gibi internete özgü nitelikler, bu 

mecrayı hukuk dışı ve etik olmayan davranışlara yatkın bireyler için daha da uygun bir hale 

getirmektedir (Barak, 2005). 

Çevrimiçi dünyada yasal prosedürlerin veya hukuki yaptırımların uygulanmasının oldukça zor 

olduğunun farkında olmakla birlikte, bu toplumsal sorunun yaygınlığını azaltmaya yönelik 

atılabilecek adımlar da olduğuna inanılmaktadır (Scarduzio, Sheff ve Smith, 2018). Atılacak 

ilk adımlar düşmanlık, baskınlık, tehdit ve şiddet içeren internet kültüründe; şiddetin her türlü 

formunun reddine ilişkin kararlı, kapsamlı ve tutarlı mesajların daha görünür olmasına 

yönelik olabilirler. Konuya ilişkin sosyal normların ve davranış standartlarının değişmesinin 

internet kullanıcıların çevrimiçi cinsel taciz özelinde cinsel şiddete yönelik tutumlarını da 

etkileyecektir. İnternet kültüründe bu tür değişimlerin kolay olmayacağı açıktır, ancak iyi 

tasarlanacak ve etkin bir biçimde uygulanacak uzun soluklu eğitsel müdahalelerin başarı 

olasılığını arttırdığına dair geniş bir literatür desteği olduğu unutulmamalıdır. 

Türkiye özelinde bakıldığında ise bireylerin internette ve sosyal medya platformlarında 

geçirdikleri süreler, online cinsel tacizin görülme sıklığındaki hızlı artış, değişen iletişim ve 

sosyalleşme biçimleri/alışkanlıkları göz önünde bulundurulduğunda cinsel şiddetin görece 

yeni bu formunun ülkedeki yaygınlığını, mağdurlarda yarattığı etkileri, bireylerin karşıt 

tepkilerini ortaya koymayı amaçlayan daha geniş ölçekli araştırmalara ve konunun önleme 

çalışmalarının kapsamına alınmasına yönelik ihtiyaç kolaylıkla fark edilmektedir. Ayrıca 

çevrimiçi cinsel taciz içeren davranışlar konusunda kültürümüze özgü bir farklılaşmanın olup 

olmadığını belirleyebilmek için alanda daha fazla sayıda ve farklı gelişimsel gruplara 

odaklanan araştırmalar yapılmasına gereksinim duyulmaktadır. Konunun ciddiyeti ve 

yaygınlığı göz önünde bulundurulduğunda cinsel şiddetin bu yeni yüzüne dair farkındalığın 

başta okul psikolojik danışmanlarının, bilişim teknolojileri ve ruh sağlığı uzmanlarının 

destekleriyle küçük yaşlardan itibaren inşa edilmesinin koruyucu bir rol oynayabileceğine 

inanılmaktadır. 
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ÖZET 

Böcekler bir milyonun biraz üzerinde tür sayısı ile yeryüzündeki tanımlanmış mevcut türlerin 

oldukça büyük kısmını oluşturan bir organizma grubudur. Bu tür sayısı ile tüm hayvanlar 

arasında en zengin takson olarak muazzam bir biyoçeşitlilik sergilerler ve doğada devasa bir 

biyokütleyi temsil ederler. Böcekler canlı ve cansız çevreye sınırsız sayıda fayda sunmaktadır. 

Biyolojik kontrol ajanı olarak yararlanılmakta, Dünya’nın birçok bölgesinde insanlar ve diğer 

canlılar için besin kaynağı olarak kullanılmakta (entomofaji), tozlaşmada görev almakta, geri 

dönüşümde önemli rol oynamakta ve tıbbi amaçla kullanılmaktadır.  Böceklerin ya da böcek 

türevli ürünlerin önleyici veya tıbbi amaçlı kullanımı ‘entomoterapi’ olarak 

adlandırılmaktadır. Dünyanın birçok yerinde toplumun farklı kesimleri, böcekleri besin ve 

mediko-entomolojik ilaç olarak kullanmaktadır.  Çin’de yaklaşık 3000 yıldır böcekler tedavi 

amaçlı tercih edilirler. Bu amaçla en fazla kullanılan böcek takımları Coleoptera, 

Hymenoptera, Orthoptera ve Homoptera’dır.  Farklı gelişim evreleri ve vücut kısımlarının 

neredeyse tamamı besin olarak tüketilmekte ve tıpta da tedavi amaçlı kullanılmaktadır. 

Hymenoptera takımına ait Apis mellifera L., Formica rufa L., Formica fusca L.,  Oecophylla 

smaragdina Fabricius, Atta spp. Fabricius,  Dasymutilla occidentalis L. türleri biyomedikal 

özellikleri nedeniyle insanlar tarafından yaygın olarak kullanılmıştır. Son yıllarda bir dizi 

çalışma, belirli böcek türlerinin, ürünlerinin ve gelişim aşamalarının terapötik değerine dikkat 

çekmiştir. Örneğin, bu takıma ait türler genel olarak immünolojik, analjezik, antibakteriyel, 

idrar söktürücü, anestezik ve anti-romatizmal tedaviler için geleneksel tıpta ve modern tıpta 

yaygın kullanım alanına sahiplerdir. Özelde Hymenoptera genelde ise tüm böcek grupları ve 

ürünleri, ilaç olarak değerli kaynaklar olarak görülse de, bu anlamdaki değerlerini kanıtlamak 

için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.  Ayrıca terapötik açıdan önemli türlerin incelenmesi, 

ekonomik yan ürünleri belirlememizi sağlayabileceği gibi doğal kaynakların sürdürülebilir bir 

şekilde kullanmanın yollarını geliştirmesine de izin verecektir. 

Anahtar Kelimeler: Entomofaji, Entomoterapi, Hymenoptera, Insecta. 

 

ABSTRACT 

Insects are a group of organisms that make up the majority of the existing species identified 

on earth, with a species number of just over a million. Being the richest taxon among all 

animals with this number of species, they exhibit tremendous biodiversity and represent a 

huge biomass in nature. Insects offer unlimited benefits to the living and non-living 

environment. They can be used as, biological control agent, food source for humans and other 

living things in many parts of the world (entomophagy), polinators, play an important role in 

recycling and used for medical purposes. The preventive or medicinal use of insects or insect-

derived products is called 'entomotherapy'. In many parts of the world, different segments of 

the society use insects as food and medico-entomological medicine. Insects have been 
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preferred for therapeutic purposes for about 3000 years in China. The mostly used insect 

orders for this purpose are Coleoptera, Hymenoptera, Orthoptera and Homoptera. Almost all 

of the different developmental stages and body parts are consumed as food and are also used 

in medicine for therapeutic purposes. Apis mellifera L., Formica rufa L., Formica fusca L., 

Oecophylla smaragdina Fabricius, Atta spp. Fabricius, Dasymutilla occidentalis L. belonging 

to the order Hymenoptera species have been widely used by humans due to their biomedical 

properties. A number of studies in recent years have drawn attention to the therapeutic value 

of certain insect species for their products and stages of development. For example, species 

belonging to this order are widely used in traditional medicine and modern medicine for 

immunological, analgesic, antibacterial, diuretic, anesthetic, and anti-rheumatic treatments in 

general. Although, Hymenoptera in particular and all insect groups and their products in 

general are seen as valuable sources of medicine, more studies are needed to prove their value 

in this sense. In addition, the study of therapeutically important species will allow us to 

identify economic side products as well as allow us to develop ways to use natural resources 

sustainably. 

Keywords: Entomophagy, Entomotherapy, Hymenoptera, Insecta. 

 

GİRİŞ 

Böcekler bir milyonun biraz üzerinde tür sayısı ile yeryüzündeki tanımlanmış mevcut türlerin 

oldukça büyük kısmını oluşturan bir organizma grubudur. Bu tür sayısı ile tüm hayvanlar 

arasında en zengin takson olarak muazzam bir biyoçeşitlilik sergilerler ve doğada devasa bir 

biyokütleyi temsil ederler. Böcekler canlı ve cansız çevreye sınırsız sayıda fayda sunmaktadır. 

Biyolojik kontrol ajanı olarak yararlanılmakta, Dünya’nın birçok bölgesinde insanlar ve diğer 

canlılar için besin kaynağı olarak kullanılmakta (entomofaji), tozlaşmada görev almakta, geri 

dönüşümde önemli rol oynamakta ve tıbbi amaçla kullanılmaktadır. Dünyanın birçok yerinde 

toplumun farklı kesimleri, böcekleri besin ve mediko-entomolojik ilaç olarak kullanmaktadır. 

Artan dünya nüfusu ve giderek artan talepte birlikte, hayvancılık, kümes hayvanları ve 

balıklardan yeterli protein üretimi, gelecek için ciddi zorluk teşkil etmektedir.     

Entomofaji terimi, böceklerin yiyecek olarak kullanılmasını ifade etemktedir. Böcekler, 

dünyanın birçok kültüründe geleneksel bir gıda kategorisini temsil etmektedir. Van Huis 

(2003) Sahra Altı Afrika'da yüksek oranda besleyici yaklaşık 250 yenebilir böcek türü 

olduğunu bildirmiştir; Ramos-Elorduy (2004) Meksika'da yaklaşık 535 yenilebilir tür 

kaydetmiştir. Dünya çapında, özellikle gelişmekte olan ülkelerde yaklaşık 1.900 yenilebilir 

böcek türü rakamına ulaşılmıştır (Mitsuhashi, 2008). Aslında, böcekler genellikle değerli 

protein, faydalı yağ, nispeten az miktarda karbonhidrat, bol lifli malzeme, mineraller ve 

vitaminler içeren sağlıklı ve dengeli bir gıda maddesi olarak kabul edilmektedir (Bukkens, 

1997; Omotoso, 2006; Chen ve ark., 2010 ; Chakravorty ve ark., 2011b). Böceğin proteini, 

çevre dostu bir protein kaynağı olarak kabul edilmekte ve sıklıkla eko-protein olarak 

etiketlenmektedir (Meyer-Rochow ve ark., 2013). Ayrıca, yenebilir böcekler, yetişkinler ve 

bunların larvaları, yani tırtıllar ve kurtçuklar, en ucuz hayvansal protein kaynaklarından birini 

oluşturmaktadır (Chavunduka, 1975; DeFoliart, 1995; Paoletti ve ark., 2003; Banjo ve ark., 

2006; Meyer-Rochow ve ark., 2013). Böcekler birçok tropik ülkede insan beslenmesinin bir 

parçasını oluşturmasına karşın batı ülkelerinde entomofaji, tropik ülkelerdeki ilkel insanlar 

tarafından tercih edilen tuhaf bir alışkanlık olarak kabul edilmektedir. Hindistanda düzinelerce 

kabile topluluğu böcekleri acil bir gıda kaynağı olarak değil, gerçek ve değerli bir gıda 

maddesi olarka görmekte ve entomofaji uygulamaktadır (Meyer-Rochow ve ark., 2013). 

Yenilebilir böcekler, insan tüketimi için ticari olarak yetiştirilmenin yanısıra, çoğu vahşi 

doğadan hasat edilmektedir. Besin olarak kullanılan böceklerde sadece hangi tür olduğu değil, 
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aynı zamanda gelişim evresi, mevsimsel olarak bulunma durumları, protein kalitesi, amino 

asit profilleri ve sindirilebilirlilikleri diyet kompozisyonun önemli belirleyicileri olmaktadır 

(Ekpo, 2011; Chakravorty ve ark., 2011a). Yenilebilir böcekler birçok biçimde kaynatılarak, 

kızartılarak, kurutularak ve toz haline getirilerek veya başka herhangi bir hazırlık biçiminde 

tüketilebilmektedir. Beslenme ve tedavi amacıyla en fazla kullanılan böcek takımları 

Coleoptera, Hymenoptera, Orthoptera ve Homoptera’dır (Zengin ve Karaca, 2017).  

Hymenopteraya ait bazı türler değerli besin kaynağı olarak görülmektedir. Bu takıma ait türler 

Kasım- Şubat ayları arasında daha sınırlı sayıda olmasına karşın karınca gibi yıl boyunca 

yaygın yenilebilir türlere sahiptir. Macrotermes bellicosus Smeathman (termit) türü 

Nijerya’da tercih edilen yenilebilir böcek türlerinden birisidir. Bu tür tahıllardaki temel 

sınırlayıcı amino asit olan lizin eksikliğini gidermektedir (Bukkens, 1997). Böceklerin yağ 

içerikleri de türler arsında farklılık göstermektedir. En yüksek değere sahip olan türlerden biri 

yine termitlerdir (Bukkens, 1997). Apis mellifera L. (bal arısı) gibi böcekler, yan ürünleri 

nedeniyle çok uzun süredir evcilleştirilmiş olmalarının yanısıra kendileri de yenmektedir 

(Huis, 2013). Kuzey- Doğu Hindistandaki Nyishi ve Galo kabileleri tarafından Hymenoptera 

takımına ait 15 tür (Oecophylla smaragdina, Xylocopa sp., Apis sp., Apis seranası, Vespa 

oryantal, Eumenes sp., Polistes sp., Vespa sp.) yiyecek olarak kullanılmaktadır (Chakravorty 

ve ark.,  2011a).  

Birçok böceğin besleyici değeri yüksek, lezzetli bir gıda ürünü olarak tanımlanmasının yanı 

sıra, sağlığı geliştirici özelliklere de sahip olduğu düşünülmektedir. Böceklerin ya da böcek 

türevli ürünlerin önleyici veya tıbbi amaçlı kullanımı ‘entomoterapi’ olarak 

adlandırılmaktadır (Costa-Neto, 2002, 2005). Çin’de yaklaşık 3000 yıldır böcekler tedavi 

amaçlı kullanılmaktadır (Posey, 1986; Dossey, 2010). Hymenoptera takımına ait Apis 

mellifera L., Formica rufa L., Formica fusca L., Oecophylla smaragdina Fabricius, Atta spp. 

Fabricius,  Dasymutilla occidentalis L. türleri biyomedikal özellikleri nedeniyle insanlar 

tarafından yaygın olarak kullanılmıştır. Bangladeş’te Hymenoptera takımına ait yedi tür besin 

ve tadavi amaçlı tüketilmektedir (Dev ve ark., 2020). Höyük oluşturan kırmızı ağaç karıncası 

Formica rufa, iyileştirici özellikleri nedeniyle İsveç'te yaygın olarak kullanılan türlerden 

biridir (Svanberg, 2019). Hem karınca yuvaları hem de karıncaların kendileri gut ve 

romatizmaya iyi geldiği düşünüldüğü için kullanılmıştır. Formik asit (CH2O2) kırmızı ağaç 

karıncaları tarafından alarm feromonu olarak yırtıcılara karşı savunmada ve potansiyel olarak 

avın yakalanmasına yardımcı olmak için kullanılmaktadır (Löfqvist, 1976; Wickman, & 

Johan, 1946). İsveç’te yıl boyunca sağlıklı kalmak için, ilkbaharın başlarında bir karınca 

yuvası karıştırılarak tahriş olmuş karıncaların püskürttüğü formik asit dumanını 

solunmaktaydı (Cederroth, 2014). İlkbaharda yuvadan ayrıldığı gözlemlenen ilk karıncalar, 

uyuz gibi çeşitli cilt hastalıklarını tedavi etmek için kullanılmaktaydı. Yine formik asit siğil 

tedavisinde yaygın bir kullanıma sahipti. Gelişmekte olan ülkelerde, özellikle üreme 

çağındaki çocuklarda ve kadınlarda demir ve çinko eksiklikleri yaygındır: Yaklaşık 2 milyar 

insan çinko eksikliğine sahiptir ve 1 milyar insanda ise demir eksikliği anemisi vardır (Müller 

& Krawinkel 2005). Önemli mikrobesinler olan çinko ve demir termitlerde (Formica fusca 

L.,) çok yüksek miktarda bulunmaktadır ve Kenya’daki Luo kabilesi tarafından yaygın bir 

şekilde besin olarak tüketilmektedir. (Christensen ve ark., 2006; Müller & Krawinkel 2005). 

Günümüzde böcekler genel olarak immünolojik, analjezik, antibakteriyel, idrar söktürücü, 

anestezik, ve anti-romatizmal tedaviler için geleneksel tıpta ve modern tıpta yaygın olarak 

kullanılmaktadır (Chakravorty ve ark., 2011a). 
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SONUÇ ve ÖNERİLER 

Böcekler Dünya üzerinde tanımlanmış en yüksek tür sayısına sahip canlı grubudur. Bu devasa 

biyokütle geçmiş çağlardan bu yana hem besin olarak hem de alternatif tıpta kullanılmıştır. 

Günümüzde ise özellikle bazı kültürlerde yaygın olarak besin olarak tüketilmekte ve hem 

geçmişten gelen geleneksel tıp tedavilerine devam edilmekte hem de modern tıpta 

kullanılmaktadır. Entomofaji teşvik edilmelidir. Yararları açıktır: böceklerin çoğu 

besleyicidir, hızla ürer, bakımı kolaydır ve genellikle atık malzemeyle beslenmesi 

mümkündür (Meyer-Rochow ve ark., 2013). Hızla artan dünya nüfusu, doğal kaynakların 

azalması ve batılılaşma'nın artan etkisi ile entomofajinin ve entomoterapinin geleneksel 

bilgeliği kaybolma riski altındadır. Bu bağlamda böcek biyoçeşitliliği çalışmalarına olan 

ihtitacın gittikçe artmaktadır.  Bununla birlikte, böceklerden elde edilen demir ve çinkonun 

biyoyararlanımını belirlemek için ek çalışmalara ihtiyaç vardır (Huis, 2013). Ayrıca, ilaç 

olarak değerli kaynaklar olarak görülse de, bunların ilaç olarak değerini kanıtlamak için bu 

konuda daha fazla çalışma gerekmetedir. Ayrıca terapötik açıdan önemli türlerin incelenmesi, 

ekonomik yan ürünleri belirlememizi sağlayabileceği gibi doğal kaynakların sürdürülebilir bir 

şekilde kullanmanın yollarını geliştirmesine izin verecektir. 
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ÖZET 

Tarihi, kültürel ve sosyal açılardan değerlendirildiğinde zengin bir birikime sahip olan 

Anadolu binyıllar boyunca önemini korumuştur. Anadolu coğrafyasına ve kültürüne 

tanımlanan bu süreç kapsamında birçok uygarlığa da ev sahipliği yapmıştır.  

Özellikle Anadolu toprakları Neolitik Çağda gelişmiş uygarlık seviyelerine ulaşmıştır. Bu 

döneme tarihlenen en önemli yerleşim merkezlerinden birisi de hiç şüphesiz Çatalhöyük ve 

çevresidir. Neolitik Çağa ait sayısız arkeolojik belge ve buluntularla insanlık tarihi hakkında 

bilgi veren Çatalhöyük hem mekânsal anlamda hem de kültürel anlamda oldukça büyük önem 

taşımaktadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde antik dönemden günümüze kadar kültürel bir 

başyapıt konumunda olan Çatalhöyük kazı alanında bulunan üretimlerden yola çıkılarak 

özgün ekslibris uygulamaları yapılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Antik Dönem, Neolitik Dönem, Çatalhöyük, Baskıresim, Ekslibris 

 

ABSTRACT 

Anatolia, which has a rich accumulation when evaluated from historical, cultural and social 

aspects, has maintained its importance for millennia. It has also hosted many civilizations 

within the scope of this process, which is defined in Anatolian geography and culture. 

Especially Anatolian lands reached advanced civilization levels in the Neolithic Age. One of 

the most important settlements dating to this period is undoubtedly Çatalhöyük and its 

surroundings. Çatalhöyük, which provides information about the history of humanity with 

numerous archaeological documents and finds from the Neolithic Age, is of great importance 

both spatially and culturally. From this point of view, original exlibris applications were made 

based on the productions found in the Çatalhöyük excavation area, which has been a cultural 

masterpiece from ancient times to the present. 

Keywords: Antiquity, Neolithic Period, Çatalhöyük, Printmaking, Exlibris 

 

GİRİŞ 

Kültürel Bir Başyapıt Olarak Çatalhöyük Teması Üzerine  

Antik dönemden günümüze kadar geçen sürede insanlık tarihi ve kültürü açısından 

değerlendirildiğinde oldukça önemli coğrafyalardan ve üretimlerden söz edebilmek 

mümkündür. Özellikle haklarında yazılı kaynakların olmadığı ve bilgilerin sadece arkeolojik 
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buluntularla sağlandığı dönemlere tarihlenen Çatalhöyük kültürü Anadolu’da Neolitik Çağ’da 

en önemli temsil alanlarından biri olarak değerlendirilmektedir. 

 

      

Resim 1-2: Çatalhöyük İllüstrasyonu ve Kazı Alanı 

 

Bu açıdan değerlendirildiğinde, Çatalhöyük bir kültürel miras olarak, sanat tarihi, kültür tarihi 

ve arkeolojiyle ilgilenen herkesin belleğinde bir imge oluşturmuş dünyaca bilinen en eski 

arkeolojik alanlardan biridir (Öztürk, 2017: 27). Neolitik Çağda (M.Ö. 8000-5500) gezginci 

yaşamdan yerleşik hayata geçen insanoğlu, Anadolu kültür tarihinin köklerini aydınlatan ve 

medeniyetlerin gelişmesine katkı sağlayan en önemli yerleşim merkezlerinden birisi olan 

Çatalhöyük aracılığı ile görkemli ve şaşırtıcı buluntularıyla geçmişin yaşam izlerini 

günümüze kadar gelmesini sağlamıştır. Çatalhöyük toplumu ürettikleri eserlerine kültürlerini, 

yaşam biçimlerini ve inançlarını pişmiş topraktan yapılmış heykelciklere, süs eşyalarına ve 

günlük kullanım eşyası olan çanak-çömleklere yansıtmıştır. Bu eserlerin yanı sıra buluntular 

içerisinde günümüz mühürlerinin atası sayılabilecek damga mühürler bulunmuştur 

(Küçükkavas, 2019: 1). 

Çatalhöyük’de yapılan ilk araştırmalar sonucunda ilk iskânın günümüzden 9000 yıl önce 

gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Höyük yaklaşık 13.6 hektarlık bir alan kaplamakta olup, en 

gelişmiş tabakasında 3500-8000 kişinin yaşadığı zamana göre kent tanımlaması yapılabilecek 

bir yerleşmedir (Yaylalı, 2010). Çatalhöyük yerleşkesi, Konya’nın 52 km. güneydoğusunda, 

Çumra İlçesi’nin 11 km. kadar kuzeyinde yer almaktadır. Biri doğuda diğeri batıda olmak 

üzere yan yana iki höyükten oluşan bu yerleşim alanında doğudaki höyük Neolitik Çağa, 

batıdaki ise Kalkolitik Çağa tarihlendirilmektedir. Çatalhöyük yerleşmesi, Çumra Ovası’nı 

sulayan Çarşamba Çayı’nın kıyısına kurulmuş; yaklaşık 450 x 275 metre boyutlarında bir 

höyüktür. Denizden 980 m. ova seviyesinden ise 17,5 metre yükseklikte yer alır. Höyüğün 

kültür toprağı dolgusu 21 metredir Çatalhöyük, 1958 yılında James Mellaart tarafından Konya 

Ovası’nda yürütülen yüzey araştırmalarında keşfedilmiş; 1961-1963 ve 1965 yıllarında kazı 

çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca 1993 yılından bu yana Profesör Ian Hodder başkanlığında 

uluslararası bir arkeoloji ekibi ile yeni kazılar ve araştırmalar yapılmaktadır (Mellaart, 2003; 

Hodder, 2006-2007 ve 2014). 

Neolitik Çağ, Anadolu’nun farklı bölgelerinde zaman ve uygarlığa bağlı olarak değişik 

görünümler sergiler. Yerleşik yaşamın başladığı, tarımla uğraşıldığı, yerleşim planlarının 

olduğu ve yaşantılarında belli bir düzen hissedilen bu dönem insanı, hayvanların 

evcilleştirilmesi ile hayvancılığın insan hayatındaki önemini yerleştirmiş buna bir başlangıç 

oluşturmuştur. Neolitik dönemde kazılardan elde edilen buluntulara göre pişmiş çanak, 

çömlek üretiminin bu dönemde başladığı görülür. Dönemin önemli merkezlerinden birisi de 

Çatalhöyük’tür. Çatalhöyük; tarımı, sosyal hukuku, mimariyi ve sanatı özgün bir biçimde 

uygulayan ilk yerleşik düzen toplumunu temsil eden bir neolitik kenttir (Öztürk, 2017: 28). 
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Algök (1996)’ya göre Çatalhöyük’ü kültürel bir başyapıt olarak değerlendirmek için oldukça 

fazla neden vardır;  

“Çatalhöyük bugüne kadar bulunmuş belki de en eski kentsel Neolitik merkezdir. Çatalhöyük, 

Neolitik Çağ’da binin katlarını bulan nüfusuyla dünya tarihinde adeta kent tanımlamasını hak 

edecek çapta büyüklüğe sahip bir yerleşim yeri olarak sivrilmiş, ancak Çatalhöyük’ü diğer 

Neolitik Çağ merkezlerinden ayrı bir noktaya oturtan tek özellik bu değildir. Belki de ilk kent 

sayılabilecek Çatalhöyük, uygarlık tarihinin akla gelebilecek pek çok diğer ilklerinin de 

sahibi; ilk kumaş, ilk ayna, ilk tahta kaseler, metodlu tarım ve Anadolu’da sığır 

hayvancılığının ilk örnekleri, bildik anlamıyla dinin ortaya çıkışı bunlardan sadece bir 

kaçıdır” (Algök, 1996:31). 

Çatalhöyük’te evler; dikdörtgen planlı ve dörtgen biçimli kerpiç tuğlalarla taş temel 

kullanılmadan yapılmıştır. Evlerin büyüklüğü 20-30 m2 arasında değişmektedir. Evler 

birbirine bitişik olarak inşa edilmiştir. Evler arasında sokaklar bulunmamaktadır. Evlere 

girişler damların üstünden açılan küçük bir pencereden sağlanmaktadır. Bu pencerelerden 

ahşap bir merdivenle aşağıya inilerek içeri girilmektedir. Ulaşım düz damlar üzerinden 

yapılmaktadır. Evler iç avlu şeklinde bir alan etrafında ya da kutsal olarak kabul edilen bir 

evin çevresinde küme biçiminde toplanmışlardır. Şehir bir plana bağlı kalmaksızın ihtiyaca 

göre genişlemiştir. Şehrin etrafını koruyan sur duvarlarına rastlanmamıştır (Küçükkavas, 

2019: 6). Dönemsel açıdan incelendiğinde içgüdüsel olarak yapıldığı düşünülen bu mimari 

çözümler aracılığı ile zaman içinde insanlar barınmayı mimari faaliyete dönüştürürken, 

yaşadığı coğrafyanın, iklimin, kültürün ve geleneklerinin özelliklerini bu yapılara yansıtmıştır 

(Uysal, 2007; Küçükerman, 1995). 

Çatalhöyük evlerinin mimarisinde en karakteristik özelliğini oluşturan iç dekorasyon 

öğeleridir. Bu öğeler; duvar panoları, kabartmalar ve duvar resimlerinden oluşmaktadır. 

Evlerin doğu ve batısında yer alan duvarlarda kült objeleri, kuzey ve doğusundaki duvarlarda 

ise akbaba resimleri bulunmaktadır (Küçükkavas, 2019: 6). Evlerin iç kısımları avlanma 

sahnelerini gösteren resimler ve geometrik motifler ile dekore edilmiştir. Bu yapılardan ele 

geçen buluntular arasında çanak-çömlek, kumaş işlemesine dair kanıtlar, kilden heykelcikler 

ve ahşap el işleri yer almaktadır (Yaylalı, 2010). Çatalhöyük yapılarının iç kısmını süsleyen 

duvar resimleri ve kabartmalar, bu yerleşimin merkezini adeta bir sanat şölenine çevirmiştir. 

Duvarlar krem renginde sıva çekilerek boyanıyordu. Sıvaların üzerlerine farklı 

malzemelerden elde ettikleri değişik renkteki boyalarla; giysi olarak kullanılan leopar derisi, 

gömü ritüelleri ve geometrik motifler ile doğal duvar resimleri sıkça görülmektedir. Tasvirler 

arasında karşımıza çıkan öğeler av, dans sahneleri, çeşitli insan ve hayvan resimleri yer 

almaktadır (Akurgal, 2005:5).  

 

Çatalhöyük Teması Kapsamında Bireysel/Özgün Ekslibris Uygulamaları 

İnsanlık tarihi ve kültürü açısından oldukça büyük bir öneme sahip olan Çatalhöyük 

yerleşkesinde bulunan arkeolojik buluntuları temel alan özgün ekslibris üretimleri aracılığı ile 

sanatsal bir dil oluşturulmaya çalışılmıştır. Özellikle bu çalışma kapsamında kültürlerin 

geleceğe aktarımını odağına alan düşünce sistemi kapsamında Çatalhöyük antik kentinde 

bulunan üretimlerin gelecekte de anlamlandırılması amacı ile ekslibris çalışmaları yapılmıştır. 

Sözcük olarak ekslibris “...’nın kitabı”, “...’nın kitaplığına ait” veya “...’nın kütüphanesinden” 

anlamına gelir. Latince bir kelimedir (Severin, 1949: 7). Var olduğu andan, günümüze kadar 

çeşitli işlevler kazanmış olan ekslibris, kitapseverler tarafından kitapların iç kapağına 

yapıştırılan, üzerinde kitap sahibinin adı ve ilgili veya değişik konularda resimlerin bulunduğu 

küçük boyutlu özgün yapıtlardır (Kaynar, 2006: 4).  
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                                 Görsel 3-4:Attila Döl, CGD, 2021 

 

Bu açıdan değerlendirildiğinde ekslibrisli kitapların sahibi olan “okur” ile “kitap” arasında 

gizemli bir ilişki vardır (Ergün 2004: 67). Bir anlamda sahiplenme ve sahiplendiğini karşı 

tarafa bilgilendirme durumu olarak değerlendirilebilecek olan ekslibris üretimleri zamanla 

sanatsal kurgu kazanarak işlevselliklerinin yanı sıra artistik bir boyut ve anlam da 

kazanmışlardır. Bu durum sayesinde sadece kitapların etiketlenmeleri sağlanmamış aynı 

zamanda estetik ve kültürel kazanımlar da söz konusu olmuştur (Kayahan ve Çevik, 

2019:295).  

      

Görsel 5-6: Attila Döl, CGD, 2021 

 

Çatalhöyük serisinde yer alan 4 adet CGD ekslibris çalışmasının esin kaynağı duvar 

resimleridir. Çatalhöyük antik yerleşkesi ilk yerleşik düzenin tarih sahnesinde görüldüğü 

Neolitik bir kent olmasının önemi göz önünde tutulduğunda özellikle kültürel miras 

bağlamında sanatsal izlerin bulunduğu duvar resimleri ve anlatımları oldukça dikkat çekicidir. 

Çatalhöyük’te yaşayan insanların günlük yaşamlarına ait ayrıntıların bulunduğu duvar 

resimleri Görsel 3-4-5-6’da bulunan çalışmaların ilham kaynağıdır.  

Attila Döl’ün ekslibris uygulamaları değerlendirildiğinde gündelik yaşamdan esinlenen 

sahneler dikkat çekicidir. Özellikle av ve avlanma sahneleri; bitişik nizam Çatalhöyük 

evlerinin planları ve yanardağ patlaması; doğaya ve akbabalara teslim edilen ritüeller Görsel 

3-4-5-6’da çalışılmıştır. Görsel 3’de yanardağ patlaması ve külleri temeline alan çalışma renk 

açısından değerlendirildiğinde özellikle koyu renk seçimi ile ifade edilmiştir. Görsel 4-5’de 

ise avlanma sahnesine odaklanan çalışmalarda vurgu sarı renk temasına odaklanmıştır. Görsel 

5’de akbabalar ve kafası olmayan insanlar özellikle kazı alanında bulundukları kırmızı 
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renklerine sadık kalınarak kompozisyon oluşturulmuştur. Özellikle Görsel 5’de Çatalhöyük 

evlerinin duvar panellerinin beyaz sıva ile boyandıktan sonra kırmızı, siyah ve sarı tonlarda 

duvar resimleri yapılmış olmasının bir ifadesi olarak kırmızı renk tercih sebebi olmuştur. Bu 

çalışmada özellikle kompozisyon oluşturulurken ışık, gölge ve renk tercihlerinin yerine kâğıt 

yüzeyi Çatalhöyük evlerinin odalarının duvar paneli gibi değerlendirilerek iki boyutlu yüzeyi 

kaplayan bir kompozisyon oluşturulmuştur. 

 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRMELER 

Antik dönemden günümüze kadar arkeolojik belge ve buluntular aracılığı ile bizlere ulaşan 

Çatalhöyük kültürü tüm dünya tarihi açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu önem 

uygarlıkların bıraktığı kültürel miras arkeolojik kazılar sonucunda elde edilen bulgularla 

günümüzde müzelerde sergilenmektedir. Özellikle kültürel bir başyapıt olarak Çatalhöyük 

antik yerleşkesi geçmişten günümüze hatta geleceğe ışık tutan arkeolojik buluntular aracılığı 

ile insanlığın mirasını da ortaya koymaktadır. 

Bu açıdan değerlendirildiğinde sanatçıların özgün üretimlerinde geçmiş uygarlık belge ve 

bilgilerinden esinlenerek özgün üretimlerle çalışmalarını yeni yorumlarla ortaya 

koyabilmeleri söz konusudur.  Bu çalışma özelde antik dönem Çatalhöyük kültürüne ve onun 

insanlık tarihi açısından önemine gönderme yapmasının yanı sıra genelde ise sanatçılar ve 

izleyiciler açısından da farklı yorumlara olanak tanımayı hedeflemektedir. Özellikle Attila 

Döl’ün özgün ekslibris uygulamaları aracılığı ile sanatın kültürlerin tanınması, anlaşılması ve 

aktarılması açısından oldukça önemli bir rol üstlenmesi dikkat çekicidir. 
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ÖZET 

Koryonik tümsek(KT), ilk trimesterde gebelik kesesi içine doğru uzanan ultrasonografide farklı 

ekojenitelere sahip olabilen yumuşak doku görünümüdür. Literatürde ilk kez Harris ve 

arkadaşları tarafından 2006’da tanımlanmıştır. Sıklığı % 0,7 gebelik olarak bildirilmiştir. KT’in 

canlı doğum üzerine etkisi küçük örneklemli çalışmalar nedeniyle henüz bir kesinlik 

kazanmamıştır. Çalışmamızda 01.12.2019-31.12.2020 tarihleri arasında ultrasonografik olarak 

tespit edilen KT’li gebelerin takibi ve canlı doğum üzerindeki etkisi araştırılmıştır. 

Materyal Metod: Bölümümüzde 01.12.2019-31.12.2020 tarihleri arasında 5.331 gebeye 

yapılan ultrasonografik incelemede gebelik kesesi içerisine protrüde görünümde heterojen-

hiperekojen ekoda yumuşak doku görünümü izlendiği zaman KT olarak tanımlandı. Söz konusu 

KT bir/birden fazla sayıda ise hepsinin iki düzlemde ölçüsü alındı. Takip ultrasonografi 

muayenesinde aynı ölçümler tekrarlandı ve fetüsün canlılığı değerlendirildi. Gebeliği devam 

edenlerle intrauterin exitus olan gebelikler not alındı.  

Sonuçlar: Toplam 14 KT olgusu tespit edilmiştir. Belirtilen tarih aralığı içerisinde KT görülme 

oranı %0.26 olarak bulunmuştur. Gebeler 23-40 yaşları arasında (30,2±4,39); gebelik haftaları 

beş hafta altı gün ile sekiz hafta bir gün arasındaydı. Tekrarlayan gebelik kaybı olan üç gebe 

mevcuttu. İki gebe nullipardı. Yedi olguda birer tane, altı olguda iki tane ve bir olguda üç tane 

KT tespit edildi. Bir KT içeren iki olgu (%28) ve iki KT içeren iki olgu (%33) 37-40 hafta 

arasında canlı doğum ile sonuçlandı. Tüm gebeliklerin içinde doğum oranı %28.5 olarak 

bulunmuştur. Geri kalan 10 olgu ilk ultrasonografik bakıdan yaklaşık üç hafta içinde 

kaybedilmiş gebelik kabul edilip tahliye edildi. Tahliye edilen olgulardan birinde önceki 

gebeliğinde de KT hikayesi mevcuttu. Bir olgudaysa aynı yıl içinde gerçekleşen peş peşe iki 

gebelikte de KT saptanmış olup ikisi de tahliyeyle sonuçlandı.  

Tartışma: KT ile ilgili literatür taramasında, KT’in ilk trimester gebelik kaybının bir nedeni 

olduğu ve risk faktörü olmadığı durumlara kıyasla düşük oranını iki katına çıkardığı 

belirtilmekle birlikte; KT’in canlı doğum üzerindeki etkisinin tartışmalı olduğu belirten 

yayınlar da mevcuttur. Çalışmamızda KT görülme sıklığı ve canlı doğum oranlarımız 

literatürden düşük çıkmıştır. Bu konuyla ilgili geniş kapsamlı prospektif çalışmalara ihtiyaç 

vardır.  

Anahtar Kelimeler: Koryonik tümsek, ultrasonografi, abortus 

 

ABSTRACT 

Chorionic bump(CB) is a soft tissue appearance that may have different echogenicity in 

ultrasonography extending into the gestational sac in the first trimester. It was first defined on 

the literature by Harris et al. in 2006. Its frequency has been reported as 0,7 % pregnancies. The 

effect of CB on live birth has not been determined due to small sample studies. In our study, 
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the effect on the follow-up and live birth of pregnant women with CM detected by 

ultrasonography between 01.12.2019-31.12.2020 was investigated. 

Material and Method: In the ultrasonographic examination performed on 5,331 pregnant 

women between 01.12.2019 and 31.12.2020 in our department, CB was defined as protruding 

soft tissue appearance in a heterogeneous-hyperechoic echo within the gestational sac. If the 

mentioned CB was in one or more than one number, all of them were measured in two planes. 

The same measurements were repeated in the follow-up ultrasonography examination and the 

viability of the fetus was evaluated. Continuing and intrauterine exitus pregnancies were noted. 

Results: A total of 14 CB cases were identified. The incidence of CB within the specified date 

range was found to be 0.26%.The pregnant women were between the ages of 23-40 (30.2±4.39); 

gestational weeks were between five weeks six days and eight weeks one day. There were three 

pregnant women with recurrent pregnancy loss. Two pregnant women were nulliparous. One 

CB in seven cases, two CBs in six cases, and three CMs in one case was detected. Two cases 

(28%) containing one CB and two cases (33%) containing two CBs resulted in live births 

between 37-40 weeks. The birth rate was found to be 28.5% among all pregnancies. The 

remaining 10 cases were evacuated due to intrauterine missed abortion in about three weeks 

after the first ultrasonographic examination. One of the discharged cases had a history of CB in 

her previous pregnancy. In another case, CB was detected in two consecutive pregnancies in 

the same year, and both resulted in evacuation. 

Discussion: In the literature review on CB, it was stated that CB is a cause of first trimester 

pregnancy loss and doubles the miscarriage rate compared to cases where there is no risk factor. 

On the other hand, there are publications stating that the effect of CB on live birth is 

controversial. In our study, the incidence of CB and our live birth rates were lower than the 

literature. There is a need for comprehensive prospective studies on this subject. 

Keywords: Chorionic bump, ultrasonography, abortion 

 

GİRİŞ 

Gebelik; fertilizasyondan doğuma kadar birçok zorlu süreç içerir. Erken dönem gebelik 

kayıpları içerisinde anembriyonik gebelik, düzensiz veya normalden büyük yolk sac (Lindsay  

et al 1992), bradikardik embriyo (Doubilet  and Benson (1995), kanamalı gebelikler ve 

insizyonel gebelikler sayılabilir. Koryonik tümsek(KT), ilk trimesterde gebelik kesesi içine 

doğru uzanan ultrasonografide farklı ekojenitelere sahip olabilen yumuşak doku görünümüdür. 

Literatürde ilk kez Harris ve arkadaşları tarafından 2006’da tanımlanmış, sıklığı % 0,7 gebelik 

olarak bildirilmiştir (Harris RD et al 2006). Renkli veya power Doppler ultrasonografide 

vaskülarizasyon izlenmez (Harris  et al 2006). KT’in patofizyolojisi tam olarak bilinememekle 

birlikte küçük bir hematom olduğu düşünülmektedir (Sana et al 2013). KT’in canlı doğum 

üzerine etkisi küçük örneklemli çalışmalar nedeniyle henüz bir kesinlik kazanmamıştır. 

Çalışmamızda 01.12.2019-31.12.2020 tarihleri arasında ultrasonografik olarak tespit edilen 

KT’li gebelerin takibi ve canlı doğum üzerindeki etkisi araştırılmıştır. 

 

MATERYAL METOD 

Bölümümüzde 01.12.2019-31.12.2020 tarihleri arasında 5.331 gebeye Uluslararası Obstetrik 

ve Jinekoloji Ultrason Derneği’nin (ISUOG) güncel kılavuzundaki öneriler doğrultusunda 

ultrasonografik inceleme yapılmıştır. Ultrasonografik muayenede belli bir hafta aralığı 

alınmadı. Tüm ultrasonografik muayeneler obstetrik ve jinekolojik US konusunda deneyimli 
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tek radyolog (ŞT) tarafından, Aplio 500 US cihazında (Canon Medical Systems Corporation, 

Tokyo, Japonya), konveks ve transvajinal prob kullanılarak yapıldı.  Menstrüel siklusu düzenli 

gebelerde son adet tarihine göre hafta tayini yapıldı. ultrasonografik incelemede gebelik kesesi 

içerisine protrüde görünümde heterojen-hiperekojen ekoda yumuşak doku görünümü izlendiği 

zaman KT olarak tanımlandı. Uterin anomali ve çoğul gebelik varlığında çalışma dışı bırakıldı. 

Söz konusu KT bir/birden fazla sayıda ise hepsinin iki düzlemde ölçüsü alındı. Takip 

ultrasonografi muayenesinde aynı ölçümler tekrarlandı ve fetüsün canlılığı değerlendirildi. 

Gebeliği devam edenlerle intrauterin exitus olan gebelikler not alındı.  

 

SONUÇLAR 

Toplam 14 KT olgusu tespit edilmiştir. Hastaların ultrasonografi polikliniğine gönderiliş 

nedenleri gebelik hafta tayini, anormal gebelik şüphesi ve kanamalı gebelik idi. Belirtilen tarih 

aralığı içerisinde KT görülme oranı %0.26 olarak bulunmuştur. Gebeler 23-40 yaşları arasında 

(30,2±4,39); gebelik haftaları beş hafta altı gün ile sekiz hafta bir gün arasındaydı. İki gebede 

başvuru sırasında vajinal kanama şikayeti mevcuttu. Bunlardan bir tanesi doğumla sonuçlanıp 

diğeri tahliye edilmiştir. Tekrarlayan gebelik kaybı olan üç gebe mevcuttu. İki gebe nullipardı. 

Yedi olguda birer tane, altı olguda iki tane ve bir olguda üç tane KT tespit edildi. Bir KT içeren 

iki olgu (%28) ve iki KT içeren iki olgu (%33) 37-40 hafta arasında canlı doğum ile sonuçlandı. 

Tüm gebeliklerin içinde doğum oranı %28.5 olarak bulunmuştur. Geri kalan 10 olgu ilk 

ultrasonografik bakıdan yaklaşık üç hafta içinde intrauterin missed abort olup tahliye edildi. 

Tahliye edilen olgulardan birinde önceki gebeliğinde de KT hikayesi mevcuttu. Bir olgudaysa 

aynı yıl içinde gerçekleşen peş peşe iki gebelikte de KT saptanmış olup ikisi de tahliyeyle 

sonuçlandı.   

 

TARTIŞMA  

Koryonik tümseğin teşhisi, hamileliğin erken dönemindeki görüntüleme özelliklerinin bilgisine 

dayanır. KT ile ilgili literatür taramasında, KT’in ilk trimester gebelik kaybının bir nedeni 

olduğu ve risk faktörü olmadığı durumlara kıyasla düşük oranını iki katına çıkardığı 

belirtilmekle birlikte; KT’in canlı doğum üzerindeki etkisinin tartışmalı olduğu belirten 

yayınlar da mevcuttur.  

Şilide yapılmış bir çalışmada (Silva  et al 2019) ilk trimester gebelerinde 1470 gebelikte 11 KT 

olgusu tespit edilmiş olup sıklığı %0.7 olarak bulunmuştur. Kontrol grubu ile yapılan 

karşılaştırmada canlı yeni doğan oranı KT’li olgularda %72.7, kontrol grubunda %89.1 olarak 

bulunmuştur (p=0.2). Kötü gebelik hikayesi açısından değerlendirildiğinde ise KT’li olgularda 

%45.5 bulunmuş olup bu oran kontrol grubunda %12.7 bulunmuştur (p=0.01). Bu sonuca göre 

KT’li olguların kötü gebelik gidişatı açısından daha anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.    

Arleo ve arkadaşlarının (Arleo et al 2015) yaptığı bir sistematik araştırmada toplam 119 KT’li 

olguda 74 (%62) canlı doğum oranı tespit etmişlerdir. Vajinal kanama ile canlı doğum ve  canlı 

doğum ile KT hacmi arasında, ayrıca infertilite hikayesi ile KT varlığı arasında bir ilişki 

bulamamışlardır.  

Waldo Sepulveda (Sepulveda 2019) tarafından sadece 11-13 haftalık gebeliklerde yapılan 

prospektif çalışmada 4,5 yıllık süre içerisinde 3375 gebede 23 KT olgusu tespit edilmiş olup 

sıklığı % 0,7 olarak bulunmuştur. Klinik olarak değerlendirdiklerinde bu haftalar arasında 

izlenen KT olgusunun tamamen tesadüfi olduğunu herhangi bir öneminin olmadığını 

belirtmişlerdir.  
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KT olguları literatürde üçüncü trimesterde de tespit edilmiş olup literatürde mevcuttur 

(Mirghani et al 2021). KT  ilk trimesterde tespit edildiği zaman genellikle devam eden 

gebeliklerde kaybolur, izlenemez. Bizim canlı doğum ile sonuçlanan olgularımızda ilk 

trimesterden sonraki kontrollerde tespit eilememiştir.  

Çalışmamızda bazı kısıtlamalar mevcuttur. KT görülme sıklığı ve canlı doğum oranlarımız 

literatürden düşük çıkmıştır. Bunun sebebini çalışma programında belli bir hafta aralığı 

almamamıza bağladık. Belki biz de sadece ilk trimester gebelerini tarayabilseydik oranımız 

daha uyumlu çıkabilirdi. Ayrıca KT volüm ölçümü aile ile ilgili genetik araştırma, , daha 

önceden uygulanan infertilite tedavileri ve kullanılan ilaçlar retrospektif tedavi olması 

sebebiyle araştırılamamıştır.  

 

SONUÇ 

Bu konuyla ilgili geniş kapsamlı prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.  
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ÖZET 

Boyaların ana bileşenleri arasında bulunan alkid reçineler ve reaktif seyrelticiler; bağlayıcılık, 

üstün performans, kolay uygulanabilir olma ve çok yönlü kullanım gibi özelliklere sahiptir. 

Boya formülasyonlarında kullanılan reçinelerin ve reaktif seyrelticilerin film özelliklerini 

iyileştirmek amacıyla çok çeşitli modifikasyon çalışmaları yapılmaktadır. Bu tür iyileştirme 

çalışmaları alkid reçineler veya reaktif seyrelticilerde bulunan yağ asitlerindeki çift bağlara 

Diels Alder tepkimleri ile çeşitli dienofillerin katılmasıyla yapılmaktadır. Bu çalışmada reaktif 

seyreltici, aspir yağı ile dienofil türü olan metakriloksipropil trimetoksilan (MAS) ile Diels – 

Alder tepkimeleri sonucu sentezlenmiştir. Sentezlenen reaktif seyreltici, farklı oranlarda (%10, 

20, 30 ve 40) soya yağı bazlı alkid reçine, ıslatıcı ve kurutucu maddeler ile karıştırılarak dört 

farklı boya formülasyonu elde edilmiştir. Hazırlanan boya örnekleri 8 cm x 10 cm alüminyum 

plakalar üzerine uygulayıcı (aplikatör) ile uygulanmıştır. Uygulamadan sonra boya filmi 

örnekleri etüvde 2 saat 120 °C’de ve bunun sonrasında 3 saat 160 °C’de kür işleminden sonra 

7 gün oda sıcaklığında tam kurumaya bırakılmıştır. Reaktif seyrelticili SYA, AYMAS10-SYA, 

AYMAS20-SYA, AYMAS30-SYA ve AYMAS40-SYA boya filmi örneklerinin camsı geçiş 

sıcaklıkları (Tg) Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC)  yöntemi ile tespit edilerek Dinamik 

Mekanik Analiz yönteminde (DMA) tespit edilen camsı geçiş sıcaklıkları (Tg) ile 

karşılaştırılmıştır. Boya filmi örneklerinde Tg değerleri DSC ve DMA yöntemlerinde birbirine 

yakın tespit edilmiştir. Reaktif seyreltici bileşimi arttıkça Tg değerleri kendi içinde azalmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Alkid, aspir yağı, boya, Diels-Alder, dienofil, reaktif seyreltici. 

 

ABSTRACT 

Alkyd resins and reactive diluents found among the main components of dyes; It has features 

such as bonding, superior performance, easy to be applied and versatile use. In order to improve 

the film properties of alkyd resins and reactive diluents that used in dye formulations, a wide 

variety of modification studies are carried out. This type of improvement is carried out by the 

addition of various dienophiles by diels alder reactions to the double bonds in the fatty acids 

found in alkyd resins and reactive diluents. In this study, reactive diluents were synthesized by 

Diels - Alder reactions of different dienophil species with methacryloxypropyl trimethoxysilane 

(MAS). In this study, the reactive diluent was synthesized as a result of Diels – Alder reactions 

with safflower oil and methacryloxypropyl trimethoxylan (MAS), a dienophil type. Four 

different dye formulations were obtained by mixing the synthesized reactive diluent, soybean 

oil-based alkyd resin, wetting and drying agents at different ratios (10, 20, 30 and 40%). 
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Prepared samples were applied on 8 cm x 10 cm aluminum plates with an applicator. After the 

application, the paint film samples were left to dry completely at 120 °C for 2 hours and then 

at 160 °C for 3 hours and 7 days at room temperature after curing. The glass transition 

temperatures (Tg) of paint film samples with reactive diluent SYA, AYMAS10-SYA, 

AYMAS20-SYA, AYMAS30-SYA and AYMAS40-SYA were determined by Differential 

Scanning Calorimetry (DSC) method and the glassy substance determined in Dynamic 

Mechanical Analysis method (DMA) was determined. are compared with the transition 

temperatures (Tg). Tg values in paint film samples were determined close to each other in DSC 

and DMA methods. As the reagent diluent composition increased, the Tg values decreased in 

itself. 

Keywords: Alkyd, Diels-Alder, dienophil, dye, reaktive diluent, safflower oil. 

 

GİRİŞ 

Türkiye’de Birinci Beş Yıllık Sanayileşme Planı doğrultusunda, ülkemizin çeşitli bölgelerinde; 

kimya, tekstil, maden, dokuma ve şeker gibi halkın ihtiyaçlarını karşılayacak yatırımların yanı 

sıra çimento ve demir çelik gibi kalkınmanın temel stratejik ürünlerinin üretilmesine yönelik 

yatırımlarda yapılmıştır ve bu sektörlerin çalışmasına yönelik tesisler kurulmuştur. Bu tarihler 

arasında dünyada ortaya çıkan ekonomik kriz, bu tesislerin devlet eliyle kurulmasına ortam 

hazırlamıştır ve bu amaçla 1933 yılında kısıtlı imkânlarla Etibank kurulmuştur (Anonim, 2011). 

Bu tesisler arasında, en genel anlamda laboratuvarlarda üretilen kimyasalların ekonomik olarak 

tüketiciye sunulması amacı güden kimya sektörü; beslenme, konaklama ve sağlık gibi temel 

ihtiyaçlardan bilgisayar, iletişim ve bu gibi teknoloji gerektiren alanlara kadar birçok sayısız 

üretim süreçlerine girdi sağlamaktadır. Bu sektörde üretilen ürünlerin % 30’luk  kısmı doğrudan 

tüketiciye ulaşırken % 70’i ise farklı alanlarda ara mal veya hammadde olarak tüketilmektedir. 

Bu özellik kimya sektörünü tüm sektörler için önemli kılmaktadır. Kimya sektörü üretim 

açısından, tüketici kimyasalları ve ara kimyasallar olmak üzere iki ayrı dalda 

sınıflandırılmaktadır. Sabun, deterjan, parfüm, kozmetik ve ilaç v.b tüketici kimyasallarının 

sektördeki payı yaklaşık %35’tir. Boya ve tarım ilaçları, petro kimyasallar, polimer vb ara 

kimyasalların sektördeki payı yaklaşık % 65’tir. (Ulengin ve ark., 2012).  

Türk boya endüstrisi, teknolojik altyapısı ve gün geçtikçe artan üretimi ile Avrupa’daki boya 

üretiminde 6. büyük boya üreticisidir ve 2010 yılı verilerine göre, iç ve dış pazarlardaki 

ekonomik büyüklüğü 2,5 milyar $’dır.  90 milyar $’lık pazar büyüklüğüne sahip olan dünya 

boya endüstrisinde, Türkiye 35 milyon tonluk üretim ile, yaklaşık % 2’lik pazar payına sahiptir 

(Anonim, 2012a).  

Türk boya sanayisi % 65 kapasite kullanım oranıyla birlikte yıllık 800 000 ton üretim 

kapasitesine sahiptir. Bu kapasitenin % 55’i su bazlı boyalar, % 45’i de çözücü bazlı boyalardan 

oluşmaktadır. 

Bu çalışma kapsamında kimya sanayinde ara kimyasallar sınıfında yer alan ve önemli yer tutan 

boya sanayiine katkı yapacak bir iyileştirme çalışması yapılmıştır. Bu bağlamda kaynak 

taraması ve deneysel çalışmalar yapılarak elde edilen sonuçlar değerlendirilerek literatüre katkı 

sağlanması hedeflenmiştir.  

Alkid reçinelere çeşitli modifikasyon yöntemleri uygulanarak yeni fiziksel ve kimyasal 

özellikler kazandırılabilmektedir. Bu kapsamda alkid reçineler çeşitli kimyasal malzemeler ile 

modifiye edilebilir ve bunun sonucu olarak alkid reçinelerinin film özellikleri bu 

modifikasyonlar sayesinde geliştirilebilmektedir.  
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Literatürde, farklı modifikasyon yöntemleri ile sentezlenmiş çok sayıda çalışma (epoksi, vinil, 

akrilat, üretan, stiren, fenolik ve silikon modifiye alkid reçineler)  bulunmaktadır. 

Araştırmacılar daha çevreci boya sistemleri geliştirmeye çalışmaktadırlar (Swaraj, 1996; Jones, 

1996). Bunun için tohum yağı bazlı malzemeler alternatif olarak seçilmiştir. Tohum yağları 

kendi aralarında yağ asidi zincirindeki doymamış bağların sayısına göre kuruyan, yarı kuruyan 

ve kurumayan yağlar olmak üzere farklı kategorilere ayrılmaktadırlar. Kuruyan yağlar, yağ 

asitlerinde doymamış bağların sayısının yüksek olması demektir.  Bu yağ asitleri, alkid 

reçinelerin atmosferle temas ettiğinde daha kolay film oluşmasına yardımcı olmaktadır. Tohum 

yağlarının film oluşturma prosesi, genellikle kendi kendine oksitlenme (otooksidayon) ile 

kürlemeye tercih edilir (Swaraj, 1996;  Jones, 1996; Muizebelt ve ark., 1998; Teng ve ark., 

2003; Martyak ve ark., 2005; Mallegol ve ark., 2001). Farklı oranlarda (%36, %47, %59 ve 

%78) tütün tohumu yağı yüzdeleri ile alkid reçineler modifiye edilmiştir. Değişen yağ oranının 

alkid reçinede kuruma performansı, film kalınlığı, çözünürlük, viskozite ve renk özellikleri 

üzerine etkisi incelenmiştir. Modifiye edilmiş alkid reçinelerin pigmentli ve pigmentsiz olarak 

uygulanması sonucu elde edilen filmlerde kuruma performansı iyi olarak gözlemlenmiştir. 

Ayrıca bu modifiye alkid reçinelerin analiz sonuçları, performanslarının ticari alkid reçineler 

ile karşılaştırılabilir olduğunu vermiştir (Ogunniyi ve Odetoye, 2008). Ftallik anhidrit, gliserin 

ve Afrika Locustbean tohumu yağı kullanılarak, alkoliz metodu ile %27, %50 ve %60 yağ 

içeriğinde, alkid reçineleri sentezlenmiştir (Aigbodion ve Okieimen, 2001). %71.63 linoleik 

asit, %13.46 oleik asit ve %8.72 diğer yağ asitleri içeriği ile yarı kuruyan yağ sınıfına giren 

tütün tohumu yağının yağ asidi bileşiminin, alkid reçinelerde film özellikleri üzerine etkisini 

incelemek amacıyla yapılan çalışma sonucunda alkid reçinelerinin parlaklık, kuruma, sertlik ve 

adhezyon gibi film özelliklerinin keten tohumu, soya ve ayçiçek yağı esaslı alkid reçinelere 

göre daha üstün olduğu gözlemlenmiştir (Mukhtar ve ark., 2007). 

Alkid reçinelerin kalitesini arttırmak amacıyla kauçuk tohumu yağı (RSO) ve kauçuk tohumu 

yağının metil esterlerinin (MERSO) kullanılması sonucunda MERSO kullanımının 

fizikokimyasal özellikler açısından daha verimli olduğu belirtilmiştir. Ayrıca MERSO ile 

modifiye edilen alkid reçinelerin yüksek kimyasal dayanımına sahip oldukları tespit edilmiştir. 

Bu alkid reçinelerin, bağlayıcılık özelliklerini artırmak için fenol formaldehit gibi film 

oluşturan maddeler ile ilave kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır (Ikhuoria ve ark., 2004). 

Kapatıcılık (örtücülük) özelliklerini geliştirmek amacıyla, akrillendirilmiş Albizia Benth yağı 

ile N-bütilmetakrilat, maleik anhidrit, ftalik anhidrit ve pentaeritritol kimyasal maddeleri 

modifiye edilmiş alkid reçinelerin karakterizasyonu sonucunda daha iyi kuruma, esneklik, 

sertlik, darbe ve kimyasal dayanım özellikleri gösterdiği belirlenmiştir (Akintayo ve 

Adebowale., 2004).Soya yağı esaslı alkid reçinelerle karşılaştımak amacıyla, Hurma yağı, ftalik 

anhidrit ve gliserin kullanılarak modifiye edilen alkid reçinelerin, mükemmel yapışma 

(kavlamama) gösterdikleri ve alüminyum yüzey üzerinde  çok iyi bir koruma sağladıkları rapor 

edilmiştir (Issam ve Cheun, 2009). Alkid bazlı kaplamaların yüksek parlaklık, iyi renk, 

parlaklığın korunması, iyi ısı ve çözücü direnci ve oksijene dayalı kendi kendine oksitlenme ile 

çapraz bağlanma mekanizması gibi birçok avantaja sahiptir. Ancak istenen uygulama 

viskozitesine ulaşmak için organik çözücülerin kullanımının gerekmesi çevresel problemlere 

sebep olmaktadır. Alkidleri hazırlamak için monogliserit ve yağ asidi prosesi olmak üzere 

başlıca 2 yöntem vardır. Monogliserit prosesinde, monogliserit ürünü oluşturmak için polialkol 

ile gliserolün ester değişim tepkimesiyle tohum yağı kullanılır.  İkinci aşamada, ester değişim 

tepkimesi ile alkid reçine oluşturmak için monogliserit prosesine ftalik anhidrit gibi polibazik 

asit eklenir. Yağ asidi prosesinde, yağ asidi, poliol ve dibazik azit hepsi bir adımda tepkimeye 

girer. Monogliserit prosesi maliyet açısından  yağ asidi prosesine göre daha avantajlı iken, yağ 

asidi prosesinde prosesin kontrolü monogliserit prosesine göre daha avantajlıdır (Wicks ve ark., 

1999).Boya endüstrisinde çevresel endişeleri yok etmek için mümkün olan bir çözüm yöntemi 
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de yeni reaktif seyrelticilerin geliştirilmesidir. Boya formülasyonlarında bu malzemeler organik 

çözücü olarak kullanılırlar fakat bunlar kürlenme işlemi sırasında filmin içine sızarlar.  

Tung yağı bazlı malzemeler radyo frekanslarına dayanıklı seyreltici reaktifler olarak 

kullanılırlar (Poortere, 1978). Bundan başka, tung yağı yaygın olarak alkidlerin kendi kendine 

oksitlenmesinde reaktif seyreltici olarak kullanılır.  Çoğu tohum yağlarının aksine, tung yağı 

konjuge yağıdır. Sonuç olarak, konjuge tung yağı, alkid reçinelere konjuge olmayan kuruyan 

yağlardan daha hızlı kuruma süresi ve daha iyi su direnci ve yüksek sertlik kazandırır. Tung 

yağı Aleurites fordiiz bitkisinden türetilen konjuge kuruyan yağ olduğu için, tung yağının 

kuruma mekanizması konjuge olmayan tohum yağlarından açıkça daha farklıdır (Wicks, 1999). 

Diels Alder tepkimesi ile alkilsiloksan, triallil eter ve florürlenmiş gibi farklı fonksiyonel 

gruplarının tung yağı ile modifikasyonu ile 3 yeni reaktif seyreltici hazırlamışlardır (Soucek ve 

Wutticharoenwong, 2009).Soya, keten tohumu, ayçiçek, aspir, gibi tohum yağları, alkid 

hazırlanmasında kullanılabileceği tespit edilmiştir. Keten tohumu bazlı alkid sistemlerin 

viskozitesi reaktif seyrelticilerin bu sistemlere eklenmesiyle azaldığı ek olarak, reaktif 

seyrelticili formülasyonlar daha hızlı kuruma süresine ve daha iyi boya özelliklerine  sahip 

oldukları sonucuna ulaşılmıştır (Soucek ve Wutticharoenwong, 2011). Soucek ve arkadaşları 

tung ağacı yağından Diels Alder tepkimeleri ile reaktif seyrelticiler hazırlayarak bunları soya 

alkid reçineleri ile birlikte kurutucu ve ıslatıcı ajanlarla karıştırmışlardır. Elde ettikleri 

örneklerin gerilme, termomekanik ve kaplama özelliklerini değerlendirmişlerdir. Bu çalışma 

sonucunda modifikasyon işleminin sertlik, çözücü direnci, çarpma direnci, yapışma 

(kavlamama) ve parlaklık gibi boyanın film özelliklerine olumsuz bir etki göstermediğini tespit 

etmişlerdir (Soucek ve ark., 2012). Pratap ve arkadaşları, az miktarda gliserol ve sterol içeren 

yağ asitlerinin önemli bir kaynağı olan ayçiçeğinden düşük maliyetli alkoliz ve poliesterleşme 

yöntemlerini kullanarak farklı oranlarda ftalik ve maleik anhidrit içeren alkid reçineleri 

sentezlemişlerdir. Elde ettikleri alkid reçinenin yapısını FT-IR, NMR kullanarak 

incelemişlerdir.  Alkid reçine içindeki maleik anhidrit oranı arttıkça kuruma özelliğinin önemli 

ölçüde artmış olduğunu tespit etmişlerdir. Alkid reçinelerin kuruma süresi, kalem sertliği, 

yapışma (kavlamama), parlaklık ve kimyasal direnç özellikleri incelendiğinde bu modifiye 

edilmiş alkidlerin yüzeylerde kaplama olarak kullanılabileceği sonucuna varmışlardır (Pratap 

ve Chiplunkar, 2016). 

Kahraman ve arkadaşları boyalarda kullanılan alkid reçineleri soya yağı ile modifiye 

etmişlerdir. Bu modifiye alkid reçinelerine huntit, Aerosil R972, talk, titanyum dioksit, 

kurutucu ve ıslatıcı gibi çeşitli katkı maddeleri eklemişlerdir. Tüm formülasyonlar kâğıt tabaka 

üzerine uygulanarak oda sıcaklığında kurutmuşlardır.  Elde edilen kaplamalara kalem sertliği, 

kimyasal direnç gibi fiziksel testler yapmışlardır. Isısal ve morfolojik özellikler için TGA ve 

SEM sonuçlarından faydalanmışlardır. Çalışma sonucunda Aerosil R972 ve huntit miktarının 

boyalarda ısısal dayanımı arttırdığı sonucuna ulaşmışlardır (Kahraman ve ark., 2014). Mattos 

ve arkadaşları % 54-59 oranında soya yağı ile modifiye edilmiş alkid reçinelerin antikorozif 

performansını değerlendirmişlerdir. Bunun için soya yağı ile modifiye edilmiş alkid reçineleri 

kaplama olarak uygulamışlar ve bunlara çeşitli ortam testleri (tuzlu su, endüstriyel ortam, doğal 

ortam v.b.) yapılarak sonuçlarını değerlendirmişlerdir. Çalışma sonucunda boya 

kaplamalarında modifikasyon işleminin olumlu sonuçlar verdiğine ulaşmışlardır (Mattos ve 

ark., 2010). Ezeh ve arkadaşları alkoliz ve poliesterleşme yöntemini kullanarak Hura crepitans 

yağı ile sentezlenen alkid reçinelerin kaplama özelliklerini incelemişlerdir. Çalışma sonucunda 

bu bitkisel yağın bağlayıcılık özelliğini arttırdığını ve kaplama endüstrisinde alternatif olarak 

kullanılabileceği sonucuna ulaşmışlardır (Ezeh ve ark., 2012).Jatropha Curcas Linnaeus 

tohumu yağı, Jatropha ve Rapeseed yağları, Yellow Oleander (Thevetia Peruviana) tohumu 

yağı, kauçuk tohumu yağı, Hura Crepitans tohumu yağı, ve kanola yağı gibi farklı yağlarla 

modifiye edilmiş alkid alkid reçinelerinin yüzey kapatıcılık özellikleri incelenmiştir  (Kumar 
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ve ark., 2010; Boruah ve ark., 2012; Odetoye ve ark., 2012; Patel ve ark., 2008; Bora ve ark., 

2014; Okieimen ve Aigbodion, 1997; Ezeh ve ark., 2012; Nimbalkar ve ark., 2010 ). 

Bu hedef doğrultusunda, boya formülasyonlarında kullanılan reçinelerin ve reaktif 

seyrelticilerin film özelliklerini iyileştirmek amacıyla çok çeşitli modifikasyon çalışmaları 

yapılmıştır. Bu tür iyileştirme çalışmaları alkid reçineler veya reaktif seyrelticilerde bulunan 

yağ asitlerindeki çift bağlara Diels Alder tepkimleri ile çeşitli dienofillerin katılmasıyla 

yapılmaktadır. Bu çalışmada reaktif seyreltici, aspir yağı ile dienofil türü olan 

metakriloksipropil trimetoksilan (MAS) ile Diels – Alder tepkimeleri sonucu sentezlenmiştir. 

Sentezlenen reaktif seyreltici, farklı oranlarda (%10, 20, 30 ve 40) soya yağı bazlı alkid reçine, 

ıslatıcı ve kurutucu maddeler ile karıştırılarak dört farklı boya formülasyonu elde edilmiştir. 

Hazırlanan boya örnekleri 8 cm x 10 cm alüminyum plakalar üzerine uygulayıcı (aplikatör) ile 

uygulanmıştır. Uygulamadan sonra boya filmi örnekleri tam kurumaya bırakılmıştır. Reaktif 

seyrelticili SYA, AYMAS10-SYA, AYMAS20-SYA, AYMAS30-SYA ve AYMAS40-SYA 

boya filmi örneklerinin camsı geçiş sıcaklıkları (Tg) Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC)  

yöntemi ile tespit edilerek Dinamik Mekanik Analiz yönteminde (DMA) tespit edilen camsı 

geçiş sıcaklıkları (Tg) ile karşılaştırılmıştır.  

 

YÖNTEM 

Çalışmanın Amacı ve Yöntem 

Bu çalışmanın amacı dienofil ile aspir yağından elde edilen reaktif seyrelticiler ile  soya yağı 

bazlı alkid reçineden hazırlanan boya özelliklerinin incelenmesidir. Bu kapsamda reaktif 

seyrelticiler birbirinden dienofil türü ile aspir yağının Diels-Alder tepkimeleri ile modifiye 

edilmesiyle hazırlanmıştır. Değişik oranlarda  reaktif seyrelticiler içeren  soya yağı alkid bazlı 

boya formulasyonları hazırlanmış ve kür işleminden sonra elde edilen boya fimlerinin ısısal 

özellikleri kapsamında camsı geçiş sıcaklıklarını (Tg) incelenmişir. Elde edilen sonuçlar 

değerlendirilerek yeni alkid örneklerinin boya formulasyonlarında bağlayıcı olarak kullanılıp 

kullanılamayacağın araştırılmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda kullanılan reaktif seyrelticiler, 

aspir yağının dienofil türü ile Diels-Alder tepkimeleri sonucunda sentezlenmiştir. Bu dienofil 

türü; Metakriloksipropil trimetoksilan (MAS) olark belirlenmiştir. 

Soya yağı bazlı alkid reçine (bağlayıcı), elde edilen reaktif seyrelticiler, ıslatıcı ve kurutucu 

ajanlar ile karıştırılarak etüvde kür işlemi ve daha sonra otooksisdasyon işlemi için oda 

sıcaklığında kurutma işlemine tabi tutulmuştur. Formülasyonlar reaktif çeşidi ve kütlece 

yüzdesinin fonksiyonu olarak hazırlanmıştır. Sentez öncesi ve sonrası elde edilen ürünlere ısısal 

ve termomekanik karakterizasyon testleri yapılmış olup, elde edilen yeni alkid örnekleri 

literatürden belirlenen formülasyonlarda hazırlanarak uygulama testleri yapılmıştır. Boya filmi 

örneklerinin camsı geçiş sıcaklıkları (Tg) Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC)  yöntemi ile 

tespit edilerek Dinamik Mekanik Analiz yönteminde (DMA) tespit edilen camsı geçiş 

sıcaklıkları (Tg) ile karşılaştırılmıştır.  

Çalışma basamakları 

1- Aspir yağının Diels-Alder tepkimeleri ile dienofil (MAS) kullanılarak reaktif 

seyrelticilerin hazırlanması  

2- Soya yağı bazlı alkid reçinenin belirli oranlarda reaktif seyrelticiler ile karıştırılması ve 

elde edilen ürünlerle boya formülasyonu hazırlanması, uygulanması, kürlenmesi ve boya 

filmlerinin elde edilmesi 

3- Elde edilen boya filmi örneklerinin ısısal ve termomekanik analizlerinin (DSC,DMA) 

yapılması olarak gerçekleştirilmiştir.  
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Reaktif seyreltici hazırlama  

Aspir yağının siloksan fonksiyonel grubu ile sentezlenmesi  (AYMAS) 

80 g aspir yağı, 27,2 g MAS ve 1 g fenotiyazin 250 ml 3 boyunlu yuvarlak balona koyulmuştur. 

Balona sıcaklık kontrolü yapmak amacıyla ısıl çift yerleştirilerek, geri soğutucu eşliğinde çeker 

ocak içinde deney düzeneği oluşturulmuştur. Karışım 15 dakika inert (N2 gazı) atmosferden 

geçirilmiştir. Sıcaklık 180 oC’ye çıkartılarak 3 saat beklenmiştir ve oda sıcaklığında 

soğutulmuştur ve elde edilen ürün AYMAS olarak adlandırılmıştır. Deneyler sırasında 

meydana gelen Diels-Alder tepkimesi Şekil 1.’de gösterilmiştir. AYMAS, güneş ışığından 

korumak amaçlı amber renkli kahverengi ağzı kapaklı şişelerde saklanmış olup, 13C-NMR, 1H-

NMR ve FT-IR yöntemleri ile karakterize edilmiştir.  

 

 

Şekil 1. Aspir yağının siloksan fonksiyonel grubu ile sentez tepkimesi (AYMAS) 

 

Reaktif seyrelticili soya yağı bazlı alkid ile boya formülasyonlarının hazırlanması 

Sentezlenen reaktif seyreltici (AYMAS) belli oranlarda soya yağı bazlı alkid reçine, ıslatıcı ve 

kurutucu ajanlarla ile sıcaklığı 20 oC olan çalkalamalı su banyosu kullanılarak 180 rpm’de tam 

karışmanın sağlanabilmesi için 1 gün boyunca karıştırılmıştır.  Karıştırma sonrasında 4 adet 

farklı alkid reçine örneği elde edilmiştir. Elde edilen boya örneklerinin kodları, içerikleri ve 

miktarları Çizelge 1.’de gösterilmiştir. 

 

Çizelge 1. Boya örneklerinin tanımlanması, içerikleri ve miktarları 

Boya 
Reaktif 

Seyreltici % 

Alkid reçine 

% 

Kurutucu % Islatıcı 

% 

SYA 0 97 2 1 

AYMAS10-SYA 10 87 2 1 

AYMAS20-SYA 20 77 2 1 

AYMAS30-SYA 30 67 2 1 

AYMAS40-SYA 40 57 2 1 

 

Çizelge 1.’e göre AYMAS10-SYA, AYMAS20-SYA, AYMAS30-SYA ve AYMAS-40-SYA 

örnekleri sırasıyla %10, 20, 30 ve 40 oranlarında AYMAS reaktif seyreltici, sırasıyla % 87, 77, 

67, 57 oranında soya yağı bazlı alkid reçine, % 2 oranında kurutucu ve  % 1 oranında ıslatıcı 

maddeler içermektedir.  

 

Reaktif seyrelticili boya filmi hazırlanması, uygulanması ve kürlenmesi 

Çizelge 1.’e göre elde edilen boya örnekler 8 cm x 10 cm alüminyum plakalar üzerine 

uygulayıcı (aplikatör) ile uygulanmıştır. Plakalar aseton ile temizlenmiştir. Uygulamadan sonra 
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boya filmi örnekleri etüvde 2 saat 120 °C’de ve bunun sonrasında 3 saat 160 °C’de kür 

işleminden sonra 7 gün oda sıcaklığında tam kurumaya bırakılmıştır.  

Isısal ve Termomekenik Karakterizasyon 

Reaktif seyrelticili SYA, AYMAS10-SYA, AYMAS20-SYA, AYMAS30-SYA ve 

AYMAS40-SYA boya filmi örneklerinin camsı geçiş sıcaklıkları (Tg) Diferansiyel Taramalı 

Kalorimetri (DSC) yöntemi ile tespit edilerek Dinamik Mekanik Analiz yönteminde (DMA) 

tespit edilen camsı geçiş sıcaklıkları (Tg) ile karşılaştırılmıştır. 

Diferansiyel taramalı kalorimetre (DSC) yöntemi 

DSC yöntemi boya filmlerinin ısısal özelliklerin tespit edilmesinde kullanılmıştır.. DSC 

analizleri TA Q-2000 DSC cihazı ile yapılmıştır. Cihazda kullanılan yöntemin özeti 

Çizelge2.’de gösterilmiştir. Uygulama sonrası boya filmi örneklerinin camsı geçiş sıcaklığını 

(Tg) tespit etmek amacıyla DSC yöntemine başvurulmuştur. Bulunan sonuçlar DMA yöntemi 

ile belirlenen sonuçlar ile karşılatırılmıştır. 

 

Çizelge 2. Camsı geçiş sıcaklığı için DSC analiz yöntemi 

Cihaz adı TA Q-2000 DSC 

Örnek Miktarı 3±0.5 mg 

Gaz Azot (N2) 

Akış Hızı 50 ml/dk 

Sıcaklık aralığı 0 °C to 250 °C 

Ramp hızı 10 °C/dk 

 

Dinamik mekanik analiz (DMA) yöntemi 

Boya filmlerinin termomekanik özelliklerini tespit etmek amacıyla DMA analizi yapılmıştır. 

DMA analizleri Perkin Elmer DMA 8000 kullanılarak elde edilmiştir. Numuneler 1 Hz 

frekansta, 4 oC/dk ısıtma hızı ile −50 oC’den 250 oC’ye kadar ısıtılmıştır. DMA yönteminin 

prensibi malzemeye bir titreşim kuvveti uygulamaya dayanır ve numunede meydana gelen yer 

değiştirme ölçülür. Bundan sertlik tayin edilebilir ve tan δ hesaplanabilir. Tan δ, kayıp bileşenin 

depolanan bileşene oranıdır. Tan δ sıcaklığa göre çizilir ve camsı geçiş sıcaklıkları (Tg) pik 

olarak gözlenir. Malzeme mekanik stres altında deforme edilirken uygulanmış kuvvete göre yer 

değiştirmedeki faz kaymasını ölçerek malzemenin damping (enerji kaybı) özelliklerini tayin 

etmek mümkündür.  

 

BULGULAR 

Şekil 2.  ve Çizelge 3’e göre AYMAS-SYA boya filmi örneklerinde Tg değerleri DSC ve DMA 

yöntemlerinde birbirine yakın tespit edilmiştir. Reaktif seyreltici bileşimi arttıkça Tg değerleri 

kendi içinde azalmıştır. 
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Şekil 2. 5.1. AYMAS-SYA boya filmi örneklerinin camsı geçiş sıcaklık değerleriin Tg (°C) 

DSC ve DMA yöntemine göre karşılaştırılması 

 

Çizelge 3. AYMAS-SYA film örneklerinin camsı geçiş sıcaklık değerlerinin (Tg) DSC ve DMA 

yöntemine göre karşılaştırılması 

Örnek Kodu  
DSC - Tg (°C) DMA-Tg (°C) 

SYA 28,3 30,4 

AYMAS10-SYA 36,6 37,1 

AYMAS20-SYA 35,7 36,7 

AYMAS30-SYA 32,4 35,3 

AYMAS40-SYA 31,6 34,9 

 

Şekil 3.  ve Çizelge 4’e göre AYMAS-SYA boya filmi örneklerinde çapraz bağ yoğunlukları 

(ѵe)  değerleri tespit edilmiştir. Reaktif seyreltici bileşimi arttıkça ѵe değerleri kendi içinde 

azalmıştır. 

 

Şekil 3. AYMAS-SYA film örneklerinin ѵe değerlerinin reaktif seyreltici % bileşimi çapraz 

bağ yoğunluğunun (ѵe) ile değişimi 
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Çizelge 4. SYA ve AYMAS-SYA boya filmi örneklerinin ѵe değerleri 

Örnek  
ѵe (mol/m3) 

SYA 
190,2 

AYMAS10-SYA 
249,4 

AYMAS20-SYA 
245,8 

AYMAS30-SYA 
154,7 

AYMAS40-SYA 
134,1 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ  

Boya filmi örneklerinin termomekanik özellikleri DMA yöntemi ile incelenmiştir. DMA 

yönteminde camsı geçiş sıcaklığı (Tg) ve çapraz bağ yoğunluğu (ѵe) tespit edilmiştir. Reaktif 

seyreltici içermeyen SYA örneğinin çapraz bağ yoğunluğu 190,2 mol/m3 olarak tespit 

edilmiştir.  AYMAS reaktif seyreltici içeren boya filmlerinin çapraz bağ yoğunlukları reaktif 

seyreltici bileşimi %10’dan %40’a kadar artması ile azalmıştır. Camsı geçiş sıcaklıkları en 

yüksek olan grubun yine çapraz bağ yoğunluğu ile ilişkili olarak AYMAS-SYA’lı boya filmi 

örnekleri olduğu görülmüştür. AYMAS reaktif seyreltici içeren boya filmlerinin camsı geçiş 

sıcaklıkları %10’dan %40’a kadar artması ile azalmıştır. DMA yöntemine ek olarak DSC 

yöntemiyle camsı geçiş sıcaklıkları belirlenmiş olup, DMA’dan elde edilen sonuçlara yakın 

sonuçlar elde edilmiştir. DSC yöntemine göre de AYMAS reaktif seyreltici içeren boya 

filmlerinin camsı geçiş sıcaklıkları %10’dan %40’a kadar artması ile azalmıştır. 

Bu çalışma ile boyalarda tohum yağı bazlı reaktif seyrelticilerin kullanılması ile mevcutta 

seyreltici olarak kullanılan organik kimyasalların miktarının azalması ile çevreye ve insan 

sağlığına zararlı etkilerin azaltılması beklenmektedir.  

Son olarak bu çalışmada farklı reaktif seyrelticilerin %10, %20, %30 ve %40 oranlarındaki 

bileşimlerinin etkisi incelenmiş olup %10 gibi düşük reaktif seyreltici bileşiminde verimli 

sonuçların alınması daha fazla reaktif seyreltici kullanımının önüne geçerek ekonomik bir ürün 

elde edilmiştir.  
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ÖZET 

Nüfustaki hızlı artış çevre sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Bu sorunlar arasında 

gürültü kirliliği yaşamı olumsuz yönde etkilemekte, insanlar üzerinde çeşitli fiziksel ve 

psikolojik yıkımlara neden olmaktadır. Özellikle kentsel alanlarda yaşayan insanlar, taşıt, 

sanayi–endüstri, okul, inşaat gibi birçok gürültü etkenine maruz kalmaktadır. Bir kentsel alanda 

gürültü kirliliğini azaltabilme için o bölgede gürültü ölçüm çalışmalarının yapılması, yayılma 

etkisi, etkilenen alan ve bölgelerin tespiti ve haritaların üretilmesi gerekmektedir.  Bu çalışmada 

Manisa İli, Köprübaşı ilçesinde resmî kurumlarda, okullarda ve açık alanlarda gürültü kirliliği 

ölçümleri bir hafta boyunca sabah ve akşam ölçülmüştür. Ölçülen bu değerler Coğrafi Bilgi 

Sistemleri (CBS) ile gürültü kirlilik haritaları uzaklıkla ters orantılı ağırlıklı (Inverse Distance 

Weighting, IDW) enterpolasyon yöntemi kullanılarak üretilmiştir 

Anahtar kelimeler: Köprübaşı, CBS, Gürültü kirliliği, IDW. 

 

ABSTRACT 

The rapid increase in the population brings environmental problems with it. Among these 

problems, noise pollution affects life negatively and causes various physical and psychological 

destructions on people. Especially people living in urban areas are exposed to many noise 

factors such as vehicles, industry-industry, school, construction. In order to reduce noise 

pollution in an urban area, it is necessary to conduct noise measurement studies in that area, 

identify affected areas and regions, and produce maps. In this study, noise pollution doing in 

public institutions, schools and open areas in Köprübaşı district of Manisa Province were 

measured in the morning and evening for a week. These measured values were produced using 

Geographical Information Systems (GIS) and noise pollution maps using the Inverse Distance 

Weighting (IDW) interpolation method. 

Keywords: Köprübaşı, GIS, Noise Pollution, IDW  

 

GİRİŞ 

Nüfustaki artış, sanayideki ve endüstrideki gelişmeler, inşaat sektöründeki artışlar, trafik 

yükünün artması çevre kirliliğini beraberinde getirmektedir. Bu kirlilik doğada yaşayan tüm 

canlıları etkilemektedir. Göç eden kuşlarda bazen göç yollarının değiştirilmesi, üreme 

dönemindeki hayvanların yuva seçimi, bazı yararlı böceklerin (arı vb.) gezinme 

güzergâhlarında değişiklikler, avcı olan hayvanların avlarını bulmakta zorluklara kadar sebep 

olmaktadır. Bu olumsuzluklar içerisinde şüphesiz en çok etkilenen insanlardır. Gürültünün 

insan sağlığı üzerinde istenmeyen pek çok olumsuz etkisi vardır. Bu etkiler en başta işitme 
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hasarına neden olmaktadır. Ayrıca vücut aktivitelerinde fizyolojik etkilere, sinir oluşumuna ve 

psikolojik rahatsızlıklara, hipertansiyon, kalp rahatsızlıkları gibi hastalıklara neden olmaktadır 

(Alam, 2011; Dalkılıç ve Dursun, 2016; Göksu ve Karabulut, 2014; Maraş, 2011). Bu etkenlerin 

bütünü insan performansında ve yaşam konforunda azalmalara sebep olur (Tufaner, 2009). 

Gürültü; insanlarda işitme sorunundan duygusal ve psikolojik etkiler bırakan, onların çalışma 

koşullarını etkileyen ve huzursuz eden, istenmeyen seslerden oluşan çevre kirliliğidir (Alam, 

2011; Çerçevik ve ark., 2019). Gürültü kirliliği hava, su ve topraktan sonra dördüncü kirlilik 

alanını oluşturmaktadır (Durduran ve ark., 2008). Gürültü kirliliği ile başa çıkmak için, 1986 

tarih ve 19308 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş ‘Gürültü Kontrol 

Yönetmeliği’ çıkarılmıştır. 01.07.2005 tarih ve 25862 sayılı Resmî Gazetede ‘Çevresel 

Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’nin yayımlanarak yürürlüğe 

girmesinden sonra ise ‘Gürültü Kontrol Yönetmeliği’ yürürlükten kaldırılmıştır. 04.06.2010 

tarih ve 27601 sayılı Resmî Gazetede ‘Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi 

Yönetmeliği’ revize edilmiştir (Kalıpcı, 2017). Ayrıca bazı illerde gürültü kirliliğini azaltmak 

için ek tedbirler alınmıştır. İstanbul’da yol kenarlarında gürültüyü azaltmak için bariyer 

kullanılmıştır. Konya’da eğlence merkezlerinden gelen gürültüyü ölçmek için gürültü ölçüm 

cihazları kullanılmıştır (Dalkılıç ve Dursun, 2016). Almanya’ da 1960’ lı yıllarda karayolu 

trafik gürültü haritaları üretilmiş, benzer şekilde Avrupa ülkelerini (Fransa, Hollanda, İsveç, 

İngiltere) kapsayan benzer çalışmalar yapılmıştır (Maraş, 2011).  

Gürültü haritalarının oluşturulması mekânsal dağılımının izlenmesinde, gerekli analiz ve 

sorgulamaların yapılmasında Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) etkin bir araçtır. CBS; konuma 

dayalı gözlemlerle elde edilen grafik ve grafik olmayan bilgilerin toplanması, saklanması, 

işlenmesi ve kullanıcıya sunulması işlevlerini bir bütünlük içinde gerçekleştiren bir bilgi 

sistemidir (Yomralıoğlu, 2000). Dünyada gelişmiş ülkeler; kaynak yönetimi, şehir planlama, 

mekânsal bilişim teknolojileri, uzaktan algılama, sosyoloji, antropoloji, ekonomi, politika, 

toplum yönetimi gibi alanlarda CBS’ den sıklıkla yararlanmaktadır (Yomralıoğlu ve ark., 

2007). CBS’ de veri analizi, mekânsal ilişkilerin etkileşimine dair sorulara cevap aramanın 

yoludur. Veri analizinin özünde, doğru soruların sorulması, doğru işlemlerin uygulanması ve 

cevapların doğru olarak yorumlanması yatmaktadır. CBS’ de, yakınlık, çakıştırma ve ağ analizi 

şeklinde sınıflandırılan üç temel analiz mevcuttur. Yakınlık analizi, nesneler arasındaki 

mesafelere ilişkin olarak CBS’ yi sorgular. Çakıştırma analizi, bir soruya yanıt olarak farklı 

CBS katmanlarını birleştirir. Ağ analizi, bir grup çizgi nesne birlikte nasıl işlev görür sorusuna 

yanıt verir. Bu analizlerin yanında grid analizleri ve arazi analizleri de önemli analiz 

işlemleridir. Grid analizi coğrafi referanslı raster görüntülerin çakıştırılması ve piksel bazında 

analizler yapılmasına imkân sağlar. Aynı zamanda CBS’ de birçok enterpolasyon yöntemleri’ 

de sıklıkla kullanılmaktadır. Enterpolasyon bilinen değerler kullanılarak bu değerler arasında, 

farklı bir yerde ve değeri bilinmeyen bir noktadaki olası değeri tahmin etmeye yarayan 

yöntemdir. Sıklıkla kullanılan enterpolasyon yöntemleri doğrusal enterpolasyon, bilineer 

enterpolasyon, polinom enterpolasyonu, uzaklıkla ters orantılı ağırlıklı (Inverse Distance 

Weighting, IDW), kriging, spline yöntemleridir (Vatansever ve Doğalı, 2011). Gürültü kirlilik 

haritalarının oluşturulmasında IDW enterpolasyon yöntemi yaygın kullanılmaktadır (Khan ve 

ark., 2018). IDW’nin doğruluğu diğer enterpolasyon yöntemlerine göre daha yüksektir 

(Moteallemi ve ark., 2017). 

Literatürde CBS’ni kullanılarak gürültü kirliliği ile ilgili oldukça fazla çalışma yapılmıştır. 

Asghar Alesheikh ve Omidvari (2006) Tahran'ın kentsel trafiğe bağlı gürültü kirliliğinin 

zamansal ve mekânsal dinamiklerini analiz etmek ve kirlilik konsantrasyonu tahmin etmek 

amacıyla CBS’ni kullanmışlardır. Dursun ve ark. (2006) Konya ilinde ana yollarda seçilen 366 

örnekleme noktası ile Konya ilinin CBS’ni kullanarak gürültü kirliliği haritası oluşturmuşlardır. 

Durduran ve ark. (2008) Konya'da aşırı hasta bulunan beş farklı hastanenin CBS’i yardımıyla 
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gürültü haritaları hazırlanmış ve sorunlu yerler için önlem alınması amacıyla önerilerde 

bulunmuşlardır. Cinderby ve ark. (2008) İngiltere’ de CBS’ni kullanarak gürültü kirliliğinin 

değerlendirmesine yönelik çalışma yapmışlardır. Maisonneuve ve ark. (2009) küresel 

konumlama sistemi (Global Positioning System, GPS) donanımlı cep telefonlarını 

vatandaşların günlük ortamda kişisel gürültüye maruz kalma durumlarını ölçmelerini sağlayan 

gürültü sensörü haline dönüştürmüşlerdir. Morova ve ark. (2010) Süleyman Demirel 

Üniversitesi yerleşkesine ait dış mekânlarda gürültü haritalarını CBS’i ile IDW enterpolasyon 

yöntemi kullanarak üretmişlerdir. Maraş ve ark. (2011) Samsun ili içerisinde seçilen pilot bir 

bölgede CBS’i teknikleri ile gürültü haritalarını hazırlamışlardır. Alam (2011) Guwahati 

şehrinin gürültü kirliliği senaryosunu çeşitli yerlerde (yani ticaret bölgeleri, yerleşim bölgeleri 

ve sessizlik bölgeleri (eğitim kurumları ve hastaneler ve bakım evleri)) incelemek için bir CBS’i 

tabanlı gürültü değerlendirmesi yapmıştır. Morgul ve Dal (2012) Sakarya şehir merkezinin 

gürültü yönünden önemli yerlerinde gürültü seviyeleri ölçülmüş ve gürültü düzenlemeleri ile 

karşılaştırmışlardır. Haq ve ark. (2012) Dhaka’ da gürültünün çalışma alanını sosyo-çevresini 

ne kadar etkilediğini bilmek için gürültü kirliliğinin seviyesini ve etki alanını belirlemeye 

çalışmışlardır. Avci ve Durduran (2013) Konya ili Selçuklu ilçesindeki büyük kavşaklarda 

trafikten kaynaklanan gürültüyü belirlemek için belirli bir periyodik zamana göre gürültü 

değerlerini ölçülmüşlerdir. Göksu ve Karabulut (2014) Kahramanmaraş kenti şehir merkezinde 

ikamet eden sakinlerin trafiğe bağlı gürültü kirliliğine hangi oranda maruz kaldıklarını 

belirlemişlerdir. Moteallemi ve ark. (2017) İran’ da bir türbede ziyerete gelenlerin oluşturduğu 

gürültü kirliliğini CBS’leri ortamında incelemişlerdir. Kalıpcı (2017) Nevşehir ili Avanos İlçe 

merkezinin ana arterlerinde trafik kaynaklı gürültü kirliliği seviyesinin tespit edilmesi ve 

yaşanan gürültü kirliliğinin insanlar üzerindeki olumsuz etkilerinin en az seviyeye indirilmesi 

için alınabilecek önlemleri belirlenmiştir. Yuan ve ark. (2019) pearson korelasyonları ve çoklu 

lineer regresyonlar kullanılarak kentsel yapılı çevre ve gürültü ilişkilerinin incelenmesini 

yapmışlardır. Oyedepo ve ark. (2019) Nijerya Ota metropolünde gürültü kirliliği seviyelerinin 

değerlendirilmesi ve haritalanması için kullanılan ayrıntılı bir yöntem sunmuşlardır. 

Bu çalışmada, daha önce gürültü kirliliği üzerinde hiçbir çalışma yapılmamış olan Manisa İli, 

Köprübaşı ilçesinde (Şekil 1) resmî kurumlarda, okullarda ve açık alanlarda gürültü kirliliği 

ölçümleri bir hafta boyunca sabah ve akşam ölçülmüştür. CBS’ni kullanılarak gürültü kirlilik 

haritaları IDW enterpolasyon yöntemiyle üretilmiştir.   
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Şekil 1. Köprübaşı ilçesi lokasyon haritası 

 

SES VE GÜRÜLTÜ KAVRAMI 

Dış ya da iç ortamdaki parçacıkların titreşiminin diğer parçacıklara iletilmesi ile dalgalar 

halinde yayılan enerjiye ses denir (Demir, 2013). Ses titreşimleriyle havada basınç değişimine 

yol açar bu değişiklikler kulak tarafından alınır ve elektrik dalgalarına çevrilerek beyin 

tarafından algılanır. Gürültü ise istenmeyen rahatsız edici ses olarak tanımlanır. Bir gürültünün 

rahatsız ediciliği, gürültü kaynağına, maruz kalma süresine, sesin şiddetine bağlı olarak değişir. 

Ayrıca sese maruz kalan canlının fiziksel durumu, psikolojik durumu da etkendir (Maraş, 

2011). Gürültü düzeyleri logaritmik olarak dB (desibel) ile ifade edilir. İnsan kulağı 0-120 dB 

arasındaki eşikte ses şiddetine dayanıklıdır. 120 dB üstü bir değer insan kulağına zarar verir. 

Ses düzeyleri etkilerine göre zayıf (35-65 dB), kuvvetli (65-90 dB) ve çok kuvvetli (90-120 dB) 

şeklinde belirlenmiştir. (Morova ve ark., 2010). Günlük yaşamda karşılaşılan ses dB değerleri 

(Tablo 1)’ de verilmiştir. 

 

Tablo 1. Günlük yaşamda ses dB değerleri 

Desibel (dB) değerleri Örnekler 

0 Duyma eşiği 

30 Fısıltı 

40 Oturma odası 

60 Ofis çalışma ortamı 

70 Normal konuşma 

90 Araç içi 

167 Jet motoru 
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Gürültünün insanlar üzerinde olumsuz birtakım etkileri bulunmaktadır. Bunlar fizyolojik ve 

ruhsal etkiler olarak sıralanabilir. Bu etkiler insan yaşamında olumsuzluklara sebep olmaktadır. 

Gürültünün boyutu, maruz kalma süresi insan üzerindeki birtakım olumsuzluklar bırakacaktır. 

Bu olumsuzluklar Tablo 2’de sıralanmıştır. 

 

Tablo 2. Gürültü düzeyleri ve etkileri (Tufaner, 2010) 

30 - 65 dB I. Derecedeki Gürültüler 

- Konforsuzluk 

- Rahatsızlık 

- Sıkılma duygusu 

- Kızgınlık 

- Konsantrasyon ve Uyku 

Bozukluğu 

 

65 – 90 dB II. Derecedeki Gürültüler Fizyolojik Gürültü 

- Kalp atışında değişiklik 

- Solunum hızlanması 

- Beyinde basınç azalması 

90 – 120 dB III. Derecedeki Gürültüler 

- Baş ağrısı 

120 – 140 dB IV. Derecedeki Gürültüler 

- İç kulakta bozukluk 

140 > dB V. Derecedeki Gürültüler 

- Kulak zarının patlaması  

 

YÖNTEM 

Bu çalışmada Manisa ili Köprübaşı ilçesine ait belirlenen pilot bölgelerde, kamu binalarında ve 

bazı okullarda gürültü kirlilik ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Ölçümler (Şekil 2) CEM DT-805 

marka ölçüm cihazı kullanılarak yapılmıştır. Ölçüm yapılacak yerin en az 1 metre yakınında 

herhangi bir engelin bulunmamasına ve çevreden farklı kaynaklardan gürültünün gelmemesine 

dikkat edilmiştir. Bu sayede oluşabilecek yansıma ve yanlış ölçüm minimuma indirgenmiştir. 
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Şekil 2. Kullanılan gürültü ölçer 

 

Belirlenen noktalarda (Tablo 3) bir hafta boyunca farklı günlerde, sabah ve akşam olmak üzere 

ölçümler yapılmıştır. Gürültünün en yoğun olduğu sabah (07.00-09.00), akşam (17.00-19.00) 

saatlerinde havanın açık veya parçalı bulutlu olduğu günlerde ölçümler gerçekleştirilmiştir. 

Açık alanlarda trafik yoğunluğunun fazla olduğu kavşaklar, meydan ve insanların yoğun olduğu 

yerler ölçüm yerleri olarak belirlenmiştir. Ölçümlerde hataların oluşmasını engellemek 

amacıyla rüzgârlı ve yağışlı günlerde ölçüm yapılmamıştır. Rüzgârın ölçümlere etkisini en az 

seviyeye indirgemek için gürültü ölçüm cihazında sünger başlık kullanılmıştır. 

 

Tablo 3. Ölçüm istasyonları ve ölçüm zamanları 

Ölçüm yapılan yer Sabah Akşam 

Köprübaşı kız öğrenci yurdu x x 

Köprübaşı eczane x x 

Köprübaşı meslek yüksekokulu x x 

Köprübaşı karakol x x 

Ziraat bankası önü x x 

Köprübaşı kaymakamlık x x 

Köprübaşı ışıklar x x 

Köprübaşı meydan x x 

Köprübaşı İmam Hatip Ortaokulu x x 

Vali Muzaffer Ecemiş Ortaokulu x x 

Yavuz Selim Ortaokulu x x 

Köprübaşı İmam Hatip Ortaokulu x x 

Şehit Şenol Uçtu İlkokulu x x 
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Yapılan ölçümlerin ortalaması Leq (Eşitlik 1) kullanılarak hesaplanmıştır. Leq (Eş değer gürültü 

seviyesi); Verilmiş bir zaman içerisinde süreklilik gösteren ses enerjisinin ölçüm süresi 

içerisindeki ortalama değerlerini veren dB biriminde bir gürültü ölçeğidir (Maraş ve ark., 2011). 

𝐿𝑒𝑞 = 10 𝑙𝑜𝑔
1

𝑛
∑ 10

𝐿𝑖

10
𝑛
İ=1                

(1) 

Burada; n, Ölçüm sayısını, Li: Gürültü düzeyleri, ifade etmektedir. Elde edilen bu ölçüm 

değerlerinden gürültü haritalarının üretilmesi için CBS’den faydalanılmıştır. Verilerin analizi 

için ArcMap 10.5 yazılımı kullanılmıştır. Gürültü verileri yazılıma girilmiş ve mekânsal 

ilişkileri kurulmuştur. Daha sonra IDW enterpolasyon yöntemi ile haritalar üretilmiştir. IDW, 

ölçülen her noktanın mesafe ile azalan bir etkiye sahip olduğunu varsayar. Tahmin yerine daha 

uzak noktalara daha büyük bir ağılık atayarak tahminde bulunur (Matějíček ve ark., 2006).  

IDW enterpolasyon yöntemi (Eşitlik 2) ifade edilmiştir. 

𝑍 =
∑ 𝑤𝑖𝑍𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑤𝑖
𝑛
𝑖=1

                                                                                                                                                             (2)                                                                                                                                                                     

Burda; Z, bir nokta için enterpolasyon değerini ifade eder. wi, her bir kontrol noktasının  

ağırlıklandırma fonksiyonudur. Zi, kontrol noktasının gözlenen değeridir. n, toplam nokta sayını 

ifade eder. 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ  

Belirlenen istasyon noktalarında ölçümler haftanın her günü için sabah ve akşam olarak 

planlanmıştır yapılan ölçümler Tablo 4-5’ de gösterilmiştir. 

 

Tablo 4. Sabah ölçülmüş gürültü seviyeleri 

 LSabah 

İstasyon Noktası Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar 

Ziraat Bankası Önü 42,5 48,7 46,3 54,8 51,2 47,6 52,0 

Kız Öğrenci Yurdu 51,4 50,3 53,7 52,8 56,2 52,1 68,5 

Köprübaşı Eczane 39,6 38,5 37,5 39,3 67,5 56,4 58,2 

Köprübaşı Karakol 52,6 60,5 60,7 60,4 62,1 64,3 60,5 

Kaymakamlık 50,9 51,7 49,5 47,6 48,3 42,8 52,1 

Meslek Yüksekokulu 51,0 76,6 59,5 79,2 67,5 56,4 58,2 

Köprübaşı Işıklar 70,3 72,1 68,4 73,5 66,7 68,1 69,7 

Köprübaşı Meydan 82,1 87,5 93,4 90,1 75,1 70,8 65,8 

İmam Hatip Ortaokulu 103,1 85,7 80,1 95,1 90,3 50,2 48,1 

Vali Muzaffer Ecemiş 

Ortaokulu 

100,8 99,7 85,4 87,3 91,8 40,1 43,0 

Yavuz Selim Ortaokulu 65,0 66,3 70,1 73,2 85,1 40,0 45,1 

Şehit Şenol Uçtu 

İlkokulu 

93,1 90,1 82,1 84,5 80,3 42,3 40,1 
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Tablo 5. Akşam ölçülmüş gürültü seviyeleri 

 LAkşam 

İstasyon Noktası Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar 

Ziraat Bankası Önü 67,5 61,4 65,3 60,8 56,6 62,7 68,1 

Kız Öğrenci Yurdu 60,5 53,3 54,5 61,2 56,4 51,5 58,3 

Köprübaşı Eczane 57,2 40,3 44,5 46,4 52,1 56,4 48,9 

Köprübaşı Karakol 48,9 68,3 65,4 67,5 61,3 68,7 65,3 

Kaymakamlık 50,8 54,9 51,5 52,5 56,3 49,3 47,6 

Meslek Yüksekokulu 65,0 64,8 53,4 68,0 63,2 57,4 54,3 

Köprübaşı Işıklar 100,8 99,7 94,7 93,1 85,7 88,9 87,1 

Köprübaşı Meydan 76,3 82,7 83,6 71,9 77,4 78,1 73,9 

İmam Hatip Ortaokulu 66,7 65,1 70,8 73,2 68,7 69,1 71,8 

Vali Muzaffer Ecemiş 

Ortaokulu 

63,1 67,4 72,4 73,8 69,7 67,2 61,3 

Yavuz Selim Ortaokulu 63,0 64,1 67,2 69,0 61,8 64,3 60,3 

Şehit Şenol Uçtu 

İlkokulu 

59,1 63,7 65,1 67,8 62,0 61,4 60,7 

 

Nüfustaki artış ile birlikte trafik, okul ve iş yoğunluğu da artmaktadır. Bu artışın bir sonucu 

olan çevre kirliliği insan sağlığı üzerinde ciddi anlamda etkili rol oynamaktadır. Gürültü kirliliği 

çevre kirlilikleri içerisinde canlıları huzursuz eden kirlilik arasında yer almaktadır. Köprübaşı 

ilçesinde belirlenen istasyonlarda sabah yapılan gürültü kirlilik ölçüm sonuçlarında hafta içi 

ölçümlerinin okullarda yüksek çıkmıştır. Hafta içi sabah yapılan ölçümlerde en yüksek değer 

pazartesi günü İmam Hatip Ortaokulunda 103,1 dB olarak ölçülmüştür. Hafta sonu sabah 

yapılan ölçümlerde ise Köprübaşı meydan da 70,8 dB olarak ölçülmüştür.  Hafta sonu yapılan 

ölçümlerde ise okullarda gürültü seviyesinin azaldığı şehir meydanında bir miktar yükseldiği 

görülmüştür. Aynı şekilde akşam yapılan ölçümlerde ise hafta içi gürültü kirlilik oranı hafta 

sonuna göre daha yüksek çıkmıştır. Hafta içi akşam yapılan ölçümlerde en yüksek değer 

pazartesi günü Köprübaşı ışıklarda 100,8 dB olarak ölçülmüştür. Hafta sonu akşam yapılan 

ölçümlerde ise Köprübaşı meydan da 78,1 dB olarak ölçülmüştür.  

  

Tablo 6. Eşdeğer gürültü seviyeleri 

İstasyon Noktası Leq Sabah 

Hafta İçi 

Leq Sabah Hafta 

Sonu 

Leq Akşam 

Hafta İçi 

Leq Akşam 

Hafta Sonu 

Ziraat Bankası Önü 48,7 49,8 57,2 54,9 

Kız Öğrenci Yurdu 52,9 60,3 48,1 52,6 

Köprübaşı Eczane 44,5 57,3 62,3 67,0 

Köprübaşı Karakol 59,3 62,4 53,2 48,4 

Kaymakamlık 49,6 47,4 62,9 55,9 

Meslek Yüksekokulu 66,8 57,3 94,8 88,0 

Köprübaşı Işıklar 70,2 68,9 78,4 76,0 

Köprübaşı Meydan 85,6 68,3 68,9 70,4 

İmam Hatip Ortaokulu 90,9 49,2 69,3 64,3 

Vali Muzaffer Ecemiş 

Ortaokulu 

93,0 41,6 65,0 62,3 

Yavuz Selim Ortaokulu 71,9 42,6 63,5 61,1 

Şehit Şenol Uçtu İlkokulu 86,0 41,2 62,3 65,4 
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Tablo 6’ da yapılan ölçümlere ait sabah, akşam ve hafta içi ve hafta sonu olmak üzere dört ayrı 

grup oluşturulmuştur. Oluşturulan bu gruplar içerisinde günlerin ortalaması alınarak ortalama 

gürültü seviyeleri hesaplanmıştır. Hesaplanan bu gürültü seviyelerine göre sabah hafta içi en 

fazla Vali Muzaffer Ecemiş Ortaokulu 93,0 dB, sabah hafta sonu ise Köprübaşı ışıklar’ da 68,9 

dB olarak hesaplanmıştır. Akşam hafta içi ve akşam hafta sonu ise sırasıyla Meslek 

Yüksekokulunda en yüksek 94,8 ve yine Meslek Yüksekokulunda 88,0 olarak ölçülmüştür. 

Meslek Yüksekokulunda hafta sonu yüksek çıkmasının sebebi olarak okulda yapılan tadilatın 

sebep olduğu düşünülmektedir. 

 

 

Şekil 3. (a) Hafta içi sabah, (b) Hafta sonu sabah gürültü kirlilik haritaları 
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Şekil 4. (c) Hafta içi akşam, (d) Hafta sonu akşam gürültü kirlilik haritaları 

 

Yapılan ölçüm sonuçlarına göre hesaplanan Tablo 6’daki değerler ile IDW enterpolasyon 

tekniği kullanılarak Şekil 3 ve Şekil 4’ deki haritalar üretilmiştir. Şekil 3 (a) hafta içi sabah, 

Şekil 3 (b) hafta sonu sabahı temsil etmektedir. Aynı şekilde Şekil 4 (c) hafta içi akşam, Şekil 

4 (d) hafta sonu akşamı temsil etmektedir. Kahverengi alanlar en yüksek değeri temsil ederken 

beyaz renkli alanlar ise en düşük gürültü seviyelerini temsil etmektedir. Haritalardan da 

anlaşılacağı üzere hafta içi okul bölgelerinde gürültü seviyelerinin daha yüksek olduğu, hafta 

sonu ve akşam saatlerinde gürültü seviyelerinin şehir meydanında arttığı görülmüştür. 

Gürültü problem olarak özellikle büyükşehirlerde daha fazla görülmekle birlikte iş 

yoğunluğunun ve trafik hacminin fazla olduğu bölgelerde sıklıkla görülmektedir. Gürültü 

özellikle trafik hacminin yoğun olarak görüldüğü işe gidiş ve işten çıkış saatlerinde kendini 

oldukça fazla hissettirmektedir. Gürültü kirliliği ile ilgili yapılan çalışmalarda özellikle CBS’ 

nin etkin kullanılabileceği ortaya koyulmuştur. Oluşturulacak haritalar ile gürültü kirliliğinin 
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boyutlarının ortaya koyulması ve bu sayede halkın bilinçlenmesi sağlanacaktır. En önemlisi de 

ilgili kurumların bu konuda nasıl önlemlerin alabileceği noktasında rehberlik edecektir. 

OECD’nin 1996 yılında yayımladığı raporda, gürültünün Leq 55–60 dBA dolaylarında 

rahatsızlık oluşturmaya başladığı, Leq 60–65 dBA arasında rahatsızlığın belirgin bir biçimde 

arttığı, Leq 65 dBA üzerinde ise önemli sağlık problemlerine ve davranış bozukluklarına yol 

açtığı belirtilmektedir (Tufaner, 2010). Yayımlana rapor ışığında Köprübaşı ilçesinde özellikle 

meydan ve okul bölgelerinde gürültü düzeylerinin yüksek çıktığı buralarda çeşitli önlemlerin 

alınması gerektiği sonucuna varılmıştır. Bu önlemlerin başında okullarda eğiticiler tarafından 

öğrencilerin bilinçlendirilmesi bu konuda eğitici ve öğretici materyallerin öğrencilere 

sunulması önerilmektedir. Aynı zamanda bina içerisinde sesin yayılımını önleyen akustik 

önlemlerin ve yalıtımların yapılması gerekir. Okullarda çalınan ziller için ses seviyesi 

ayarlaması ve kısıtlaması getirilebilir. Diğer açık sahalarda ise halkın bilinçlendirilmesi adına 

mahalle muhtarlıkları ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliğinde çalışarak bu konuda eğitici 

broşürler ile halkın bilinçlendirilmesi sağlanabilir. 

 

KAYNAKLAR 

Alam, W. (2011). GIS based Assessment of Noise Pollution in Guwahati City of Assam, India. 

International Journal of Environmental Sciences, 2(2), 731–740. 

doi:10.6088/ijes.00202020034 

Asghar Alesheikh, A. ve Omidvari, M. (2006). Application of GIS in Urban Traffic Noise 

Pollution. International Journal of Occupational Hygiene, 2(2), 87–92. 

http://ijoh.tums.ac.ir adresinden erişildi. 

Avci, C. ve Durduran, S. S. (2013). The Map Of Traffic Noise In The Junctions And Its Spatial 

Analysis : The Sample Of Konya / Selçuklu. ICOEST’2013 - CAPPADOCIA içinde . 

Çerçevik, A. E., Yerel Kandemir, S., Yaylı, M. Ö. ve Çelik, M. (2019). Şehir İçı̇nde Temel 

Çalişmasi Yapilan Şantı̇yenı̇n Konutta Oluşturduğu Gürültünün Araştirilmasi. Uludağ 

University Journal of The Faculty of Engineering, 24(1), 151–160. 

doi:10.17482/uumfd.424980 

Cinderby, S., Snell, C. ve Forrester, J. (2008). Participatory GIS and its application in 

governance: The example of air quality and the implications for noise pollution. Local 

Environment, 13(4), 309–320. doi:10.1080/13549830701803265 

Dalkılıç, E. ve Dursun, Ş. (2016). Konya Gürültü Kirliliği ve Eylem Planlarının Yorumlanması. 

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4, 293–304. 

Demir, S. (2013). İstanbulun Beşiktaş İlçe Merkezinde Gürültü Düzeyleri Belirlenerek Gürültü 

Haritasının Oluşturulması. Marmara Üniversitesi. 

Durduran, S. S., Kunt, F. ve Dursun, S. (2008). Noise Pollution Mapping in Konya (Turkey) 

City Hospitals Using GIS Model. Journal of International Environmental Application 

and Science, 8(5), 415–421. 

Dursun, Ş., Özdemir, C., Karabörk, H. ve Koçak, S. (2006). Noise pollution and map of Konya 

city in Turkey. Journal of International Environmental Application and Science, 1(1–

2), 63–72. http://dergipark.gov.tr/jieas/issue/16154/168961 adresinden erişildi. 

Göksu, G. ve Karabulut, M. (2014). Kahramanmaraş Şehir Merkezinde Gürültü Kirliliğinin 

Değerlendirilmesi. Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi Bildiriler Kitabı 

içinde . Muğla. 

Haq, M., Islam, M., Ali, M., Haque, M. ve Akhand, M. (2012). Status of Noise Pollution in 

404 www.izdas.org



  

Mixed Areas of Dhaka City: a GIS Approach. Journal of Environmental Science and 

Natural Resources, 5(1), 09–17. doi:10.3329/jesnr.v5i1.11548 

Kalıpcı, E. (2017). Avanos İlçe Merkezinde Trafik Kaynaklı Gürültü Kirliliğinin Mekansal 

Analizi. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6(1), 20–29. 

doi:10.17100/nevbiltek.309489 

Khan, J., Ketzel, M., Kakosimos, K., Sørensen, M. ve Jensen, S. S. (2018). Road traffic air and 

noise pollution exposure assessment – A review of tools and techniques. Science of the 

Total Environment, 634, 661–676. doi:10.1016/j.scitotenv.2018.03.374 

Maisonneuve, N., Stevens, M., Niessen, M. E. ve Steels, L. (2009). NoiseTube: Measuring and 

mapping noise pollution with mobile phones. Environmental Science and Engineering 

(Subseries: Environmental Science), 215–228. doi:10.1007/978-3-540-88351-7-16 

Maraş, E. E. (2011). Coğrafi Bilgi Sistemi Desteğinde Kentlerin Avrupa Birliği Standartlarında 

Gürültü Haritalarının Üretimi: Samsun İli Örneği. Yıldız Teknik Üniversitesi. 

Maraş, E. E., Maraş, H. H., Maraş, S. S. ve Alkış, Z. (2011). CBS Verilerinden Çevresel Gürültü 

Haritalarının Hazırlanmasında Kullanılan Tahmin Yönteminin Analizi. Harita Dergisi, 

(145), 52–60. 

Matějíček, L., Engst, P. ve Jaňour, Z. (2006). A GIS-based approach to spatio-temporal analysis 

of environmental pollution in urban areas: A case study of Prague’s environment 

extended by LIDAR data. Ecological Modelling. doi:10.1016/j.ecolmodel.2006.05.018 

Morgul, O. K. ve Dal, H. (2012). A preliminary study on noise pollution of Sakarya province 

city centre. SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 16(2), 83–91. 

doi:10.5505/saufbe.2012.14632 

Morova, N., Şener, E., Terzi, S., Beyhan, M. ve Harman, B. İ. (2010). Süleyman Demirel 

Üniversitesi Yerleşkesinin Gürültü Haritalarinin Cografi Bilgi Sistemleri ile 

Hazirlanmasi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3(14), 

271–278. 

Moteallemi, A., Bina, B. ve Minaei, M. (2017). The Evaluation of Noise Pollution at Samen 

District in Mashhad , Khorasan Razavi Province , Iran using Geographic Information 

System. International Journal Of Occupational Hygiene, 179–185. 

Oyedepo, S. O., Adeyemi, G. A., Olawole, O. C., Ohijeagbon, O. I., Fagbemi, O. K., Solomon, 

R., … Nwaokocha, C. N. (2019). A GIS – based method for assessment and mapping 

of noise pollution in Ota metropolis, Nigeria. MethodsX, 6, 447–457. 

doi:10.1016/j.mex.2019.02.027 

Tufaner, F. (2009). İstı̇klal caddesı̇ ve cı̇varindakı̇ eğlence yerlerı̇nden kaynaklanan gürültünün 

tespı̇ti ve harı̇talandirilmasi. 

Tufaner, F. (2010). Türkiye’nin Çevresel Gürültü Denetim ve Yönetim Politikaları. Çankırı 

Araştırmaları dergisi, (5), 5–6. 

Vatansever, F. ve Doğalı, G. (2011). Klasik Enterpolasyon Yöntemleri ve Yapay Sinir Ağı 

Yaklaşımlarının Karşılaştırılması. 6th International Advanced Technologies Symposium 

içinde (ss. 16–18). 

Yomralıoğlu, T. (2000). Coğrafi Bilgi Sistemleri, Temel Kavramlar ve Uygulamalar. 

Yomralıoğlu, T., Nişancı, R. ve Uzun, B. (2007). Raster tabanlı nominal değerleme yöntemine 

dayalı arsa-arazi düzenlemesi uygulaması, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri 

Odası 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 2–6. 

405 www.izdas.org



  

Yuan, M., Yin, C., Sun, Y. ve Chen, W. (2019). Examining the associations between urban 

built environment and noise pollution in high-density high-rise urban areas: A case 

study in Wuhan, China. Sustainable Cities and Society, 50(November 2018), 101678. 

doi:10.1016/j.scs.2019.101678 

 

406 www.izdas.org



  

MAKSİLLER VE MANDİBULAR ANTERİOR DİASTEMASI BULUNAN 

HASTANIN DENTAL KOMPOZİT İLE DİREKT ESTETİK REHABİLİTASYONU  

DIRECT AESTHETIC REHABILITATION WITH DENTAL COMPOSITE OF A 

PATIENT WITH MAXILLARY AND MANDIBULAR ANTERIOR DIASTEMA 

Elif KARAPIÇAK  

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif diş tedavisi AD, Trabzon, 

Türkiye. 

ORCID ID: 0000-0001-6120-2667 

Kıvanç DÜLGER 

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif diş tedavisi AD, Trabzon, 

Türkiye. 

ORCID ID: 0000-0000-0000-0000 

 

ÖZET 

Bu olgu sunumunda maksiller ve mandibular çene ön bölgesinde diastemalara bağlı estetik 

şikayetleri bulunan hastada direkt kompozit rezin restorasyonu ile tedavi yöntemi anlatılmıştır. 

Dişler arasında diastema varlığı genellikle sıklıkla karşılaşılan bir estetik problem olarak kabul 

edilir. Orta hattaki diastema; labial frenulum, mikrodontia, meziyodens, peg şeklinde lateral 

kesici dişler, agenezis, kistler, parmak emme, dil itme veya dudak emme gibi alışkanlıklar, diş 

malformasyonları, genetik nedenler, diş-iskelet uyumsuzlukları gibi çok faktörlü bir etiyolojiye 

sahiptir. Diastema kapatmak için çeşitli tedavi yöntemleri mevcuttur. Bununla birlikte, tüm 

diastemalar aynı şekilde tedavi edilemez. Diastemanın kapsamı ve etiyolojisi uygun şekilde 

değerlendirilmelidir. Bu olgu sunumunda maksiller anterior diasteması bulunan bir hastanın 

diastemalarının direkt dental kompozit restorasyon ile estetik rehabilitasyonu amaçlanmıştır. 

Anahtar kelimeler: diastema, kompozit rezin, estetik, direk kompozit 

 

ABSTRACT 

The presence of diastema between the teeth is a frequently encountered aesthetic problem. 

Midline diastema has a multifactorial etiology such as labial frenulum, microdontia, mesiodens, 

peg-shaped lateral incisors, agenesis, cysts, finger sucking, tongue pushing or lip sucking 

habits, dental malformations, genetics, dental-skeletal incompatibilities. Various treatments are 

available for diastema closure. However, not all diastemas can be treated in the same way. The 

scope and etiology of diastema should be evaluated appropriately. In the presentation of this 

case, direct aesthetic rehabilitation of the patient with maxillary and mandibulary anterior 

diastemas was aimed. 

Keywords: diastema, dental composite resin, esthetic 

 

GİRİŞ 

Genetik, frenulum varlığı, ön travmatik ısırma, dil itme ve parmak emme alışkanlığı, kama 

lateraller, süpernümerer dişler, mesiodens, diş boyutu-çenede yer miktarı uyuşmazlığı, eksik 

dişler, dişlerin patolojik olarak yer değiştirmesi, maksiller orta hatta oluşan odontomalar, 

orofasiyal orta hattaki gelişimsel kistler gibi sebepler diastemaların oluşumda rol oynayabilir 
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(1). Çenede birden fazla sayıda diş arasında diastema bulunuyorsa ‘polidiastema’ olarak 

adlandırılır (2).  Bu durum hastalar için estetik kaygıları beraberinde getirmektedir. Ön bölgede 

karşımıza çıkan bu diastemalar uygun tedavi prosedürleriyle tedavi edilebilirler. Geçmişte 

diastemaların ve şekil bozukluklarının estetik rehabilitasyonu amacıyla dişlerin geri 

dönüşümsüz olarak madde kaybına uğratıldığı kuron restorasyonları gibi protetik yaklaşımlar 

uygulanırken, günümüzde direkt kompozit yapılar estetik düzeltme ve anterior dişlerin yeniden 

şekillendirilmesi için mükemmel bir tedavi alternatifi sunar (3). 

Kullanılan tekniğe bakılmaksızın, bir tedavi planı oluşturmak ve diastema etiyolojisini 

belirlemek zorunludur. Diastemaların direkt kompozit rezin kullanılarak restorasyonları tek 

seansta bitirilebilir ve maliyeti yüksek olan laboratuvar işlemleri gerektirmez (4). Estetik diş 

hekimliği açısından bu restorasyonlar, seramik kaplamalar ve ortodontik tedavi gibi diğer 

tedavi seçeneklerinin sahip olmadığı avantajları sunar. Seramik materyallere kıyasla karşıt 

dişlerin aşınmasına sebep olmazlar. Ayrıca kırıldıklarında porselen kuronlara kıyasla daha 

kolay ve hızlıca tamir edilebilirler (5). Estetik görüntünün iyileştirilmesi, diş ve çevre dokuların 

sağlığının devam ettirilmesinin yanısıra materyalin optik özelliklerini kullanarak minimal 

invaziv şekilde direkt olarak yapılan diastema kapatılmasında sağ kalım süreleri de tatmin 

edicidir (6, 7). 

 

VAKA 

25 yaşındaki kadın hasta Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş 

Tedavisi kliniğine üst ve alt çene ön bölgedeki estetik problemi nedeniyle başvurdu. Dişlerin 

radyografik ve klinik muayenesi sonrasında herhangi bir diş çürüğüne, periapikal dokularda 

sorunlara rastlanmadı. Sağ ve sol üst orta keser ve yan keserlerin ve yan keserler ile kanin 

dişlerin arasında karanlık alanlar tespit edildi. Bunun yanında alt çenede de alt orta keserler ve 

yan keser dişlerin arasında diastemalar tespit edildi (Resim 1,2). 

 

Şekil 1:Tedavi öncesi ağız içi fotoğrafı     Şekil 2:Tedavi öncesi ağız içi fotoğrafı 

   

 

Bu estetik problemlerin çözümü olarak hastaya ortodontik tedavi, seramik kaplama gibi protetik 

yaklaşımlar ve diastemaların direkt kompozit rezin ile restore edilmesi seçenekleri sunuldu ve 

bu tedavilerin avantaj-dezavantajlarından bahsedildi. Hastanın da seçimleri doğrultusunda 

diastemaların dental kompozit rezin ile direkt olarak restorasyonuna karar verildi. 

Tedavi günü dişler polisaj patı ile temizlenip plaklardan uzaklaştırıldı. Dişler ağız ortamından 

izole edildi. Herhangi bir tükürük ve/veya su kontaminasyonu olmaması için pamuk pelet ve 

tükürük emici kullanıldı. Dişlerin birbirlerinden ve dişetinden izolasyonu için de retraksiyon 
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ipi ve şeffaf bantlar kullanıldı. Dişler üzerinde preparasyon yapmaksızın sırasıyla %37’lik 

fosforik asit jel (Etching gel, President Dental, Germany) 30 sn uygulanıp yıkandı ve kurutuldu. 

Diş yüzeyi üzerine bonding ajan (Single Bond Universal Adhesive, 3M ESPE, USA) uygulandı 

ve 20 sn polimerize edildi. Adesyona hazırlanan diş yüzeyine dental kompozit rezin 

(Estelite Sigma Quick Composite, Tokuyama Dental, Japan-OA2 ve Estelite Sigma Quick 

Composite, Tokuyama Dental, Japan-A2) uygulanarak restorasyonlar tamamlandı. Bu işlemler 

her diş için ayrı ayrı uygulandı. Daha sonra diskler (Sof-lex, 3M ESPE, USA) yardımıyla 

bitirme ve polisaj işlemleri yapılarak tedavi bitirildi (Şekil 3,4). 

 

Şekil 3:Tedavi bitimindeki ağız içi fotoğrafı     Şekil 4: Tedavi bitimindeki ağız içi fotoğrafı 

  

Hastaya dikkat etmesi gereken hususlar anlatıldı ve rutin kontrol takvimi oluşturularak tedavi 

sonlandırıldı.  

 

TARTIŞMA 

Direkt kompozit restorasyonlarla diastemaların kapatılması klinikte sıklıkla uygulanan ve 

önerilen bir işlemdir. Kompozit rezin ile yeniden şekillendirme dişteki şekil problemini de 

çözebilir (8). Olgu sunumumuzda da alt ve üst çenesinde diastemaları bulunan bir hastanın 

tedavisinde direkt kompozit restorasyonlar uygulanmıştır. 

Kompozit rezin restorasyonların porselen ve seramik kuron restorasyonlara göre bazı 

dezavantajları vardır. Renk stabilitesi, aşınma direnci, ve estetik açısından seramik kuronlar 

daha avantajlıdır (9). Kompozit restorasyonlarla kuronların karşılaştırıldığı çalışmalarda, renk 

değişikliklerinin hastanın restorasyon algısını olumsuz etkileyebileceği estetik başarısızlıklar 

kompozit restorasyonlarda daha sık gözlenmiştir (10). 

Kompozit rezinler ise karşıt dişlerde aşınmalara daha az sebep olması ve kırılma durumlarında 

tamir edilmesinin kolaylığı açısından protetik yaklaşımlara göre daha avantajlıdırlar (5). Tek 

seansta istenen estetik görünümün sağlanması ve pahalı laboratuvar işlemlerinin olmaması 

uygulama kolaylığı sağlamaktadır (11). Olgumuzda tek seanslık tedavi bitiminde estetik bir 

görünüm elde edilmiştir. 

Direkt kompozit restorasyonlar ön bölgede bulunan diastemaların tedavisinde sıklıkla 

kullanılmaktadır ve kısa vadeli sonuçların iyi olması nedeniyle klinik uygulamalarda kullanım 

oranları artmaktadır (12). 
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SONUÇ 

Ön bölgede diastemaları bulunan hastalar ileri restorasyon tekniklerine gerek duyulmadan 

rehabilite edilebilmektedir. Direkt kompozit rezin restorasyonlar; uygulama kolaylığı, düşük 

maliyet, tek seansta bitirilebilme ve tamir edilebilirlik açısından olumlu bir tedavi seçeneğidir.  
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ABSTRACT 

COVID-19 is an important pandemic disease of the 21st century. This viral infection, which 

presents with symptoms such as fever, fatigue, cough, and shortness of breath in humans, is 

thought to be transmitted from animals (especially wild animals) to humans, as in some other 

coranovirus subtypes. Apart from the vaccine, an effective treatment tool or drug has not been 

found yet against this disease, which can be fatal in elderly or those with chronic diseases. 

Most viral infections affect the host immune system and cause various types of inflammatory 

cells, production of reactive oxygen species (ROS) and radicals in cells. Excessive production 

of reactive oxygen species and deficiency in antioxidant systems in respiratory viral infections 

can lead to effects that may result in lung damage. Therefore, supplements such as vitamins 

C, D, E, zinc, selenium, omega 3 fatty acids, quercetin, turmeric, cinnamon, probiotics, N-

acetylcysteine (NAC) etc., which support the immune system and have antioxidant effects, 

may be important in treatment. In this article, the evaluations and results on the effectiveness 

of some antioxidant substances that can be used as supplements in the fight against COVID-

19 are discussed.  

Keywords: antioxidant, covid-19, assessment, overview. 

 

ÖZET 

COVİD-19, 21. yüzyılın önemli bir pandemik hastalığıdır. İnsanlarda ateş, yorgunluk, 

öksürük, nefes darlığı gibi bulgularla seyreden bu viral enfeksiyonun diğer bazı koranovirus 

alt tiplerinde olduğu gibi hayvanlardan (özellikle vahşi hayvanlar) insanlara geçtiği 

düşünülmektedir. İleri yaşlarda veya kronik rahatsızlığı bulunanlarda ölümcül de olabilen bu 

hastalığa karşı aşı dışında günümüzde henüz etkili bir sağaltım aracı ya da ilaç 

bulunamamıştır. Viral enfeksiyonların çoğu konakçı immun sistemini etkiler ve çeşitli tip 

yangısal hücrelere, hücrelerde reaktif oksijen türleri (ROS) ve radikallerin üretimine neden 

olur. Solunum yolu viral enfeksiyonlarında reaktif oksijen türlerinin aşırı üretimi ve 

antioksidan sistemlerdeki yetersizlik akciğer hasarı ile sonuçlanabilecek etkilere yol açabilir. 

Bu nedenle, immun sistemi destekleyen ve antioksidan etkilere sahip C, D, E vitaminleri, 

çinko, selenyum gibi mineraller, omega 3 yağ asiti, kuersetin, zerdeçal, tarçın, probiyotikler, 

N-asetilsistein (NAC) vb destekleri sağaltımda önem taşıyabilir. Bu makalede, COVİD-19’a 
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karşı mücadelede destekleyici olarak kullanılabilen bazı antioksidan etkinliğe sahip 

maddelerin etkinlikleri üzerine yapılan değerlendirmeler ve sonuçları irdelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: antioksidan, covid-19, değerlendirme, genel bakış 

 

1. INTRODUCTION 

Coronaviruses (CoVs) reported as the most important pandemic of the 21st century (Vagga, 

Butola, Khadhe and Meshram, 2021) are a group of viruses from the Orthocoronavirinae 

subfamily of the Coronaviridae family. Some of the CoVs cause infection in mammals, and 

another part in birds. In humans, HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoV-NL63 and HCoV-HKU1 

cause upper respiratory disease, while SARS-CoV and Middle East respiratory syndrome 

(MERS)-CoV cause atypical pneumonia (Kiros et al., 2020). The newest type of coronovirus, 

which emerged in a male patient in 2019 in Wuhan, China, was declared as a global pandemic 

by World Health Organization (WHO) and named as Corona Virus Disease (COVID-

19/SARS-CoV-2) (Kiros et al., 2020; Oladele ve et al., 2020). It is thought that the source of 

COVID-19 is bats/wild animals and shows a zoonotic feature (Khan et al., 2020). COVID-19 

progresses with symptoms such as fever, fatigue, cough, and shortness of breath after an 

incubation period of about 3 days in humans. In severe cases, it can be fatal (Oladele et al., 

2020). Many viruses that affect humans are controlled by the host’s immune system. 

However, the inflammatory reactions developed by the host immune system due to viral 

infections can lead to damage to the host tissues and organs. As in COVID-19, damage to the 

lung tissue is attributed to reactive oxygen species (ROS) (Hejrati, Nurzadeh and Roham, 

2021) and excessive cytokine release created by the host immune system (Khan et al., 2020). 

Oxidative stress is a situation characterized by the disruption of the balance in the production 

of oxidant and antioxidant species, and leads to pathological results in cases where oxidant 

factors are not sufficiently neutralized by antioxidants (Jain, 2020). It is thought that oxidative 

stress COVID-19 disease, which is also considered among the causes of atherothrombosis 

(Nwose and Bwititi, 2020), tends to a cardiovascular problem characterized by a high 

incidence of myocardial infarction, especially in patients in intensive care units. It is noted 

that NADPH oxidase-2 (NOX-2) is increased in patients with pneumonia, which can be a 

factor in the occurrence of myocardial damage (Loffredo and Violi, 2020). For the reasons 

stated, antioxidants have benefits such as reducing the undesirable effects on the immune 

system due to infection (Hejrati, Nurzadeh and Roham, 2021), reducing the hyper-coagulation 

process by restoring calcium hemostasis, reducing thrombovascular risks, and hematinic 

effects through iron elements in vegetables (Nwose and Bwititi, 2020). 

 

1.1. ANTIOXIDANTS AFFECTING COVID-19  

Viral infections lead to oxidative stress, causing damage to tissues and organs. For this 

reason, the importance of antioxidants in reducing inflammatory reactions and the benefit of 

using antioxidants as supportive treatment in chronic lung diseases are emphasized (Hejrati, 

Nurzadeh and Roham, 2021). Antimalarial drugs such as chloroqunie and 

hydroxychloroquine, azithromycine, remdesivir, arbidol (umifenovir), oseltamivir, favipiravir, 

lopinavir-ritonavir combination, thalidomide, bevacizumab, fingolimod, although drug trials 

have been conducted (Rosa and Santos, 2020), there are still no effective drugs and vaccines 

to treat COVID-19 thus it is important to protect and support the immune system (Vagga, 

Butola, Khadhe and Meshram, 2021). On the other hand, there are concerns that live vaccines 

will be contraindicated in geriatric patients due to the weakness immune system. For this 

reason, it is thought that geriatric patients cannot benefit from at least 25% of the vaccines 
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studied (Nwose and Bwititi, 2020). Antioxidants show their beneficial effect against oxidative 

factors through several mechanisms; 1. With metabolic reactions catalyzing the reduction of 

ROS by enzymes such as catalase, superoxide dismutase, 2. By giving oxygen to ROS with 

antioxidants such as vitamins, 3. With proteins that reduce the supply of pro-oxidants, such as 

haptoglobin, hemopexin, transferrin and metallothionine (Vagga, Butola, Khadhe and 

Meshram, 2021). 

 

1.1.1. VITAMINS 

1.1.1.1. Water-soluble vitamins (Vitamin C/Ascorbic acid) 

It is one of the most important antioxidants known and protects tissues and organs against the 

harmful effects of ROS. Their effectiveness has been proven in some chronic diseases. Due to 

the beneficial effects of vitamin C, it is used for the treatment of COVID-19 infection in some 

medical institutions. Vitamin C has antiaggregant and antioxidant properties, so it can help 

reduce alveolar fluid that occurs during acute respiratory distress syndrome (ARDS) by 

reducing alveolar epithelial damage (Vagga, Butola, Khadhe and Meshram, 2021). Vitamin C 

can accumulate 50-100 times in leukocytes for their normal functions, while it can accumulate 

in neutrophils, which are the first cells to go to the infection site, at a concentration of 1 mM. 

Therefore, as in many other viral infections, oral or intravenous (iv) vitamin C administration 

is found effective and meaningful in the supportive treatment of COVID-19. It has been 

reported that iv infusion of high dose (200 mg/kg, 4 doses) vitamin C in humans will reduce 

the burden of intensive care (7.8%) and mortality, and a daily oral dose of 6 g will similarly 

reduce the risk of viral infection (Khan et al., 2020). In a study conducted in Jigawa 

(Northwestern Nigeria), it was reported that vitamin (vitamin A, C and E), antioxidant 

enzyme (glutathione, glutathione peroxidase, catalase and superoxide dismutase) activity and 

some element (Se, Zn, Mg and Cu) levels were significantly lower in COVID-19 patients 

compared to controls, while 8-isoprostaglandin F2 alpha level, which is an oxidative stress 

marker, was higher (Muhammad et al., 2021). In another study, it was reported that in female 

patients with an average age of 45.2 years, the symptoms of the disease decreased in an 

average of 6.7 days in those who did not take any supplements, in 5.5 days in those treated 

with ascorbic acid, in 5.9 days in those treated with zinc gluconate, and in 5.5 days in those 

who received both (Thomas et al., 2021). However, it has also been reported that iv high-dose 

vitamin C administration will cause a pro-oxidant effect rather than an antioxidant effect in a 

dose-dependent manner, and may cause serious inflammation and oxidative damage in tissues 

with an increase in oxidative stress (Koçyiğit, 2020).  

 

1.1.1.2. Fat-soluble vitamins (Vitamins A, D, E, K) 

Vitamin A, which is found at high levels in some vegetables such as carrots in the form of its 

primary active forms (retinol, retinal and retinoic acid), is effective in infections by protecting 

epithelial cell integrity and improving specific and non-specific immunity. Retrospective 

studies and meta-analyses on vitamin D show that vitamin D applications may be protective 

against COVID-19. It has been reported that 50,000 IU vitamin D supplementation twice a 

week can rapidly increase blood 25 (OH) D levels in patients with respiratory tract disease 

and blood levels below 50 nmol/L. Vitamin E is a powerful antioxidant. Although vitamin E 

has been reported to modulate immune functions, there is also information that it may be 

harmful. For the stated reason, it is reported that research is needed for its use in COVID-19. 

Vitamin K, which is mainly involved in the synthesis of proteins (factors II, VII, IX and X) 
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that play a role in blood coagulation, also plays a role in maintaining bone and cardiovascular 

health, energy metabolism and inflammation (Samad et al., 2021). 

 

1.1.2. MINERALS 

Zinc has been shown to inhibit the activity of RNA polymerase on previous corona viruses, 

inhibit the replication of SARS-CoV and other viruses (Jain, 2020). 

Selenium, which is abundant in foods such as corn, garlic, onion, cabbage, broccoli, shows 

antioxidant activity alone (Mrityunjaya et al., 2020) and together with vitamin E, its 

combination with vitamin E increases T-cell count, IL-2 cytokine secretion, changes NK cell 

activity and thus increases the risk of infection has been reported (Shakoor et al., 2021). 

 

1.1.3. PLANTS 

Plants such as garlic, black cumin, ginger, licorice show beneficial effects on the immune 

system with the active substances they carry (Mrityunjaya et al., 2020). The beneficial effects 

of essential oils in plants and unsaturated fatty acids such as omega-3 on immunity and 

inflammation are mentioned. It is reported that omega-3 fatty acids may be effective in 

restoring oxygenation in COVID-19 (Shakoor et al., 2021). Plants containing essential oil 

effective against influenza; Cinnamomum zeylanicum leaf oil (cinnamon), Citrus bergamia 

(bergamot), Cymbopogon flexuosus (lemongrass) and Thymus vulgaris (Red Thyme) (Jain, 

2020). Cinnamaldehyde, found in the essential oil in Cinnamon, has anti-inflammatory 

properties. It has been reported that some compounds such as ajoene, allicin, allyl, methyl 

thiosulfinate and methyl allyl thiosulfinate in fresh garlic extract may be useful in protection 

from COVID-19 with their anti-inflammatory, antioxidant and antiviral activities 

(Mrityunjaya et al., 2020).  

Various active substances such as polyphenols found in plants have antioxidant, anti-

inflammatory, anti-cancer, antibacterial, antifungal and antiviral effects. Luteolin, daidzein, 

apigenin, amentoflavone, quercetin, epigallocatechin, epigallocatechin gallate and 

gallocatechin gallate show antiviral activity by inhibiting the proteolytic activity of SARS-

CoV 3C-like proteases (Lammi and Arnoldi, 2021). It is stated that curcumin, which has a 

wide biological activity, can be an important treatment alternative for COVID-19 patients 

with its ability to inhibit the production of pro-inflammatory cytokines and cyclooxygenase-2 

(COX-2), as well as neutralize free radicals (Mrityunjaya et al., 2020; Lammi and Arnoldi, 

2021). It is reported that quercetin, which is found in plants such as Rubus fruticosus L. and 

Lagerstroemia speciosa (L.) Pers., (Diniz, Bezerra Filho, Fielding and De Sousa, 2020), will 

be useful in the treatment of COVID-19 due to its iron-binding, antioxidant and anti-

inflammatory properties (Lammi and Arnoldi, 2021). Polydatin (Piceid) is the glycoside form 

of resveratrol, which is isolated from many vegetable products, such as peanuts, grapes, red 

wine, hops, cocoa products, chocolate products. Polydatin has such activities as anti-

inflammatory, antioxidant, immunomodulatory, nephroprotective, hepatoprotective, 

antiarrhythmic and anti-tumor. Polydatin may be useful in ameliorating airway inflammation 

by causing inhibition of G6PD, which is associated with oxidative inflammation in acute 

pulmonary injury (Doustimotlagh and Eftekhari, 2021). Isoquinoline alkaloids are found in 

some plants such as Berberis vulgaris, Coptis chinensis, Hydrastis canadensis, Xanthoriza 

simplicissima, Coptidis rhizoma, Phellodendron amurense and Chelidonium majus. 

Isoquinoline alkaloids have low toxicity, immunostimulant and anti-inflammatory effects. 

They are thought to be effective in SARS-CoV-2 (Jain, 2020).  
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1.1.4. PROBIOTICS, PROPOLIS and LACTOFERRIN 

The most commonly used probiotics are Bifidobacterium and Lactobacillus. Probiotics, which 

are effective on intestinal health, have also been found to be effective in clearing the influenza 

virus in the respiratory system. It is thought that probiotics and propolis produced by honey 

bees may be useful in protection from COVID-19 due to their immunomodulatory and anti-

inflammatory effects (Mrityunjaya et al., 2020). Lactoferrin (Lf) is a glycoprotein originally 

isolated from milk. Lactoferrin receptors are found in intestinal tissue on 

monocytes/macrophages, neutrophils, lymphocytes, platelets, and some bacteria. Lactoferrin 

has different functions in the body, from controlling iron level to immune modulation (Levay 

and Viljoen, 1995). The effect of Lf on viruses has been studied on different viruses, 

including SARS-CoV. Lactoferrin is effective in preventing virus entry and replication by 

binding to cell surface molecules and/or viral particles. It has a role in T-cell activation, 

interleukin (IL-6, TNF-α) levels and suppression of H2O2, which is effective in oxidative 

stress (Mrityunjaya et al., 2020). 

 

1.1.5. DRUGS 

1.1.5.1. N-acetylcysteine (NAC) 

NAC is an essential drug approved by the Food and Drug Administration (FDA) and 

recognized by the WHO. NAC is used in acetaminophen (paracetamol) overdose and as a 

mucolytic in respiratory diseases. Animal studies have shown that NAC is protective against 

oxidative stress and inflammation (Tenório, Graciliano, Moura, Oliveira, and Goulart, 2021). 

ark., 2021). It strengthens the cellular defense by promoting the production of glutathione. 

Reduces the severity and duration of disease symptoms (Jain, 2020). 

 

2. CONCLUSION  

In cases where radical solutions cannot be produced with effective antiviral drugs in viral 

infections such as COVID-19, antioxidants or consumption of vegetables and fruits with this 

feature are beneficial as supportive treatment. In particular, some vitamin applications for 

preventive purposes seem to be beneficial for health personnel, who are more open to death 

risks, within the recommended framework. However, it should not be forgotten that high 

doses can cause toxication. On the other hand, it should not be forgotten that important 

protective measures such as vaccination, which is the common opinion of many scientists and 

which is important in the control of most viral infections, should not be ignored. 
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ÖZET 

Günlük iş yaşamında veya sosyal yaşamlarda zamanın birçok kısımlarında yürüyüş yolları, kent 

meydanları, spor alanları, çocuk parkları vb. gibi kentsel mekanlardan faydalanmaktayız. Bu 

kentsel mekanlarda gerek kullanıcı ihtiyaçları gerekse estetik kaygı ile ortaya çıkan ve 

tasarlanan kent donatı elemanları belirli amaca hizmet etmek amacıyla kişilerin veya 

kurumların hizmetine sunulmaktadır. Bu elemanların mekân oluşturulmasında etkili olmasında 

ihtiyaçların yanı sıra estetik görünümünün görsel zenginlik açısından kaliteyi arttırması, 

bulunulan kent kimliğini belirleyen unsur haline dönüşmesi peyzaj alanlarının tanıtımı 

açısından önem taşımaktadır. 

Bu peyzaj alanları oluşturulurken bulunulan kentin kimliğinin ve kullanıcı ihtiyaçlarının 

belirlenmesi, belirlenen bu ihtiyaçların kent dokusu ile ilişkilendirilmesi ve tasarlanan ürünlerin 

sürdürülebilirliğinin sağlanması için uygun malzeme seçimi ve ekonomik yönden maliyetinin 

uygun bütçelerde olması gerekmektedir. Malzeme seçimleri ise bulunulan kentin dokusunu 

bozmayacak nitelikte olmalı, hava ve çevre koşullarından oluşabilecek herhangi bir etkiye karşı 

dayanıklı olmalı ve basit ve karmaşık olmayan tasarımlar kullanılmalıdır. Bu yönüyle 

kullanılan kent donatılarının mekân ile ilişkisinin doğru bir şekilde sağlanması ve uygun 

malzemelerin kullanılması mekânın kullanıcı tarafından algısının kolaylaştırılması; mekanın 

kent kimliği ile uyumluluğunun doğru bir şekilde kurulması açısından önemlidir. 

Bu çalışma mekân oluşturmada kullanılan kent mobilyalarının kullanımına yönelik güncel bir 

değerlendirmeyi kapsamakta ve İstanbul Esenyurt Tabela Durağı üzerinde bulunan kent donatı 

elemanlarının meydan içerisindeki konumları, estetikliği, işlevselliği gibi konuların irdelenmesi 

ve araştırma bulgularına yönelik sonuç ve öneriler bulunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kentsel mekân, kent mobilyaları, kent kimliği, Esenyurt. 

 

ABSTRACT 

In many parts of the time in daily business or social life, walking paths, city squares, sports 

fields, playgrounds, etc we use urban spaces such as. In these urban spaces, urban equipment 

elements, which are created and designed with both user needs and aesthetic concerns, are 

offered to individuals or institutions in order to serve a specific purpose. In addition to the needs 

for these elements to be effective in creating space, it is important for the promotion of 
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landscape areas that the aesthetic appearance increases the quality in terms of visual richness 

and turns into an element that determines the identity of the city. 

While these landscape areas are being created, appropriate material selection and economic cost 

should be in appropriate budgets in order to determine the identity of the city and user needs, 

to associate these needs with the urban texture and to ensure the sustainability of the designed 

products. Material choices should be in a quality that will not disturb the texture of the city, 

they should be resistant to any effect that may occur from weather and environmental 

conditions, and simple and uncomplicated designs should be used. In this respect, ensuring the 

correct relationship between the urban equipment used and the space and the use of appropriate 

materials facilitate the perception of the space by the user; It is important in terms of 

establishing the compatibility of the place with the urban identity correctly. 

This study covers a current evaluation of the use of urban furniture used in creating spaces, and 

there are conclusions and suggestions for the research findings, examining the positions, 

aesthetics and functionality of the urban equipment on the Istanbul Esenyurt Tabela Station in 

the square. 

Key Words: Urban space, urban furniture, urban identity, Esenyurt. 

 

GİRİŞ 

Kentsel bir mekânda veya bir peyzaj alanında, kullanıcıların eğlenme, konfor, koruma, dolaşım 

kontrolü ve bilgi gibi ihtiyaçlarını gidermek için tasarlanan ve kullanılan elemanların tamamı, 

“donatı elemanı” veya “kent mobilyası” olarak tanımlanmaktadır (Chiesura, 2004). 

Donatı elemanlarının kullanımında peyzaj mimarlığı meslek disiplini, kullanılacak alandaki 

toplumun sosyo-kültürel yapısı, doğal, estetik ve psikolojik gereksinimlerinin neler olduğunu 

belirleyerek mekânları tasarlar. Bu sayede bir yandan daha düzenli, estetik ve sağlıklı ortamlar 

tasarlanırken, diğer yandan bu mekânların sürdürülebilir kullanımını tasarlamak temel amaç 

olmaktadır. Kısacası peyzaj mimarlığı ve ergonominin temel ortak noktası insandır ve 

insanların gereksinimlerini karşılayan çevreye uyumlu mekânlar oluşturmak ve bunu 

geliştirmekte temel hedeftir (Akpınar Külekçi, 2018). 

Peyzaj mimarları, mimarlar ve çevre bilimcileri gibi bazı meslek disiplinleri tarafından 

kullanılan donatı elemanları yerine “donatı malzemeleri”, “kent mobilyaları”, “kent 

aksesuarları” gibi terimler de kullanılmaktadır. Peyzaj tasarım ya da kentsel tasarım 

çalışmalarında kullanıcıların güvenlik, bilgi ve konfor ihtiyaçlarının karşılanması gerekmekle 

beraber, çevrenin temiz görünmesi açısından da gerekli farklı yapı taşlarına ihtiyaç vardır. 

İşlevine ve amacına uygun olarak kullanıldıklarında bu elemanlar, peyzaj ya da kentsel 

tasarımın görsel niteliğini arttırarak kullanıcılara doku, biçim, malzeme, renk özelliklerine göre 

belirli bir algı oluşturmaktadırlar (Kuter ve Erdoğan, 2009; Kuter ve Kaya, 2019). 

Kent genelinde kenti yaşanabilir ve algılanabilir kılan kent mobilyaları, kent içinde farklı ve 

önemli bir değere sahiplerdir. İnsanların ilk olarak kent içinde oluşturdukları görsel-fiziksel 

bağlantının kent mobilyaları aracılığıyla oluşması nedeniyle bu elemanlar kullanıcılar için 

fazlasıyla önemlidir. Kent mobilyaları bulundukları çevreyi tanımlamaları, belirleyici ve 

özelleştirici niteliklere sahip olmaları nedeniyle kent bakımından önemlidir. Bulundukları 

yerden ayrı düşünülemeyerek, belli bir sistem içerisinde incelenen, kente ait bir unsur olan kent 

mobilyaları kendi aralarında oluşturdukları ortak dil beraberliği ile bir kentin kimlik olgusunun 

oluşmasına yardımcı olan en önemli elemanlardır (Bayraktar ve ark 2008). Kentin açık 

alanlarının bir parçası olan çevre donatıları, kent sakinlerinin rahatlama, eğlenme, bekleme vb. 

ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tasarlanan aydınlatmalar, oturma elemanları, yer-zemin 
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döşemeleri, çöp kovaları, bariyerler vb. bileşenlerdir (Bozdoğan ve diğerleri, 2015; Öztürk, 

Işınkaralar, Çiçek, Vural ve Meydan, 2020). 

Bu çalışmada İstanbul ili Esenyurt ilçesine bağlı Tabela Durağı üzerindeki meydan 

çalışmalarında kullanılan kent donatı elemanlarının kullanımlarına, kent kimliğini yansıtma ve 

işlevsellik, estetiklik gibi özelliklerin önemi üzerinde durulmuştur. 

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Çalışmanın ana materyalini İstanbul ili Esenyurt ilçesinde yer alan Tabela Durağı Meydanı, 

Zafer Mahallesine bağlı olup ölçüleri yaklaşık olarak uzunluk 250 metre ve genişlik 25 

metredir. Önceleri araç trafiğine açık olan bu alan daha sonra araç trafiğini bir altgeçit şeklinde 

çözümlemiş ve üstte kalan kısmı ise yayaların kullanımına sunulmuştur. Tasarımı ve 

uygulaması İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmış olup bakım ve onarım 

çalışmaları Esenyurt Belediyesi tarafından yapılmaktadır. Çalışma alanı Şekil 1 ve Şekil 2’ de 

verilmiştir. 

 

             

               Şekil 1. Esenyurt ilçesi                                Şekil 2. Tabela Durağı Meydanı 

 

Esenyurt ilçesi iklim şartları bakımından Marmara geçiş iklimine sahiptir. Konum olarak 

kuzeyde Karadeniz’e yaklaşık 26 km ve güneyde Marmara Denizi’ne 6 km mesafesi bulunan 

Esenyurt’ ta yıl içinde genel olarak Karadeniz üzerinden esen kuzey yönlü sıcaklığı düşürücü 

rüzgârlar hâkim durumdadır. Yıl içinde kuzey rüzgârlarının etkisini kaybetmesiyle birlikte 

hâkim rüzgâr yönü güney ve güneybatı olmaktadır. Esenyurt, İstanbul genelinde olduğu gibi 

yaz aylarının kurak ve kış aylarının yağışlı geçtiği bir yerleşmedir. Yıllık ortalama sıcaklık 15,8 

0C’dir. Ortalama yıllık yağış 498 mm’dir (Ayhan, 2019). Esenyurt Yerleşim alanı 1980’li 

yıllarda kuru tarımın yapıldığı açık alanlara sahipken günümüzde bu alanlar büyük oranda 

kentleşmiş ve arsaya dönüşmüştür. Bitki örtüsü olarak da özellikli bir alana sahip olmayan ilçe, 

yol boyu ağaçlandırma ve park olarak düzenlenmiş olan alanlarda bitki örtüsüne sahiptir 

(Esenyurt Belediyesi Stratejik Planı, 2015:22). 

Araştırma kapsamında erişilen kaynaklarda üzerinde çalışılan alan ile ilgili olarak görsel, basılı 

ve çizili kaynaklardan alanın coğrafi özellikleri incelenmiştir. 

Kaynak araştırmalarına ve envanterlere dayanan bu çalışmada yöntem çalışma alanına ilişkin 

kaynakların temin edilmesi ardından, incelenmesi ve uygulanan peyzaj tasarımının 

kullanıcılara yönelik işlevselliği ve estetikliği açısından önemi saptanmıştır. 
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ARAŞTIRMA BULGULARI 

Meydanın uzun bir aks boyunca ilerlemesi tasarımda bir simetri anlayışını beraberinde getirmiş 

ve buna yönelik uygulama yapılmıştır. Birbirinin ardı ardına dizilen zeytin ağaçları ve oturma 

alanlarının yanında bitki kullanım alanları da mevcuttur. 

Alanın oturma ve dinlenme bölgelerinde bitkilendirme tercih edilmiş ve buna yönelik zeytin 

ağaçları kullanılmıştır. Ağaçların belirli bölgelerde soliter olarak kullanılması sadece 

bulundukları bölgeleri gölgelendirmesi ve aktif yaya trafiği için yeterli olmadığı tespit 

edilmiştir. Meydan üzerinde bulunan zeytin ağaçları ve oturma alanları Şekil 3’ te 

gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 3. Tabela Durağı Meydanı üzerinde bulunan zeytin ağaçları ve oturma alanları 

 

Alanın zemin döşemelerinde farklı doku ve renkte beton plak taş kullanılmış ve meydanın 

modern görünümünü tamamlayıcı nitelikte olduğu saptanmıştır. Ancak engelli ve bisiklet 

yolları alanda bulunmamaktadır. Bu yönüyle alanın en önemli eksikliklerinden birisi olarak 

tespit edilmiştir. Alanda kullanılan zemin döşemeleri ise Şekil 4’ te verilmiştir. 

 

 

Şekil 4. Alanda kullanılan zemin döşemeleri 

 

Alanda görsel kalitenin arttırılması ve ekolojik fonksiyonların karşılanması amacıyla bitkisel 

tasarımlardan faydalanılmış bu bağlamda 14 farklı bitki türü kullanılmıştır. Kullanılan bitkiler 

oturma alanlarının arka kısımlarında, zeytin ağaçlarının diplerinde ve duvar diplerinde 

konumlandırılmıştır. Alandaki bitkilerin konumlarına ait görseller Şekil 5’ te gösterilmiştir. 
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Şekil 5. Alanda kullanılan bazı bitkilerin konumları 

 

Alanda kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik oturma elemanları meydan boyunca konumlandırılmış 

olup kontrüksiyon malzemesi olarak ahşap malzemeler tercih edilmiştir. Oturma alanlarının 

çevresi ise bitkilendirme çalışmaları ile desteklenmiş ve alana daha estetik bir hava 

kazandırılması sağlanmıştır. Bazı oturma alanlarının ahşap bölgelerinde deformelerin olduğu, 

bazı kısımlarının ise kırık olduğu saptanmıştır. Deforme olan oturma alanlarına ait görseller 

Şekil 6’ da verilmiştir. 

 

 

Şekil 6. Deformeye uğramış oturma grupları 

 

Alanda kullanılan bazı bitki gruplarının kullanıcı tarafından vandalizme uğradığı ve bakım 

onarım çalışmalarının yapılmamasından kaynaklı bazı bitki hastalık ve zararlılarından olumsuz 

etkilendiği tespit edilmiştir. Olumsuz etkilenen bitki grupları Şekil 7’ de verilmiştir. 

 

 

Şekil 7. Alanda vandalizme uğramış ve bakım onarım çalışmalarının yapılmamasından 

kaynaklı olumsuz etkilenen bitki grupları 

 

Alanda çevre kirliliğinin önlenmesi ve geri dönüşüme katkı sağlanması amacıyla belirli 

noktalara konumlanmış çelik ve plastik çöp kutuları ve bir adet geri dönüşüm kutusu 

bulunmaktadır. Bulunan çöp kutularının alan büyüklüğüne oranla az sayıda olması ve 
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kullanıcıların atıklarını farklı bölgelere ve bitki diplerine çöplerini atması görüntü kirliliğine 

sebep olmuştur. Alanda kullanılan çöp kutuları ve geri dönüşüm kutusu Şekil 8’ de 

gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 8. Alanda kullanılan çöp kutusu örnekleri ve geri dönüşüm kutusu 

 

Alanda tercih edilen aydınlatma biçimi çift armatürlü olup alan büyüklüğüne aranla sayılarının 

yeterli olduğu tespit edilmiştir. Alanda kullanılan aydınlatmalara ait görseller şekil 9’ da 

verilmiştir. 

 

Şekil 9. Alanda kullanılan aydınlatma elemanları 

 

Alan tasarımında bulunan ve uygulaması yarım kalan bir süs havuzu bulunmaktadır. Ancak 

tamamlanmamış olması alanın estetikliğini olumsuz etkilemektedir. Bulunan süs havuzu Şekil 

10’ da verilmiştir. 

 

 

Şekil 10. Alanda bulunan ve tamamlanmayan süs havuzu 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sonuç olarak Tabela Durağı Meydanı’ nda kullanılan kent donatı elemanlarının; bulunduğu 

kentin modern kimliğine uyumlu olduğu, estetik ve fonksiyonellik açısından yeterli olduğu, 

kullanılan çeşitli donatıların alan ile doğru bir şekilde ilişkilendirildiği, bazı donatı 

elemanlarının yetersiz olduğu, kullanılan bitkilerin bakım ve onarım çalışmalarına ihtiyacı 

olduğu saptanmıştır.  

Alanda engelli ve bisiklet yolu bulunmamaktadır. Alanın büyüklüğünün alanlarının 

oluşturulması için yeterli olduğu tespit edilmiş ve yaya trafiğinin elverişli olduğu alanlara 

uygulanması uygun görülmüştür. 

Alanda bitki diplerine ve oturma alanlarına bırakılan çöplerin oluşturduğu görüntü kirliliğinin 

önlenmesi amacıyla çöp kutusu sayısının arttırılması uygun görülmüştür. 

Alanda görsel kalitenin arttırılması amacıyla kullanılan bitkilerin bitki hastalık ve 

zararlılarından olumsuz etkilenmesi bu kalitenin bozulmasına sebebiyet vermektedir. Bu 

sebeple düzenli periyotlarla uygun budama, ilaçlama vb.gibi uygulamaların planlanması ve 

yapılması gerekmektedir. 

Alanda tamamlanmamış halde bulunan süs havuzunun alan bütünlüğünü ve görsel kaliteyi 

olumsuz etkilediği ve bu sebeple tamamlama çalışmalarının devam etmesi uygun görülmüştür. 
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ÖZET 

Bu çalışmada, Nikel (Ni) içeren metal kaplama sanayi atıksularının çeşitli işletme koşulları 

altında elektrokoagülasyon (EC) prosesi ile arıtılması araştırılmıştır. Taguchi deneysel tasarım 

metodunu kullanılarak EC prosesi optimize edilmiştir. Demir (Fe) elektrotların kullanıldığı EC 

prosesinde işletme parametrelerinin EC üzerindeki etkilerini incelemek için; başlangıç pH 

değeri, akım yoğunluğu ve elektroliz süresi bağımsız değişkenler olarak seçilmiş ve EC 

prosesinde optimum deney şartları belirlenmiştir. Performans değerlendirme parametresi olarak 

Ni giderim verimi (%) kullanılmıştır. Optimizasyon çalışmasında parametre faktör sayısı 3 ve 

her bir parametre için 3 farklı seviye incelenmesi seçilerek L9 (33) Taguchi faktöriyel deney 

tasarımı yapılmıştır. Deneysel plan sonucunda, Ni giderme verimine göre Taguchi metodu ile 

belirlenen optimum deneysel işletme koşulları sırasıyla, başlangıç pH 9, akım yoğunluğu 150 

A/m2 ve elektroliz süresi 60 dakika olarak bulunmuştur. Bu şartlarda tahmin edilen Ni giderme 

verimi %99,97 iken, deneysel olarak bulunan değer %99,57’dir. Deneysel tasarımda elde edilen 

tahmini Ni giderme verimi ile gerçek deneysel şartlarda elde edilen Ni giderme verimlerinin 

yakın olduğu görülmüştür. Bu da Taguchi metodunun bu tür atıksuların EC prosesiyle 

arıtımında optimizasyon metodu olarak uygulanabileceğini göstermektedir. Ayrıca, Ni içeren 

değişik sanayi atıksularında da arıtıma yöntemi olarak EC prosesi kullanımı ve Taguchi 

deneysel tasarım metodu ile bu prosese etki eden işletme parametrelerin optimize edilebileceği 

belirlenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Elektrokoagülasyon, Taguchi metodu, Ni giderimi, metal kaplama sanayi 

atıksuyu, optimizasyon. 

 

ABSTRACT 

In this study, the treatment of metal plating industrial wastewater containing Nickel (Ni) by 

electrocoagulation (EC) process under various operating conditions was investigated. The EC 

process was optimized using the Taguchi experimental design method. In order to examine the 

effects of operating parameters on EC in the EC process where iron (Fe) electrodes are used; 

initial pH value, current density and electrolysis time were selected as independent variables 

and optimum experimental conditions were determined in the EC process. Ni removal 

efficiency (%) was used as performance evaluation parameter. In the optimization study, L9 (33) 
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Taguchi factorial experimental design was made by choosing 3 different levels of parameter 

factor and examining 3 different levels for each parameter. As a result of the experimental plan, 

the optimum experimental operating conditions determined by the taguchi method according to 

the Ni removal efficiency were found to be initial pH 9, current density 150 A/m2 and 

electrolysis time 60 minutes, respectively.  The estimated Ni removal efficiency under these 

conditions is 99.97%, while the experimentally found value is 99.57%. It was seen that the 

estimated Ni removal efficiency obtained in the experimental design and the Ni removal 

efficiencies obtained in real experimental conditions were close. As a result, it shows that the 

Taguchi method can be applied as an optimization method in the treatment of such wastewaters 

by EC process. In addition, it has been determined that the operating parameters affecting this 

process can be optimized by using the EC process and the Taguchi experimental design method 

in the treatment of various industrial wastewaters containing Ni. 

Keywords: Electrocoagulation, Taguchi method, Ni removal, Metal coating wastewater, 

Optimization. 

 

GİRİŞ 

Ağır metaller, yani yüksek atomik ağırlığa ve beşten büyük özgül ağırlığa sahip elementler atık 

suyu kirletebilmektedir (Al–Qodah ve diğ., 2017). Su ortamlarında, sulu çözeltilerde ve birçok 

endüstriyel atıksuda yüksek çözünürlükleri ve düşük biyobozunurlukları nedeniyle bu 

bileşenlerin düşük konsantrasyonlarda bile bulunması birçok ekosistemin ve özellikle insan 

sağlığının bozulmasına neden olmaktadır (da Mota ve diğ., 2015). Özellikle gelişmekte olan 

ülkelerde ağır metal içeren atık suların çevreye doğrudan ve dolaylı deşarjı artmıştır. Ağır 

metallerin ana kaynakları olan endüstriyel faaliyetler arasında gübre, pil, kağıt ve böcek ilacı 

üretimi, madencilik, metal kaplama ve tabakhaneler sayılabilmektedir (Shafaei ve diğ., 2011). 

Ağır metaller biyolojik olarak parçalanamamakta ve canlı organizmalarda birikebilmektedir ve 

bazı ağır metal iyonları hem kanserojen hem de toksiktir. Çinko, nikel, bakır, kadmiyum, cıva, 

krom ve kurşun endüstriyel atıksularda bulunabilen toksik ağır metaller arasındadır (Fu ve 

Wang, 2011). Nikel (Ni) ve altı değerlikli kromun (Cr(VI)) sağlık üzerinde zehirli ve kanserojen 

etkileri vardır; genellikle elektrokaplama endüstrilerinden kaynaklanan atık sularda bulunurlar. 

Ni, alerjik cilt reaksiyonlarından sıklıkla sorumlu olan bir ağır metaldir ve alerjik kontakt 

dermatitin en sık bildirilen nedenlerinden biridir (Cempel ve Nike, 2006). 

Elektrokimyasal atık su arıtma teknolojilerinin, özellikle ağır metallerin uzaklaştırılması için 

umut verici olduğu bulunmuştur. Bu teknolojiler düşük miktarda çamur üreten ve kimyasal 

ilavesi gerektirmeyen ve minimum ayak izine sahip çevre dostu seçeneklerdir (Safwat ve diğ., 

2019; Vepsäläinen ve Sillanpää, 2020). Elektrokoagülasyon (EC) prosesi, atık su arıtma 

tesislerinde geleneksel koagülasyon proseslerinin yerini alabilecektir. EC işleminde, anotlar 

uygulanan bir akım nedeniyle çözülür ve böylece aktif koagülant bileşikler üretilmektedir 

(Oden, 2019). Bu teknoloji kagülasyon, flokülasyon ve elektrokimyanın faydalarını 

birleştirmektedir. EC’nin gelenekesel koagülasyona göre; daha yüksek verimlilik, daha kısa 

alıkonma süresi, eklenen kimyasalların neden olduğu ikincil kirliliğin önlenmesi ve basit 

kullanım gibi avantajları vardır (Safwat ve diğ., 2019). EC kullanılarak arıtılan atık su daha az 

bulanıktır, işlem renksiz ve kokusuz su ile sonuçlanır ve EC işlemi sırasında üretilen çamurun 

çökeltme ve susuzlaştırma özellikleri daha iyi olmaktadır (Safwat, 2020; Safwata ve diğ., 

2020). EC işlemi sırasında, üretilen topaklar genellikle geleneksel koagülasyonda 

üretilenlerden daha büyüktür, daha az bağlı su içerirler ve daha kararlı ve aside dirençlidir, bu 

durum filtrasyon ile ayrılma kolaylığını artırmaktadır. EC atıksu ayrıca toplamda kimyasal 

arıtma atıklarından daha az çözünmüş katı içerir, bu sayede su yeniden kullanıldığında geri 

kazanım maliyetleri azaltılmaktadır (Bazrafshan ve diğ., 2015). 
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ELEKTROKOAGÜLASYON MEKANİZMASI 

EC, tüketilebilir metalik elektrotların oksidasyonu ile iyonik koagülant türlerin yerinde 

üretildiği karmaşık bir süreçtir (Şekil 1). Bu karmaşık doğayı ve EC sürecinin adımları 

arasındaki etkileşimi gösteren ardışık süreçler Şekil 1 ile açıklanabilmektedir.  

 

Şekil 1. EC prosesinin şematik diyagramı (Özyonar, 2020). 

 

Üretilen iyonik koagülantlar çözelti içinde yayılır, çözeltinin dengesini bozar ve daha sonra 

askıda, emülsiye veya çözünmüş kirleticilerden oluşan yığının oluşumunu arttırır (Al–Qodah 

ve Al–Shannag, 2017). Genellikle herhangi bir EC işleminde meydana gelen bu karmaşık 

kimyasal ve fiziksel değişiklikler, aşağıdaki aşamaları içerecek şekilde basitleştirilebilmektedir 

(Mollah ve diğ., 2001); 

 Metal hidroksit türleri oluşumu,  

 Emülsiyonların kırılması, partikül süspansiyonu ve kirleticilerin kararsızlaştırılması,  

 Oluşan flokların topaklaşması. 

EC mekanizması hakkında literatürde çok çeşitli perspektif görüşlerin bulunduğuna dikkat 

edilmelidir. Bu nedenle, EC mekanizmasını ve kontrol parametrelerini tam olarak anlamak için 

sistematik bütünsel bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. Bu, optimum bir prosesin tasarlanmasını ve 

herhangi bir kirleticinin arıtılmasının önceden tahmin edilmesini mümkün kılacaktır. Elektrotta 

meydana gelen oksidasyon reaksiyonları, anot malzemesine bağlıdır. Bazı çalışmalarda 

magnezyum, bakır ve çinko gibi anotlar kullanılmıştır. Bu çalışmada ise demir (Fe) elektrotlar 

kullanılmıştır. Fe elektrotları için, temel koşullarda aşağıdaki reaksiyonlar gerçekleşmektedir 

(Al–Qodah ve Al–Shannag, 2017) (Eşitlik 1, 2, 3). 

Anot:   
 eFeFe aqs 2)(

2

)(
     (1)  

Katot:  )(2)(2 222
)(

aql OHHeOH
g

      (2) 

Çökelme:  

)(2)()(
2

)(2
saqaq OHFeOHFe    (3) 
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TAGUCHİ DENEYSEL TASARIM METODU 

EC işleminin performansında etkili olan tüm parametreler Taguchi deneysel tasarım yöntemi 

kullanılarak optimize edilmiştir. Taguchi deneysel tasarım metodu Japon bilim adamı Genichi 

Taguchi tarafından geliştirilmiş bir istatistiksel deneysel tasarım metodudur. Taguchi yöntemi, 

en iyi ürün kalitesi ve güçlü bir üretim süreci elde etmek için sistem tasarımı, parametre tasarımı 

ve tolerans tasarım prosedürlerini içermektedir (Karna ve Sahai, 2012). Taguchi tekniklerini 

güvenli kılan, minimum varyasyon ile bir kalite karakteristiğinin (performans ölçüsü) en iyi 

seviyelerini üreten parametre (faktör) ayarlarını belirlemeye odaklanan ürün veya süreç 

tasarımı için bir mühendislik yöntemi olmasıdır (Ealey, 1994). Bu metodda deneyi etkileyen 

parametreler kontrol edilebilen ve kontrol edilemeyen parametreler olmak üzere ikiye ayırt 

edilebilmektedir ve bu parametreler ikiden fazla seviyede incelenebilmektedir (Tong  ve diğ., 

2004; Taguchi ve diğ., 2005). 

Dr. Taguchi çok fazla değişkeni olan kontrol parametrelerinin “optimum ayarları” ile deneyler 

için çok daha düşük “varyans” veren Ortogonal Dizilerden (OD) faydalanmaktadır. Deney 

tasarımı ile kontrol parametrelerin optimizasyonunun birleştirilmesiyle ile en iyi sonuçlar elde 

edilmektedir (Karna ve Sahai, 2012). Taguchi metodunun, çeşitli alanlarda elde edilen başarılı 

sonuçları nedeniyle atıksu arıtımında da uygulaması yaygınlaşmaya başlamıştır. 

Taguchi Deney Tasarımı metodunda kalite karakteristiklerinin ölçülmesinde ve 

değerlendirilmesinde kullanılan ölçüt, ölçülmek istenen sinyalin (S), gürültü faktörüne (N) 

oranıdır. Taguchi’de üç farklı performans kriteri bulunmaktadır (Karna ve Sahai, 2012): 

 En büyük en iyidir (örneğin, tarımsal verim), 

 En küçük en iyidir (örneğin, karbondioksit emisyonları) ve 

 Hedef minimum varyasyon (örneğin, bir montajdaki birleştirme parçası).  

Bu çalışmada performans karakteristiği açısından (giderme verimleri ) en büyük en iyidir 

performans kriteri seçilerek, hesaplamalar yapılmıştır (Gokkus ve Yıldız, 2014) (Eşitlik 4). 

 













 

n

i iYn
SNL

1:
210

11
log10         (4)  

Burada; n: ortogonal dizisindeki deney sayısını ve Yi: ölçülen kalite parametresini ifade 

etmektedir.  

 

MATERYAL VE METOT  

Deneysel çalışmada kullanılan gerçek atıksu Sivas ili Organize Sanayi Bölgesinde Nikel ve 

Krom kaplama işleminin gerçekleştirildiği bir fabrikadan temin edilmiştir. Atıksu tesisin atık 

havuzundan kompozit olarak alınmıştır. Alınan numune 1/50 oranında distile su ile 

seyreltilmiştir. Nikel kaplama prosesinden kaynaklanan atıksuları karakterize etmek üzere 

hazırlanan kompozit numunenin karakteri Tablo 1’de verilmiştir.  

 

Tablo 1. Nikel kaplama atıksuyunun özellikleri. 

Parametre Birim Konsantrasyon 

pH – 6,5 ±0,5 

İletkenlik mS/cm 11±0,5  

Ni mg/L 2650±50 
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Çalışmada Şekil 2’de şematik olarak verilen elektrokimyasal reaktör ve diğer bileşenleri 

kullanılmıştır (Özyonar, 2016). 750 mL hacminde polietilen malzemeden üretilmiş reaktörde 

atıksudan 500 mL numuneler alınarak çalışılmıştır. Elektrokoagülasyonda elektrotlar paralel 

bağlantı modunda monopolar bağlanmıştır. Kullanılan elektrotların toplam yüzey alanı 129 cm2 

ve aralarındaki mesafe ise 2 cm olarak ayarlanmıştır. Doğru akım dijital bir güç kaynağı ile 

sağlanmıştır (ALPHA 10A, 60V).  

 

 

Şekil 2. EC prosesi şematik görünümü. 

 

EC prosesinde işletme parametresi olarak kontrol edilebilen faktörler; başlangıç pH’sı, akım 

yoğunluğu ve elektroliz süresi seçilmiştir. Bu faktörler ve seviyeleri Tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo 2.’de verilen L9 deneysel planına göre deneysel değişkenler, seviyeleri ve Ni giderme 

verimleri (%) Tablo 3’te verilmiştir. İstatiksel analizde Minitab (trial edition) programı ile 

Taguchi deneysel tasarım metodu seçilmiş, “En büyük en iyidir” amaç maksimuma ulaşmaktır 

performans kriterine göre uygulama yapılmıştır. 

 

Tablo 2. İşletme faktörleri ve seviyeleri. 

Faktör  L1 L2 L3 

F1: Başlangıç pH A 3 7 9 

F2: Akım yoğunluğu (A/m2) B 75 100 150 

F3: Elektroliz süresi (dk) C 15 30 60 

 

Deneysel tasarım da 3 faktör (pH, akım, zaman) ve her bir faktör için 3 seviyede L9 deney planı 

oluşturulmuştur. 
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Tablo 3. L9 deneysel planına göre deneysel değişkenler, seviyeleri ve Ni giderme verimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ni ölçümleri Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi (AAS) ile (Shimadzu–AA–7000) 

yapılmıştır. pH ve iletkenlik ise consort model C931 pH metre ile ölçülmüştür. Atıksuyun 

pH’ını ayarlamak için NaOH ve HCl (Merck) kimyasalları kullanılmıştır. EC işlemi sonucunda 

elde edilen flokların karakterizasyonu SEM ve EDX analizleri ile belirlenmiştir. Parçacıkların 

morfolojisi taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile gözlemlenmiştir. 

 

BULGULAR 

Taguchi deneysel matrisi, toplam 9 deney (tekrarlamalı) 3 seviyeli ve 3 faktörlü olmak üzere 

L9 ortogonel diziye göre yürütülmüştür. Her bir parametrenin S/N oranları Şekil 3’te verilmiştir. 

En iyi Ni giderme verimleri (%) en yüksek S/N oranını ifade etmektedir. Bu değer optimum 

gideme verimi olarak açıklanabilir. Şekil 3’te, en yüksek giderme verimlerine karşı ifade edilen 

en yüksek S/N oranları 3 seviye içerisinde daire ile işaretlenerek gösterilmiştir. Bu incelenen 

faktörlerin EC prosesinde optimum değerlerini ifade etmektedir. Şekil 3’te bu işletme 

parametreleri, başlangıç pH 9 (3. Seviye), akım yoğunluğu 150 A/m2 (3. Seviye) ve elektroliz 

süresi 60 dakika (3. Seviye) olarak elde edilmiştir. Taguchi tasarım metodu bu koşullarda 

tahmin deneyi olarak %99,97 Ni giderme verimi (%) verirken, Bu koşullarda yapılan 

doğrulama  (Labaratuvar) deneyinde ise %99,57 Ni giderme verimi elde edilmiştir. Ni giderme 

veriminin akım yoğunluğu ve zaman ile artması, oluşan Me(OH)2 veya Fe(OH)xOyMe(s) gibi 

türlerin çökelme ve adsorbsiyon nedeniyle kirleticiyi uzaklaştırması ile açıklanabilmektedir. 

Bazı araştırmacılar Cu, Zn , Cd, Cr ve Ni gideriminde bu durumu ifade etmişlerdir  (Adhoum 

ve diğ., 2004; Heidmann ve Calmano, 2008;  Kobya ve diğ., 2010a; Kobya ve diğ., 2010b).     

Deney No F1 F2 F3 
Ni giderme verimi 

(%) 

1 L1 L1 L1 2,77 

2 L1 L2 L2 38,01 

3 L1 L3 L3 76,95 

4 L2 L1 L2 57,36 

5 L2 L2 L3 90,38 

6 L2 L3 L1 64,63 

7 L3 L1 L3 99,39 

8 L3 L2 L1 89,33 

9 L3 L3 L2 95,65 
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Şekil 3. EC prosesinin Taguchi deneysel tasarım metoduna göre optimizasyonda etki eden 

parametrelerin seviyeleri.  

 

Şekil 4. A ve B’de Fe elektrotlarının kullanıldığı EC prosesi sonucu oluşan çamurun SEM ve 

EDX görüntüleri verilmiştir. EC işlemi sonucu oluşan çamurun Fe(OH)3 metal hidroksit 

floklarının hafif alkali koşullar altında büyük ve daha kararlı yumaklar olduğu iyi bilinmektedir, 

bu da kirletici giderme verimi arttırmaktadır. SEM görüntülerinden, oluşan doğal çamurun 

mikrofloklar ve çeşitli çözünmeyen türler içeren düzgün bir yapıya sahip olduğu görülmektedir 

(Şekil 3A) . EDX ile çamurun kimyasal bileşiminde Fe, Ca, Cl, C, O, P, Ni ve Mg gibi ana 

elementlerden oluştuğu görülmüştür (Şekil 4 B). Buradan da oluşan çamurun Fe(OH)3 yapısında 

olduğu görülmektedir. 

 

 

Şekil 4. EC prosesi sonucu oluşan çamurun (A) SEM ve (B) EDX görüntüleri. 

 

SONUÇ 

Bu çalışmada EC prosesiyle Ni kaplama atıksuyun arıtımı için optimum işletme koşulları 

Taguchi deneysel tasarım metodu kullanılarak belirlenmeye çalışılmıştır. Deneysel tasarım ile 
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edilen tahmini işletme optimum şartları, labaoratuvarda gerçek deneysel şartlara 

uygulandığında yakın Ni giderme verimleri elde edildiği saptanmıştır. Bu durum Taguchi 

deneysel tasarım metodunun bu metal kaplama endüstrisi atıksularında EC prosesinin 

optimizasyonda uygulanabileceğini göstermektedir. Bu metoda göre çalışmada, en uygun EC 

prosesi işletme şartları, başlangıç pH 9, akım yoğunluğu 150 A/m2 ve elektroliz süresi 60 dakika 

ve olarak tespit edilmiştir. En uygun EC psosesi işletme şartlarında Taguchi deneysel tasarım 

metoduna göre tahmin edilen Ni giderme verimi  %99,97 olarak hesaplanırken, laboratuvarda 

elde edilen Ni giderme verimi %99,57 olarak ölçülmüştür. 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı kapalı ortamlarda fiziksel aktivite yapan zihinsel engelli bireylerin 

karşılaştığı riskleri belirlemek ve bu risklere yönelik çözüm önerileri belirlemektir. Metod; Bu 

amaçla Malatya Yeşilyurt ilçesinde zihinsel engelli bireylerin fiziksel aktivitelere katıldığı  6 

kapalı spor salonu tespit edildi. Karşılaşılan riskler ile ilgili antrenör ve kurum idarecileriyle 

yüz yüze görüşmeler sağlandı. Görüşme kapsamında İdareci ve antrenörlere ‘’Spor salonu 

engelli bireylere yönelik dizayn edilmiş midir, Zihinsel engelli bireyler ile çalışan antrenörler 

alanında uzman kişiler midir, aynı anda kaç zihinsel engelli birey fiziksel aktivite yapmaktadır. 

Zihinsel engelli bireylere hangi spor branşlarını uyguluyorsunuz ‘’ soruları soruldu. Veri 

toplama metodu olarak nitel araştırma yöntemi tercih edilmiştir. Verilerin toplanmasında odak 

grup görüşmelerinden faydalanılmış ve görüşmeler sırasında yarı yapılandırılmış soru formu 

kullanılmıştır. Nitel araştırma metotlarından mülakat tekniği tercih edilmiştir. Görüşmelere 

katılan 6 idareci ve 13 antrenörün vermiş olduğu cevaplar kendi aralarında kategorize edilerek 

değerlendirilip istatistiksel olarak analiz edildi. Görüşmeye katılan idareci ve antrenörlerin 

tamamı spor salonlarının engelli bireylere yönelik dizayn edilmediği belirttiler.12 antrenörün  

4’ü alanında uzman olarak çalışırken 8 antrenör engelli bireylere yönelik her hangi bir eğitim 

almadıklarını belirtti. Antrenörlerin bilgisi dahilinde zihinsel engelli bireyler Basketbol, 

Badminton, Cimnastik, Masatenisi, Bocce gibi spor branşları ile ilgilendikleri tespit edilmiştir. 

olarak kapalı ortamlarda fiziksel aktivite yapan zihinsel engelli bireyler spor salonları kedilerine 

yönelik dizayn edilmediği için risk altında oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca alanında uzman 

antrenörlerin olmayışı ilgili bireylerin fiziksel aktivitelerden yeterince faydalanmadıkları 

anlaşılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler; Fiziksel aktivite, risk, zihinsel engelli 

 

GİRİŞ 

Engel gurupları  içerisinde zihinsel engelli bireyler en çok karşılaşılan guruplar olmasına 

rağmen toplum tarafından yeterince tanınamamaktadırlar. Bununla birlikte bu guruplar  

hakkında bazı ön yargı ve inançlar bulunmaktadır. Bunların başında zihinsel engelli bireyler 

için  hiçbir şeyin yapılamayacağı inancı gelmektedir(İlhan 2008). Zihinsel engelli bireylerin bir 

kısmı fiziksel olarak normal çocuklara benzerlik gösterirler ve onlar kadar yetenekli 

olabiliyorlar(Güven 1986). Bununla birlikte zihinsel engelli bireyler bir çok spor branşında 

normal bireyler gibi başarı göstermektedirler. Zihinsel engelli bireyler çoğu zaman kontrolsüz 

hareket edip güçlerini  olumsuz ve kontrolsüz kullanabiliyorlar. Böylelikle zaman zaman 

434 www.izdas.org



güçlerini saldırgan eğilimlere dönüştürebiliyorlar. Oysa fiziksel güç zihinsel engelli bireylerin 

gelişimi açısından çok önem arz eder. (Kınalı 2003). 

 Fiziksel aktivitenin tarihçesi çok eskilere dayanmaktadır. Eski çağlarda dans ve benzeri 

hareketler sık sık fiziksel aktiviteler ile bağdaştırılmaktadır. Günümüzdeki anlamıyla fiziksel 

aktivite ilk defa  yaklaşık  İ.Ö. 2500 yıllarında Çin’de yapıldığı anlaşılmaktadır. Fiziksel aktivite 

ile ilgili bilgiler çok eski çağlardaki mezar kalıntılarında dahi görülmektedir. Yapılan ayinlerde 

sık sık dans ve benzeri hareketler yapılmaktaydı. Bugünkü anlamıyla fiziksel aktivite ilk kez 

yaklaşık İ.Ö. 2500 yıllarında Çin’de görülmektedir. (MacAuley 1994, Paffenbarger 2001 ). 

fiziksel aktivitelerde ortamın yanı sıra ortam ısısı, rüzgâr, nem, soğuğa maruz kalınan süre, 

fiziksel aktivitenin şiddeti, kullanılan materyaller performans üzerindeki etkileri 

belirlemektedir(Erdoğan 2015). Fiziksel aktivitenin sağlığa olan olumlu etkilerini ilk defa 

İtalyan hekimler 1500’lü yıllarda tespit etmişlerdir. İtalyan hekimler yapmış oldukları 

araştırmada fiziksel aktivitenin hem çocukların sağlıklı bir şekilde büyümesinde hem de 

yaşlıların sağlığının korunmasında etkili olduğu sonucuna varmışlardır(MacAuley 1994). 

Fiziksel aktivitelerin eksik veya düzensiz yapılması bazı hastalıkların ortaya çıkmasında veya 

hastalığın seyrinde belirleyici olduğuna dair araştırmalar bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili 1864 

yılında Londra’da yapılan araştırmada Terziler ile çiftçiler arasında koroner kalp 

rahatsızlıklarından kaynaklanan ölümler incelenmiş ve terzilerin çiftçilere nazaran daha fazla 

koroner kalp rahatsızlığından öldükleri tespit edilmiştir. Bu sonucun terzilerin çiftçilere göre 

daha durağan bir yaşam sürdürdüklerinden kaynaklandığı düşünülmüştür(MacAuley 1994). 

Günümüz şartlarında ülkelerin çoğunda fiziksel aktivitelerin düzenli ve yeterli yapılmaması 

önemli bir eksiklik olarak görülmektedir. Amerikan Diyetisyenler Birliği rehberine göre 

yetişkin bir bireyin haftanın her gününde veya çoğu günlerinde düzenli olarak 30 dk fiziksel 

aktivite yapması gerektiği belirtilmektedir(Pate 1995, Driskell 2005).  Fiziksel aktivitenin 

sağlık için faydaları saymakla bitmez. Fakat faydaları yanında riskleri de bulunmaktadır. 

Zaman zaman istenilmeyen spor yaralanmaları hayatı olumsuz yönde etkilemektedir. 

Güçsüzlük kısa veya uzun vadede ağrı veya fonksiyon kayıplarına yol açmaktadır. Bu olumsuz 

gelişmeler bireylerin spora katılmalarına engel olmaktadır(CDC Agenda, 2006).  

 

METOT 

Malatya Yeşilyurt ilçesinde zihinsel engelli bireylerin fiziksel aktivitelere katıldığı  6 kapalı 

spor salonu tespit edildi. Karşılaşılan riskler ile ilgili antrenör ve kurum idarecileriyle yüz yüze 

görüşmeler sağlandı. Görüşme kapsamında İdareci ve antrenörlere ‘’Spor salonu engelli 

bireylere yönelik dizayn edilmiş midir, Zihinsel engelli bireyler ile çalışan antrenörler alanında 

uzman kişiler midir, aynı anda kaç zihinsel engelli birey fiziksel aktivite yapmaktadır. Zihinsel 

engelli bireylere hangi spor branşlarını uyguluyorsunuz ‘’ soruları soruldu. Veri toplama 

metodu olarak nitel araştırma yöntemi tercih edilmiştir. Verilerin toplanmasında odak grup 

görüşmelerinden faydalanılmış ve görüşmeler sırasında yarı yapılandırılmış soru formu 

kullanılmıştır. Nitel araştırma metotlarından mülakat tekniği tercih edilmiştir. Görüşmelere 

katılan 6 idareci ve 13 antrenörün vermiş olduğu cevaplar kendi aralarında kategorize edilerek 

değerlendirilip istatistiksel olarak analiz edildi. Görüşme sırasında tekrar içeren açıklamalar 

tespit edilerek istatistiksel analizi etkilemeyecek şekilde değerlendirildi. 

  

BULGULAR 

Görüşmelere katılan 6 idareci ve 13 antrenörün vermiş olduğu cevaplar kendi aralarında 

kategorize edilerek değerlendirilip istatistiksel olarak analiz edildi. Görüşmeye katılan idareci 

ve antrenörlerin tamamı spor salonlarının engelli bireylere yönelik dizayn edilmediği 
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belirttiler.12 antrenörün  4’ü alanında uzman olarak çalışırken 8 antrenör engelli bireylere 

yönelik her hangi bir eğitim almadıklarını belirtti. Antrenörlerin bilgisi dahilinde zihinsel 

engelli bireyler Basketbol, Badminton, Cimnastik, Masatenisi, Bocce gibi spor branşları ile 

ilgilendikleri tespit edilmiştir. olarak kapalı ortamlarda fiziksel aktivite yapan zihinsel engelli 

bireyler spor salonları kedilerine yönelik dizayn edilmediği için risk altında oldukları tespit 

edilmiştir. Ayrıca alanında uzman antrenörlerin olmayışı ilgili bireylerin fiziksel aktivitelerden 

yeterince faydalanmadıkları anlaşılmaktadır. 

 

Tablo -1 Spor salonları ve engelli bireylere yönelik tespitler. 

 Evet  Hayır Toplam 

Spor salonu engelli bireylere yönelik düzenleniş midir ? - 19 19 

Antrenörler alanında uzman mı ? 4 9 13 

Engelli bireyler spor branşlarına yönlendiriliyor mu ? 12 - 13 

İdareciler engelli bireylerin risk durumlarını 

değerlendiriyorlar mı 

6 - 6 

 

Tablo -1 e göre spor salonlarının engelli bireylere yönelik dizayn edilmediği tespit edilmiştir. 

Antrenörlerin çoğunluğunun alanında uzman olmadıkları görülmektedir. Buna karşın engelli 

bireylerin kendilerine uygun spor branşlarına yönlendirildikleri anlaşılmaktadır. Spor salonu 

idarecilerinin engelli bireylerin karşılaştıkları risk durumları için tedbirler aldıkları 

anlaşılmaktadır. 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Zihinsel engelli bireylerin dikkat süreleri normal tabir ettiğimiz akranlarına göre daha kısadır. 

Bu nedenle zihinsel engelli bireylere fiziksel aktivite yaptırılırken zaman konusu öncelikli 

dikkate alınmalıdır.  

Zihinsel engellilik bireylerin öğrenme ve algı yeteneklerini, üretkenlik düzeylerini, dikkat  

süresini olumsuz etkilemektedir. Dikkat süresinin sınırlı ve kısa süreli belleğin zayıf olması 

sebebiyle kısa süreli belleğe gelen bilgilerin uzun süreli belleğe aktarılmasında problemler  

yaşanmaktadır. Özellikle ülkemizde yapılan bazı çalışmalar neticesinde, iyi planlanmış oyun 

ve benzeri etkinliklerin, hareket eğitiminin, çocukların özellikle algı, dikkat ve kısa süreli 

belleklerinin gelişimi üzerinde olumlu etkisi olduğunu göstermektedir (Toker Türkmenoğlu, 

1994).Tablo-1’ebakıldığında spor salonlarının engelli bireylere yönelik dizayn edilmediği 

tespit edilmiştir. Antrenörlerin çoğunluğunun alanında uzman olmadıkları görülmektedir. Buna 

karşın engelli bireylerin kendilerine uygun spor branşlarına yönlendirildikleri anlaşılmaktadır. 

Spor salonu idarecilerinin engelli bireylerin karşılaştıkları risk durumları için tedbirler aldıkları 

anlaşılmaktadır. Spor merkezlerindeki fiziksel koşulların yetersiz olması spor aktivitelerini 

gerçekleştirirken spor yapılan mekânda çeşitli ihtiyaçlarının karşılanmaması zihinsel engelli 

bireylerin diğer sorunları arasında yer alır. Özel gereksinimli bireylerin spor yapma imkânlarını 

artırabilmesi için çeşitli özel ihtiyaçlarının karşılanması, fiziksel aktivitelerin 

gerçekleştirileceği spor alanlarının özellikle salon giriş ve çıkışlarının, soyunma odalarının, 

fiziksel aktivitenin yapılacağı ortamların ve fiziksel aktivitenin gerçekleşmesi için kullanılan 

her türlü spor ekipmanlarının özel gereksinimli bireyler açısından uygun hale getirilmesi şarttır. 

Spor tesislerinde çalışacak antrenörlerin de zihinsel engelli bireylerin fiziksel aktivitelerinin 

gerçekleşmesi esnasında oluşabilecek her türlü riskleri en aza indirmek adına konu alanı için 

özel eğitim almaları, alanında uzman antrenörlerin bu anlamda donanımlı ve dikkatli olmaları 
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gerekmektedir(Ilkım ve Yurtseven,2021).Tüm bu bilgiler ışığında zihinsel engelli bireylerin 

tedbirler kapsamında kapalı ortamlarda fiziksel aktivite yapmaları önemli görülmektedir. 
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı Türkiye ile İsrail arasındaki dış ticaret ilişkilerini araştırmaktır. 

Araştırmada bu amaçla, 1995-2020 yılları arasında Türkiye’nin İsrail’e ve İsrail’in Türkiye’ye 

ihracatı, Türkiye’nin İsrail’e ihracatının İsrail’in toplam ithalatı içindeki payı ve İsrail’in 

Türkiye’ye ihracatının Türkiye’nin toplam ithalatı içindeki payı yazar tarafından hazırlanan 

grafiklerle sunulmuştur. Ayrıca iki ülke arasındaki ticaretin ne kadar tamamlayıcı nitelikte 

olduğunu gösteren tamamlayıcılık indeksi ve yoğunluğu gösteren ticaret yoğunluk indeksi 

yazar tarafından hesap edilmiş ve grafiklerle sunulmuştur.  

Araştırma sonucunda elde edilen sonuçlar şu şekilde özetlenebilir: Türkiye’nin İsrail’e 

ihracatının 7-8 senede bir ikiye katlandığını söylemek mümkündür. İhracat artış yönünde 

gelişme göstermiştir. İsrail’in Türkiye’ye ihracatında artış yönündeki gelişmenin 2014 yılından 

sonra birkaç yıl düşüş eğilimine girdiği görülmektedir. İsrail’in ihracatının gelişimi 

Türkiye’ninki kadar istikrarlı bir yükseliş göstermemiştir. Türkiye’nin ihracatı İsrail’in 

ithalatında daha yüksek bir paya sahiptir ve sürekli artış göstermiştir. İsrail’in ihracatı ise 

Türkiye’nin ithalatında daha düşük bir paya sahiptir ve yıllar içerisinde kayda değer bir 

değişiklik göstermemiştir. Türkiye’nin tamamlayıcılık indeksi İsrail’e kıyasla yıllar içinde daha 

yüksek düzeyde gerçekleşmiştir ve 2020 yılı itibariyle de daha yüksektir. İki ülkenin ihracat ve 

ithalatının kompozisyonu özellikle son yıllarda birbirini daha çok tamamlar niteliktedir. 26 

yıllık süreç boyunca iki ülkenin de yoğunluk indeksi 1’in üzerindedir, birbirlerine dünya 

ortalamasının üzerinde ihracat gerçekleştirmiştir. Zaman içinde ticaretin yoğunluğu her iki ülke 

için de artmıştır. 2020 itibariyle her iki ülkenin indeks değeri de 7’nin üzerindedir. 

Anahtar Kelimeler: dış ticaret, ticaret tamamlayıcılık indeksi, ticaret yoğunluk indeksi, 

Türkiye, İsrail 

 

ABSTRACT 

The present study aims to investigate the foreign trade relationships between Turkey and Israel. 

Therefore, for the period between 1995 and 2020, Turkey’s export to Israel and Israel’s export 

to Turkey, the share of Turkey’s export to Israel in total imports of Israel, and the share of 

Israel’s export to Turkey in total imports of Turkey are presented in graphics prepared by the 

author. Moreover, the trade complementarity index, which shows how complementary the trade 

between two countries is, and the trade intensity index, which shows the intensity of trade, were 

calculated by the author and presented with graphics.  

The results obtained in this study can be summarized as follows: it can be stated that Turkey’s 

export to Israel doubled in every 7-8 years. The export showed an improvement in direction of 

increase. It was observed that the increase-type advancement in Israel’s export to Turkey tended 

to decrease in several years after the year 2014. The advancement of Israel’s export to Turkey 

did not show an increase as consistently as Turkey’s export was. Turkey’s export has a higher 

share in Israel’s imports and constantly showed an increase. However, Israel’s export has a 
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smaller share in Turkey’s imports and did not show a remarkable change through the years. 

When compared to Israel, Turkey’s complementarity index was found to be at a higher level in 

this period and it is also at a higher level in year 2020. The compositions of exports and imports 

of these two countries are more complementary to each other especially in the recent years. 

During the 26-year period, the intensity indices of both countries remained higher than 1 and 

they exported to each other at a level higher than the world’s average. The trade intensity for 

both countries increased in the course of time. As of 2020, indices of both countries are over 7.  

Keywords: foreign trade, trade complementarity index, trade intensity index, Turkey, Israel 

 

GİRİŞ 

Türkiye ve İsrail Ortadoğu’nun Arap olmayan az sayıdaki ülkelerindendir. Ortadoğu’nun kaotik 

gelişmelerinin ortasında İsrail hep bir şekilde yer alırken, Türkiye dış politikasında benimsediği 

rollere göre değişen veya azalan ağırlıkta bölgesel gelişmelere dahil olmuştur. İsrail devlet 

olarak kurulduktan sonra Arap devletlerinin uzun yıllar boykotuna maruz kalmıştır. On yıllarca 

bitmeyen bölgesel gerilimler ve hatta savaşlar yaşanmıştır.  

Türkiye ile İsrail arasında diplomatik ilişkiler 1949 yılında kurulmuş, 2000’li yıllara kadar inişli 

çıkışlı bir şekilde devam etmiştir. Filistin sorunu ve bölgedeki güvenlik sorunları ilişkilerin 

şekillenmesinde etkili olmuştur (Yılmaz, 2010). Mavi Marmara olayından sonra ve 2018 Büyük 

Dönüş Yürüyüşü gösterilerinden sonra Türkiye ve İsrail karşılıklı olarak büyükelçilerini geri 

çağırmıştır. 2010-2016 yılları arasında ve 2018’den beri iki ülke arasındaki ilişkiler 

maslahatgüzar seviyesinde yürütülmektedir (“Türkiye 6 yıldan”, 2016; Göksedef, 2020; 

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, 2021).  

1990’lı yıllarda iki ülke arasındaki ilişkiler siyasi, ekonomik ve askeri açıdan oldukça yakındır 

(Sarıaslan, 2019). 2000’li yıllar iki ülke ilişkilerinde kriz ve gerginliklerin sıklıkla görüldüğü 

ve bazı değerlendirmelere göre kriz-yumuşama-normalleşme-kriz döngüsü içinde ekonomik 

ilişkilerin gelişmeyi sürdürdüğü bir dönemdir. 2000’li yıllarda Filistin sorununda barış 

sürecinin aksaması ve yeniden intifadanın başlaması, her iki ülkede de iktidarların değişmesi 

ve Türkiye’de Filistin sorununun iç siyasette kullanılan bir konu olması sebebiyle ilişkilerin 

zemini değişmiştir (Tür, 2009). Bu zeminde 2006, 2008, 2014 Gazze operasyonları, 2009 

Davos krizi, 2010 Mavi Marmara olayı gibi gelişmelerle iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler 

gerilmiştir (Kiricsi & Ekim, 2015). Bu gelişmelerin ekonomik ilişkilere nasıl yansıdığı sınırlı 

bir şekilde araştırılmıştır. Özellikle 2014’te Gazze’de yaşanan gelişmelere Türkiye’de bir 

boykot girişimi gerçekleşmiş ancak boykotun sonuçları tersi yönde gerçekleşmiştir. 

Türkiye’nin İsrail’den ithalatında bir değişiklik olmamış, İsrail’in Türkiye’den ithalatında 2014 

yılında düşüş gerçekleşmiştir (Heilmann, 2016). Türkiye İsrail ilişkilerinde, Türkiye’nin 

“tepkisine misli ile karşılık vermek” olarak nitelendirilen reaktif yeni bir yaklaşım olduğu 

yönünde değerlendirmeler bulunmaktadır (Lindenstrauss & Gülen, 2018).  

İsrail’e düşmanlık gösteren Arap devletleri son yıllarda ilişkilerin normalleşmesi ve ticaret 

kanallarının açılması üzerinde, çaba göstermektedir. Bunun en büyük sebeplerinden birinin 

Arap Baharı olduğu düşünülebilir. Filistin sorunu nedeniyle Ortadoğu’daki gerginliklerin tam 

ortasında bulunan İsrail’in bu konumu Arap Baharı gelişmeleri ile bölge gündeminde neredeyse 

ikinci plana düşmüştür. Yönetim değişiklikleri, iç savaşlar ve değişen dengeler karşısında dış 

politika stratejilerini değiştiren bölge devletleri farklı konu başlıklarında karşı karşıya gelmeye 

başlamıştır. Körfez ülkeleri Filistin sorununda Amerikan destekli çözüm planını desteklemeye 

ve İsrail ile ilişkilerini normalleştirmeye yönelmiştir. Türkiye ise bölgede yükselen Türkiye 

karşıtlığı ile bazı ticari ilişkilerini kaybetmeye başlamıştır. Son birkaç yıldır Birleşik Arap 

Emirlikleri ve Suudi Arabistan Krallığı ile ticarette belirli sektörlerde görülen daralma, 2020 
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yılında Suudi Arabistan Krallığı’nın Türkiye’ye boykot ve ambargo uygulamaya başlamasıyla 

açık bir yaptırıma dönüşmüştür. Türkiye’nin Suudi Arabistan Krallığı’na ihracatı yüksek 

düzeyde zarar görmüştür (Türko, 2021a).   

Türkiye İsrail ilişkilerinin normalleşmesi konusunda her iki ülkenin de istekli olduğu ve olumlu 

sayılabilecek bazı siyasi girişimlerin bulunduğu haberleri yakın zamanda basında yer almıştır 

(Yesevi, 2021). İlişkilerin 1990’lı yıllardaki düzeyine gelmesinin henüz mümkün olmadığı ama 

iki ülkenin ilişkilerinin iyileştirilmesinin gündemde olduğu düşünülebilir. Türkiye ile İsrail’in 

bölgedeki çıkarlarının örtüştüğü ve ekonomik olarak her iki ülkenin kazançlı çıkabileceği daha 

ileri ekonomik ilişkilerin kurulmasının mümkün olduğu yönünde değerlendirmeler 

bulunmaktadır (Lindenstrauss & Gülen, 2018; Öztürk, 2021). 

Çizilen bu arka plan şartları altında bu araştırmanın amacı Türkiye’nin İsrail ile dış ticaretini 

araştırmaktadır. Araştırmada bu amaçla, 1995-2020 yılları arasında Türkiye’nin İsrail’e ve 

İsrail’in Türkiye’ye ihracatı, Türkiye’nin İsrail’e ihracatının İsrail’in toplam ithalatı içindeki 

payı ve İsrail’in Türkiye’ye ihracatının Türkiye’nin toplam ithalatı içindeki payı yazar 

tarafından hazırlanan grafiklerle sunulmuştur. Ayrıca iki ülke arasındaki ticaretin ne kadar 

tamamlayıcı nitelikte olduğunu gösteren ticaret tamamlayıcılık indeksi ve yoğunluğu gösteren 

ticaret yoğunluk indeksi yazar tarafından hesap edilmiş ve grafiklerle sunulmuştur. 

 

TÜRKİYE İLE İSRAİL ARASINDAKİ DIŞ TİCARETİ ARAŞTIRAN ÇALIŞMALAR 

Türkiye ve İsrail arasındaki politik gerginliklerin ekonomik ilişkilere yansımadığı ve 

yansımayacağı yönünde çok fazla değerlendirme (Yergin vd., 2012; Sarıaslan, 2019; Yesevi, 

2021) bulunmaktadır. Politik ve diplomatik düzeyde gerginleşen ilişkilerin normalleşmesi 

yönünde iki ülkenin de beklentileri olduğu görülmektedir (Jones, 2020; “İsrail Dış”, 2021;  

“Türkiye ve”, 2021; Öztürk, 2021).  

Türkiye ile İsrail arasındaki dış ticareti konu alan çok sayıda araştırma bulunmamaktadır. Güllü 

ve Yazıcı (2016), 1995-2015 yılları arasında iki ülkenin dış ticaretini incelemiş ve WITS veri 

tabanı üzerinden ticaret yoğunluk indekslerini hesaplamıştır. Araştırma sonucunda Türkiye’nin 

İsrail’e ihracatının dünya ihracatındaki payının 4,26 katı olduğu; İsrail’in Türkiye’ye 

ihracatının dünya ihracatındaki payının 2,16 katı olduğu değerlendirilmiştir.  

Yergin vd. (2012), Türkiye ile İsrail arasındaki endüstri-içi ticareti araştırmıştır. Araştırmada, 

Türkiye’nin incelenen tüm dönem boyunca dış ticaret fazlası verdiği, “mineral yakıtlar yağlar 

ve alkali ürünler” ile “başka yerde belirtilmeyen kimya sanayi ve buna bağlı sanayi ürünlerinde” 

İsrail’in önemli oranda ticari üstünlüğü izlendiği belirtilmektedir. Türkiye ile İsrail arasında 

yaşanan politik gerilimlerin ekonomik ilişkilere yansımadığı değerlendirilmiştir.   

Bazı araştırmalar spesifik olarak İsrail üzerine gerçekleştirilmemiş ancak araştırma içinde İsrail 

seçilmiş ülke grubunda yer almıştır. Demir (2020) Türkiye’nin seçilmiş Ortadoğu ülkeleri ile 

2007-2018 yılları arasındaki ticaretinin ihracat yoğunluk indeks değerlerini hesapladığı 

araştırmasında Türkiye’nin İran, İsrail, Lübnan ve Ürdün ile ihracatının diğer seçilmiş Orta 

Doğu ülkelerine göre yüksek derecede yoğun olduğunu tespit etmiştir. Türko (2021b) Arap 

Baharı’nın Türkiye’nin 18 Ortadoğu ülkesi ile dış ticareti üzerindeki etkisini araştırdığı 

çalışmasında, Türk dış politikasında izlenen bölgesel stratejilere göre inceleme dönemini üçe 

ayırmıştır (1993-2001, 2002-2010 ve 2011-2020). Araştırmada Türkiye’nin İsrail’e ihracatında 

ve İsrail’den ithalatında üç dönem arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunduğu, her 

üç dönemde de hem ihracatın hem de ithalatın artış yönünde değişim gösterdiği tespit edilmiştir.  
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YÖNTEM 

Türkiye ve İsrail arasındaki dış ticareti değerlendirmek amacıyla iki ülkenin 1995-2020 yılları 

arasındaki yıllık dış ticaret verileri kullanılmıştır.  4 grafik hazırlanmıştır. Grafiklerde kullanılan 

veriler UN Comtrade veri tabanından (UN Comtrade Database, 2021) alınmıştır. 1995-2020 

yılları arasında Türkiye’nin İsrail’e ve İsrail’in Türkiye’ye ihracatı, Türkiye’nin İsrail’e 

ihracatının İsrail’in toplam ithalatı içindeki payı ve İsrail’in Türkiye’ye ihracatının Türkiye’nin 

toplam ithalatı içindeki payı yazar tarafından hazırlanan grafiklerle sunulmuştur. Ayrıca iki ülke 

arasındaki ticaretin ne kadar tamamlayıcı nitelikte olduğunu gösteren tamamlayıcılık indeksi, 

WITS (World Trade Solutions, 2021) veri tabanı üzerinden hesap edilerek yazar tarafından 

hazırlanan grafikle sunulmuştur. İki ülke arasındaki ticaretin yoğunluk indeksi UN Comtrade, 

WITS ve Statista verileri ile (UN Comtrade Database, 2021; World Trade Solutions, 2021; 

Statista, 2021) yazar tarafından hesap edilmiş ve grafikle sunulmuştur.  

 

Ticaret Tamamlayıcılık indeksi 

Ticaret tamamlayıcılık indeksi (trade complementarity index) değeri, bir ülkenin ihracat 

profilinin diğer bir ülkenin ithalat profiline ne kadar uyduğunu veya tamamladığını 

göstermektedir. Yüksek indeks değeri iki ülkenin ticaretten kazançlı çıktığını veya 

çıkabileceğini ve daha ileri ikili veya bölgesel anlaşmalar yapabileceklerini göstermektedir. 

Matematiksel ifadesi aşağıdaki gibidir (WB, 2013): 

𝑇𝐶𝐼𝑖𝑗𝑘 = 100 ∗ [1 −∑ |
𝑚𝑗𝑘

𝑀𝑗
−
𝑥𝑖𝑘
𝑋𝑖
|

𝑘
] 

TCIijk i ülkesinin ihracatının j ülkesinin ithalatını tamamlayıcılığını gösteren indeks değerini, 

xik i ülkesinin k malı ihracatının değerini,  

Xi i ülkesinin toplam ihracatının değerini, 

Mjk j ülkesinin k malı ithalatının değerini, 

Mj j ülkesinin toplam ithalatının değerini temsil etmektedir. 

İndeks değeri 0 ile 100 arasında bir değer almaktadır. 0 tamamlayıcılığın hiç bulunmadığını, 

100 ise tam tamamlayıcılık olduğunu göstermektedir. İndeks değeri yükseldikçe iki ülke 

arasındaki ticaretin birbirini tamamlayan ürünlerden gerçekleştiği veya gerçekleşebileceği 

yorumu yapılmaktadır.  

 

Ticaret Yoğunluk İndeksi 

Ticaret yoğunluk indeksi (trade intensity index) açıklanmış karşılaştırmalı üstünlükler ile 

benzer bir mantığa sahiptir ancak ürünlerden ziyade pazarlar konusunda bilgi vericidir. İndeks 

değeri, bir ülkenin bir başka ülkeye, yüzde olarak, dünya ortalamasından daha fazla düzeyde 

ihracat yapıp yapmadığını göstermektedir. Matematiksel ifadesi aşağıdaki gibidir (WB, 2013): 

𝑇𝐼𝑖𝑗𝑘 =
(𝑥𝑖𝑗𝑘/𝑋𝑖𝑘)

(𝑥𝑤𝑗𝑘/𝑋𝑤𝑘)
 

TIijk i ülkesinden j ülkesine gerçekleştirilen ihracatın yoğunluk indeks değerini, 

xijk i ülkesinden j ülkesine gerçekleştirilen k malı ihracatının değerini, 

Xik i ülkesinin dünyaya toplam k malı ihracatının değerini, 

441 www.izdas.org



xwjk dünyadan j ülkesine gerçekleştirilen k malı ihracatının değerini, 

Xwk dünyada gerçekleştirilen toplam k malı ihracatının değerini temsil etmektedir. 

İndeks değeri 0 ile +∞ arasında bir değer almaktadır. İndeks değeri 1 olduğu zaman, i ülkesi j 

ülkesine dünyanın j ülkesine gerçekleştirdiği ihracatın ortalaması ile eşit miktarda ihracat 

yapmaktadır. İndeks değeri 1’den küçükse dünya ortalamasının altında, 1’den büyükse dünya 

ortalamasının üstünde yoğunlukta bir ticaret söz konusudur (WB, 2013).1  

 

ANALİZ 

İki Ülkenin Birbirine İhracatı 1993-2020 

Grafik 1’de 1995-2020 yılları arasında Türkiye’nin İsrail’e ve İsrail’in Türkiye’ye ihracatının 

net değeri USD cinsinden sunulmuştur. Grafik UN Comtrade verileri kullanılarak yazar 

tarafından hazırlanmıştır. Grafik 1’de 1995 yılında Türkiye’nin İsrail’e ihracatının 239.529.296 

USD olduğu, bu değerin 2003 yılında 1.082.998.166 USD’ye, 2010 yılında 2.080.147.766 

USD’ye ve 2018 yılında 4.022.878.172 USD’ye ulaştığı görülmektedir. Türkiye’nin İsrail’e 

ihracatının 7-8 senede bir ikiye katlandığını söylemek mümkündür. İhracat artış yönünde 

gelişme göstermiştir. İsrail’in Türkiye’ye ihracatının 1995 yılında 166.624.544 USD olduğu, 

bu değerin 2007 yılında 1.081.742.961 USD’ye, 2011 yılında 2.057.313.741 USD’ye ve 2014 

yılında en yüksek 3.062.733.422 USD’ye ulaştığı görülmektedir. Ancak bu tarihten sonra 

birkaç yıl bir düşüş trendi olduğu görülmektedir. İsrail’in ihracatının gelişimi Türkiye’ninki 

kadar istikrarlı bir yükseliş göstermemiştir. 

 

 

Grafik 1. Türkiye’nin İsrail’e ve İsrail’in Türkiye’ye İhracatının Net Değeri 1995-2020 

(USD) 

 

Grafik 2’de Türkiye’nin İsrail’e ihracatının İsrail’in toplam ithalatı içindeki payı ve İsrail’in 

Türkiye’ye ihracatının toplam ithalat içindeki payı sunulmuştur. Grafik yazar tarafından 

                                                            
1 İndeks değeri WB kılavuzunda 100 ile çarpıldığı için WITS sistemi üzerinden hesaplanan rakamlar farklıdır. 

Kılavuza göre, indeks değerinin 100’ün üzerinde çıkması durumunda dünyanın j ülkesine gerçekleştirdiği 

ihracattan daha yoğun bir ticaretten bahsetmek mümkündür (WB, 2013). 
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hazırlanmış, grafikte yer alan değerler yazar tarafından hesaplanmıştır. 1995 yılında her iki 

ülkenin ihracatının da birbirlerinin ithalatında düşük bir paya sahip olduğu görülmektedir. 

İsrail’in toplam ithalatı içinde Türkiye’nin ihracatı %0,85’lik bir değere sahiptir. Bu oran zaman 

içinde istikrarlı bir şekilde yükselmeye devam etmiş, 2001’de %2,42’ye, 2003’te %3,17’ye, 

2014’te %4,24’e, 2017’de %5,07’ye ve 2020’de %6,79’a yükselmiştir. 1995 yılında 

Türkiye’nin toplam ithalatı içinde İsrail’in ihracatı %0,47’lik bir değere sahiptir. Bu oran 2001 

yılında %1,28’e yükselmiş, 2002 yılında %1,06 olarak gerçekleştikten sonra 2013 ve 2014 

yıllarına kadar %1’in üzerine çıkamamıştır. 2013 yılında %1,04 ve 2014 yılında %1,22 

düzeyinde gerçekleşmiştir. 26 yıllık süreç içinde İsrail’in ihracatının Türkiye’nin toplam ithalatı 

içindeki payı kayda değer bir gelişme göstermemiştir, istikrarlı bir şekilde %0,47-1,28 arasında 

seyrini sürdürmüştür. Türkiye’nin İsrail’e ihracatının İsrail’in toplam ithalatının içindeki payı 

ise yıllar içinde katlanarak büyümüştür, en düşük %0,85 en yüksek %6,79 arasında istikrarlı bir 

şekilde artış seyri göstermiştir. Türkiye’nin ihracatı İsrail’in ithalatında daha yüksek bir paya 

sahiptir ve sürekli artış göstermiştir. İsrail’in ihracatı ise Türkiye’nin ithalatında daha düşük bir 

paya sahiptir ve yıllar içerisinde kayda değer bir değişiklik göstermemiştir. 

 

 

Grafik 2: Türkiye’nin İsrail’e ihracatının İsrail’in toplam ithalatı içindeki payı ve İsrail’in 

Türkiye’ye ihracatının toplam ithalat içindeki payı (%) 

 

İki ülke ihracatının tamamlayıcılık indeksi 1993-2020 

İki ülke arasındaki ticaretin kompozisyonunu anlayabilmek için ticaret tamamlayıcılık indeksi 

WITS veri tabanı (2021) üzerinde hesap edilmiş ve sonuçlar yazar tarafından hazırlanan Grafik 

3’te sunulmuştur. İndekste yer alan değerler 0-100 arasında değişmektedir. 0 tamamlayıcılığın 

hiç bulunmadığını, 100 tam tamamlayıcılık olduğunu göstermektedir. İndeks değeri 

yükseldikçe iki ülke arasındaki ticaretin birbirini tamamlayan ürünlerden gerçekleştiği veya 

gerçekleşebileceği, kazançlı dış ticaretin gerçekleştiği/mümkün olduğu yorumları 

yapılmaktadır. 

1995 yılında Türkiye’nin İsrail ile ticaretinde tamamlayıcılık 36,79’dur, 2006 yılında 50,11’e, 

2012 yılında 60,65’e yükselmiştir. İndeks değerinin istikrarlı bir şekilde artış gösterdiği 

söylenebilir. 1995 yılında İsrail’in Türkiye ile ticaretinde tamamlayıcılık 42,09’dur. Bu değer 

1995-2019 yılları arasında en düşük 38,54 ve en yüksek 49,12 arasında değişiklik göstermiştir. 
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2020 yılında ani bir yükselişle 56,68 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’nin İsrail ile ticaretinin 

yıllar içinde tamamlayıcı niteliğinin daha çok yükseldiğini söylemek mümkündür, 2020 yılında 

tamamlayıcılık 65,06 düzeyindedir. İsrail’in Türkiye ile ticaretinde tamamlayıcılık uzun yıllar 

benzer düzeylerde kalmış 2020’de ani bir yükselişle 56.68 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’nin 

tamamlayıcılık indeksi İsrail’e kıyasla yıllar içinde daha yüksek düzeyde gerçekleşmiştir ve 

2020 yılı itibariyle de daha yüksektir. İki ülkenin dış ihracat ve ithalatının kompozisyonunu 

özellikle son yıllarda birbirini daha çok tamamlar bir niteliğe sahiptir.   

 

 

Grafik 3: Türkiye’nin ve İsrail’in Ticaret Tamamlayıcılık İndeksi Değerleri 

 

İki ülke ticaretinin yoğunluk indeksi 1993-2020 

İki ülke arasındaki ticaretin yoğunluğunu anlayabilmek için ticaret yoğunluk indeks değerleri, 

UN Comtrade (2021), WITS (2021) ve Statista2 (2021) kaynaklarından elde edilen veriler ile 

yazar tarafından hesap edilerek Grafik 4’te sunulmuştur. Ticaret yoğunluk indeksi bir ülkenin 

bir başka ülkeye, yüzde olarak, dünya ortalamasından daha fazla düzeyde ihracat yapıp 

yapmadığını göstermektedir. İndeksi değeri 0 ile sonsuz değer alabilmektedir. İndeks değerinin 

1’den büyük olması durumunda ihracatçı ülkenin ithalatçı ülkeye dünya ortalamasından daha 

fazla, 1’den küçük olması durumunda dünya ortalamasından daha az ve 1’e eşit olması 

durumunda dünyanın ithalatçı ülkeye yaptığı ithalatın ortalaması ile eşit oranda ihracat yaptığı 

şeklinde yorumlanır.  

 

                                                            
2 2020 dünya toplam ihracat değeri henüz WITS tarafından yayınlanmadığı için Statista (2021) tarafından 

yayınlanan tahmin verisi kullanılmıştır. 
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Grafik 4: Türkiye’nin ve İsrail’in Ticaret Yoğunluğu İndeksi Değerleri 

 

1995 yılında Türkiye’nin İsrail ile ticaretinde yoğunluk indeksi 1,83’tür. Bu değer 1997’de 

2,72’ye, 1998 yılında 3,42’ye, 2001 yılında 4,67’ye ve 2010 yılında 5,19’a yükselmiştir. 2017 

yılında 6,01 ve 2020 yılında 7,04 olarak gerçeklemiştir. İsrail’in Türkiye ile ticaretinde 

yoğunluk indeksi 1995 yılında 1,44’tür. Bu değer 1998 yılında 2,32’ye, 2001 yılında 3,31’e, 

2004 yılında 4,06’ya ve 2008 yılında 6,39’a yükselmiştir. 2012 yılında 7,46 ve 2014 yılında en 

yüksek 12,81 düzeyinde gerçekleşmiştir. 1995-2006 yılları arasında Türkiye’nin indeks değeri 

İsrail’den yüksektir, 2007’den sonra İsrail’in indeks değeri ani artışlar göstermiştir ve 2007-

2020 arasında Türkiye’den hep daha yüksek düzeyde gerçekleşmiştir. 26 yıllık süreç boyunca 

iki ülkenin de yoğunluk indeksi 1’in üzerindedir, yani birbirlerine dünya ortalamasının üzerinde 

ihracat gerçekleştirmiştir. Zaman içinde ticaretin yoğunluğu her iki ülke için de artmıştır. 2020 

itibariyle her iki ülkenin indeks değeri de 7’nin üzerindedir.  

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

1995 yılında Türkiye’nin İsrail’e ihracatının 239.529.296 USD olduğu, bu değerin 2003 yılında 

1.082.998.166 USD’ye, 2010 yılında 2.080.147.766 USD’ye ve 2018 yılında 4.022.878.172 

USD’ye ulaştığı görülmektedir. Türkiye’nin İsrail’e ihracatının 7-8 senede bir ikiye 

katlandığını söylemek mümkündür. İhracat artış yönünde gelişme göstermiştir. İsrail’in 

Türkiye’ye ihracatının 1995 yılında 166.624.544 USD olduğu, bu değerin 2007 yılında 

1.081.742.961 USD’ye, 2011 yılında 2.057.313.741 USD’ye ve 2014 yılında en yüksek 

3.062.733.422 USD’ye ulaştığı görülmektedir. Ancak bu tarihten sonra birkaç yıl bir düşüş 

trendi olduğu görülmektedir. İsrail’in ihracatının gelişimi Türkiye’ninki kadar istikrarlı bir 

yükseliş göstermemiştir. 

26 yıllık süreç içinde İsrail’in ihracatının Türkiye’nin toplam ithalatı içindeki payı kayda değer 

bir gelişme göstermemiştir, istikrarlı bir şekilde %0,47-1,28 arasında seyrini sürdürmüştür. 

Türkiye’nin İsrail’e ihracatının İsrail’in toplam ithalatının içindeki payı ise yıllar içinde 

katlanarak büyümüştür, en düşük %0,85 en yüksek %6,79 arasında istikrarlı bir şekilde artış 

seyri göstermiştir. Türkiye’nin ihracatı İsrail’in ithalatında daha yüksek bir paya sahiptir ve 

sürekli artış göstermiştir. İsrail’in ihracatı ise Türkiye’nin ithalatında daha düşük bir paya 

sahiptir ve yıllar içerisinde kayda değer bir değişiklik göstermemiştir. 
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Türkiye’nin İsrail ile ticaretinin yıllar içinde tamamlayıcı niteliğinin daha çok yükseldiğini 

söylemek mümkündür, 2020 yılında tamamlayıcılık 65,06 düzeyindedir. İsrail’in Türkiye ile 

ticaretinde tamamlayıcılık uzun yıllar benzer düzeylerde kalmış 2020’de ani bir yükselişle 

56.68 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’nin tamamlayıcılık indeksi İsrail’e kıyasla yıllar içinde 

daha yüksek düzeyde gerçekleşmiştir ve 2020 yılı itibariyle de daha yüksektir. İki ülkenin dış 

ihracat ve ithalatının kompozisyonunu özellikle son yıllarda birbirini daha çok tamamlar bir 

niteliğe sahiptir. 

Türkiye’nin ticaret yoğunluk indeks değeri 1995-2006 yılları arasında İsrail’den yüksektir, 

2007’den sonra İsrail’in indeks değeri ani artışlar göstermiştir ve 2007-2020 arasında 

Türkiye’den daha yüksek düzeyde gerçekleşmiştir. 26 yıllık süreç boyunca iki ülkenin de 

yoğunluk indeksi 1’in üzerindedir, yani birbirlerine dünya ortalamasının üzerinde ihracat 

gerçekleştirmiştir. Zaman içinde ticaretin yoğunluğu her iki ülke için de artmıştır. 2020 

itibariyle her iki ülkenin indeks değeri de 7’nin üzerindedir. 
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ABSTRACT 

In this regard, Kosovo is still in the transition phase where entrepreneurship and the creation 

of small businesses are expected to play an essential role on the road to a modern free- market 

economy and consequently to the development and economic growth. The main aim of this 

paper is to analyze how SMEs impact the GDP in the case of Kosovo, the methodology 

followed in this study begins with local and international literature. The method used to 

achieve the goals is the multiple regression model (OLS) where the variables used include 

Gross Domestic Product as a dependant variable and the number of SMEs and the number of 

employees as independent variables. This study uses secondary data from World Bank 

Indicators and the Kosovo Agency of Statistics. We conclude that the number of 

employments in our model conditions positively affects the economic growth and the impact 

of SMEs as the variable is insignificant in the model respectively in our model conditions. 

SMEs are considered as the main generator in increasing the economy of a country; therefore 

Kosovo should promote SMEs as well as create mechanisms to increase their capacity and 

increasing their competitiveness in Europe and the region. 

Keywords: Economic growth, regression, SME, Pearson correlation 

 

INTRODUCTION  

In most transition countries, small and medium-sized enterprises have borne the brunt of the 

transformation to a free market economy. Over the last fifteen years in Kosovo, a significant 

SME sector has emerged. Economies, which have a higher percentage of small businesses, 

emerge more easily and with fewer consequences from the recession. Carree, R Thurik (1998; 

1999) believe that this optimum is quite important between these categories because the 

greater presence of one of these categories in the industrial structure of an economy can 

negatively affect economic growth. SMEs in Kosovo start to develop since 1990, but the 

momentum of SME development is after 1999, wherefrom this time till now the number is 

rising. We have rapid criteria for defining enterprises by size, but the most acceptable 

criterion is achieved based on their number where: as micro- enterprises refer to enterprises of 

1-9 employees, small enterprises of 10-49, medium enterprises of 50- 249, and large 

enterprise more than 250 workers. This paper aims to analyze the impact of small and 

medium enterprises on economic growth, in macroeconomic terms as there is a lack of 

understanding of entrepreneurship and the role that SMEs play in economic development. 

Kosovo needs a dynamic SME sector where entrepreneurs can establish and grow their 

businesses with minimal legislative and regulatory barriers but within the legal framework. 

Four factors of the contribution of small and medium enterprises in the market economy 
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include contributions to the processes of technological changes, contribution to bringing about 

healthy competition, job creation, rich supply of products in the local market. The 

development of small and medium enterprises also contributes to the transition countries in 

reviving the entrepreneurial initiative in changing the economic structure and the more 

harmonious functioning of the economy in general. However, of all these contributions, the 

greatest importance is given to employees in which SMEs occupy a large place. Impacts on 

increasing the importance of SMEs come mainly from the increasing weight of the services 

sector, construction sector, and information technology which requires greater flexibility to 

market demands which are much more prepared to offer SMEs. 

The organization of the body of the paper is at the authors’ discretion; the only required 

sections are Introduction, Methods and Procedures, Results, Discussion/Conclusion, and 

References. Acknowledgement section is encouraged but optional.  

 

REVIEW LITERATURE 

In the European Union, the Europe 2020 strategy seeks to obtain a smart, sustainable and 

inclusive economic growth that ensures high levels of employment, productivity, and social 

cohesion (Aceleanu, Traşcă, & Şerban, 2014). It is known that the overall importance of 

small- and medium-sized enterprises (SMEs) is different relative to large multinationals in 

terms of their impact on economic growth, exports and innovation (Chong, et al., 2019). 

Innovation is key to technology adoption and creation, and to explaining the vast differences 

in productivity across, and within countries. (Mel, McKenzie, & Woodruff, 2009). European 

Investments Fund fosters EU objectives in support of innovation, research and development, 

entrepreneurship, growth, and employment (raemer-Eis, Botsari, Gvetadze, Lang, & Torfs, 

2020). The lack of resources, knowledge, and expertise makes it difficult for SMEs to perform 

traditional marketing practices (Dushi & Ramadani, 2020). SMEs success and survival, 

employment growth strategies, productivity and innovation largely depend on access to 

financial resources and this is particularly true when financial markets are volatile or 

unfavourable (Bakhtiari, Breunig, Magnani, & Zhang, 2020). The entrepreneurial mindset 

(i.e., those aimed at increasing competitiveness, using innovative approaches focused on the 

development of the human capital, organizational change, and cooperation) represents an 

important factor in the preservation and development of SMEs (Aculai, Stratan, & 

Vinogradova, 2020). 

Abdel & Al-Afeef, (2020) investigate the impact of SMEs funding on, GDP and 

unemployment, as well as the amount of funding provided by the specialized institutions, 

using data in Jordan for period time 2009 – 2018. The study used descriptive and analytical 

method also the simple regression model through the SPSS program. The most important 

finding of this study was the statistically significant impact of financing SMEs on GDP and 

unemployment. Another study analyzes data from Indonesia's National Agency of Statistics 

on Indonesian SMEs and concludes that SMEs have been the main player in domestic 

economic activities as they account for more than 99.9 percent of all firms and employ 96.2 

percent of the workforce thus; key SME constraints include lack of finance and marketing 

difficulties (Tulus & Hamonangan, 2011). Another study finds out that serious paperwork and 

preparation is involved in the participation in most programs and, together with the 

complexity of these programs and policies, small and young entrepreneurs are informed, 

ready, or well-equipped; some of them are not even interested in participating in those 

schemes (Hulsink, Suddle, & Hessels, 2008). 
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Another study shed light on the impacts of public sector corruption on employment growth in 

MSMEs, thus using data from a nationwide survey that involved MSMEs managers/owners in 

Papua New Guinea (PNG) with two-stage least squares (2SLS) regression model come to 

conclusions that MSME managers/owners perceive that corruption in the public sector is 

generally linked to an increase in employment growth in their firms and medium-size 

enterprises benefit most from corruption in the public sector, whereas small-sized firms 

appear not to benefit(Ezebilo, Odhuno, & Kavan, 2019). 

Another study investigates the prevalence of small- and medium-size enterprises (SMEs) 

under family control and how this affects economic growth. The study takes into 

consideration the inverted U-shaped relationship between family SMEs’ proportional 

representation and economic growth owing to their relative strengths and limitations vis-à-vis 

non-family SMEs with secondary data from the US between 2004 and 2010 the study comes 

to the conclusion that economic growth is maximized when an economy includes a balanced 

mix of family and non-family SMEs (Memili, Fang, Chrisman, & De Massis, 2015). 

A study regarding the ability of SMEs to accept new innovative methods that will lead to 

higher performance of humans and machines for increased productivity was conducted by 

Durowoju, (2017) using descriptive survey research with the sample population of 153 

respondents made up of managers and owners of small and medium enterprises within the 

Lagos metropolis using linear regression technique found that technological change has an 

effect on organizational performance of small and medium enterprise within the Lagos 

metropolis exactly that 56.6% of the success recorded in the SMEs performance is accounted 

for by technological change.  

"Micro and small enterprises" occupy a large share in the economy of a country. The 

contribution they make to growth, job creation, and social development is to be highly valued. 

They are often considered the "locomotive of growth ''. Micro, small and medium-sized 

businesses play an important role in the economy. They are a great source of entrepreneurial 

skills, innovation and, employment opportunities. SMEs also have special importance for the 

growth of the private sector. The widespread use of the term "SMEs" in the definition of 

economic development policies has implied that the segment of businesses that occupy the 

space between micro and large enterprises presents opportunities and challenges significantly 

different from those of the other two groups. However, some of the characteristics that make 

businesses different from each other are quite obvious is small in one industry in terms of 

sales volume, revenue, or employees can be large in another industry.  

The coexistence of small and large businesses has sparked debate in academic circles for a 

long time. As a result, several approaches to this report are present in the literature. Some 

believe how small businesses try to avoid direct confrontation with large businesses in the 

market; while on the other hand, some think that small businesses are direct competitors of 

large companies in the same markets of products and services. The first view is based on the 

so-called duality theory based on which businesses small carry out different activities from 

large ones, and as a result, are not competitors of large businesses. Otherwise, this approach is 

also known as the theory of nice ones. Whereas according to the second approach the 

distribution of businesses by size is a result of the possession of any limited specific 

production resource, or even any other advantage is related to the efficiency of the firm or its 

flexibility. 

So while large businesses are better placed to produce new core technologies, small 

businesses are better at transforming them into new products for the market. For a large 

portion of small businesses, large businesses are the source of main demand for its products 

and services. In this context, Wood (1991) highlights two aspects: first, even in those 
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industries in which small businesses are found in large numbers, large businesses are the ones 

that set the conditions for the growth of the industry in question; and secondly, a large part of 

the supply of large businesses with raw materials and intermediate products is realized by the 

businesses created as a result of their separation from large businesses. Recent theoretical 

developments in the field of economic growth are based on the neoclassical theory of Robert 

Solow and Paul Romer. The difference between Solow and Romer lies in the fact that the 

former considers advances in technology as a consequence of forces outside the system, while 

Romer insists that economic growth is the result of forces within the economic system and not 

of forces outside So, it is clear that these businesses contribute greatly to employment growth, 

real economic growth, poverty reduction, promotion of scientific research, etc. A large 

number of studies link economic development with changing the structure of businesses by 

size within a given industry. 

According to this approach, increasing the number of small businesses within an industry 

affects economic development through two channels: a) increased competition which 

improves economic performance, and b) increased competition and increasing the percentage 

of small businesses in the market increases the need for product and service innovations as 

well as other advancements in technology by the businesses themselves if it is desired to 

ensure market existence.  

 

RESEARCH METHODOLOGY 

Based on the selected topic and its importance, first of all, it is necessary to have a conceptual 

knowledge of the topic and the operational scope of the topic. For this reason in this study, we 

are based on the extensive literature on the impact of SME development on economic growth 

in general and in Kosovo in particular. In this study, the econometric model of small squares 

(Ordinary Least Square Regression Analysis - OLS) has been adapted and used. 

The variables defined in the model include the independent variable, the dependent variables, 

and the error term. The dependent variable is defined as economic growth - Gross Domestic 

Product, while the independent variables are defined as the number of employees in small and 

medium enterprises as well as the number of small and medium enterprises. Through multi-

factorial linear regression, we try to measure the effects of how the increase in the number of 

employments by SMEs and the increase in the number of SMEs affect the economic growth 

of Kosovo. The p-value and the Determination Coefficient, the Pearson Correlation 

Coefficient will be implemented and clarified using the IBM SPSS software package. The 

data used is secondary data which are provided in part by the Tax Administration of Kosovo, 

Kosovo Agency of Statistics, Ministry of Finance and, Ministry of Trade and Industry. 

In our analysis the econometric model takes the following form: 

 

𝑬𝒒𝒖𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏: 𝜸 =  𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑿𝟏 + 𝜷𝟐𝑿𝟐 + 𝝁 

 

The modified equation in the model conditions takes the form: 

𝑬𝒒𝒖𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏: 𝐆𝐫𝐨𝐬𝐬 𝐃𝐨𝐦𝐞𝐬𝐭𝐢𝐜 𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭 = 𝛃𝟎 + 𝛃𝟏𝐍𝐮𝐦𝐛𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐒𝐌𝐄𝐬 +
𝛃𝟐𝐍𝐮𝐦𝐛𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐞𝐦𝐩𝐥𝐨𝐲𝐞𝐞𝐬 𝐛𝐲 𝐞𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐜 𝐬𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬  + 𝝁 
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RESEARCH RESULTS 

Based on section four of this study resent the findings and the discussion of the results. 

 

 

 

Fig. 1. GDP of Kosovo during the years 2008-2018 (Secondary data from the annual reports 

of the Statistics Agency http://ask.rksgov.net/search-results/?q=gdp) 

 

Kosovo's economy in the last decade has marked a positive rate of economic growth, despite 

the challenges caused by fluctuations in the global economy and especially in Europe. 

Kosovo's economy has grown steadily above the Western Balkans average during the global 

financial crisis, albeit from a low base. The growth model has relied mainly on remittances 

and donor assistance to facilitate domestic consumption, but also on public investment in 

infrastructure, MZHE (2018). GDP in Kosovo in the years 2008-2017 despite the global crisis 

has had a progressive trend. 

Table 1. Results of regression OLS 

Model R 

R 

Squar

e 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

1 
,965

a 
,931 ,911 

253566,42

1 

a. Predictors: (Constant), Number of SMEs, Number of employees by total economic sections 

b. Dependent Variable: GDP 

(Source: Secondary data provided by the Kosovo Agency of Statistics, Processed by the 

author himself through the IBM SPSS program) 

 

In the table of findings from the OLS model, we have concretely presented the coefficient of 

determination R which measures and evaluates the importance of model fit specifically how 

the variables defined in the model explain the model. Based on the high value of the 

coefficient of determination R which is R = 0.965 means that the model is significant. 
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Table 2. Coefficients 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficien

ts 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 907665,45

8 

577430,34

7 

 1,572 ,16

0 

), Number of SMEs, 

Number of employees 

by total economic 

sections. 

33,060 5,063 ,996 6,530 ,00

0 

Number of SMEs -110,247) 411,958 -,041) -,268) ,79

7 

a. Dependent Variable: Gross Domestics Product 

 

(Source: Secondary data provided by the Kosovo Agency of Statistics, processed by the 

author himself through the IBM SPSS program) 

 

Based on the table, we concretely interpret the weight of the influence of the independent 

variables on the dependent variable defined according to the p-value. Based on the p-value we 

note that the independent variable in the model the number of employees by economic 

sections is significant and explains the dependent variable specifically Gross Domestic 

Product so increasing the number of jobs will have a positive impact on Kosovo's economic 

growth we are also in line with an economic theory where the growth of employment has a 

positive effect on economic growth, the variable number of SMEs in our model conditions is 

irrelevant as the p-value of the variable is 0.797 much higher than the p-value condition which 

indicates that a variable is significant if the p-value is less than or equal to 0.05. 

 

Table 3. Pearson Correlations 

  GDP 

Number of 

employees 

by 

economic 

sections 

(total) 

Number 

of SMEs 

GDP 
Pearson 

Correlation 
1   

Number of Pearson ,965** 1 * 
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  GDP 

Number of 

employees 

by 

economic 

sections 

(total) 

Number 

of SMEs 

employees by 

economic 

sections (total) 

Correlation 

Number of 

SMEs 

Pearson 

Correlation 
,715* ,759* 1 

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 

*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 

 

Based on the Pearson Correlation matrix that measures the strength of the relationship 

between the two variables we notice that Gross Domestic Product is positively correlated and 

strongly correlated with the variable Number of employees by economic sections in total in 

the value of the Pearson Coefficient 0.965. Gross Domestic Product is also strongly and 

positively related to the variable Number of SMEs 0.9. Variable the number of employees by 

economic sections is in a positive correlation, with the variable Number of SMEs in the value 

of the Pearson Coefficient 0.759. 

 

CONCLUSION 

Given the relative lack of large enterprises, in particular foreign businesses, this means that 

the outlook for employment growth is dim and there is no short-term improvement or any 

focus on these factors that are very important for creating long-term employment as well as 

increasing the competitiveness of SMEs in the country. The SME sector even though it 

creates most jobs, continues to be fragile and not produce enough jobs. 

Kosovo as the youngest country in Europe is characterized by the highest youth in Europe, so 

this is a very good opportunity to be used as an advantage and to invest even more in young 

people, as this is a very good opportunity that to develop this workforce, consequently this 

affects an improvement of SME businesses. Country institutions need to work more on long-

term policies that promote entrepreneurship as one of the fastest mechanisms for job creation, 

in addition to these steps more work needs to be done on the observance of labor law by the 

private sector. The role of SMEs in the economy of Kosovo is very large, as it is considered 

as one of the economic catalysts, developing the self-initiative of doing business by increasing 

employment in rapid steps. From the paper we conclude that the number of employments in 

small and medium enterprises has a positive impact on economic growth in Kosovo; based on 

the findings of the model it turns out that it is accepted for the fact of the coefficient of 

determination R = 0.965 and p-value of the variable 0.000 so from this we understand that the 

increase in the number of employments positively affects the economic growth of Kosovo. 

Based on research we will give some recommendations related to the establishment, 

strengthening and, development of SME involvement in the economy of Kosovo. Some of the 

most prominent areas are the legal and institutional background, as well as the appropriate 
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strategies in promoting local companies in the region and beyond. Some of the 

recommendations to improve the labor market based on research are: Strengthening the law 

on SMEs, Involvement of young people in entrepreneurship and training, Development of 

strategies directly in the promotion of local companies, and Encouraging foreign investment. 
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ÖZET 

Toplumsal cinsiyet algısına göre, biyolojik olarak kadın veya erkek üreme organına sahip 

olmak, kişinin cinsiyetini belirleyen ilk ve temel, hatta en önemli faktördür.  Biyolojik 

cinsiyetin üzerine, toplum olarak kadınlara ve erkeklere biçilen roller ise, cinsiyeti toplumsal 

yapmaktadır. Yani bunun anlamı toplumsal cinsiyet doğal bir kavram olmayıp, toplumun 

kadına, erkeğe biçtiği roller doğrultusunda oluşan yapay ama (olumsuz anlamda 

düşünüldüğünde) işlevsel bir kavramdır. Bu nedenle toplumsal cinsiyet rolleri de kurgusaldır, 

toplumsaldır ve kuşaktan kuşağa aktarılandır. Bu nedenle cinsiyet rolleri kadınlık ve erkeklik 

rolleri her daim belli olan, bireylerden de sadece yerine getirilmesi beklenen görevlerdir. Bu 

normların ya rollerin dışına çıkmak isteyen herkes, “normal olmayan” olarak etiketlenir. 

Normallik durumu, yerine getirilmesi gereken bu görevlerin çokluğuyla doğru orantılıdır. 

Normalliğin ölçütü toplumsal anlamda bireyden beklenen, kadınlıkla ve erkeklikle özleştirilen 

bu rollerin ne kadar gerçekleştiğidir. Çalışmanın amacı teorik bağlamda toplumsal cinsiyet 

kültürünün kadınlık ve erkeklik rolleri üzerindeki etkisini açıklamaktır.  

Anahtar Kelimeler: Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet, Cinsiyet Rolleri, Kadınlık, Erkeklik 

 

ABSTRACT 

According to gender perception, biologically having a female or male reproductive organ is the 

first and fundamental, even most important, factor determining one's sex. On the other hand, 

the roles assigned to women and men as a society over biological sex make sex social. In other 

words, gender is not a natural concept, it is an artificial but (considering in a negative sense) 

functional concept formed in accordance with the roles that society mows to women and men. 

For this reason, gender roles are also fictional, social, and passed down from generation to 

generation. For this reason, gender roles are tasks that are always obvious in the roles of 

femininity and masculinity, and are only expected to be performed by individuals. Anyone who 

wants to step outside these norms or roles is labelled as “not normal.” The state of normality is 

directly proportional to the multiplicity of these tasks that must be performed. The criterion of 

normality is how much these roles are realized, which are expected from the individual in a 

social sense, and are missed by femininity and masculinity. The aim of the study is to explain 

the impact of gender culture on the roles of femininity and masculinity in a theoretical context. 

Key Words: Gender, Gender, Gender Roles, Femininity, Masculinity 

 

1. GİRİŞ 

Toplumsal cinsiyet eril ya da dişil üreme organlarıyla dünyaya gelen bebeklere, bir yetişkin 

olduklarında nasıl kadın ya da erkek olunduğunu bildiren toplumsal normların bütünüdür. 

Toplumda insanlar için belirlenmiş kuralların içine doğan kişiler, biyolojik cinsiyetlerine 

eklenen bir takım kültürel ve ekonomik yaptırımlarla cinsiyetin toplumsal yanını da öğrenerek 

büyümektedirler. Bu sebeple, “cinsiyet doğaya ya da ‘çiğ/ham’a tekabül ederken toplumsal 
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cinsiyet kültüre ya da ‘pişmiş’e tekabül eder” (Butler 1999: 34). Toplumsal cinsiyetin aslında 

biyolojik cinsiyet ile sıkı bir bağı vardır. Çünkü toplumsal cinsiyet kültürü ve kuralları ve hatta 

baskısı biyolojik cinsiyetin temelleri üzerine inşa edilmektedir. Bu nedenle ikisi arasında kesin 

bir ayrım yapmak mümkün değildir.  

Toplumsal cinsiyet kişinin biyolojik cinsiyetinin üzerine kurulan toplum tarafından belirlenen 

cinsiyet rollerinin toplamıdır. ‘Toplumsal cinsiyet’, biyolojik cinsiyetin bireye yüklediği 

fiziksel özellikler dışında, toplumun kadınlara ve erkeklere yüklediği kadınlık erkeklik 

rolleridir. Butler’a göre (1999: 17), cinsiyetler arası eşitsizlik kişinin niteliği olarak 

durağanlaştırıldığında toplumsal cinsiyet kişiler arasında bir ilişki olarak hareket ederken ise 

cinsellik biçimini alarak, erkekler ile kadınlar arasındaki eşitsizliğin cinselleştirilmesinin 

katılaştırılmış haline dönüşmektedir. Toplumsal cinsiyet veya İngilizce literatürdeki karşılığı 

ile gender, toplumun kadın ve erkekten oluşan iki cinsten meydana geldiğini ve bu iki cinse 

atfedilen kadınlık, erkeklik rollerini ifade etmektedir. Direk, toplumsal cinsiyet kavramının, 

aynı kalan, değişmez bir doğal özü olmadığını, toplumsal olarak ve iktidar ilişkileri içerisinde 

kurulduğunun üzerinde durmaktadır (2017: 12). Buna göre aslında toplumsal cinsiyet sürekli 

tekrarlandığı için doğal olarak algılanan, buna rağmen normları ve kurallarıyla tamamen 

kurgulanmış bir normatif yapı düzenleyicidir. Cinsiyetin toplumsallaşması daha çok geleneksel 

ve kültürel yapının etkisiyledir.  Toplumdaki kadınlık, erkeklik algılarına o kadar alışılmıştır ki 

gündelik yaşam içerisinde bu kuralları sorgulamak kimsenin aklına dahi gelmez. Çünkü toplum 

kadına ve erkeğe geçmişten günümüze kadar belli rol ve sorumluluklar vermiştir. Toplumsal 

cinsiyet kültürünün dışında hareket eden bir özne aslında bu normların dışına değil, aynı 

zamanda toplumun ve yaşamın da dışına itilmiş olmaktadır. 

 

2. CİNSİYET  

Cinsiyet, kişinin üreme organları ile sınırlandırılan bir kimliğe verilen kavrama denk gelir. Bu 

durum cinsiyetin biyolojik tarafıdır. Kişi doğduğunda kız ya da erkek cinsel organına sahip ise 

cinsiyeti de aslında kişinin hayatı bu organlarla paralellik göstermek zorundadır. Kadın cinsel 

ve üreme organına sahip olanlara kadınlık rolleri, erkek cinsel ve üreme organıyla doğanlara da 

erkeklik rolleri verilir. Bu nedenle Titley’e göre, toplumsal cinsiyet biyolojik olarak farklı olan 

vücutların zamanla ve birbiriyle ilişki içerisinde, nasıl kadın ve erkek olarak anlamlandırıldığını 

inceler. 

Cinsiyeti en yalın haliyle biyolojik ve toplumsal olarak ikiye ayırmak gerekirse; biyolojik 

olanın sadece sahip olduğu bireyin üreme organıyla ilgili olması ve toplumsal olanınsa kadına 

ya da erkeğe kadınlık ya da erkeklik ile özdeşleştirilen rollerle içe içe olması olarak 

açıklanabilir. Cinsiyet bir bebeğin doğumdan hemen sonra, “bir kızınız oldu” ya da “bir oğlunuz 

oldu” cümlesiyle başlayan, yetişkin olana kadar da bu atanmış cinsiyetlerin etrafında şekillenen 

yaşamların bir bütünüdür. “Bu terimi sosyolojiye sokan Ann Oakley’e göre cinsiyet (sex) 

biyolojik kadın erkek ayrımını anlatırken, ‘toplumsal cinsiyet (gender) erkeklik ile kadınlık 

arasındaki buna paralel ve toplumsal bakımdan eşitsiz bölünmeye gönderme yapmaktadır” 

(Akt. Marshall 1998: 98). Toplumsal cinsiyet daha çok kültürel kalıplarla şekillenen cinsiyet 

rollerini karşılamaktadır. Toplumsal cinsiyet kültürünün temelinde ise biyolojik cinsiyet vardır. 

Biyolojik cinsiyet ile toplumsal cinsiyet kültürü bir arada şekillenip oluşmaktadır. Öğüt’e göre; 

cinsiyet, toplumsal cinsiyetlendirmenin bir hipotezi ve işlemesinin temel ön şartıdır (2013: 33). 

Cinsiyet aslında bireyin toplumsal kimliğidir. Bu yüzden ‘cinsiyet’, ne birinin sadece sahip 

olduğu bir şey ne de birinin ne olduğunun değişmez tanımıdır: ‘cinsiyet’, ‘biri’ni tam anlamıyla 

yaşayabilir kılan ve dolayısıyla bir bedeni, kültürel anlaşılırlık alanı içerisinde, hayat boyunca 

niteleyen normlardan biridir (Butler 2014: 10). Cinsiyet aslında yalnız başına var olmaz çünkü 

bireyin kadınlık erkeklik rollerini öğrenmesiyle birlikte, yeni bir davranışlar örüntüsü ortaya 
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çıkmaktadır. Birey tek başına kadın ya da erkek değildir üzerine yüklenen anlamlarla kadınlık 

erkeklik yapıları öğrenilmektedir. “Bu bağlamda, ‘cinsiyet’ sadece bir norm olarak işlemez, 

ancak yönettiği bedeni üreten düzenleyici pratiğin bir parçasıdır; bu, düzenleyici gücünün 

kontrol ettiği bedenleri –sınırlama, dolaşıma sokma, farklılaştırma- gücüne sahip bir çeşit 

üretici tahakkümdür” (Butler 2014: 8). Yani cinsiyet, içinde toplumsal normların yer aldığı 

geniş bir hapishanedir. Toplumsal cinsiyetin önkoşulu biyolojik cinsiyettir. Toplumsal cinsiyet 

rolleri kurgulanırken eril ve dişil olan öznelerin biyolojik cinsiyetine göre bir takım cinsiyet 

rolleri belirlenmektedir. 

 

3. TOPLUMSAL CİNSİYET 

Tiffany’ye göre, biyolojik cinsiyet, (genetik veya genital bölge olarak) doğduğumuzda 

vücudumuzun hangi cinsiyette olduğudur ve biyolojik cinsiyet iki kadın ve erkek olmak üzere 

iki tanedir. (2016: 12). Bu nedenle kız çocuğu ve erkek çocuğu olarak adlandırılan toplumsal 

isimlendirmeler daha sonraki cinsel yönelimler ile değişebilmektedir. Cinsiyet bireylere toplum 

tarafından dayatılan soyut bir kimliktir. Bireye daha sonraki yaşamında sahip olduğu varsayılan 

cinsiyete uygun davranması beklenilmekte ve buna da cinsiyet rolü denilmektedir.  

Cinsiyet rolüne uygun davranış modeli toplumdan topluma farklılık gösterse bile, kabaca 

kadınlık ve erkeklik rolleri benzerlik göstermektedir. Bu roller kabaca, kadının çocuk bakımı, 

erkeğin ise ev geçimini üstlenmesi genel kabulüne dayanmaktadır. Toplumun kadınlara ve 

erkeklere atfettiği rollerin toplamına ise cinsiyetin toplumsallaşmış hali olan gender yani 

toplumsal cinsiyet denilmektedir. Başar’a göre (2017: 69), cinsiyet rolü (gender role), belirli 

bir kültürde erkek ya da kadın olmakla ilişkili olduğu düşünülen dış görünüş, kişilik ve davranış 

kalıpları bütünüdür. Cinsiyet ise saf haliyle biyolojik, kadınlık ev erkeklikle özdeşleşmiş 

rollerle toplumsaldır veya “cinsiyet, toplumsal cinsiyetlendirmenin bir varsayımı, işlemesinin 

temel koşuludur (Şeker 2013: 33). Önce cinsiyet ve cinsiyetin üzerine inşa edilen kültürel ve 

ekonomik normlar toplumsal cinsiyet kültürünü oluşturmaktadır. Cinsiyetten bağımsız bir 

toplumsal cinsiyet kültürü düşünülemez. Cinsiyet toplumsal cinsiyetin ön koşuludur. 

Wolf’a göre (2009:195), insanlar herhangi primat içinde ergenliğe geçerken olgunlaşmak için 

ihtiyaç duyduğu en uzun zamana ihtiyacı olan toplumsal hayvanlardır. Tam anlamıyla 

söylemek gerekirse, en erken anlarımızdan itibaren toplumsal cinsiyeti öğreniriz. Ve erkeklerle 

kadınlar arasında psikolojik ve davranışsal farklılıklar için biyolojik bir temel olsa bile hem 

insan psikolojisi ve davranışının hem bu özellikleri şekillendiren faktörler çokluğunun 

karmaşıklığı göz önünde bulundurulursa, bunların değişmez olduğunu iddia etmek için bir 

neden yoktur. Toplumsal cinsiyet normları, zamana ve şartlara göre değişim gösterebilir, fakat 

genel anlamdaki kadınlık ve erkeklik ölçütleri hemen her yerde sabit ve değişmezdir.  

Bireylerin yaşamı ekseriyetle doğumdan itibaren sahip olduğu üreme organı üzerinden 

şekillenmektedir. Bu türden bir yakıştırmanın üzerine eklenenler ise toplumsal cinsiyet olarak 

adlandırılmaktadır. Toplumsal cinsiyet kültürünün bireylerde etkin hale gelmesi büyük ölçüde 

çocukluktan başlar. “Bize sürekli ve yeniden erkek ve kadınların doğası gereği farklı olduğu 

söyleniyor. Kişinin, insanı bakan, edilgen, yumuşak kadınsılık ile agresif, kendine güvenen, 

güçlü erkeksiliğin popüler anlayışlarını destekleyen imge, kıyafet ve bebek ıvır zıvırlarıyla 

karşılaştıran, devasa mavi ve pembe teşhirleriyle en yakın Baby Gap mağazasına girmekten 

ötesini yapmasına pek gerek yok. Bu, doğumdan bu yana geliştirilmiş farklı cinsel roller 

erkeklerle kadınların doğası gereği birbirinden farklı olduğu hatta zıt kutuplar oldukları 

inanışını destekliyor. Fakat kamuoyu görüşüne hitap eden çekiciliğine rağmen bu fikir bilimsel 

araştırmalara karşı gelemiyor. Katı cinsiyet rolleri ve davranışı biyolojik doğamızın özünde 

değil. Daha ziyade toplumumuzun doğasının özündedir”. (Wolf, 2009: 193). Toplumda yerleşik 

olan bu kültürün yine kuşaklar boyunca günümüze kadar gelen yerleşik bazı kural ve kaideleri 
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vardır. Erkek çocuğun silah ya da araba, kız çocuğunun bebekle oynaması gerektiği gibi ya da 

erkeğin etkin, daha güçlü, rasyonel, evin geçiminden sorumlu, kadının ise daha duygusal, 

korunmaya muhtaç, daha çok çocuk bakımı ve ev işleriyle ilgilenmesi gerektiği gibi algılar 

yapay ve kurgusaldır.   

Cinsiyetin toplumsal inşasına verilen adlandırma toplumsal cinsiyettir. Toplumun bireylere 

atfettiği roller aslında biyolojik cinsiyetle başlamakta ve daha sonra zamanla yine biyolojik 

cinsiyetin etrafında şekillenmektedir. Bu nedenle biyolojik cinsiyetten bağımsız bir toplumsal 

cinsiyet düşünülemez. Berghan,a göre (2007: 58), toplumsal cinsiyet biyolojik farklılıkların da 

etkide bulunduğu sosyo-kültürel bir oluşumdur. Toplumsal cinsiyet kategorileri arasındaki 

farklılıkların ne kadarının toplumsal ne kadarının biyolojik olarak ortaya çıktığı kesin bir 

şekilde yanıtlanamayacak olsa da iki etkenin de etkileşimdedir. Birey daha sonra kadın ya da 

erkek olmayı toplumsallaşma sürecinde öğrenerek deneyimlemektedir; böylece cinsiyet rolleri 

yerleşmekte ve kolayca da değişmemektedir. Butler’a göre ise (1999: 89), toplumsal cinsiyet 

bedenin tekrar tekrar stilize edilmesidir, kaskatı bir düzenleyici çerçeve içinde tekrar edilen bir 

dizi edimdir. Bu edimler zamanla birleşerek töz görünümünü, bir çeşit doğal varlık görünümünü 

üretmektedirler.  

Toplumsal cinsiyet kültürü toplumda o kadar etkilidir ki, bu rollerin dışındaki bireyler 

kendilerine hareket alanı bulamamaktadırlar. Bu nedenle cinsiyet rolleri dışında davranan, 

yaşayan bireyleri toplum ısrarla kendi düzenine çağırmaktadır. Toplumsal cinsiyet şu veya bu 

biçimde görünüm kazanmakta ve ardından görünene dayanarak bu görünümlere dair normatif 

bir yargıya varılmaktadır (Butler 1999: 27). Toplumsal cinsiyet kültürünün hangi kanallarla ve 

yollarla toplumun normatif yanını oluşturduğu elbette hep merak edilip, araştırılmıştır. Bu 

kanallardan ilki ve en önemlisi şüphesiz ailedir. Aile bireylerin sosyalizasyon sürecinin ilk ve 

biricik durağıdır. Bireyin bundan sonraki yaşamı bu durakta şekillenen cinsiyet rollerinin 

etrafında temellenecektir. Birey ailede kadın ya da erkek olmayı değil, kadınlık ve erkeklik 

rollerini öğrenmektedir. Toplumsal cinsiyet kültürünün yerleşmesine ilk vesile olan kurum da 

yine ailedir. “Bir yapı olarak aile, hayat alanıyla etkileşim içindedir; ondan etkilendiği kadar 

yerine getirdiği fonksiyonlarla da bir hayat alanını etkilemektedir” (Nirun, 1994: 20).  

 

4. TOPLUMSAL CİNSİYET KÜLTÜRÜNÜN KADIN VE ERKEK KİMLİĞİ 

İNŞASINA ETKİLERİ 

Toplumsal ve kültürel olarak şekillenen ve kuşaklarca aktarılan cinsiyet rolleri biyolojik 

cinsiyetin üzerine oturtularak, bu rollere meşru zeminler yaratılır. Dişi ve erkek bebeklerin, 

daha sonra kadınlık ve erkeklik ile özdeşleştirilen cinsiyet rollerini kazanmaları toplumsal 

cinsiyet kültürünün etkisiyledir. Dökmen’e göre, cinsiyet (sex) terimi, kadın ya da erkek 

olmanın biyolojik yönünü ifade etmekte ve biyolojik bir yapıya karşılık gelmektedir (2017: 19). 

Cinsiyetin biyolojik yapıyı işaret etmesine rağmen, üzerinde yükselen toplumsal değerler 

aslında cinsiyetin toplumsal cinsiyetten tamamen ayrı ve kopuk olmadığının kanıtı gibi 

durmaktadır. 

Çocuğun, bir insan olarak yetiştirilmesi mümkünken sosyalizasyon sürecinde karşısına iki 

toplumsal kategoriden biri (toplumsal cinsiyet) dayatılmaktadır. Kız çocukları, kadınlık 

toplumsal kategorisine, oğlan çocukları erkeklik toplumsal kategorisine göre yetiştirilmektedir 

ve kendilerini "kadın" ve "erkek" olarak algılamaktadırlar (Kaos GL 1994: 4). Toplumsal 

cinsiyetin kadınlık ve erkeklik rolleri ile üreme organları arasında bir doğru orantı vardır. 

Hamile kalmak, bebek doğurmak ve emzirmek kadınlık ile ilgili rolleri belirlerken, bu 

durumdan hiç etkilenmeyen erkeğe ise evin geçiminden sorumlu olma görevi uygun 

görülmektedir. Annelik daha duygusal ve korunmaya muhtaç bir durum gibi gözükürken, 

babalık daha güçlü ve rasyonel olmayı gerektirmektedir. Aslında, üreme organları kadınlık 
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erkeklik rollerinin başladığı yerdir. Bu da demektir ki toplumsal cinsiyet kültürü ile üreme 

organları arasında önemli ama çok anlam atfedilmemesi gereken bir ilişki bulunmaktadır. 

 

4.1. Toplumsal Cinsiyet Kültürü ve Kadınlık 

Toplumsal cinsiyet kültürünün muhatabı toplum içinde yaşayan kadın, erkek, çocuk tüm 

bireylerdir. Bundan en çok etkilenen ise kadınlardır. Kadın olmayı öğrenmek uzun bir süreç 

gerektiren hatta ömür boyu sürebilen bir yolculuktur. “Kişi kadın olsa bile, elbette bundan 

fazlasıdır da terim yeterince kapsayıcı değildir. Yetersiz kalmasının sebebi toplumsal cinsiyeti 

verili bir kişinin toplumsal cinsiyetiyle gelen teferruatı aşması değil, toplumsal cinsiyetin farklı 

toplumsal bağlamlarda ille de her zaman kesin ve tutarlı bir şekilde kurulmuş olmaması ve 

söylemsel olarak kurulmuş ırksal, sınıfsal, etnik, cinsel ve bölgesel kimlik halleriyle 

kesişmesidir” (Butler 1999: 46).  

Toplumsal cinsiyet normları ve iş bölümü, bölgeden bölgeye ülkeden ülkeye bir takım farklı 

özellikler gösterse dahi, genel olarak kadın evde çocuk bakan ev işleriyle ilgilenen, erkek ise 

evin geçimini sağlayan olarak gösterilmekte ve algılanmaktadır. Bu genel kanı ve algılar ise 

toplumsal cinsiyet kültürünü oluşturmaktadır. “Toplumsal cinsiyet yalnızca bir cinsiyetle 

özdeşleşme değildir, aynı zamanda cinsel arzunun öteki cinsiyete yönlendirilmesini 

gerektirmektedir. Cinsel iş bölümü toplumsal cinsiyetin her iki tarafında da rol oynamakta – 

onları erkek ve kadın olarak, dahası heteroseksüel olarak yaratmaktadır” (Butler 1999: 143). 

Heteroseksüel demek sadece kadın ve erkeklerin karşı cinse ilgi duyması değil, kadınlık ve 

erkeklik rollerini yerine getirme ve bunun gerektirdiği cinsel rolleri de gerçekleştirmedir. 

Toplumsal cinsiyetin biyolojik cinsiyetten farklı olarak, toplumun erkek ve kadın bireylerinden, 

yerine getirmesini beklediği roller bütünü olduğu dikkate alındığında; Türkiye için bu 

toplumsal cinsiyet rollerinin, toplumsal yapının çok önemli bir parçasını oluşturduğu 

görülmektedir.  

 

4.2. Toplumsal Cinsiyet Kültürü ve Erkeklik 

Türk toplumundaki erkeklik algısı mühimdir nedeni bu anlayışın kadının toplumdaki 

konumunu ve yerini de belirlemesidir. Ne var ki kadın ve erkek için farklı şekillerde belirlenmiş 

bu söz konusu toplumsal cinsiyet rolleri içinde “erkek rolü” ve “erkeklik değerleri”, son derece 

önemlidir ve bu bağlamda normatif ve hegemoniktir (Ertan 2009:157). Erkeklik rolleri aynı 

zamanda kadınlık rollerinin belirleyicisi ve ölçütüdür. Bu nedenle, toplumsal cinsiyet sadece 

kadınları etkilemekle kalmaz, erkekler de bu kültürün zorunluklarını yerine getirmek şartıyla 

erkek olarak kabul edilirler. Hatta erkeklik kültürü o kadar baskın ve belirgindir ki, erkeklik 

rollerinin dışına çıkanlar bazen bunu canlarıyla bile ödemek zorunda kalırlar. Erkekler için de 

makbul olanı yetişkin bir erkek olduktan sonra evlenip, çocuklarıyla mutlu bir yuva kurup, evin 

geçimini sağlamaktır. Örneğin bir erkek sadece kendi cinsine ilgi duyduğu zaman 

ötekileştirilmez, işsizse, çocuğu olmuyorsa, maşist1 bir yapıda değilse, hatta biraz nazik bir 

yapıdaysa bile toplumun genel erkeklik modeline uymuyorsa, davranışları yine baskıya ve 

psikolojik şiddete maruz kalmaktadırlar. Bu durum erkekler için çok ağır şartlar 

oluşturduğundan, erkekler hayatları boyunca genelde soğukkanlı, pratik, duygularını belli 

etmeyen, güçlü bir duruş sergilemeye mecbur bırakılmaktadırlar.   

Erkek olmak; kadın gibi ağlamamak, hata bazen karı gibi kıvırmamak, kadın gibi dedikodu 

yapmamak, kısacası kadınların yaptığı hiçbir şeyi yapmamaktır. Erkeklik ve kadınlık ile 

özdeşleştirilen roller, toplumun her kesimine öle kök salmıştır ki, bu normların dışında 

                                                            
1 Masculine ve fascism sözcüklerinin birleştirilmesiyle türetilen machismo kelimesinden Türkçeye geçmiştir.  
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gerçekleşen her türlü insan eylemi “norm dışı” olarak etiketlenmektedir. Cinsiyet rollerini 

yerine getiren insanlar, toplumdaki ayrıcalıklı konumlarını sürdürmeye devam eder ve bunu 

kuşaktan kuşağa aktarırlar. Doğal olan sadece iki cins arasındaki duygusal ve cinsel edimdir. 

Butler, “Toplumsal” cinsiyet kavramının, “doğal” bir cinsiyet üretilmesinde ve cinsiyetin 

söylemsellik öncesi bir şeymiş gibi tesisinde araçsal bir işlev gördüğünü, böylelikle söylemsel 

üretimin tam da bu işlemini gizleyen ikili karşıtlıklar yapısını (eril/dişil – kadınlık/erkeklik) ve 

cinsiyet, toplumsal cinsiyet ve arzu arasında olduğu varsayılan süreklilik fikrini yeniden 

ürettiğini öne sürmektedir. (2013: 21).  

Toplumsal cinsiyet kültürü toplumda ikili cinsiyet ayrımından başka bir cinsel kimliğe izin 

vermemektedir. Bu sebeple heteroseksizm2 ve toplumsal cinsiyet algıları birbirini tamamlayan 

bir sarmal şeklinde varlıklarını sürdürmektedirler. Kadın ve erkek ilişkisine dayanan ve 

üremeden başka bir amaç gütmeyen heteronormatif normlar, toplumsal cinsiyet algılarını 

yeniden ve tekrar tekrar dönüştürmektedirler. “Üreme işlevine bağlı olan anatomik farklılık 

ölçüsünde, iki cinsiyetten söz etmek kuşkusuz mümkün ve gereklidir. Ancak toplumsal cinsiyet 

pratikleri ve söylemiyle, bu iki cinsiyet kendi içinde bütünlüklü ve mutlak kategoriler olarak 

kurulur. Üremeye bağlı biyolojik bir işlev farklılaşmasının yerine böylece, özellikleri 

sabitleştirilmiş iki insan sınıfı/cinsi geçer. Bu sınıflar, yani cinsiyetler, geçirgen olmayan ve 

birbirini dışlayan iki kategoriye tekabül eder; bir ikili karşıtlık oluşturur. Aslında bunlar bu 

halleriyle toplumsal cinsiyetlerdir; ama patriarkal toplumda bu toplumsal cinsiyetler biyolojik 

cinsiyetler olarak kurulur ve algılanır. Ayrıca, toplumsal cinsiyet düzeni, doğallaştırılmış bu 

ikiliğin üzerine cinselliği yerleştirir. Bir yandan üreme anatomisinin “tamamlayıcılığı” efsanesi, 

öte yandan cinsiyetçi iş bölümü çerçevesinde, cinselliği üremeye odaklandırır ve karşı 

cinsellikle sınırlandırır. Cinselliğin bu şekilde üreme işlevinde temellendirilmesi kadın 

cinselliğinin hazdan koparılıp üremeyle bitiştirilmesine yol açar. Toplumsal cinsiyet 

dolayımıyla, üreme – cinsiyet – cinsellik tek bir bütün haline getirilir. Doğal bedensel 

gereksinimleri ve davranışları olduğu iddia edilen kadın cinsiyeti ile erkek cinsiyeti, ancak ve 

sadece birbirleriyle sevişecektir. ‘Anatomik uyum’ ve cinsiyetlere atfedilen ‘uygun cinsel 

yönelimler’ bu nedensellik zincirinin en önemli halkalarıdır. Patriarkal toplumda 

heteroseksüellik böylelikle doğallaştırılır, heteroseksizm bu toplumsal cinsiyet düzeninin 

ayrılmaz parçası haline gelir (Savran 2009: 152).  Söz konusu ikili ayrım ve anlayış toplumsal 

cinsiyet kültürünün ve cinsel rol algılarının hem nedenini hem sonucunu oluşturmaktadır. 

Evlilik, kadınlık-erkeklik rolleri, üreme, aile gibi oluşumlar bu düzenin sacayaklarını 

oluşturmaktadır. Bu nedenle “Butler, heteroseksist cinsiyet anlayışının, yani türdeş ve geçirgen 

olmayan bir ikili karşıtlık olarak kadın/erkek kategorilerinin belki de en radikal eleştirisini 

yapmıştır. Ancak, bu eleştiri sürecinde Butler, üreme biyolojisinin, kadın bedeninin kendisini 

yapı sökümüne tabi tutar. Ona göre, cinsiyetli bedenlerin kendileri söylemsel kuruluşlardır. Bu 

bedenler, heteroseksist toplumsal cinsiyet hiyerarşisinin dayattığı performansların, davranış ve 

söylemlerin zorunlu tekrarıyla kurulur. Bedenleşmenin, cinsiyetli bedenlere bürünmenin 

kendisi, heteroseksist iktidar sürecinin parçasıdır. Toplumsal cinsiyete ön gelen, ondan arınmış, 

                                                            
2 Heteroseksizm, tek cinsel ve duygusal ilişki türünün kadın ile erkek arasında olması gerektiğini savunan bir 

görüştür. Heteroseksizm, kadının erkeğe, erkeğin de kadına duygusal ve cinsel anlamda yakınlık duyması 

gerektiğinin savunusudur. Heteroseksizm, cinsel edimin sadece kadın ve erkek arasında olması gerektiğini savunan 

ve üremenin dışındaki cinselliği reddeden görüştür. Heteroseksist yapının temeli ailedir. Kadın ve erkek arasındaki 

cinsel ve duygusal ilişkiyi meşru zemine taşıdığı için ailenin Heteroseksizm ile ilişkisi sürekli devam eder. Selek’e 

göre, aile heteroseksüel ilişki üzerine kurulur ve ona göre heteroseksüellik egemenlik ilişkilerinin geçerli olduğu 

her toplumsal sistemin temel kurumu olan ailenin en önemli öğesidir. (2014: 45-46). Toplumda aile kurumu 

kutsanır ve olması gereken tek ilişki biçimi gibi algılanır. Dolayısıyla heteroseksüel ilişki ikili cinsiyet anlayışının, 

toplumsal yapıda ve ilişkilerde, ‘normal’ algısına neden olur. “Heteroseksüel seks ve üreme arasındaki ilişki 

nedeniyle cinsellik çoğunlukla sabit erkek ve kadın rolleriyle doğal bir ilişki içerisindeymiş gibi algılanır. (Titley 

2009: 37). 
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ya da ondan soyutlanabilecek kadın/erkek bedenleri yoktur” (Akt. Savran 2009:155). Beden ve 

bedensel oluşumlar, mutlaka ilişkili olduğu yapılar ile iç içedir. Toplumsal cinsiyet algısının 

bedenle münasebeti sadece fizyolojik olmayıp, bunun çok daha ötesindedir. Toplumsal 

cinsiyetin kültürel temelleri kadınlık erkeklik rollerinin kuşaktan kuşağa aktarılarak, toplumsal 

yapı içindeki yerini belirleyip, bu rollerin normatif hale gelmesini sağlamaktadır. 

 

5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Toplumsal cinsiyet ve ikili cinsiyet anlayışının zorunluluğu sonradan oluşan kültürün etkisiyle 

şekillenen ve tekrarlandıkça normatif kurallar haline gelen bir oluşumdur. Toplumsal cinsiyetin 

sonradan oluştuğuna dair birçok düşünür ve yazar fikir birliği içindedir. “Rousseau’ya göre 

kadın ile erkek arasındaki cinsiyet farklılığını yaratacak olan şey ne biyolojik cinsellik ne de 

aşktır; kulübelerdeki yerleşik yaşam, eskiden avcı olan insanları yozlaştırmış, onlara tek başına 

avlanabilme yeteneklerini kaybettirmiştir. Erkekler birlikte ava çıkar olmuş, kadınlar kulübe 

çevresinde çocuklarla oyalanır hale gelmişlerdir. Cinsiyet farklılığı ve ona bağlı iş bölümü insan 

doğasındaki bir yozlaşmanın eseridir” (Akt. Direk 2011: 40). Bu yozlaşma daha sonra ise 

artarak devam etmekte ve toplumsal cinsiyet rollerini kadınlara ve erkeklere yüklemektedir. 

Toplumsal cinsiyet biyolojik cinsiyeti yeniden şekillendirmek demektir. Daha net bir söylemle 

biyolojik cinsiyet toplumsal cinsiyetin oluşmasında ilk, temel ön koşuldur. 

Toplumsal cinsiyet kültürü kadınlar ve erkekler üzerinde bir tür tahakküm kurma aracıdır. 

Toplumsal cinsiyet, cinsiyet normları ile bu kültürün kurallarını denetimi altında tutar ve 

kuralların değişmeyeceğinin garantisini temin eder. Akay, “…Erkek veya kadın olmak ise 

toplumsalın alanına ait olarak durmaktadır. Ölüme karşı cinsel ve toplumsal bedenin 

yaratılması uygarlıkların sorunu olarak toplumsallaştırılmakta, sonra bu beden tarih içinde 

özneleştirilmekte, en sonunda da bireyleştirilmekte ki, her şey denetim altına alınabilsin” 

demektedir (2013: 336).  Toplumsal cinsiyet kültürü bu denetimi hem kültürü üzerinden hem 

de beden üzerinden yaparak gerçekleştirir. Kadın bedeni kadınlık ile özdeşleştirilen işler ve 

meslekler ile erkek bedeni de aynı şekilde erkeklik ile özdeş olan işler ile anılmakta ve 

damgalanmaktadır. Buna kültürel normlar da eklenince toplumsal cinsiyet kültürü kadını ve 

erkeği kontrol eden soyut bir mekanizma haline gelmektedir. Özetle toplumsal cinsiyetin 

cinsiyetten, bedenden, ataerkillikten bağımsız olmadığı ve bunun sonucunda ise bu geleneksel 

ve doğal olmayan kodların insan yaşamının ayrılmaz parçaları haline geldiği anlaşılmaktadır.  
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ÖZET 

Kuramlar bir sosyal sorunu açıklamak için oluşturulmuş, toplumsal kaynaklı sorunlara çözüm 

odaklı geliştirilmiş düşünce kalıplarıdır. Kuram ve kuramda kullanılan kavramlar açıkladığı 

sosyal problem itibariyle sosyolojide çok önemli perspektirfleridr. Toplumsal cinsiyet 

kuramları da toplumsal cinsiyet kültürünün oluşumu, gelişimi ve gidişatı hakkında bilgi vermek 

amacıyla oluşturulmuşlardır. Sosyal, ekonomik ve psikolojik etkenlerin belirleyici olduğu 

cinsiyet farkılıklarının, rol dağılımlarının ve temsiliyetin temelinde yatan nedenleri açıklamak 

üzere toplumsal cinsiyet kuramları geliştirilmiştir. Söz konusu bu kuramlar, tarihsel süreç 

içerisinde kadının konumuna ilişkin farklı yaklaşımlara zemin hazırlamış ve bu bağlamda pek 

çok bilimsel araştırmaya konu olmuştur. Kuram oluşturulduğu esas amacının dışında, başka 

birçok çalışmanın da yol göstericisi olabilir ve sosyal bilimlerde söz konusu çalışmalara 

uyarlanarak yeni çalışma yöntemleri oluşturulabilir.  

Feminizm özellikle ataerkil toplumlarda kadın erkek arasındaki eşitsizliklerin giderilmesi ya 

azalması için ses çıkaran bir akımdır. Feminist teorisyenler kadınların erkekler ile arasındaki 

haksız ve eşit olamayan cinsiyet rolleri için birtakım kuramlar geliştirmişlerdir. On sekizinci 

yüzyılda İngiltere’de doğan, cinsler arasındaki eşitliği kadın haklarının genişletilmesiyle 

sağlamaya çalışan bir toplumsal harekettir. Bu savunu 19. Yüzyılın sonu ile 20. Yüzyılın 

tamamına etki eden bir görüştür. Feminist düşünce, özellikle 1970’lerden bu yana, toplumsal 

cinsiyet ve cinsiyet kavramlarını ve kadın ve erkek arasındaki farklılıkların toplumsal olarak 

doğal ve asli anlamlarla yüklenmesinin yollarını birbirinden ayırmaktadır. Bu doğallaştırılmış 

anlamların sorgulanması, kadınlar ve erkeklerin birbirleriyle ilişkilerinde belirli roller oynaması 

ve ‘tüm kadınlar’ ve ‘tüm erkeklerin’ belirli birtakım ‘doğal’ beklentilere uyması gereği fikrinin 

de sorgulanmasının temelini oluşturmaktadır. Çalışma Feminizmi sosyal rol kuramı, Sosyal 

Bilişsel Öğrenme Kuramı, Psikanalitik Kuram ve Bilişsel gelişim kuramları üzerinden ele 

alacak olup, teorik bir çalışmadır. 

Anahtar Kelimeler: Kadın, Feminizm, Öğrenme Kuramları, Kadınlık Rolleri  

 

ABSTRACT 

Theories are thought patterns that have been created to explain a social problem and have been 

developed to solve problems of social origin. The concepts used in theory and theory are very 

important perspectives in sociology in terms of the social problem it describes. Gender theories 

have also been created in order to provide information about the formation, development and 

course of gender culture. Gender theories have been developed to explain the reasons 

underlying gender differences, role distributions and representation, where social, economic 

and psychological factors are decisive. These theories have laid the foundation for different 

approaches to the position of women in the historical process and have been the subject of many 

scientific studies in this context. In addition to the main purpose for which the theory was 

created, it can also be a guide for many other studies, and new methods of study can be created 

by adapting them to these studies in the social sciences. 
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Feminism is a movement that makes a voice for deconstructing or reducing inequalities between 

men and women, especially in patriarchal societies. Feminist theorists have developed a number 

of theories dec the unfair and unequal gender roles of women with men. Born in England in the 

eighteenth century, it is a social movement that seeks to ensure equality between the sexes 

through the expansion of women's rights.dec. This is your defense 19. From the end of the 

century to the 20th. It is an opinion that has influenced the whole century. Feminist thought, 

especially since the 1970s, the concepts of gender and gender differences between men and 

women socially and loaded with natural and original meanings of the paths separates. 

Questioning these naturalized meanings is also the basis for questioning the idea that women 

and men should play certain roles in their relationships with each other and that ‘all women’ 

and ‘all men’ should comply with a number of ‘natural’ expectations. The study will address 

feminism through social role theory, Social Cognitive Learning Theory, Psychoanalytic Theory 

and Cognitive development theories and is a theoretical study. 

Keywords: Women, Feminism, Learning Theories, Femininity Roles 

 

1. GİRİŞ 

İnsan doğduğunda ikili bir cinsiyet ayırımına (kadın-erkek) tabi doğmaktadır. Cinsiyet kimliği 

kişin kadın ya da erkek olan biyolojik cinsiyetine paralel olması gereken olarak algılanan bir 

aidiyettir. Biyolojik cinsiyeti ve cinsiyet kimliği arasında uyum olan bireyler hayatları boyunca 

ya kadın ya da erkektirler. Yani doğdukları biyolojik cinsiyete aittirler. Toplumsal cinsiyet ise 

kişinin biyolojik cinsiyetinin üzerine kurulan toplum tarafından belirlenen cinsiyet rollerinin 

toplamıdır. Cinsiyet rolleri ise daha sonradan toplumsal normlarla şekillenen kadınlık ve 

erkeklik rolleridir. Cinsiyet rollerinin nasıl öğrenildiği ve kalıcılığı birtakım kuramlarla 

açıklanmıştır. Bu kuramlar psikanalitik kuram, sosyal öğrenme kuramı, sosyal rol kuramı ve 

bilişsel gelişim kuramıdır.  

Toplumsal cinsiyet kültürünün oluşumunda bireyin doğuştan getirdiği özelliklerin ağır bastığını 

savunan kuramın geliştiricisi Sigmund Freud’dur. “Psikanaliz Freud’un öğretileri üzerine 

temellenen bir harekettir. Psikanaliz toplumun hasta diye nitelendirdiği insanları tedavi etme 

çabası ile psikiyatrik gelenek içerisinde yükselen bir tedavi yaklaşımı olarak ortaya çıkmıştır” 

(Yıldırım 2015: 12). Psikanaliz kadın erkek arasındaki ayrımın temelini kadınlarda olan bazı 

özelliklerin eksikliğine dayandırmaktadır. Kuramın sayıltısına göre, erkek doğuştan güçlüdür 

ve kadın doğuştan zayıftır. Özellikle kadındaki penis yoksunluğu, kadının hayatı boyunca bu 

eksikliği giderme çabasında olduğunu ve erkekten farklılığının nedeninin de bu yoksunluktan 

kaynaklı olduğunu iddia etmektedir.  

“Psikanalitik kuram, erkek ve kız çocuklarında cinsiyet gelişimini açıklamak için farklı süreçler 

ortaya koymaktadır. Başlangıçta hem erkeklerin hem de kızların anneleriyle özdeşleştiğine 

inanılmaktadır. Ancak, bu değişiklikler 3 ila 5 yaş arasındadır ve çocuklar aynı cinsiyetten bir 

ebeveynle özdeşleşmektedir. Aynı cinsiyetten olan ebeveynle özdeşleşmenin, eşcinsel 

ebeveyne erotik bağlanma ve aynı cinsiyetteki ebeveyne karşı kıskançlığın bir sonucu olarak 

çatışan çocukların deneyimini çözmek olduğu varsayılır. Bu bağlanma, aynı cinsiyetten olan 

ebeveynin misillemesinden korktukları için çocukların çok kaygılı olmasına neden olmaktadır. 

Kızlarda görünen bir cinsel organın olmayışı, erkek çocukların hadımlaştırılma kaygılarını 

artırmaktadır. Çakışan ilişki, aynı cinsiyetten bir ebeveynle özdeşleşerek çözülmektedir” 

(Bussey ve Bandura 1999: 677). Freud’a göre anne ile özdeşleşen kız ya da baba ile özdeşleşen 

erkek, kendi kendine olan yeterlilik duygusunu tamamlamış demektir. 

Sosyal öğrenme kuramı ise cinsiyet rol ve algıların doğuştan değil, sonradan kazanıldığını 

savunan kuramlardan biridir. Dökmen’e göre, sosyal öğrenme kuramı, cinsiyet farklılıklarının 
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başka insanların davranışlarının gözlenmesi, pekiştirme ya da ceza uygulamaları ve taklit 

aracılığıyla şekillendiğini ileri sürmektedir (2017: 60). Bu kuram öğrenmenin üzerindeki sosyal 

etkilerin peşindedir. Sosyal öğrenme kuramı ve sosyal bilişsel kuramın daha sonra 

birleştirilmesinden sonra önceleri sosyal öğrenme kuramı olan kuramın adı, sosyal bilişsel 

öğrenme kuramı olarak değiştirilmiştir.  

Sosyal rol kuramı ise toplumsal cinsiyet rollerinin rol modeller aracılığıyla ve sonradan 

öğrenildiğini iddia etmektedir. Rol kuramının temel öngörüleri arasında, cinsiyet rollerinin 

ailede başladığı, bu sürecin bireyin hayatı boyunca kadınlık-erkeklik rollerini öğrenmek 

zorunda olması vardır. Toplumsal roller onaylandığı davranışı meşrulaştırmaktadır. Bu nedenle 

genelde rol alınan davranışın toplumca da onaylanması ve kabul görmesi gerekmektedir. 

Toplum nezdinde onaylanmayan roller genel olarak benimsenmez ve özne tarafından kendi 

içinde bastırılmaktadır. Toplumsal olarak meşru zeminlerde gezinen rollere, uyumsuz 

davranışlar sergilenmesi öznenin toplumsal normların dışına itilmesine sebep olmaktadır. 

Toplumun her kesiminde her meslekten grubundan, her yaş ve cinsiyette insandan beklenen 

birtakım roller vardır. Toplumsal cinsiyet rolleri de bunlardan biridir. “Karısı, kocası, profesörü 

ve öğrencisi, işveren ve çalışanı gibi gündelik yaşamın her bir rol ilişkisi, insanların birbirlerinin 

davranışları hakkında tuttukları birtakım beklentileri tanımlamaktadır. Cinsiyetin bu rol 

ilişkilerinde nasıl rol oynadığını anlamak için, hiyerarşik doğasını hesaba katmak önemlidir.” 

(Eagly 1983: 971). 

Bilişsel gelişim kuramına göre, “çocukların davranışlarının çoğu cinsiyet kimliklerini 

doğrulamak için tasarlanmıştır. Çocuklar kendi cinsiyetlerini tanıdıklarında, birinin davranışı 

(bir kız gibi davranma) ve düşünceleri (“Ben bir kızım”) arasındaki karşılıklı etkileşim, 

istikrarlı bir cinsiyet kimliğine yol açmakta ya da bilişsel gelişimsel kuram terimleriyle çocuk, 

toplumsal cinsiyet sabitliğini sağlamaktadır” (Bussey, Bandura 1999: 678). Toplumsal cinsiyet 

sabitliği, bu kuramın temel iddiasına göre biyolojik cinsiyeti ile cinsel kimliği arasında uyum 

olan kadınlar ve erkeklerin durumunu açıklamak içindir. Cinsiyetin bilişsel tutarlılığı, 

hissedilen cinsel kimlik ile cinsiyet kimliği arasındaki uyum veya uyumsuzluğun giderilmesi 

şeklindedir.  

 

2. FEMİNİZM 

Feminizm özellikle ataerkil toplumlarda kadın erkek arasındaki eşitsizliklerin giderilmesi ya 

azalması için ses çıkaran bir akımdır. Feminizm, “on sekizinci yüzyılda İngiltere’de doğan, 

cinsler arasındaki eşitliği kadın haklarının genişletilmesiyle sağlamaya çalışan bir toplumsal 

harekettir” (Marshall 2005: 240). Bu savunu 19. Yüzyılın sonu ile 20. yüzyılın tamamına etki 

eden bir görüştür. “Feminist düşünce, özellikle 1970’lerden bu yana, toplumsal cinsiyet ve 

cinsiyet kavramlarını ve kadın ve erkek arasındaki farklılıkların toplumsal olarak doğal ve asli 

anlamlarla yüklenmesinin yollarını birbirinden ayırmaktadır. Bu doğallaştırılmış anlamların 

sorgulanması, kadınlar ve erkeklerin birbirleriyle ilişkilerinde belirli roller oynaması ve ‘tüm 

kadınlar’ ve ‘tüm erkeklerin’ belirli birtakım ‘doğal’ beklentilere uyması gereği fikrinin de 

sorgulanmasının temelini oluşturmaktadır” (Titley 2009: 29). Feminist teorisyenler sonrasında 

ise kadınların erkekler ile arasındaki haksız ve eşit olamayan cinsiyet rolleri için birtakım 

kuramlar geliştirmişlerdir.  

 

3. FEMİNİZM VE TOPLUMSAL CİNSİYET  

Feminizm iki ayrım akım olarak gerçekleşmiştir. Birinci dalga feminizm daha çok kadın hakları 

ve kadınların seçme- seçilme hakkının verilmesi ile ilgilidir. 1968 öncesi birinci dalga 

feministlerin esas amacı erkeklerle aynı haklara sahip olma arzusuna dayanıyordu. İlkelerinin 
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en belirleyici dayanağı erkeklerle aralarında hiçbir fark olmadığı, dolayısıyla da aynı sosyal ve 

politik haklara sahip olmaları gerektiği iddiasıydı. Başka bir deyişle, söylem ve amaçlarını 

belirleyen temel kavram eşitlikti (Durudoğan 2010: 67). Eşitliğin içeriği ise kadının daha çok 

kamusal alana çıkması gerektiği, çalıştıkları işlerde erkeklerle eşit ücret talebi ve daha çok kadın 

erkek eşitliği üzerineydi. “1970’ler boyunca ‘ikinci dalga’ adıyla anılan feminist kuramcılar ise 

kadınların sorunlarının çözümü için sosyal ve dilsel temsil düzenlerinin ikisini de kapsayan 

psikosembolik yapının irdelenmesi gerektiğini fark etmişler; özdeşleşme yerine farklılığı esas 

almak suretiyle feminist söylemi başka bir boyuta taşımışlardır” (Durudoğan 2010: 68). İkinci 

dalga feminizm içinde birçok farklı bakış açısını barındıran ve etkisi günümüzde de hala devam 

eden bir ekoldür. Özellikle toplumsal cinsiyet kültürü ve bunun etkisini irdeleyen ikinci dalga 

feminizmin kendi içinde de bazı kollara ayrılmasıyla kadınlık meselesine birçok değişik açıdan 

bakılması sağlanmıştır. Feminizmin kısa tarihçesi şöyle özetlenebilir: 1 

Toplumsal cinsiyet ve feminizm arasındaki ilişki, kadınlık erkeklik rollerinin dağıtımıyla 

ilgilidir. Cinsiyet rolleri, toplumda eşit dağıtılmadığından, feminizm bazı rollerin neden 

kadınlıkla ve erkeklikle özdeş olduğunu sorgulamaktadır. Öztan’a göre (2016: 276)., 

“toplumsal cinsiyet bakışı feminist araştırmaların temel özelliklerinden biridir.” Toplumsal 

cinsiyet kültürünün dayattığı bir takım cinsiyet rolleri, farklı birçok feminist bakış açısı 

                                                            

1 “Kuzey Amerika’da kadınlar Avrupa’daki kadınlardan daha önce okula gönderilmiş ve okuma 

yazma bilen kadınlar toplumun işleyişi hakkında düşünmeye teşvik edilmiş olduklarından kadın hareketi 

Kuzey Amerika’da daha çok insana ulaşmıştır. İlk aktivistler Kuzey Amerika’da seyahat etmiş ve hem 

köleliğin hem de kadınların boyunduruğunun sona ermesi için mücadele etmişlerdir. 1. Kadın Hakları 

Kongresi’ni 1848’de organize etmişler ve kadınların toplumsal konumlarını iyileştirmek için 

kampanyalara devam etmişlerdir. Hareketler Avrupa’da da aynı amaçlarla başlamıştı: Aktivistler çalışan 

kadınların kendi maaşlarını kocalarının değil kendilerinin alması, kadınların ev sahibi olabilmesi ve 

çocuklarının velayetini alabilmesi için imza toplamışlar. Kadınların seçimlerde oy kullanabilmeleri için 

verilen mücadele ‘süfrajet hareketi’ olarak bilinir. 19. yüzyılın sonunda bu hareket dünya çapına yayıldı 

ve ‘feminizm’ ve ‘feminist hareket’ terimleri o günden beri kullanılmaktadır. Bu ilk dalga feminist 

aktivizm büyük gösteriler, gazete yayınları, organize tartışmalar ve uluslararası kadın örgütlerinin 

kurulması gibi aktiviteleri içermekteydi. Biraz da bunların sonucu olarak, 1920’lere gelindiğinde kadınlar 

Batı Avrupa’nın ve Kuzey Amerika’nın çoğu ülkesinde oy verme hakkını elde etmişti. Aynı zamanda 

kadınlar, artık artan sayılarla ev dışında fabrikalarda ve ofislerde çalıştıklarından sosyalist ve sosyal 

demokrat partilerde de aktif hale gelmeye başlamışlardı. Kadınların üniversiteye gitmelerine izin 

verilmesi 20. yüzyılın ilk dönemlerinde olmuş ve o zamandan bugüne gitgide daha çok kadın hem bir 

aileye hem de bir kariyere sahip olmuştur. Faşist partilerin güç kazandığı ülkelerde feminist hareketler 

yasaklanmıştı, ancak İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kadınlar tekrar örgütlenmeye başladılar. Bu 

dönemde kadınlar birçok Doğu Avrupa ülkesinde eşit politik haklara sahip olmuşlardı ve kadınların 

özgürleşmesi bu ülkelerde önemli bir amaç haline gelmişti: Birçok kadına tam zamanlı olarak işe 

girmeleri, kocalarını boşamaları ve üniversiteye gitmelerine izin verilmişti. Ancak Avrupa’nın bu 

bölgesinde hayatın her alanını komünist partiler kontrol ettiğinden kadınların özgürleşmesi gerçekte 

sağlanamamış ve gerçek bir kadın hareketi Sovyet bloğunun yıkıldığı 1989’a kadar oluşamamıştır. Bunun 

yanında, Batı Avrupa’da ve ABD’de 1970’lerde kadın hareketi tekrar dirilmiştir. Bu ikinci dalga feminist 

aktivizm ‘kadınların özgürleşmesini amaç edinmiş olsa da içerisindeki farklı gruplar buna farklı şekilde 

ulaşmak istemekteydi. Liberal feministler okullar, ibadet haneler ve medya gibi sosyal kurumlarda daha 

iyi eşitlik yasaları ve reformları istediler. Radikal Feministler kadınların yaşadığı eşitsizliğin sebebinin 

ataerki (erkeklerin bir grup olarak kadınları baskı altında tutması) olduğunu iddia ettiler. Ayrıca erkeklerin 

kadına karşı şiddet uygulaması konusuna odaklandılar ve aile içi şiddetle tecavüz konularında konuşmaya 

başladılar. Sosyalist feministler ise kadınların baskı altında tutulmasının nedeninin ataerki ve kapitalizmin 

bir arada olması olduğunu söylemekteydiler. Bu ikinci dalga feminizm yeni bilim alanları ortaya 

çıkmasına da yaradı: Kadın çalışmaları üniversitelerde çalışılan bir alan haline geldi ve kadınların 

edebiyatta, müzikte, bilimde ve daha önce yazılmamış kadın tarihindeki başarıları üzerine kitaplar 

yazılmaya başladı. Sonunda da kadın hareketi Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi ve Kadına karşı her 

Türlü Ayrımcılığın Engellenmesi Sözleşmesi gibi kadın hakları konusundaki uluslararası dokümanların 

yazımında önemli bir rol oynadılar” (Titley 2009: 44-45). 
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tarafından eleştirilmekte ve buna birçok çözüm yolu sunulmaktadır. Bunlar arasında; liberal 

feminizm, Marksist feminizm, radikal feminizm, psikoanalitik feminizm, sosyalist feminizm, 

varoluşçu feminizm, postmodern feminizm, küresel feminizm ve eko feminizm bulunmaktadır. 

Bunların içinde en dikkat çeken grup radikal feministlerdir. “1960’larda başlayan ataerkillik 

tartışmaları üzerine inşa edilen radikal feminizm ikinci dalda feminizmin en etkili hareketidir. 

Simone De Beuvoir İkinci Cins kitabı radikal feminizmin ilk eseri sayılmaktadır” (Donovan 

2015: 265). “Kişisel olan politiktir” sloganıyla yola çıkan ikinci dalga feminizm, özel alana ve 

cinsel özgürlüğe önem atfettiği için, daha çok bireysel alana yoğunlaşmıştır. “Radikal 

feministler, lezbiyen cinselliğinin, kadın cinselliğinin (kadınların kendi ihtiyaçlarını giderecek 

ve kendi arzularını yerine getirecek türden bir cinsellik) bir paradigması olarak hizmet ettiğini 

genel kabul etmektedirler. Radikal feministler lezbiyenizmi sadece kişisel bir karar olmaktan 

daha fazla bir şey olarak görmektedirler: Onlar için lezbiyenlik, ataerkil cinselliğin içsel olarak 

reddedilmesinin dışa vuran bir göstergesidir” (Tong 2006: 190). Radikal feminizm lezbiyenliği 

heteroseksist yapıya bir alternatif olarak sunmaktadır. Bu sayede kadınların ataerkil 

tahakkümden kurtulacaklarını iddia ederler ama aynı zamanda transseksüelliği, kadın bedenine 

bir saldırı olarak algılayan da radikal feministlerdir (Berghan 2009: 33). Kadınlığın kendi 

içindeki sorunlara çözüm arayışında olan radikal feministler, kadınlık için birtakım değişimler 

geçiren eril bedendeki dişilere olumsuz bir bakış açısıyla bakmaktadırlar. Geylik ve 

lezbiyenliğe ise bir takım olumlu değerler atfetmişlerdir. “Özellikle feminist hareketin cinsellik 

ve üremeyi birbirinden ayrıştırması, evlilik ve baskın erkek kadın rol kalıplarına karşı eleştirisi 

gey erkeklerin ve kadınların deneyimleri ve kimlikleri için toplumsal bir alan açmıştır” (Titley 

2009: 46). Lezbiyenliğin radikal feministler için önemi, cinselliğin sadece kadınlar arasında 

yaşanması gerektiğidir. Radikal feminizmin temel öngörüsüne göre, erkeklere ihtiyaç 

duyulmadan kadınlar arasındaki dayanışma ile birçok sorunun üstesinden gelinebilir. 

  

4. TOPLUMSAL CİNSİYET HAKKINDAKİ KURAMSAL BAKIŞ AÇILARI  

Kuramlar bir sosyal sorunu açıklamak için oluşturulmuş, toplumsal kaynaklı sorunlara çözüm 

odaklı geliştirilmiş düşünce kalıplarıdır. Kuram ve kuramda kullanılan kavramlar açıkladığı 

sosyal problem itibariyle sosyolojide çok önemli perspektiflerdir. Toplumsal cinsiyet kuramları 

da toplumsal cinsiyet kültürünün oluşumu, gelişimi ve gidişatı hakkında bilgi vermek amacıyla 

oluşturulmuşlardır. “Sosyal, ekonomik ve psikolojik etkenlerin belirleyici olduğu cinsiyet 

farkılıklarının, rol dağılımlarının ve temsiliyetin temelinde yatan nedenleri açıklamak üzere 

toplumsal cinsiyet kuramları geliştirilmiştir. Söz konusu bu kuramlar, tarihsel süreç içerisinde 

kadının konumuna ilişkin farklı yaklaşımlara zemin hazırlamış ve bu bağlamda pek çok bilimsel 

araştırmaya konu olmuştur” (Keskin ve Ulusan 2016: 49).  Kuram oluşturulduğu esas amacının 

dışında, başka birçok çalışmanın da yol göstericisi olabilmekte ve sosyal bilimlerde söz konusu 

çalışmalara uyarlanarak yeni çalışma yöntemleri oluşturulabilmektedir.  

Toplumsal cinsiyet biyolojik cinsiyetten ayrı olmamakla beraber onu oluşturan bir çok 

faktörden söz edilebilir. Özkan’ göre, “toplumsal cinsiyet kavramı, insanı dişi ve erkek olarak 

ayrımlayan cinsiyet kavramından daha farklı ve kapsamlı olarak kadın ve erkek arasındaki 

toplumsal, kültürel, ekonomik, politik ve davranışsal tüm farklılıkları içermektedir” (Özkan 

2016: 122). Toplumsal cinsiyet kültürünün oluşmasına etki eden eden faktörler kabaca iki 

başlık altında gruplandırılabilir. İlki biyolojik temelli yaklaşımlar olan kadın ve erkeğin 

doğuştan getirdiği fizyolojik özelliklerin bu kültürü oluştumasıdır. İlki Sigmund Freud ve onun 

psikanalitik yaklaşımıdır. İkincisi ise, toplumsal cinsiyet kültürünün doğuştan getirilen 

biyolojik özellikler ile değil, sonradan çevrenin, ailenin, kültürün etkisiyle oluştuğunu iddia 

eden toplumsal cinsiyet kuramlarıdır. Bu nedenle çalışmada kullanılacak olan kuramlar ve 

temsilcileri ayrıntılı bir şekilde açıklanacaktır.  
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“Rol öğrenme teorileri, 1970’lerde özellikle önem kazanmış ve ortak akıl haline gelmiştir. 

Kuramın ana argümanı çocukların doğru toplumsal cinsiyet rollerini yetişkinlerle ve özellikle 

ebeveynlerle, girdikleri ilişkilerde öğrendikleri ve içselleştirdikleridir. Günlük hayatta, 

ebeveynlerin çoğunlukla uygun toplumsal cinsiyet davranışlarını onayladıkları ve örneğin 

hangi oyunları ve hangi oyuncaklarla oynamaları gerektiği gibi, belirli sınırlar koydukları ve 

ayrıca kendi davranışlarıyla toplumsal cinsiyet açısından kendilerinin dolaylı olarak rol 

modelleri oldukları tartışılmaktadır. Çocuklar kız çocuğu ya da erkek çocuğu olarak yola 

çıkmayı kendilerine yakın yetişkinlerin oluşturduğu ve temel yönlendirmeler içeren haritalar 

üzerinden öğrenmektedirler” (Titley, 2009: 35) 

 

4.1. Pskinalitik Kuram 

Psikanalizim aslında kadının zayıflığının erkekliğin gücünden kaynaklandığını iddia 

etmektedir. “Freud’un kuramında toplumsal cinsiyetin kazanımına ilişkin üç dönem 

görülmektedir. Bunlar çocukların cinsiyetler arasındaki farklılıkların farkında olmadıkları 

dönem, farklılıkları anlamaya başladıkları dönem ve ödipal dönemdir” (Dökmen 2017: 43). Bu 

üç dönem çocukta toplumsal cinsiyet gelişiminin tamamlanması için gereklidir. Freud gelişimin 

bu üç evresinin cinsiyet kimliğinin oluşmasında oldukça etkili olduğu iddiasındadır. “Freud 

gelişimin ilk evresinde duyusal haz merkezinin ağız ve çevresinde toplandığını ileri sürmüştür. 

Bu evreyi gelişimin oral evresi olarak adlandırmıştır. Erken oral doyum beslenme, parmak 

emme ve bebeklere özgü diğer ağız hareketlerinde görülmektedir. Yetişkin hayatta ise oral haz 

arayışlarının izleri sakız çiğneme, yemek yeme, sigara içme ve öpüşmede gözlenebilir. 

Gelişimin ikinci evresi olan anal evrede (2-3) yaşları anüs ve dışkı hareketiyle birlikte anüs 

kanalında uyarılma bulunmaktadır. Dışkının dışa itilmesinin gerilimi azalttığı ve o bölgedeki 

mukoza zarlarının uyarılmasıyla haz getirdiğine inanılmaktadır. Cinsiyetler arasındaki 

biyolojik farklılaşmalar psikolojik farklılaşmalara neden olmaktadır. Erkek çocuk ereksiyon 

geliştirmekte ve bu bölgelerdeki bu yeni uyarımlar cinsel organa artan bir ilgiye ve kızların 

penisten yoksun olduğunun fark edilmesine neden olmaktadır. Bu da erkek çocuğun penisini 

kaybetme korkusu geliştirmesine yol açmaktadır” (Cervone ve Pervın 2016: 99-102). Freud, 

psikanalist bakış açısının en önemli temsilcisidir. Ondan sonra gelen temsilciler Freud’un 

kuramına sadece bazı eleştiriler ya da eklemeler yapmışlardır. Psikanaliz geliştiği dönem 

itibariyle çok ses getiren bir kuram olmasına rağmen, cinsiyet kimliklerinin oluşumunda sosyal 

etkilere değinmediği için eleştirilmiştir. Sosyal ve çevresel etkiler göz ardı edilip cinsiyet 

kimliği için çocukluktaki üç dönemi işaret etmesi cinsiyet kimliğinin oluşumu için yetersiz 

bulunmuştur. “Freud ‘anatomi kaderdir’ anlayışına sahiptir ve bunu da ağırlıklı olarak 

kadınların penis kıskançlığıyla açıklamaktadır. Ona göre kadınların, erkeklerin sahip olduğu 

ama tüm çabalarına karşın edinemedikleri penise imrenmelerinin, daha doğrusu penis 

kıskançlıklarının çeşitli doğurguları vardır: cinsel soğukluk, sevilmeye sevmekten daha çok 

ihtiyaç duyma, fiziksel olarak kendini beğenmişlik, utangaçlık, zayıf sosyal ilgiler ve değişime 

direnç” (Dökmen 2017: 46). Freud’un en çok eleştirilen görüşü, insanın cinsiyet kimliğindeki 

tüm gelişmeleri anatomik yapısına bağlaması ve diğer etkileri görmezden gelmesidir. 

 

4.2. Sosyal Öğrenme Kuramı 

İnsan davranışını oluşturan bir takım sosyal etkiler bulunmaktadır. Bu davranışların rollere ve 

toplumsal normlara dönüşmesine ise birçok dışsal faktör sebep olmaktadır. Roller toplumsal 

yapı içerisine yerleşip, normatif hale geldikten sonra ise beklenen ve doğalmış gibi algılanan 

normlar olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Örneğin toplumda insanlardan  kurumsal ve mesleki 

anlamda bir takım rollerin gerçekleşmesi beklenmekte ve gerçekleştiği oranda yerleşerek bu 

rollerin kalıcılığı sağlanmaktadır. Bunun gibi kadından ve erkekten de beklenen cinsiyet rolleri 
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vardır. Eagly ve Wood (2012: 458)’a göre, insan yaşamıyla ilgili sorulması gereken en önemli 

soru, erkeklerin ve kadınların, erkek çocuklarının ve kız çocuklarının birçok durumda farklı 

şekillerde davranmalarının yanı sıra, başka durumlarda da neden benzer şekilde 

davrandıklarıdır. Benzer şekilde davranışın temelinde toplumsal cinsiyet kültürünün çoğunluğa 

hitap etmesi bulunmaktadır. Toplumsal cinsiyet, cinsiyet rollerini insanlara öğretirken aslında 

tüm kadınların ve erkeklerin aynı davranmasını istemektedir. Bu nedenle insan davranışları 

birbirine benzemeye başlamaktadır. İnsanların aynılaştırılması da denilen bu oluşumda, 

farklılıklar hemen sivrilmeye başlamakta ve cinsiyet kimliğine uygun davranış sergilemeyen 

özneler toplumda anormal etiketi almaktadırlar. 

Sosyal Öğrenme Kuramı, Albert Bandura tarafından 1960-1970 yılları arrasında geliştirilmiştir. 

Kökeni Jean Piaget’in görüşlerine dayanmakla birlikte bu kuram daha çok toplumsal cinsiyet 

algıları ve insan davranışının sosyal bir ortamda oluştuğuyla ilgilidir. “Kuramın orijinali, Albert 

Bandura tarafından, öğrenmenin sosyal etkilerini ortaya konması amacıyla geliştirilmiştir ve bu 

kuram Bandura ve başkaları tarafından cinsiyet rollerinin öğrenilmesinin bir açıklaması olarak 

da temel alınmıştır” (Dökmen 2017: 59). Sosyal öğrenme kuramının temel varsayımı cinsiyet 

rollerinin bireye doğuştan verilmediği, bir takım etkilerle ortaya çıkıp, sonradan kazanıldığıdır. 

Bu nedenle bu kuram doğuştan, biyolojik olarak kadın ve erkek olmanın getirdiği doğal 

özelliklerin cinsiyet rollerini oluşturduğu iddiasına karşıdır. Dolayısıyla insanların içinde 

yaşadığı sosyal çevrenin etkisiyle oluşan cinsiyet rolleri, bu kuramın temel öngörüsüdür. 

Bandura (1971: 20)’ya göre, sosyal öğrenme kuramı, dışsal geribildirimin oynadığı önemli 

duyarlı rehberlik rolünü kabul ederken, daha geniş bir yelpazede pekiştirici etki yaratmaktadır. 

İnsanlar sadece eylemlerinin yarattığı deneyimlerden etkilenmez; ayrıca davranışlarını, 

gözlemledikleri sonuçlara ve kendileri için yarattıkları sonuçlara dayanarak bir ölçü de 

düzenlemektedirler  

Cinsiyet rollerinin öğrenilmesi anne-baba aracılığıyla gerçekleşmektedirler. Dişi ve erkek 

bebeklerin toplumsal cinsiyetlendirilmesi ailenin uyguladığı bir takım cinsiyet rolleri ile 

belirginleşmektedir. “Çocuklar çevreyle ilgili hareket etmek için hareketlilik ve yetkinlik 

kazandıkça, cinsiyete toplumsal olarak bağlı olan ve sosyal tepkiler yaşayan davranışları 

başlatmaya başlamakta ve davranışlarını buna göre düzenlemektedirler.” (Bussey ve Bandura 

1999: 685). Kız ve erkek çocukların ebeveynleri ile sözel iletişim kurmasıyla birlikte, cinsiyet 

rolleri de ailede öğrenilmeye başlamaktadır. Annelerin sürekli evde olmaları, çocuk bakımıyla 

ilgilenmeleri, yemek yapmaları, kamusal alanın bir parçası olmadıkları algısı, babanın ise 

dışarıda olması ve evin geçimi için maddi kazanç sağlayan biri olması, çocukların öğrendiği ilk 

toplumsal cinsiyet kodlarıdır. Ev işlerinde kız çocukların annelere yardım etmesi salık 

verilirken, erkek çocuklara babaları ile sürekli vakit geçirmeleri tavsiye edilmekte ve erkeklerin 

kamusal alanın doğal parçasıymış gibi bir algı yaratılmaktadır. Çocuklar toplumdaki cinsiyet 

rollerini ilk önce rol model aldığı anne-babasından öğrenmektedirler. “Sosyal öğrenme kuramı, 

ailelerin çocuklarını doğumlarından itibaren cinsiyetleri temelinde farklı olarak algıladıklarını 

ve bu farklılıkları göz önünde bulundurarak davrandıklarını öne sürmektedir” (Güldü ve Kart 

2009:104). 

“Sosyal öğrenme kuramında özellikle iki öğrenme sürecine önem verilir: (1) Edimsel 

koşullanma, (2) model alma ve taklit. Edimsel koşullanma: Ödüllendirilen ya da olumlu 

sonuçları olan (pekiştirilen) davranışın gelecekte tekrarlanma olasılığı artmaktadır. Cinsiyetine 

uygun davranışlarda bulunan çocuk ödüllendirilirken cinsiyetine uygun davranmayan 

cezalandırılmaktadır (Dökmen 2017: 60). Toplumsal cinsiyet kültürü insanlarda toplum 

tarafından onaylanan davranışlardan kaçınmayı öğretirken, onay alan davranışların ise 

tekrarlanması yönünde algılar oluşturmaktadır. Toplumun cinsiyet rolleri çocuklar doğmadan 

önce zaten verilidir ve çocuklar bu verili rollerin içine doğmaktadırlar. Öğrenmenin mutlaka 

bir takım destek sağlayıcı pekiştireçleri vardır. Birey öğrendiği davranışların aynı zamanda 
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desteklenmesini ve onaylanmasını da  istemektedir. Öğrenme sürecinin ikincisi ise model alma 

ve taklittir. “gözlenen figürler (ana, baba, öğretmen, arkadaş, beğenilen herhangi bir kişi, 

televizyondaki kahraman vb) model alınmakta ve bu figürlerin davranışları uygun bir zamanda 

taklit edilmektedir. Cinsiyet rollerinin kazanımında da genellikle kız çocuklar annelerini ve 

kadın figürleri; erkek çocuklar da babalarını ve erkek figürleri model alıp, taklit etmektedirler” 

(Dökmen 2017:60). Öğrenilen ve onaylanan davranışlar cinsiyet rolü davranışlarının 

oluşmasının temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle sosyal öğrenme kuramı sosyal davranış 

kuramları arasında önemli bir yerdedir. Bu teorinin temel argümanı; onaylanan davranışların 

tekrarı cezalandırılan davranışların ise bir daha tekrarlanmamasıdır. Toplumsal cinsiyet 

normlarını aillerinden devralan çocuklar, kadınlık ve erkeklikle özdeşleştirilen rollerin de 

gelecek kuşaklara aktarıcısı konumundadırlar. Cinsiyet rolleri toplumun ve kültürel kodların 

insanlara bir dayatması ise, insanları birbirinden ayıran sadece eril ve dişil üreme organlarıdır 

diye bir çıkarım yapılabilir. Yani insanlara yüklenilen kadınlık ve erkeklik rolleri bu dişil ve 

eril cinsiyetlere norm diye iliştirilen sosyal yaptırımlardır. Zamanla oluşan ve kuşaktan kuşağa 

aktarıldığı için çoğunluk tarafından gerçekleştirilen bu roller, toplusal yapının doğal bir 

parçasıymış gibi algılanmaktadırlar.  

Cinsiyet rollerinin oluşmasında mutlaka bir takım dışsal etkiler vardır. Bunlardan biri çevredir. 

Bandura (1999: 27) bunu şöyle açıklamaktadır: “İnsanlar sadece bilginler ve sanatçılar değildir. 

Ayrıca, faaliyetlerini motive etmek, yönlendirmek ve düzenlemek için kapasiteye sahip öz-

reaktörlerdir. Sosyal bilişsel teori, bu nedenle, işleyişin niteliğini ve onu düzenleyen geniş bir 

dizi düzenleyici faktörler ortaya koymaktadır. Sembolleştirmenin kayda değer kapasitesi, 

insanoğlunun çevresini kavramak ve yaşamının hemen her yönüne değinen çevresel koşulları 

yaratması ve düzenlemesi için güçlü bir araç sağlamaktadır. Semboller aracılığı ile insanlar 

deneyimlerine yapı, anlam ve süreklilik kazandırmaktadırlar”. İnsanların yapıp ettiklerinde 

istikrarlı davranmaları, davranışın devamını ve kalıcılığını sağlamaktadır. Aynı zamanda bu 

davranışları gösterirken çevresel birçok faktörden de yararlanılmaktadır. Çünkü insan 

onaylanıp kabul görmek istemekte ve bunu da beden dili ve davranışlarıyla göstermektedir.  

Toplumda özellikle cinsiyet rolleri üzerinde durulduğunda kabul gören ve onaylanmayan 

birçok davranış söz konusudur. Erkek çocuk baba modelinde, kız çocuk anne modelinde ilerler 

ve yaşamını bu iki cinsiyetten aldığı cinsiyet rolleriyle gerçekleştirir. “Yaşamın başlangıcından 

itibaren toplumsal cinsiyet yöneliminin gelişimine getirilen yaygın sosyal güçler vardır 

Ebeveynler, çocuklar kendilerini kız ve erkek olarak tanımlayabilene kadar cinsiyet 

yönelimlerini etkilemeyi bırakmazlar Aksine, ebeveynler en başından itibaren göreve 

başlamakta ve bunu fiziksel çevreyi ve faaliyetler etrafındaki sosyal tepkilerini yapılandırarak 

yapmaktadırlar Doğum anından itibaren, bebekler ya erkek ya da kadın olarak kategorize 

edildiğinde, onlara etki eden sosyal etkilerin çoğu, cinsiyetlerine göre belirlendiği 

görülmektedir (Bussey ve Bandura 1999: 695).  

 

4.3. Sosyal Rol Kuramı 

Sosyal rol kuramı da sosyal öğrenme kuramına benzer iddialarla yola çıkmıştır. Cinsiyet 

rollerinin sonradan öğrenildiği kuramın temsilcileri Alice Eagly ve Wendy Wood’dur.  Cinsiyet 

rollerinin sonradan öğrenildiğinin altını çizen kuram, kadınlardan ve erkeklerden beklenen, 

kadınlık-erkeklik rollerinin olduğunu söylemektedir. Kadınlar ve erkekler rolle ilgili beceriler 

edinerek bu rollere uyum sağlamaya çalışmaktadırlar. Örneğin, kadınlar yemek pişirme gibi ev 

içi becerileri öğrenirken, erkekler pazarlama gibi ekonomi becerileri öğrenmektedir. Bu rollerle 

ilişkili psikolojik özellikler ve sosyal davranışlar, toplumsal ve temsili özellikler arasındaki 

ayrım açısından karakterize edilmiştir. Özellikle, çocuk yetiştirmenin çoğunun kadınlara 

verilmesi, çocuklara ve diğer bireylere bakım sağlayan sevecen davranışlarını teşvik 
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etmektedir. Kadınların besleyici rolüyle yakın ilişkilerin önemi, üstün kişilerarası becerilerin 

kazanılmasını ve sözel olmayan iletişim yeteneğinin artmasını desteklemektedir. Buna karşılık, 

erkeklerin işgücüne katılımı, özellikle de erkek egemen meslekler, kurumsal olarak 

adlandırılabilecek iddialı ve bağımsız davranış biçimlerini desteklemektedir (Eagly ve Wood, 

1999: 413). Kuram cinsiyet rollerinin sonradan kazanılması ve toplumun kadınlar ve 

erkeklerden beklentileri konuları üzerinde durmaktadır. 

Dökmen (2017:82)’e göre, sosyal rol kuramı kadınlar ile erkekler arasındaki bütün davranışsal 

faklılıkların cinsiyet kalıpyargıları ve sosyal rollerle açıklanabileceğini ileri sürmektedir 

Toplumsal anlamda ve kültürel kalıplar eşliğinde oluşan bir takım cinsiyet rolleri mevcuttur. 

Ayrıca da sosyal baskılarla insanların bulundukları sosyal rollere uygun davranışlar 

sergilemeleri de sağlanır. Cinsiyet rolleri de toplum tarafından  tanımlanmıştır ve insanların 

cinsiyetlerine uygun bu tanımalamalara göre davranmaları yönünde baskılar bulunmaktadır. 

İnsanlar cinsiyet rollerine uygun davranmadıklarında toplumsal cinsiyet konumunu ve normunu 

kaybetmektedirler. Bu nedenle toplumda kadından ve erkekten beklenen roller net bir şekilde 

bellidir, belirlenmiştir.  

Sosyal rol kuramına göre, “cinsiyet rolleri, öğrenme ve bilişsel mekanizmalara göre 

şekilenmektedir. Burada temel savunu, cinsiyet rollerinin sonradan kazanılmış olduğudur” 

(Keskin, Ulusan 2016:53). Bireyler ilk önce kadın ya da erkek olduklarının farkına varıp, daha 

sonra ise cinsiyetlerine uygun olan her şeyi sosyalizasyon sürecinde öğrenmektedirler. 

bağımsız, kendini ortaya koyan, rekabetçi, mücadeleci ve kararlı gibi nitelikler erkek 

cinsiyetine ait gibi görünmektedir (Karakılıç ve diğerleri 2008: 222).  Erkeklere ve kadınlara 

yüklenen bu özellikler onları hayatları boyunca belli kalıpların içinde hareket etmeye mecbur 

bırakmaktadır. Bu nedenle de davranış tutumlardan mesleklere kadar aslında her şey önceden 

belirlenmiştir. Burada kadınlara ve erkeklere düşen görev, bu rol ve sorumlukları  kendilerine 

en uygun cinsiyet rolleri uyarınca yerine getirmektir.  

Sosyal rol kuramında esas savunu ve sayıltı, cinsiyet rollerinin öğrenildikten sonra 

uygulanmaya başlamasıdır. Bununla birlikte, cinsiyete özgü davranışlar, roller, tutumlar ve 

meslekler oluşmaya başlamaktadır. “Schmitt’e göre, erkekler ve kadınlar doğuştan gelen ve 

farklılaşmış cinsiyetlerine özgü psikolojik eğilimlere ve cinsiyet rollerine sahip değillerdir. 

Farklı sosyalleşme yaşantıları, sosyal davranışlarda cinsiyet farklılıklarının  oluşmasından 

sorumludur. Erkekler ve kadınlar, başarılı bir rol performansı, gösterebilmek adına doğuştan 

getirdikleri ve zamanla edindikleri özellikleri birleştirmektedirler ki böylece cinsiyete özgü 

toplumsal roller oluşmaktadır” (akt. Güldü, Kart 2009: 102). Sosyal rol kuramı toplumsal 

cinsiyet kültürüne ait kadınlık ve erkeklik rollerinin sonradan kazanılarak oluştuğuna ve 

sergilendiğine tanıklık etmektedir.  

Toplumsal cinsiyet rolleri, ataerkil toplumlarda daha belirgin olmakla birlikte hemen her 

toplumda şaaşğı yukarı kadınlık ve erkeklik rollerinin belirli kalıpları mevcuttur. Toplumsal 

cinsiyet kültürünün en belirgin yönü, erkeğin toplumsal yapı içinde ve kamusal alanda her 

zaman daha güçlü ve daha görünür olması gerektiği algısının yaratılmasıdır. Fine (2011: 217)’a 

göre: her iki cinsiyeti eşit tutmada samimi olsalar da, ebeveynler eş zamanlı olarak kadınsı olanı 

küçük görmekte ve oğullarının kadınsı olana erişimini kısıtlamaktadır. Kadın zayıf ve güçsüz 

olduğu için, kadınsı olan herkes de bu özellikte olacak kaygısıyla, ebeveyner her daim erkek 

çocuklarını efemine davranışlardan uzak tutma çabası içindedirler.  

Toplumsal cinsiyet kültürünün kurgulamış olduğu roller bireye sonradan öğretilir ama cinsiyet 

rolleri bizler doğmadan önce de orada hazır bulunmaktadırlar ve muhtemelen bizden sonra da 

etkisini sürdürmeye de devam edecektir. İnsanlara başarı, meslekleri ve alacakları eğitim 

konularından ziyade, ilk önce nasıl kadın olunur, nasıl erkek olunurun ölçütleri öğretilmektedir. 

Bunda ilk önce aile, okul, çevre, gelenekler ve elbette tüm bunların toplamı da diyebileceğimiz 
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toplumsal cinsiyet kültürünün etkisi vardır. “Herkesin bir toplumsal cinsiyeti vardır; hepimiz 

çoğunlukla ‘erkek’ ya da ‘kadın’ olarak belirlenmiş kimliklerle yaşıyoruz, toplumda bizden 

beklenen erkeksi ve kadınsı rollerimizi yansıtıyoruz ve toplumda baskın olan bu fikirlere göre 

yargılanırken başkalarıyla ilişkilerimizi düzenleyen bir cinselliği yaşıyoruz. Toplumsal cinsiyet 

kimliğimiz sabit bir kimlik değildir, deneyimlerimize, içerisinde yaşadığımız şartlara, sahip 

olduğumuz güce ve hissettiğimiz tutkulara göre değişmektedir. Kimliğimizin bu yönünü 

kontrol edebilme ya da biçimlendirebilme özgürlüğümüz büyük çoğunlukla farklı beklentilerin, 

baskıların ve önyargıların varlığı ya da yokluğuyla ilgilidir. Toplumsal cinsiyet doğumumuzda 

kız ya da erkek çocuğu olarak giydirilmemizden itibaren başlar ve arkadaşlarımızın cena-

zemizde ne tür konuşmalar yapacağını belirleyene kadar bizimledir” (Titley 2009: 19). Söyle 

ve diğerleri (2017: 9)’ne göre, giyim, takı ve süslenme tarzı, saç kesimi, konuşma ve yürüme 

biçimi, jest ve mimikler, diğer kişilerle ilişkilenme ve duygularını ifade etme biçimi gibi birçok 

davranışın bir arada değerlendirildiği, toplumsal cinsiyet özelliklerine göre kişinin erkeksi 

(maskülen) ya da kadınsı (feminen) olmasıyla ilgilidir. Bu özellikler kişinin ailesi, yakın çevresi 

ve toplumda egemen cinsiyet rolü kültürüne göre şekillenen, cinsel yönelim ve cinsiyet 

kimliğinin aksine kişinin farkındalığı ve çabası ile istenirse değiştirilebilen özelliklerdir. 

“İnsan adaptasyonu ve değişimi sosyal sistemlerde köklenmektedir. Bu nedenle, kişisel irade 

geniş bir sosyo-yapısal etki ağında faaliyet göstermektedir. Bu temsili işlemlerde insanlar, 

üreticilerin yanı sıra sosyal sistem ürünleridir. Sosyal yapılar insan ilişkilerini düzenlemek, 

yönlendirmek ve denetlemek için belli yetkili kurallar ve yaptırımlarla insan faaliyetleri 

tarafından oluşturulmaktadır” (Bandura 24: 1999). İnsan eylemlerinin yine insanlar tarafından 

oluşturulması ve kural koyucuların insanlar olması, toplumsal cinsiyet rollerine de etki 

etmektedir. Bunun anlamı kadın ya da erkek olmanın kurallarını oluşturan da yine insanlar ve 

toplumdur. Bu nedenle bireylerin kendilerini iki cinsiyetten birine ait olmak zorunda 

hissetmeleri toplumsal ve kültürel cinsel kimlik algısının etkisiyledir.  

Erkekliğin ve kadınlığın ölçütlerini oluşturan da yine o toplumda yaşayan insanlardır. Eagly ve 

Wood (1999: 412)’a göre, “sosyal bilimlerde saygın bir gelenek, cinsiyet farklılıklarının 

kökenlerini, insan ruhuna inşa edilmiş evrimleşmiş psikolojik eğilimler içinde değil, kadın ve 

erkeklerin toplumsal pozisyonlarında bulmaktadır. İnsanlar, toplumsal cinsiyet kültürünün 

gerektirdiği cinsiyet rollerini gerçekleştirirken, toplumsal cinsiyet baskısını çoğu zaman 

hissetmemektedirler. Nedenine gelince ise, “günlük hayatta insanlar, ebeveyn ya da çalışan gibi 

belirli toplumsal rolleri yerine getirirken toplumsal cinsiyet rollerini yerine getirmektedirler. 

Toplumsal cinsiyet rolleri cinsiyetlerin doğal özelliklerini yansıttığından, doğal ve kaçınılmaz 

görünmektedir. Bu inançlarla insanlar, bir toplumdaki bireyler için, kültürel ve çevresel 

koşullara yanıt veren toplumsal cinsiyet rolleri inşa etmektedirler” (Eagly ve Wood 2012: 460). 

İnşa edilen toplumsal cinsiyet rolleri, toplumun ayrılmaz bir parçası olup, kadınların ve 

erkeklerin yaşamları boyunca çocuk sahibi olmalarından edinecekleri mesleklere kadar hemen 

her şeyde etkili olmaktadır.  

 

4.4. Bilişsel Gelişim Kuramı 

Kuramın temsilcileri Kevin Durkin(1995), Margaret W. Matlin(1996)’dir. Bilişsel gelişim 

kuramı, sosyal öğrenme ve sosyal rol kuramının tersine, bireylerin cinsiyet rollerinin sonradan 

kazanıldığının değil, bireyin bilişsel bir bilinç oluşturduktan sonra oluştuğunu iddia eder. 

“Kurama göre, cinsiyetleri ayrıştırma, bilişsel gelişimin evrensel ilkelerini takip etmektedir. 

Çocuklar ilk olarak kendi cinsel kimliklerini daha sonra başkalarınınkini öğrenmektedirler. Bir 

başka deyişle, çocuklar ilk olarak insanların kadın ve erkek olarak iki gruba ayrıldığını ve 

bunların hangisine ait olduklarını anlayıp, daha sonra bireyleri birbirinden ayıran özellikleri 

öğrenmektedirler. Sonra cinsiyetle ilgili kalıplaşmış tutumların –her iki cinsten hangi tür 
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davranışların beklendiğinin- farkına varıp  bu aşamadan sonra da cinsiyet damgalı davranışlar 

göstermeye başlamaktadırlar” (Çıtak 2008: 14). Bunun anlamı çocuk kız ya da erkek olduğuna 

kendisi karar verip daha sonra ise cinsiyet rollerini ona göre sergilemektedir. Bu nedenle 

cinsiyet rolleri bu teoriye göre öğrenilmez, bilişsel bir bilinçten sonra edinilmektedir. “Çocuklar 

toplumsal cinsiyet kavramlarını, gördüklerine ve duyduklarına göre geliştirirler. Toplumsal 

cinsiyet sabitliğini (kendi cinsiyetlerinin sabit ve geri döndürülemez olduğu inancı) elde 

ettiklerinde, cinsiyet kimliğine pozitif değer vererek yalnızca bu anlayışla uyumlu şekillerde 

davranmaya çalışmaktadırlar. Bilişsel tutarlılık tatmin edicidir, bu nedenle bireyler kendi öz-

anlayışlarıyla tutarlı şekilde davranmaya çalışırlar” (Bussey, Bandura 1999: 677).  

Öznelerin cinsiyet kimliği ile davranışları arasında bir tutarlılık ve paralellik var ise, toplum 

tarafından bu durum onaylanmaktadır. Bir erkek kadınsı davranır ise yine aynı toplum bu 

durumu hoş karşılamamaktadır. Toplumsal olarak kurgulanan kadınlık- erkeklik rollerini yine 

biyolojik cinsiyeti kadın-erkek olanlar yerine getirmek zorundadır diye bir algı yaratılmıştır. 

“Cinsiyet alanında, cinsiyete bağlı sonuçların çoğu, eyleme yönelik olarak değil, toplumsal 

olarak reçete edilir. Bunlar, geleneksel olarak aynı cinsiyete bağlı faaliyetler için onay, övgü ve 

ödül gibi toplumsal temelli sonuçları ve diğer cinsiyete bağlı olanlar için onaylamamakta ve 

hatta cezalandırıcı sonuçları içermektedir (Bussey ve Bandura 1999: 689). İnsanlar, cinsiyet 

kimliklerine uygun davrandıklarında alacakları olumlu tepkileri bildiklerinden, aksi bir 

davranış sergilemekten kaçınmaktadırlar. Dökmen (2017: 65)’e göre ise, bilişsel yaklaşımın 

temel sayıltısına göre, insanların bilişsel tutarlılığa ihtiyacı vardır; bu ihtiyaç, kendilerine ve 

dünyaya ilişkin tutarlı ve dengeli bir görüş oluşturmayı ve sürdürmeyi istemelerine yol 

açmaktadır. Çocuklar için bu tutarlılığı sürdürmenin bir yolu, nasıl en uygun kız ya da erkek 

olunduğunu bulmaktır. Kız olduğunu anlayan bir çocuk kadınsı nesne, etkinlik ve davranışları; 

kendini erkek olarak tanımlayan bir çocuk da erkeksi nesne, etkinlik ve davranışları tercih 

etmeye başlayacaktır. Bu kuram, sosyal öğrenme kuramının tersine, çocuğun kadınsı ya da 

erkeksi olmayı istemesinin nedeninin diğerleri tarafından ödüllendirilmesini değil, kendisini bir 

kız ya da erkek olarak kimliklenmesi olduğunu ileri sürmektedir. 

 

5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Öğrenilen cinsiyet kodları, ileride anne baba olacak olan çocukların kendi çocuklarına 

aktarılmasında öncü rol üstlenmektedirler. Cinsiyet rolleri bir bireyin kadın ya da erkek 

yapacağı birçok işe engel de teşkil etmektedir. Başarı ya da başarısızlık bu rollerin aracılığıyla 

gerçekleşmektedir. Çocuk bakımı ve ev işi rolü yüklenen bir kadın, kamusal hayatta kendini 

gerçekleştirmekte birtakım zorluklar ile karşılaşmaktadır. Sadece evin ekonomik yükünü 

omuzlarında hisseden bir erkek bu sorumluğun altındayken, iyi bir eş ya da iyi bir baba olmayı 

unutabilmektedir. Toplumsal cinsiyet baskısı yaşamın her alanında kendini göstermektedir.  

Toplumsal yapıyı düzenleyen temel yapıtaşlarından olan toplumsal cinsiyet kültürü, kadınların 

ve erkeklerin yetenekleri ve başarıları üzerinden değil, cinsiyetleri üzerinden birtakım roller 

yaratmaktadır. Kadın her zaman anaç, duygusal, anne, ev işlerinden sorumlu ve evde daha çok 

vakit geçirmesi gereken bir varlık olarak değerlendirilir. Erkek ise daha dışa dönük, kavgacı, 

rasyonel ve mantık çerçevesinde hareket eden bir özneymiş gibi gösterilir. Bu simgeleştirmeler 

kadınlara ve erkeklere toplumsa bir takım rol ve sorumluklar yükler. Anneliğin doğuştan 

içgüdüsel olduğu iddia edilir. Annenin çocuğuna karşı bir hatalı davranışında hemen anneliği 

sorgulanır. Her kadın anne olmaya hazır ya da uygun olmayabilir. Erkekten evin geçimi ile ilgili 

sorumluklar ve görevlerin yerine getirilmesi beklenir. Her erkek ekonomik başarı 

sağlayamayabilir. Bunun gibi kadından ve erkekten beklenen roller ve örnekleri çoğaltılabilir. 

Özetle, cinsiyetlerine göre belirlenen roller çerçevesinde hareket eden kadın ve erkeklerin cinsel 

kimliği ile cinsiyet kimliği arasında bir uyum yakalanmıştır.  Toplumsal cinsiyet rollerinin 
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kadına ve erkeğe biçtiği görev ve sorumluklar, çevresel, sosyal, ailesel birtakım etkilerin 

toplamından oluşmaktadır. Toplumsal cinsiyet rolleri sonradan öğrenildiğinden doğuştan hiçbir 

özne bu rollerle donanımlı bir şekilde doğmaz. Toplumsal ve kültürel özelliklerin de etkisiyle 

toplumun kadınlara ve erkeklere biçtiği birtakım roller ve görevler mevcuttur. Kadınlık ve 

erkeklik ile özdeşleştirilen roller o kadar yaygındır ki doğal olarak algılanmaktadır Bir toplumu 

oluşturan kadınlar ve erkekler bu rolleri gerçekleştirdiği sürece toplumsal cinsiyet kültürü kök 

salarak gelişerek toplumun nerdeyse bütün kurumlarına yerleşmektedir. 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, sportif başarı için önemli bir parametre olarak kabul edilen anaerobik 

performansın takım sporlarında öneminin araştırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda, çalışmada 

tarama modeli kullanılmıştır. Anaerobik performans, bir bireyin maksimal anaerobik egzersizi 

yapabilme yeteneği olarak tanımlanır. Genel olarak birkaç saniyede en yüksek mekaniksel gücü 

üretebilme (zirve güç) ve kısa bir zaman diliminde yüksek güç verimini sürdürebilme yeteneği 

(ortalama güç), anaerobik performansın temel göstergeleri olarak düşünülür. Ani ivmelenmeler, 

yoğun hız patlamaları ve patlayıcı hareketlerin olduğu mücadeleleri izlemek sadece heyecan 

vermez, aynı zamanda genel performans sonuçları için de önemlidir. Bu hareketler temel olarak 

anaerobik metabolizmalar tarafından karşılanan enerji sistemleri kullanılarak uygulanır. Diğer 

ifadeyle, bir dakikadan daha az süren yorucu ve maksimal eforlarda gerekli olan toplam enerji 

miktarının yarısından fazlası anaerobik olarak üretilir. Bu bakımdan spor, hem çeşitli hem de 

karmaşık hareket örneklerinin uygulandığı bir aktivitedir ve egzersiz süresi arttıkça maksimal 

egzersiz yoğunluğunun sürdürülmesi azalır. Futbol, basketbol, hentbol ve voleybol gibi spor 

branşları takım sporları olarak ifade edilir. Bu gibi takım sporlarında, mücadele süresinin uzun 

olmasından dolayı, aerobik sporlar oldukları ve bu nedenle aerobik performansın önemli olduğu 

belirtilmesine rağmen, çeşitli hızlanmalar ve yavaşlamalar, aktivitelerin sıklıkla değiştirilmesi, 

bloklamalar, yön değişikliği, alışılmışın dışında uygulanan hareket örnekleri ve çeşitli teknik 

yeteneklerin yapılması, enerji harcamasına önemli bir ölçüde katkı sağlar. Sonuç olarak; futbol, 

basketbol, hentbol ve voleybol gibi takım sporlarında, bir maç esnasında uygulanan hareketlerin 

çoğu topsuz yapılan ve temel olarak aerobik egzersizleri içerirken maçın en önemli hareketlerini 

oluşturan ve maçın sonucuna direk olarak katkı sağlayan hareketlerde ise anaerobik egzersizler 

yapılmakta ve anaerobik metabolizmalar ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle, takım sporlarındaki 

sportif başarı için anaerobik performansın oldukça önemli ve geliştirilmesi gereken bir özellik 

olduğunu söyleyebiliriz.   

Anahtar Kelimeler: Takım Sporları, Anaerobik Performans 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to investigate the importance of anaerobic performance, which is 

accepted as an important parameter for sportive success, in team sports. For this purpose, 

scanning model was used in the study. Anaerobic performance is defined as an individual's 

ability to perform maximal anaerobic exercise. In general, the ability to generate the highest 

mechanical power in a few seconds (peak power) and maintain high power output in a short 

period of time (average power) are considered basic indicators of anaerobic performance. 

Watching struggles with sudden accelerations, intense bursts of speed, and explosive 

movements is not only exciting, but important for overall performance results. These 

movements are mainly practiced using energy systems that are met by anaerobic metabolisms. 

In other words, more than half of the total amount of energy required in strenuous and maximal 
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efforts lasting less than a minute is produced anaerobically. In this respect, sport is an activity 

in which both various and complex movement patterns are applied, and as the exercise duration 

increases, the maintenance of maximal exercise intensity decreases. Sports branches such as 

football, basketball, handball and volleyball are expressed as team sports. Although it is stated 

that in such team sports, they are aerobic sports due to the long struggle time and therefore 

aerobic performance is important, various accelerations and decelerations, changes of activity 

frequencies, blocks, change of direction, unusual movement patterns and performing various 

technical skills, energy contributes significantly to its expenditure. As a result; in team sports 

such as football, basketball, handball and volleyball, most of the movements performed during 

a match mainly include aerobic exercises, while anaerobic exercises are performed and 

anaerobic metabolisms come to the fore in the movements that constitute the most important 

movements of the match and directly contribute to the outcome of the match. For this reason, 

we can say that anaerobic performance is a very important feature that needs to be developed 

for sportive success in team sports. 

Keywords: Team Sports, Anaerobic Performance 

 

GİRİŞ 

Bir bireyin maksimal anaerobik egzersizi yapabilme yeteneği olarak ifade edilen anaerobik 

performans için literatürde; mekanik güç, anaerobik güç, ortalama güç, anlık güç, laktasit güç, 

alaktasit güç, kısa süreli güç, maksimal güç, anaerobik kapasite, anaerobik çalışma kapasitesi 

ve lokal kas dayanıklılığı gibi terimler kullanılır. Genel olarak, birkaç saniye içinde en yüksek 

mekaniksel gücü üretebilme (zirve güç) ve kısa bir sürede yüksek güç verimini sürdürebilme 

yeteneği (ortalama güç) anaerobik performansın temel göstergeleri olarak düşünülebilir (Chia 

ve Armstrong, 2007; Inbar ve Chia, 2008). Anaerobik güç, uygulanabilen maksimal çalışma 

oranıdır ve aktivitede yer alan kas kütlesine, nöromüsküler katılıma ve maksimal koşu, yüzme 

ya da pedal çevirme hızını ortaya çıkartmak için ivmelenmeyi etkileyen gücün vücut kütlesine 

oranına bağlıdır. Bir (1) saniye üzerinde üretilen zirve güç anaerobik gücü gösterir. Anaerobik 

kapasite ise uygulanabilen yüksek yoğunluklu maksimal çalışma miktarıdır ve iskelet kasında 

depolanan toplam yüksek enerjili fosfat miktarı ile yüksek yoğunluklu egzersizlerde üretilen 

metabolik atık ürünlere direnme yeteneğine bağlıdır. Otuz (30) saniye üstünde gerçekleştirilen 

çalışma miktarı anaerobik kapasiteyi gösterir (Martin, 2014). 

Anaerobik güç ve kapasite terimleri genellikle adenozin trifosfat - kreatin fosfat (ATP-CP) ve 

anaerobik glikoliz olarak bilinen iki farklı anaerobik enerji sistemi tüketimine göre kullanılır. 

Anaerobik gücün ATP-CP sistemi, anaerobik kapasitenin anaerobik glikolizin ölçümü olduğu 

düşünülür (Kearney ve ark., 2000). Anaerobik güç ve kapasite, birkaç saniye ile birkaç dakika 

arasında değişen yüksek şiddetli kas aktivitelerinde performans göstergesidir. Çok kısa süreli 

(8-10 saniye) yüksek şiddetteki egzersizler ile daha uzun süreli maksimal egzersizlerde ATP 

resentezi sırasıyla kas içi zengin enerji fosfatları (ATP-CP) ve anaerobik glikoliz (laktasit) 

tarafından sağlanır (Koşar ve Hazır, 1994). 

Ani ivmelenme, yoğun hız patlamaları ve patlayıcı hareketlerin olduğu mücadeleleri izlemek 

sadece heyecan vermez, aynı zamanda genel performans sonuçları için de oldukça önemlidir. 

Bu hareketler, temel olarak anaerobik metabolizma tarafından karşılanan enerjiler kullanılarak 

uygulanır. Spor, hem çeşitli hem de karmaşıktır ama açık olan bir şey vardır ki o da egzersiz 

süresi arttıkça sürdürülebilecek maksimal egzersiz yoğunluğunun azalmasıdır. Bir dakikadan 

daha az süren yorucu ve maksimal eforlarda gerekli olan toplam enerji miktarının yarısından 

fazlası anaerobik olarak üretilir (Martin, 2014). Temel olarak kısa süreli ve patlayıcı tarzdaki 

egzersizleri içeren aktivitelerde (kısa süreli sprintler, atlamalar, atmalar, kısa mesafeli yüzme 
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gibi) genellikle anaerobik enerji sistemi, uzun süreli aktivitelerde (10000 metre gibi) aerobik 

enerji sistemi kullanılır (Heck ve ark, 2003).  

Futbol, basketbol, hentbol, voleybol gibi spor branşlarının takım sporları olduğu ifade edilir. 

Mücadele sürelerinin uzunluğundan dolayı, bu spor branşlarının aerobik sporlar olduğu ve bu 

nedenle sportif başarı aerobik performansın daha önemli olduğu belirtilmesine rağmen, çeşitli 

hızlanmalar ve yavaşlamalar, aktivitelerin sıklıkla değiştirilmesi, bloklamalar, yön değişikliği, 

alışılmışın dışında uygulanan hareket örnekleri ve çeşitli teknik yeteneklerin yapılması, enerji 

harcamasına önemli bir ölçüde katkı sağlar. Bu çalışmanın amacı takım sporlarında anaerobik 

performansın öneminin araştırılmasıdır.  

 

YÖNTEM 

Yapılan bu araştırmada, tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modeli, geçmişte ya da halen var 

olan bir durumu, var olduğu şekliyle tanımlamayı amaçlayan bir yöntemdir. Bu araştırmada, 

anaerobik performansın futbol, basketbol, hentbol ve voleybol olmak üzere dört (4) farklı takım 

sporundaki önemi araştırılmıştır.  

 

BULGULAR 

Futbol, dünya çapında geniş çapta oynanan, oyuncuların başarılı olabilmek için teknik, taktik 

ve fiziksel yeteneklere ihtiyaç duyduğu kompleks sporlardan biridir (Helgerud ve ark., 2001). 

Bir futbol maçındaki performansın % 80-90’ı orta ve düşük yoğunluktaki yürüme ve koşu ile, 

geriye kalan bölümü ise yüksek yoğunluktaki aktiviteler ile harcanır (Reilly ve Thomas, 1976; 

Bangsbo, 1994; Rienzi ve ark., 2000; Stratton ve ark., 2004; Bloomfield ve ark., 2007). Bir 

futbol maçındaki maksimal kalp hızıyla hesaplanan ortalama iş yoğunluğunun anaerobik eşiğe 

(maksimal kalp atım hızının % 80-90’ı ya da maksimal oksijen alımının % 75’i) yakın aktivite 

profili sağladığı elde edilmiştir (Hoff ve ark., 2002; Mohr ve ark., 2005). Maçlar esnasındaki 

ortalama kan laktat konsantrasyonları ise bireysel farklılıklarla birlikte ortalama 3-6 mmol.L-1 

arasındadır (Bangsbo, 1994; Mohr ve ark., 2005). Bu değerlerin yüksek olması, maçın yoğun 

dönemleri esnasındaki anaerobik enerji sisteminin daha baskın kullanıldığını gösterir.  

Futbol maçında, değişik yüksek yoğunluklu aktiviteleri yapabilme kapasitesi maç performansı 

için oldukça önemlidir (Little ve Williams, 2005). Yüksek yoğunluklu hareketler sporcuların 

koştuğu mesafeye sadece ~% 11’lik katkı yapmasına rağmen, maçın en can alıcı hareketlerini 

oluşturur (Reilly ve ark., 2000). Danimarka futbolunda yapılan araştırmada, futbolcuların bir 

maçta aktivite profili olarak % 19.5 durma, % 41.8 yürüme, % 16.7 jog, % 16.8 koşu, % 1.4 

sprint, % 3.7 diğer hareketleri yaptıkları belirtilmiştir (Mohr ve ark., 2003). Futbolda anerobik 

özellikler sprint atma, sıçrama, ikili mücadele etme, tekme atma ya da rakip oyuncuları tutma 

için önemli fizyolojik gerekliliklerdir (Dupont ve McCall, 2016). Sprint yüksek yoğunluktaki 

bir aktivitedir ve bir futbol maçında yaklaşık her 90 saniyede gerçekleşen her biri ortalama 2-4 

saniyede sonlanan sprint meydana gelir. Bu, topla oynanan zamanın % 0.5-3.0’dir (Abrantes ve 

ark., 2004). Maçlardaki sprintlerin tamamına yakını (~ %96) 30 metreden ve bunun büyük 

çoğunluğu da 10 metreden kısadır (Reilly ve Thomas, 1976; Bangsbo ve ark., 1991). Sonuç 

olarak, futbolda maçın şiddetine göre futbolcuların sprint atmaları, top kazanma mücadelesine 

girmeleri, sıçrama, kafa vuruşu, hızlı yön değiştirmeler, ani durmalar, şut atmaları, tempolu ve 

dönüşlü koşular yapmaları gerekir. Şiddetin arttığı bu gibi durumlarda anaerobik metabolizma 

etkindir (Stolen ve ark., 2005). 

Basketbol, müsabakalarda oyuncuların sürekli hareket halinde olduğu, kısa mesafe koşuları ve 

süratli birçok hareketin gerçekleştirildiği mücadeleye dayalı bir takım sporudur. Bir basketbol 
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maçında, oyuncular defanstan hücuma doğru geçişlerin olduğu benzer hareketler (şut atma, 

ribaund alma gibi) yaparlar. Bu hareketler aktivite türüne (koşma, sıçrama gibi) ve yoğunluk 

derecesine (jogdan sprinte) göre değişir. Basketbol maçlarında tutma, dönme, sıçrama, sprint 

ve yüksek hızdaki koşular gibi yoğun aktiviteler yapılır. Bu yüzden, basketbol yüksek fiziksel 

gereklilikleri sahiptir ve oyuncular yüksek tempoda büyük miktarda enerji harcarlar (McInnes 

ve ark, 1995; Hoffman, 2003; Narazaki ve ark., 2008). 

Avustralya Ulusal Basketbol Liginde yapılan araştırmada, oyuncuların 48 dakikalık basketbol 

müsabakalarında 1000’e yakın farklı hareket yaptıkları ve her 2 saniyede hareket değişikliği 

meydana geldiği rapor edildi. Müsabakalarda her 21 saniyede yüksek yoğunluktaki hareketler 

gerçekleşmektedir (McInnes ve ark., 1995). Elit basketbolda, zaman-hareket analizlerine göre, 

genç oyuncuların 40-60 arasında yüksek yoğunluklu maksimal sıçrama yaptığı, 991 metrelik 

mesafe katettiği ve ortalama 105 hareket gerçekleştirdiği rapor edilmiştir (Balciunas ve ark., 

2006). Bu bağlamda, basketboldaki oyun zamanı % 15 yüksek yoğunluklu, % 65’i yürümeden 

daha yüksek yoğunluklu aktiviteler yaparak harcanır. Düşük yoğunluktaki aktivite yüzdesi ise 

düşüktür. Yüksek yoğunluklu hareketler oyun zamanının % 15’i olmasına rağmen (McInnes ve 

ark., 1995), bu hareketler maç sonucunu belirleyen en önemli hareketlerdir. Çünkü yüksek 

hızda hareketler patlayıcı ya da savunmadan kurtulmak için gerekli olan hızlı yön değiştirme 

ve şut için gereklidir. Hızlı ve tekrarlı bir şekilde uygulanan sıçrama ve hız, basketboldaki en 

yaygın yüksek yoğunlukta yapılan aktivite örnekleri olan hızlı hücum (fast break) koşusu ya da 

kaybedilen bir topa ulaşmak için gereklidir (Crossingham ve ark., 2000; Hoffman, 2003; 

Narazaki ve ark., 2008). Basketbol maçındaki hareketler aerobik enerji sisteminin kullanıldığı 

bir yoğunlukta yapılmasına rağmen, başarılı bir performans sergilemek oyuncunun anaerobik 

performansına bağlıdır (Hoffman ve Maresh, 2000). 

Hentbol, iki karşı takım oyuncularının dönüşümlü olarak hem hücumda hem de defansta rol 

aldığı (Sibila ve ark, 2004); sıçrama, fırlatma, koşu ve koşu hızı üzerine önemli vurguların yer 

aldığı (Toyoshima ve ark., 1974), maçlar esnasında tutma, çekme, bloklama ve vurma gibi 

önemli kuvvet seviyeleri gerektiren çok yorucu ve vücut teması gerektiren bir takım sporudur 

(Gorostiaga ve ark., 2006; Granados ve ark., 2007). Bir maç esnasında gerekli olan enerji hem 

aerobik hem de anaerobik yollardan sağlanır (Boraczynski ve Urniaz, 2008). Müsabakalarda 

tutma, itme, çekme, engelleme, bloklama gibi yüksek şiddetli aksiyonların gerçekleşmesi için 

yüksek düzeyde bir kuvvet ve güç gerekir. Bir hentbol maçındaki oyun zamanı % 7 sprint, % 

25 hızlı koşu, % 31 yavaş koşu ve %37 oranında durma ve yürümeden meydana gelir (Sibila 

ve ark., 2004). Yani, hentbolda düşük ve yüksek şiddetli aksiyonlar aralıklı olarak gerçekleşir 

ve gerekli enerji hem aerobik hem de anaerobik yollardan sağlanır (Granados ve ark., 2007). 

Bir maçtaki kalp atım sayısının 168 ila 198 atım/dk-1 (Boraczynski ve Urniaz, 2008), laktik asit 

değerinin 4 ila 9 mmol.L-1 (Delamarche ve ark, 1987) arasında olduğu elde edilmiştir. Bu 

sonuçlar, hentbolun yüksek düzeyde anaerobik talepler içerdiğini ve anaerobik mekanizmanın 

çok önemli olduğunu gösterir (Rannou ve ark., 2001). 

Voleybol, yüksek aktivite isteklerini koordineli yapabilmek için aerobik ve anaerobik kapasite 

ile fiziksel özelliklerin kombinasyonunun gerekli olduğu aralıklı bir takım sporudur (Gabbett 

ve Georgieff, 2007). Diğer takım sporlarındaki gibi, voleybol da yüksek yoğunluktaki hareket 

tekrarlarını gerektirir. Voleybolcular rekabete dayalı mücadele sergilemeleri için bloklama ve 

smaç gibi spora özel yetenekleri hatasız uygulamalıdır. Bunun için hızlı güç üretme yeteneği 

sahip olmaları gerekir. Ayrıca, maç boyunca yeterli güç verimini sürdürebilme, spor başarısı 

için bariz öneme sahiptir (Maughan ve Shirreffs, 2017). Oyunun gereklilikleri ile başa çıkmak 

için minimal düzeyde bir aerobik kapasite gerekli iken, kısa zaman periyotlarındaki maksimal 

eforlar (zıplama ya da topa vurmak) genellikle bir maçın sonucunu belirler (Grgantov ve ark., 

2013). Voleybolcular, düşük yoğunluk ve kısa dinlenme sürelerinde birçok maksimal sıçrama 

ile kısa ve hızlı sprintler yaparlar. Yüksek yoğunluktaki oyun periyotlarında kullanılan enerji 
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büyük ölçüde anaerobik metabolizmadan sağlanır (Maughan ve Shirreffs, 2017). Bu nedenle, 

voleybolcular yüksek seviyede mücadele edebilmek için yeterli kısa süreli kas gücüne sahip 

olmalıdır (Nikolaidis ve ark., 2012, 2015). Voleybolda enerji % 95 ATP-CP, % 5 glikolizden 

karşılanır (Fowler ve Robertson, 1978). ATP-CP sistemi yüksek yoğunlukta enerjinin gerekli 

olduğu voleybolun en kritik ve belirleyici evrelerinde önemli rol oynar (Gionet,1980). Sonuç 

olarak, voleybol ağırlıklı olarak anaerobik bir spordur (Popadic ve ark., 2009). 

 

SONUÇ 

Futbol, basketbol, hentbol ve voleybol gibi takım sporlarında, müsabaka esnasında uygulanan 

hareketlerin çoğu topsuz yapılan ve temel olarak aerobik egzersizleri içerirken, müsabakaların 

en önemli hareketlerini oluşturan ve maçın sonucuna direk olarak katkı sağlayan hareketlerde 

anaerobik metabolizmalar ön plana çıkarak anaerobik egzersizler yapılmaktadır. Bu nedenle, 

takım sporlarında sportif başarı için anaerobik performansın oldukça önemli ve geliştirilmesi 

gereken bir özellik olduğunu söyleyebiliriz.   
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, anaerobik performans üzerinde yükseltinin olumlu veya olumsuz olarak 

herhangi bir etkisinin olup olmadığının incelenmesidir. Yapılan bu araştırmada, tarama 

modeli kullanılmıştır. Yükseklik terimi genellikle 1500 metre üzerindeki yükseklikleri ifade 

eder. Bu yükseltinin altında egzersiz ve spor yapıldığında, performans üzerinde çok fazla 

olumsuz bir etkiye neden olmadığı ileri sürülür. Dünya genelinde ise 40 milyondan fazla 

insan deniz seviyesi üzerindeki 3048 ile 5486 metre arasındaki karasal yüksekliklerde yaşar, 

çalışır ve dinlenir. Bu yükseklikler genellikle yüksek rakım olarak kabul edilir. Kişi, fiziksel 

olarak herhangi bir hareket yapmasa bile aklimatize (yükseltiye alışma veya uyum) olmayan 

kişinin bu yüksekliğe uzun süre maruz kalması durumunda ortamdaki havanın normalin 

altında bir oksijen basıncına sahip olmasından dolayı ölümüne neden olabilir. Orta seviyedeki 

bir yüksekliğe maruz kalmanın bile fizyolojik zorluğu, fiziksel aktiviteler esnasında kolayca 

anlaşılabilir. Yükseltinin aerobik performans üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğu bilinen 

bir gerçektir. Buna karşılık, deniz seviyesinden daha yüksek irtifada hava yoğunluğunun 

(hava direncini ya da sürüklenme kuvvetini azaltma) düşük olmasından dolayı, ağırlık 

kaldırma, sprint atma ve atlama gibi genellikle anaerobik yapıdaki branşlar yükseltiden 

olumsuz olarak etkilenmemektedir.  Bu noktadan hareketle, yükselti artışıyla birlikte olumlu 

ve olumsuz olmak üzere sportif performans üzerinde iki temel faktörün etkili olduğu 

söylenebilir. İlki; anaerobik performans üzerinde olumlu etkiye sahip olan hava direncindeki 

azalmadır. Diğeri ise aerobik performansı olumsuz etkileyen maksimal oksijen alımında ve 

hemoglobinin oksijen ile satürasyonundaki kademeli azalmadır. Sonuç olarak, yükseltinin 

aerobik performans üzerinde olumsuz bir etkisi olmasına rağmen, anaerobik performans 

üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi yoktur.  

Anahtar Kelimeler: Yükselti, Anaerobik Performans 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to examine whether altitude has any positive or negative effect on 

anaerobic performance. In yhis research, scanning model was used. The term altitude 

generally refers to altitudes above 1500 meters. It is claimed that when exercise and sports are 

performed below this altitude, it doesn’t cause much negative effect on performance. 

Worldwide, more than 40 million people live, work and rest at terrestrial altitudes between 

3048 and 5486 meters above sea level. These altitudes are generally considered high altitudes. 

Even if the person does not make any physical movements, if the person who is not 

acclimatized (accustomed to altitude or adaptation) is exposed to this height for a long time, it 

can cause death due to the oxygen pressure of the ambient air below the normal. The 

physiological difficulty of even being exposed to a moderate height can be easily understood 

during physical activities. It is a well-known fact that altitude has a negative effect on aerobic 

performance. On the other hand, mostly anaerobic branches such as weight lifting, sprinting 
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and jumping are not adversely affected by altitude due to the low air density (reducing air 

resistance or drag force) at higher altitudes than sea level.  From this point of view, it can be 

said that two basic factors, positive and negative, are effective on athletic performance with 

the increase in altitude. First; It is the reduction in air resistance that has a positive effect on 

anaerobic performance. The other is the gradual decrease in maximal oxygen uptake and 

oxygen saturation of hemoglobin, which adversely affects aerobic performance. As a result, 

although altitude has a negative effect on aerobic performance, it does not have any negative 

effect on anaerobic performance. 

Key Words: Altitude, Anaerobic Performance 

 

GİRİŞ 

Tüm cisimlerde olduğu gibi havanın da ağırlığı vardır ve bu ağırlıktan dolayı temasta olduğu 

cisimler üzerinde basınç yaratır. Bu basıncın büyüklüğü, gaz kütlesinin büyüklüğüne bağlıdır. 

Dünyanın herhangi bir noktasındaki atmosferik basınç (açık hava basıncı, barometrik basınç 

veya atmosfer basıncı), doğrudan o nokta üzerindeki hava kolonu ağırlığının ölçüsüdür. Hava 

basıncı atmosferi oluşturan gazların basıncına, dolayısıyla bu gazların ağırlıklarının toplamına 

eşittir. Deniz seviyesinde, hava kolonunun ağırlığı en büyüktür. Daha yükseğe tırmanıldıkça, 

hava kütlesi kalınlığı azaldığından, kolon ağırlığı azalır. Fakat bu azalma, yükseklikte paralel 

olmaz. Yükseğe çıkıldıkça yer çekimi kuvveti azaldığından, gazların yoğunluğu da azalır ve 

böylece hava basıncı da azalır. Sonuç olarak, artan yükseklikle (irtifa) atmosfer basıncı düşer, 

hava daha az yoğunlaşır ve her hava litresi daha az gaz molekülü içerir. Yükseltideki oksijen 

(O2), karbondioksit (CO2) ve azot (N2) yüzdesi deniz seviyesindeki değerlerle aynıdır (O2 için 

% 20.93, CO2 için % 0.03 ve N2 için % 79.04). En yüksek atmosfer basıncı deniz seviyesinde 

gerçekleşir (760 mmHg). Her bir gazın tek başına meydana getirebildiği basınca parsiyel veya 

kısmi basınç denir. Her bir gazın kısmi basıncındaki değişiklik sadece atmosfer basıncındaki 

değişikliğe bağlıdır ve yükseklik artışı ile doğru orantılı olarak azalır. Yüksekliğin artmasıyla 

birlikte kısmi oksijen basıncında yani oksijen molekülleri yoğunluğunda (PO2) oluşan azalma, 

hemoglobin saturasyonu ve dolayısıyla O2 taşınmasında doğrudan etkiye sahip olarak kandan 

dokulara O2 taşınmasını engelleyen düşük bir basınç gradyanına neden olur. Düşük atmosfer 

basıncı, düşük PO2 anlamındadır ve bu durum akciğerlerden O2’nin pulmoner difüzyonunu ve 

dokulara O2 taşınmasını sınırlar. Havadaki düşük PO2’ye hipoksi denirken, kanda ortaya çıkan 

düşük kısmı oksijen basıncına ise hipoksemi denir (Hoffman, 2002; Powers ve Howley, 2007; 

Plowman ve Smith, 2011; Kenney ve ark., 2012). 

Yükseklik terimi genellikle 1500 metre üzerindeki yükseklikleri belirtir. Çünkü bu yükseltinin 

altında egzersiz yapıldığında performansın çok fazla olumsuz etkilenmediği belirtilir (Kenney 

ve ark., 2012). Dünyada 40 milyondan fazla insan deniz seviyesinin üzerindeki 3048 ila 5486 

metre arasındaki karasal yüksekliklerde yaşar, çalışır ve dinlenir. Bu yükseklikler genellikle 

yüksek rakım olarak kabul edilir. Kişi hareketsiz kalsa bile, aklimatize (yükseltiye alışma ya 

da uyum) olmayan birey bu yüksekliğe uzun süre maruz kaldığında, ortamda normalin altında 

bir oksijen basıncı olduğundan, bireyin ölümüne neden olabilir. Orta seviye yüksekliğe maruz 

kalmanın bile fizyolojik zorluğu, fiziksel aktiviteler esnasında kolayca anlaşılır (McArdle ve 

ark., 2010). Bu yüzden, hipobarik bir ortama (hava basıncının düşük olduğu) akut yanıt atletik 

performansı olumsuz etkileyen değişikliklere neden olabilir (Hoffman 2002). Yüksek rakımda 

çevre koşullarında meydana gelen değişiklikleri dikkate aldığımızda, insanlarda dinlenme ve 

egzersiz anında fizyolojik fonksiyonlarda değişiklik olması şaşırtıcı değildir. Yükselti artışıyla 

PO2'de meydana gelen azalmadan dolayı alveoller ve pulmoner dolaşım arasında O2 transferi 

için benzer azalma olacaktır. Bu durum, kandaki O2 satürasyonu ve O2 taşıma kapasitesinin 

azalmasına yol açar ve böylece bireyin PO2’deki bu düşüşü tersine çevirmesi için belli bir süre 
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daha fazla soluması gerekir (ventilasyonu artırmak). Dokulara daha fazla kan ve böylece daha 

fazla O2 verebilmek için kalp atım hızı ve dolayısıyla kalp debisi artar. Bu durum egzersiz ve 

dinlenmede gerçekleşir. Maksimal egzersizde, deniz seviyesine göre hem kalp atım hızı hem 

de atım hacmi azalır ve bu durum maksimal oksijen alımında düşüşe katkı sağlar. Yükseltiye 

maruz kalma ile O2 dağıtımında azalma dikkate alındığında egzersiz ve dinlenmede anaerobik 

metabolizmada artış görmek şaşırtıcı olmaz. Yüksek rakımda, maksimal egzersizde kan laktat 

üretimi azalır (Birch ve ark., 2005). Bu çalışmanın amacı, yükseltinin anaerobik performans 

üzerindeki etkilerinin araştırılmasıdır. 

 

YÖNTEM 

Yapılan bu çalışmada, tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modeli, geçmişte ya da halen var 

olan bir durumu, var olduğu şekliyle tanımlamayı amaçlayan bir yöntemdir.  

 

BULGULAR 

Mesafe koşuları ve kros kayağı gibi aerobik enerji kullanımına dayanan branşlarda maksimal 

oksijen alımında (VO2max) yükseltiden kaynaklanan azalmadan dolayı, performansın azaldığı 

bilinen bir gerçektir. Yükselti ne kadar fazla ise uzun yarışmalardaki bozulma da o kadar fazla 

olur (Lundby, 2012). Sürat pateni ve pist bisikleti gibi hızın koşu hızından daha fazla olduğu 

branşlarda hava yoğunluğu azaldığından, performansta daha fazla artış meydana gelir (Powers 

ve Howley, 2007). Yükseltinin kısa, orta ve uzun mesafe yarışmalarındaki koşu değerleri ve 

performans değişimi tablo 1’de verilmiştir. Tablo incelendiğinde, 1500 m koşusu haricindeki 

tüm uzun mesafe yarışlarında performansta düşüş olduğu görülürken, kısa mesafe koşularında 

ise performansın olumsuz etkilenmediği ve hatta performansta bir artış olduğu görülür. Ayrıca 

Mexico Olimpiyatlarında kısa mesafe koşularının yanında atma, atlama ve ağırlık kaldırma 

gibi diğer anaerobik yapıdaki branşlar da yükseltiden olumsuz etkilenmemiş ve hem erkekler 

hem de kadınlarda birçok anaerobik branşta dünya ve olimpiyat rekoru kırılmıştır. Dickinson 

ve ark., (1966) tarafından yapılan bir çalışmada, 2300 metredeki hava yoğunluğunda % 24'lük 

bir azalmadan kaynaklanan hava direncindeki azalmanın gülle atma, çekiç atma, cirit atma ve 

disk atma gibi branşlarda atış mesafesini söylenen sıraya göre 6 cm, 53 cm, 69 cm ve 162 cm 

artırdığı rapor edilmiştir. Peronnet ve ark., (1991) ise sprint performansının (60 m, 100 m, 200 

m ve 400 m) hava direncinin azalması ve anaerobik metabolizmaya bağlı olmasından dolayı, 

yükselti ile birlikte sprint zamanlarında azalma meydana gelebileceğini ileri sürmüşlerdir. 

 

Tablo 1. 1964 ve 1968 Olimpiyat Oyunlarında Kısa, Orta ve Uzun Mesafe Koşularındaki 

Performans Değişimi (Powers ve Howley, 2007). 

Olimpiyat 

Oyunları  

Erkekler  Kadınlar  

100 m 200 m     400 m 800 m 100 m 200 m 400 m 800 m 

1964 (Tokyo) 10.0 20.3 45.1 1:45.1 11.4 23.0 52.0 2:1.1 

1968 (Mexico 

City) 

9.9 19.8 43.8 1:44.3 11.0 22.5 52.0 2:0.9 

% Değişim + 1.0 + 2.5 + 2.9 + 0.8 + 3.5 + 2.2. 0 + 0.2 
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 Erkekler  

Olimpiyat 

Oyunları 

1500 m 3000 m 5000 m 10000 m Maraton  50000 m Yürüyüş 

1964 (Tokyo) 3:38.1 8:30.8 13:48.8 28:24.4 2:12:11.2 4:11:11.2 

1968 (Mexico 

City) 

3:34.9 8:51.0 14:05.0 29:27.4 2:20:26.4 4:20:13.6 

% Değişim % 1.5 - 3.9 - 1.9 - 3.7 - 6.2 - 3.6 

 

SONUÇ 

Sonuç olarak, yükseltinin aerobik performans üzerinde olumsuz bir etkisi olmasına rağmen, 

anaerobik performans üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi yoktur. Ayrıca yükseltinin artması 

ile hava direncinde azalma meydana geldiğinden atma, atlama, sprint ve ağırlık kaldırma gibi 

kısa süreli anaerobik tarzdaki spor branşlarında performans artışı meydana gelmektedir.  
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ÖZET 

AMAÇ: Fleksör tendon hasarları elin en sık görülen yaralanmalarındandır ve yaralanma 

sonrası tendonların cerrahi girişim olmadan iyileşmesi zordur. Diğer yandan cerrahi girişim 

sonrası oluşan skar dokusu onarılan tendonları yapıştırarak eklem hareketini kısıtlayabilir. Bu 

dönemde uygulanan rehabilitasyon iyileşme sürecinde önemli rol oynamaktadır. Biz de 

kliniğimize ameliyat sonrası geç dönemde başvuran bu olgu sunumu ile el tendon onarımları 

sonrasında erken rehabilitasyon önemini vurgulamayı amaçladık. 

OLGU SUNUMU: Sol el başparmak fleksör pollisis longus (FPL) kesisi sonrası 3 kez 

operasyon geçiren 28 yaşında kadın hasta sol el başparmak interfalangeal (İF) eklemde hareket 

kısıtlığı şikayetiyle kliniğimize başvurdu. İlk operasyonu tendon kesisinden 3 ay sonra olan ve 

FPL tendonu primer onarıma uygun bulunmayan hastaya ilk ameliyatında Hunter protezi 

uygulanmış. 5 ay sonra yapılan 2.operasyonda hunter protezinin disloke olduğu tespit edilip 

tekrar yerine yerleştirilmiş. 4 ay sonra 3. ve son operasyonda FPL grefti için palmaris longus 
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ve plantaris kas tendonları uygun bulunmayınca sağ el 3.parmak FDS tendonu ulnar tarafından 

greft alınıp sol el zon 1-5 arasında FPL uçlarına yerleştirilmiş. Kliniğimize başvurduğunda 

ameliyat sonrası 1.ayında olan hastanın giriş muaynesinde; sol el başparmak İF fleksiyonu, aktif 

20 derece, pasif 25 derece tespit edildi. Ekstansiyon kısıtlılığı yoktu. Kavrama gücü Jamar el 

dinamometresi ile sağda 14 kilogram (kg), solda 6 kg; lateral pinch sağda 5,5 kg, solda 3 kg 

ölçüldü. 1.web aralığı sağda 100 solda 60 dereceydi. Hastaya pasif fleksiyonu artırmak amaçlı 

dinamik atel uygulandı. Toplamda 30 seans fizik tedavi uygulanan hastanın güncel 

muayenesinde; sol İF fleksiyonu aktif 25°, pasif 30° ölçüldü. 1.web aralığı 65°, kavrama gücü 

solda 10 kg, lateral pinch 5 kg tespit edildi. 

SONUÇ: Tendon yaralanmalarında tendonun iyileşmesi için cerrahi onarım sonrası atelleme 

ve tekrar kayabilmesi için uygulanan erken rehabilitasyonun önemi çok büyüktür. Erken 

rehabilitasyonun hastaların normal günlük yaşam aktivitelerine erişmesini kolaylaştıracağı 

akılda bulundurulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: El cerrahisi, fleksör tendon hasarı, fleksör pollisis longus, hunter protezi, 

sekonder onarım, rehabilitasyon 

 

ABSTRACT 

PURPOSE: Flexor tendon injuries are one of the most common injuries of the hand and it is 

difficult for tendons to heal after injury without surgical intervention. On the other hand, scar 

tissue formed after surgical intervention may adhere to the repaired tendons and restrict joint 

movement. Rehabilitation applied during this period plays an important role in the recovery 

process. We aimed to emphasize the importance of early rehabilitation after hand tendon repairs 

with this case report who applied to our clinic in the late postoperative period. 

CASE REPORT: A 28-year-old female patient, who underwent three operations after a rupture 

of the left thumb FPL, was admitted to our clinic with the complaint of limitation of motion in 

the left thumb interphalangeal (IP) joint. Hunter prosthesis was applied to the patient whose 

first operation was 3 months after the tendon incision and whose FPL tendon was not suitable 

for primary repair. In the second operation performed 5 months later, the hunter prosthesis was 

found to be dislocated and it was placed back in place. After 4 months, in the third and last 

operation, when the palmaris longus and plantaris muscle tendons were not suitable for the FPL 

graft, the right hand third finger FDS tendon was grafted from the ulnar side and placed at the 

FPL ends of the left hand zone 1-5. In the entrance examination of the patient who was 1 months 

after the surgery when he applied to our clinic; Left hand thumb IF flexion, active 20 degrees, 

passive 25 degrees were detected. There was no limitation of extension. Grip strength with 

Jamar hand dynamometer 14 kilograms (kg) on the right, 6 kg on the left; lateral pinch measured 

5.5 kg on the right and 3 kg on the left. The 1st web range was 100 degrees on the right and 60 

degrees on the left. Dynamic splint was applied to the patient to increase passive flexion and 

was included in the rehabilitation program. In the current examination of the patient, who 

underwent a total of 30 sessions of physical therapy; left IP flexion was measured 25° active 

and 30° passively. The first web interval was 65°, the grip strength was 10 kg on the left, and 

the lateral pinch was 5 kg. 

RESULT: In tendon injuries, splinting after surgical repair for the healing of the tendon and 

early rehabilitation for re-gliding are of great importance. It should be kept in mind that early 

rehabilitation will facilitate patients' access to normal activities of daily living. 

Keywords: Flexor tendon injury, flexor pollicis longus, hand surgery, hunter prosthesis, 

rehabilitation 
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GİRİŞ 

Fleksör tendon hasarları elin en sık görülen yaralanmalarındandır ve yaralanma sonrası 

tendonların cerrahi girişim olmadan iyileşmesi zordur. Diğer yandan cerrahi girişim sonrası 

oluşan skar dokusu onarılan tendonları yapıştırarak eklem hareketini kısıtlayabilir. Bu dönemde 

uygulanan rehabilitasyon iyileşme sürecinde, en önemlisi de tendon hareketinde önemli rol 

oynamaktadır (1). Biz de kliniğimize ameliyat sonrası geç dönemde başvuran bu olgu sunumu 

ile el tendon onarımları sonrasında erken rehabilitasyon önemini vurgulamayı amaçladık. 

 

OLGU SUNUMU 

Sol el başparmak fleksör pollisis longus (FPL) kesisi sonrası 3 kez operasyon geçiren 28 

yaşında hipotiroidi tanılı kadın hasta sol el başparmak interfalangeal (İF) eklemde hareket 

kısıtlığı şikayetiyle kliniğimize başvurdu. İlk operasyonu tendon kesisinden 3 ay sonra olan bu 

sürede primer sutür ile takip edilen hastanın FPL tendonu primer onarıma uygun görülmemiş. 

2 aşamalı onarım planlanıp Zon T2-5 arasına Hunter protezi uygulanmış. 5 ay sonra yapılan 

2.operasyonda hunter protezinin disloke olduğu tespit edilip protez tekrar yerine yerleştirilmiş. 

4 ay sonra 3. ve son operasyonda FPL grefti için palmaris longus ve plantaris kas tendonları 

uygun bulunmayınca sağ el 3.parmak fleksör digitorum superficialis tendonu ulnar tarafından 

greft alınıp sol el zon 1-5 arasında FPL uçlarına yerleştirilmiş (Resim 1,2). Kliniğimize ilk 

başvurusu birinci operasyonundan 1 ay sonra olan, o dönemde 20 seans rehabilitasyon 

uygulanan hasta 3. ameliyatından 1 ay sonra tekrar kliniğimize başvurdu. Hastanın giriş 

muaynesinde; sol el başparmak İF fleksiyonu, aktif 20 derece, pasif 25 derece tespit edildi. 

Ekstansiyon kısıtlılığı yoktu. Kavrama gücü Jamar el dinamometresi ile sağda 14 kilogram (kg), 

solda 6 kg; lateral pinch sağda 5,5 kg, solda 3 kg ölçüldü. 1.web aralığı sağda 100 solda 60 

dereceydi. Hastaya pasif fleksiyonu artırmak amaçlı dinamik atel uygulandı ve rehabilitasyon 

programına alındı (Resim 3). Toplamda 30 seans fizik tedavi uygulanan hastanın güncel 

muayenesinde; sol İF fleksiyonu aktif 25°, pasif 30° ölçüldü. 1.web aralığı 65°, kavrama gücü 

solda 10 kg, lateral pinch 5 kg tespit edildi. 

 

 

Resim 1: Hastanın palmaris longus tendonu için kesisi                  Resim 2: Hastanın plantaris tendonu için kesis 
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SONUÇ  

Hastamızın rehabilitasyon sürecini negatif yönde etkileyen geç ve sekonder cerrahi 

uygulanması sebebiyle fonksiyonel gelişimi yavaş ilerlemekte olup hastanın dinamik atel 

uygulaması ile poliklinik takibi devam etmektedir. 

Flexör tendon yaralanmaları sonrası rehabilitasyon uygulamalarının temel amacı, ağrı ve 

ödemin kontrolü, doku iyileşmesinin hızlandırılması, skar tedavisi, muskulotendinöz ünitenin 

güçlendirilmesi ve fonksiyonel aktivitelerin geliştirilmesidir (2). El fonksiyonlarında önemli bir 

yere sahip olan FPL tendonunun yaralanmalarında erken dönemde primer cerrahi sonrası 

atelleme ve tendon kayabilmesi için uygulanan erken rehabilitasyonla çok iyi fonksiyonel 

sonuçlar elde edilmektedir (3). Yapılan çalışmalar iki aşamalı FPL rekonstrüksiyonunun 

sonuçlarının primer onarım kadar etkili olmadığını ve mümkün olduğunda primer onarımın 

gerekliliğini vurgulamaktadır (4). Rehabilitasyon ile eklem hareketinin arttığı, skarlaşmanın 

önlendiği, fonksiyonel durumun artırıldığı, hastanın mesleki ve rekreasyonel faaliyetlerini 

yeniden kazandığı akılda bulundurulmalıdır (5). 
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ÖZET 

Günümüzde çalışanların kontrol odakları ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki birçok 

çalışmayla ortaya konulmuştur. İçsel ve dışsal olarak iki ayrı faktör altında değerlendirilen 

kontrol odağı, bireylerin kişisel özelliklerinin yaşamlarına olan etkisine ilişkin yaptıkları 

yüklemeleri ifade etmektedir. İç kontrol odağına sahip bireyler davranışlarının kendileri ile 

ilgili sonuçları etkilediğine inanırken, dış kontrol odağına sahip bireyler bu tür sonuçların 

öngörülemez veya şans eseri olduğunu düşünmektedirler. Bununla birlikte çalışanların 

örgütlerine olan bağlılık düzeyleri araştırılan başlıca konuların başında gelmektedir. Bu 

kapsamda örgütsel bağlılık ölçeği yardımıyla yapılan çalışmalarda örgütsel bağlılığın, duygusal 

bağlılık, normatif bağlılık ve devam bağlılığını içeren üç boyutlu bir yapıya sahip olduğu 

görülmektedir. Duygusal bağlılık, çalışanın bir organizasyona bağlılığını ve özdeşleşmesini 

temsil etmektedir. Normatif bağlılık ise, örgütte çalışmaya devam etmek için ahlaki 

yükümlülüğü ifade etmektedir. Son olarak, devam bağlılığı, çalışanların kurumdan ayrılmanın 

maliyeti çok yüksek olduğu için kurumda kalma derecesini gösterir. Yapılan bu çalışmada 

kamu çalışanlarının örgütsel bağlılık düzeyleri ve bunun alt boyutları ile içsel ve dışsal kontrol 

odakları arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığı incelenmiştir. Bununla birlikte bireylerin 

örgütsel bağlılık düzeylerinin ve alt boyutlarının demografik özelliklere göre farklılık gösterip 

göstermediği araştırılmıştır. Bu amaçla çevrim içi anket yöntemiyle 200 bireye ulaşılarak veri 

toplama aşaması tamamlanmış, yapılan kanonik korelasyon analizi sonucunda örgütsel bağlılık 

düzeyinin alt boyutları ile içsel ve dışsal kontrol odakları arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu 

ve örgütsel bağlılık düzeyi ve boyutlarının kontrol odaklarına göre farklılaştığı ortaya çıkmıştır. 

Örgütsel bağlılık düzeyi ve boyutlarının demografik özelliklere göre farklılık gösterip 

göstermediği incelendiğinde ise cinsiyet ve yaşa göre herhangi bir farklılığın olmadığı 

görülmüştür. Buna karşın alt boyutlardan Duygusal Bağlılık boyutunun gelir seviyesi ve iş 

deneyimi değişkenlerine göre, Devam Bağlılığı boyutunun da eğitim düzeyi, medeni durum ve 

iş deneyimi değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği görülmüştür.  Son olarak 

Normatif Bağlılık boyutunun medeni durum ve iş deneyimi değişkenlerine göre anlamlı bir 

farklılık gösterdiği ortaya çıkmıştır. Bu çalışmanın örgüt yöneticileri ve politika yapıcılarının 

kamu çalışanlarının kontrol odakları ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkiyi anlamalarına 

katkıda bulunacağı düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Kontrol odağı, Örgütsel bağlılık, Kanonik korelasyon analizi, t-testi, 

ANOVA. 
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ABSTRACT 

Today, the relationship between employees' locus of control and their organizational 

commitment has been demonstrated by many studies. The locus of control, which is evaluated 

under two separate factors, internal and external, refers to the attributions that individuals make 

regarding the impact of their personal characteristics on their lives. While individuals with an 

internal locus of control believe that their behavior affects their results, individuals with an 

external locus of control think that such results are unpredictable or by chance. In addition, the 

level of commitment of employees to their organizations is one of the main topics investigated. 

In this context, in the studies conducted with the help of the organizational commitment scale, 

it is seen that organizational commitment has a three-dimensional structure that includes 

affective commitment, normative commitment and continuance commitment. Affective 

commitment represents the employee's commitment and identification with an organization. 

Normative commitment refers to the moral obligation to continue working in the organization. 

Finally, continuance commitment indicates the degree to which employees remain with the 

organization because the cost of leaving the organization is very high. In this study, it was 

examined whether there is a significant relationship between the organizational commitment 

levels of public employees and its sub-dimensions and internal and external locus of control. In 

addition, it was investigated whether the organizational commitment levels and sub-dimensions 

of individuals differ according to demographic characteristics. For this purpose, 200 individuals 

were reached with the online survey method, and the data collection phase was completed, and 

as a result of the canonical correlation analysis, it was revealed that there was a significant 

relationship between the sub-dimensions of the organizational commitment level and internal 

and external locus of control, and the level and dimensions of organizational commitment 

differed according to the locus of control. When examining whether the level and dimensions 

of organizational commitment differ according to demographic characteristics, it was observed 

that there was no difference according to gender and age. On the other hand, it was observed 

that the Affective Commitment dimension differed significantly according to the income level 

and work experience variables, and the Continuance Commitment dimension showed a 

significant difference according to the education level, marital status and work experience 

variables. Finally, it was revealed that Normative Commitment dimension showed a significant 

difference according to marital status and work experience variables. It is thought that this study 

will contribute to organizational managers and policy makers' understanding of the relationship 

between public employees' locus of control and their organizational commitment. 

Keywords: Locus of control, Organizational commitment, Canonical correlation analysis, t-

test, ANOVA 

 

GİRİŞ 

Kamu kurumu ve özel kuruluşların faaliyet gösterdikleri alanlarda etkili ve verimli olmaları 

çalışanlarının bilgi, beceri ve yetkinliğine bağlıdır. Fakat çalışanların bu özelliklere sahip 

olması kurum ve kuruluşların tek başına hizmet kalitesinin artması ve sürdürülebilir rekabet 

avantajı elde etmesi için yeterli değildir. Bunlar dışında, çalışanların beşerî yönlerinden olan 

davranış ve duygularıyla ilişkili faktörler de etkili ve verimli olmalarında önemli rol 

oynamaktadır (Ozcelik vd., 2008;). Öte yandan, aynı iş yerinde çalışan iki kişinin işe yönelik 

tutumları ya da iş yerinde karşılaştıkları bir soruna verdikleri tepki birbirinden tamamen farklı 

olabilmektedir. Çalışanların aynı iş ya da olaya gösterdikleri davranışların birbirinden farklı 

olmasında çeşitli etmenler bulunmaktadır. Bu doğrultuda gerek çalışanların etkili ve verimli 

çalışıp firmaya değer katması (Rahim ve Malik, 2010) gerekse çalışılan organizasyona yönetik 

tutum ve çalışma ortamında karşılaşılan güçlüklerin üstesinden gelmeyi etkileyen kaynaklardan 
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biri çalışanların kontrol odağıdır (Reed vd., 1994). Sosyal öğrenme teorisinden insanların 

başlarına gelenleri ya kendileri ya da çevre gibi dış faktörler tarafından kontrol ediliyor olarak 

nitelendirdiklerini belirten ve bunu kontrol odağı olarak adlandıran Rotter bu doğrultuda insan 

davranışlarını yönlendiren temel faktörlerden birinin kontrol odağı olduğunu (Rotter, 1966) 

belirtmiştir. Kontrol odağı kişinin herhangi bir durum karşısında gösterdiği davranışın ya da 

nasıl davranmasıyla ilgili verdiği kararın belirleyecilerinden birinin; kendi kişisel davranışları 

veya dış güçler tarafından kontrol edilip edilmediğine ilişkin geliştirdiği beklentiler olarak 

tanımlanmaktadır (Spector, 1982). Bir diğer ifadeyle genel çerçevede kontrol odağı, insanların 

günlük hayatta sahip oldukları tutum ve deneyim üzerinde kontrol sahibi olup olmadıklarına 

inanmalarıyla ilişkili bir kavramdır. Kısaca, bir kişinin karar verme yeteneğinin nasıl ya da 

neyden etkilendiğinin temsili bir ölçüsüdür. Bu kapsamda, bireylerin kişisel özelliklerinin 

yaşamlarına olan etkisine ilişkin yaptıkları yüklemeler içsel kontrol odağı veya dışsal kontrol 

odağı olarak iki ayrı faktör altında değerlendirilmektedir. İç kontrol odağına sahip bireyler 

davranışlarının kendileri ile ilgili sonuçları etkilediğine inanırken, dış kontrol odağına sahip 

bireyler bu tür sonuçların öngörülemez veya şans eseri olduğunu düşünmektedirler.  

Bir diğer kurumsal performansa ve çalışanların işlerine yönelik gösterdikleri davranışlarda 

etkili olan değişkenlerden biri örgütsel bağlılıktır. Mowday vd. (1979) örgütsel bağlılığı, 

bireyin kendisini çalıştığı örgütle özdeşleştirme ve bu örgüte göreceli katılma derecesi olarak 

tanımlamaktadır. Bir kurum ya da kuruluştaki çalışanların örgütsel bağlılık düzeylerinin yüksek 

olması başta çalışanların örgütün misyon ve vizyonunu benimsemeleri, çalıştıkları kurumda 

özveri ve gayretle işlerini yapmaları, dayanışma ve yardımlaşma içerisinde örgütün diğer 

bileşenleriyle uyumlu çalışmaları ve örgüt kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlar 

(Sayan ve Güney, 2019). Bu durum ise hem olumlu örgüt iklimine katkıda bulunur beraber 

beraber örgütün kendisinin ve örgüt içindeki çalışanların devamlılığına pozitif yansır. Örgütsel 

bağlılık öneminden dolayı gerek yabancı gerekse yerli literatürde sıklıkla çalışılan bir konu 

olmuş ve olmaya devam etmektedir. Bu doğrultuda örgütsel bağlılık literatürünün gelişimine 

kişilerin çalıştığı kuruma bağlılığını hangi yönde gösterdiği üzerine önemli çalışmalarda 

bulunan Mowday vd. (1979) dışında Meyer ve Allen (1997) örgütsel bağlılığın  duygusal, 

normatif ve devam bağımlılığı olmak üzere üç boyutunu tanımlayarak alanyazına oldukça 

büyük katkıda bulunmuştur. Duygusal bağlılık, çalışanların örgütlerine duygusal olarak 

bağlanmaları, örgütleriyle kendilerini özdeşleştirmeleri ve katılımlarını ifade ederken; normatif 

bağlılık bireyin örgütte kalması gerektiğini hissetmesinden doğan bağlılık; devam bağlılığı ise 

bireyin örgütten ayrılması durumunda bunun örgüte  olacak maliyetini düşünmesiyle ortaya 

çıkan bağlılık  türüdür  (Ada vd., 2008). Duygusal bağlılığı yüksek olan bireyler kendi istekleri 

ile bir örgütte çalışmaya devam ederler.  Normatif bağlılığı yüksek olan çalışanlar, mevcut 

işverenleri için çalışmaya devam etme görev ve sorumluluğuna sahip olduklarına inanırlar. 

Devam bağlılığı temelinde örgütlerine esasen bağlı olan çalışanlar, mevcut işverenlerinden 

ayrılmaları halinde örgüte yatırdıkları yatırımın (örneğin zaman, enerji) “kaybedileceğini” 

düşündükleri için işlerinde kalırlar ve organizasyon dışındaki iş seçeneklerini sınırlı olarak 

değerlendirirler. İşyerinde performans ve çeşitli üretken davranışlarla (örneğin, ekstra rol, 

örgütsel vatandaşlık davranışları, işe devam etme) pozitif olarak ilişkili olan duygusal ve 

normatif bağlılıkla karşılaştırıldığında, birkaç çalışma, devam bağlılığının genellikle bu aynı 

değişkenlerle olumsuz bir şekilde ilişkili olduğunu göstermiştir. Sonuç olarak, yönetimsel bir 

bakış açısından, devam bağlılığı genellikle duygusal ve normatif bağlılıktan daha az arzu edilir 

olarak kabul edilmektedir. 

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Literatürde kontrol odağı ve örgütsel bağlılıkla ilgili çeşitli araştırmalar bulunmaktadır. 

Literatürde kontrol odağı ve örgütsel bağlılık arasında önemli düzeyde ilişki bulunduğu çeşitli 
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çalışmalar sonucu bulmuştur (örneğin Luthans vd., 1987; Furnham vd., 1994). Bu iki 

değişkenin birbiriyle ilişkisini ortayan koyan bazı çalışmalar yakından incelenirse aralarındaki 

ilişki ve bu ilişkinin yönü, boyutu ve diğer değişkenlerle ilişkisinin daha iyi anlaşılmasına 

katkıda bulunulmuş olur. Coleman vd. (1999) araştırmalarında kontrol odağı ve örgütsel 

bağlılık ilişkisinin bağlılık türüyle bir ilgisinin olup olmadığını incelemiştir. Kanada’nın bir 

bölgesindeki devlet kurumu çalışanlarından araştırma verileri toplanmıştır. Araştırma sonuçları 

kontrol odağı ve örgütsel bağlılık arasında önceki araştırmalarla benzer olarak anlamlı bir ilişki 

olduğunu göstermiştir. Spesifik olarak, kontrol odağı ve duygusal bağlılık arasında negatif bir 

ilişkiye ulaşılırken kontrol odağı ve devam bağlılığı arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur. 

Fakat yaş, eğitim düzeyi ve kıdem değişkenleri kontrol değişkeni olarak alındığında kontrol 

odağı ile devam bağlılığı arasındaki ilişki negatif olarak değişmiştir. Son olarak, önceki 

araştırmalarda belitilen dışsal kontrol odaklı çalışanların kuruluşlarına daha az bağlı oldukları 

sonucu yerine onların içsel kontrol odaklı çalışanlarının kuruma bağlılıklarından farklı bir 

şekilde bulundukları kuruma bağlı oldukları sonucu elde edilerek vurgulanmıştır. Seçgin ve 

Özyer (2016) yaptıkları çalışmada Ankara ilinde faaliyet gösteren dört ve beş yıldızlı otellerde 

kontrol odağı,  örgütsel bağlılık ve personel güçlendirme ilişkisini incelemiştir. Araştırma 

sonucunda kontrol odağının, örgütsel bağlılık ve personel güçlendirme üzerinde pozitif anlamlı 

bir etkiye neden olduğu bulunmuştur. Bununla beraber, personel güçlendirme değişkeninin de 

örgütsel bağlılığa pozitif yönde bir etkisinin olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca, araştırmanın ana 

amacı olan aracılık rolü sonucuna bakıldığında, araştırma modelinde aracı değişken olan 

personel güçlendirme değişkeninin, kontrol odağı ile  örgütsel bağlılık arasında tam aracılık 

yaptığı saptanmıştır. Demirel (2017) çalışmasında bir fabrika çalışanlarının kontrol odağı ile 

örgütsel bağlılığı arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Bu amaçla çalışmada,  Rotter’ın iç dış kontrol 

odağı ölçeğininin Türkçe’ye uyarlanmış formu ile Meyer ve Allen (1991)’nin Örgütsel bağlılık 

ölçeği kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre kontrol odağı ve örgütsel bağlılığın hem genel 

hem de ölçeklerin alt boyutları arasında anlamlı düzeyde bir ilişki olduğu, yüksek kontrol 

odağına sahip çalışanların dış kontrol odaklı oldukları, kontrol odağı ve örgüttsel bağlılığın 

çalışanların eğitim ve cinsiyet gibi demografik özelliklerine göre bir farklılık göstermediği ama 

medeni durum ve yaş gruplarına göre bazı alt boyutlarda farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. 

Khushk (2019) araştırmasında iç ve dış kontrol odağı ile örgütsel bağlılığın çalışan performansı 

üzerindeki etkisini incelemiştir. Pakistan'da bir hizmet endüstrisinde yürütülen çalışma 

sonuçlarına göre çalışanlardan içsel kontrol odaklı olanlar, çalışan performansı için örgütsel 

bağlılığın zorunlu olduğunu belirtimişlerdir. Çalışanlardan dışsal kontrol odaklı olanlar ise 

çalışan performansı için örgütsel bağlılığa sahip olma zorunluluğunun olması gerekmediklerini 

ifade etmiştir. Bu doğrultuda içsel kontrol odaklı çalışanların her türlü sorumluluk ve güçlüğü 

göze alarak örgüt hedeflerini gerçekleştirmeye çalıştıkları, dışsal odaklı olanların ise örgüt 

hedeflerini gerçekleştirmek için dışsal bir uyaranla harekete geçtikleri saptanmıştır. 

 

Örgütsel Bağlılık  

Çalışanların örgütlerine olan bağlılık düzeyleri araştırılan başlıca konuların başında 

gelmektedir. Bu kapsamda geliştirilen örgütsel bağlılık ölçeği yardımıyla yapılan çalışmalarda 

örgütsel bağlılığın, duygusal bağlılık, normatif bağlılık ve devam bağlılığını içeren üç boyutlu 

bir yapıya sahip olduğu görülmektedir. Duygusal bağlılık, çalışanın bir organizasyona 

bağlılığını ve özdeşleşmesini temsil etmektedir. Duygusal bağlılığı yüksek olan bireyler kendi 

istekleri ile bir örgütte çalışmaya devam ederler. Normatif bağlılık ise, örgütte çalışmaya devam 

etmek için ahlaki yükümlülüğü ifade etmektedir. Normatif bağlılığı yüksek olan çalışanlar, 

mevcut işverenleri için çalışmaya devam etme görev ve sorumluluğuna sahip olduklarına 

inanırlar. Son olarak, devam bağlılığı, çalışanların kurumdan ayrılmanın maliyeti çok yüksek 

olduğu için kurumda kalma derecesini gösterir. Devam bağlılığı temelinde örgütlerine esasen 
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bağlı olan çalışanlar, mevcut işverenlerinden ayrılmaları halinde örgüte yatırdıkları yatırımın 

(örneğin zaman, enerji) “kaybedileceğini” düşündükleri için işlerinde kalırlar ve organizasyon 

dışındaki iş seçeneklerini sınırlı olarak değerlendirirler. 

İşyerinde performans ve çeşitli üretken davranışlarla (örneğin, ekstra rol, örgütsel vatandaşlık 

davranışları, işe devam etme) pozitif olarak ilişkili olan duygusal ve normatif bağlılıkla 

karşılaştırıldığında, birkaç çalışma, devam bağlılığının genellikle bu aynı değişkenlerle 

olumsuz bir şekilde ilişkili olduğunu göstermiştir. Sonuç olarak, yönetimsel bir bakış açısından, 

devam bağlılığı genellikle duygusal ve normatif bağlılıktan daha az arzu edilir olarak kabul 

edilmektedir. 

 

Kontrol Odağı 

İçsel ve dışsal olarak iki ayrı faktör altında değerlendirilen kontrol odağı, bireylerin kişisel 

özelliklerinin yaşamlarına olan etkisine ilişkin yaptıkları yüklemeleri ifade etmektedir. İç 

kontrol odağına sahip bireyler davranışlarının kendileri ile ilgili sonuçları etkilediğine 

inanırken, dış kontrol odağına sahip bireyler bu tür sonuçların öngörülemez veya şans eseri 

olduğunu düşünmektedirler.  

Kontrol odağının bir kişinin dünyaya ilişkin geniş beklentisinden kaynaklandığı öne 

sürülmektedir. Kendi çabalarını ödüllendiren bireyler, kendilerini kendileriyle ilgili 

sonuçlardan sorumlu olarak görmeye başlayarak iç kontrol odağı geliştirirken; bir eylem 

seyrinde ısrar eden ancak başarılı olamayan bireyler dış kontrol odağını geliştirmektedirler. İç 

veya dış kontrol odağı kavramının merkezinde, bireylerin davranışlarının kişisel alaka 

sonuçlarını etkilediğini hissetme derecesi yer almaktadır. 

 

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli ve Hipotezler 

Yapılan bu çalışmada kamu çalışanlarının örgütsel bağlılık düzeyleri ve bunun alt boyutları ile 

içsel ve dışsal kontrol odakları arasındaki ilişkisi incelenmiştir. Araştırmanın kamu çalışanları 

nezdinde yapılması çalışmayı özgün kılmaktadır. Kontrol odağının bağımsız, örgütsel bağlılık 

düzeyi ve alt boyutlarının ise bağımlı değişken olduğu çalışmanın modeli şu şekildedir: 

 

Şekil 1. Araştırma Modeli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrol Odağı 

Örgütsel Bağlılık 

Demografik Değişkenler 
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Araştırmada kurulan hipotezler ise şu şekildedir: 

H1: Kamu çalışanlarının örgütsel bağlılık düzeyleri ve bunun alt boyutları demografik 

değişkenlere göre farklılık göstermektedir. 

H2: Kamu çalışanlarının örgütsel bağlılık düzeyleri ve bunun alt boyutları ile içsel ve dışsal 

kontrol odakları arasında ilişki vardır. 

 

Evren ve Örneklem  

Araştırmanın evreni olarak Türkiye’deki kamu çalışanları; örneklem grubu olarak da Düzce 

ilinde bulunan kamu çalışanları seçilmiştir. Kolayda örnekleme yöntemi ile ulaşılan 200 kamu 

çalışanına online anket tekniği kullanılarak veri toplama işlemi tamamlanmıştır.  

 

Veri Toplama Araçları 

Demografik Özellikler Formu 

Araştırmaya katılan bireylerin demografik özelliklerini belirlemek ve ölçekleri bu demografik 

değişkenlere göre incelemek amacıyla 6 sorudan oluşan bir form hazırlanmıştır. Bu formda 

katılımcıların cinsiyeti, yaşı,  eğitim düzeyi, gelir seviyesi ve iş deneyimi ile ilgili çoktan 

seçmeli sorular yöneltilmiştir. 

 

Örgütsel Bağlılık Ölçeği 

Meyer ve Allen (1997) tarafından geliştirilen üç bileşenli bağlılık modeli, işyeri bağlılığı 

araştırmalarında kullanılan etkin bir model olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlılık modeli, 

araştırmacılar tarafından işten ayrılma ve vatandaşlık davranışları, iş performansı, devamsızlık 

ve geç kalma gibi önemli çalışan sonuçlarını tahmin etmek için kullanılmıştır (Meyer ve 

diğerleri, 2002). Örgütsel bağlılığın çalışanlar tarafından duygusal, normatif ve devamlılık 

örgütsel bağlılığını kapsayan eşzamanlı üç fikir olarak deneyimlendiği öne sürülmektedir. 

Duygusal Bağlılık, çalışanın öncelikle olumlu iş deneyimleri yoluyla örgütle geliştirdiği 

duygusal bağlara dayalı bağlılığı; Normatif Bağlılık da kuruluşa karşı algılanan yükümlülüğe 

dayalı bağlılığı yansıtmaktadır. Devam Bağlılığı ise kurumdan ayrılmanın hem ekonomik hem 

de sosyal olarak algılanan maliyetlerine dayalı bağlılığı yansıtmaktadır. 

Yapılan bu çalışmada Meyer ve Allen tarafından geliştirilen ve Türkçe çevirisi Unuvar (2006) 

tarafından yapılan "Örgütsel Bağlılık Ölçeği" Türker’in (2013) doktora tez çalışmasından 

alınmıştır. Örgütsel bağlılık ölçeği; “duygusal bağlılık”, “devam bağlılığı” ve “normatif 

bağlılık” olmak üzere üç alt boyuttan oluşan toplam 17 maddelik bir ölçektir.  

 

Kontrol Odağı Ölçeği 

Rotter (1966)’in geliştirmiş olduğu Kontrol Odağı Ölçeği iç ve dış olmak üzere iki boyut altında 

ele alınmaktadır. Bu ölçek yardımıyla bireylerin genellenmiş kontrol beklentileri kendi içindeki 

veya dışındaki güçlerin şans ya da kader kontrolünde olduğuna dair sahip olduğu genel beklenti 

ya da inancı ölçmektedir. . İçseller, kendi kaderlerinin efendisi olduklarına inananlardır ve bu 

nedenle, dış çevrelerini kontrol etme girişimlerinde genellikle kendinden emin, uyanık ve 

yönlendiricidirler. Ayrıca, genellikle eylemleri ve sonuçları arasında güçlü bir bağlantı 

algılarlar. Dışsallar ise kaderleri üzerinde doğrudan kontrole sahip olmadıklarına inanan ve 

kendilerini dış çevreye göre pasif bir rolde algılayanlardır. Bu nedenle, kişisel sonuçları dış 
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faktörlere veya şansa bağlama eğilimindedirler (Bono & Judge, 2003).  Rotter’in İç-Dış Kontrol 

Odağı ölçeği Dağ (1991; 2002) tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. 29 maddeden oluşan ve iki 

seçenekli olan ölçeği yanıtlayan bireylerden kendisine en uygun olan seçeneği işaretlemesi 

istenmektedir. Ölçekte bulunan 1, 8, 14, 19, 24, 27 maddeleri dolgu maddesi olduğundan 

puanlaması yapılmamaktadır. 2, 6, 7, 9, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25 ve 29. maddeleri için “a” 

seçeneğini işaretleyenler 1 puan, “b” seçeneğini işaretleyenler ise 0 puan almaktadır. Benzer 

şekilde 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 15, 22, 26 ve 28. maddeleri için “b” seçeneğini işaretleyenler 1 

puan, “a” seçeneğini işaretleyenler ise 0 puan almaktadır. Bunun sonucunda 29 madde için 

dolgu maddesi olan 6 madde dışında kalan 23 madde için alınabilecek minimum puan 0, 

maksimum puan ise 23 dür.  Elde edilen puanlar yüksek çıktıkça bireylerin dış kontrol odağı 

inançlarının da yüksek olduğu durumu ortaya çıkmaktadır.  

 

Güvenilirlik Analizleri 

Araştırmada kullanılan ölçek ve alt boyutların güvenilirlik düzeylerini ölçmek amacıyla en 

yaygın kullanılan yöntem olan Cronbach Alpha’dan yararlanılmıştır. 

 

Tablo 1. Araştırmada kullanılan ölçeklere ilişkin güvenirlik değerleri 

Ölçek Cronbach's Alpha N of Items 

Örgütsel Bağlılık ,911 17 

Duygusal Bağlılık ,914 6 

Devam Bağlılığı ,718 6 

Normatif Bağlılık ,865 5 

Kontrol Odağı ,740 29 

 

Elde edilen Cronbach alpha değerleri her bir ölçek ve alt boyutlar için 0.70’den yüksek çıktığı 

için araştırmada kullanılan bu ölçeklerin oldukça güvenilir olduğu söylenebilir. 

 

Veri Analiz Yöntemleri 

Demografik özelliklerin sorulduğu 6 sorunun yanı sıra her biri beşli likert tipindeki 17 soruluk 

Örgütsel Bağlılık Ölçeği ile her biri iki seçenekten oluşan 29 soruluk Kontrol Odağı Ölçeğinin 

yer aldığı anket formu çevrim içi anket yöntemiyle 200 kamu çalışanına uygulanarak veri 

toplama işlemi tamamlanmıştır. Amaca uygun olarak toplanan veriler SPSS 26.0 paket 

programı yardımıyla analiz edilmiştir. Öncelikle Çarpıklık-Basıklık katsayıları yardımıyla 

verilerin normallik varsayımını sağlayıp sağlamadığı incelenmiş ve her bir madde için 

çarpıklık-basıklık katsayısının ±2 aralığında olduğu görülmüştür.  Basıklık ve çarpıklık 

katsayısının +2 ile -2 arasında olması verilerin normal dağılım gösterdiğini vurgulamaktadır 

(Pallant, 2001). Bu nedenle verilerin analizinde parametrik tekniklerden yararlanılmıştır.  

Örgütsel bağlılık ölçeği kullanılarak öğrencilerin demografik özelliklerine göre ölçekten elde 

edilen ortalama puanlar incelenmiştir. Ölçeğin genelinden ve alt boyutlarından elde edilen 

ortalama puanların cinsiyete göre farklılığını incelemek amacıyla bağımsız örneklem t-testi; 

yaş, eğitim düzeyi, gelir seviyesi, medeni durum ve iş deneyimine göre farklılığının incelenmesi 

amacıyla da ANOVA’dan faydalanılmıştır. Bununla birlikte kamu çalışanlarının örgütsel 

bağlılık düzeyleri ve bunun alt boyutları ile içsel ve dışsal kontrol odakları arasında ilişkinin 

incelenmesi için de kanonik korelasyon analizinden yararlanılmıştır. 
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Elde edilen sonuçların yorumlanmasında istatistiksel anlamlılık düzeyi 0.05 olarak kabul 

edilmiştir.  

 

BULGULAR 

Çalışmanın bu kısmında hipotezlerin test edilmesi amacıyla kamu çalışanlarından anket formu 

yardımıyla toplanan verilerin analizleri bulunmaktadır. İlk olarak katılımcıların demografik 

özelliklerine dair bilgiler verilmiş daha sonra hipotezler uygun analiz teknikleri kullanılarak 

test edilmiştir. 

 

Araştırmaya katılan bireylerin demografik özelliklerine ilişkin bulgular 

Kamu çalışanlarının örgütsel bağlılık düzeyleri ile kontrol odakları arasındaki ilişkisini 

incelemek amacıyla yapılan bu çalışmada katılımcıların demografik özelliklerine bakıldığında 

sonuçlar aşağıdaki gibi elde edilmiştir.  

 

Tablo 2. Araştırmaya katılan bireylerin demografik özelikleri 

 N %  N % 

Cinsiyetiniz 

Kadın 68 34,0 

Gelir Durumunuz 

Düşük 21 10,5 

Erkek 132 66,0 Orta 165 82,5 

Total 200 100,0 Yüksek 14 7,0 

Yaşınız 

18-24 8 4,0 Total 200 100,0 

25-31 47 23,5 

Medeni Durumunuz 

Evli 143 71,5 

32-38 68 34,0 Bekâr 51 25,5 

39-45 41 20,5 Dul 6 3,0 

46-54 27 13,5 Total 200 100,0 

55 ve üstü 9 4,5 

İşinizde kaç yıllık 

deneyiminiz vardır? 

0-1 13 6,5 

Total 200 100,0 2-4 44 22,0 

Eğitim Durumunuz 

İlkokul 8 4,0 5-10 71 35,5 

Ortaokul 7 3,5 11 ve üstü 72 36,0 

Lise 52 26,0 Total 200 100,0 

Üniversite 104 52,0     

Lisansüstü 29 14,5     

Total 200 100,0     

 

Araştırmaya katılan bireylerin 68’i (%34) kadın, 132’si (%66) ise erkektir. Katılımcıların 

yaşları incelendiğinde ise 8’i (%4) 18-24 arası, 47’si (%23,5) 25-31 arası, 68’i (%34) 32-38 

arası, 41’i (%20,5) 39-45 arası, 27’si (%13,5) 46-54 arası ve 9’u (%4,5) 55 ve üstü yaşa sahiptir. 

Araştırmaya katılan bireylerin eğitim düzeylerine bakıldığında 8’inin (%4) ilkokul, 7’sinin 

(%3,5) ortaokul, 52’sinin (%26) lise, 104’ünün (%52) üniversite ve 29’unun da (%14,5) 

lisansüstü mezunu olduğu görülmüştür.  21’i (%10,5) düşük, 165’i (%82,5) orta ve 14’ü ise 

(%7) yüksek gelire sahip olan katılımcıların 143’ü (%71,5) evli, 51’i (%25,5) bekar ve 6’sı 

(%3) ise duldur. Araştırmaya katılan bireylerin iş deneyimleri incelendiğinde 13’ü (%6,5) 0-1 

arası yıl, 44’ü (%22) 2-4 arası yıl, 71’i (%35,5) 5-10 arası yıl ve 72’si de (%36) 11 ve üstü yıl 

deneyime sahiptir.   
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Hipotezlerin test edilmesi amacıyla yapılan analizlerin bulguları 

Araştırma modelinin oluşturulma aşamasında kurulan hipotezlerin test edilmesi amacıyla ilk 

olarak farklılık analizleri yapılmıştır. Örgütsel bağlılık ölçeğinin genelinden ve alt 

boyutlarından elde edilen ortalama puanların cinsiyete göre farklılığını incelemek amacıyla 

bağımsız örneklem t-testi; yaş, eğitim düzeyi, gelir seviyesi, medeni durum ve iş deneyimine 

göre farklılığının incelenmesi amacıyla da ANOVA’dan faydalanılmıştır. Elde edilen sig. (p 

değeri) 0,05 ten küçük olan değişkenler için farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmuş; 0,05 

ten büyük çıkan değişkenler için ise anlamlı bulunmamıştır. 

 

Tablo 3. Örgütsel bağlılık ve alt boyutlarının demografik özelliklere göre farklılığının 

incelenmesi 

Demografik Özellik Örgütsel Bağlılık Duygusal Bağlılık Devam Bağlılığı Normatif Bağlılık 

Cinsiyet 

Kadın 3,4841 3,7135 3,3757 3,3788 

Erkek 3,5969 3,7292 3,5027 3,6260 

Total 3,5593 3,7240 3,4597 3,5431 

Sig. 0,382 0,923 0,326 0,112 

Yaş 

18-24 3,3382 3,6875 2,9792 3,3500 

25-31 3,3137 3,3794 3,3074 3,2723 

32-38 3,5313 3,7051 3,4365 3,5182 

39-45 3,7399 3,9274 3,6197 3,6300 

46-54 3,7861 4,0000 3,6894 3,8667 

55 ve üstü 3,8562 4,0741 3,5556 3,9556 

Total 3,5593 3,7240 3,4597 3,5431 

Sig. 0,092 0,099 0,188 0,156 

Eğitim Düzeyi 

İlkokul 3,9216 4,1667 3,6944 4,1143 

Ortaokul 4,2941 4,4524 4,2667 4,2000 

Lise 3,6973 3,8129 3,6600 3,6824 

Üniversite 3,4357 3,5594 3,3750 3,4175 

Lisansüstü 3,5378 3,8690 3,2069 3,4483 

Total 3,5593 3,7240 3,4597 3,5431 

Sig. 0,066 0,091 0,018 0,100 

Gelir Düzeyi 

Düşük 3,6099 3,7302 3,4737 3,7000 

Orta 3,5153 3,6582 3,4597 3,4847 

Yüksek 3,9622 4,4524 3,4405 4,0000 

Total 3,5593 3,7240 3,4597 3,5431 

Sig. 0,144 0,025 0,994 0,153 

Medeni Durum 

Evli 3,6737 3,8037 3,5866 3,6857 

Bekâr 3,2907 3,5098 3,1732 3,1686 

Dul 3,4412 3,7500 3,1667 3,4000 

Total 3,5593 3,7240 3,4597 3,5431 

Sig. 0,017 0,235 0,007 0,008 

İş Deneyimi 

0-1 3,3891 3,8846 2,9359 3,3385 

2-4 3,1946 3,2683 3,2846 3,1333 

5-10 3,6979 3,7690 3,6717 3,7000 

11 ve üstü 3,6715 3,9216 3,4596 3,6667 

Total 3,5593 3,7240 3,4597 3,5431 

Sig. 0,009 0,013 0,009 0,019 

 

Araştırmaya katılan bireylerin örgütsel bağlılık düzeyleri ve alt boyutlarından elde edilen 

ortalama puanlar incelendiğinde; 
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 Cinsiyete göre;  erkeklerin örgütsel bağlılık ve alt boyutları olan duygusal, devam ve 

normatif bağlılık düzeyleri ortalama puanlarının kadınlardan yüksek olduğu 

görülmüştür. Ancak yapılan bağımsız örneklem t-testi sonucunda bu farklılığın 

istatistiksel olarak anlamlı olmadığı sonucuna varılmıştır. 

 Yaşa göre; katılımcıların yaşı arttıkça örgütsel bağlılık ve alt boyutları olan duygusal, 

devam ve normatif bağlılık düzeyleri ortalama puanlarının da genel anlamda arttığı 

görülmüştür. Ancak yapılan ANOVA testi sonucunda bu artışın istatistiksel olarak 

anlamlı olmadığı ortaya çıkmıştır. 

 Eğitim düzeyine göre; ortaokul mezunu bireylerin örgütsel bağlılık ve alt boyutları olan 

duygusal, devam ve normatif bağlılık düzeyleri ortalama puanlarının diğer eğitim 

düzeyine sahip bireylerden daha yüksek olduğu görülmüştür. Ancak bu boyutlardan 

sadece Devam Bağlılığı boyutunda ortaokul mezunu bireyler ile lisansüstü mezunu 

bireylerin ortalama puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark çıkmış; diğer 

boyutlar için değişkenler arasında anlamlı bir farklılık çıkmamıştır. Bu sonuca göre 

ortaokul mezunu bireylerin Devam Bağlılığı düzeyi lisansüstü mezunu olan bireylerden 

daha yüksektir denilebilir. 

 Gelir düzeyine göre; geliri yüksek olan bireylerin devam bağlılığı boyutu dışındaki 

diğer boyutlar ve örgütsel bağlılığın geneli için daha yüksek bir ortalamaya sahip olduğu 

görülmüştür. Ancak bu farklılıklardan sadece Duygusal Bağlılık boyutunda yüksek 

gelire sahip bireyler ile orta düzeyde gelire sahip bireyler arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark çıkmış;  diğer boyutlar için değişkenler arasında anlamlı bir farklılık 

çıkmamıştır. Bu sonuç çerçevesinde gelir düzeyi yüksek bireylerin Duygusal Bağlılık 

düzeyleri orta düzeyde gelire sahip bireylerinkinden daha yüksektir denilebilir. 

 Medeni duruma göre; evli bireylerin örgütsel bağlılık ve alt boyutları olan duygusal, 

devam ve normatif bağlılık düzeyleri ortalama puanlarının bekâr ve dul bireylerden 

daha yüksek olduğu görülmüştür. Örgütsel Bağlılık ölçeğinin geneli ile alt boyutlar olan 

Devam Bağlılığı ve Normatif Bağlılık için evli bireyler ile bekar bireyler arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark çıkmış; Duygusal Bağlılık için anlamlı bir fark 

çıkmamıştır. Bu sonuca göre evli bireylerin örgütsel bağlılık, devam bağlılığı ve 

normatif bağlılık düzeylerinin bekârlardan daha yüksek olduğu söylenebilir. 

 İş deneyimine göre; 5 ve üzeri yıl iş deneyimine sahip bireylerin örgütsel bağlılık ve alt 

boyutları olan duygusal ve normatif bağlılık düzeyleri ortalama puanlarının 2-4 yıl iş 

deneyimine sahip bireylerinkinden daha yüksek olduğu; bu farklılığın istatistiksel 

olarak anlamlı olduğu görülmüştür. Benzer şekilde 2-10 yıl iş deneyimine sahip 

bireylerin devam bağlılığı düzeyi ortalama puanının 0-1 yıl iş deneyimine sahip 

bireylerinkinden daha yüksek olduğu; bu farklılığın istatistiksel olarak anlamlı olduğu 

ortaya çıkmıştır. 

Yapılan farklılık analizleri sonucunda “H1: Kamu çalışanlarının örgütsel bağlılık düzeyleri ve 

bunun alt boyutları demografik değişkenlere göre farklılık göstermektedir.” hipotezi kabul 

edilmiştir. 

Son olarak kamu çalışanlarının örgütsel bağlılık düzeyleri ve bunun alt boyutları ile içsel ve 

dışsal kontrol odakları arasında ilişkinin incelenmesi için kanonik korelasyon analizi 

yapılmıştır. Elde edilen bulgular ve yorumları aşağıda verilmiştir. 

Kanonik korelasyon analizinde öncelikle bağımlı bağımsız değişkenler şu şekilde 

belirlenmiştir: 

Bağımlı değişken grubu: Y1: Duygusal bağlılık, Y2: Devam bağlılığı, Y3: Normatif Bağlılık 

503 www.izdas.org



  

Bağımsız değişken grubu: X1: Dışsal, X2: İçsel 

Yapılan kanonik korelasyon analizinde katsayıların anlamlı olup olmadığına bakılarak anlamlı 

olan denklemler için kanonik yükler incelenecektir.  

 

Tablo 4. Kanonik korelasyon analizi ve varyansların açıklanma oranları 

Canonical Correlations Proportion of Variance Explained 

Canonical 

Variable Correlation Eigenvalue 

Wilks 

Statistic F 

Num 

D.F 

Denom 

D.F. Sig. 

Set 1 by 

Self 

Set 1 by 

Set 2 

Set 2 by 

Self 

Set 2 by 

Set 1 

1 ,356 ,141 ,859 3,819 6,000 314,000 ,001 ,652 ,083 ,378 ,048 

2 ,071 ,005 ,995 . . . . ,348 ,002 ,193 ,001 

H0 for Wilks test is that the correlations in the current and following rows are zero 

 

Yapılan analiz sonucunda kurulan birinci kanonik korelasyon katsayılarının istatistiksel olarak 

anlamlı (p=0,001<0,05) olduğu görülmüştür. Kanonik veriler arasındaki ilişki (korelasyon) ise 

0,356 çıkmıştır. Bu sonuç veriler arasındaki ilişkinin orta derecede olduğunu göstermektedir. 

Toplam varyansın yaklaşık %14’ünün açıklandığı, %86’sının ise açıklanmadığı ortaya 

çıkmıştır. Elde edilen sig. (p değeri) 0,05’ten küçük (0,001) çıktığı için kurulan kanonik 

değişkenler arasındaki ilişkinin orta derecede de olsa istatistiksel olarak anlamlı olduğu 

belirlenmiştir. Varyansların açıklanma oranlarına bakıldığı zaman ise her bir setin kendini 

açıklama oranının diğer set ile açıklanma oranından oldukça yüksek olduğu görülmektedir. 

Birinci kanonik fonksiyonun ikinci kanonik fonksiyonu açıklama oranı ise yaklaşık %0,05 

olarak elde edilmiştir. 

 

Tablo 5. Bağımsız (Kontrol Odağı) setin kanonik yükleri ve korelasyon katsayıları 

Bağımsız Set 
Kanonik Korelasyon 

Katsayıları 
Kanonik Yükler Çapraz Yükler 

Kontrol Odağı 1 2 1 2 1 2 

İç Kontrol -,649 -,826 -,829 -,559 -,295 -,040 

Dış Kontrol -,588 ,871 -,786 ,618 -,280 ,044 

 

Her bir set içerisindeki kanonik değişkenler ile gerçek değişkenler arasındaki ilişkiyi veren 

korelasyon katsayıları incelendiğinde 1 birimlik İç kontrol değişkeninin kanonik denklemde 1 

de  0,65 birimlik bir azalışa sebep olduğu görülmüştür. Benzer şekilde 1 birimlik Dış kontrol 

değişkeni kanonik denklemde 0,59 birimlik bir azalışa neden olmaktadır. Kanonik yükler 

incelendiğinde ise İç kontrol ve Dış kontrol değişkenlerinin kanonik denklem üzerine 

bindirdikleri faktör yüklerinin negatif yönlü yüksek yük oldukları görülmektedir. Bu yüklerden 

“iç kontrol” (-0,829) boyutunun daha fazla açıklayıcılığa sahip olduğu görülmüştür. Dolayısıyla 

kontrol odağını ifade eden değişken grubunun X2: iç kontrol (-0,829) değişkeni ile temsil 

edilebileceği ifade edilebilir.  

Bu sonuçlara göre anlamlı olan birinci kanonik fonksiyonun bağımsız sete göre denklemi 

aşağıdaki gibidir: 

U1= -0,694 X1 - 0,588 X2 
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Tablo 6. Bağımlı (Örgütsel Bağlılık) setin kanonik yükleri ve korelasyon katsayıları 

Bağımlı Set 
Kanonik Korelasyon 

Katsayıları 
Kanonik Yükler Çapraz Yükler 

Örgütsel Bağlılık 1 2 1 2 1 2 

Duygusal Bağlılık 1,250 ,826 ,928 -,168 ,331 -,012 

Devam Bağlılığı -,307 ,433 ,106 -,083 ,038 -,006 

Normatif Bağlılık -,250 -1,592 ,511 -,738 ,182 -,052 

 

Bağımlı değişkenler ile kurulan set içerisindeki kanonik değişkenler ile gerçek değişkenler 

arasındaki ilişki incelendiğinde Duygusal Bağlılıktaki 1 birimlik değişim kanonik denklemde 

1,25 birimlik bir artışa neden olurken, Devam bağlılığındaki 1 birimlik değişim kanonik 

denklemde 0,31 birimlik bir azalışa neden olmaktadır. Benzer şekilde Normatif Bağlılıktaki 1 

birimlik değişim kanonik denklemde 0,25 birimlik bir azalışa neden olmaktadır. Yapılan analiz 

sonucunda bağımlı değişken grubuna ait (örgütsel bağlılık) kanonik yükler incelendiğinde 

“duygusal bağlılık” (0,928) boyutunun açıklayıcılığının diğer boyutlara göre daha fazla olduğu 

görülmektedir. Dolayısıyla kontrol odağının “duygusal bağlılık” boyutunu daha fazla etkilediği 

ifade edilebilir. İkinci olarak da 0,511 açıklama oranı ile “normatif bağlılık” gelmektedir. 

Bu sonuçlara göre anlamlı olan birinci kanonik fonksiyonun bağımlı sete göre denklemi 

aşağıdaki gibidir: 

V1= 1,25 Y1 – 0,307 Y2 – 0,25 Y3 

Kurulan denklemler gerçek değişkenlerin kanonik değişkene sağlamış olduğu katkıyı ifade 

etmektedir. Bu çerçevede bağımsız değişken seti (kontrol odağı) olan birinci bağımsız kanonik 

değişkeni en fazla açıklayan gerçek değişkenler sırasıyla X2: iç kontrol ve X1: dış kontrol 

şeklindedir. Bağımlı değişken seti (örgütsel bağlılık) olan birinci bağımlı kanonik değişkeni en 

fazla açıklayan gerçek değişkenler ise sırasıyla Y1: duygusal bağlılık, Y2: devam bağlılığı ve 

Y3: normatif bağlılık şeklindedir.  

Kanonik korelasyon analizi sonucunda birinci kanonik denklem anlamlı bulunduğu için kamu 

çalışanlarının örgütsel bağlılık düzeyleri ile kontrol odakları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir ilişkinin olduğu ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla “H2: Kamu çalışanlarının örgütsel bağlılık 

düzeyleri ve bunun alt boyutları ile içsel ve dışsal kontrol odakları arasında ilişki vardır.” 

hipotezi kabul edilmiştir. 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ  

Kamu kurumu veya özel kuruluşların faaliyet gösterdikleri alanlarda kaliteli hizmet sunmaları 

çalışanlarının kişisel özellikleri ve örgütlerine olan bağlılık düzeyleri ile doğrudan ilişkilidir. 

Bununla birlikte kamu çalışanlarının kontrol odakları ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki 

ilişkinin ortaya konulması araştırılan önemli konulardan birisidir.  Bu bağlamda yapılan bu 

çalışmada;  kamu çalışanlarının örgütsel bağlılık düzeyleri ve bunun alt boyutları ile içsel ve 

dışsal kontrol odakları arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığı kanonik korelasyon analizi 

yardımı ile incelenmiştir.  Elde edilen sonuçlar çerçevesinde örgütsel bağlılık düzeyi ile kontrol 

odakları arasında orta derecede anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Kamu çalışanları üzerinde 

örgütsel bağlılık konusunda en belirleyici boyutun duygusal bağlılık; sonrasında ise sırasıyla 

devam bağlılığı ve normatif bağlılık olduğu görülmüştür. Bununla birlikte kontrol odakları için 

iç kontrol odağının dış kontrol odağına göre açıklayıcılığının daha fazla olduğu ortaya çıkmıştır. 

Kamu çalışanlarının örgütsel bağlılık düzeyleri ve alt boyutlarının demografik özelliklere göre 

durumu incelendiğinde ise evlilerin bekârlara; 5 ve üstü yıl iş deneyimi olanların da 2-4 yıl iş 
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deneyimi olanlara göre örgütsel bağlılık düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca 

yüksek gelirlilerin düşük gelirlilere; 5 ve üstü yıl iş deneyimi olanların da 2-4 yıl iş deneyimi 

olanlara göre duygusal bağlılık düzeylerinin daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Benzer 

şekilde ortaokul mezunlarının lisansüstü mezunlarına; evlilerin bekârlara; 2-10 yıl iş deneyimi 

olanların da 0-1 yıl iş deneyimi olanlara göre devam bağlılık düzeylerinin daha yüksek olduğu 

görülmüştür. Son olarak evlilerin bekârlara; 5 ve üstü yıl iş deneyimi olanların da 2-4 yıl iş 

deneyimi olanlara göre normatif bağlılık düzeylerinin yüksek olduğu ortaya çıkmıştır.  
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ÖZET 

Banach büzülme prensibi, sabit nokta teorinin ilk ve en önemli sonuçlarından biridir. Sabit 

noktanın varlığını ve tekliğini garanti eden Banach büzülme prensibi, 1922 yılında Banach 

tarafından tam metrik uzaylarda ispatlanmıştır. Bu prensibe göre; “(X,d) bir tam metrik uzay 

ve f:X→X bir dönüşüm olmak üzere, X kümesinin her x,y elemanı için, d(fx,fy)≤ k.d(x,y) 

eşitsizliğini sağlayan bir 0≤k<1 sabiti varsa f dönüşümünün bir tek sabit noktası vardır”. Sabit 

nokta teori, matematiğin yanı sıra fizik, kimya, biyoloji, ekonomi, mühendislik, ve bilgisayar 

bilimlerinde, problem çözümlerinde önemli bir yöntem olarak uygulanmıştır. Matematik ve 

diğer bilimlerdeki problemlerin bir kısmı Banach büzülme prensibi kullanılarak 

çözülememiştir. Bu nedenle daha genel olan sabit nokta teoremlerine ihtiyaç duyulmuştur. Bu 

teoremlerin bazıları metrik uzaylardan daha genel olan uzaylarda, bazıları ise  Banach 

büzülme prensibinden daha genel olan yeni büzülme dönüşümleri ile verilmiştir.  Bu büzülme 

dönüşümlerinden biri de hemen hemen büzülme dönüşümüdür. Bu prensibe göre; “(X,d) bir 

tam metrik uzay ve f:X→X bir dönüşüm olmak üzere, X kümesinin her x,y elemanı için, 

d(fx,fy)≤δ.d(x,y) +L.d(fx,y)  eşitsizliğini sağlayan en az bir 0≤δ<1 ve 0≤L sabiti varsa f 

dönüşümünün bir tek sabit noktası vardır.” 

b-metrik uzaylar, Bakhtin ve Czerwick tarafından metrik uzayların bir genelleştirmesi olarak 

tanımlanmıştır. Genişletilmiş b-metrik uzaylar ise  metrik uzaylar ve b-metrik uzayların 

genelleştirmesi olarak Kamran vd. tarafından 2017 tarafından aşağıdaki gibi tanımlanmış ve 

bu uzaylarda Banach büzülme prensibi ispatlanmıştır. 

“X boş kümeden farklı bir küme ve θ: XxX→[1,∞) bir dönüşüm olsun. dθ: XxX→[0,∞)  

dönüşümü X kümesinin her x,y,z elemanı için, 

i) dθ(x,y)=0 ⇔ x=y, 

ii) dθ(x,y) = dθ(y,x), 

iii) dθ(x,z) ≤ θ(x,z)[ dθ(x,y) +  dθ(y,z)] 

koşullarını sağlarsa dθ dönüşümüne genişletilmiş b-metrik  ve (X, dθ) ikilisine de 

genişletilmiş b-metrik uzay  denir.” 

Bu çalışmada, genişletilmiş b-metrik uzayların bazı özellikleri verilecek ve bu uzaylarda 

hemen hemen büzülme prensibi tanımlanacaktır. Ayrıca, bu tip büzülmeyi sağlayan 

dönüşümler için  sabit nokta teoremleri ispatlanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Banach büzülme prensibi, sabit nokta, genişletilmiş  b-metrik uzay. 

 

ABSTRACT 

Banach contraction principle is on of the earlier and main results in fixed point theory. 

Banach contraction principle which guarantees existence and uniqueness of fixed point was 
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proved in complete metric spaces in 1922 by Banach. According to this principle, “ let (X,d) 

be a complete metric space and f:X→X be a mapping. If there exists a constant 0≤k<1  such 

that for all x,y in X, d(fx,fy)≤k.d(x,y), then f  has a unique fixed point”.  Fixed point theory 

was applied as a important method of solving the problems  in physics, chemistry, biology, 

economy, engineering and computer science besides the mathematics. Some problems of 

Mathematics and other sciences didn’t solve using Banach contraction principle. Thus, more 

general fixed point theorems be needed. Some of these theorems were gived in more general 

spaces of metric spaces, some of them were gived by new contaction mappings which are 

more general than Banach contraction principle. One of these contraction principles is almost 

contraction. According to this principle “let (X,d) be a complete metric space and f:X→X be a 

mapping. If there exist constant 0≤δ<1 ve 0≤L such that for all x,y in X, d(fx,fy)≤  δ.d(x,y) 

+L.d(fx,y), then f  has a unique fixed point. 

b-metric spaces were defined by Bakhtin and Czerwick as a generalizations of metric spaces. 

Also, extended b-metric spaces was defined by Kamran et.al. in 2017 as generalization of 

metric spaces and b-metric spaces as following and Banach contraction principle was proved 

in this spaces. 

 “Let X be a nonempty set and θ: XxX→[1,∞) be a mapping. A function dθ: XxX→[0,∞)  is 

called extended b-metric if for all x,y,z in X, it satisfies, 

i) dθ(x,y)=0 ⇔ x=y, 

ii) dθ(x,y) = dθ(y,x), 

iii) dθ(x,z) ≤ θ(x,z)[ dθ(x,y) +  dθ(y,z)]. 

In this case,  (X, dθ) is called extended b-metric space.” 

In this work, some properties of extended b-metric spaces will be gived and almost 

contraction principle will be defined in extended b-metric spaces. Also,  fixed point theorems 

will be proved for  mappings satisfying this type contraction. 

Keywords: Banach contraction principle, fixed point, extended b-metric space. 

 

INTRODUCTION 

The idea of b-metric spaces was introduced in works of  Bakhtin (1989) and Czerwik (1993). 

Kamran et. al. (2017)  introduced extended b-metric spaces as a new type of generalized 

metric space and b-metric spaces. 

Definition: Let 𝑋 be a nonempty set and 𝑠 ≥ 1 be a given real number. A function 𝑑: 
X×X→[0,∞) is called a b-metric if, for all 𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ 𝑋, it satisfies: 

(d1) 𝑑(𝑥, 𝑦) = 0 if and only if 𝑥 = 𝑦, 

(d2)  𝑑(𝑥, 𝑦) = 𝑑(𝑦, 𝑥), 

(d3)  𝑑(𝑥, 𝑦) ≤ 𝑠[𝑑(𝑥, 𝑧) + 𝑑(𝑧, 𝑦)]. 

In this case, the pair (𝑋, 𝑑) is called a b-metric space (Bakhtin, 1989 and Czerwik, 1993). 

Definition: Let 𝑋 be a nonempty set and 𝜃: 𝑋 × 𝑋 → [1,∞) be  a mapping. A function 𝑑𝜃: 
X×X→[0,∞) is called an extended  b-metric if, for all 𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ 𝑋, it satisfies: 

(dθ1) 𝑑𝜃(𝑥, 𝑦) = 0 if and only if 𝑥 = 𝑦, 

(dθ2)  𝑑𝜃(𝑥, 𝑦) = 𝑑𝜃(𝑦, 𝑥), 
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(dθ3)  𝑑𝜃(𝑥, 𝑦) ≤ 𝜃(𝑥, 𝑦)[𝑑𝜃(𝑥, 𝑧) + 𝑑𝜃(𝑧, 𝑦)]. 

In this case, the pair (𝑋, 𝑑𝜃) is called an extended b-metric space (Kamran et.al, 2017). 

Example: Let 𝑋 = {1,2,3}  and 𝜃: 𝑋 × 𝑋 → [1,∞), 𝜃(𝑥, 𝑦) = 1 + 𝑥 + 𝑦. Define 𝑑𝜃: 
X×X→[0,∞)  as  

𝑑𝜃(𝑥, 𝑦) =

{
 
 

 
 

0, 𝑖𝑓 𝑥 = 𝑦,

80,   𝑖𝑓 (𝑥, 𝑦) = (1,2),

1000, 𝑖𝑓 (𝑥, 𝑦) = (1,3)

600, 𝑖𝑓  (𝑥, 𝑦) = (2,3).

,    

Then (𝑋, 𝑑𝜃) is  an extended b-metric space (Kamran et.al, 2017). 

Definition: Let (𝑋, 𝑑𝜃) be an  extended b-metric space. 

A sequence {𝑥𝑛}  in X is said to converge to 𝑥 ∈ 𝑋, if for every 휀 > 0 there exists 𝑁 =
𝑁(휀) ∈ ℕ  such that 𝑑𝜃(𝑥𝑛, 𝑥) < 휀, for all 𝑛 ≥ 𝑁. In this case, we write lim

𝑛→∞
𝑥𝑛 = 𝑥. 

A sequence {𝑥𝑛}  in X is said to be Cauchy sequence if for every 휀 > 0 there exists 𝑁 =
𝑁(휀) ∈ ℕ  such that 𝑑𝜃(𝑥𝑛, 𝑥𝑚) < 휀, for all 𝑛,𝑚 ≥ 𝑁. 

(𝑋, 𝑑𝜃) is said to be complete if every Cauchy sequence in X is convergent. 

Let (𝑋, 𝑑𝜃) be an extended-b metric space. If 𝑑𝜃 is continuous, then every convergent 

sequence has a unique limit (Kamran et.al, 2017). 

Concept of almost contractions was introduced by Berinde in metric spaces as: 

Definition: Let (𝑋, 𝑑)be a metric space. A self map 𝑓: 𝑋 → 𝑋  is called an almost contraction 

if there exist a constant 𝛿 ∈ [0,1) and  𝐿 ≥ 0 such that for all 𝑥, 𝑦 ∈ 𝑋, 

 

𝑑(𝑓𝑥, 𝑓𝑦) ≤ 𝛿𝑑(𝑥, 𝑦) + 𝐿𝑑(𝑓𝑥, 𝑦). 

Also Berinde proved existence of the fixed point of mappings which satisfying almost 

contraction (Berinde, 2004). 

 

RESEARCH AND FINDINGS 

Theorem: Let (𝑋, 𝑑𝜃) be a complete extended b-metric space and 𝑓: 𝑋 → 𝑋 be a self mapping 

satisfying 

𝑑𝜃(𝑓𝑥, 𝑓𝑦) ≤ 𝑞𝑑𝜃(𝑥, 𝑦) + 𝐿𝑑𝜃(𝑓𝑥, 𝑦)            (1) 

for all x,y∈ 𝑋, 𝑞 ∈ [0,1) and 𝐿 ≥ 0, such that for each 𝑥0 ∈ 𝑋, lim
𝑛,𝑚→∞

𝜃(𝑥𝑛, 𝑥𝑚) <
1

𝑞
  with 

𝑥𝑛+1 = 𝑓𝑥𝑛=𝑓𝑛𝑥0   for 𝑛 ≥ 1. Then 𝑓  has a fixed point. 

Proof 

Let 𝑥0 ∈ 𝑋 be an arbitrary point. Define the sequence 𝑥𝑛 in X as 𝑥𝑛+1 = 𝑓𝑥𝑛=𝑓𝑛𝑥0 for 𝑛 ≥
1. Then from (1), 

𝑑𝜃(𝑥𝑛, 𝑥𝑛+1) = 𝑑𝜃(𝑓𝑥𝑛−1, 𝑓𝑥𝑛) ≤ 𝑞𝑑𝜃(𝑥𝑛−1, 𝑥𝑛) + 𝐿𝑑𝜃(𝑓𝑥𝑛−1, 𝑥𝑛)  

       = 𝑞𝑑𝜃(𝑥𝑛−1, 𝑥𝑛). 

Continuing the process, we have  
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𝑑𝜃(𝑥𝑛, 𝑥𝑛+1) ≤ 𝑞𝑛𝑑𝜃(𝑥0, 𝑥1). 

We show that {𝑥𝑛} is a Cauchy sequence. By triangular inequlity, for all 𝑝 ≥ 1,  

𝑑𝜃(𝑥𝑛, 𝑥𝑛+𝑝) ≤ 𝜃(𝑥𝑛, 𝑥𝑛+𝑝)[𝑑𝜃(𝑥𝑛, 𝑥𝑛+1) + 𝑑𝜃(𝑥𝑛+1, 𝑥𝑛+𝑝)] 

≤ 𝜃(𝑥𝑛, 𝑥𝑛+𝑝)[𝑞
𝑛𝑑𝜃(𝑥0, 𝑥1) + 𝑑𝜃(𝑥𝑛+1, 𝑥𝑛+𝑝)] 

… 

≤ 𝜃(𝑥𝑛, 𝑥𝑛+𝑝)[𝑞
𝑛𝑑𝜃(𝑥0, 𝑥1) + 𝜃(𝑥𝑛+1, 𝑥𝑛+𝑝)𝑞

𝑛+1𝑑𝜃(𝑥0, 𝑥1) + ⋯

+ 𝜃(𝑥𝑛+1, 𝑥𝑛+𝑝)…𝜃(𝑥𝑛+𝑝−1, 𝑥𝑛+𝑝)𝑞
𝑛+𝑝−1𝑑𝜃(𝑥0, 𝑥1) ]. 

By the ratio test, we have lim
𝑛→∞

𝑑𝜃(𝑥𝑛, 𝑥𝑛+𝑝)=0. Thus, {𝑥𝑛} is a Cauchy sequence. 

By the completeness of (𝑋, 𝑑𝜃), there exists 𝑡 ∈ 𝑋 such that  𝑥𝑛 → 𝑡 as 𝑛 → ∞. 

We show that t is fixed point of f. By (1), and taking limit as  𝑛 → ∞, 

𝑑𝜃(𝑡, 𝑓𝑡) ≤ 𝑑𝜃(𝑡, 𝑥𝑛+1) + 𝑑𝜃(𝑥𝑛+1, 𝑓𝑡) ≤ 𝑑𝜃(𝑡, 𝑥𝑛+1) + 𝑞𝑑𝜃(𝑡, 𝑥𝑛) + 𝐿𝑑𝜃(𝑓𝑥𝑛, 𝑡) 

Hence, 𝑑𝜃(𝑡, 𝑓𝑡)=0 and 𝑓𝑡 = 𝑡. Thus t is fixed point of f. 

Corollary: Let (𝑋, 𝑑𝜃) be a complete extended b-metric space and 𝑓: 𝑋 → 𝑋 be a self 

mappings satisfying 

𝑑𝜃(𝑓𝑥, 𝑓𝑦) ≤ 𝑞𝑑𝜃(𝑥, 𝑦) + 𝐿𝑑𝜃(𝑦, 𝑓𝑥) 

for all x,y∈ 𝑋, 𝑞 ∈ [0,1) and 𝐿 ≥ 0 such that for each 𝑥0 ∈ 𝑋, lim
𝑛,𝑚→∞

𝜃(𝑥𝑛, 𝑥𝑚) <
1

𝑞
  with 

𝑥𝑛+1 = 𝑓𝑥𝑛 = 𝑓
𝑛𝑥0 for 𝑛 ≥ 1. Then 𝑓 has a fixed point. 

 

CONCLUSION 

The development of the field of fixed point theory depends on the generalization of the 

Banach Contraction principle on complete metric spaces. This generalization or extension 

comes up by either introducing new types of contractions or by working on a more general 

structured space such as extended b-metric spaces. In this work, we prove a fixed point 

theorem for almost contraction on extended b-metric spaces. In main theorem by letting 

𝜃(𝑥, 𝑦) = 𝑠  with 1 ≤ 𝑠 <
1

𝑞
 , we get corresponding fixed point results in the setting of b-

metric spaces. We note that several consequences can be observed from the main theorem in 

distinct aspects. 
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ABSTRACT 

Acetic acid, also known as ethanoic acid, has the chemical formula CH3COOH. It is used in 

many different areas in terms of usage area. It can be obtained naturally by the oxidation of 

carbohydrates, or it can be synthesized synthetically in industrial applications. It is often 

involved in the manufacture of rubber. It can be used for preservative purposes as an additive 

with the code E260 in the food industry. Vinegar, which is often used anyway, is a kind of 

acetic acid solution. The price of acetic acid, which has many other uses, is higher than other 

acids. Compared to hydrochloric acid, for example, acetic acid is about five times more 

expensive. For this reason, in order to reduce the cost, acetic acid mixtures containing 

impurities can be created by mixing with hydrochloric acid. 

Normally, the amount of acetic acid can be determined by titration with suitable indicators, 

titration with pH-meter, titration with pH probes, titration with spectrophotometer or 

colorimeter. Acetic acid solutions containing hydrochloric acid as an impurity were titrated 

potentiometrically with sodium hydroxide, a strong base in this study. Titration curves 

containing two end points, the first for hydrochloric acid and the second for acetic acid, were 

obtained in this way. However, the same titrations were repeated with sodium acetate, the 

conjugate base of the weak acid, in order to ensure faster results. As a result, only one turning 

point of the impurity hydrochloric acid could be obtained. The detection limit of the method 

was tried to be determined. 

When the experimental data obtained were evaluated, a faster method with a low detection 

limit, which is necessary in industrial applications, could be developed. In order to see the 

applicability of the study, it was applied to homemade apple vinegar and the results were 

successfully listed by examining the obtained data. 

Keywords: Acetic acid, Hydrochloric acid, Vinegar. 

 

ÖZET 

Asetik asit diğer adı ile etanoik asit, CH3COOH kimyasal formülüne sahiptir. Kullanım alanı 

açısından pek çok farklı alanda yer almaktadır. Doğal yolla, karbohidratların yükseltgenmesi 

ile elde edilebileceği gibi, endüstriyel uygulamalarında ise sentetik olarak 

sentezlenebilmektedir. Plastik endüstrisinde, kauçuk imalatında sıklıkla yer alır. Gıda 

alanında E260 kodlu katkı maddesi olarak koruyucu amaçlı kullanılabilir. Zaten gıdada 
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sıklıkla kullanılan sirke de bir çeşit asetik asit çözeltisidir. Başka pek çok kullanım alanı yer 

alan asetik asitin fiyatı diğer asitlere göre daha yüksektir. Örneğin hidroklorik asit ile 

kıyaslandığında, asetik asit yaklaşık beş kat daha pahalı bir asittir. Bu nedenle maliyeti 

düşürmek adına hidroklorik asit ile karıştırılarak safsızlık içeren asetik asit karışımları 

oluşturulabilmektedir. 

Normalde asetik asit miktar tayini, uygun indikatörlerle titrasyon, pH-metre ile titrasyon, pH 

probları ile titrasyon, spektofotometre veya kolorimetre ile titrasyon şeklinde yapılabilir. Bu 

çalışmada safsızlık olarak hidroklorik asit içeren, asetik asit çözeltileri, önce kuvvetli bir baz 

olan sodyum hidroksit ile potansiyometrik olarak titre edildi. Bu sayede; birincisi hidroklorik 

asit ikincisi de asetik aside ait iki dönüm noktası içeren titrasyon eğrileri elde edildi. Ancak 

işlemin daha hızlı sonuç vermesini sağlayabilmek adına zayıf asidin konjuge bazı olan 

sodyum asetat ile aynı titrasyonlar tekrar edildi. Sonuç olarak, sadece safsızlık olan HCl aside 

ait tek bir dönüm noktası elde edilebilmiştir. Yöntemin tayin sınırı belirlenmeye çalışılmıştır.  

Elde edilen deneysel veriler değerlendirildiğinde, endüstriyel uygulamalarda gereklilik arz 

eden daha hızlı ve tayin sınırı düşük bir yöntem geliştirilebilmiştir. Çalışmanın 

uygulanabilirliğini görebilmek adına, ev yapımı elma sirkesine uygulama yapılmış ve elde 

edilen veriler incelenerek sonuçları başarı ile sıralanabilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Asetik asit, Hidroklorik asit, Sirke. 

 

INTRODUCTION 

Acetic acid is one of the most important acids in many different areas around the world today 

(Patil and Kulkarni, 2014). It is a raw material that is vinylically involved in manufacturing 

processes in the manufacture of adhesives, latex paints and in the textile industry (Shi, Fan, 

Li, Brown, and Sung, 2005). Besides, acetic acid esters can be used as solvents or artificial 

sweeteners in the pharmaceutical and food industries. Acetic acid can be produced by 

petrochemical method as well as by fermentation (Santos, Dobladez, Mate, Torrellas, and 

Martinez, 2020). Vinegar, which is a type of acetic acid used in the food industry, is an 

important fermentation product dating back approximately 3000 years (Budak, Aykin, 

Seydim, Greene, and Guzel-Seydim, 2014). Vinegar reduces the risk of disease by preventing 

the formation of free radicals, thanks to its antioxidant properties (Gao, Wang, Xu, Wang, 

Zhao,  Mazza, and Zhang, 2021).  

Acetic acid, which has so many different uses, is quite expensive considering the market 

prices. Therefore, in order to reduce the cost, sometimes cheaper mixtures containing 

impurities can be made (Budak, 2005). 

In this study, the amount of hydrochloric acid that can be found in acetic acid was tried to be 

determined using the potentiometric titration method. Sodium hydroxide solution, which is a 

strong base, was used during the titrations as stated in the literature. Subsequently, titrations 

were repeated with sodium formate, the conjugate base of the weak acid acetic acid. Then, the 

applicability of the developed method on homemade apple vinegar was examined. 
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EXPERIMENTAL 

Materials and reagents 

Aceticacid, hydrochloricacid, sodiumhydroxide and sodiumacetate were purchased from 

Sigma-Aldrich. The water used during all experimental studies was supplied from the 

(Millipore, USA) purification system. Acid-base solutions were prepared by diluting them in 

sufficientamount. All pH measurements were made using wtw series inoLab pH 720. 

Experimental studies were carried out using a magnetic stirrer at room temperature.  

Experimental Procedure 

Potassium hydrogen phthalate solution was used to find the actual concentrations of the 

solutions used in the experiments. The different weighings taken for this purpose were 

dissolved in some water. The values found titrated with NaOH solution are shown in the 

Figure 1. 

                                                    

 

 

After the concentration of NaOH was found, the actual concentrations of the HCl, CH3COOH 

and CH3COONa solutions were calculated. Then, 5 mL of adjusted CH3COOH solution was 

taken into the beaker and 15 mL of water was added to it, and it was titrated 

potentiometrically with NaOH and then with CH3COONa. Then, different volumes of HCl 

were added to the CH3COOH solution as an impurity. Amounts added and the numbers run 

are indicated in Table 1. Again, potentiometric titrations were repeated first with NaOH and 

then with CH3COONa. Obtained results also shown in Figure 2 and Figure 3. 

 

 

 

 

   

Figure 1. Potentiometric titration of potassium hydrogen phthalate to find the sodium hydroxide 

concentration. 

 

514 www.izdas.org



 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

     

  

Figure 2. Results of potentiometric titration of acid mixtures in different percentages by 

using NaOH. 

 
Number of Study Amount of CH3COOH (mL) Amount of  HCl (mL)   Percentage of HCl  
     that may be an impurity in the solution in total acid 

I  5   5    50.00   % 

II  5   4    44.44 % 

III  5   3    37.50 %  

IV  5   2    28.57 % 

V  5   1    28.57 % 

VI  5   0.5    9.09   % 

VII  5   0.3    5.66   % 

VIII  5   0    0        % 

IX  0   5    100   % 

 

Table 1. The table of different mixixng percentage 
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After these studies, the process was repeated on homemade apple vinegar containing acetic 

acid. The values found are indicated in Figure 4 and Figure 5. 

              

  

 

 

Figure 3. Results of potentiometric titration of acid mixtures in different percentages by using 

CH3COONa. 

 

Figure 4. Results of potentiometric titration of homemade apple vinegar by using NaOH. 

516 www.izdas.org



  

   

    

 

RESULTS AND DISCUSSION  

When the experimental studies are examined, two turning points are seen in the 

potentiometric titration processes using 0.101 M NaOH, the first of which belongs to the 

impurity 0.098 M HCl and the second turning point is due to the 0.102 M solution of acetic 

acid as seen in Figure 2.   

Whereas Figure 3 when examined; when titrated with the conjugate base of the weak acid, 

only a single turning point of the impurity HCl can be seen. In addition, considering what 

percentage of weak acid can be detected, it is seen that curve VI containing approximately 

9.09% HCl can give us a reliable result. In addition, the results of titration of homemade apple 

vinegar alone and the results of titration by adding HCl as an impurity are shown in Figure 4 

and Figure 5. Again, there is a striking turning point in the titration with the conjugate base. 

 

CONCLUSION 

In this study, it was investigated that the amount of HCl acid that can be found as an impurity 

can be reliably determined up to what percentage with just a single titration in order to reduce 

the cost. In addition, the applicability of the natural vinegar sample was investigated. As a 

result, the amount of HCl, which is a strong acid up to 9.09%, could be investigated by using 

the potentiometric titration method with CH3COONa, which is the conjugate base of the weak 

acid, with a more easily detectable method with a single turning point. 

In order to see the applicability of the study, HCl was added as an impurity to natural apple 

cider vinegar and repeated, and a single turning point of HCl could easily be seen. In this way, 

a more practical and cost-effective analysis method could be used. 

 

 

Figure 5. Results of potentiometric titration of homemade apple vinegar by using by using 

CH3COONa. 
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ÖZET 

Gemi inşa sektörü, hem döviz girdisi hem de istihdam olanakları sağlayarak ülke ekonomisine 

önemli katkılar sunmaktadır. Türk gemi inşa sektörü de, gerek yeni gemi inşaa gerekse bakım 

onarım açısından dünya tersaneleri ile rekabet edebilecek durumdadır. Bu nedenle genel 

olarak sektörün performansının ölçülmesi de sektörün gelişimini görmek açısından önemli 

olmaktadır. Çalışmada 2011-2020 yılları arasında gerçekleşen girdi ve çıktı değerleri baz 

alınarak, Türk gemi inşa sektörünün yıllık performansının analiz edilmesi amaçlanmış ve 

yıllar arasında göreceli olarak verimlilik ölçümü yapılmıştır. Girdi değerleri olarak “tersane 

sayısı (adet)”, “tersanelerin toplam kapasitesi (DWT)” ve” gemi inşa ve yan sanayide 

istihdam edilen toplam işçi sayıları (adet)” alınmıştır. Çıktı değerleri olarak ise “teslim edilen 

gemi ve yatlar (DWT)”, “tersanelerde gerçekleşen bakım onarım miktarı (DWT)” ve “gemi ve 

su araçları ihracat miktarı (Amerikan Doları)” alınmıştır. Bu kapsamda, öncelikle kriterlerin 

ağırlıklandırılmasını yapmak üzere entropi yönteminin entegre edildiği EATWOS yöntemi 

kullanılmış ve yıllar içindeki sektörün performans değişimi analiz edilmiştir. Öncelikle 

Entropi yöntemi kullanılarak girdi ve çıktı değerlerinin faktör ağırlıkları hesaplanmış olup, 

girdi değerlerinin faktör ağırlıklarına bakıldığında gemi inşa ve yan sanayide istihdam edilen 

toplam işçi sayıları faktörünün ağırlığı yaklaşık 0,81 çıkarak en yüksek faktör ağırlığına sahip 

olduğu görülmüştür. Çıktı faktörlerinin ağırlıkları birbirine yakın çıkmakla birlikte en yüksek 

faktör ağırlığı teslim edilen gemi ve yatlar faktörüne ait olup yaklaşık olarak 0,36 

bulunmuştur. Yapılan analiz sonucunda son yıllardaki verimlilik değerinin önceki yıllara 

nazaran çok fazla olmasa da düşük olduğu tespit edilmiştir. Bunun önemli bir sebebi yıllar 

itibarıyla girdi değerleri belirli oranda artış göstermiş, ancak bu bağlamda çıktı değerlerinde 

paralel bir artış görülmemiş olmasıdır. 

Anahtar kelimeler: Gemi inşa, Entropi, EATWOS, performans,verimlilik. 

 

ABSTRACT 

The shipbuilding industry provides significant contributions to the country's economy by 

providing both foreign exchange input and employment opportunities. The Turkish 

shipbuilding industry is also in a position to compete with the world shipyards in terms of 

both new shipbuilding and maintenance and repair. Therefore, measuring the performance of 

the sector in general is important in terms of seeing the development of the sector. In the 
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study, it is aimed to analyze the annual performance of the Turkish shipbuilding industry 

based on the input and output values realized between 2011 and 2020, and a relative 

efficiency measurement was made between the years. As input values, the number of 

shipyards (units), the total capacity of the shipyards (DWT), and the total number of workers 

employed in shipbuilding and sub-industry (units) are taken. As the output values, the 

delivered ships and yachts (DWT), the amount of maintenance and repair performed at the 

shipyards (DWT), and the export amount of ships and watercraft (Dollars) are taken. In this 

context, first of all, the EATWOS method, in which the entropy method is integrated, is used 

to weight the criteria, and the performance change of the sector over the years is analyzed. 

First of all, the factor weights of the input and output values were calculated using the 

Entropy method, and when the factor weights of the input values were examined, it was seen 

that the weight of the factor "total number of workers employed in shipbuilding and sub-

industry" had the highest factor weight with an increase of approximately 0.81. Although the 

weights of the output factors are close to each other, the highest factor weight belongs to the 

"Delivered Ships and Yachts" factor and was found to be approximately 0.36.As a result of 

the analysis; it has been determined that the productivity value in recent years is low, although 

not much, compared to previous years. An important reason for this is that input values have 

increased to a certain extent over the years, but there has been no parallel increase in output 

values in this context. 

Keywords: Shipbuilding, Entrophy, EATWOS, performance, productivity  

 

GİRİŞ 

Gemi inşa sanayi gemilerin inşası, modifikasyonu, bakım onarımı ve geri dönüşümünü de 

kapsayan ve birçok yan sanayiye de istihdam sağlayan, ülke ekonomisi üzerinde önemli 

katkıları olan bir sanayidir. Geminin tasarımından, yapımına, bakım onarımından sökümüne 

kadar tüm işlemler gemi inşa sanayinin ilgilendiği konulardır. Dünya ticaretinin büyük bir 

kısmı ekonomiklik avantajı nedeniyle denizyolu ile gerçekleşmekte olup, bu nedenle gemi ve 

deniz yapılarının inşası için her zaman bir talep söz konusu olmaktadır (Akan, 2017). Bu artan 

talep ve sektörün ve teknolojik gelişmelerin dahilinde yeni gemi inşa, bakım/onarım ve gemi 

söküm sektörleri de paralel olarak varlığını sürdürmektedir. Dünya ticaret filosunda 2020 yılı 

başındaki verilere göre dünya deniz ticaret filosunda toplam 2,06 milyar DWT kapasiteye 

sahip 100 GT üzerinde toplam 98140 gemi bulunmaktadır (UNCTAD, 2020). Dünya deniz 

ticaret filosu Ocak 2019–Ocak 2020 arası 81 milyon DWT büyümüştür (UNCTAD, 2021a). 

Bununla birlikte; 2020 yılında toplam 1180 adet (88,7 milyon DWT) yeni gemi teslim edilmiş 

olup, 2020 yılında sipariş edilen 859 gemiyle birlikte sipariş defterinde 2534 adet (180,4 

milyon DWT) yeni gemi siparişi bulunmaktadır. 2019 yılına kıyasla yeni gemi sipariş ve 

teslim oranlarında bir düşüş söz konusu olmakla birlikte pandemi sürecinin etkisinden 

kaynaklanmıştır (BRS, 2021). Bununla birlikte gemi geri dönüşüm rakamlarına bakacak 

olursak dünya genelinde yaklaşık 17,5 milyon GT’luk gemi sökümü gerçekleşmiştir 

(UNCTAD, 2021b). 

Dünya gemi inşa sanayinin önemli bir kısmında Çin, Kore ve Japonya etkilidir. 2019 yılında 

yeni gemi teslimatlarının %92,5’ini Çin, Kore ve Japonya gerçekleştirmiştir. Her ülke farklı 

gemi tiplerinde uzmanlaşmıştır. Çin, dökme yük gemilerinin (%56,2), açık deniz gemilerinin 

(%58) ve genel kargo gemilerinin (%34,6), Kore gaz taşıyıcıların (%62,8), petrol 

tankerlerinin (%59,4) ve konteyner gemilerinin (%41,7) ve Japonya ise, kimyasal tankerlerin 

(%54,1) inşasında lider konumdadır (UNCTAD, 2020). Dünya yeni gemi sipariş defterinde 

bulunan verileri ülkeler bazında inceleyecek olursak 2019 yılında sipariş defterinde bulunan 

siparişlerin %44,6’sını Çin, %28,1’ini Kore, %22,5’ini Japonya, %2,1’ini Avrupa, %2,8’ini 
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ise diğer ülkelerine aittir. 2020 yılında pazar payı Çin (%45), Kore (%31,9), Avrupa (%2,7) 

olarak yükseliş kaydederken, Japonya (%18,4) ve diğer ülkeler (%2,1) düşüş göstermiştir. 

Kore 2019 yılına göre payı %3,8 oranında yükselirken Japonya’nın ise %4,1 oranında düşüş 

gerçekleşmiştir (BRS, 2021). Türk gemi inşa sektörünün dünyadaki durumuna bakacak 

olursak; 2020 yılında 100 GT ve üzeri deniz aşırı gemiler dahil olmak üzere 10.3119 GT gemi 

teslim edilmiş olup, dünya üzerindeki pazar payı %0,18’dir. Bununla birlikte 159.8348 

GT’luk gemi geri dönüşümü yapılmış olup, dünyadaki pazar payı ise %9,19’dur (UNCTAD, 

2021c).  

2020 yılı verilerine göre Türkiye’de toplam 4,65 milyon DWT kapasiteye sahip 84 adet 

tersane bulunmakta olup, gemi inşa ve yan sanayide istihdam oranı 76.319 kişidir. Türk gemi 

inşa sanayi sektörü toplam ihracatı yaklaşık olarak 2020 yılında 1,43 milyar Amerikan Doları, 

2019 yılında ise 1,23 milyar Amerikan Doları olmuştur. 2019 yılında en yüksek ihracat 

yaklaşık 306 milyon Amerikan doları ile “Yük ve Hem İnsan Hem De Yük Taşımaya Mahsus 

Diğer Su Taşıtları” kalemine aittir. Bunu yaklaşık 241 milyon Amerikan Doları ile “Yolcu 

Gemileri, Gezinti Gemileri ve Esasen İnsan Taşımak Üzere Üretilen Deniz Taşıtları” takip 

etmektedir. En düşük kalem ise 150 bin Amerikan Doları ile “Yüzer/Dalabilen Sondaj Ve 

Üretim Platformları” olmuştur. 2019 yılında Türkiye, dünya gemi ve yat sektörü ihracatında 

21. Sırada yer almıştır. Gemi ve yat sektörü ihracatının en çok olduğu ülke Norveç, kaliteli 

olması nedeniyle ülkemizin tersanelerini tercih etmektedir. İkinci ve üçüncü sırada kolay 

bayrak devletleri olarak bilinen Marshall Adaları, Malta olmakla birlikte aslında bu ülkelere 

olan ihracatların büyük bir kısmı Avrupa’daki firmalar için yapılmaktadır (T.C. Ticaret 

Bakanlığı, 2021).  

Dünya ve Türkiye’deki gemi inşa istatistiklerinden de görüldüğü gibi gemi inşa sanayi yan 

sanayi ile birlikte dünya ekonomisinde önemli bir endüstri olup, ayrıca istihdam olanakları da 

sunmaktadır. Ülke ekonomisi için önemli bir sanayi kolu olan gemi inşa sanayisinin 

gelişmesi, dünyadaki pazarındaki payını artırması için gemi inşa sanayindeki tüm iş kollarının 

etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda çalışmada Türk Gemi 

İnşa Sanayinin son yıllardaki performanslarını ölçmek için yıllar itibarıyla göreceli verimlilik 

analizi yapılması amaçlanmıştır. Göreceli verimlilik analizi yapmak için entropi entegre 

EATWOS hibrit modeli kullanılmış olup, literatür taramasında gemi inşa sanayi ile ilgili 

olarak bu yöntemin uygulandığı bir çalışmaya rastlanmamıştır. 

 

YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Literatürde gemi inşa sanayi ve tersanelerin performans ölçümü ile ilgili birçok çalışma 

yapılmış olup bunlardan bazılarına değinecek olursak Shahsavar vd (2021) projelerin 

ekonomik uygulanabilirliği ve yönetimi için kritik olan iki spesifik üretim israfı türünü - aşırı 

üretim ve bekleme süresi - en aza indiren gemi inşa üretim süreçleri için üretim çizelgeleme 

nüanslarının yalın uygulamaya dayalı bir bakış açısı (PBV) perspektifinden, bu belirli israf 

kaynaklarını hedefleyen ve performans iyileştirme kazanımlarını öngören bir yalın 

çizelgeleme modeli geliştirmişlerdir. Gavalas vd (2021) ise finans, müşteri, iç süreç ve 

öğrenme ve büyüme boyutlarını içeren 25 farklı değişkeni gözönünde bulundurarak 

performans ve rekabet gücünün tahmin edilmesini amaçlamışlardır. Bunun için bulanık 

DEMATEL, Bulanık ANP ve MOORA tekniklerini uygulamışlardır. Bengal körfezinde 

bulunan aktif tersanelerin analizini yapmışlardır. Yapılan analiz sonucunda müşteri boyutunu 

oluşturan değişkenlerde etkili olan tersanelerin daha yüksek performans gösterdiği, finans 

boyutunun da diğer boyutlar üzerinde belirgin etkiler gösterdiği, buna karşın öğrenme ve 

büyüme boyutunun ise diğer boyutlar üzerinde hiçbir etkiye sahip olmadığı görülmüştür. 

Mascaraque-Ramírez ve González (2021) pazarlama promosyonunun altı boyutunun gemi 
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inşa sektörnde uygulanma derecesini ve bu derece ile performans arasındaki ilişkiyi analiz 

etmişlerdir. Promosyon açısından en büyük çabayı gösteren şirketlerin performansındaki 

gelişmeye etkisi Asyalı rakipler arasında dikkate değer olduğu ve tersaneler tarafından kişisel, 

satışi satış promosyonu ve sporsorluk çalışmaları açısından benzer çalışmalar yapılırken, 

reklam, halkla ilişkiler ve doğrudan pazarlama tekniklerini kullanma konusunda farklı 

yaklaşımlara sahip oldukları görülmüştür. Bununla birlikte González vd (2020) kurumsal 

sosyal sorumluluğun (KSS) beş ilkesine uyum ile gemi inşa endüstrisinin performansı 

arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Beş kıtadaki son beş yılın trendleri ve en alakalı tersaneler 

dikkate alınarak gemi inşa sektörü performansının boylamsal bir analizi sunulmuştur. Bu 

araştırma, kuruluşların çabaları (KSS ilkeleri açısından) ile sonuçlarındaki iyileşme arasında 

açık bir pozitif eğilim tanımlamaktadır. Sonuçlara göre KSS yalnızca şirketin toplumdaki 

imajını iyileştirmekle kalmayıp aynı zamanda performansı da artıran bir araçtır. Ayrıca 

González ve Mascaraque‐Ramírez (2019) gemi inşa sanayinde Çevre Yönetimi (EM; ISO 

14001), Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS; ISO 26000), Kalite Yönetimi (QM; ISO 9001) 

ve İş Sağlığı Güvenlik Değerlendirme Serisi (OSHAS 18001) standartlarının önemi ve firma 

performansı ile ilişkisini incelemişlerdir. Freitas Pinto vd (2020), gemi inşa sanayindeki 

tersanelerin rekabet gücünü etkileyen nitel faktörleri kullanarak performans analizi yapmak 

için bulanık bir yöntem geliştirmiş ve bu modeli Brezilya’daki bir tersaneye uygulamıştır. 

Saraçoğlu ve Gözlü (2017) gemi inşa üretim performans kriterlerini belirlemeyi 

amaçlamışlardır. Bu kapsamda sundukları grafik bir modelin projeleri veya farklı tersaneleri 

karşılaştırmak için kullanılabilecek bir tersanenin saf üretim performansını bulmanın en 

uygun yollarından biri olduğunu ifade etmişlerdir. Saraçoğlu ve Gözlü (2006) çalışmalarında 

ise geleneksel olarak yönetilen ve yüksek oranda tasarımla ilgili ısmarlama bir üretim süreci 

olan gemi inşa endüstrisindeki C5 (bilgisayar destekli tasarım) teknolojileri için performans 

kriterlerini belirlemeyi amaçlamışlardır. Çebi vd (2016) maliyet, risk ve performans gibi 

birbiriyle çelişen faktörleri göz önünde bulundurarak tersane endüstrisi için en uygun kesim 

tekniğini bulmayı amaçlamışlardır. Değerlendirme prosedürü için bulanık, analitik hiyerarşi 

süreci, bilgi aksiyomu ve ideal çözüme benzer şekilde sipariş performansı için teknik içeren 

entegre bir yöntem kullanarak gemi inşa sektörü için en uygun kesim teknolojisinin oksi yakıt 

teknolojisi olduğu bulunmuştur. 

Bununla birlikte alternatiflerin birbirleri arasındaki gemi inşa sanayi ve tersanelerin 

performanslarını analiz etmek için verimlilik ve etkinliği göreceli olarak ölçmek için 

çalışmaların önemli bir kısmında Veri Zarflama Analizi kullanılmıştır. Bu kapsamda Woo vd 

(2021), gemi inşa endüstrisinin teknik bir talep araştırması ve mevcut akıllı imalat ve akıllı 

fabrikaların araştırılması yoluyla bağlanabilirlik, otomasyon ve zeka anahtar kelimeleri 

türetilmiş ve bu anahtar kelimelere dayalı olarak, akıllı tersane olgunluk seviyesi 

değerlendirmesi için yeni bir teşhis çerçevesi geliştirmişlerdir. Akıllılık olgunluk düzeylerini 

teşhis etmek için Güney Kore'deki sekiz tersaneye uygulamışlar ve teşhis sonuçlarının 

yararlılığını doğrulamak için bir veri zarflama analizi (DEA) yapmışlardır. Yang ve Wang 

(2017), 12 Çinli onarım gemi inşa şirketi ile bir DEA modeli kullanarak Çin onarım gemi inşa 

endüstrisinin verimliliğini analiz etmeyi amaçlamışlardır. Önceki çalışmalardan farklı olarak, 

bu çalışmada girdi değişkenleri, teknisyenlerin yanı sıra tesisleri de içermektedir ve çıktı 

değişkenleri, satışların yanı sıra onarılan gemi sayısı ve hizmet aralıkları kullanılarak ilgili 

faktörlerle çeşitlendirilmiştir. Farklar, VZA modeli için girdi değişkeni olarak yalnızca 

tesisler ve ardından hem tesisler hem de teknisyenler dahil edilerek analiz edilmiştir. Krishnan 

(2012) gemi inşasında çok faktörlü verimliliği ölçmek için “Gemilerin Telafi Edilen Brüt 

Tonajı (CGT)” ile birlikte “İş Kırılım Yapısı (WBS)” kullanılarak gemi inşa eforu dikkate 

alınarak VZA kullanmıştır. Zhang ve Xu (2010) 19 gemi inşa işletmesi yönetim verisini 

kullanarak gemi inşa işletmelerinin verimliliğini ölçmek için veri zarflama analizi 

kullanmışlardır. Çıkış açığı ve giriş fazlalığı da hesaplanmış ve girdi-çıktı kombinasyonu ile 

522 www.izdas.org



duyarlılık analizi yapılmıştır. Pires vd (2009) bir bölgenin endüstriyel ortamının gemi inşa 

gelişimine elverişlilik durumunun tespiti için Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) ve Japonya, 

Güney Kore, Çin ve Avrupa’daki 12 tersanenin verimliliğini ölçmek için veri zarflama 

Analizi (VZA) kullanılmıştır. Sonuçlar, dünyadaki en yüksek teknolojik seviyeye sahip 

olmayan bazı tersanelerin, küresel liderlik için daha az elverişli koşullarda bile performans 

göstergelerine ulaşmada oldukça verimli olduğunu göstermiştir. Colin ve Pinto (2009) küresel 

üretimin %50'sinden fazlasından sorumlu olan birkaç gemi inşa şirketi ve bölgesinin tarihsel 

ve cari varlık cirosunun bir analizini sunmaktadır. Girdi olarak, rıhtım alanı, rıhtım uzunluğu 

ve kaldırma kapasitesi gibi ana fiziksel varlıklar; ve çıktı olarak CGT ve üretilen farklı gemi 

sayısı kullanılarak Veri Zarflama Analizi ile analiz yapılmıştır. 

Yapılan literatür taramasından EATWOS ile ilgili gemi inşa sektörü ve tersanelerle ilgili 

herhangi bir çalışmaya rastlanmamakla birlikte ulaştırma ve lojistik sektörü ile ilgili bazı 

çalışmalar yapılmıştır. Bu kapsamda Kundakçı (2019) tedarikçilerin verimliliğini bulmak için 

EATWOS ve OCRA yötemlerini kullanmış ve iki yöntemden çıkan sonuçları karşılaştırmıştır.  

6 tedarikçi, fiyat girdisi ve kabul ve zamanında teslimat çıktıları kullanılarak analiz edilmiş ve 

her iki yöntemde de sıralama aynı çıkmıştır. Görçün, (2019a) çalışmasında Avrupa’daki 13 

tramvay ve hafif raylı sistemlerinin etkinlik ve verimliliklerini, (2019b) çalışmasında 

Karadeniz konteyner limanlarının verimliliklerini, (2019c) çalışmasında ise Orta Asya Türk 

Cumhuriyetlerinin lojistik ve taşımacılık performans ve verimliliklerini hesaplamayı 

amaçlamıştır. Bu çalışmaların hepsinde bunun için Entropi entegre EATWOS hibrit modelini 

kullanmıştır. Görçün (2021) ise Karadeniz konteyner limanlarının operasyonel performansları 

analiz edilmiş olup, Entropi–OCRA hibrit modeli ve Entropi–EATWIOS hibrit modeli ile 

çıkan sonuçları karşılaştırmış olup, her iki model de birbirine yakın sonuçlar vermiştir. 

Türk gemi inşa sanayi ve tersanelerinin performansı ile ilgili yapılan bazı çalışmalara bakacak 

olursak; Cam ve Palaz (2021) Türk tersanelerinde özel sektörde yönetimsel jakobenizm ve 

performansına yönelik olarak bir çalışma yapmışlardır. Türk tersanelerinde yapılan 

görüşmeler sonucunda şirketlerin yönetimsel işlerine değer vermemesi ve vasat üstler 

tarafından iyi uygulamaların cezalandırılması, hem çalışanların üretkenliğini hem de 

firmaların performansını baltalarken, yöneticiler arasında işteki güvensizliklerine karşı 

gizlenmemiş savunma tepkilerine neden olduğu görülmüştür. Açık vd (2017) Türk gemi inşa 

sanayinin yıllar üzerinde üretim ve bakım onarım çıktı değerleri ve çalışan sayıları ve proje 

kapasiteleri girdi değerleri ile veri zarflama analizi yaparak etkinlik analizi 

gerçekleştirmişlerdir. Bu kapsamda üretim ve bakım onarım etkinlikleri arasında ters bir ilişki 

olup, siparişlerin düşmesiyle birlikte bakım onarım faaliyetlerinin yoğunluğunun artması 

sebebiyle etkinliğin arttığı sonucuna ulaşmışlardır. Şeker vd. (2017), tersane kritik risk 

faktörlerini ve riskli tersane süreçlerini/çalışma birimlerini değerlendirmek için gemi inşa 

yöneticilerinin kazalar için uygun önlem stratejileri oluşturmasına yardımcı olabilecek yeni 

bir mesleki risk değerlendirme yaklaşımı sunmaktadır. Böylece, DEMATEL ve Gri sistem 

teorisi yaklaşımları, gemi inşa endüstrisi için sistematik bir risk değerlendirme çerçevesi 

geliştirmek üzere entegre edilmiştir. Bu yaklaşım, bir Türk tersanesinde gerçek bir vaka 

çalışmasına uygulanmıştır. Performans değerlendirme sonuçları, birleşik yaklaşımın mesleki 

risk nedenleri ve kazaları önlemek için ilgili iyileştirme stratejileri için tatmin edici bir risk 

değerlendirmesi sağlayabileceğini göstermiştir. Atalay vd (2017) yat inşa firmalarında çok 

düzeyli statejik ittifakların inovasyon ve firma performansı üzerindeki etkisini test etmeyi 

amaçlamışlardır. Türk yat inşa sektöründeki 143 yat inşa firması ile yüzyüze görüşme ve 

anket yapılmıştır. Çalışmanın bulguları, stratejik ittifak olarak algılanan toplam (güçlü) ağ 

ilişkisi sayısı ile genel inovasyon performansı arasında anlamlı bir ilişkinin varlığını 

göstermiştir. İnovasyon performansı ile firma performansı arasında genel olarak varsayılan 

pozitif ilişki desteklenmiştir. Turan ve Cengiz (2015) kriz sırasında küresel gemi inşasına ve 

523 www.izdas.org



sektörün mevcut durumuna odaklanarak Türk gemi inşa endüstrisinin gelişimini etkileyen 

önemli faktörleri, kilit karar vericilere bir anket uygulaması ile ele almışlardır. Veriler, 

sektörün önemli bir bölümünü temsil eden Türk tersaneleri ve denizcilik şirketlerinden 

toplanan anketten elde edilmiştir. Ankete katılanlara göre sektörün gelişimi için en önemli 

faktörlere ilişkin gemi inşa sektörünün mevcut durumu belirlenmiş ve vurgulanan faktörlerin 

mevcut durumda daha düşük olduğu görülmüştür. Kırdağlı (2010) Türk tersanelerinde 

verimliliği etkileyen kriterleri belirleyerek bulanık analitik hiyerarşi prosesi kullanarak 

kriterlerin etki değerlerini bulmuştur. Dizayn, planlama, üretim ve satın alma kriterleri ve 

bunların alt kriterleri zaman maliyet ve kalite açısından değerlendirilmiştir. 

Yapılan çalışmalara bakıldığında göreceli olarak verimlililik ve etkinlilik oranlarının 

karşılaştırılarak bir performans analizi yapılması için çoğunlukla veri zarflama analizinin 

kullanıldığı görülmüş olup, gemi inşa ve tersne ile ilgili olarak yapılan analizlerde EATWOS 

yöntemi kullanılarak yapılan bir çalışmaya rastlanmamıştır. Veri zarflama analizinin gelişmiş 

bir versiyonu olarak sayılabilecek EATWOS yöntemi son yıllarda bilimsel çalışmalarda veri 

zarflama analizine alternatif olarak kullanılmaya başlamış olup, çalışmamız bu bakımdan 

literatüre katkı sunmaktadır.  

Bu kapsamda tersane ve gemi inşa sektörünün performansını ölçmek için birçok çalışmada 

veri zarflama analizi kullanılmıştır. Ancak son yıllarda EATWOS yöntemi kullanılarak 

limanlar üzerine çalışmalar olmakla birlikte yapılan araştırma sonucunda EATWOS 

yöntemiyle yapılan bir çalışmaya rastlanmamıştır.  

 

YÖNTEM 

Çalışmada entropi yöntemi ile entegre EATWOS yöntemi olan hibrit model kullanılmaktadır. 

EATWOS yönteminde faktör ağırlıklarını hesaplamak için entropi yönteminden 

yararlanılmaktadır.  

 

Entropi Yöntemi 

Kriterlerin ağırlıklandırılması için kullanılanyöntemlerden biri entropi yöntemidir. Bu nedenle 

literatürde pek çok çalışmada EATWOS yönteminde gerekli olan faktör ağırlıklarını bulmak 

için entropi yöntemiyle entegre EATWOS yöntemi olan hibrit model kullanılmaktadır. 1948 

yılında Shannon tarafından geliştirilen entropi yöntemi, karar vericilerin subjektif 

değerlendirmeye ihtiyaç duymadan, mevcut verileri kullanarak analiz yapan objektif bir analiz 

imkanı sağlamaktadır (Wu ve diğ., 2011; Çakır ve Perçin, 2013; Doğan, 2020). Entropi 

yönteminin adımları aşağıda belirtilmiştir (Görçün, 2019a): 

1.Adım: Girdi ve çıktı faktörlerine ait matrisler X ve Y matrisleri olarak ifade edilen karar 

matrisleri (1)’deki gibi oluşturulmaktadır. 

  

𝑋 =

[
 
 
 
 
 
X11

X21

⋮
Xi1

⋮
Xl1

   

 

 

 

 

 

X12

X22

⋮
Xi2

⋮
Xl2

   

 

 

 

 

 

⋯
⋯
⋱
⋯
⋯
⋯

   

 

 

 

 

 

X1k

X2k

⋮
Xik

⋮
Xlk

   

 

 

 

 

 

⋯
⋯
⋱
⋯
⋯
⋯

   

 

 

 

 

 

X1K

X2K

⋮
XiK

⋮
XlK ]

 
 
 
 
 

       𝑌 =

[
 
 
 
 
 
 Y11

Y21

⋮
Yi1

⋮
Yl1

   

 

 

 

 

 

Y12

Y22

⋮
Yi2

⋮
Yl2

   

 

 

 

 

 

⋯
⋯
⋱
⋯
⋯
⋯

   

 

 

 

 

 

Y1j

Y2j

⋮
Yij

⋮
Ylj

   

 

 

 

 

 

⋯
⋯
⋱
⋯
⋯
⋯

   

 

 

 

 

 

Y1J

Y2J

⋮
YiJ

⋮
YlJ ]

 
 
 
 
 
 

  (1) 

∀i =  1,2, … . , 𝑙  ; ∀k =  1,2, … . , 𝐾          ∀i =  1,2,… . , 𝑙  ; ∀𝑗 =  1,2, … . , 𝐽 
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2. Adım: Ayrı ayrı Girdi ve çıktı faktörlerinin karar matrisleri sırasıyla (2) ve (3) formülleri 

ile hesaplanarak normalize edilerek, (4) ve (5)’deki matrisler oluşturulmaktadır. 

𝑥∗
ij =

Xij

∑ Xij

𝑚

𝑖=1

   (2) 

𝑦∗
ij

=
yij

∑ yij

𝑚

𝑖=1

  (3) 

 

𝑥 ∗=

[
 
 
 
 
 
𝑥 ∗11

𝑥 ∗21

⋮
𝑥 ∗i1

⋮
𝑥 ∗l1

   

 

 

 

 

 

𝑥 ∗12

𝑥 ∗22

⋮
𝑥 ∗i2

⋮
𝑥 ∗l2

   

 

 

 

 

 

⋯
⋯
⋱
⋯
⋯
⋯

   

 

 

 

 

 

𝑥 ∗1k

𝑥 ∗2k

⋮
𝑥 ∗ik

⋮
𝑥 ∗lk

   

 

 

 

 

 

⋯
⋯
⋱
⋯
⋯
⋯

   

 

 

 

 

 

𝑥 ∗1K

𝑥 ∗2K

⋮
𝑥 ∗iK

⋮
𝑥 ∗lK ]

 
 
 
 
 

   ∀i =  1,2, … . , 𝑙  ; ∀k =  1,2, … . , 𝐾 (4) 

 

𝑦 ∗=

[
 
 
 
 
 
𝑦 ∗11

𝑦 ∗21

⋮
𝑦 ∗i1

⋮
𝑦 ∗l1

   

 

 

 

 

 

𝑦 ∗12

𝑦 ∗22

⋮
𝑦 ∗i2

⋮
𝑦 ∗l2

   

 

 

 

 

 

⋯
⋯
⋱
⋯
⋯
⋯

   

 

 

 

 

 

𝑦 ∗1j

𝑦 ∗2j

⋮
𝑦 ∗ij

⋮
𝑦 ∗lj

   

 

 

 

 

 

⋯
⋯
⋱
⋯
⋯
⋯

   

 

 

 

 

 

𝑦 ∗1J

𝑦 ∗2J

⋮
𝑦 ∗iJ

⋮
𝑦 ∗lJ ]

 
 
 
 
 

     ∀i =  1,2,… . , 𝑙  ; ∀𝑗 =  1,2, … . , 𝐽  (5) 

 

3. Adım: Girdi ve çıktı faktörleri için entropi değeri (6) ve (7) formülleri kullanılarak 

hesaplanmakta olup, girdi ve çıktı faktörlerine ilişkin hesaplanan entropi değerlerinden oluşan 

matrisler (8) ve (9)’da gösterilmektedir. 

𝑒∗
ij  =  𝑥∗

ij. ((ln)𝑥∗
ij)  (6) 

𝑒−
ij  =  𝑦∗

ij
. ((ln)𝑦∗

ij
) (7) 

 

𝐸∗
ij =

[
 
 
 
 
 
𝑒 ∗11

𝑒 ∗21

⋮
𝑒 ∗i1

⋮
𝑒 ∗l1

   

 

 

 

 

 

𝑒 ∗12

𝑒 ∗22

⋮
𝑒 ∗i2

⋮
𝑒 ∗l2

   

 

 

 

 

 

⋯
⋯
⋱
⋯
⋯
⋯

   

 

 

 

 

 

𝑒 ∗1k

𝑒 ∗2k

⋮
𝑒 ∗ik

⋮
𝑒 ∗lk

   

 

 

 

 

 

⋯
⋯
⋱
⋯
⋯
⋯

   

 

 

 

 

 

𝑒 ∗1K

𝑒 ∗2K

⋮
𝑒 ∗iK

⋮
𝑒 ∗lK ]

 
 
 
 
 

   ∀i =  1,2, … . , 𝑙  ; ∀k =  1,2, … . , 𝐾 (8) 

 

𝐸−
ij =

[
 
 
 
 
 
𝑒−

11

𝑒−
21

⋮
𝑒−

i1

⋮
𝑒−

l1

   

 

 

 

 

 

𝑒−
12

𝑒−
22

⋮
𝑒−

i2

⋮
𝑒−

l2

   

 

 

 

 

 

⋯
⋯
⋱
⋯
⋯
⋯

   

 

 

 

 

 

𝑒−
1j

𝑒−
2j

⋮
𝑒−

ij

⋮
𝑒−

lj

   

 

 

 

 

 

⋯
⋯
⋱
⋯
⋯
⋯

   

 

 

 

 

 

𝑒−
1J

𝑒−
2J

⋮
𝑒−

iJ

⋮
𝑒−

lJ ]
 
 
 
 
 

     ∀i =  1,2, … . , 𝑙  ; ∀𝑗 =  1,2, … . , 𝐽  (9) 
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Bütün elemanların entropi değeri hesaplandıktan sonra her bir faktör için entropi değeri (10) 

ve (11) formülleriyle hesaplanmaktadır. 

𝐸∗
ij  = (

−1

ln (𝑚)
)∑ (𝑥∗

ij. 𝑙𝑛𝑥∗
ij)

𝑚

𝑖=1
;  ∀j (10) 

𝐸−
ij  = (

−1

ln (𝑚)
)∑ (𝑦∗

ij
. 𝑙𝑛𝑦∗

ij
)

𝑚

𝑖=1
;  ∀j (11) 

Adımın son aşamasında  (12) ve ( 13) formülleri kullanılarak dj olarak tanımlanan belirsizlik 

değeri eşitlik hesaplanmaktadır. 

𝑑∗
ij  =  1 − 𝐸∗

ij ; ∀j (12) 

𝑑−
ij  =  1 − 𝐸−

ij ; ∀j (13) 

4. Adım: En son olarak (14) ve (15) formülleri ile hesaplanarak her bir girdi ve çıktı 

faktörünün ağırlık değeri belirlenmektedir. 

𝑤∗
ij =

𝑑∗
ij

∑ 𝑑∗
ij

𝑚

𝑖=1

 ;  ∀j (14) 

 

𝑤−
ij =

𝑑−
ij

∑ 𝑑−
ij

𝑚

𝑖=1

;  ∀j (15) 

 

EATWOS Yöntemi 

EATWOS (Efficiency Analysis Technique With Output Satisficing) (Çıktıların Tatminine 

Dayalı Etkinlik Analizi Tekniği ) Yöntemi ilk kez 2006 yılında Peters ve Zelewski tarafından 

geliştirilmiş bir modeldir. EATWOS yönteminde karar vericiler çıktılar için tatmin edici 

seviyeler belirleme olanağına sahiptir. Bu çalışmada, tatmin edici düzeyler dikkate alınmadan 

EATWOS yöntemi kullanılmıştır. EATWOS yönteminin tatmin edici seviyeler dikkate 

alınmadan adımları şu şekilde verilebilir (Peters ve Zelewski, 2006; Kundakçı, 2019; Görçün, 

2019a): 

5. Adım: Verimlilik analizinin gerçekleşeceği EATWOS yönteminin ilk aşamasıdır. Bu 

adımda girdi ve çıktı faktörleri normalize edilmektedir. Girdi ve çıktı faktörlerinin 

normalleştirilmesi TOPSIS yöntemindeki gibi (16) ve (17) formülleriyle yapılmaktadır.  

 

sij =
xij

√∑ (xij)
2

𝑚

𝑖=1

; ∀j (16) 

 

𝑟ij =
yij

√∑ (yij)
2

𝑚

𝑖=1

; ∀j (17) 

Normalize edilmiş girdi ve çıktı matrisleri (18)’deki gibi oluşturulmaktadır. 
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S𝑆 =

[
 
 
 
 
 
S11

S21

⋮
Si1

⋮
Sl1

   

 

 

 

 

 

S12

S22

⋮
Si2

⋮
Sl2

   

 

 

 

 

 

⋯
⋯
⋱
⋯
⋯
⋯

   

 

 

 

 

 

S1k

S2k

⋮
Sik

⋮
Slk

   

 

 

 

 

 

⋯
⋯
⋱
⋯
⋯
⋯

   

 

 

 

 

 

S1K

S2K

⋮
SiK

⋮
SlK ]

 
 
 
 
 

       𝑅 =

[
 
 
 
 
 
 R11

R21

⋮
Ri1

⋮
Rl1

   

 

 

 

 

 

𝑅12

R22

⋮
Ri2

⋮
Rl2

   

 

 

 

 

 

⋯
⋯
⋱
⋯
⋯
⋯

   

 

 

 

 

 

R1j

R2j

⋮
Rij

⋮
Rlj

   

 

 

 

 

 

⋯
⋯
⋱
⋯
⋯
⋯

   

 

 

 

 

 

R1J

R2J

⋮
RiJ

⋮
RlJ ]

 
 
 
 
 
 

 (18) 

6. Adım: Normalize edilmiş girdi matrisleri için minimum normalize edilmiş girdi miktarı 

(19)’deki gibi belirlenmektedir. Daha sonra girdiler için mesafe ölçüsü (20) formülü ile 

hesaplanmaktadır. 

𝑠∗
k  = min {

𝑟j

→} ; ∀j = 1,…… , 𝐽 (19) 

ipij  =  1 + ( sij − 𝑠∗
k); ∀i = 1,…… , 𝑘  ∀j = 1,…… , 𝐽  (20) 

 

Bununla birlikte normalize edilmiş çıktı matrisleri için maksimum normalize edilmiş çıktı 

miktarı (21)’deki gibi belirlenmektedir. Daha sonra çıktılar için mesafe ölçüsü (22) formülü 

ile hesaplanmaktadır. 

rij  = max {
𝑠k

→} ; ∀k = 1,…… ,𝐾 (21) 

opk  =  1 + (𝑟∗
j − rij); ∀i = 1,…… , 𝑙  ∀j = 1,…… , 𝐽   (22) 

Bu hesaplamalar sonucunda oluşturulan I normalize edilmiş girdi matrisi ve O normalize 

edilmiş çıktı matrisi (23)’de verilmiştir. 

 

𝐼 =

[
 
 
 
 
 
ı11

ı21

⋮
ıi1
⋮

ıl1

   

 

 

 

 

 

ı12

ı22

⋮
ıi2
⋮

ıl2

   

 

 

 

 

 

⋯
⋯
⋱
⋯
⋯
⋯

   

 

 

 

 

 

ı1k

ı2k

⋮
ıik
⋮

ılk

   

 

 

 

 

 

⋯
⋯
⋱
⋯
⋯
⋯

   

 

 

 

 

 

ı1K

ı2K

⋮
ıiK
⋮

ılK ]
 
 
 
 
 

       𝑂 =

[
 
 
 
 
 
o11

o21

⋮
oi1

⋮
ol1

   

 

 

 

 

 

𝑜12

o22

⋮
oi2

⋮
ol2

   

 

 

 

 

 

⋯
⋯
⋱
⋯
⋯
⋯

   

 

 

 

 

 

o1j

o2j

⋮
oij

⋮
olj

   

 

 

 

 

 

⋯
⋯
⋱
⋯
⋯
⋯

   

 

 

 

 

 

o1J

o2J

⋮
oiJ

⋮
olJ ]

 
 
 
 
 

 (23) 

7. Adım: Girdi ve çıktı faktörleri için belirlenen mesafe ölçütleri ve entropi yöntemi ile 

bulunan faktör ağırlıkları ile çarpılarak ağırlıklandırılmış mesafe ölçütleri (24) ve (25) 

formülleriyle hesaplanmaktadır. 

𝑖∗ij  = ipik . 𝑤
∗

ij (24) 

 

𝑜−
ij  = ipik . 𝑤

−
ij (25) 

(24) ve (25) formülleriyle mesafe ölçütleri belirlendikten sonra faktörlerin mesafe ölçütlerini 

gösteren, I* (26) ve O (27) matrisleri oluşturulmaktadır. 
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𝐼∗ =

[
 
 
 
 
 
𝐼∗

11

𝐼∗
21

⋮
𝐼∗

i1

⋮
𝐼∗

l1

   

 

 

 

 

 

𝐼∗
12

𝐼∗
22

⋮
𝐼∗

i2

⋮
𝐼∗

l2

   

 

 

 

 

 

⋯
⋯
⋱
⋯
⋯
⋯

   

 

 

 

 

 

𝐼∗
1k

𝐼∗
2k

⋮
𝐼∗

ik

⋮
𝐼∗

lk

   

 

 

 

 

 

⋯
⋯
⋱
⋯
⋯
⋯

   

 

 

 

 

 

𝐼∗
1K

𝐼∗
2K

⋮
𝐼∗

iK

⋮
𝐼∗

lK ]
 
 
 
 
 

 (26) 

 

𝑂− =

[
 
 
 
 
 
 𝑂

−
11

𝑂−
21

⋮
𝑂−

i1

⋮
𝑂−

l1

   

 

 

 

 

 

𝑂−
12

𝑂−
22

⋮
𝑂−

i2

⋮
𝑂−

l2

   

 

 

 

 

 

⋯
⋯
⋱
⋯
⋯
⋯

   

 

 

 

 

 

𝑂−
1j

𝑂−
2j

⋮
𝑂−

ij

⋮
𝑂−

lj

   

 

 

 

 

 

⋯
⋯
⋱
⋯
⋯
⋯

   

 

 

 

 

 

𝑂−
1J

𝑂−
2J

⋮
𝑂−

iJ

⋮
𝑂−

lJ ]
 
 
 
 
 
 

 (27) 

 

 

8. Adım: Son adımda girdi toplamı çıktı toplamına bölünerek her bir alternatifin verimlilik 

değeri  (28) formülü ile hesaplanmaktadır. 

Fi =
∑ 𝑖∗ij

𝑖

𝑗=1

∑ 𝑜−
ij

𝐾

𝑘=1

 (28) 

 

BULGULAR 

Çalışmada kullanılan veriler T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları 

Genel Müdürlüğü internet sitesinden alınarak kullanılmıştır (UAB, 2021). Girdi değerleri 

olarak “tersane sayısı (adet)”, “tersanelerin toplam kapasitesi (DWT)” ve “gemi inşa ve yan 

sanayide istihdam edilen toplam işçi sayıları (adet)” alınmıştır. Çıktı değerleri olarak ise 

“teslim edilen gemi ve yatlar (DWT)”, “tersanelerde gerçekleşen bakım onarım miktarı 

(DWT)” ve “gemi ve su araçları ihracat miktarı (Amerikan Doları)” alınmıştır.  

 

Tablo 1. Gemi İnşa Girdi ve Çıktı kriterleri. 

Girdiler 

I1 Tersane Sayısı (Adet) 
I2 Tersane Kapasitesi (Milyon DWT) 
I3 Gemi İnşa ve Yan Sanayinde İstihdam Edilen İşçi Sayısı (Adet) 

Çıktılar 

O1 Teslim Edilen Gemi ve Yatlar (Bin DWT) 
O2 Bakım Onarım Miktarı (Milyon DWT) 
O3 Gemi ve Su Araçları İhracatı (Milyar $) 

 

Tablo 1’de, bu çalışmada kullanılacak olan gemi inşa girdi ve çıktı kriterleri verilmiştir. Tablo 

2’de ise, bu çalışmada kullanılacak olan yıllara göre gemi inşa girdi ve çıktı değerleri 

verilmiştir.  
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Tablo 2. Yıllara göre Gemi İnşa Girdi ve Çıktı Değerleri 

Yıl 
Girdiler Çıktılar 
I1 I2 I3 O1 O2 O3 

2011 71 3,60 37.006 150 13,1 1,27 

2012 71 3,60 37.786 200 15,3 0,81 

2013 72 3,61 39.847 120 15,7 1,23 

2014 73 3,67 46.356 150 20,0 1,52 

2015 77 4,24 44.657 130 21,5 1,16 

2016 79 4,52 42.622 100 21,0 1,13 

2017 78 4,44 46.680 120 21,5 1,54 

2018 79 4,44 53.158 130 22,0 1,15 

2019 80 4,48 66.696 150 22,5 1,23 

2020 84 4,65 76.319 130 21,0 1,48 

 

Çözümde, Tablo 2 verileriyle beraber hem girdi hem de çıktı değerleri için, Entropi 

yöntemiyle kriterlerin ağırlıkları hesaplanmış ve kriterlerin ağırlıkları EATWOS ile verimlilik 

hesaplanması için çözüme dahil edilerek çözüm EATWOS ile verimlilik hesaplanmıştır. 

1.Adım: Tablo 2’deki veriler kullanılarak girdi ve çıktı faktörleri için karar matrisleri 

oluşturulmuştur.  

    Girdi değerleri için karar matrisi                                       Çıktı değerleri karar matrisi 

         I1      I2         I3                                                                         O1       O2       O3 

X= 

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
71 3,60 37006
71 3,60 37786
72 3,61 39847
73 3,67 46356
77 4,24 44657
79 4,52 42622
78 4,44 46680
79 4,44 53158
80 4,48 66696
84 4,65 76319]

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           Y= 

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
150 13,1 1,27
200 15,3 0,81
120 15,7 1,23
150 20,0 1,52
130 21,5 1,16
100 21,0 1,13
120 21,5 1,54
130 22,0 1,15
150 22,5 1,23
130 21,0 1,48]

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2. Adım: Entropi yöntemi için öncelikle X ve Y karar matrisleri normalize edilmiştir. 

X=

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,0929 0,0873 0,0753
0,0929 0,0873 0,0769
0,0942 0,0875 0,0811
0,0955 0,0890 0,0944
0,1008 0,1028 0,0909
0,1034 0,1096 0,0868
0,1021 0,1076 0,0950
0,1034 0,1076 0,1082
0,1047 0,1086 0,1358
0,1099 0,1127 0,1554]

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   Y= 

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,1087 0,0677 0,1014
0,1449 0,0790 0,0647
0,0870 0,0811 0,0982
0,1087 0,1033 0,1214
0,0942 0,1111 0,0927
0,0725 0,1085 0,0903
0,0870 0,1111 0,1230
0,0942 0,1136 0,0919
0,1087 0,1162 0,0982
0,0942 0,1085 0,1182]
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3. Adım: Faktörlere ilişkin entropi değerleri hesaplanmıştır. 

E∗=

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
−0,2208 −0,2128 −0,1948
−0,2208 −0,2128 −0,1973
−0,2226 −0,2132 −0,2038
−0,2244 −0,2153 −0,2228
−0,2313 −0,2339 −0,2180
−0,2346 −0,2423 −0,2121
−0,2330 −0,2399 −0,2237
−0,2346 −0,2399 −0,2407
−0,2363 −0,2411 −0,2711
−0,2427 −0,2461 −0,2893]

 
 
 
 
 
 
 
 
 

              E−=  

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
−0,2412 −0,1822 −0,2321
−0,2799 −0,2006 −0,1771
−0,2124 −0,2037 −0,2280
−0,2412 −0,2345 −0,2560
−0,2225 −0,2441 −0,2204
−0,1902 −0,2409 −0,2171
−0,2124 −0,2441 −0,2578
−0,2225 −0,2471 −0,2193
−0,2412 −0,2501 −0,2280
−0,2225 −0,2409 −0,2524]

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eij
∗       0,9993         0,9977       0,9874                    Eij

−      0,9929        0,9938       0,9937        

dij
∗       0,0007         0,0023       0,0126                    dij

−      0,0071        0,0062       0,0063 

 

4. Adım: Nihayetinde, faktörlere ilişkin entropi değerlerinin hesaplanması sonucunda 

kriterlere ait ağırlık değerleri hesaplanmış; girdiler için  wij
∗ = (0.0422, 0,1490, 0.8088) ve 

çıktılar için ise ağırlıklar wij
− = (0.3642, 0.3158, 0.3201) olarak bulunmuştur. Tablo 3’de 

girdi ve çıktı faktörlerine ait ağırlıklar verilmiştir.   

 

Tablo 3. Entropi yöntemiyle gemi inşa girdi ve çıktı faktörlerin ağırlıkları 

Girdiler 

I1 0,0422 
I2 0,1490 
I3 0,8088 

Çıktılar 

O1 0,3642 
O2 0,3158 
O3 0,3201 

 

5. Adım: Bundan sonraki aşamada EATWOS yöntemi uygulanmış olup; EATWOS 

yönteminin Girdi ve çıktı faktörlerinin karar matrisleri oluşturulmuştur. 

                  I1      I2          I3                                           O1       O2       O3 

           I= 

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
71 3,60 37006
71 3,60 37786
72 3,61 39847
73 3,67 46356
77 4,24 44657
79 4,52 42622
78 4,44 46680
79 4,44 53158
80 4,48 66696
84 4,65 76319]

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              O= 

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
150 13,1 1,27
200 15,3 0,81
120 15,7 1,23
150 20,0 1,52
130 21,5 1,16
100 21,0 1,13
120 21,5 1,54
130 22,0 1,15
150 22,5 1,23
130 21,0 1,48]

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

√(xij
)2    242   13,00   160070                       √(yij

)2   444     62,0     4,00 

Girdi ve çıktı karar matrislerinin normalizasyonu sırasıyla S ve R matrislerinde verilmiştir. 
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S= 

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,2934 0,2745 0,2312
0,2934 0,2745 0,2361
0,2976 0,2753 0,2489
0,3017 0,2799 0,2896
0,3182 0,3233 0,2790
0,3265 0,3447 0,2663
0,3224 0,3386 0,2916
0,3265 0,3386 0,3321
0,3306 0,3416 0,4167
0,3472 0,3546 0,4768]

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            R=    

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,3380 0,2112 0,3164
0,4506 0,2466 0,2018
0,2704 0,2531 0,3064
0,3380 0,3224 0,3787
0,2929 0,3466 0,2890
0,2253 0,3385 0,2815
0,2704 0,3466 0,3837
0,2929 0,3546 0,2865
0,3380 0,3627 0,3064
0,2929 0,3385 0,3687]

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

6. Adım: Faktörlerin mesafe ölçütlerinin belirlenmesi belirlenmiştir. 

 

I=  

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,0000 1,0000 1,0000
1,0000 1,0000 1,0049
1,0041 1,0008 1,0177
1,0083 1,0053 1,0584
1,0248 1,0488 1,0478
1,0331 1,0702 1,0351
1,0289 1,0641 1,0604
1,0331 10641 1,1009
1,0372 1,0671 1,1855
1,0537 1,0801 1,2456]

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              O=  

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,8873 0,8485 0,9327
1,0000 0,8839 0,8181
0,8198 0,8904 0,9228
0,8873 0,9597 0,9950
0,8423 0,9839 0,9053
0,7747 0,9758 0,8979
0,8198 0,9839 1,0000
0,8423 0,9919 0,9028
0,8873 1,0000 0,9228
0,8423 0,9758 0,9851]

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

7. Adım: Mesafe ölçütlerinin ağırlıklandırılması yapılmıştır. Burada EATWOS yöntemiyle 

hesaplanan faktörlerin mesafe ölçütleri ile faktörlerin Entropi yöntemiyle bulunan ağırlıkları 

çarpılmıştır.  

 

I∗ = 

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,0422 0,1490 0,8088
0,0422 0,1490 0,8128
0,0424 0,1491 0,8232
0,0425 0,1498 0,8561
0,0432 0,1562 0,8475
0,0436 0,1594 0,8372
0,0434 0,1585 0,8577
0,0436 0,1585 0,8905
0,0438 0,1590 0,9589
0,0445 0,1609 1,0075]

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       O− = 

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,3231 0,2679 0,2985
0,3642 0,2791 0,2619
0,2985 0,2812 0,2954
0,3231 0,3030 0,3185
0,3067 0,3107 0,2898
0,2821 0,3081 0,2874
0,2985 0,3107 0,3201
0,3067 0,3132 0,2890
0,3231 0,3158 0,2954
0,3067 0,3081 0,3153]

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 

8. Adım: Verimlilik değerlerinin hesaplanması tamamlanmıştır. Tablo 4’de yıllara göre gemi 

inşa verimlilik sonuçları elde edilmiştir. 
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Tablo 4. Yıllara göre gemi inşa verimlilik sonuçları 

Yıl Girdiler Çıktılar 
Verimlilik 

Skoru 
Sıralama 

2011 1,0000 0,8896 0,8896 3 

2012 1,0039 0,9051 0,9016 1 

2013 1,0146 0,8750 0,8624 6 

2014 1,0484 0,9447 0,9011 2 

2015 1,0470 0,9072 0,8665 5 

2016 1,0402 0,8776 0,8437 7 

2017 1,0596 0,9293 0,8770 4 

2018 1,0926 0,9089 0,8319 8 

2019 1,1616 0,9343 0,8043 9 

2020 1,2128 0,9301 0,7669 10 

 

Ele aldığımız girdi ve çıktı faktörleri açısından yapılan analizde verimlilik değeri en yüksek 

olup en iyi performansın gerçekleştiği yıl 2012 yılı olmuş olup bunu 2014 ve 2011 yılları 

takip etmiştir. En kötü verimlilik değerinin ve dolayısıyla en kötü performansın olduğu yıl ise 

2020 yılı olduğu görülmekte birlikte bunu sırasıyla 2019 ve 2018 yılları takip etmiştir.  

 

TARTIŞMA VE SONUÇ  

Gemi inşa sanayi ülkeler için gemi üretim, bakım onarım, gemi söküm ve yan sanayi ile 

birlikte ciddi bir ekonomi ve istihdam kapısıdır. Bu kapsamda Türk Gemi İnşa Sanayisinin 

gelişmesi ve mevcut pazarda payını artırması önem arz etmektedir. Bu nedenle çalışmada 

entegre Entropi ve EATWOS hibrit modeli kullanılarak göreceli olarak verimlilik değerleri 

hesaplanmış olup yıllara göre Türk Gemi İnşa Sanayinin performansı analiz edilmiştir. Girdi 

değerleri olarak “tersane sayısı (adet)”, “tersane kapasitesi (DWT) ve “gemi inşa ve yan 

sanayinde istihdam edilen personel sayısı (adet)”; çıktı değerleri olarak ise “teslim edilen 

gemi ve yatlar (DWT)”, “bakım onarım miktarı (DWT)” ve “gemi ve su araçları (Amerikan 

Doları)” alınmıştır.  

Modelin ilk kısmında entropi yöntemiyle çıktı ve girdi değerlerinin faktör ağırlıkları 

bulunmuştur. Bu kapsamda en yüksek faktör ağırlığa sahip girdi faktörü, gemi inşa ve yan 

sanayinde istihdam edilen işçi sayısı olup faktör ağırlığı 0,8088 çıkmıştır. Tersane sayısı 

faktörünün ağırlığı 0,0422 ve tersane kapasitesinin ise 0,1490 bulunmuştur. Bununla birlikte 

çıktıların faktör ağırlıkları dengeli bir şekilde dağılmış olup en yüksek ağrılığa sahip çıktı 

faktörü 0,3642 ile teslim edilen gemi ve yatlar; en düşük ağırlığa sahip olan çıktı faktörü ise 

yaklaşık 0,3158 ile bakım onarım miktarı olmuştur. Gemi ve su araçları ihracatı faktörünün 

ağırlığı ise; 0,3201 olarak hesaplanmıştır. 

Yapılan analiz sonucunda en yüksek verimlilik değeri 0,9016 ile 2012 yılına ait olup, en 

düşük verimlilik değeri 2020 yılına ait olup 0,7669 olarak gerçekleşmiştir. 2011’den itibaren 

yıllar itibarıyla verimlilik sırası değişmekle birlikte, özellikle son yıllarda performansın 

gittikçe düşüş gösterdiği görülmüştür. Bu durumda dünyadaki ekonomik ve diğer durumların 

etkisi de bulunmakla birlikte; yıllar itibarıyla girdi değerleri bazı yıllar sabit kalsa da genel 

olarak artış göstermiş olması ve gemi inşa ve yan sanayinde istihdam edilen işçi sayısı yıllar 

itibarıyla sürekli artış göstererek 2020 yılında 2011 yılına göre iki katından fazla yükselmesi 

ve bu faktörün ağırlığının yaklaşık 0,80 olması da sonuçlar üzerinde etkili olmuştur. Ayrıca 

çıktı değerlerinden teslim edilen gemi ve yatlar bazı yıllarda değişiklik göstermekle birlikte 

532 www.izdas.org



genel olarak yıllara göre azalma göstermiş, yüksek olan yıllarda verimlilik sıralamasına 

olumlu olarak etki ettiği görülmüştür. Bununla birlikte bakım onarım miktarının 2020 yılı 

hariç sürekli artış gösterdiği görülmüştür. Son çıktı değeri gemi ve su araçları ihraç miktarları 

arasında zman zaman artış ve azalışlar meydana gelmiştir. Çıktı değerlerinde de yıllar itibaren 

artışlar meydana gelse de; bu artışlar girdilerin artışları kadar olmamıştır. Bu da son yıllarda 

performansın gittikçe düştüğünü göstermektedir. 2011 yılının yüksek sonuç elde edilmesi, 

2008 kriz döneminde dünyada gemi inşa siparişlerinin tarihi zirvede almış olduğu gemi 

siparişlerinin ancak tamamlanmasıdır. 2020 yılında düşük seyrettiğinin bir sonucu da Covid-

19 pandemic etkilerinin yansımasının etkileri olarak da düşünülebilir. 

Bu kapsamda görüldüğü gibi Türk Gemi İnşa Sanayi dünya pazarından aldığı payı artıracak 

yeterli kapasite ve istihdama sahip olmakla birlikte, verimliliğini artırabilmek için pazardan 

aldığı payı artırması gerekmektedir. Bu pazar payının büyük bir kısmını Çin, Güney Kore ve 

Japonya almaktadır. Bununla birlikte özellikle Avrupa ülkelerinden bazı firmalar kalite 

nedeniyle ülkemiz tersanelerini tercih etmektedirler. Bu nedenle bu kalite avantajını etkin bir 

şekilde pazarlanmasıyla birlikte Türkiye’nin pazardan aldığı pay artırılabilir. 
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SİNEMADA GÖSTERGEBİLİM KAVRAMI ÜZERİNDEN İLKBAHAR, YAZ, 

SONBAHAR, KIŞ VE YENİDEN İLKBAHAR FİLMİNİN İNCELENMESİ 

EXAMINATION OF SPRING, SUMMER, AUTUMN, WINTER, AND SPRING AGAIN 

FILM THROUGH THE CONCEPT OF SECONDARY IN CINEMA 

Merve CEYLAN 

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon ve 

Sinema Ana Bilim Dalı Radyo Televizyon ve Sinema Bilim Dalı 

Konya, Selçuklu 

ORCID ID: 0000-0002-5915-6072 

ÖZET 

Sinemada göstergebilimsel kavram 1960’larda itibaren kendisini göstermeye başlamıştır. 

İletişimin gerçekleşmesi için gerekli olan en önemli kavram olarak karşımıza çıkan 

göstergebilim, simgelerin yani göstergelerin nasıl ortaya çıktığını ve kullanıldıkları yerde 

hangi anlamlara geldiğini araştıran bir bilim dalıdır. Buna göre göstergeler insanlığın 

gelişimine bağlı olarak kendisini sürekli yenilemiştir.  Bu durumda göstergebilim kavramı 

toplumdan topluma değişiklik gösteren kurallar ve normlar dahilinde hep aynı anlama gelecek 

şekilde kullanılmasına ve bir şeyi belirtirken anlatılmak istenen şeyi doğrudan ya da dolaylı 

yoldan anlatma yöntemidir. 

Göstergebilim, dilbilim ile yakından ilişkili olarak karşımıza çıkmakta kökeni dilbilime 

dayanmaktadır. Bu iki alanın ilgi odağına gelmiş olan anlam kavramı sinemada sıklıkla 

kullanılmaktadır. Gerek yazı dili ve görüntü ile gerekse ses unsurları ile sinemada 

göstergebilim yönetmenin istediği şekilde ifade edilir. Bu anlam unsuru ise yönetmenin vermiş 

olduğu gösteren ve gösterilen simgeleridir. İnsanlar gördüklerini anlama ve algılama 

konusunda göstergelerden yararlanmaktadır. Bu fayda ile gösterge anlamı çözmede meraklı 

oldukları konularda insanları bilgilendirir. Göstergebilim edebiyattan sinemaya birçok alanda 

hakimiyetini sürdüren bir bilim dalı haline gelmiştir. Sanat ve mimaride de kullanılan bu 

kavram, sinemada anlam ve anlamın nasıl oluşturulduğunu ortaya çıkarmak amacıyla sunulan 

en önemli konulardan birisi olmuştur. 

Sinemada göstergebilimsel inceleme yöntemi filmde verilmek istenen mesajları ortaya 

çıkarmak amacıyla kullanılır. Bir kuramcı ya da düşünür sinema filmini ele alırken 

göstergelerin yönetmen ve senarist tarafından nasıl oluşturulduğu ve anlama olan katkısı 

üzerinde durur. Sinemada göstergebilim son yıllarda yönetmenlerin önemli meraklı olduğu bir 

alan haline gelmiştir. Güney Koreli yönetmen Kim Ki Dük, filmlerinde bunu sıklıkla kullanmış 

ve en önemli filmleri arasında yer alan İlkbahar, Yaz, Sonbahar, Kış ve Yeniden İlkbahar 

filminde de göstergebilime oldukça yer vermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sinema, göstergebilim, film çözümlemesi, kim ki dük 

ABSTRACT 

The semiotic concept in cinema has begun to appear in the 1960s. Semiology, which is the 

most important concept necessary for the realization of communication, is a science that studies 

how symbols or signs came into existence and what they indicate when used in a content. 

Accordingly, signs have constantly developed in line with human development. In this case, 
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the concept of semiotics is used in the sense that it always has the same meaning within the 

rules and norms that vary from one society to another, and it is a method of directly or indirectly 

expressing what is to be expressed when specifying something.  

Semiotics is closely related to linguistics and its origin is based on linguistics. The concept of 

meaning, which is the focus of these two fields, is frequently used in cinema. In cinema, 

semiotics is expressed in the way the director wants, both in terms of written language, images 

and sound elements. The element of meaning comprises the signifier and the signified, 

executed by the director. People use indicators to understand and perceive what they see. 

Through this benefit, the sign informs people about the issues they are interested in 

deciphering. Semiotics has become a branch of science that maintains its dominance in many 

fields, from literature to cinema. This concept, which is also used in art and architecture, has 

become one of the most important topics used to reveal meaning and how meaning is created 

in cinema.  

The cinema uses the semiotic analysis method to identify the intended messages. While the 

theorist or thinker is concerned with the film, s/he focuses on how the signs are created by the 

director and screenwriter, and their contribution to the meaning. In recent years, semiotics in 

cinema has become an area of great interest to filmmakers. South Korean director Kim Ki-duk 

has frequently used this in his films, and he has also included semiotics in his most famous 

films, Spring, Summer, Fall, Winter... and Spring.  

 Keywords: Cinema, semiotics, movie analysis, kim ki- duk 

 

GİRİŞ 

Göstergebilimin tarihi çok eskilere dayanmakla birlikte ilk kurucuları olan Amerikalı öncüsü 

Charles Sanderş Peirce ile Avrupalı öncüsü İsviçreli dilbilimci Ferdinand de Saussure'ye kadar 

uzanmaktadır. Mantık ile hareket ederek göstergebilimin amacını açıklayan Peirc’e karşın, 

Saussure alanı olan dilbilim incelemelerinde, ileride ortaya çıkacak olan göstergebilimin bir 

bilim dalı olması gerektiğini savunmuştur. Avrupa’da ve ABD’de etkisini sürdüren ve 

çalışmaların ile dikkat çeken isim İtalyan göstergebilimci Umberto Eco olmultur. Böylelikle 

bir dilbilim dışına çıkıp göstergebilim olarak ele alınacak yeni bir bilim dalı doğmuş ve Roland 

Barthes, Christian Nietz ve Peter Wollen gibi isimlerin yoğun çalışmalarıyla, bir çözümleme 

yöntemi olarak her alana uygulanmaya başlamıştır. 

Göstergebilim, anlatı alanında anlamların nasıl ortaya çıktığını ve metinlerde, birbirleriyle 

ilişki halinde olduklarını inceleyen, üretimin ortaya koyduğu düşünme modelini oluşturan bir 

bilimdir. Anlamları yeniden yapılandıran ve çözümleyen göstergebilimde anlamlama, 

çözümlemenin okumanın şartları konusunda, öne çıkmış olan kapsamlı yargıların tutarlı 

varsayımlarıdır (Rifat, 2002: 19). 

Göstergebilim toplum içinde var olan hayat tarzında hızla yaygınlaşmıştır. Ulaşım ve iletişimin 

kolaylaşması ile kitle iletişim çalışmalarının artması ve göstergelerden oluşan, yapay değerler 

dünyasında yaşanmaya başlandığının bilinci, göstergebilimin gelişmesine, bağımsız bir bilim 

dalı haline gelmesine imkan tanımıştır (Erkman, 2005: 80). 

Sinemada göstergebilim konusu özellikle son yıllarda önemli ölçüde İlgi odağı oldu. 

Uzmanlarca, genel göstergebilimin özel bir bölgesine, sinema eleştirisi ve estetiğini koymanın 

mümkün olup olmadığı tartışılır hale geldi. Zaman içerisinde bir şekilde kendiliğinden gelişen 

sinema dili ve film dilbilgisine İlişkin alışılagelmiş geleneksel kuramların yeniden irdelenip, 

yerleşik dilbilim öğretisi ile İlişkilendirilmesi gereği İse günden güne daha da netleşti. Ayrıca 
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"dil” kavramının geniş manada bir metafor olarak değil, bilimsel gerçekliğiyle kullanılması 

gerektiği anlaşıldı (Wollen, 2014: 104). 

Bu araştırmada göstergebilimi konu alan birinci bölümünde ilk olarak gösterge ve 

göstergebilim kavramlarına, göstergebilim amaçları ve işlevleri ile göstergebilim 

kuramcılarının sırasıyla Ferdinand De Saussure, Charles Sanders Peirce , Roland Bartheş, 

Umberto Eco, Christian N.”letz, Peter Wollen ile A.J. Gremies’in araştırma alanlarına ve ilgi 

alanlarına değinilecek, sinemanın göstergebilim ile ilişkisini açıklanarak sinemaya olan 

katkıları ve göstergebilimin tarihçesi açıklanacaktır. Çalışmanın ikinci bölümde ise Kim Ki 

Duk’un İlkbahar, Yaz, Sonbahar, Kış ve İlkbahar isimli filmi göstergebilimsel analiz yöntemi 

ile ele alınacaktır. 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

GÖSTERGEBİLİM KAVRAMI VE TARİHÇESİ 

1. Gösterge Kavramı ve Göstergebilimin Tanımı  

Göstergebilimin karşılığı Avrupa dillerinde tam olarak Semiotik (Almanca), semiotique ve 

semiologie (Fransızca), semiotics (İngilizce) kavramları, Eski Yunancadaki semeion 

sözcüğünden türemiştir. Semeion, özellikle Eski Yuna tıp literatüründe gösterge ya da işaret 

anlamına gelen kavramlardan oluşmaktaydı. Bu konuda ise tıp tarihinde Hippokrates (İ.Ö. 460- 

370) gibi hekimlerin semeion sözcüğünü herhangi bir hastalığın teşhisinde ağrıyı açıklamak 

için kullandıkları ve bunu ise hastalığın bir belirtisi olarak açıkladıkları bilinmektedir (Erkman-

Akerson, 2005: 49). 

Dünyada insanları açıklayan anlamların tanımı, anlamı oluşturan ilişkiler kavranabilir 

olmalarına karşın, sürekli açık kendini kolayca ele veren, gözlemlemesi kolay olan ve 

algılanabilen niteliklere sahip değildir. Anlamı işitebilen ve algılayabilenlerin anladığının 

haricinde, açık olarak ifade edilenin, yaşanılanın ve gözlemlenenin altında, üstünde veya 

yanında bulunanı da karşılamaktadır. Anlam evreni, tüm yönlere çekebilmekte ve bütün bu 

yönlerde açıklama yapabilmektedir (Rifat, 1999: 9-10) 

Göstergebilim (semiotics, semiology) , bilinen anlamıyla gösterge dizgelerini inceleyen bilim 

dalıdır. Fakat bu tanıma göre, göstergebilim ele aldığı konuya göre yapılmıştır. Göstergebilimi 

kullandığı medot ile açıklamak gerekirse göstergebilim, dilbilimsel metotları nesnelere 

uygulayan, dil ile betimleme yapmaya ve dilsel olmayan her şeyi (oyunlar, jestler, yüz ifadeleri, 

dini ayinler, edebiyat eserleri, müzik parçaları…) dil metaforuna dönüştürerek aktaran bir 

bilimdir (Guiraud, 1994: 18-19) 

Bu tanımlamalara göre nesnelerin anlamını çalışan "gösterge" nin ne olduğunu ortaya koymak 

gerekir. Gösterge, kendisi haricinde nesneleri temsil ederken açıkladığı her çeşit biçim, nesne, 

olgu, vb. olarak tanımlanır. Bu açıdan, sözcükler, simgeler, işaretler, vb. gösterge kavramı 

olarak ifade edilir (Rifat, 2019: 11). 

Amerikalı filozof Charles Sanders Peirce (1839-1914), semiotic kavramını kullanırken 20. 

yüzyıl dilbiliminin kurucusu olarak görülen İsviçreli dilbilimci Ferdinand de Saussure (1857-

1913) ise, gösterge kavramı yerine semeologie kavramını tercih ederek farkını ortaya 

koymuştur. Türkiye’de ise gösterge bilim kavramı ilk olarak 1960’lı yıllarda belirtibilim ve 

dimbilim gibi karşılıklar kullanılmış ve ilerleyen zamanlarda da göstergebilim kavramına 

geçilmiştir (Erkman-Akerson, 2005: 49). 

Göstergebilimin ortaya çıkışında en önemli isimlerden birisi de Amerikalı filozof Charles 

Sanders Peirce’dir (Erdoğan, 2002: 111). Göstergebilimin en önemli kuramcıları arasında da 
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Roland Barthes, Umberto Eco, Christian Metz, Julia Kristeva ve Algirdas Greimas gelmektedir 

(Woollacott 1982:103, aktaran Erdoğan, 2002: 112). Gösterge bilim kavramını Umberto Eco 

ise “yalan kuramı” olarak tanımlamaktadır. Göstergebilimin bir bilim dalı olduğu da herkes 

tarafından kabul edilmemektedir (Erdoğan, 2002:349). 

Göstergebilim kavramına iletişim çalışmaları olarak bakıldığında, iletişimi bir süreç olarak 

tanımlayan doğrusal süreç açıklamalarına göre anlamın oluşturulmasına odaklanan yapısal bir 

modeldir. Göstergebilim bir iletinin bir şeyi anlamlandırmasını için oluşturulmuş bir ilişki 

dizisinin çözümlenmesi üzerine yoğunlaşır. Göstergenin 3 temel amacını oluşturan olgular, 

göstergelerin düzenlendiği kodlar, kendi içerisindeki kodlar ve göstergelerin içinde işlediği 

kültür olarak ifade edilmektedir. Böylece göstergebilim, dikkatini metne yönelterek 

iletişimdeki doğrusal süreç modellerinden farklılaşır. Başka bir fark ise alıcının konumundan 

kaynaklanır. Doğrusal süreç modellerinden farklı olarak göstergebilim alıcıya daha fazla etkin 

bir rol yükleyerek nesnelerin anlamlarını açıklamaya çalışır. Alıcı yerine “okur” teriminin 

sıklıkla kullanıldığı bu yaklaşımda, okur kendi deneyimlerini, duygularını ve tutumlarını metne 

taşıyarak metnin anlamlandırılmasına direkt olarak katkı sağlar. (Fiske, 1996: 61-63) 

Fiske göre, göstergebilimin odak noktasını gösterge ve göstergeler yer oluşturmaktadır; 

göstergelerin ve onların çalışma prensiplerinin incelenmesine göstergebilim adı verilmektedir 

(Fiske, 1996: 120-125). 

İnsan yaşamının sosyal boyutlarını oluşturan farklı anlam evrenleri bulunmaktadır. Bunlar 

iletişim aracı olarak kullanılan doğal dillerle birlikte, inançlar, tutum ve davranışlar, gelenekler 

ve törenler, moda, resim, müzik, tiyatro, edebiyat ve sinema olarak tanımlanan göstergelerden 

oluşan sistemler bütünü olarak tanımlanır ve göstergebilimin amacı da bu anlamlı ifadeleri 

anlayarak çözümleme ve yeniden yapılandırma modeli sunmaktır (Rifat, 2009: 7). Bu anlamda 

göstergebilim kavramı, toplumsal yapı içinde var olan kültür dizgelerini araştırmaktadır 

(Erkman-Akerson, 2005: 29). 

Göstergebilim, birçok farklı dallardan yararlanarak yöntemsel önerilerde bulunan, yorumlama 

örnekleri sunan bir üstbilim niteliği taşımakta olup dilbilimle mantıktan ve bilgi kuramıyla 

kültürel antropolojiden kaynaklarını alır. Dolayısıyla göstergebilim, somut gerçekliklere 

bakmakla değil, soyut içeriklere, temel anlamsal düzeneğe, anlamlamaya, anlamlama 

dizgelerine ve özgül bir anlamlama dizgesi olan doğal dilleri içine alan bir bilimdir (Kıran ve 

Kıran, 2006: 324). 

Belirli bir biçimin bir anlamla şekillenerek bir araya gelmesine sebebp olan davranış biçimleri 

birer gösterge konumundadır. Bu duruma bir örnek verecek olursak selamlaşma ülkeden 

ülkeye ve toplumdan topluma çeşitlilik gösterir. Buna göre iki birey arkadaş olabilir, 

öpüşebilir, tokalaşabilir, birbirlerine sarılabilir ya da sözlü olarak selamlaşabilir. Bu biçim 

davranış şekillerinin kendine özgü bir mesajı bulunmaktadır. Selamlaşma sırasında öpüşür gibi 

yapma “ola ki adet yerini bulsun” diyerek yapılırken, sarılıp öpüşme davranışı ise “şeni çok 

özledim” ifadesini verir. Burada en önemli nokta, iki kişinin de bu selamlaşma tarzının 

anlamlandırma şeklinin aynı olmasıdır (Erkman, 2005: 13-14). 

İtalyan göstergebilimcisi Umberto Eco’ya göre, göstergebilim doğal ve kendiliğinden oluşan 

iletişim dizgelerinden, karmaşık kültürel dizgelere kadar uzanan bir yelpaze üzerinde yer 

almaktadır. Eco bu konuda göstergeyi, “Göstergebilim, tüm kültürel olguları iletişim süreçleri 

sayar ve inceler ”şeklinde tanımlamaktadır. (Erkman, 1987: 31). Ona göre göstergebilim, bir 

iletişim süreci olarak kabul görmüş kültürel olguların incelenmesidir. Göstergenin herhangi bir 

şeyin yerine geçecek anlamlı bir şey olduğunu savunan Eco, anlam ve anlam üreten her türlü 

gösterge dizgesiyle ilgilenmektedir (Kıran ve Kıran, 2006: 321). 
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Gösterge, tam olarak ifade edilecek olursa kendisinden başka bir duruma gönderme yaparak 

insanların duyu organları ile anlayabileceği bir tarzda kolay ve anlaşılır bir şeydir.  Gösterge 

kavramının bir bilim olarak algılanması ise kendisini kullanan bireylerin onu bir gösterge 

olarak kabullenmesine bağlıdır. Bu duruma en güzel örnek ise bir açık arttırma yöneticisinin 

anlayabileceği şekilde kulak memesini aşağı doğru çeken bir kişi, sunulan ürünün fiyatı 

arttırdığını ifade etmek istemektedir. Kulak memesi burada soyut bir kavramı işaret etmekte 

ve zihinde o kavramın anlaşılabilir olmasını sağlamaktadır. Bu gösterge özellikle kulak 

memesinin aşağı çekilmesiyle kişinin ve müzayedecinin aynı anlama geldiğini kabullenmesi 

durumudur (Fiske, 2014: 123). 

Bireyler gösterge, imge ve simgelerle belirli bir biçim içinde hayatını sürdürmektedir. 

Göstergeler insanlar tarafından iletişim kurmak amaçlı ortaya çıkmış olup belirli bir görüşü, 

düşünceyi veya durumu bir başkasına aktarma aracı olarak kullanılır. Düşünme davranışı 

göstergeleri anlama ve anlamlandırma açısından oluşan bir süreçtir (Keskin, 2018: 16) 

 Bir düşüncesinin anlam oluşturması ve gelişmesi tümüyle bir gösterge biçimine bağlıdır. 

Göstergeler aracılığıyla düşünen ve anlamlandıran birey göstergenin doğru bir şekilde 

anlamlandırılması için çaba gösterir. Bu durum kişinin eğitimi, deneyimi ve toplumsal tarih, 

kültür, gelenek, görenek gibi yaşam tarzına bağlıdır (Günay ve Parsa, 2012: 12). Kişinin sosyal 

hayatta fiziksel yapısı, davranışı, giyim tarzı gibi özellikler kendi başına bir göstergedir ve 

toplumda "anlam iletenler” adlandırılır. İletişim değeri taşıyan ve onu insanlara sunan her şey 

birer göstergedir (Günay ve Parsa, 2012: 14). 

Göstergeyi ifade eden Barthes'a göre, bir gösteren ve bir gösterilenden vardır. Anlatımlardan 

gösteren, içerikten ise gösterilenler oluşur (2012: 47). Hjelmslev, bu konuda anlam ve içerik 

durumuna bir fark gösterirmiştir. Hjelmslev'e göre, her düzlem biçim ve tözden oluşmuş olup 

biçim,  sade ve dengeli bir şekilde dilbilimin çözümlendiği durumlardır. Töz İse dilbilimden 

farklı öncüllere başvurmadan tarif edilemeyecek kadar değişik olgulardır (Aktaran: Barthes, 

2012: 48).  Tözün içinde nesneler, jest ve mimikler ile görüntüler gibi varlığı anlamlandırmada 

yer almayan öğeler bulunur. Bunlar, hava şartlarını ifade eden yağmurdan korunmasını 

sağlayan bir gösterge olan yağmurluk gibi bir nesnenin toplumun yorumlama ihtiyacından 

ortaya çıkan nesnelerdir (Aktaran: Agocuk, 2012: 8). 

 

Tablo 1: Anlatım ve İçerik Düzlemi 

Anlatım Düzlemi 
İçerik Düzlemi 

Gösteren: duyduğumuz şey: 

Algılama alanını ilgilendirir 

Gösterilen: zihnimizde 

oluşturduğumuz şey: Kavram ya 

da düşünce alanını İlgilendirir 

Kaynak: Kıran ve Kıran, 2013: 145, 

 

Gösterge kavramı varlık ile yokluk arasında kendisini ortaya çıkaran bir göstergenin varlığına 

ve gösterilenin yokluğuna bağlıdır (Aktaran: Güneş, 2012: 34). Gösterge kavramı, Saussure'ün 

bir tarafı gösterilen, diğer tarafı ise gösteren olan bir kağıt parçası olarak zihinde 

canlandırılırsa, gösteren, yok olan anlamına gelir. Burada ifade edilmek istenen durum 

gösterileni görmek için söz konusu kağıdın diğer tarafına da bakılması gerektiğidir. Gösterilen 

de varlığı kaybolan bir şeydir. Çünkü kağıdın, gösterenin ifade edildiği tarafında gösterilen 

bulunmamaktadır (Güneş, 2012: 34). 
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Gösterge birçok bilginin kullanıldığı bir kavramdır. Göstergenin dünyadaki nesnelerle ilişkisi 

üzerinde herkes tarafından kabul görmüş ve zihinde çağrışan ses imgesiyle anlamlandırması 

herkes tarafından aynıdır (Aksan, 2009: 35). 

 

 1.2. Göstergebilimin Tarihçesi ve Gelişimi 

Göstergebilim, 20. Yüzyılda ortaya çıkmış ve kuramsal gelişimini tamamlamış olsa da ve bu 

yüzyılın ihtiyaçlarına cevap veren bir bilim dalı olarak göstergebilim kavramının tarihçesi çok 

eski çağlara dayanmaktadır. O dönemden beri insanlar gerçeklikle idealar ve adlar (sözcükler, 

göstergeler) üzerine düşünmüşlerdir. Bazı araştırmacılara göre, bir şeyin adı (sözcük) o şeyin 

özüne uyması gerekmekte iken, bazı düşünürler adların (sözcüklerin) doğru ya da yanlış 

olamayacağını, bunların uzlaşmaya ve alışkanlıklara dayandığını ileri sürmüşlerdir. Bugün 

tartışmalara konu olan gerçekçilik ve idealizm kavramları eski Yunan’da Platon ve 

Aristoteles’e dek uzanmaktadır (Erkman-Akerson, 2005: 49-51). 

Yaklaşık 20 bin yıl öncesinde, Lascaux’da, insanlığın bilinen ilk resimleri çizidiği 

bilinmektedir.  Tüm insanlığın zamanla yazıyı bulması ve geliştirmesi ise, on yedi bin yıl 

sonrasına dayanmaktadır. Resimleri çizen insanların bu göstergelerde, kendi yaşam 

deneyimlerinin izlerini bırakmayı arzu ettikleri düşünülmektedir (Jean, 2004: 11). 

Göstergeler, yazının gelişmesine katkı sağlayarak görsel öğelerle iletişimi güçlendirmişlerdir. 

Gerçek yazıya geçişin temelinde bu önemli buluş yatmaktadır: Sesi temel alan göstergeler. 

Sümerler ve Mısırlıların, doğrudan nesneyi anlatan bir resimden değil de, ses açısından ona 

yakın bir nesneden yararlanma düşüncesi böylece ortaya çıkmıştır (Jean, 2004: 16) 

Eski Yunan’da ise birçok düşünür özellikle de Platon ve Aristoteles göstergebilime kaynaklık 

eden düşünceler üzerine çalışmalar yapmışlardır. Platon, var olan şeyi, ideal biçimi zamanın 

ve mekânın ötesinde, kalıcı ve yok edilemez olarak ifade etmiş ve hakikatin, geçici ve 

bozulmuş bir kopyası olarak ifade ediyordu (Magee, 2017: 27). 

Platon’un öğrencisi olan Aristotoles ise (İ.Ö. 384-322) göstergelim kavramını, yazılanlar, 

söylenen ve telaffuz edilen seslerin simgesi olarak ifade etmektedir. Duyabildiğimiz ve ifade 

edebildiğimiz sesler de, zihnimizdeki izlenimlerin göstergeleri olmaktadır. Ortaya çıkan bu 

izlenimler gerçek şeylerin yansımalarıdır. Zihinsel olaylar bütün insanlık için aynıdır fakat 

sesler ve dil bireye göre değişir. Aristoteles’e bilinen kavramlardan yola çıkmıyor ve ilk önce 

dünyayı algılıyor, dünyanın verdiği algıya göre kendi aralarında uzlaşarak bunlara isimler 

veriyordu. Aristo, insanların dünyayı aynı şekilde algılayabileceklerini, çünkü dünyanın bize 

kendini her yerde yakın bir şekilde tanıttığını düşünüyordu. Böylece zihinsel kavramlar da aynı 

oluyordu. Aristo’ya göre simge, gösterge, sözcük bütün insanlar için ortak olan kavramları 

ifade ediyordu. Burada, hayatın gerçeklerine dayanarak değişmeyen bir kavram ya da gösterge 

anlayışı görülmektedir (Erkman-Akerson, 2005: 54). 

İngiliz filozof John Locke göre ise (1632-1704), bilgi sadece duyumlardan elde edilebileceği 

gibi bilginin tek kaynağı da deneydir. Locke, insan zihninin, üzerine hiçbir şey yazılmamış düz 

beyaz bir kâğıt olduğunu düşünmektedir. Bu boş kağıda göstergeler, duyumlar aracılığıyla 

gelir. İnsanın düşüncelerinin kaynağı duyulabilir ve algılanabilir nesnelerdir. İnsan, bu neslerin 

sert ya da yumuşak, sıcak veya soğuk gibi duyulabilir niteliklerini algılar. Bütün bu düşünler 

algılamayla başlar (Büker, 2012: 31). 

Gösterge bilim kendiliğinden oluşmamış ve zamanla farklı dallara da örnek olmuştur. 

Göstergebilimin içerisinde yer alan gösterge, simge, yapı ve dizge kavramları ise birçok 

kaynakta kullanılmaktaydı (Erkman, 1987: 27). Tarihi geçmişe dayanan göstergebilim 

kavramı, çağcıl göstergebilimsel çözümlemenin iki ismi olan İsveçli dilbilimci Ferdinand de 

541 www.izdas.org



Saussure (1857-1913) ve Amerikalı düşünür Charles Saunders Peirce (1839-1914) ile ortaya 

çıkmıştır (Berger, 1993: 12). İlk önce göstergenin tanımını açıkalayarak başlayan düşünürler, 

daha sonra göstergenin gönderme yaptığı şey ve göstergenin kullanıcı öğeleri üzerinde 

durmuşlardır (Gökçe, 2002: 59). 

Peirce ise göstergebilim kavramını, John Locke'un, bir dilbilimi olarak görülen mantıktan yola 

çıkarak oluşturduğu bir göstergeler ve anlamlamalar bilimine uyguladığı “semeiotike” terimini 

“semeiotic”  şeklinde düşünerek hayatını bu kavramın oluşum sürecine adamıştır (Beneviste, 

1995:108). Hayatı boyunca bu düşüncesini sürdürerek gerçekliğin, gerçekliğin ve 

yaşanmışlığın üzerinde göstergeler paylaştırmayı amaçlayan ve karmaşık hale gelen bir 

tanımlar dizgesi oluşturdu. Bu “evrensel bağıntılar cebiri”ni oluşturan Peirce göstergelerin 

sınıflandırarak şu şekilde sıralamıştır: Örüntüsel Göstergeler, Belirtiler ve Simgeler. İşte bu 

mantıksal yapı günümüze kadar ulaşamamıştır (Pierce, 1978: 389). 

Gösterge bilimin en bilinen kuramcılarından birisi olan Saussure göstergebilimin 

kurulacağının ve önemli ölçüde yer alacak bir dilim dalı olacağını Genel Dilbilim Dersleri 

(1916) adlı kitabında aktarmıştır:  

“Göstergelerin toplum yaşamı içindeki yaşamını inceleyecek bir bilim tasarlanabilir: 

Toplumsal ruhbilime, bunun sonucu olarak da genel ruhbilime bağlanacak bir bilim. 

Göstergebilim (Fr. semiologie < Yun. Semeion ‘gösterge’den) diye adlandıracağız biz 

bu bilimi. Göstergebilim, göstergelerin ne olduğunu, hangi yasalara bağlandığını 

öğretecek bize. Henüz yok böyle bir bilim; onun için, göstergebilimin nasıl bir şey 

olacağını söyleyemeyiz. Ama kurulması gerekli; yeri önceden belli. Dilbilim, bu genel 

nitelikli bilimin bir bölümünden başka bir şey değil. Onun için, göstergebilimin bulacağı 

yasalar dilbilime de uygulanabilecek” (Saussure, 1998: 46). 

Buna göre Saussure, gönderge ve sözcelem (ağızdan çıkan söz) kavramlarını kullanmayıp onu 

yerine gösterilen ve gösteren kavramlarını ele alarak kendi dilbilimini oluşturmuştur. Biçimsel 

anlam bilim kurucu olan Frege ise, gösterilen ve gönderge kutuplarına ayrıcalık vererek 

Saussure’den ilham almıştır. Peirce ise diğer düşünürlerden farklılaşarak bu kavramları 

ayırmayı ve bileşenlerden hiç birine ayrıcalık tanımayı kabul etmeyen bir kuramcı olmuştur 

(Kıran ve Kıran, 2006: 318). 

Göstergebilim terimini ilk defa kullanan Peirce, göstergebilimin mantıkla iç içe olduğunu, 

ikisinin de soyutlama ve simgeleme edimlerini araştıran bir düşünce olduğunu savunur. 

Göstergenin mantıksal işlevi ona göre mantığı sergilediği için önemlidir ve incelenmelidir. 

Gösterge Peirce’e göre, 66 sınıfta toplanmıştır ve bu sınıflama günümüz göstergebiliminde de 

kullanılmaktadır (Erkman, 1987: 28). 

Saussure'e göre dilbilimin araştırma alanı dilsel göstergeler olup günlük yaşamda sürekli 

kullanılan dil dışı göstergeleri inceleyecek bir bilim dalı henüz ortaya çıkmamıştır. Kişiler arası 

etkileşimi sağlamak amacıyla kullanılan birçok göstergeyi ele alacak bilim 1960'larda 

gelişmiştir. Bu bilim dalının asıl amacı, iletişim için kullanılan her türlü bilgi ve birikimi, 

anlamlandırma sürecidir. Kişiler arası etkileşimde ilk akla gelen kullanılan bildiri çeşitliliğini 

farklılıklarını göze almaktır. Dilsel iletişim ile aynı zamanda davranışlar, (el kol hareketleri, 

mimikler, beden dili) her çeşit biçimiyle tanıtım dizgeleri, tiyatro, sinema, moda, görüntüsel 

göstergeler, fotoğraf, afiş, resim, roman, heykel, müzik yapıtı, mimarlık gibi özellikler de farklı 

durumları ortaya çıkarmaktadır (Günay, 2002: 182). 

1970’li yıllara gelindiğinde ise Amerika Birleşik Devletleri’nde Peirce’ün ardından Morris’in 

çalışmaları ortaya çıkmaya başlamış ve Morris göstergebilimi; salt göstergebilim, betimleyici 

göstergebilim ve uygulamalı göstergebilim şeklinde üçe ayırmıştır. Sedeok ise, göstergeleri 
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sadece insanlar üzerinden değil tüm canlıların üzerinde inceleme alanı olarak görmüştür (Parsa 

ve Parsa, 2004: 7).  

Amerika'da 1970'li yıllardan sonra isminden sıklıkla söz ettiren araştırmacı ise, Amerikan 

göstergebiliminin kurucusu haline gelen Thomas Albert Sebeok'tur. Dikkatle İnsan ve hayvan 

davranışlarının tasvirini odak noktası haline getiren Sebeok göstergebilimin araştırmasında bu 

konuya fazlasıyla değinmiştir. ”İnsana ilişkin göstergelerin İncelenmesi (antroposemiyotik ya 

da İnsan göstergebilimi), insan bedeninin sibernetik özelliklerinin incelenmesi (endoscmiyotik 

ya da beden içi göstergebilimi), hayvanlar arası ya da insan ve hayvan arası iletişimin 

incelenmesi (zoosemiyotik ya da hayvan göstergebilimi) konularında eserinde yer vermiştir 

(Rifat, 2000: 160-161). 

Saussure ve Peirce’ün ortaya çıkarmış olduğu bu düşünce yapısında göstergebilim kavramı 

doğmuş ve bu çözümleme yöntemi bütün ülkelere ulaşmıştır. 20. Yüzyılın başlarında Prag ve 

Rusya’da gerçekleşen çalışmaların ardından günümüzde, Fransa ve İtalya’da Roland Barthes, 

Umberto Eco ve birçok araştırmacı göstergebilimsel analiz ile ilgili araştırmalar yapmışlar ve 

kuramsal yapıtlarla çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Böylece göstergebilim kavramı 

Amerika’dan İngiltere’ye oradan da bütün dünyaya yayılmıştır (Berger, 1993: 13). 

Bu kuramın en önemli araştırmacılarından Roland Barthes ise (1915-1980), göstergebilimin 

bağımsız bir bilim dalı olduğunu ifade ederek, dil dışındaki farklı dizgeleri de araştırmıştır. 

Dilbilimin göstergebilimden bağımsız olduğunu savunan Barthes, göstergebilimin göstergeler 

dizisi olarak öncü bir bilim dalı olacağını ileri sürmüştür (Erkman, 1987: 28). 1960 

sonrasındaki duruma bakıldığında ise göstergebilimin Avrupa'daki önemli temsilcilerinden en 

önde gelen ismi İtalyan Umberto Eco' olmuştur. Eco, son yıllardaki çalışmalarında insan 

düşüncesinin dil ve gösterge kavramlarını odak noktası haline getirmiştir (Yamaç, 2005: 35). 

Göstergebilim bireye özgü dilsel ve dil dışı, her türlü unsuru anlamlandırma amacında olan bir 

kuramdır. Greimas'a göre göstergebilim, dilsel ya da dil dışı göstergelerin kişiler arası 

iletişimde yer almakla kalmaz aynı zamanda da anlam oluşturma süreçlerini ve bu süreçte 

gerçekleştirilen kazandıkları yeni olguları araştırır (Günay ve Parsa, 2012: 108). 

Evrende ilk olarak dilbilimin içinde kendisini gösteren göstergebilim, son yıllarda yeni iletişim 

teknolojileri ile medyadaki gelişim süreçlerinin ardından, bir bilim dalı olarak yer edinmiştir. 

Dilbilimi de içerisine alan ve kendine özgü alt evrenleri bulunan aynı zamanda da dünyanın 

dikkatini üzerine çeken evrensel bir bilim dalı olarak kabul görmüştür (Güneş, 2014: 89). 

Peirce ise göstergebilimin, hayatın içinde yer alan genel bir özelliğe sahip bilim dalı olduğunu 

kabullenmiş ve evrenin bütünüyle göstergelerden ibaret olmamasına karşın, göstergelerle iç 

içe olduğunu savunmuştur, ona göre bütün ilgi alanları ve bilim dallarına göstergebilim 

üzerinden bakmak gerekmektedir (Erkman, 2005: 62-63). 

 

1.3. Göstergebilim Kuramcıları ve Çalışmaları 

Göstergebilim genel olarak birçok alanda incelemeleri bulunan bir bilimdir. Bunların başında 

gelen ve iletişimde en sık kullanıla ifadeler, trafik işaretleri, sesler, çiçekler, müzik, tıbbi 

belirtiler olmak üzere kültür alanına giren her şeydir. Göstergebilimin temel noktası 

göstergelerin iletişim içinde bulunma durumları olup ve onların kuralları üzerinde durmakta 

olup doğrudan kültürle ilgisi bulunan ve diğer çalışmalardan ayrılan bir yapısı vardır. 

İletişimde geleneksel metne özel olup bilinen anlamı ile yorumlanırken, göstergebilim anlamın 

ne olduğundan çok nasıl oluşturulduğunu araştırmaktadır (Parsa ve Parsa, 2004: 1-2). 
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Göstergebilim yapısal özellikleri itibariyle diğer bilim dallarından ayrılarak, sadece sözel 

göstergelerle sınırlı olmakla kalmaz, göstergelerin doğasını açıklamayı amaçlamaktadır. Bu 

nedenle gösterge sisteminin arka planındaki gizli kalan ‘gösterge’yi açıklamaktadır. 

Göstergebilimin en önemli öncülerinden Saussure'e göre gösterge, gösteren ve gösterilen 

şeklinde ifade edilebilecek gözle görülemeyen somut bir şey değildir, parçalanamaz iki 

parçanın bütünleştiği bir öğedir. Saussure’e göre gösterenle gösterilen arasında açık bir 

‘benzeşme’ ilişkisi yoktur. Seslerin düşünceyle doğal bağı yoktur ve kurumlardan 

doğmaktadır. Örneğin ‘ağaç’ sözcüğü bir ‘ağaç’ı temsil etmemektedir. 

Barthes’ e göre kuramın ‘iki tarzlı anlatım’ vardır. Bunlardan ilki dışsal gerçekliği işaret eden, 

gösteren ile gösterilen arasında kurulan ilişkidir. Buna düz anlam (denotation) şeklinde adı 

verilmektedir. Düz anlam Barthes'e göre işaret edilen simgedir. Bu anlamın sembolik bir 

derecesi vardır ve gösterilenden çok canlandırılan görüntüyü ifade etmektedir. 

Göstergebilim, bir yapısal çözümleme, önce anlatım düzlemi ile içerik düzlemi arasındaki 

ilişkiyi incelemektedir ve içerik düzlemini kavramanın yolunun anlatım düzleminden geçtiğini 

belirtmektedir (Rifat, 1999: 29). 

Buna göre göstergenin oluşturduğu parçalardan biri olan gösteren, sese ilişkin somut ses 

birimlerinin bütününe işaret etmektedir. Gösteren algılama durumunu ifade eden sessel bir 

durumdur (Kıran ve Kıran 2006: 63). Saussure’e göre gösteren işitsel ve çizgisel bir boyuttadır. 

İşitimsel nitelikli olduğu için yalnızca zamanın içinde şu özellikleri barındırmaktadır: 1)Bir 

yayılım gösterir, 2) Bu yayılım bir tek boyutta ölçülebilir. Bu durum gösterenin çizgiselliğini 

ifade etmektedir (1998: 112). 

 

 

gösterge 

 

 

 

 

gösteren gösterilen 

 

(biçim / anlatım) (içerik / kavram) 

 

Kaynak: Erkman, 1987: 44. 

 

Diğer bir parça olan gösterilen ise, gösterenin insan zihninde oluşturduğu kavram olarak 

görülmekte ve insandaki kavramsallaştırmayı ilgilendirmektedir. Buna bir örnek verecek 

olursak “köpek” göstereni kendine ait özellikleri bulunan ve özel bir köpek göndergesini değil 

de soyut genel bir köpek kavramını işaret etmektedir. Bu ise köpeğin rengi ve fiziksel 

özellikleri ile ilişki içinde olmamaktadır. (Kıran ve Kıran, 2006: 63).  

 

Tablo 2: Göstergebilimin En Sık Kullanılan Şeması 
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1.3.1. Ferdinand de Saussure 

Avrupa’nın öncü isimlerinden İsviçreli dilbilimci Saussure, Cenevre'de doğup büyüdükten 

sonra Almanya'da eğitim gömüş, ardından Fransa ders vermeye başlamıştır. Saussure, daha 

sonra Cenevre'ye dönmüş ve orada çalışmaya devam etmiştir (Erkman, 2005: 59). Vefatının 

ardından, öğrencilerinin 1916’da, ders notlarından bir araya getirdiği Genel Dilbilim Dersler 

kitabı yayınlanmıştır. Saussure bu kitabında dil  bilim araştırma alanı olarak kabul görmüştür 

ve doğal diller haricindeki dizgelerin sistemini araştıracak yeni bir bilim dalının kurulmasını 

istemiştir. Daha sonra istediği bu bilim dalına Fransızca semiologie (semiyoloji) yani 

göstergebilim kuramı ismi verilmiştir (Rİfat, 2000: 135-136). 

Göstergeyi,  bir zihinsel olgu olarak adlandıran Saussure, göstergebilimle dış dünya arasındaki 

konusularda çalışmamıştır bu ilişkilerin diğer bilim dallarının ilgi alanına girdiğini ifade 

etmiştir.  Anlam üzerinde araştırmalarda bulunan Saussure'e göre insanların zihnindeki her şey 

algıyla başlar, önce kavram meydana gelir sonra anlam ortaya çıkar. (Erkman, 2005: 60-61). 

Saussure’ün yapısalcı düşüncelerinden gelişen ve dilbilim üzerinden yapılan çalışmalarla 

kendi kuramını oluşturmaya çalışan göstergebilim, birçok alandan yararlanmaktadır. Floch, 

göstergebilimin amacını üç temel köke bağlar: Antropoloji, dilbilim ve epistemoloji. Bu 

alanlarla ilgili de pek çok düşünürden söz eder (Kıran, 2006: 114). 

Durkheim ile aynı dönemi paylaşan Saussure, bir toplumsal olgu olarak dili ele alır. Durkheim’ 

a göre toplumsal olgular dışsal veriler değil, ahlakla ilgili öğelerdir. Saussure, Durkheim’in 

metodolojik düşüncesinden etkilenerek ‘dil’ ile ‘söz’ü birbirinden ayırmaktadır (Durkheim, 

1988: 51-58). 

Saussure’a göre, göstergebilimin (semiotics) ilk ilk amacı işaretlerdir ve bu işaretler kişinin 

zevkine bağlıdır. Dil belli bir düzene bağlı olarak keyfiyete göre ulaşılan anlamları olan 

işaretler sistemidir. Bir böceğe “arı” anlamını kullanmak zorunlu değildir. Bu durum insanların 

belirli bir dil dizisinden yola çıkarak böcek anlamını yüklemesinden dolayıdır. Gerçeği 

algılamanın ve anlamlandırmanın nihai yolu kültürümüzün kodlarından geçer. Dışarıda nesnel 

bir gerçeklik bulunur ve bu gerçeği algılama ve anlamlandırmanın evrensel bir yolu yoktur. 

Bir kültürün kodlarını o toplumun kültürel yapısı belirler, bu hiçbir zaman ham değildir (Fiske, 

1987:4-5). Bir metni okuma yolu aktif bir kod çözme sürecidir ve bu süreç sosyal ve kültürel 

bakımdan şekillendirilmiştir. Bu anlam setlerine şifre denir (Erdoğan, 2002:117). 

Saussure’a işaret sistemlerini anlaşılmış keyfi sistemler olarak açıklamaktadır. İşaret sistemleri 

ve gerçek arasında doğal bir ilişkisi yoktur; “işaret eşittir şey” anlamına gelmez, bu nedenle 

biz anlamlandırmanın aktif yapıcılarıyız. Kullandığımız dil kodları bize anlam setleri 

oluşturarak bu kodların bize verdiği seçenekler içinden anlamları harekete geçiririz (Erdoğan, 

2002: 119). 

Göstergebilim çalışmalarının tarihi Saussure'e dayanmaktadır. Göstergebilim, Avrupa'da 

Jakobson, Guiraud, Barthes, Amerika'da Peirce gibi araştırmacıların düşünce yapılarıyla 

birlikte çeşitli yorumlar kazanmıştır (Erkman, 2005: 38). Saussure'ün ortaya çıkardığı 

göstergebilime ve dilbilimsel ilkelere, kuramsal nitelikler kazandıran isim Kopenhag Dilbilim 

Çevresi 'nin kurucularından Danimarkalı Louis Hjelmslev olmuştur (1899-1965). Mantıksal 

anlamlandırmaya dayalı, dengeli yapıdaki göstergebilim kuramının temellerini oluşturan 

Hjelmslev, 1943'te yayımladığı ”Dil Kuramının Temel İlkeleri” eserinde doğal dil  gösterge 

dizgelerini aktarmıştır (Rifat, 2000: 141). 

Saussure sözcüklerle gerçek nesneler arasında bir ilişki kurmaz, "ev” denince ilk akla gelen, 

insanların içinde bulunduğu mekan olarak kullanılan ve sesli olarak veya yazı dilindeki 'Sev” 

kelimesi arasındaki ilişkiye bakmaz. Onun için önemli nokta anlamdır. Saussure, gösterenle 

gösterilenin oluşturduğ şeye gösterge ifadesini kullanırken, Peirce göstergenin nesne olmadan 
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var olamayacağını, "Gösterge herhangi biri için bir şeyin yerini tutan bir şeydir” ifade etmiştir 

(Büker, 2012: 44-45). 

Göstergeyi her yönüyle ele alan Saussure, söylem, eşzamanlılık, toplumsallık, uzlaşımsallık, 

nedensizlik, dizge, dizge içinde özellik taşıma, artzamanlılık gibi kavramlara dikkat çekmiş ve 

bunlara yönelik yeni anlamlar ortaya çıkarmıştır. Saussure, dizge içinde tekrarlanan diziliş 

şeklinden bahsederek dil dizgesinin içinde yer alan ve tekrarlanan bu oluşumları "yapı”  ifadesi 

ile ele almıştır. Saussure'ün bu yapı düşüncesi ilerleyen zamanlarda yapısalcılık akımının 

ortaya çıkarmış ve edebiyat bilimcileri ile dilbilimcilerine öncü olmuştur (Erkman, 2005: 60). 

Göstergebilimsel çözümlemelerin esası, Saussure'ün yapısalcı yaklaşımına dayanır. 

Yapısalcılık veya yapısalcı model karşısına çıkan karışık, tek birimli olmayan, yani dizge olan 

bütünlerin eşzamanlılığa ağırlık vererek oluşturuluşunu İnceler. Belli bir yapıdaki birimleri 

ayrı ayrı tespit ederken her birim birer gösterge kabul edilir. Göstergeden daha ufak birimlere 

ulaşmak imkansızdır. İletişim amacıyla kullanılan dil, çift eklemli göstergeler dizgesi olarak 

kabul edilir. Birinci eklemlilik seviyesinde dizim, sözcüklere ayrıştırılır. Bu anlam birimi İfade 

eder. İkinci eklemlilik seviyesindeyse kelimeleri eklemleyen sesler incelenir. Burada 

bahsedilen sesler, ses birimlerini İfade eder. Yapısalcı kurama göre, göstergeleri okumanın tek 

yolu, göstergelerin başka göstergelerle arasındaki yapısal bağlantıyı kavramaktır. 

Göstergebilimin çalışma alanı olan göstergeler ya simgedir, ya dil göstergesi ya belirti ya da 

görüntüsel göstergedir (Küçükerdoğan, 2011: 163). 

Saussure'ün gösterge kavramını özetlemek gerekirse birbirinden farklı olamayacak bir şekilde 

işitim imgesinin bir araya gelmesinden oluşur. Gösterenle gösterilen arasındaki ilişki rastlantı 

sonucu bir nedene bağlı olmaksızın gelişmiştir. Bir sözcük ve onun anlam arasında mantıksal 

bir bağlantı bulunmamaktadır. Burada anlatılmak istenen sözcük gösteren, İçeriği ise 

gösterilendir (Berger, 1993: 16). 

 

1.3.1.2. Saussure'nün Gösteren ve Gösterilen Kavramına Yaklaşımı 

Saussure’e göre gösteren ve gösterilenin arasındaki bağlantı, göstergenin bileşenlerinden 

oluşmaktadır. Gösterge ona göre gösteren ile gösterilen oluşturduğu anlamdır. Saussure 

gösterenin içinde işitim imgesi, gösterilen içinde de kavram bulunduğunu ifade etmiştir. 

Göstergelerin gösteren ve gösterilenden oluştuğunu dile getiren Saussure, tabelalar ve trafik 

kuralları gibi görsel öğelerin birer anlam oluşturduğunu söyler. Ona göre toplum bbu işitim 

sistemlerinden bir anlam ortaya çıkarır (Aktaran: Agocuk, 2012: 8). 

 

Tablo 3: Saussure'ün Gösterge ve Ağaç Simgesi Çizimi 

 

 

 

            

Gösteren                                                       Gösterilen 

Kaynak: Berger, 1993: 16. 

 

Saussure'ün gösterge kuramına göre göstergenin değişebilir özelliği ile değişmez özellikleri 

bulunmaktadır. Karmaşık yapıdaki bu özelliklerin her türlü bireyin zihnini doldurduğu ve 

 

Ağaç kavramı 

Agaç 

Ağaç Kavramı 
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değişmezlik kavramıyla anlatılmak istenen, bir göstergenin toplum tarafından zorunlu olarak 

benimsendiği bilinmektedir. Ana dilini öğrenen insan toplumun sunmuş olduğu hazır 

göstergeleri de öğrenir. Örneğin ”ağaç" kelimesini ifade ederken kullanılan a-ğ-a-ç seslerinden 

başka harfler kullanılamaz. Değişebilirlik özelliği ise dillerin uzun zaman içinde sürekli bir 

değişim içerisinde durumundan kaynaklı olarak göstergelerde de zamanla değişiklik 

gösterebileceğini aktarır. Buna bir örnek vermek gerekirse Türkçe' de "öğretmen" sözcüğü 

yerine eskiden "muallim” sözcüğü kullanılırdı (Aksan, 2009: 35), 

Gösteren ve gösterilenler toplum tarafından kabullenerek oluşturulur. Sözcükler kültürden 

kültüre ve dile dile değişiklik göstermektedir. Örneğin bir İngilizler için ' 'öküz' 'kelimesinin 

ifade ettiği anlamla ile Hintli için anlamı farklıdır. Anlamlandırma bu durumda kültürlere özgü 

olarak karşımıza çıkar (Fiske, 2014: 128-129). Böylece göstergeler bir biçim (anlatım) olarak 

bir içeriğe gönderme yapmaktadır. Buradaki ağaç örneği açıklanacak olursa, a.ğ.a.ç seslerinden 

oluşan /ağaç/ ses kümesi vericinin ağzından çıkıp alıcıya ulaşır ve alıcının daha sonra zihinde 

canlanır. Verici ve alıcı aynı dil dizgesinin anlamlarını bildiklerinden, alıcı gelen ses 

unsurlarından oluşan şifreyi çözer ve ağaç olarak algılar. AĞAÇ kavramı ve işitim 

imgesi gerçekte var olan bir ağaca değil, zihindeki canlanan AĞAÇ kavramına bir göndermede 

bulunmaktadır.  Böylece beyne ulaşan ses kümesi bir ses kümesi değil, bir işitim simgesi haline 

gelmektedir. Bu durumda işitim simgesinden oluşan ses kümesi, /ağaç/ ses-göstergesinin 

biçimidir ve bu işitim imgesi (biçim) beyinde daha önce var olan /AĞAÇ/ kavramını 

çağrıştırmaktadır.  Özetle, bir göstergenin bir biçimi (işitim imgesi, görsel imge…) ve öteki 

içeriği (kavram) olmak üzere iki farklı yönü bulunmaktadır. Biçimle içerik arasındaki bağlantı, 

bir göstergenin gösterge olarak kabul görmesi için en önemli unsurdur (Erkman, 1987: 39-40).  

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Kıran ve Kıran, 2013: 172. 

 

1.3.2. Charles Sanders Peirce: 

Charles Sanders Peİrce, Amerikalı felsefeci, mantıkçı ve matematikçidir. Aynı zamanda 

göstergebilimin özgür bir bilim dalına dönüşmesini sağlayan ilk uygulayıcı kişidir. Bütün 

öğeleri içinde barındıran ve kendisine araştırma konusu edinen Peirce, mantıkla 

kavramsallaştırarak bu kurama "semiotic” kelimesini kullanmıştır. 1879-1884 yılları arasında 

Johns Hopkins Üniversitesi'nde felsefe ve mantık dersleri veren Peirce'e göre göstergebilim 

genel bir kuram olmakla birlikte ve her türlü bilimsel araştırmaya katkı sağlar (Rİfat, 2000: 

131  

Peirce, göstergenin tanımında, belli bir nedene bağlı olarak, herhangi bir şeyin yerini, bir sıfat 

ya da simge ile tutan bir şey olarak bahseder (Rifat, 2009: 30-31). Peirce, 3 unsur üzerinde bu 

tanımını açıklamıştır. Gösterge, nesne ve yorumlayandan oluşan yapı içinde Gösterge, 

 Tablo 4: Gösterilen ve Gösteren Arasındaki Çizgi Anlam İlişkisini Gösterir 
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yorumcuyu etkisi altında bırakarak herhangi bir nesnenin varlığını alır, yorum göstergenin 

yorumlayan kişi de ortaya çıkan ortaya çıkan etkisidir. Peirce'ün en önemli ayrımlarından biri 

Gösterge, nesne ve yorumlayan şeklinde ifade edilmektedir (Büker, 2012: 29). Peirce'ün bu 

yapmış olduğu ayrıma ek olarak gösterge ile nesne arasındaki bağlantk gösterilebilir. Gösterge, 

belirli bir yönüyle ya da tek bir özelliğiyle nesneyi temsil etmektedir. Yorumcunun gösteren ve 

gösterge arasında bağlantı kurması, göstergenin nesnenin yorumcudaki etkisini ortaya 

koymaktadır. Göstergenin bir gösterge olarak kabul edilmesi gerçekten nesneyi temsil etme 

özelliği bakımından önemlidir. Bu bağlantı ile yorumcunun gördüğü gösterge, ilk gördüğü 

nesne olan gösterge ile aynı olmaktadır. Bir anlam oluşabilmesi için yorumcunun nesne ve 

gösterge arasında bir bir bağlantı kurması gerekmektedir. Peirce nesne ile gösterge arasındaki 

bu bağlantıyı göze alarak, göstergeleri belirti, görüntüsel gösterge (İkon) ve simge olmak üzere 

üçe ayırmıştır (Büker, 2012: 35). 

Peirce'e göre, ikon olarak bilinen görüntüsel gösterge, ifade etmek istediği nesneyi doğrudan 

alıcının zihninde canlandırır ve belirttiği nesne olmasa bile, onu anlamlı kılan özelliği bulunan 

göstergeye görüntüsel gösterge ifadesi kullanılabilir. Buna bir örnek verecek olursak nesnenin 

görülebileceği bir fotoğraf ya da bir tasarım ikon olarak kabul edilebilir. Böylece ikon, yani 

görüntüsel göstergenin, aktarmaya çalıştığı nesneye benzediği söylenebilir (Rifat, 2000: 133). 

Peirce, nesnenin fotoğrafa olan benzerliğini nesnenin belirtisel yönünün güçlü ağır bastığını 

ifade etmiştir.  Fotoğraf belirtmek istediği nesneye benzediği için çekim şartlarının onu doğaya 

uyumlu olması açısından veya doğrudan çekilen nesneyi yansıtmasından oluşur. Peirce'e göre 

temsil ettiği nesneyle arasında fiziksel ilişki bulunan gösterge belirlidir (Büker, 2012: 35-36). 

 

 

Gösterge 

 

 

 

 

 

Yorumlayıcı   Nesne 

Kaynak: Gökçe, 2002: 60. 

 

Peirce simgeyi, yorumcunun olmadığı bir ortamda gösterge olma özelliğini kaybedecek olan, 

insanlar arası uzlaşımlara dayalı göstergeler olarak tanımlamaktadır. Gerçek hayatta kullanılan 

dillerdeki sözcükler belli bir anlaşmaya bağlı olarak birer simge konumundadır. Bir kelime 

anladığımı şeyin sadece onu temsil eden şey olduğunu ifade eder. Buna bir başka örnek verecek 

olursak "terazi” görselinin adaletin simgesi ile tanınması ve algılanmasıdır. Böylece simge 

temsil ettiği şey doğal bir ilişkiyle değil de rastlantısal bir bağlantıyla göstermediği olmadığı 

ifade edilebilir (Rifat, 2000: 134). 

Peirce'in yorumlayan, gösterge ve nesne olmak üzere 3 önemli ayrımı bulunmaktadır 

kavramlarıdır. Peirce'e göre göstergeler üç farklı üçlükle sınıflanır buna göre, birinci üçlük 

göstergeyi nitel, tekil ya da kural gösterge olarak, üçlük göstergeyi, belirti ve simge ile 

görüntüsel gösterge olarak ve sonuncu üçlük ise göstergeyi sözcebirim, önerme ve kanıt olarak 

sınıflara ayırır (Rifat, 2000: 133-135). 

Tablo 5: Peirce’ün Göstergede Anlam Öğeleri 
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Tablo 6: Peirce'e göre Göstergenin Üç Görünümü 

 
İkon Belirti Simge 

aracılığıyla 

Gösterme Benzeyiş 

Nedensel 

Bağlantılar Uzlaşımlar 

Örnekler Resimler 

Yontular 

Duman Ateş 

Belirti Hastalık 

Sözcükler 

Sayılar 

Bayraklar 

Süreç 

 

Görebilme 

Sonuç 

Çıkarma 

Öğrenme 

Gerekliliği 

Kaynak: Berger, 1993: 12. 

 

Amerikan düşünür Charles Sanders Peirce'e göre kişi İçin bir şeyin yerini, herhangi bir sıfatla 

ya da herhangi bir bakımdan tutan Şey göstergedir. Gösterge birine yöneliktir, farklı bir 

ifadeyle söz konusu insanın algısında, aynı değeri taşıyan ya da daha gelişmiş bir gösterge 

ortaya çıkarır. Ortaya çıkan bu yeni gösterge İlk göstergenin yorumudur. Söz konusu gösterge 

anlatılmak, gösterilmek istenen nesnesinin yerini tutar (Aktaran: Rıfat, 2000: 132). 

Peirce'ün göstergeleri sınıflandırmasındaki en bilinen ve çalışmacılar tarafından en çok ele 

alınan, gösterge ve nesne arasındaki bağlantıya dayanan, görüntüsel gösterge, belirti ve simge 

üçlemesidir (Erkman, 2005: 113). 

 

1.3.3. Roland Barthes (1915-1980) 

Fransa Cherbourg'da 1915’te dünyaya gözlerini açan Roland Barthes, 1924 yılında Paris'e gelir 

ve orada 1934'te verem hastalığına tutulut. Yazı eğitimini 1935-1939 yılları arasında alan 

Barthes, sonraları İskenderiye ve Bükreş üniversitelerinde göreve başlar. Toplumbilim ve 

sözlükbilim konularında Bilimsel Araştırma Ulusal Merkezi'nde (C.N.R„S.), araştırmalar 

yapan Barthes, göstergebilim konusunda 1962 yılından itibaren dersler verir. Bu tarihten sonra 

özellikle bu bilim dalına daha çok ilgi duyar (Rifat: 2000, 186-187). 

Barthes’e göre, bir bilim dalı olabilecek olan göstergebilim, dil ile iç içedir. Dile bağlı olmayan 

hiçbir dizgesi bulunmamaktadır. Barthes'a göre, nesneler davranışlar bir anlam aktarır ve bunu 

yaparken bağımsız kalmazlar. Anlam ve görsel anlatımlar sinemada da dilsel bir mesaj 

kullanılarak doğrulanır. Barthes, nesnelerin dışında bir anlam düşünemez ve anlamı dilin 

dışında ortaya çıkan imge olarak göremez. Barthes'a göre, görsel mesajın belli bir kısmı dilsel 

metinle tekrarlanır. Barthes araştırmalarında, anlamları taşıyanın dil olduğunu ortaya koyar 

(Kıran, 2013: 376377). 

Barthes bir edebiyatçı, göztergebilimci ve bir yazar olarak tanınmıştır. Göstergebilimi farklı 

bir dünya olarak benimseyen Barthes, Fransa ve dünyada göstergebilime öncü olmuştur. 

Barthes'ın göstergebilim araştırmalarında 4 farklı evre bulunur. Barthes'ın çok yönlü bu tavrı 

onun daha hızlı ilerlemesine imkan tanımıştır. Barthes birden fazla konuyu ele alması ise 

sosyoloji gibi kültürel çalışmalar, popüler medya, sanat, antropoloji ve politika alanlarında 

çalışmalar yapmasını kolaylaştırmıştır (Aktaran: Ünal, 2012: 31). 
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Kültür kavramı belirli bir işaret aracılıyla taşınır ve nesiller arsasında aktarılır. Kültürü aktaran 

unsurlar sembol ve imgeler. Kültür, sınıflı bir toplum olan kapitalist toplumun ortaya çıkarmış 

olduğu bir üründür. Kapitalizm zamanla kendine ait özellikleri ile miltler olulşturmus ve 

bunları dil ile geliştirmiştir. Bu mitler, kapitalizmin yapısına uygun olarak var olan durumu 

doğal bir hale getirir. Toplumu ve geleceği şekillendiren bu mitler kendine has egemen 

değerleri topluma aktarır, tarihi zamanla yok eder, aynı zamanda toplumun algısını ve 

düşüncesini değiştiren mitler, insanların nelere karşı çıkacaklarını ve kimlerle 

özdeşleşeceklerini belirtir (Yaylagül, 2013: 122-123). 

Gösteren ve gösterilen arasındaki kurulan ilişkiye anlamlanma adı verilir. Bu konuda gerekli 

bilgileri Barthes sunmuştur. Gösterenler anlaşıldığı gibi ve duyulduğu kadarıyla 

algılandığında, gösterilen insanın zihninde çağrışım yoluyla ortaya çıkar. Böylece ekranda yani 

sinemada görünen ev herkesçe bilinen ev kavramı arasında bir bağlantı oluşur. Kavram ve 

görüntü bir araya gelerek çağrışımı oluşturur. Bir başka deyişle anlamlama süreci gerçekleşmiş 

olur ve anlam göstergenin gösterilen tarafıdır (Aydın, 2007: 73-74). 

Düz anlam ise herkesçe bilinen ve kabul gören göstergenin tam olarak bilinen anlamını ifade 

eder. Bir sokak manzarasında herkesçe bilinen bir ortam canlanır ve  "Sokak" kelimesi herkes 

tarafından bir oturma alanı giriş ya da bir şehir yolunu ifade eder. Fakat farklı açılardan çekilen 

görüntülerle farklı bir nesne ifade edilebilir. Fotoğraflarla renkli görüntüler kullanılarak 

çocuklar için şefkat dolu, sıcak bir ortam olarak yansıtılabilir ya da kullanılacak siyah-beyaz 

bir filmle aynı sokak soğuk, zalim olarak izleyiciye aktarılabilir. Aynı anda farklı makinelerle 

çekilmiş görüntüler iki fotoğrafın düz anlamda ve yan anlam göstergenin, izleyicini ya da 

yönetmen ve yapımcının, deneyimleriyle ye da duygularıyla bir araya geldiğinde meydana 

gelen bir etkileşim sürecidir. Yorum, yorumlayıcı tesiri kadar gösterge tesirine de maruz kalır. 

Yan anlamdaki en önemli etken, ilk düzeydeki, yani düz anlamdaki, direkt olarak bilinen 

gösterendir. İlk düzeyin göstereni yan anlamın da göstergesidir (Fiske, 2014: 182183) 

Barthes, bir bilim özelliği taşıyacak şekilde belli bir birikim ile ele alınacak gösterge 

dizgelerinin bir araya gelmesini amaçlamıştır. Ona göre, Göstergebilim İlkeleri’nde 

Saussure’ün göstergebilimi dilbilimin üzerinde ifade etmesine karşı çıkarak ve onu 

değiştirerek göstergebilimi bir dilbilim alt grubu olarak görmüştü. Barthes, Saussure in aksine  

yazıya önem vermez ve moda, mutfak, yazın gibi gösterge dizgelerinin dil ile gerçeklik 

sunduğunu ortaya koyar. Barthes’e dil her yerde bulunur ve gösterge bilime karşı bir duruş 

sergiler. Dil, varlığını yazının gücümden alır. Ona göre görüntüler, jestler, mimikler, müzik, 

törenlerde ve protokollerde görülen tözlerin bir dil olmasa bile bir araya gelerek bir karmaşa 

ortaya çıkarırlar. Barthes, Saussure’ün  bu davranış tarzına göre göstergeye yüklediği anlamın 

ve bu anlamın sınırlarının gelişmesini sağlamıştır. Barthes, Göstergebilim İlkeleri adlı eserinde 

“dilbilime dayanarak çözümsel kavramlar ortaya koymak” şeklinde bir amaç sunmuştur 

(Barthes, 1979: 1). Buna göre belli bir sınıflandırma yapan Barthes, bu ilkeleri yapısal 

dilbilimden kaynaklanan dört başlıkta toplar. Bunlar 1. Dil ve Söz, 2. Gösteren ve Gösterilen, 

3. Dizge ve Dizim ve 4. Düzanlam ve Yananlamdır. 

 

Tablo 7: Barthes'ın İki Anlamlandırma Düzeyi 

 birinci düzey ikinci düzey 

 

 gerçeklik göstergeler kültür  
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Kaynak: Fiske, 2014: 186. 

 

1.3.4. Umberto Eco (1932-2016) 

1932’ tarihinde dünyaya gelen İtalyan göstergebilimci Umberto Eco, tüm dünyada çalışmaları 

ile ilgi odağı haline gelmiş ve çağdaş göstergebilimin gelişmesinde öncü isimler arasında yerini 

almıştır. Özellikle Avrupa'da ve Amerika'da görülen Eco, Peirce Saussure ve Jacobs'un 

çalışmalarından etkilenmiş ve kendisine ait bir göstergebilim çözümleme yöntemi 

geliştirmiştir (Rifat, 2009: 51). "Aquino'lu Tommaso'da Estetik Sorunu"  isimli ilk yapıtında 

Eco, Saussure'nin yapısalcı etkisinde kalır (Rİfat, 2000: 172). Eco, 1962 yılından sonra 

yayınladığı "Açık Yapıt" (Opera Aperta) adlı yapıtında sanat eserleriyle her türlü yazınsal 

metinlerin yorumlanabilir olduğunu savunan Eco, kişilerin eserleri farklı farklı algılamasında 

eserlerin değişiminde hiçbir etkisi olmadığını ifade eder (Rifat, 2009: 51). 

Eco, göstergebilim için "yalan kuramı" kavramını kullanır. Eco'ya göre, bir nesnenin varlığı 

gerçek hayatta değilse yalan söyleyerek onu varmış gibi göstermek bir dile has değildir, ancak 

fotoğraflar, çizimler ve sinematografik ikonlar da olmayan nesneleri var gibi göstermek 

amacıyla kullanılabilir. Sinema da bir kişinin hiç yanında olmadığı halde yüz yüze imiş gibi 

göstererek nesnenin kurguyla varlığını oluşturulabilir, 'hayalet” gibi varlıklar da bu şekilde 

ekranda ifade edilebilir (Büker, 2012: 37). 

Eco'ya göre, bir reklamda gösterilen bira şişeleri arasında boyut farkı varken bu şişler 

izleyicinin gözünde birer aynı şişe gibi algılanabilir ve bu iki şişe biranın içeriğinde kullanılan 

maddeler aynı değildir. Toplumsal uzlaşım da işte bu iki farklı bira şişelerinin aynı göründüğü 

gibi ikisi arasında bir bağlantı kurulmasını sağlar.  Toplumsal uzlaşım, ateş görünmese bile 

dumanının algılandığı şekli ile ateş ile duman arasında bir ilişki kurulmasını sağlar (Büker, 

2012: 39). 

İtalyan göstergebilimci Eco, göstergenin çok fazla sade bir kavram olduğunu ifade eder. Ona 

göre gösterge ifadesi, göstergeyi ifade etmeye faydalı değildir. Eco, Louis Hjelmslev'i 

anlayarak onun gibi düşünür ve "Göstergesel İşlev" kavramını uygulamaya koyar. Göstergesel 

işlevi de içerik ve anlatım arasında tespit edilmiş bir ilişkiye dayandırır (Büker, 2012: 39). 

Eco’ya göre yorumcunun algılaması gereken gösterge değil de nesne ise göstergebilimin alanı 

da bireysel algılama sonuçlarıdır. Alıcının algılaması gereken şey gösterge olursa eğer, 

toplumsal uzlaşım ve kültürel kodlar dışındaki herşey göstergebilimin alanı içinde olamaz. Eco 

ve Metz’e göre görsel yorumlama kültüre dayanır. Sinemada uzam ve zaman gibi unsurların 

algılanması toplumsal kodlar sayesinde ortaya çıkmaktadır. (Büker, 2012: 45). 
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1.3.5. Christian Metz (1931-1993) 

Christian Metz, sinemada göstergebilim konusunda önemli kuramcılar arasında gelen bir 

isimdir. Fransa'da dünyaya gelen Metz, 1960'lı yıllardan itibaren sinema göstergebilimine ilgi 

duymuş ve araştırmalar yapmaya başlamıştır. Barthes'ın genel göstergebilim alanındaki 

çalışmalarından etkilenen Metz, yapısalcı dilbilimin unsurlarını kullanarak çalışmalarını 

gerçekleştirmiştir. Metz’e göre sinema kendisini anlatmak için bir dil kullanır ve bu dili 

kanıtlama kaygısı taşır. Dilbilimsel yaklaşımlarını sinemaya ve anlambilim çalışmalarına 

taşıyan kuramcı Metz'e göre göstergebilim, anlam yaratma durumuyla ilişki içindedir ve 

yönetmenin işini nasıl yaptığıyla ilgilenmez ama anlam oluşturma şekline odaklanır. Ona göre 

göstergebilim, anlam oluşturma sürecinde birçok toplumsal psikoloji ve toplum bilimi gibi 

hatta fizik ve kimya alanlarıyla etkileşim halinde olmak durumundadır. İzleyen kimsede filmin 

bir anlam oluşturması gerektiğini söyleyen Metz, izleyici üzerinde bırakılan bu etkinin 

irdelenmesi gerektiğini ifade eder. Film aracılığıyla seyirci üzerinde birçok etki ve izlenim 

bırakılır. Bu izlenim sonucu sinema göstergebilimi doğrudan bunların hangi yolla ve nasıl 

araştırılması gerektiğiyle ilgilenir (Çiçek, 2016: 35-36). 

Metz’ göre anlam tümüyle kültüre bağlıdır ve en ikonik göstergelere bile kültürel kodlar 

barındırır. Onun bu yaklaşımına göre görsel ve işitsel öğelerden oluşan sinemanın beş farklı 

aracı bulunmaktadır. Bunlardan ilki bir film sahnesinde hareketli görüntü, İkincisi 

sözcüklerden oluşan ses dizgeleri, üçüncüsü kaydedilmiş müziksel ses, stüdyolarda oluşturulan 

gerçek ses olarak kabul edilmiş ses ve sonuncu olarak da bilinen haliyle yazımsal metinlerdir. 

Örneğin; tanıtım yazıları, ara yazılar görüntüdeki yazılar ve benzerleri göze çarpan 

unsurlardandır (Büker, 2012: 42). 

Metz, sinema dilinde kullanılan imgelerin sözlü ifadelere göre farklılık gösterdiğini ve bu 

konuda "Sinema Dil mi ya da Dil yetisi mi?” isimli yazısında sinemanın önemini ifade etmiştir. 

Burada Metz Roberto Rosselini ile 1959’ de yapılan bir röportaja göre, Rosselini, kurgunun 

1925-1930 tarihleri arasındaki önemini yitirdiğini ve görüntünün doğal bir anlatıma sunarak 

bir estetiğe sahip olduğunu savunur. Eısenstein ise bu düşüncelerin aksine kurgunun ne kadar 

önemli bir buluş olduğunu savunmuştur. Ona göre, sözlü dillerin işleyiş şeklini sinemaya 

yansımış ve kurgu sayesinde anlam yaratılmıştır. Metz de ona karşın sinemanın böyle bir kurgu 

tarzına gereği olmadığım ileri sürerek, sinemada yönetmen bir ağaç göstermeyi amaçlarsa, 

ağacı doğrudan vermek zorunda olduğunu savunur. Aynı görüntünün sinemada hem gösteren 

hem de gösterilen olarak kullanıldığına işaret eden Metz' e göre film bu özelliği ile etkili bir 

anlatım aracı olarak kullanılmaktadır (Aktaran: Büker, 2012: 41). 

Metz doğal anlatımdaki görüntü ile iletinin taşınmasında önemli ölçüde etkili olduğuna inanır. 

Andre Bazin'in görüşlerine de katılan Metz, Eco ve Emilio Garoni ile karşılıklı düşünceler 

paylaşarak en özgün kabul edilen filmlerin bile kodlara dayandığı görüşünü benimser. Metz, 

özgül kodlar ve kültürel kodlar olmak üzere iki alt başlık halinde açıkladığı kodları, 

göstergebilimciye göre alıcı devinimleri, kurgu, optik etkiler gibi yöntemler ve özgül kodlar 

şeklinde aktarır. İzleyici bu yöntemler sayesinde filmi anlamlandırmada güçlük çekmez ve 

anlamı ilk filmde anlamasa da ikinci kez izlediğinde anlar. Metz’ e göre filmin anlaşılması için 

belirli bir söz diziminin anlaşılmasıyla bağlantılı olduğunu savunur. Böylelikle özgül kodları 

anlamak için önce onları öğrenmek gerekir ve kültürel kodların anlaşılması oldukça kolaydır. 

İzleyici hayatın her anında belirli kodlarla sık sık karşılaşmakta ve onları benimsemektedir. 

İzleyici için bu kültür kodlarını özellikle öğrenmeye ihtiyaç duyulmamakta ve onları anlamak 

için o toplumun insanı olmak yeterlidir (Aktaran: Büker, 2012: 41-42). 

Sinema da bu göstergebilim çözümlemeleri yan anlam ve düz anlam şeklinde ikiye 

ayrılmaktadır. Bu anlamda sinema göstergebilimsel film çözümlemeleri zamanla kendisini 

geliştirip daha sistemli bir konuma gelerek, temel anlam ve yan anlamlı anlamlandırma 
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yakından bağlantı kuracaktır. İşte bu durumda sinema izleyiciye yan anlam yaklaşımında, bir 

sanat olarak sunum yapar. Sinemada kullanılan gereçler ve kompozisyon, mısralar oluşturma, 

objeler, aydınlatma yöntemleri, kamera hareketleri ve çerçevelemeler yan anlamsal öğeleri 

içerisinde yer alır. Yan anlam, anlamı bulan kişilerin bu yöntemlerle bir temel anlam kurması 

sağlanır (Metz, 2012: 96). Metz bu konuda sinemada göstergebilimsel çözümlemeleri insanlara 

benimseten bir kuramcı olmuştur. 

 

1.3.6. Peter Wollen (1938) 

Peter Wollen’ a en doğal yollarla göstergeyi sunan kuramcılardan birisi olan Peirce'ün izinden 

gitmiş, onun düşüncelerini sinemaya uygulamıştır. Wollen'a göre, Saussure'ün ile başlayan ve 

Metz'in sürdürdüğü göstergebilim geleneği sınırlıdır (Büker, 2012: 43). 

Genellikle göstergebilimciler Wollen'a göre, önyargılı kimseler incelemelerinin araştırmada 

kapsamlı olamamıştır. İlk olarak konuşma ve ses tercihleri ile rastlantısal ve simgesel 

göstergeyi kullanmaları olmuştur. Sauşşure bu tercih şekillerine incelemelerinde yer verir. 

Wollen'a göre, bu önyargıların aşılması için yapılması gereken, yazıya, rakamlara, cebire ve 

sinemasal ve fotoğrafsal imgelere kadar iletişim alanlarının tamamını ele alarak bu görsel 

duyular arasında iletileri bir araya getiren 17. yüzyılın harf bilimini yeniden gündeme 

getirmektir. Böylece, tesadüfi ve sürekli halde olan harfler, rakamlar gibi simgeselliğin ağırlıklı 

olduğu göstergelerden, belgesel fotoğraf gibi belirtinin ağırlıklı olduğu göstergelere kadar 

birçok çeşitlilik ortaya çıkar. Buna göre, farklı boyutların birlikte var olduğu bir alan bulunur 

(Wollen, 2014: 126). 

Sinemada temel göstergeyi, Josef von Sternberg'in bulan kişi olduğunu kabul eden Wollen, 

oyunculara makyaj yapmakla sınırlı kalmadığını aynı zamanda onun dekorlara ve ağaçlara 

alüminyum boya püskürterek doğayı da süslediğini savunur. Onun ortaya çıkardığı dünya 

benzerdir ama gerçek dünya ile ilişkisi bulunmamaktadır. Bu durumda yönetmen Sternberg bu 

ilişkiyi ortadan kaldırmayı amaç edinir ve dekoru tülle kapatır. Bu şekilde onların gerçek dünya 

ile ilişkilerini ortadan kaldırır. Sternberg, hangi yöntemle nereyi şekillendireceğini önceden 

bilen yönetmen çekimden her şeyi zihninde canlandırır (Büker, 2012: 43). 

Kişilerarası iletişimde en önemli unsur olan göstergeler anlamlandırma ilişkisini kurmak 

amacıyla kullanılır ve bireyin zihninde bir mesaj oluşturur. Bu mesaj, genelde karşısındaki 

kişiye göre anlatmak istediği bir fikir ya da düşünce aşamasıdır. İletişim amacıyla göstergeleri 

kullanan kişiler var olduğu ortam içerisinde öncen kullanılan kodları öğrenmiştir ve bu kod 

aracılığıyla iletilen mesaj, alıcı tarafından algılanır ve çözülür. Böylece özgün bir ileti ortaya 

çıkar. Bu durumda bir zihinden öbürüne aktarım gerçekleşir ve bu model göstergebilimci ve 

çağdaş araştırmacılar tarafından kabul edilir (Wollen, 2014: 141-142). 

Film çalışmalarında estetik kavramı ön planda olup göstergebilimin belirli bir alanda olmasının 

iki sebebi vardır. Bunlardan ilki bir eleştiri şüphesiz, bir yazının ne demek İstediğini bilmeye 

ve o metni anlamaya bağlıdır. Bu kodlar sinemada anlamı oluşturur ve kod anlaşılmazsa eleştiri 

belirsiz olacaktır. İkinci olarak da, sanat tanımlarının, göstergebilim kuramının bir parçası 

olarak ele alınması zaman geçtikçe bir şekilde ortaya çıkmaktadır (Wollen, 2014: 17). 

 

1.3.7. Algirdas Julien Greimas (1992) 

İlk olarak sözcükbilimi üzerine çalışmaları bulunan ve daha sonra anlambilime yönelen A.J. 

Greimas, Semantique structurale (Yapısal Anlambilim) isimli eserini l966’da yayınladı. Buna 

göre her çeşit anlamlama dizgesinin analizini yapan genel bir anlambilim yöntemi oluşturdu. 

Bu yöntem ile bir bilim dalı olarak göstergebilimi açıklamıştır. Birçok anlambilimin 
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incelenmesi amacı bir göstergebilim yöntemi tasarlayan A. J. Gerimas, çalışma arkadaşları ile 

birlikte oluşturduğu çözümleme yöntemini yazınsal (anlatı, şiir, tiyatro), yazınsal olmayan 

(dinsel söylem, hukuk, siyaset, bilim, reklam dili), görsel sanatlar gibi değişik dizegelere 

uygulamaya koymuştur. İnsanın içinde bulunduğu ortam ile bu kültürel yapıların değişmeyen 

evrensel özelliklerini ve toplumdan topluma değişen özelliklerini, yüzey yapıları açıklamaya 

çalışmıştır. Bu nedenle, Greimas’ın genel anlambilim yöntemi, göstergebilim yöntemi 

demektir. (Kıran, 2006: 324) 

Greimas’ın ve Paris Göstergebilim Okulu’nun asıl amacı, ana çizgileriyle göstergebilimin, 

anlamlı ayrımlarını yapmak ve bu anlamlamayı, bir üstdil aracılığıyla yeniden ortaya 

çıkarmaktır. “Bu amaçla, sadece bildirim dizgelerini değil aynı zamanda da, anlamlı bütünleri 

(anlamlama dizgeleri) konu edinir. Simgesel mantıktan, matematikten, dilbilimden 

kaynaklanan bu anlamlama kuramının inceleme aygıtı üç aşamadan oluşur: 1) Betimsel dil; 

2)Yöntembilimsel dil; 3) Bilgikuramsal dil. Bu aşamalara göre, kavramsallaştırma ve 

mantıksal biçimselleştirme çabaları gerçekleştirilmiştir.” (Rifat, 2000: 192) 

Greimas’ın kurduğu göstergebilimin temeli asıl amacı itibariyle simgesel mantığa, 

matematiğe, Hjelmslev’in dilbilim ve göstergebilim kuramına dayanırken aynı zamanda da 

etnolojiye kavramına kadar uzanır. En önemli nokta olarak temelde insan ile doğa ve insan ile 

insan arasındaki etkileşimi araştırmayı amaçlayan Greimas, bu ilişkileri anlamlandırırken 

tasarı biçiminde ortaya attığı bir bilimsel yaklaşımı, araştırmacılar ile birlikte sürekli 

geliştirmiştir. Greimas’ın göstergebiliminin en önemli özelliği, kavramsal ve bilimsel açıdan 

bir üstdil oluşturmasıdır (Rifat, 2009: 109) 

Greimas, göstergebilimi bir anlamlandırma süreci içinde anlamı incelemektedir. “Greimas, 

söylemin her yönünü çözümleme biçimine yönelik çabasının sonucu olarak ortaya çıkar. 

Söylem, anlatısal söylemle birlikte toplumsal söylemi de içinde barındırır. Greimas’ göre 

hukuki söylem, özellikle Fransız hukukunun ticari şirketlerle ilgili söylemi üzerine yazar. Ve 

‘biçim söz konusu olduğu sürece, bütün hukuki söylem, söylemin ortaya çıktığı doğal dilin 

dilbilgisinden ayrı bir hukuki dilbilgisi tarafından üretilir’ demektedir. Greimas, söylemde 

anlam üretiminin nasıl yaratıldığıyla ilgilenir. Söylemi de ‘konuşan kişi tarafından benimsenen 

dil’i, icra edilen dil olarak tanımlar (Demir, 2009: 64). 

 

2. GÖSTERGEBİLİMİN SİNEMA İLE İLİŞKİSİ 

Bir bilim dalı olarak kabul edilen göstergebilim genel olarak bir anlam bilimidir ve sinema 

göstergebilimi filmde anlamın oluşma şeklini araştırmaktadır. Göstergebilim filmde 

karakterlerin nasıl anlam çıkardığını ve filme ait anlam kalıplarını saptamayı, filmin 

seyredilmesini sağlayan temel unsurları sunmayı amaçlamaktadır. Göstergebilim araştırmacısı 

doğrudan sinemada sinematografik olayın özündeki anlam sürecine odaklanmaktadır (Sivas, 

2012: 532-533). 

1960’larda atık sinemanın 7. sanat olduğundan hiç kimse şüphe etmemekteydi ve o yıllarda 

Fransa'da sinemayla derinden ilgilenen entelektüel bir grup, o zamanların “sine-kulüplerinde” 

gerçekleştirdikleri çalışmalarla yeni bir araştırmaya başladılar. Böyle bir ortamda ”Sinema 

Göstergebilimi” olarak bir akım ortaya çıktı ve gelişme sürecine girdi. Fakat göstergebilim ilk 

olarak sinema ile değil edebiyatın ilgi alanı olan dilbilim ile yakından ilgileniyordu. Rus 

biçimcilerin yaptıkları çalışmalarla gösterge dilbilimi daha çok gelişerek sinemaya yansıdı. 

Buna göre göstergebilimsel bir çalışmadan söz edilebilmesi için önce ortada birden çok 

gösterge sisteminin bulunması gerekmektedir (Özarslan, 2013: 13). 

Sinema bilinçli ya da bilinçsiz, bir sanat dalı olarak yoluna devam ederken, üzerine yapılan 

birçok araştırma ile ününü tüm dünyaya yaymıştır. Sinema ile yakından ilgilenen araştırmacılar 
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ve kuramcılar sinemanın bir dilyetisine benzediğini savunmuş ve böylece bir sanat dalına 

dönüştüğünü ifade etmişlerdir. Eisenstein, kurgu ile sinemanın arasındaki bağlantıya değinerek 

sinemanın bir dil olduğunu ileri sürmüştür. Bu sebeple Eisenstein'ın "sinema dili" şeklinde 

tanımladığı şey bir düşünce olmaktan ileri gidememiştir. Rosselini de araştırmalarında, sinema 

için kendine özgü bir yapısı olan bir kavram olarak bahsetmiştir. 1950'lerin ikinci yarısında 

Fransa'da, sinema göstergebilimi tanımları tartışılmış, buna ilişkin çalışmalar günümüze dek 

ulaşmıştır (Özarslan, 2013: 15). 

Sinema göstergebilimine dair birçok araştırmacı görüş sunmuş ve önde gelen yaklaşımlar, 

Metz, Wollen ve Eco gibi kuramcılardan ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda Metz, Wollen ve Eco, 

Saussure ile Peirce'ün izinden gitmiştir. Metz, Saussure'ün yolundan giderek sinemanın bir dil 

olgusu olmasına odaklanmış, sözel dil ve film dili arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları 

irdeleyerek kendi yaklaşımını öne sunmuştur. Wollen ise Metz'İn Saussure'e bağlı 

çalışmalarını yetersiz bulmuş Peirce'ün gösterge İçin önerdiği üç kategoriyi sinemaya 

uygulamıştır. Wollen, bu üç kategorinin birleştiği yerde sinemanın bir dil ve yeterli bir gösterge 

olacağını savunmuştur. Eco İse Saussure ve Peİrce'ü eleştirmiş ancak çalışmalarında her 

ikisinden de yansımalara yer vermiştir (Sivas, 2012: 536). 

, anlam yaratma bakımından diğer tüm sanat dallarından farklılaşark en önemli araç 

haline gelmiştir. Bu sanat dallarını da içerisinde barındıran sinema, izleyiciye öykü üretme 

sürecinde anlamlandırma ve yorumlama imkanı verir. Sinema üzerine araştırmalar, 1950'li 

yıllardan itibaren yaklaşık 10 yıllık süreçte göstergebilimciler, yazılı ve sözlü dil anlayışını 

yeniden ele alarak, sinemanın bir dil olarak geliştirilmesi fikrini ortaya atmışlardır. Sinema 

göstergebilimcisi Christian Metz'e göre, sinema güzel hikayeler anlattığı için bir dil olma 

özelliğine sahip olması gerekmektedir (Aktaran: Agocuk, 2012: 8-9). 

 

KİM Ki DUK'UN İLKBAHAR, YAZ, SONBAHAR KIŞ VE İLKBAHAR FİLMİNİN 

GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ 

1. Kim Ki Duk’ün Biyografisi 

20 Aralık 1960 'da Güney Kore Bonghwa'da Kyungsang'ın kuzeyindeki bir taşra Kim Ki-Duk, 

köyünde dünyaya geldi. Daha sonra ailesiyle birlikte 9 yaşındayken Seoul' e taşındı. Ardından 

tarım eğitimi veren bir okula gönderilen Kim Kİ Duk sonraları maddi yetersizlikler nedeniyle 

okuldan ayrıldı ve fabrikalarda işçi olarak çalışmaya devam etti. 20 yaşına geldiğinde ise deniz 

kuvvetlerinde askeri hayata katılan Kim Kİ Dük, burada 5 yıl çavuş olarak görev aldı. Askeri 

tecrübesi ile büyük bir deneyim kazanan Kim Ki Duk, 1990 yılında sanat eğitimi almak için, 

Fransa'ya taşınır ve burada kendi çizdiği resimlerini satarak para kazanır. Kim Ki Dük 1993 'te 

tekrar Koreye dönerek film senaryosu yazmaya başlar ve bir yarışmada iki senaryosu birden 

ödül kazanır (www.biyografi.net.tr). 

İlk filmi Crocodile'ı çektiğinde Kim Ki Duk hiç sinema eğitimi almamış ve ilk kez yönetmen 

olarak karşımıza çıkmıştır. Çocukluğu birçok acı ve sıkıntıyla geçen yönetmen, filmlerindeki 

karakterlerin marjinalliği ve rahatsız ediciliğinden dolayı psikopat olarak suçlanır. Sinemayla 

gerçeğin birbirine karıştığı filmleri, izleyiciyi derinden etkiler (www.biyografi.net.tr). 

Dikkat çekici bir dille kendi yaşamını ve deneyimlerini anlattığı Crocodile (1996), film 

serüvenin başlangıcı olur. Crocodile’ın ardından Kore’li bir askerin ve başarısız bir 

ressamın Paris‘te geçen dostluk ilişkisini konu ”Wild Animals” filmi yerini aldı. İlk 

yıllarındaki işlerinde görülen saldırgan enerji ve fantazi dünyası, bir sonraki filmi ”Birdcage 

Inn”in renkli görüntülerinde dikkat çeker. Bu filmde yönetmen, seksi yaşamın bir parçası ve 

olarak açıklar. 4. filmi ”The Isle”, yönetmen için bir dönüm noktası olur ve Venedik Film 

Festivali’nde gösterilen film tam olarak anlaşılamasa da tanınmasını sağlar. Filmin dikkatleri 
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üzerinde toplayan görüntüleriyle Kim Ki-Duk, Kore sinemasının 60’lı yıllardaki duayeni Yoo 

Hyun-Mok‘un deyimiyle ‘imgelerle konuşan yönetmen’ olarak yerini alır. The Isle’ da 

yönetmen, kadın erkek ilişkini ele alır ve birini sevmenin ve nefret etmenin içiçe geçişini 

anlatır. Yönetmenin daha sonraki filmi ”Real Fiction”, gerçek ve fantazi arasında kendine bir 

yer bulur. Real Fiction’ı 2001 yılında ”Address Unknown”, 2002‘ de ”Bad Guy” ve ”The 

Coast Guard” izler. 2003 yılında ise kendinin de orta yaşdaki budist rahibi canlandırdığı filmi 

”Spring, Summer, Fall, Winter… and Spring” olağanüstü görselliğiyle ilgileri üzerine 

toplamayı başarır. Budist bir rahibin yaşamının mevsimlerinin, metaforik bir anlatımla 

yansıtıldığı filmde, yönetmen, sessizliği bir çığlık kadar etkili kullanabildiğini herkese gösterir. 

2004 yılına geldiğinde ise ” Samaritan Girl” ile Berlin Uluslararası Film Festivali’nde, ”3 iron” 

ile de Venedik Film Festivali’nde en iyi yönetmen ödülüne layık görülür Grotesk filmlerin 

yönetmeni Kim Ki-Duk için yaşam, şiddet ve sinema içiçe geçmiştir. Filmlerindeki karakterler, 

iyi ve şeytani, güzellik ve çirkinlik, normallik ve anormallik arasında gidip gelmektedir. 

Yönetmenin 2003 senesinde çektiği Budizm temalı dokuzuncu filmi Spring, Summer, Fall, 

Winter… and Spring (Bahar, Yaz, Sonbahar, Kış … ve İlkbahar) ile Kim’in filmleri daha 

geniş bir kitleye ulaştı. Bu filmlerinde şiddeti farklı açılarla konu edinir. Kim’in değişen bu 

üslubu Avrupa seyircisine hızla ulaşmıştır. Bu filmde anormal bir stil yansıtıp, gerçeklik ve 

hayal arasında ince bir çizgi çekerek bunu perdede göstermiştir. (www.obicimsinema.com) 

Spring, Summer, Fall, Winter and Spring ile Bin Jip filmleri Avrupa ve Kuzey Amerika'da 

büyük başarı yakalar. 2004'te Samaritan Girl İle Berlin'de ve Bin Jip filmiyle Venedik'te en iyi 

yönetmen ödülünü alır (mvw.bifikiral.com). 

 

1.1.Filmografi 

Time (2006) 

The Bow (2005) 

3-Iron (2004) 

Samaritan Girl (2004) 

Spring, Summer, Autumn, Winter… and Spring (2003) 

The Coast Guard (2002) 

Bad Guy (2001) 

Address Unknown (2001) 

The Isle (2000) 

Real Fiction (2000) 

Birdcage Inn (1998) 

Wild Animals (1996) 

Crocodile (1996) 

 

2. İlkbahar, Yaz, Sonbahar, Kış ve İlkbahar Filminin Künyesi 

Orijinal İsmi: Bom Yeoreum Gaeul Gyeoul Geurigo Bom 

Vizyon Tarihi: 19 Eylül 2003 
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Süre: 103dk 

Tür: Dram 

Yönetmen: Kim Ki-duk 

Senarist: Kim Ki-duk 

Yapımcı: Karl Baumgartner , Seung-jae Lee 

Yapımı: 2003 - Almanya ,  Güney 

Film müziği: Arirang 

Ödüller: Grand Bell Award for Best Film, Blue Dragon Film Award for Best Film, Blue 

Dragon Film Award Technical Award 

Oyuncular: Yeong-su Oh, Kim Ki-duk, Young-min Kim, Jae-kyeong Seo, Yeo-jin Ha, 

Jong-ho Kim, Jung-young Kim 

Yapımcı Firma: Korea Pictures, LJ Film, Pandora Filmproduktion, Cineclick Asia 

 

2.3.  İlkbahar, Yaz, Sonbahar, Kış ve İlkbahar Filminin Konusu 

Film tamamen insan hayatını mevsimlerin isimlerine göre canlandıran beş bölümden oluşur. 

Filmde mevsimler arasında geçen 10-20 yıllık süre sonucu çırak budist keşişin hayatı anlatılır. 

Filmde küçük keşişe verilen Budizm öğretisi üzerinden hayat dersleri ve ilham konuları yer 

edinir. Her bölümde çeşitli Budizm imge ve simgeleri kullanılır. Filmde diyologlara fazla yer 

vermeyen Kim Ki Duk insan hayatının nasıl kendi elleri ile değişebileceğini anlatır. Ülkemizde 

de 23. İstanbul Film Festivali’nde gösterime giren film orijinal adı “Bom yeoreum gaeul gyeoul 

geurigo bom” dur.  Filmde Budist öğreti ve “nefs” terbiyesi konu edinilir. Filmde ustasıyla 

birlikte bir budist manastırında yaşayan küçük bir rahibin hayatından kesitler sunulur. 

İlkbaharda, çocuk rahibin doğayı keşfetmesi ve bu sırada aldığı dersler anlatılır. Yaz geldiğinde 

ise çocuk rahip büyümüş ve genç bir adam olmuş şekilde karşımıza çıkar. Manastıra hasta bir 

kızın katılması sonucu aralarında aşk ve tutku oluşan rahip ve genç kız manastırı terk eder. 

Sonbaharda daha da büyüyerek bir yetişkin haline gelmiş adam ve tutkusuna yenik düşen 

rahibin hataları sonucu nasıl vicdan azabı çektiğini görürüz. Kışla birlikte, artık yaşlanmaya 

başlayan adam geçmişte yaptıklarını telafi etmek için manastıra geri döner. Ve ilkbahar 

geldiğinde, manastıra terkedilmiş bir bebeğin gelmesiyle bu döngü yeniden başlar. 

Yönetmenliğini ve senaryosunu Kim Ki-duk’un üstlendiği Spring Summer Fall Winter… and 

Spring, San Sebastian Festivali’nde “İzleyici Ödülü”; Locarno Uluslararası Film Festivali’nde 

“Don Quixote Ödülü”, “Netpac Ödülü”, “Genç Jüri Ödülü” başta olmak üzere birçok ödül 

almıştır. 

 

2.4. İlkbahar, Yaz, Sonbahar, Kış ve İlkbahar Filminin Göstergebilimsel Analizi 

Yönetmenliğini Kim Ki Duk’un üstlendiği film bir rahibin yaşlı bir ustanın yanında 

büyümesini konu edinir. Gizemli kapıların ardında Budizm simgelerinin fazlasıyla yer aldığı 

ustanın vadi arasındaki manastır yaşanan olaylar ve insan hayatının değişimi anlatılır. Film 

büyük bir gölün içinde manastıra açılan simgelerle dolu bir kapı görüntüsü ile başlar. İlk önce 

dış sesin ilkbahar olarak okuduğu yazı ekrana gelir. Daha sonra kullanılan kapı gıcırtısı sesi ile 

bir kapının açıldığı ve arkasında uzun bir gölün içindeki manastır görünür. Buraya ulaşmak 

sadece tekne ile mümkündür. Bu tekne her yere gidebilen özel bir teknedir. Üzerindeki figürler 

ve ikonlar ise teknenin Budizm inancına kendisini adamış bir usta tarafından yapıldığını 
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çağrıştırır. Manastırın boş kimsesiz ve ağaçların içindeki görüntüsü ise sadece günah 

çıkarmaya gelen insanlara kapılarının açık olduğu izlenimini verir. Filmde karakterlerin ve 

insanların sesi çok duyulmaz bunun yerine kuş sesleri, horoz, köpek, balık, kurbağa, yılan, kedi 

gibi canlıların insanlar ile arasındaki bağ aktarılırken bunların insanlar tarafından ne şekilde 

ifade edildiği filmde açıkça gösterilmiştir. Filmde kullanılan renkler ise yeşil tonlarının ağır 

bastığı koyu renklerden oluşmaktadır. Ancak mevsimler değiştikçe insan hayatına göre ağaçlar 

da renk değiştirmekte ve zamanla kışa dönerek beyaza bürünmektedir.  

Sinemada kullanılan renkler de hikayeyi anlatmada oldukça önemlidir. Her rengin kendine 

özgü bir anlamı vardır. Filmlerde renkler genellikle sinema diline uygun bir şekilde 

kullanılmaktadır. Yönetmen, renk kullanımıyla İzleyiciye hikaye ile ilgili bazı bilgiler verir. 

Buna göre sarı, kırmızı, turuncu ve bu renklerin tonları sıcaklığı temsil eder. Bu renklerden en 

can alıcı olan kırmızı; en dinamik, en kuvvetli, mutluluk, girişkenlik, cinsel güç gibi 

anlamlarına gelir. 

Sarı renk, iyimserliği ifade etmede kullanılır. Sinemada sık sık kullanılan bu renk İzleyicinin 

ruh halini olumlu yönde etkiler.  Sarı sakinlik, huzur anlamına da gelir. Turuncu ise, heyecan 

veren sıcak renkler arasındadır. Ayrıca cesaret, enerji, coşku gibi anlamlar taşımakta, ancak 

fazla kullanımı asabiyeti de İçermektedir.  

Gri, yeşil, mavi, mor ve tonları soğuk renkleri ifade ederken kullanılır ve salgın, hastalık, üzücü 

olaylar gibi konulara işaret eder. Bu renkler insan üzerinde soğuk bir etki bırakır. Soğuk 

renklerin kullanıldığı filmlerde dünya renksiz ve soluktur. 

Yeşil, doğayı, tabiatı ve dinginliği aynı zamanda da kıskançlık ve tembelliği ifade eder. Ayrıca 

yeşil, cennetin rengi olarak bilindiği için dini içerikli filmlerde sık sık kullanılır. Bu filmde de 

yeşil renge çoğunlukla yer verilmiştirç 

Mavi, soğuk renklerin temelidir. Sakinliği, güveni ve üretkenliği simgeleyen bu renk aynı 

zamanda özgürlük anlamı da taşır. Ancak filmin tamamına hakim bir mavi renk, izleyici 

üzerinde soğuk, sıkılgan bir etki bırakabilir. 

Mor, mistik güçlerin yansıması olarak bilinen bir renktir. Bu renk, asalet, soyluluk, kibir ve 

zenginliği temsil eder. Ayrıca mor, hüznü ve bozuk bir ruh halini de simgeler. Son sahnelerde 

kadının başörtüsü ile yüzünü bağlaması da buna örnektir.  

Kim Ki Duk bu filminde ise sıcak ve soğuk renkleri birarada kullanarak mevsimlere göre 

anlamlarını ifade etmiştir. Bu filmde kullanılan yeşil tonları sakinlik, huzur, rahatlığa kavuşma 

ve arınma özelliklerini temsil eder. Filmde sıklıkla bu renklere rastlanır. 

Filmlerinde diyaloglara yer vermeyen Kim Kİ Duk, karakterlerin duygularım yüz ifadeleri, 

beden dili, müzik, kamera açıları, çekim teknikleri gibi sinemasal kodları kullanarak 

anlatmıştır. 

Görsel 1: 
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Film ilk olarak bir mevsimin başlangıcı ile açılır. Dış sesin ilkbahar şeklinde yazıyı okumasının 

ardından kapısında motifleri bulunan ve bir göl manastırına acılan kapı görünür. Bu kapı her 

açıldığında yeni bir başlangıç belirir. Kore dağları arasında yer alan bir gölde yüzen Budist bir 

manastırda geçenleri anlatan filmde manastır odaları duvarsız kapılardan oluşmuştur. İçeride 

Buda heykelleri, tütsü ve duvarda Budizm ile ilgili resimler bulunur. Burada bulunan her simge 

Budizm dinine inancın güçlü olduğunu gösterir. 

 

Görsel 2: 

 

 

Bu görselde de görüldüğü gibi manastır sade ve yalın haliyle yeşillik içinde tabiatın tüm 

güzelliğini ortaya koymaktadır. Göstergebilimsel analizlerde, filmin yönetmeni, yönetmenin 

yaşadığı toplum, topluma ait dini, milli ve manevi değerler göz önünde bulundurulmalıdır. 

Burada göze çarpan boş bir gölde sınırları ve duvaları olmayan kapıların içinden geçen 

keşişlerin farklı bir dünyadan kendilerini dini inanışlara adadıkları ortaya çıkmaktadır. 

 

Görsel 3: 

 

 

Diğer sahnede Çocuk köpek yavrusu ile oynar ve çocuk ruhu ile gezintiye çıkararak göl 

kıyısındaki bitkileri toplamaya başlar. Bitkilerin bazılarının zararlı olduğunu öğrenmesi üzerine 

onları toplamamaya karar verir. Ancak küçük keşiş boş durmaz bu sefer de hayvanlara zarar 

vererek günah işler. Bu durum dine aykırı bir şekilde olduğı göze çarpar ve ustanın çocuğu 

cezalandırması ile başlar. Küçük çocuk sırasıyla balık, kurbağa ve yılana iple taşa bağlar. 

Balığın ve diğer hay taştan dolayı yüzememesi çocuğu güldürür. 
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Görsel 4: 

 

 

Bunu gizlice izleyen keşiş gece çırak çocuk uyurken yanına gelir ve beline kocaman bir taş 

verir. Çırak uyandığında bu taş ile yürüyemez hale gelir ve neden orada taş olduğunu söyler. 

Usta ise burada işlediği suçun cezası olarak onunla gidip hayvanları olduğu yerden kurtarmasını 

söyler ve canlılara zarar vermenin sonuçlarını çeşitli göstergelerle izleyiciye sunar. Çırak keşiş 

sırtında taşla hayvanları bulmak için ormana gider. İlk işkence yaptığı balık ölmüştür ve bu 

ölümden dolayı ağlar. İkinci olarak kurbağayı bulur ve hayvanın yaşadığını görünce sevinir ve 

taşı çözerek kurbağayı serbest bırakır. Son olarak yılanın bulunduğu yere gider ancak yılan da 

ölmüştür. Çırak keşiş büyük bir üzüntü ile ağlamaya başlar. 

 

Görsel 5: 

 

 

Burada yılanı ölü halde görünce hıçkırarak ağlamaya başlayan küçük keşiş insanlığın gerçek 

hayatta yaptığı hatalar sonucu ders çıkarmasını ve hiçbir canlıya zarar vermemesi gerektiğinin 

mesajını verir. Ağlama burada vicdan, merhamet ve insanlık duygularının öne çıktığı bir 

sahnedir. 

Görsel 6: 
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Bu durum insanın içinde var olan acıma duygusunun ve acı çekme hissinin ağlayarak atılmaya 

çalıştığını aynı zamanda da insanların gerçek hayatta işlemiş oldukları suçlardan dolayı 

bedellerini ağır bir biçimde ödediklerini göstermektedir. Budizm inancında da kadın heykeline 

yalvararak ağlamak önünde selam vermek ve kafasını kaldırmadan dua etmek de günahlarını 

affettirmek için gösterilen davranıştır.  

Görsel 7: 

 

 

Yaşlı rahip Buda heykelini temizlerken çocuk yanına gelir ve acı çeken gözleriyle ona bakar. 

Değişik kapılardan çıkan çocuk burada kapı motiflerinin arasından gelirken uzak çekim ile 

gösterilir. Kapılarda kullanılan motifler savaşçı özelliği ile Budizm'de “naga” anlamında 

kullanılır. Naga, zararlı her türlü şeyden korunmak amacıyla kullanılır ve Türkçe anlamı 

nazardan korunmaktır. 

 

Görsel 8: 

 

 

Filmde yaşlı adam ve küçük keşiş hayatta mücadele etmenin açlığın ve yalan dünyanın 

etkilerinden sıyrıldığını konu ediniyor. Yaşlı rahip öğrenme duygusunu küçük çocukla 

paylaşıyor ve tecrübelerini Budizm'le bağdaştırarak anlatmayı tercih ediyor. Uzakdoğu 

mitlerinde kurbağa, yılan, balık, köpek, ejderha gibi hayvanlarının çok büyük anlamları var. Bu 

anlamlar insanların ve hayvanların, genel kapsam içine sokacak olursak tüm canlıların 

birbirinden farksız olduklarını simgeliyor. 
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Görsel 9: 

  

 

Yaz ayı geldiğinde çırak keşiş artık genç bir erkektir ve bir yaz günü orman yolunda bir kadın 

ve kızı ile karşılaşır.  Burada anne ve kızın modern bir aileden gediklerini ve günahlarını 

affettirmek için gelmeleri kıyafetlerinden belli olur. Genç keşiş artık büyümüş ve delikanlı 

olarak cinsel isteklerine karşı koyamamaktadır. Gen kızdan etkilenmeye başlan çocuk zamanla 

kıza ilgi duymaya ve onu konuşturmaya çalışır. Bir gün genç kadın manastırda yatarken genç 

keşiş kadının üstünü örter ve ilk defa kadına dokunmak ister. Burada aşk ve tutku duygularının 

öne çıktığı görülür. 

Görsel 10: 

 

 

Yatakta onu dokunmaya çalışan erkeği fark eden genç kız uyanır ve genç keşişe tokat atar. Genç 

adamın kadına olan ilgisi günler geçtikçe daha da artar. Genç keşiş ve kadın beraber ormana 

giderler ve birlikte olurlar. Bu yönüyle yasak aşk gibi gizli yapılan suç yaşlı adam tarafından 

yakalanarak suç üstü edilirler. Yaslı rahip onları cezalandırmak ve ayırmak ister. Dine göre 

günah olduğunu düşünen rahip çocuğa ceza verir ve kızı göndermeye çalışır.  

 

Görsel 11: 
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Usta sandalın tapasını çıkarır, içeriye su dolmasını sağlar ve gençleri bir şekilde cezalandırır.  

Yaşlı rahip daha sonra kendisi affetmesini isteyen çırağına " Sahiplenme duygusu insanı katil 

eder" diyerek öğütler verir. Bunun üzerine sevdiği kızın gitmesini istemeyen genç sahiplenme 

duygusu ile aşkının pesinden bir Buda heykeliini ve manastırda bulunan horozu yanına alarak 

manastırı terk eder. 

Görsel 12: 

 

 

Sonbahar mevsimine gelindiğinde ise sararan yapraklar zamanın değiştiği ve farklı yıllarda 

farklı zamanlarında mevsimlerin insanların gözüne renklerle yansıtıldığı filmde kamera aşağı-

yukarı (tilt) hareketleri ile izleyiciye tanıtıcı görüntüler sunar. 

 

Görsel 13: 

 

 

Bir sonbahar gününde yaşlı keşiş yemeğini sardığı gazeteden otuz yaşındaki bir erkeğin karısını 

öldürdüğü bir haberle karşılaşır. Bunun kendi öğrencisi olduğunu anlayan usata hemen hazırlık 

yapar. Karısını öldürdüğü kanlı bıçağı saklayan genç bunu ustasına göstererek acısını ve 

öfkesini anlatır. Filmde kullanılan bu simgeler olayların nasıl geliştiği hakkında izleyiciye 

bilgiler verir. Usta öğrencisine karısının başka bir erkeğe kaçtığı için öldüren çırağına "Çok mu 

acı çekiyorsun? Bilmiyor musun? Sen ne beğenirsen, herkes onu beğenir" sorularını sorar. 

Cevabında öfke, kin nefret dolu bakışlarla tepki veren genç keşiş bir gün manastırda kendisini 

geleneklere göre yazılarla yüzünü kapatıp, dini inanışları ile öldürmeye çalışır. 
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Görsel 14: 

 

 

Bunu gören usta öğrencisinin ölmesini istemez ve onu günahlarından bağışlanması için 

cezalandırır. İplerle ayaklarından ve belinden bağlayarak kırbaçlar ve acı çekmesini sağlar. 

Daha sonra tavana asarak onu suçlarından arınması için yalnız bırakır. Burada Budizm dinine 

sıklıkla göndermeler bulunur kamera ipleri göstererek kopacağını ve gencin ölmeyeceğini 

seyirciye yansıtır. 

Görsel 15: 

 

 

Acı çektiğini ve öğrencisinin canının yandığını bilen yaşlı keşiş elindeki beyaz kedinin 

kuyruğunu kullanarak bir fırça simgesi gibi manastırın giriş kısmına Korece isimler yazar ve 

genç adamdan bunları bıçağı ile kazımasını ister. O sırada iki dedektif katil zanlısını bulmak 

için manastıra gelir. Bu durumda genç adamı görevi bitene kadar beklemelerini söyleyen yaşlı 

keşiş insanlık duygularının, merhametin ve iyimserliğin önemini vurgulayan bir davranış 

sergiler ve suçlu ile dedektifleri yalnız bırakır. 

 

Görsel 16: 
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Genç keşiş görevini var gücüyle yerine getirmek için kanlı bıçağı ile elleirni kanatana kadar 

iskeleye yazılan isimleri bıçağı ile kazır. Bitkin düşen genç adamın üzerine ceket örten 

dedektiflerden biri vicdanın ve merhametin göstergesidir. Yaşlı keşiş ve iki dedektif ellerinde 

turuncu, yeşil, mavi ve pembe boyalar ile genç adamın kazıdığı isimleri boyar. Daha sonra 

suçunu bilen genç adamı götüren dedektiflerin arkasından bakan yaşlı keşiş Budist 

geleneklerine göre göz, kulak ve ağzını kâğıtla kapatarak kendini sandalın içinde yakıp intihar 

eder. 

Görsel 17: 

 

 

Görsel 18: 

 

 

Keşiş ve bilge olan yaşlı adam kendini yaktıktan sonra geriye kocaman bir boşluk kalır. Bu 

boşluk bireyin içinde bastıramadığı duyguları kendisine zarar vererek ortaya çıkmasına sebep 

olur. Öğrencisinin acı sonuna dayanamayan keşiş sonunda ölmeyi tercih eder ve kendisinden 

geriye manastır ile yerde duran kıyafetleri kalır. Bu dünyadan sadece kazandıklarımızı ve 

yaptığımız iyilikleri götürebileceğimizin düşüncesini veren film kamera hareketleri ve 

gösterilenlerle izleyiciyi ekrana bağlar. 

 

Görsel 19: 
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Görsel 20: 

 

 

Mevsimlerden kış ayı geldiğinde artık genç çırak keşiş suçunu ödemiş ve manastıra buz tutmuş 

göle tekrar döner. Gölün buz tutan her yerinde yürünecek olması ise soğuk kış ayının insanlar 

için zorlu şartlar altında yaşama mücadelesi verdiği ve hüzünlü bir ortamı simgeler. Sessiz 

karanlık geceler ve buz dolu göl ile baş başa kalan keşiş kendisiyle ve yaşadıkları ile bir kez 

daha yüzleşir.  Ustanın olmadığını gören keşiş acılarını hissederek gölün buz tabakası altındaki 

ustasının sandalını kırmaya çalışır ve ustasının sadece dişlerine ulaşır. Bu duruma üzülen ve 

kahrolan keşiş ustasının dişlerini kırmızı bir mendile sarar ve manastıra getirir. Buzdan bir 

heykel yapan keşiş ustasının dişlerini heykelin ağzına yerleştirir. 

 

Görsel 21: 

 

Manastır çekmecelerin arasından bir Buda öğretileri ile yazılmış bir meditasyon kitabı bulan 

keşiş her gün egzersiz ve meditasyon yapar. Kendisini bu yazılara ve yaşadıklarından arınmaya 

adayan adam kitabın her satırını uygulamaya çalışır. Kış ayının soğuk ve hüzün çökmüş bir 

gününde kucağına bir bebek sarmış ve ağzını yüzünü mor bir bezle sararak gelen bir kadın 

kapıda görünür. Mor renk burada utanç simgesi olarak ve korkuyla yapılmış bir durumu ifade 

eder. Tanınmak istemeyen kadın yüzünü hiç göstermez ve günahlarını affettirmek için dua eder. 

Görsel 22: 
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İlerlemek isteyen kadın çocuğunu manastırda bırakarak kaçmaya çalışır ve sanki yıllar öncesine 

dönülmüş izlenimi verir. Keşişin o manastıra nasıl geldiği bilinmediği gibi bebeğin de o 

manastıra kadın tarafından nasıl getirildiği bilinmemektedir. Ancak film izleyiciye 

göstergelerle yan anlam ve düz anlam vererek bir devinim halinde bu durumun tekrarlandığını 

gösterir. Kadın çocuğunu manastırda bırakarak ayrılırken karanlıkta donmuş göl üzerinde 

keşişin daha önceden açmış olduğu bir deliğe düşer ve boğulur. 

 

Görsel 23: 

 

Çırak keşiş artık kadının gittiğini fark eder ve dışarı çıkar. Bunun üzerine bebeğin gölün 

üzerinde emekleyerek yol aldığını deliğe gittiğini fark eder. Acıma ve merhamet duygularının 

öne çıktığı filmde çocuğun ellerini öpen keşiş kadının cesedini suyun altında görür ve onu 

peçesinden tanır. Kırmızı burada dikkat çekici bir renktir. Suyun altında görünüşü izleyiciye 

kan görüntüsü gibi düşündürür ve sonrasında mor başörtüsünden havaya kaldırdığı kadını 

gömer. 

Görsel 24: 

 

 

Bebeği de yanına alarak artık eski hocası gibi ona eğitimler veren keşiş çektiği acılara 

dayanamaz ve sırtına bağladığı bir halatlı taş ile kendisini dağlara vurur. Canı acıyana kadar 

dağları tırmanır ve elinde bir Buda heykeli ile tepeye çıkar. Geçmişi hatırlatan taşa bağladığı 

yılan, kurbağa ve balık sanki orada hala yaşıyormuş gibi film karesi şeklinde seyircinin gözüne 

yansıtılır. Zirveye ulaşan keşiş dağın tepesinden küçücük gözüken göle ve manastıra bakar. 

Buda heykelini burada bırakarak manastıra geri döner ve geçmişteki yaşadıklarını silerek 

yoluna devam eder. 
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Görsel 25: 

 

 

Filmin son bölümü olan yeniden ilkbahar aşamasında ise artık ağaçlar yeşermeye çiçekler 

açmaya ve kuşlar ötmeye başlamıştır. İnsan hayatında da artık yeni bir bahar geldiğini ifade 

eden bu bölümde izleyici usta ve çocuk keşiş ile özdeşleşerek kendisinin günahlarını 

düşünmesi sağlanmıştır. Artık büyüyen o küçük bebek bir Budist keşiş olmuştur. Kadının 

bıraktığı çocuk ise manastırda büyüyen ve Budizm öğrenen bir çıraktır. Bu çocuk aynı usta 

keşişin çocukluğunda olduğu gibi hatalar yapar ve gölün karşısına geçerek hayvanlara eziyet 

eder. Burada balık, kurbağa ve yılana işkence yapan çocuk her insanın gençliğinde ya da çocuk 

yaşta yapılan eğlenceli gibi görünen hataların aslında insanlara kötülük yaptıracak kadar büyük 

olduğu anlamını verir. Çocuk keşiş bu yaptığı davranış ile insanları kötülükten uzaklaştırmaya 

çalışan bir örnek karakterdir. Hayvanların ağzına taş koyarak onları suya batmasına sebep olan 

çocuk bunu zevkle yapıyor gibi görünse de onu cezalandıracak bir ustaya ihtiyacı vardır. 

Böylece insanların kendilerinden başka canlılara zarar vermesi onlara bu işin kötü bir şey 

olduğunu söyleyecek bir bilge zekasına sahip olmasını ifade eder. 

 

Görsel 26: 
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Görsel 27: 

 

 

Filmin son sahnesinde ise manastırın zirvesindeki Buda heykeli arkadan gösterilerek insanlara 

bitiş sonunun geldiğini ifade eder. Ayrıca filmin müziklerinde kullanılan durgun sesler ise Kim 

Youn-in tarafından seslendirilen şarkılar filme derin bir anlam yükler.  

Kim Ki Duk'un İlkbahar, yaz, Sonbahar, Kış ve İlkbahar isimli filmi göstergebilimsel analize 

uygun olarak ele alınmış ve kullanılan kodlar ile yan anlamlarla birçok gösterge barındıran bir 

film olmuştur.  Ana karakterlerin kapılardan içeri girişi yöntemini bir gösterge üzerine kuran 

Kim Ki Duk, kendi hayatıyla filmini özdeşleştirmiştir. 

Kim Ki Duk, genellikle şiddeti göstermez ama bu filmde ceza sahnesini doğrudan ayaklarının 

altından göstererek seyirciyi rahatsız etmemek için kamera hareketlerine dikkat etmiştir.  

Filmde diyaloglara sıklıkla yer vermeyen yönetmen, olayları görsel ve işitsel simgelerle 

sağlamış ve filmin her sahnesinde farklı renkler ve kodlarlar mevsimleri işaret eden simgeler 

kullanmıştır. Sadece mevsimleri değil kullandığı kodlarla kurgunun anlama kattığı kolaylığı 

kullanmış ve sekansları birleştirmiştir. Bu göstergeler bütününü, bir anlam bütünü şeklinde 

izleyici ile buluşturan Kim Ki Duk, karakterlerin sunmuş olduğu beden dili, göstergelerle 

kültürel anlam taşıyan objelerle anlatmış, ayrıca aydınlatma, müzik, kamera açıları, çekim 

teknikleri gibi sinemanın vazgeçilmez unsurlarını da kullanmıştır.  

Kim Kİ Duk'un bu filminde olduğu gibi diğer filmlerinde de renkleri kullanması, acıyı, 

ızdırabı, toplumsal boyutta izleyiciye sunarak izleyicinin film ile özdeşleşmesini sağlamıştır. 

Soğuk renk kullanımı yönetmenin bilinçli bir tercihidir ve anlam bütünlüğüne katkı sağlamıştır 

 

SONUÇ 

Göstergebilim kavramı günümüzde birçok alanda karşımıza çıkmakta olan bir bilim dalıdır. 

1960'lardan sonra gelişme göstermiş ve edebiyattan resime, müzikten mimariye  farklı 

alanlarda kullanım sağlamıştır. Bu durum sinemada da sinema göstergebilimi olarak 

tanımlanmış ve çoğu filmde etkisini kanıtlamıştır. Bu durumda araştırmanın gereği olarak 

yönetmenin Kim Ki Duk’un İlkbahar, Yaz, Sonbahar, Kış ve yeniden İlkbahar şeklinde 

adlandırdığı filmi 5 bölümden oluşmuş olup filmde gösterilen birçok simge ve göstergenin 

anlamları açıklanmaya çalışılmıştır. Buna göre seyircisine aydınlanma ses, görsel ve işitsel 

öğeler ile anlamlandırma sunan yönetmen renkleri de kullanarak filme dikkat çekici özellik 

kazandırmıştır. Diyolog sahnelerine fazla yer vermeyen yönetmen gösterdiği sembolik 

görüntüler ile izleyiciyi ekrana bağlamayı başarmıştır. Bu anlamda göstergebilimin asıl amacı  

yönetmen ile İzleyici arasındaki etkileşimi kurarak, yönetmenin vermiş olduğu gizli anlamları 
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ortaya çıkararak seyirciye iletmektir. Göstergebilimsel çözümleme, filmdeki anlamın, 

İzleyicilere kodlanarak nasıl aktarıldığım ortaya koyar.  

Sonuç olarak göstergebilimsel analiz, filmlerde aktarılmak istenen düşünceyi nasıl verdiği ile 

ilgilenerek bunun göstergelerle oluşturulduğunun altını çizer. Bu araştırma konusuna giren 

inceleme göstermiştir ki filmde gösterge kullanımı anlamın oluşturulmasına, pekiştirilmesine, 

güçlendirilmesine katkı sağlar.  
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ÖZET 

AD en yaygın nörodejeneratif bozukluktur. Yakın zamandaki olayları hatırlamada güçlük, 

AD'nin en sık görülen erken belirtisidir. İlerleme, mantıksal düşünme kaybı, düşük 

performans, kademeli bilişsel işlev kaybı ve sonunda ölüme ilerleyen kısa süreli hafıza 

bozukluğu ile başlar. Kolinerjik hipotez, beyindeki nörotransmitter asetilkolin (ACh) 

düzeylerinin azalmasının, giderek kötüleşen nörodejenerasyona yol açtığını öne sürmektedir.  

Bu çalışma kapsamında yeni tiyazol türevleri sentezlenmiş ve biyolojik aktiviteleri 

değerlendirilmiştir. Sentezlenen türevlerin karakterizasyonları 1H-NMR ve 13C-NMR 

spektroskopik metodları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Sentezlenen bileşiklerin 

asetilkolinesteraz aktiviteleri in vitro Ellman metodu kullanılarak incelenmiştir. Ayrıca 

bileşiklerin enzim aktif bölgesi ile bağlanma modları in silico moleküler doking çalışamaları 

kullanılarak değerlendirilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Alzheimer, Tiyazol, Asetilkolinesteraz  

 

ABSTRACT 

AD is the most common neurodegenerative disorder. Difficulty remembering recent events is 

the most common early symptom of AD. Progression begins with loss of logical thinking, 

poor performance, gradual loss of cognitive function, and short-term memory impairment 

eventually progressing to death. The cholinergic hypothesis proposes that decreased levels of 

the neurotransmitter acetylcholine (ACh) in the brain lead to gradually worsening 

neurodegeneration.  

In this study, new thiazole derivatives were synthesized and their biological activities were 

evaluated. The characterizations of the synthesized derivatives were performed using 1H-

NMR and 13C-NMR spectroscopic methods. The acetylcholinesterase activities of the 

synthesized compounds were investigated using the in vitro Ellman method. In addition, the 

binding modes of the compounds with the enzyme active site were evaluated using in silico 

molecular docking studies. 

Keywords: Alzheimer's, Thiazole, Acetylcholinesterase 
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INTRODUCTION 

It is known that the number of elderly individuals and the number of chronic diseases related 

to old age are increasing worldwide, and chronic diseases are the diseases that cause the 

highest cost in the health system. Alzheimer's disease (AD) is the most common dementia-

type disease and is a neurodegenerative, chronic brain disease (Eroymak and Yiğit, 2017). 

Difficulty remembering recent events is the most common early symptom of AD. Progression 

begins with loss of logical thinking, poor performance, gradual loss of cognitive function, and 

short-term memory impairment eventually progressing to death. The cholinergic hypothesis 

proposes that decreased levels of the neurotransmitter acetylcholine (ACh) in the brain lead to 

gradually worsening neurodegeneration (Ramrao et al., 2021; Bowroju et al., 2021).  

The true causes of AD are still unclear. Since the first description of pre-senile dementia by 

Alois Alzheimer in 1907, the formation of extracellular senile plaques (SP) and 

neurofibrillary tangles (NFY) in the brain, synapse, and neuronal loss, along with cognitive 

impairment, have been recognized as the defining clinicopathological features of AD (Çalış 

and Aytemir, 2019; Huang et al., 2020). In addition, the anticholinesterase activity of the 

thiazole ring system is supported by many literature data (Sahin et al., 2018; Madni et al., 

2018; Ibrar et al., 2018; Tripathi et al., 2018; Channar et al., 2017).  

In this study, new thiazole derivatives (2a-2c) were synthesized as acetylcholinesterase 

inhibitors. The structures of the compounds were determined using 1H-NMR and 13C-NMR, 

spectroscopic methods. The drug used most often, donepezil, is a cholinesterase inhibitor. The 

binding potentials of the compounds with the enzyme active site were elucidated by in silico 

studies. 

 

MATERIALS AND METHODS 

Chemistry 

All reagents were purchased from commercial suppliers and were used without further 

purification. Melting points (M.p.) were determined on the Mettler Toledo-MP90 Melting 

Point System and were uncorrected. 1H-NMR (nuclear magnetic resonance) Bruker DPX 300 

FT-NMR spectrometer; 13C-NMR, Bruker DPX 75 MHz spectrometer (Bruker Bioscience, 

Billerica, MA, USA). The coupling constants (J) were expressed in Hertz (Hz). The purities 

of compounds 2a-2c were checked by TLC on silica gel 60 F254 (Merck KGaA, Darmstadt, 

Germany). 

General procedure for the synthesis of the compounds 

Synthesis of 2-(8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ylidene)hydrazine-1-carbothioamide (1) 

8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one was dissolved in EtOH. Hydrazinecarbothioamide 

and catalytic amount of acetic acide were added to the reaction medium.  And then, the 

reaction medium was refluxed for 36 hours. After completion of the reaction, the precipitated 

product was filtered and recrystallized from ethanol. 

General procedure for synthesis of target compounds (2a-2c) 

2-(8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ylidene)hydrazine-1-carbothioamide and appropriate 

2-bromoacetophenone were dissolved in EtOH. And then, the reaction medium was refluxed. 

After completion of the reaction, the precipitated product was filtered and recrystallized from 

ethanol. 

4-(2-(2-(8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ylidene)hydrazineyl)thiazol-4-yl)benzonitrile 

(2a) 
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Yield: 88 %, 1H-NMR (300 MHz, DMSO-d6): δ = 1.66-1.73 (1H, m), 1.78-1.85 (1H, m), 

2.24-2.27 (2H,m), 2.51-2.54 (1H, m), 2.66-2.78 (3H, m), 2.98-3.06 (3H, m), 4.08 (2H, br.s.), 

7.63 (1H, s), 7.87 (2H, d, J=8.6 Hz), 8.03 (2H, d, J=8.5 Hz), 11.23 (1H, s). 13C-NMR (75 

MHz, DMSO-d6): δ = 24.55, 25.24, 33.78, 38.89, 39.22, 61.96, 63.15, 108.25, 110.01, 119.44, 

126.54, 133.19, 139.29, 144.59, 149.28, 170.31. 

2-(2-(8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ylidene)hydrazineyl)-4-(4-nitrophenyl)thiazole 

(2b) 

Yield: 88 %, 1H-NMR (300 MHz, DMSO-d6): δ = 1.66-1.73 (1H, m), 1.78-1.85 (1H, m), 2.27 

(2H, br.s.), 2.55-2.64 (1H, m), 2.70-2.78 (3H, m), 2.98-3.12 (3H, m), 4.08 (2H, br.s.), 7.71 

(1H, s), 8.11 (2H, d, J=8.9 Hz), 8.28 (2H, d, J=9.0 Hz), 11.28 (1H, s). 13C-NMR (75 MHz, 

DMSO-d6): δ = 24.52, 25.22, 33.79, 38.89, 39.14, 61.95, 63.13, 109.19, 124.62, 126.77, 

141.16, 144.68, 146.65, 170.39. 

4-(2,4-Dimethylphenyl)-2-(2-(8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-

ylidene)hydrazineyl)thiazole (2c) 

Yield: 88 %, 1H-NMR (300 MHz, DMSO-d6): δ = 1.65-1.72 (1H, m), 1.77-1.84 (1H, m), 2.28 

(3H, s), 2.38 (3H, s), 2.25 (2H, br.s.), 2.59-2.64 (1H, m), 2.64-2.76 (3H, m), 2.94-3.11 (3H, 

m), 4.05 (2H, br.s.), 6.83 (1H, s), 7.03 (1H, d, J=7.9 Hz), 7.06 (1H, s), 7.45 (1H, d, J=7.6 Hz), 

11.04 (1H, s). 13C-NMR (75 MHz, DMSO-d6): δ = 21.10, 21.14, 21.49, 24.52, 25.22, 33.75, 

38.89, 39.29, 62.05, 63.22, 106.75, 120.01, 125.10, 126.82, 129.58, 131.85, 135.49, 137.16, 

146.11, 174.99. 

 

CHOLINESTERASE ENZYMES INHIBITION ASSAY 

The in vitro AChE and BChE enzymes inhibition potencies of the synthesized compounds 

(2a–2c) were evaluated according to the modified Ellman’s spectrophotometric method 

(Ellmann et al., 1961). The reagents and materials used in the enzyme inhibition assay were 

supplied commercially from Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA) and Fluka (Steinheim, 

Germany). The cholinesterase enzyme inhibition procedure was applied as previously 

reported in our research papers (Saglık et al., 2016; Demir Ozkay et al., 2016; Acar Cevik et 

al., 2017). 

 

MOLECULAR DOCKING 

A structure-based in silico procedure was applied to discover the binding modes of 

compounds 1a-1b to hAChE enzyme active site. The crystal structures of hAChE (PDB ID: 

4EY7) (Cheung et al., 2012), which was crystallized with donepezil, was retrieved from the 

Protein Data Bank server (www.pdb.org). 

The structures of ligands were built using the Schrödinger Maestro interface and then were 

submitted to the Protein Preparation Wizard protocol of the Schrödinger Suite 2020 Update. 

 

3. RESULT AND DISCUSSION 

3.1. Chemistry 

Compounds 2a-2c were synthesized as outlined in Scheme 1. The target compounds obtained 

by ring closure reaction. The structures of the gained compounds were demonstrated by 

means of spectroscopic methods, namely 1H-NMR and 13C-NMR. 
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Compounds R1 R2 

2a -H -CN 

2b -H -NO2 

2c -CH3 -CH3 

Scheme 1. The synthetic route for target compounds (2a-2c). 

 

CHOLINESTERASE ENZYMES INHIBITION ASSAY 

The fluorometric ChE enzymes inhibition assay was applied to determine the inhibition power 

of all the synthesized obtained derivatives20-23. The enzyme activity protocol was performed 

in two steps according to the inhibition percentages and concentrations of the compounds. 

The enzyme inhibition assay was carried out by using the concentrations of 10-3 and 10-4 M of 

the synthesized compounds and reference drugs. The results of this step were given in Table 

1.   

Table 1. % Inhibition of the synthesized compounds and donepezil against AChE and BChE 

enzymes. 

Compounds 
AChE % Inhibition BChE % Inhibition 

10
-3

 M 10
-4

 M 10
-3

 M 10
-4

 M 

2a 90.845±1.004 81.342±1.102 40.398±0.619 22.736±0.924 

2b 69.260±1.112 39.569±0.239 44.239±0.920 30.569±0.131 

2c 78.960±1.336 36.879±0.725 49.346±0.975 35.646±0.938 

Donepezil 99.254±2.104 97.426±1.890 - - 

 

MOLECULAR DOCKING STUDIES 

Figure 1 and Figure 2 present three-dimensional and two-dimensional poses of compound 

2a. The cyano group formed a hydrogen bond with the Ser293. The phenyl ring and thiazole 
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ring formed a π-π interactions with the Trp286. In addition, thiazole ring formed π-π 

interactions  with the Tyr124 and Tyr341. The nitrogene of tropinone formed kation- π 

interactions with Trp86 and Tyr337. 

 

 

Figure 1. The three-dimensional superimposition pose of compound 2a in the active region of 

human AChE enzyme (PDB ID: 4EY7). 

 

Figure 2. The two-dimensional superimposition pose of compound 2a in the active region of 

human AChE enzyme (PDB ID: 4EY7). 
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4. CONCLUSION 

The designed thiazole derivatives as AChE inhibitors were successfully synthesized and their 

structural confirmation analyzed in detail using 1H NMR and 13C NMR spectrometric 

techniques. The in vitro ChE enzymes activity assay was performed to determine their 

inhibition power and according to biological activity evaluations none of the compounds 

exhibited significant enzyme inhibition against BChE enzyme. The gained derivatives 

displayed selective AChE inhibition as expected. Consequently, compound 2a displayed an 

excellent inhibitory activity against AChE.  
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ÖZET 

Bu çalışmada, % 0-5 Co katkılı ZnO ince filmleri farklı film kaplama teknikleriyle cam altlıklar 

üstünde 500 oC’de hazırlandı. Hazırlanan filmlerin yapısal ve manyetik özellikleri incelemek 

için sırasıyla X-ışını kırınım diffiraksiyonu (XRD), taramalı elektron mikroskobu (SEM) ve 

kuantum dizayn SQUİD magnetometresi kullanıldı. XRD sonuçları filmlerin (002) kırınım 

düzleminde yöneldiğini, hekzagonal wurtzite yapıda olduğunu ve polikristal doğaya sahip 

olduğunu gösterdi. Sol-jel tekniği ile üretilen filmlerin kristallenme kalitesi ve (002) kırınım 

düzleminde yönelim miktarının, magnetron püskürtme ile üretilenlerden daha  düşük olduğu 

gözlemlendi. 

SEM incelemeleri, magnetron püskütme ile üretilen filmlerin yüzey morfolojisinin sol-gel ile 

üretilen filmlere göre daha homojen ve yoğun olduğunu ispatladı. Aynı zamanda tahmin edilen 

tane boyutlarının magnetron püskütme ile üretilen filmlerde daha büyük olduğu anlaşıldı. Enerji 

dağılımlı x-ışını (EDX) filmlerde Zn, Co, ve O elementlerin varlığını ve kullanılan Co katkı 

miktarlarının başlangıçta kullanılan kimyasal miktarla uyumlu olduğunu gösterdi. 

Manyetik ölçümler her iki teknikle üretilen filmlerin odak sıcaklığında paramagnetik 

paramanyetik davranışa sahip olduğunu gösterdi. Bu davranış film içerisinde herhangi Co ile 

ilişkili ikincil bir fazın olmamasına ve manyetik polaronlara sebep olan verici yük taşıyıcılarının 

olmamasından kaynaklanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Sol-jel, Magnetron Püskürtme, ZnO, Co Katkılı ZnO, İnce Film, 

Paramanyetizma 

 

ABSTRACT 

In this study, 0-5% Co-doped ZnO thin films were produced by different techniques at 500 oC 

on the glass substrates. X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscope (SEM), and 

Quantum dizayn SQUİD were used to examine the structural and magnetic properties of the 

prepared films. The XRD results showed that the films were oriented in the (002) diffraction 

plane, crystallized in hexagonal wurtzite structure and had a polycrystalline nature. It was 

observed that the crystallization quality and the orientation degree in the diffraction plane (002) 

of the films produced by sol-gel technique were lower than those of produced by magnetron 

sputtering. 

SEM analysis proved that the surface morphology of films produced by magnetron sputtering 

was more homogeneous and denser than those of produced by sol-gel. It was also gussed from 

the SEM analysis that the predicted grain sizes were higher in films produced by magnetron 

sputtering compared to sol-gel. It was also showed that the presence of Zn, Co, and O elements 
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in film samples by using energy dissipation x-ray (EDX) and it proved that the amount of Co 

used was in good coherence with the amount used initially as precursor chemicals. 

Magnetic measurements showed that the films produced by both techniques have paramagnetic 

behavior at room temperature. This behavior is due to the absence of any Co-related secondary 

phase in the film and the absence of donor charge carriers that cause magnetic polarons. 

Keywords: Sol-gel, Magnetron Sputtering, ZnO, Co-doped ZnO, Thin Film, Paramagnetism. 

  

1. GİRİŞ 

II-IV periyodik tablosuna ait ZnO yarıiletkeni çok yoğun bir ilgi görmektedir. Bu yoğun ilgi, 

ZnO’nun oda sıcaklığında geniş yasak bant aralığına (3.37eV), yüksek eksiton bağlanma 

enerjisine (60 meV), 400-700 nm aralığındaki görünür bölgede yüksek optiksel geçirgenliği ve 

polarizite katsayına sahip olmasına, oda sıcaklığında stabil olmasına, çevre dostu olmasına ve 

çok fazla değişken uygulamalarda (optoelektronik, ve fotokatalitik, v.b.) kullanılabilir olmasına 

bağlanmıştır [1-2]. Malzemeler tasarlanırken onların temel özellikleri üzerinde düşünülmelidir. 

Eğer malzemeden manyetik özelliklere sahip cihaz tasarlanması isteniyorsa, doyum 

magnetizasyonu ve manyetik histerezis eğrisinin alanı  daha çok önem arzeder. Bahsedilen 

kavramlar manyetik ölçüm sonuçlarından elde edilen manyatizasyon (M)-(manyetik alan) H 

eğrilerinden elde edilebilir [3]. 

Değişken geçiş metalleri (Co, Mn, Fe, Cr, Ni v.b.) ZnO kristal örgüsüne sistemine katkılanarak, 

onun yapısal ve manyetik özellikleri değiştirilebilir. Metal/geçiş metali ilaveli ZnO ince filmleri 

güncel olarak bir çok geleneksel ince film büyütme yöntemleriyle hazırlanabilmektedir. 

Bunların içinden kimyasal yöntemi kullanarak film depolanabilen metodlardan, özellikle sol-

jel metodu kaliteli ve yeteri derecede saf ince film malzemeler alınabilinenlerdendir. Maliyet 

uygunluğu ve kolay işlenebilirliği açısından uygun olması, bu incelemede sol-jel ve daldırma 

metoduyla Zn1-xCoxO (x= 0~0.02) nano yapılı ince filmleri elde edildi [4-9] Diğer taraftan film 

özelliklerini karşılaştırma açısından magnetron sputtering tekniği diğer önemli fiziksel film 

depolama metodudur. Bu yöntemle yüksek kaliteye sahip ince filmler elde edilebilir [10]. 

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Farklı katkılama oranına sahip Co (% 0-5) ince film nanokristalleri sol-jel daldırma ve 

magnetron püskütme metodlarıyla cam üstüne aynı büyütme şartlarında hazırlandı. Çözelti 

yöntemine dayanan sol-jel tekniği ile hazırlanan filmlerin sulu çözeltilerini hazırlamak için Zn 

asetat ve Co nitrat öncül kimyasal tuzları belirli molar ölçüde alınarak, 2-methoxyethanolde 

magnetik karıştırıcı ile kariştırılarak çözündü. Her Co katkı oranı için (% 0-5) ayrıca hazırlanan 

çözeltilerin pH düzenlemesi için uygun oranda ethanolamin kullanıldı (pH=9.8). Elde edilen 

son çözelti karışımı 24  saat oda sıcaklığında karıştırıldı. Son çözelti, daldırarak film depolama 

tekniği vasıtasıyla cam üstüne 400 oC’de kaplandı. Kaplanan filmlerin kristalize olması için 

normal hava koşullarnda 500 oC’de 1 saat tavlandı. 

Buna karşın, magnetron püskürtme tekniğiyle hazırlanılacak filmler aşağıdaki gibi elde edildi; 

ilk olarak Co nitrat öncül kimyasal tuzu belirli basınç altında yuvarlak disk şekline 

dönüştürüldü. Sonra yuvarlak diskler ZnO hedef malzemesi üstüne merkezsel simetrik olacak 

biçimde ikişer, dörder, altışar ve sekizer adet olacak şekilde yerleştirildi. Böylece ZnO içerisine 

ilave edilecek Co katkı oranı ayarlandı. Daha sonra püskürtme sisteminde ön vakum ve diğer 

azami koşullar sağlanarak, filmler oda sıcaklığında camlar üstüne depolanması işlemi 

gerçekleştirildi. Son olarak bu filmlerin  kristalize olması için sol-jel metoduyla üretilen 

filmlerle kıyaslamak için aynı sıcaklıkta (500 oC) 1 saat tavlama işlemi yapıldı. 
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Hem sol-jel hemde magnetron püskürtme tekniğiyle üretilen nano-yapılı ZnO:Co (% 0-5) ince 

filmlerin kristalik yapıları ve içerdikleri safsızlık fazlarının varlığı XRD (Rigaku Ultima III (40 

kV, 40 mA and 1.54 A◦)) cihazı ile araştırıldı. Nano-yapılı ince numunelerinin yüzey 

morfolojileri SEM (Zeiss Evo 50, 200 kV) ile incelendi. ZnO:Co (% 0-5) nano yapılı ince 

filmlerinin manyetik özellikleri kuantum dizayn SQUİD magnetometresi ile 5-300 K aralığında 

araştırıldı. 

 

3. SONUÇ VE TARTIŞMALAR 

3.1. XRD ve SEM ÖLÇÜMLERI 

Üretilen ZnO:Co (% 0-5) ince filmlerin XRD analiz sonuçları Şekil-1a-b’de verilmiştir. XRD 

sonuçları, nano yapılı filmlerin ZnO:Co (% 0-5) (002) yönelimli hekzagonal ZnO kristal 

yapısında kristalleştiği ve polikristal sahip olduğunu göstermektedir [5]. Filmler (002) yönünde 

yüksek oranda yönelimli kristalleşmeyi tercih etmişlerdir. XRD analizlerden filmlerin 

yapısında herhangi bir parazitik veya safsızlık fazı olmadığı anlaşılmıştır. Kristallenme 

yöneliminin ve büyüklüğünün sol-gel ile üretilen filmlerde,  magnetron püskürtme ile üretilen 

filmlerden daha yüksek olduğu anlaşıldı. 

 

 

Şekil-1. Sol-jel (a) ve magnetron püskürtme (b) yöntemiyle hazırlanan ZnO:Co (% 0-5) 

nanoyapılı ince filmlerin XRD spektrumları 

  

Hazırlanan nano-yapılı ince filmlerin, SEM yüzey görüntüleri numune yüzeylerinin pürüzsüz, 

yoğun ve homojen olduğunu sergilemektedir (Şekil-2). Üretilen tüm filmlerin içinden ZnO:Co 

(% 0-5) numuneleri, magnetron püskürtme yöntemiyle hazırlanan Co katkılı ZnO nanoyapılı 

filmlerin daha küçük grain  ebatlarına sahip olduğu anlaşıldı.  
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Şekil-2. . Sol-jel (a) ve magnetron püskürtme (b) yöntemiyle hazırlanan ZnO:Co (% 0-5) 

nanoyapılı ince filmlerin SEM görüntüleri 

 

3.2. MAGNETIK ÖLÇÜMLER 

Magnetron püskürtme ve çözelti tabanlı sol-jel metodu ile hazırlanan ZnO:Co (% 0-5) 

nanoyapılı ince filmlerin sıcaklığa bağımlı manyetizasyonları Şekil-3a ve b’de verilmiştir. 

Şekil-3’e göre filmlerin magnetizasyonu sıcaklıkla yavaş yavaş artmakta belirli bir düşük 

sıcaklıkta aniden artmaktadır. Bu davranışlar filmlerin paramagnetik özelliğe sahip olduğunu 

göstermektedir. Bununla beraber, bu ani magnetizasyon artışları düşük sıcaklıklarda herhangi 

bir ikincil faz olabilme ihtimalini gözardı edemeyiz. Genel olarak sol-jel ile üretilen filmlerin 

magnetron püskürtme ile üretilen filmlerden daha büyük manyetizasyona sahip olduğunu 

gösterdi. Tüm film numuneler içerisinde en yüksek magnetizasyon, 3 % Co katkılı ZnO ince 

filmlerde görüldü.  
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      Şekil-3. Magnetron püskürtme (a,c) ve sol-jel (b,d)yöntemiyle hazırlanan Zn1-xFexO (x= 

0~0.02)  

                                      nanoyapılı ince filmlerin geçirgenlik ve soğurma spekrumları 

 

Magnetizasyon (M)-Magnetik alan (H) eğrileri her iki teknik ile üretilen filmlerin oda 

sıcaklığında paramagnetik  davranışa sahip olduğunu gösterdi. M-T eğrileri ile uyum içerisinde 

olan bu sonuçlar manyetik dipole sahip olan Co atomlarının birbiriyle tam olarak 

etkileşemediğini göstermektedir. Co atomlarının etkileşememe durumunun kristal içerisindeki 

safsızlıklara ve örgü kusurlarına bağlanılabilir [4].  
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4. SONUÇLAR 

Nanoyapılı ZnO:Co (% 0-5) ince filmleri magnetron püskütme ve sol-jel teknikleri ile 

hazırlandı. Film örneklerinin (002) düzlemi yönelimli hekzagonal ZnO yapısında kristallendiği 

ve polikristal yapıya sahip olduğu saptandı. Elde edilen film yüzeylerinin yoğun ve homojen 

olduğu ve en iyi kristalleşmenin sol-jel yöntemi ile üretilen ince filmlerinde olduğu XRD ve 

SEM sonuçlarından anlaşıldı. Manyetik ölçüm sonuçları, her iki teknikle  oluşturulan filmlerin 

oda sıcakılığında paramagnetik özelliğe sahip olduğunu ortaya çıkardı. Bu özellik hem M-T 

hemde M-H eğrilerinden açıkça görülmektedir. Filmlerdeki paramagnetic özellik Co magnetik 

dipollerinin rahatlıkla etkileşemesine örgü kusurlarının ve safsızlıkların neden olduğu 

düşünülmektedir.  
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ÖZET 

Bu çalışmada, %5 Mn katkılı ZnO ince filmlerinin yapısal ve magnetik özelliklerine 0-5 % Cu 

katkı oranlarının etkisi incelendi.  Ortak katkılı ZnO ince filmleri sol-jel daldırarak kaplama 

tekniğiyle cam altlıklar üstünde 500 oC’de üretildi. Filmlerin yapısal ve manyetik 

özelliklerinin incelenmesi için X-ışını kırınım diffiraksiyonu (XRD), taramalı elektron 

mikroskobu (SEM), ve kuantum dizayn SQUİD Magnetometresi kullanıldı. XRD sonuçlarına 

göre filmlerin hekzagonal wurtzite yapıda kristalleştiği ve polikristal doğaya sahip olduğu 

tespit edildi. Üretilen filmlerin kristallenme kalitesi ve (002) kırınım düzleminde yönelim 

miktarının Cu katkı oranıyla arttığı gözlemlendi. SEM araştırmaları, filmlerin yüzey 

morfolojisinin homojen ve yoğun olduğunu gösterdi. Aynı zamanda tahmin edilen tane 

boyutlarının Cu katkı oranının artması ile beraber arttığı anlaşıldı. Enerji dağılımlı X-ışını 

(EDX) analizlerinden filmlerde Zn, Mn, Cu ve O elementlerin bulunduğu teyit edildi. 

Manyetik ölçümler filmlerin manyetik tepkilerinin Cu katkı oranının artmasıyla belirli 

katkılama oranına kadar arttığını gösterdi. Gözlemlenen davranış Cu yük taşıyıcılarının oda 

sıcaklığı ferromanyetizmasını arttırmasına bağlanıldı. 

Anahtar Kelimeler: Sol-jel, ZnO, Mn ve Cu ortak katkılı ZnO, İnce Film, Oda sıcaklığı 

ferromanyetizması. 

 

ABSTRACT 

In this study, the effect of 0-5% Cu doping ratio on the structural and magnetic properties of 

5% Mn doped ZnO thin films was investigated. Co-doped ZnO thin films were produced on 

glass substrates at 500 oC by sol-gel dip coating technique. To investigate the structural and 

magnetic properties, X-ray diffraction diffraction (XRD), scanning electron microscopy 

(SEM), and quantum design SQUID magnetometry were used. According to the XRD results, 

it was determined that the films crystallize in  hexagonal wurtzite structure and they have a 

polycrystalline nature. It was observed that the crystallization quality of the produced films 

and the amount of orientation in the (002) diffraction plane increased with the Cu addition 

rate. SEM investigations showed that the surface morphology of the films was homogeneous 

and dense. At the same time, it was understood that the predicted grain sizes increased with 

the increase of Cu addition ratio. Energy dispersive x-ray (EDX) analyzes confirmed the 

presence of Zn, Mn, Cu and O elements in the films. Magnetic measurements showed that the 

magnetic responses of the films increased with the increase of Cu doping ratio up to a certain 

doping ratio. The observed behavior was attributed to Cu charge carriers increasing the room 

temperature ferromagnetism. 

Keywords: Sol-gel, ZnO, Mn and Cu co-doped ZnO, Thin Film, Room temperature 

ferromagnetism.  
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1. GİRİŞ 

ZnO yarıiletkeni üzerinde son zamanlarda bir çok çalışma yapılmaktadır. Çok çalışılmasının 

temel nedenleri şu şekilde sıralanabilir: (i) ZnO’nun oda sıcaklığında geniş yasak bant 

aralığına sahip olması (3.37eV); (ii) yüksek eksiton bağlanma enerjisi (60 meV); (iii) 400-700 

nm aralığındaki görünür bölgede yüksek optiksel geçirgenliği ve polarizite katsayına sahip 

olması; (iv) oda sıcaklığında kararlı olması; (v) çevre dostu olması; (vi) ve birden fazla farklı 

cihaz uygulamalarında (fotodiyot, sensör, spin-LED ve fotokatalitik, v.b.) kullanılabilir 

olması v.b. [1-2].  

Farklı geçiş metalleri (Ni, Cr, Fe, Mn, Co v.b.) ZnO kristal yapısına katkılanarak, yapısal, 

morfolojik, yüzeysel ve manyetik karakteristikleri ayarlanabilir. Metal veya geçiş elementi 

katkılı ZnO nano yapıları bilinen ince film depolama yöntemleriyle elde edilmektedir. Fakat 

bunların arasında kimyasal metotları kullanarak film biriktirme yöntemlerinden, bilhassa sol-

jel yöntemi ile son derece yüksek saflık ve kalitede oksit tabanlı filmler üretilebilir. Sözü 

edilen yöntemin ayrıcalıklı ve üstün özelliklerinden ötürü, bu çalışmada sol-jel ve daldırma 

metoduyla Mn ve Cu ortak katkılı ZnO ince filmleri hazırlandı [4-9]. Faklı periyodik 

gruplardan kullanılan Mn ve Cu ZnO ince filmlerinin yapısal, optiksel ve magnetic 

özelliklerini ciddi manada değiştirebilir [10]. 

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

%5 Mn katkılı ZnO ince filmlerine farklı oranlarda Cu (0-5%) katkısı çözelti yöntemine 

dayalı  sol-jel daldırma yöntemiyle cam altlıklar üstünde 500 oC’de 1 saat tavlanarak 

hazırlandı. aynı büyütme şartlarında hazırlandı. Film numunelere ait çözeltiler hazırlarken Zn, 

Mn ve Cu acetate ve nitrat tuzları belirli molar oranda alınarak, belirli miktardaki 2-

methoxyethanol çözücüsünde magnetik karıştırıcı yardımıyla  çözeltiler hazırlandı. 

çözeltilerin pH ayarı için uygun oranda ethanolamin kullanıldı (pH=7.4). Çözeltilerin 

yaşlandırılması ve iyice çözünmesi için magnetik karıştırıcı ile oda sıcaklığında 24 saat 

karıştırıldı. Nihai solüsyon, daldırarak film kaplama yöntemiyle cam alt taşlar üstüne 400 
oC’de biriktirildi. Biriktirilen filmlerin kristallenmesi için açık hava ortamında 500 oC’de 1 

saat tavlandı. 

Elde edilen Mn ve Cu ZnO ince filmlerin kristal yapısı ve içerdikleri yabancı fazların 

mevcudiyeti XRD (Rigaku Ultima III (40 kV, 40 mA and 1.54 A◦) vasıtasıyla araştırıldı. Film 

numunelerin yüzeysel özellikleri SEM (Zeiss Evo 50, 200 kV) ile incelendi. Filmlerdeki 

elementlerin varlığı SEM cihazına bağlı EDX ile incelendi. Mn ve Cu ZnO ince filmlerinde 

manyetik davranış olup olmadığını incelemek için kuantum dizayn SQUİD magnetometresi 

kullanıldı. Manyetizasyonun (M)-sıcaklık (T) ve manyetik alana (H) bağımlılığı 5-300 K 

aralığında incelendi. 

 

3. SONUÇ VE TARTIŞMALAR 

3.1. XRD ve SEM ÖLÇÜMLERI 

Mn ve Cu ortak katkılı ZnO ince filmlerine ait XRD test sonuçları Şekil-1’de sunulmuştur. 

Sonuçlar, nano yapılı ince film örneklerinin (002) kristal düzlemi yönelimli hekzagonal ZnO 

polikristal yapısında kristallendiğini gösterdi [5]. Film örnekleri, (002) kristal düzlemi 

yönünde daha çok  yönelimli olup yönelimli kristalleşmeyi tercih etmişlerdir. XRD analizleri 

elde edilen film  numunelerinin yapısında herhangi bir yabancı veya safsızlık fazı 

bulunmadığını açığa vurmuştur. Kristallenme yöneliminin ve büyüklüğünün Cu katkı oranı ile 

belli bir katkılama oranına kadar arttığı ve daha sonra azaldığı gözlemlendi (Şekil-1). 
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Şekil-1. Mn ve Cu ortak katkılı ZnO ince filmlerine ait XRD spektrumları 

  

Elde edilen Mn ve Cu ortak katkılı ZnO ince filmlerin, SEM yüzey görüntüleri film 

yüzeylerinin pürüzsüz, yoğun ve homojen olduğunu göstermektedir (Şekil-2). Film 

yüzeylerindeki tane boyutları XRD sonuçları ile uyumlu olarak artmaktadır.  

 

 

Şekil-2. Mn ve Cu ortak katkılı ZnO ince filmlerine ait SEM yüzey görüntüleri 

 

Aynı ince filmlerin, EDX analiz sonuçları film içerisinde Zn, Mn, Cu ve O atomlarının 

varlığını ifşa etti. EDX sonuçları aynı zamanda Cu katkı atomik yüzde oranın başlangıçta 

kullanılan molar katkı oranıyla uyumlu olduğunu da teyit etti (Şkil-3a ve b). 
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Şekil-3. Mn ve Cu ortak katkılı ZnO ince filmlerine ait EDX spektrumları 

 

3.2. MAGNETIK ÖLÇÜMLER 

Sol-jel metodu ile hazırlanan Mn ve Cu ortak katkılı ZnO ince filmlerinin sıcaklığa ve 

manyetik alan bağımlı manyetizasyon eğrileri Şekil-4a ve b’de görülmektedir. Şekil-4a’ ya 

göre filmlerin magnetizasyonu sıcaklıkla hemen hemen sabit kalmakta belirli bir düşük 

sıcaklıkta aniden artmaktadır. Bu davranış  filmlerde ferromanyetik özellik olma ihtimalini 

arttırmaktadır. Bununla beraber, düşük sıcaklıklarda ani magnetizasyon artışı filmlerde ikincil 

bir parazitik faz olma ihtimalini yansıtmaktadır (Şekil-3a). Manyetizasyonun Cu katkı 

oranıyla önce artması sonar tekrar azalması, Mn manyetik momenterinin belirli bir Cu iyonu 

konsantrasyonundan sonra perdelendiğini ve manyetizasyonun azaldığını göstermektedir. 

Numunelerin Curie sıcaklığının 300 oC’nın üstünde olduğu grafikten anlaşılmaktadır. 
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      Şekil-3. Mn ve Cu ortak katkılı ZnO ince filmlerine ait M-T (a) ve M-H (b) eğrileri 

 

Mn ve Cu ortak katkılı ZnO ince filmlerinin M-H filmlerin oda sıcaklığında ferromagnetic 

özelliğe sahip olduğunu yansıtmaktadır. Bu sonuçlar M-T eğrileri ile uyum içerisindedir.  

 

4. SONUÇLAR 

Sol-jel daldırma tekniği kullanılarak Mn ve Cu ortak katkılı ZnO ince filmleri cam altlıklar 

üzerine depolandı. İnce filmlerin (002) Kristal düzlemi yönelimli hekzagonal ZnO yapısında 

kristallenen polikristal doğaya sahip olduğu gözlemlendi. Filmlere ait yüzeylerin son derece 

yoğun ve homojen olduğu saptandı. Manyetizasyon ölçüm analizleri, filmlerin oda 

sıcakılığında ferromagnetik özellikte olduğunu ifşa etti. Bu özellik, yapılan M-T ve M-H 

ölçümlerinin birbiriyle uyum içerisinde olduğunu da destekledi. Filmlerdeki ferromagnetik 

davranış özellik Cu iletkenlik iyonlarının, Mn magnetik dipollerinin etkileşimini belirli bir 

katkılama oranına kadar arttırdığını, sonrasında oran arttıkça azaldığını öngörmektedir. 
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ÖZET 

Ana dili Türkçe olan öğrencilere dil bilgisi öğretimi her kademede tabiatı gereği çok yönlü bir 

süreç olarak varlığını sürdürmektedir. Bu sebeple bilhassa Türkçe dersi öğretim 

programlarında dil bilgisi öğretimine yönelik olarak verilen kazanım cümleleri ve sonrasında 

dil bilgisi öğretimine yönelik çalışmaların giderek artması 21. yüzyılın başlangıcında dil 

bilgisi araştırmalarının da Türkçe eğitimi araştırmalarında ciddi bir varlık göstermesini 

sağlamıştır. Bu sebeple çalışmada 2003-2016 yılları arasında ana dili Türkçe olan öğrencilere 

dil bilgisi öğretimine yönelik hazırlanan tezler incelenmiştir. Durum çalışmasında bütüncül 

tek durum deseninde tasarlanan araştırmada elde edilen veriler betimsel analiz yoluyla 

incelenmiş ve elde edilen veriler bulgulaştırılarak frekans ve yüzde değerleri bulunmuştur. 

Sonuçlar ise yapılan literatür taramasından elde edilen veriler ve araştırmanın problem 

cümlesi doğrultusunda incelenerek dilbilgisi öğretimine yönelik öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: dil bilgisi öğretimi, ana dili olarak Türkçe eğitimi, lisansüstü tezleri. 

 

ABSTRACT 

Teaching Turkish grammar to students continue as a multifaceted process at all levels. 

Because of that, the outcome sentences has increased their place for grammar teaching in 

Turkish lesson curriculum. Additionally, studies on grammer teaching has gained more place 

in Turkish Education. Therefore, studies on teaching Turkish grammer is gathering more 

attention by researchers in 21st century. So, this study aimed to examine graduate thesis 

between 2003-2016. We designed process as the single case study. Data were analyzed by 

descriptive analysis, and frequencies are presented. Afterward, the results shows that there are 

still missing points in Turkish teaching grammer and more study is necessary. 

Keywords: grammar teaching, teaching Turkish as mother tongue, graduate theses. 

 

GİRİŞ 

Dil bilgisi, Latince ‘harf ve işaret’ anlamındaki ‘gramma’ kelimesi ile ‘harfleri yazma ve 

okuma sanatı’ olarak açıklanan ‘grammatica’ kelimesinden gelmektedir. Eskiden harf okuma- 

yazma sanatı olarak ele alınan dil bilgisi günümüzde bir dilin ses, biçim, cümle ve metin 

yapısını inceleyen, anlam ve görevlerini ortaya koyan geniş bir alan olmuştur. (Güneş, 2014). 
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Dil bilgisi bir dili ses, şekil ve cümle yapıları bakımından inceleyip bunlarla ilgili kuralları 

tespit eden bir bilim alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bundan ayrı olarak dil bilgisi 

öğretimi ise dilin ses, şekil ve cümle yapılarını birtakım yöntemlerden faydalanarak dilin 

öğrenicilerine sezdirme ve bu sezdirme sonucu dil öğrenicilerinin o dili doğru, düzgün ve 

etkili kullanmalarını sağlamaya yönelik etkinliklerin yapıldığı süreç olarak 

açıklanabilmektedir (Dolunay, 2009: 2). 

Çocuklar konuşmayı, ana dillerinin yapısını ve gramerini sezerek öğrenmektedirler. Farkında 

olmadan gerçekleşen bu süreç, çocukların doğduğu andan okulla ilk buluştuğu zamana kadar 

devam etmektedir. Sezerek öğrenmenin gerçekleştiği ve okulla ilk tanışıldığında neredeyse 

tamamlanmış olan süreç sonunda örgün olarak gerçekleşen dil bilgisi öğretiminin amacı ise 

ana diliyle ilgili sezgi yoluyla öğrenilen bilgilerin açık ve net bir şekilde ortaya konulması 

denilebilmektedir (Tompkins, 1998: 512). 

Aydın olmanın ilk şartı ana dilini layıkıyla bilmektir. İnsanın hayatta başarılı olabilmesi için 

dilini güzel kullanması, anlama ve anlatma becerilerinde kendisini geliştirmesi, dolayısıyla iyi 

bir ana dili ve dil bilgisi eğitimi alması gerektiğini belirten Ergin (1976’dan aktaran Dolunay, 

2013: 381-382) bu konuda şu açıklamaları yapmıştır: 

Aydın insan kendi dilini iyi kullanan insan demektir. Hayatta başarının ilk şartı da, kullandığı 

dile hakkıyla vâkıf olmak, onu iyice bile bile kullanmaktır. Onun içindir ki her millette bütün 

öğretimin temeli millî dilin öğretimidir. Hiçbir millet, çocuklarına yalnız çevrede öğrendiği 

pratik dil ile yetinmez. Her millet onları ayrıca okullarında kendi milli dilinin yapısını iyice 

belleten bir dil bilgisi öğretiminden geçirir. Böylece diğer bütün derslerin ve hayatta her 

sahadaki başarının temel şartı sağlanmış olur. 

Ana dili eğitiminin önemli boyutlarından birini de dil bilgisi öğretimi oluşturmaktadır. Dil 

bilgisi öğretimi dilin en etkili ve güzel kullanımı için gerekliliği tartışılmaz bir gerçek olarak 

karşımıza çıkmaktadır. İnsanın aydın kişi olabilmesinin şartı olan dili ve dil bilgisini iyi 

kullanma gerekliliği de göz önünde bulundurulacak olursa dil bilgisi öğretiminin en iyi 

şekilde, hatalardan arınarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

Okullarımızda dil bilgisi hem öğretmenler hem de öğrenciler tarafından sevimsiz olarak 

görülmektedir. Bu yüzden bazı sınıflarda dil bilgisi dersi okunmamaktadır. Kimi okullarda da 

eski anlayışların devamı olarak ana dili dersini dil bilgisi kurallarını inceleme ve ezberlemek 

merkezli işlemektedirler. Bizde dil bilgisinin önemi, niçin, ve ne ölçüde okutulması gerektiği 

açıklığa kavuşturulması gereken bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır (Göğüş, 1978: 339).  

Kurudayıoğlu (2014) çalışmasında dil bilgisi öğretimi sorunlarını şu başlıklar altında 

toplamaktadır: 

- Terimler sorunu 

- Yaklaşım sorunu 

- Lisans eğitimi ile ilgili sorunlar 

- Dil bilim sorunu 

- İşlevsel dil bilgisi 

- Dil bilgisinde kural sorunu 

- İmlâ ve noktalama sorunları 

- Dil bilgisinin bütünselliği olmak üzere toplam sekiz başlık altında toplamaktadır. 

Karadüz (2009) da çalışmasında dil bilgisi öğretiminin sorunlarının çözümüne ilişkin şu 

başlıkları sıralamaktadır: 
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- Dil bilgisi öğretimi ayrı bir öğrenme alanı mı olmalıdır? 

- Dil bilgisi ayrı bir ders olarak mı, Türkçe dersi içinde metinden hareketle mi 

işlenmelidir. 

- Öğrencilere geleneksel dil bilgisi mi işlevsel dil bilgisi mi öğretilmelidir? 

- Ders konuları bütünden parçaya mı yoksa parçadan bütüne mi gidilerek verilmelidir? 

- Dil bilgisi tanım ve kurallar verilerek mi, örnekten tanıma gidilerek mi anlatılmalıdır? 

Araştırmada, Göğüş’ün ortaya koyduğu sorun ve bu sorunun çözüme kavuşmasının 

gerekliliğini belirtmesinden hareketle; Kurudayıoğlu ve Karadüz’ün sınıflandırdıkları dil 

bilgisi öğretimi sorunları da göz önünde bulundurularak ve bunlara ilave yazılmış dil bilgisi 

öğretimi alanındaki yazılmış tezlerin önerilerinin incelenmesi sonucunda bütüncül ve geniş 

bir açıdan dil bilgisi öğretimi sorunlarına çözüm önerileri sunmaya çalışılacaktır. 

 

ARAŞTIRMANIN AMACI 

Bu çalışma, araştırmacının çalışmaya başlamasından evvel hazırlanmış olan dil bilgisi 

konusunda yazılmış yüksek lisans ve doktora tezlerini kapsayan dil bilgisinin daha iyi ve daha 

güzel gerçekleştirilebilmesi amacıyla sunulan önerilerin tespit edilmesi ve tasnif edilip 

önerilerin sunulması amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

Araştırma dil bilgisi öğretiminin iyi gerçekleştirilmesi dilin öğreniminin daha başarılı olacağı 

düşüncesinden hareketle gerçekleştirilmiş ve hangi durumların düzeltilmesi ya da hangi 

yeniliklerin getirilmesi ile dil bilgisi eğitiminin yapılmasının daha faydalı olacağı yüksek 

lisans ve doktora öğrencilerinin araştırmaları sonucu elde edilen veriler derlenmiş ve 

araştırmacı tarafından tablo ve grafikler yoluyla sunulması amaçlanmıştır. 

 

ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ 

Araştırma adeta yapboz parçaları halinde yazılmış olan yüksek lisans ve doktora tezlerinin bir 

bütün tablo şeklinde görülebilmesi ve dil bilgisi öğretiminin daha sağlam temeller üzerinde 

inşa edilmesi, daha iyi yöntem ve tekniklerin kullanılabilmesi ve de dil bilgisi öğretiminin 

daha iyi gerçekleştirilebilmesi açısından bütüncül bir bakış açısı yansıtma bakımından 

önemlidir. 

 

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması modeli gerçekleştirilmiştir. 

Durum çalışması sosyal bilimler araştırmalarında kullanılan bir yöntemdir. Güncel bir olguyu 

kendi gerçek yaşam çerçevesinde çalışan, olgu ve içinde bulunduğu içerik arasındaki 

sınırların kesin hatlarıyla belirgin olmadığı bir araştırma yöntemidir (Yin, 2002). Durum 

çalışması Meriam (1988)e göre de bir örneğin, olgunun veya sosyal birimin, yoğun, bütüncül 

bir biçimde tanımlanması ve analizidir. 

Bu araştırmada verilerin toplanması için nitel araştırma yöntemlerinden doküman 

incelemesinden faydalanılmıştır. Bu yöntem, kolay ulaşılabilir olması, tepkiselliğin olmaması, 

uzun süreli analize imkân vermesi ve örneklem büyüklüğü oluşturabilmesi gibi nitel araştırma 

yöntemlerinden dokuman incelemesinin güçlü yanlarından dolayı tercih edilmiştir. 
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ARAŞTIRMA MATERYALLERİ 

Çalışmada Dil Bilgisi alanında yazılmış ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi 

tarafından ve ulaşıma açık olarak yayınlanmış olan tezler (2003-2016 yılları arası toplam 38 

tez) incelenmiştir. Tezlerin listesi: 

 

Yazarın Soyadı- Adı Yılı Tezin İsmi 

AKÇAKAYA, Tuba Çiftlik 2011 Dil Bilgisi Öğretimine İlişkin Kavram Yanılgılarını 

Gidermede Çalışma Yapraklarının Etkililiği: Kelime 

Türleri Örneği 

AKGÜL, Erhan 2010 İlköğretim II. Kademede Yaşanan Dil Bilgisi Öğretimi 

Sorunları 

AKKAYA, Ahmet 2011 Karikatürlerle Dil Bilgisi Öğretimi 

ALTAS, Sümeyye 2009 Türkçe Dil Bilgisi Öğretiminin Tarihi ve İçerik Odaklı 

Dil Bilgisi Öğretimi ile Görev Odaklı Dil Bilgisi 

Öğretiminin Uygulamalı Karşılaştırması 

BAĞCI, Ayşe Burcu 2010 İlköğretim Türkçe Dersi Altıncı Sınıf Öğretmen 

Kılavuz Kitabının Türkçe Dersi Öğretim Programı Dil 

Bilgisi Alanı Açısından İncelenmesi 

BAYRAM, Bora 2015 5E Modelinin Altıncı Sınıf Dil Bilgisi Öğretiminde 

Başarıya, Akademik Motivasyona ve Kalıcılığa Etkisi 

BOLAT, Kader Menteş 2004 İlköğretim II. Kademe VI. Sınıflarda Dil Bilgisi 

Öğretiminde Aktif Öğrenme Yönteminin Etkiliği 

ÇARKIT, Cafer 2013 Ortaokullarda Dil Bilgisi Öğretim Sürecinin 

Yapılandırmacı Yaklaşım Açısından Değerlendirilmesi 

ÇEÇEN, Mehmet Akif 2007 Metne Dayalı Dil Bilgisi Öğretimi 

ÇELİKPAZU, Esra Ekinci 2012 Dil Bilgisi Öğretiminde Çatı Kavramı ve Bu Kavramla 

İlgili Yanılgılar 

ÇOLAK, Faruk 2013 Türkçe Dil Bilgisi Öğretiminin Genel Sorunları ile 

Alan Literatüründeki Tartışmalı Konuların İlköğretim 

İkinci Kademe Dil Bilgisi Öğretimine Yansımaları ve 

Çözüm Önerileri 

DALOĞLU, Kamil 2005 İlköğretim Okullarında Okutulan Türkçe Ders 

Kitaplarındaki Dil Bilgisi Konuları Üzerine Bir 

Araştırma 

DERMAN, Serdar 2008 Dil Bilgisi Öğretiminde Metinlerin Seçimi Üzerine Bir 

Araştırma (7. Sınıf) 

DOLUNAY, S. Kürşat 2009 İlköğretim İkinci Kademede Zaman Ekleri ve 

Fonksiyonlarının Öğretimi 

DURUKAN, Erkan 2011 İlköğretim 6. Sınıfta Bilgisayar Destekli Dil Bilgisi 

Öğretiminin Başarı ve Tutuma Etkisi 

ERDEM, İlhan 2007 İlköğretim II. Kademede Dil Bilgisi Öğretiminin 

Sorunları Üzerine Bir Araştırma 

EROL, Emrah 2009 Orta Öğretim ile Yüksek Öğretim Arasında Türkçe Dil 

Bilgisi Öğretiminde Benzerlik ve Farklılıklar, Çözüm 

Yolları 

ERTEKİNOĞLU, Servet 2003 Türkçe Derslerinde Dil Bilgisi Öğretimi Üzerine 

Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi 

HERGÜNER, Emre 2013 Ortaokullarda Dil Bilgisi Öğretiminin 

Değerlendirilmesi: Hâl Ekleri Örneği 

İTMEÇ, Fidan 2008 İlköğretim Altıncı Sınıf Türkçe Dersi Öğretim 

Programı Dil Bilgisi Öğrenme Alanının Öğretmen 

Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi 
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KANAT, Ahmet 2016 İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarında 

Metinlerin Dil Bilgisi Konularıyla İlişkisi Üzerine Bir 

İnceleme 

KARTALLIOĞLU, 

Nurettin 

2008 İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Dil Bilgisi 

Kazanımlarına Erişi Düzeyi 

KAYGUSUZ, Taha 2006 İlköğretim İkinci Kademede Türkçe Dil Bilgisi 

Öğretimi Üzerine Bir Araştırma 

KUTLUBAY, Hümeyra 2015 1928’den Günümüze Kadar Türkçe Öğretim 

Programlarında Dil Bilgisi Öğretiminin Durumu 

ÖMEROĞLU, Ali Ferhat 2016 Ortaokul 6, 7, 8. Sınıflarda Türkçe Dil Bilgisi 

Öğretiminde Sözcükte Yapı Konusunun Öğretimi 

Üzerine Bir Araştırma 

ÖNAL, Mehmet Emre 2010 Türkçe Öğretmenlerinin İlköğretim II. Kademede 

Gerçekleştirilen Dil Bilgisi Öğretimi Hakkındaki 

Görüşleri (Kırıkkale Örneği) 

ÖZBULUR, Emine Pınar 2011 İlöğretim 6, 7 ve 8. Sınıf Türkçe Dersi Öğrenci 

Çalışma Kitaplarında Yer Alan Dil Bilgisi Etkinlikleri 

Üzerine Bir İnceleme 

ÖZTABUR, Ahu 2010 İlköğretim 6. Sınıf Türkçe Derslerinde Dil Bilgisi 

Kavramlarının Öğretilmesi ve Kavratılması 

POLATCAN, Faruk 2013 Altıncı Sınıflarda Kavram Haritalarıyla Dil Bilgisi 

Öğretiminin Başarıya Etkisi 

SARAÇ, Hakan 2004 İlköğretim 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Dil Bilgisi 

Öğretimi Üzerine Bir İnceleme 

SOLMAZ, Mehmet 2010 Ortaöğretim Dil Bilgisi Kitapları Üzerine Dil Bilimi 

Açısından Bir Değerlendirme 

SÜĞÜMLÜ, Üzeyir 2009 Dil Bilgisi Öğretiminde Senaryo Tabanlı Öğrenme 

Yaklaşımının Etkililiği: Kelime Türleri Örneği 

ŞAHİNCİ, Cihan 2011 İlköğretim İkinci Kademede Dil Bilgisi Konularının 

Öğretimine İlişkin Türkçe Öğretmenlerinin Görüşleri 

ŞEKERCİ, Hanifi 2011 İlköğretim 4-5. Sınıf Türkçe Dersi Öğretim 

Programının Dil Bilgisi Öğretimi Açısından 

İncelenmesi 

ŞENGÜL, Bilge 2006 1981-2001 Yılları Arasında ÖSS ve ÖYS’de Çıkmış 

Türkçe Sorularının Dil Bilgisi Açısından İncelenmesi 

ŞENYÜZ, Ayşegül 2014 İlköğretim 6-8. Sınıflar Türkçe Dil Bilgisi Öğretiminde 

Konu Sıralaması ve Konu Tekrarı 

TAN, Esengül 2008 İlköğretim Yedinci Sınıf Dil Bilgisi Öğretiminde 

Zarflar Konusuyla İlgili Yapılandırmacı Yaklaşıma 

Göre Hazırlanmış Çalışma Yapraklarının Öğrenci 

Başarısına Etkisi 

YAMAN, Havva 2006 İlköğretim İkinci Kademe Dil Bilgisi Derslerinde 

Kavram Haritası Tekniğinin Öğrenci Başarısına ve 

Hatırlamaya Etkisi 
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VERİLERİN TOPLANMASI VE ANALİZİ 

Çalışmada Dil Bilgisi alanında yazılmış ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi 

tarafından ve ulaşıma açık olarak yayınlanmış olan tezler (2003-2016 yılları arası toplam 38 

tez) incelenmiş ve Dil Bilgisi Öğretimi konusunda yapılmış öneriler betimsel analiz 

çerçevesinde tasnif edilmiştir. Yapılan tasniflerde kodların sadece Dil Bilgisi Öğretimi 

konusunda olmasına özen gösterilmiştir. 

Bu çalışmada nitel araştırma yaklaşımlarından betimsel analiz kullanılmıştır. Betimsel analiz, 

çeşitli veri toplama teknikleri ile elde edilmiş verilerin daha önceden belirlenmiş temalara 

göre özetlenmesi ve yorumlanmasını içeren nitel veri analiz türüdür. Bu analiz türünde 

araştırmacı görüştüğü ya da gözlemlediği bireylerin verilerini çarpıcı bir biçimde 

yansıtabilmek amacıyla doğrudan alıntılara da yer verebilmektedir. Bu analiz türünde temel 

amaç elde edilen bulguları okuyucuya özetlenmiş ve yorumlamış olarak sunmaktır (Yıldırım 

ve Şimşek, 2016). 

 

BULGULAR ve TARTIŞMA 

Araştırmada incelenen tezler neticesinde farklı temalar altında birçok koda ulaşılmıştır. Elde 

edilen kodlar çeşitli ilişkiler açısından tasnif edilmiş ve kategori ve temalara ayrılmıştır. Her 

tema tablo ve grafikler şeklinde ayrı ayrı sunulmuş ve yorumlanmıştır. Elde edilen temalar şu 

şekildedir: 

a- Öğretim yöntem ve teknikleri ile ilgili öneriler 

b- Öğretmenlerle ilgili öneriler 

c- Öğrencilerle ilgili öneriler 

d- Sosyal hayatla ilgili öneriler 

e- Ders materyalleri ile ilgili öneriler 

f- Dilbilim ile ilgili öneriler 

g- Öğrenme ortamı ile ilgili öneriler 

h- Ölçme ve değerlendirmeye yönelik öneriler 

i- Disiplinler arası öneriler 

j- Teknoloji ile ilgili öneriler 

k- Yükseköğretim ile ilgili öneriler 

l- Öğretim programı ile ilgili öneriler. 

Bu temaların oranları şu şekildedir: 
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Şekil-1: Dil Bilgisi Öğretimi Önerileri Tema Oranları 

 

 

Dil bilgisi öğretimi üzerine yazılmış tezlerin önerileri incelendiğinde tablodaki temalar ve 

kodlar tespit edilmiştir. Toplam 12 tema ve toplam 244 kod tespit edilmiştir. Bunlardan %35 

lik oran ile en fazla kodu bulunan tema olarak ‘Öğretim Yöntem ve Teknikleri ile İlgili 

Kodlar’ dikkat çekmektedir. Bu temayı % 16 oran ile ‘Ders Materyalleri ile İlgili Kodlar’ 

takip etmektedir. Üçüncü sırada ise %9 oran kod ile ‘Öğretmenlerle İlgili Kodlar’ 

oluşturmaktadır. Dördüncü sırada aynı sayıda kod tespit edilen %7 oranla ‘Öğrenme Ortamı 

ile İlgili Kodlar’ ve ‘Teknoloji ile İlgili Kodlar’ bulunmaktadır. %6 oran ile de ‘Dilbilim ile 

İlgili Kodlar’ beşinci sırayı oluşturmaktadır. Buna ilave daha az oranda bulunan diğer tema ve 

oranları da tablo ve grafikler şeklinde sunulmaktadır. 

 

Tablo-1: Öğretim Yöntem ve Teknikleri ile İlgili Kodlar 

A- ÖĞRETİM YÖNTEM ve TEKNİKLERİ İLE İLGİLİ 

KODLAR 

Frekans % 

1.Öğretmenler çeşitli yöntem ve tekniklerden faydalanmalı. 6 6,97 

2-Öğrencilere farklı öğrenme stil ve stratejileri tanıtılmalı. 2 2,32 

3-Ezberden uzaklaşılmalı, uygulama çoğaltılmalı. 15 17,44 

4-Dil bilgisi konuları resim vb. olarak somutlaştırılmalı. 4 4,65 

5-Metinden hareketle dil bilgisi öğretimi gerçekleştirilmeli. 5 5,81 

6-Dil bilgisi ile dil becerileri birlikte işlenmeli. 13 15,11 

35%

9%
4%3%

16%

6%

7%

3%
5%

7%
2%3%

Dil Bilgisi Öğretimi Önerileri Tema Oranları

Öğretim Yöntem ve Teknikleri ile İlgili Kodlar Öğretmenlerle İlgili Kodlar

Öğrencilerle İlgili Kodlar Sosyal Hayatla İlgili Kodlar

Ders Materyalleri ile İlgili Kodlar Dilbilim ile İlgili Kodlar

Öğrenme Ortamı ile İlgili Kodlar Ölçme ve Değerlendirmeye Yönelik Kodlar

Disiplinlerarası Kodlar Teknoloji ile İlgili Kodlar

Yüksek Öğretim ile İlgili Kodlar Öğretim Programı ile İlgili Kodlar
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7-Dersi ilgi çekici kılmak ve öğrenmeyi kolaylaştırmak adına oyun 

ve etkinlikler oluşturulmalı. 

2 2,32 

8-Dil bilgisini yazılı ve sözlü becerilerle desteklemeli. 6 6,97 

9-Türkçeye karşı uygun yöntem ve teknikler belirlenmeli ve 

hazırlanmalı. 

2 2,32 

10-Sezdirme yoluyla öğretim gerçekleştirilmeli. 4 4,65 

11-İşlevsel dil bilgisi olarak öğretilmeli.  2 2,32 

12-Tümevarım modeli benimsenmeli.  2 2,32 

13-Kavram haritalarından faydalanılmalı. 3 3,48 

14-Öğretim somuttan-soyuta, basitten zora doğru 

gerçekleştirilmeli. 

3 3,48 

15-Örnek kullanımı fazlalaştırılmalı. 1 1,16 

16-Güncel yöntem ve tekniklerden faydalanılmalı. 6 6,97 

17-Sınıf içi grup çalışmalarından faydalanılmalı. 2 2,32 

18-Senaryo tabanlı öğrenme yaklaşımından faydalanılmalı. 1 1,16 

19-Karikatürlerden hareketle öğretimler de gerçekleştirilmeli. 1 1,16 

20-Tümdengelim öğretim metodu benimsenmeli. 1 1,16 

21-Kavram öğretimi gerçekleştirilmeli. 1 1,16 

22-Öğretmen etken değil edilgen olmalı öğretim sırasında. 1 1,16 

23-Dersin merkezinde öğrenci olmalı. 2 2,32 

24-Dil bilgisi öğretilen olandan çıkıp öğrenilen olan seviyeye 

getirilmeli. 

1 1,16 
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Şekil-2: Öğretim Yöntem ve Teknikleri ile İlgili Kod Oranları 

 

 

Oranlar göz önünde bulundurularak en çok kod tespit edilen temaları kendi içerisinde 

incelediğimizde birinci sırada yer alan ‘Öğretim Yöntem ve Teknikleri ile İlgili Kodlar’ 

temasında 15 kod ile ‘Ezberden uzaklaşıp, uygulamanın artırılması’ bulgumuzu Saraç (2004: 

148) şu önerisiyle desteklemektedir ‘Dil bilgisi dersi, ezber ve anlatım dersi değil, uygulama 

dersi olmalıdır.’, 13 kod ile ‘Dil bilgisi ve dil becerileri iç içe ve birlikte verilmesi gerektiği’ 

bulgumuz Kaygusuz (2006: 200)’un şu önerisiyle desteklenmektedir: Türkçe dil bilgisi 

öğretiminin okuma, dinleme, konuşma ve yazma etkinlikleriyle birlikle gerçekleştirilmesi 

gerekmektedir. , 6 kod ile ‘Kullanılan yöntem ve teknik çeşitliliğinde zenginlik’ bulgumuzu 

Yaman (2006: 207) da şu sözlerle desteklemektedir ‘Öğretmenler, Türkçe derslerinde düz 

anlatım yönteminin dışında dersi sevdirecek farklı yöntemlerden faydalanmalıdır.’, 6 kod ile 

‘Dil bilgisinin yazılı ve sözlü anlatımla desteklenmesi’ bulgumuzu da yine Yaman (2006: 208) 

‘Öğrencilerin dil bilgisi kavramlarını sözlü ve yazılı anlatımda kullanmasına yönelik 

uygulamalar yapılmalıdır’ önerisi destekler niteliktedir. , 6 kod ile ‘Güncel ve çağdaş yöntem 

ve tekniklerden faydalanılması’, kodumuzu Özbulur (2011: 118) ‘Öğretmenler, çağdaş 

yaklaşımları takip ederek dil bilgisi öğretim sürecinde farklı yöntemleri bir arada 

7% 2%

18%

5%
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15%2%
7%
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Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Yöntem ve teknik çeşitliliği Farklı stil ve stratejiler

Ezber yerine uygulama Resimlerle somutlaştırma

Metinden hareketle Dil bilgisi- dil becerisi iç içe

Oyun ve etkinliklerle Yazılı ve sözlü becerilerle

Konuya uygun yöntem ve tekniklerle Sezdirme

İşlevsel dil bilgisi Tümevarım

Kavram haritası Somuttan soyuta, basitten zora

Fazla örnekle Güncel yöntem ve tekniklerle

grup çalışmasıyla Senaryo tabanlı öğrenme

Karikatürlerle Tümdengelim

Kavram öğretimi Edilgen öğretmen

Öğrenci merkezli Öğretilenden ziyade öğrenilen dil bilgisi
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kullanmalıdır.’ Önerisi ile destekleyen öneride bulunmaktadır. 5 kod ile ‘Metinden hareketle 

dil bilgisi öğretiminin yapılması gerektiği’ bulgumuz Erdem (2007: 167)‘in önerisindeki şu 

ifade ile desteklenmektedir: Dil bilgisi öğretimi metinden hareketle yapılmalıdır. Metinden 

arındırılmış dil bilgisi öğretimi soyutluktan kurtarılamaz. Türkçe öğretiminde amaç, 

öğrencinin anlama ve anlatma becerilerinin geliştirilmesi olduğundan ve dil bilgisi de bu 

amacın gerçekleşmesinde bir araç olduğundan, dil bilgisi öğretiminde dil öğretiminin asıl 

malzemesi olan metin kullanılmalıdır. Ayrıca cümlenin anlam kazanmasında metnin işlevi göz 

ardı edilemez. Özellikle zamir gibi bazı konuların işlenmesinde sadece cümleler yeterli 

değildir. Edatlar ve bağlaçlar da metin ve cümle içinde işlev kazanan kelime türleridir. Yine 

dil bilgisinin önemli bir bölümü olan anlam bilgisi, ancak metinle işlenebilir. , 5 kod ile ‘Dil 

bilgisinin sezdirme yoluyla öğretilmesi gerektiği’ bulgumuz da Kaygusuz (2006: 200) 

tarafından ‘Türkçe dil bilgisinin yapısı gereği ezberlenerek değil, mantık çerçevesinde 

öğretilmesi, bunun için de kurallarından öğretmen tarafından açıklanması yerine öğrencilere 

sezdirilmesi gerekmektedir’ önerisi ile desteklenmektedir. ve 4 kod ile de ‘Resimleme gibi 

somutlaştırmalardan faydalanılması’ gerektiği bulgumuzu da Saraç (2004: 148) ‘Dil bilgisi 

konuları, daha somut şekilde verilmeli. Anlatım, renkli resimler, boşluk doldurmalar ve 

şemalarla zenginleştirilmelidir. Dil bilgisi dersindeki soyut konular, çeşitli şekillerle 

somutlaştırılmalıdır.’ Önerisi ile desteklemektedir. Araştırmada en çok Öğretim Yöntem ve 

Teknikleri ile İlgili Kodlar tespit edilmiş ve en çok bu yönde önerilerden faydalanılmasının dil 

bilgisini öğretiminde olumlu etki edeceği üzerine durulmuştur. 

 

Tablo-2: Öğretmenlerle İlgili Kodlar 

B- ÖĞRETMENLERLE İLGİLİ KODLAR Frekans % 

1-Öğretmenlere hizmet içi eğitim verilmeli. 7 30,43 

2-Öğretmenlere yardımcı ek kaynaklar hazırlanmalı. 2 8,69 

3-Öğretmenlerin dil bilgisine karşı bakış açısı geliştirilmeli.  1 4,34 

4-Öğretmenlere yönelik materyal çeşitliliği örnekleri sunulmalı. 1 4,34 

5-Öğretmenlere kavram haritası eğitimi verilmeli.  1 4,34 

6-Öğretmen seçimlerinde yeterlilik sınavı da yapılmalı (Konuşma 

becerisi vb). 

2 8,69 

7-Öğretmenlere teknoloji eğitimi ve desteği verilmeli. 2 8,69 

8-Öğretmenlerin motivasyonu artırılmalı. 1 4,34 

9-Öğretmenlere etkinlik havuzu oluşturulmalı. 1 4,34 

10- Öğretmenler dil bilgisi ayrı bir ders olarak değil bütüncül olarak 

diğer konu ve becerilerle birlikte işlemeli. 

1 4,34 

11-Öğretmenler sınıfın seviyesine uygun etkinlikler hazırlamalı. 1 4,34 

12-Öğretmenler Eğlenceli çalışma yapraklarından faydalanılmalı. 

 

1 4,34 

13-Öğretmen ikili diyalogları sağlam kurmalı. 

 

1 4,34 

14-Öğretmenler sınıfın durumunu gözetmeli ve gerektiği durumlarda 

konularda geri dönüşler yapmalı. 

1 4,34 
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Şekil-3: Öğretmenlerle İlgili Kod Oranları 

 

 

Öğretmenlerle ilgili kodları kapsayan tema analiz edildiğinde de 7 kod ile karşımıza 

‘Öğretmenlere hizmet içi eğitimler verilmesi’ gerektiği karşımıza çıkmaktadır. Bu bulgumuzu 

ise Daloğlu (2005: 133) Dil bilgisi öğretiminde daha etkili öğrenme yaşantılarını 

sağlanabilmesi için, Türkçe ve sınıf öğretmenleri hizmet içi eğitimden geçirilmeli ve bu 

alandaki bilişim teknolojilerindeki son gelişmeler hakkında bilgilendirilmelidir, önerisi ile 

desteklemektedir. 

 

Tablo-3: Öğrencilerle İlgili Kodlar 

C- ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ KODLAR Frekans % 

1-Öğrencilerde dil bilgisini başarabileceğine yönelik özgüven 

artırılmalı. 

1 10 

2-Öğrencilerde derse karşı ilgi artırılmalı. 3 30 

3-Öğrencilere kendilerini ifade edebilmeleri için çokça fırsat 

verilmeli. 

1 10 

4-Öğrencilerin derse karşı önyargıları giderilmeli. 2 20 

5-Öğrencilerde bilişsel farkındalık uyandırılmalı. 1 10 

6-Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırılmalı. 1 10 

7-Öğrencilerde motivasyon artırılmalı. 1 10 
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Öğretmenlere kavram haritası eğitimi Öğretmenlere yeterlilik sınavı

Öğretmenlere teknoloji eğitimi Öğretmenlerin motivasyonu artırılmalı

Öğretmenlere etkinlik havuzu Öğretmenler dersi bütüncül ele almalı

Sınıf seviyelerine uygun etkinlikler Eğlenceli çalışma yaprağı

Sağlam ikili diyalog Dönüt verilmeli
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Şekil-4: Öğrencilerle İlgili Kod Oranları 

 

 

Öğrencilerle ilgili kodları oluşturan tema incelendiğinde % 30 ile en büyük orana sahip olan 

öğrencilerde derse karşı ilgi artırılmalı kodunu “Öğrencilerin Türkçe dersine karşı 

geliştirdikleri tutumu, olumlu yönde değiştirecek etkinliklerin yapılması, öğrenme ortamının 

düzenlenmesi önerilebilir (Yaman, 2006: 209).” önerisi desteklemektedir. Buna ilave olarak 

öğrencilerde motivasyon artırılmalı gibi tema-kod oranının %10’una denk gelen bir diğer 

kodu da Bayram’ın (2015: 185-186) “Dil bilgisi öğretimi öğrencilerin ders içinde sıkılma ve 

başka şeylerle ilgilenme gibi problemlerinin de önüne geçecek akademik motivasyonlarını 

artıracak etkinliklerle gerçekleştirilmelidir.” önerisi ile desteklenebilir durumdadır. 

 

Tablo-4: Sosyal Hayatla İlgili Kodlar 

D- SOSYAL HAYATLA İLGİLİ KODLAR Frekans Yüzde 

1-Dil bilgisi sosyal etkinlikleri düzenlenmeli (Dinleti vb gibi) 3 42,85 

2-Dil bilgisi hayatla ilişkilendirilmeli. 4 57,14 

 

Şekil-5: Sosyal Hayatla İlgili Kod Oranları 

 

 

Sosyal hayatla ilgili tema incelendiğinde % 57,14 oran ile dilbilgisi hayatla ilişkilendirilmeli 

kodu %42,85 ile de dilbilgisi sosyal etkinlikleri düzenlenmeli kodu karşımıza çıkmaktadır. 

Akgül (2010: 94-95) tarafından belirtilen “Dil bilgisi öğretiminde hayatın içinden örnekler 
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alınmalı ve bu örnekler doğru edebi ürünlerle desteklenmelidir. (…) Dil bilgisi konuları 

öğrencinin sosyal hayatı ile ilişkilendirilmeli, öğrenci öğrendiklerini yaşantısında kullanabilir 

hâle getirilmelidir.” ifadeleri bu durumu destekleyebilir niteliktedir. 

Şekerci’nin (2011: 11-12) “Öğretmenler ders dışı faaliyetlerde öğrencilere, dinleme zevk ve 

alışkanlığı kazandırmak için müzik ve konferans dinleme, film, piyes ve tiyatro seyretme gibi 

faaliyetlere öğrencileri yönlendirmelidir.” ifadeleri de elde edilen bulgular ile örtüşmektedir. 

 

Tablo-5: Ders Materyalleri ile İlgili Kodlar 

E- DERS MATERYALLERİ İLE İLGİLİ KODLAR Frekans % 

1-Materyal çeşitliliği artırılmalı. 5 12,82 

2-Konular belli aralıklarla tekrar etmeli kaynaklarda. 1 2,56 

3-Ders kitaplarında konular arası bağlantılar kurulmalı. 2 5,12 

4-Öğrenme farklılıkları göz önünde bulundurularak çeşitli görsel ve 

işitsel materyallerden faydalanılmalı. 

6 15,38 

5-Konulara özel olarak metinler oluşturulmalı ve metinler 

zenginleştirilmeli. 

4 10,25 

6-Ders kitaplarında sınavlara yönelik sorulara da yer verilmeli. 1 2,56 

7-Ders kitabı hazırlama yönetmeliği hazırlanmalı. 1 2,56 

8-Materyal havuzu oluşturulmalı. 1 2,56 

9-Ders kitaplarında etkinlik ve uygulamalar çoğaltılmalı. 1 2,56 

10-Ders kitaplarında kavram haritalarından faydalanılmalı. 1 2,56 

11-Süreli yayınlardan faydalanılmalı, takip edilen süreli yayınlar 

olmalı. 

1 2,56 

12-Çalışma yapraklarından faydalanılmalı. 1 2,56 

13-Ders kitaplarında dikkat dağıtacak fazla görsel kullanımından 

kaçınılmalı. 

1 2,56 

14-Ders kitaplarında yönergeler açıklayıcı ve anlaşılır olmalı. 1 2,56 

15-Çalışma yaprağı dosyaları oluşturulmalı. 1 2,56 

16-Ders kitaplarındaki etkinliklerin süreleri iyi ayarlanmalı. 1 2,56 

17-Ders kitaplarına İTÖP’e uygun olarak hazırlanmalı. 2 5,12 

18-Ders kitapları güncel öğretim yöntemlerinden faydalanılarak 

hazırlanmalı. 

1 2,56 

19-Ders kitaplarında zor konulara daha çok etkinlik verilmeli. 3 7,69 

20-Ders kitapları yaş ve seviyeye uygun hazırlanmalı. 1 2,56 

21-Ders kitapları dilbilim ilkelerine göre hazırlanmalı. 1 2,56 

22-Ders kitaplarındaki tanım ve açıklamalar açık ve anlaşılır 

yapılmalı. 

1 2,56 

23-Ders kitapları disiplinler arası çalışma sonucu hazırlanmalı. 

 

1 2,56 
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Şekil-6: Ders Materyalleri ile İlgili Kod Oranları 

 

 

Ders materyalleri ile ilgili kodlardan oluşan tema kendi içerisinde incelendiğinde de 6 kod ile 

karşımıza ‘Öğrenme farklılıklarından hareketle çeşitli görsel ve işitsel materyallerden 

faydalanılması gerektiği, bulgumuzu Çeçen 2007: 105) ‘Dil bilgisini geliştirmeye yönelik 

etkinlikler daha çok görselle desteklenmelidir. Bu yolla farklı duyuların öğrenmeye katılması 

ve farklı zekâ alanlarına hitap edilmesi sağlanmalıdır.’ önerisi ile desteklemektedir.  5 kod ile 

‘Yeteri materyal çeşitliliğinin sağlanması gerektiği’ bulgumuz Erdem (2007: 168)’in şu 

önerisiyle desteklenmektedir: Bu araştırmada da görüleceği üzere öğretmenler, kısıtlı ders 

araç gereci kullanmaktadırlar. Daha çok ders kitabı ve yardımcı ders kitaplarından 

faydalanılmaktadır. Özellikle teknolojik gelişmelerin getirdiği yenilikler, dil bilgisi 

öğretiminde kullanılmalıdır. Öğretimin temel ilkelerinden biri de öğrencilerin birden fazla 

duyum organına hitap edilmesidir. Bunlar göz önüne alınarak özellikle görsel araç gereçler 

kullanılmalıdır. , 4 kod ile ‘Yeni ve zengin materyallerin oluşturulması gerektiği’, bulgumuzu 

Özbulur (2011: 117) ‘Dil bilgisi öğretiminde öğretmen, yalnızca çalışma kitaplarındaki 

etkinliklerle yetinmemeli; öğretmen kılavuz kitaplarındaki ek etkinlikleri kullanmalı; yeri 

geldiğinde farklı etkinlikler düzenlemelidir. Yayınevleri tarafından alternatif yardımcı etkinlik 

kitapları oluşturulmalıdır.’ Önerisi ile destekler niteliktedir. 3 kod ile de ‘Ders kitaplarında 

zor konulara daha çok etkinlik ayırılması gerektiği’ tespit edilmiş ve öneriler sunulmuştur. Bu 

bulgumuzu Özbulur (2011: 116) ‘Kitaplarda yer alan dil bilgisi etkinliklerinde, öğrenciler 

14%
3%

5%

16%

11%3%3%3%3%3%3%3%3%3%
5%
3%

8%
3%3%3%3%

Ders Materyalleri ile İlgili

Materyal çeşitliliği Konu tekrarı

Konular arası bağlantı Çeşitli görsel- işitsel materyaller

Özel metinler Sınavlara yönelik sorular

Ders kitabı hazırlama yönetmeliği Materyal havuzu

Daha çok uygulama Ders kitabında kavram haritası

Süreli yayınlar Çalışma yaprakları

Fazla görselden kaçınma Etkinlik süreleri

İTÖP'e uygun ders kitabı Güncel öğretim yöntemleriyle ders kitabı

Zor konuya çok etkinlik Seviye ve yaşa uygunluk

Dilbilim ilkeleri Açıklayıcı tanımlamalar

Disiplinler arası çalışmayla ders kitapları

605 www.izdas.org



tarafından anlaşılması zor görünen kazanımlara daha çok yer verilmelidir.’ Önerisi ile 

desteklemektedir. 

 

Tablo-6: Dilbilim ile İlgili Kodlar 

F- DİLBİLİM İLE İLGİLİ KODLAR Frekans % 

1-Dil bilgisine dair bilgiler açık ve anlaşılır olmalı. 1 7,14 

2-Terim birliği sağlanmalı. 8 57,14 

3-Dil bilgisi konuları tekrardan sınıflandırılmalı ve ortak bir 

sınıflama kabul edilmeli. 

1 7,14 

4-Dilbilim ve dilbilimcilerden faydalanılmalı. 3 21,42 

5-Terimler sözlüğü hazırlanmalı. 1 7,14 

 

Şekil-7: Dilbilim ile İlgili Kod Oranları 

 

 

Dilbilim ile ilgili kodlardan oluşan tema incelendiğinde de 8 kod ile ‘Terim birliğinin 

sağlanması’ bulgumuzu Saraç (2004: 148-149) ‘Terim konusunda, kitaplarda muhakkak 

birlik sağlanmalıdır. Terim konusunda birliğin olmaması bir kavramın birden fazla kelime ile 

karşılanması tam bir karışıklığa sebep olmaktadır. Terimler zaten soyut olduğundan 

karıştırılmakta, zor anlaşılmaktadır. Bir de bir terimin birden çok kelimeyle ifade edilmesi, bu 

soruna eklenirse, öğrencinin dil bilgisi öğrenmesi çok zorlaşır. Dil bilgisi öğretiminin dil 

eğitimine katkısı ancak bu sayede gerçekleşebilir.’ önerisi ile destekler niteliktedir. ve 3 kod 

ile de ‘Dilbilim ve dilbilimciden dil bilgisi öğretiminde faydalanılması gerektiği’ önemle 

üzerine durulmuş ve dil bilgisi öğretiminin bu maddeler gerçekleştiği durumda daha sağlam 

ve daha kalıcı bir öğretimin gerçekleştirileceği üzerine durulmuştur. Solmaz (2010: 229) ‘Dil 

bilgisi ders kitaplarının hazırlanmasında temel ölçü olarak dil biliminin ilke ve yöntemleri 

alınmalıdır. Ders kitaplarında yer alan dil ve onun çeşitli görünümleri hakkındaki bilgiler, dil 

biliminin ve ilgili kollarının verilerine dayanmalı; dillerle ve Türk diliyle ilgili bilgi ve 

açıklamaların kaynağı, yapılan en son inceleme ve araştırmalar olmalıdır.’ Önerisi ve ‘Ders 

kitaplarında yapılan tanım, açıklama ve sınıflandırmalar dil bilimi kaynaklı olmalı, kullanılan 

terimler, genel dil bilimi, ses bilgisi, ses bilimi, biçim bilimi ve söz diziminin çalışmalarında 

kullanılan terimlerle örtüşmeli; dil bilimiyle bağdaşmayan tanım, terim ve açıklamalına ders 

kitaplarında yer verilmemelidir.’ Önerisi ile araştırmamızdaki bulguyu desteklemektedir. 
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Tablo-7: Öğrenme Ortamı ile İlgili Kodlar 

G- ÖĞRENME ORTAMI İLE İLGİLİ KODLAR Frekans % 

1-Dil bilgisine daha fazla zaman ayrılmalı. 1 5,88 

2-Dil bilgisine ayrı bir ders saati ayrılmalı. 2 11,76 

3-Türkçe ders saati altı saate çıkarılmalı. 1 5,88 

4-Sınıf mevcutları düşürülmeli.  3 17,64 

5-Türkçe laboratuvarları kurulmalı. 3 17,64 

6-Öğrenme ortamı çeşitlendirilmeli ve güzelleştirilmeli. 1 5,88 

7-İlköğretim dördüncü sınıfta da dil bilgisine yer verilmeli. 1 5,88 

8-Evde çalışma ortamı sağlanmalı. 1 5,88 

9-Eğitimde fırsat eşitliği sağlanmalı. 1 5,88 

10-Öğrenme anında öğretmenler tarafından dönütler verilmeli. 1 5,88 

11-Sınıf içi etkileşim artırılmalı. 

 

1 5,88 

12-Ayrı bir ders saati olarak etkinlik saati oluşturulmalı. 

 

1 5,88 

 

Şekil-8: Öğrenme Ortamı ile İlgili Kod Oranları 

 

 

Öğrenme ortamı ile ilgili kodlardan oluşan tema incelendiğinde de 3 kod ile iki kategori 

karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan birincisi ‘Sınıf mevcutlarının düşürülmesi’ ve ikincisi de 

‘Türkçe laboratuvarlarının kurulması’ dır. Ertekinoğlu (2003: 117) sınıf mevcudu ile ilgili 

bulgumuzu ‘Sınıflardaki öğrenci sayıları azaltılmalıdır.’ önerisi ile desteklemektedir. 

Durukan (2011: 196-197) ise Türkçe laboratuvarı bulgumuzu ‘Türkçe derslerinin bilgisayar 

destekli olarak daha etkili yürütülebilmesi amacıyla okullarda “dil öğrenimi” / “Türkçe 

dersi” laboratuvarları veya derslikleri oluşturulmalı; buralarda yeterli teknolojik altyapı 

(bilgisayar, akıllı tahta, projeksiyon cihazı vb.) kurulmalıdır. Öğretmenlerin ve öğrencilerin 
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bu imkânlardan olabildiğince yararlanmasına fırsat verilmelidir.’ önerisi ile 

desteklemektedir. 

 

Tablo-8: Ölçme ve Değerlendirmeye Yönelik Kodlar 

H- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK KODLAR Frekans % 

1-Üst bilişsel becerileri ve bilgiyi ölçmeye yönelik sorular 

hazırlanmalı. 

2 25 

2-Ölçme ve değerlendirme standartları oluşturulmalı. 1 12,5 

3-Sonuç merkezli ölçme ve değerlendirmeden süreç merkezli ölçme 

ve değerlendirilmeye geçilmeli. 

3 37,5 

4-Ölçme ve değerlendirme metinleri oluşturulmalı. 1 12,5 

5-Alternatif ölçme ve değerlendirme araçlarından faydalanılmalı. 1 12,5 

 

Şekil-9: Ölçme ve Değerlendirmeye Yönelik Kod Oranları 

 

 

Sonuç merkezli ölçme ve değerlendirmeden süreç merkezli ölçme ve değerlendirme kodunun 

%37,5 ile en yüksek oranı aldığı Ölçme ve Değerlendirmeye Yönelik Kodlar temasında elde 

edilen bu sonuç Çarkıt’ın (2013: 95) “Sonuç odaklı test tekniğinden vazgeçilerek öğrencilerin 

yorum gücünü kullandıkları ve öğrendikleri bilgileri uygulama ortamları buldukları sürecin de 

ön planda olduğu bir sınav sistemi uygulanmalıdır.” teklifi ile paralellik göstermektedir. 

Temada ikinci sırayı ise üst bilişsel becerileri ve bilgiyi ölçmeye yönelik sorular hazırlanmalı 

kodu almıştır. Daloğlu’nun (2005: 122-123) çalışmasında “Ders kitaplarındaki dil bilgisi 

soruları sadece alt düzey düşünme becerilerine yönelik olmamalı; çocuğun bedensel ve 

duygusal gelişimi göz önünde bulundurulmalı ve taksonomik hedeflere de uygun olmalıdır.” 

ifadeleri ile uygunluk gösteren bu durum çalışmada elde edilen bulguların literatür ile 

örtüştüğüne işaret eden bir diğer unsurdur. 

Temada üçünde basamağı ise alternatif ölçme ve değerlendirme araçlarından faydalanılmalı 

kodu almaktadır. Şekerci (2011: 153) çalışmasında “Alternatif ölçme araçlarının dil bilgisi 

öğretiminde etkili olduğunu belirtmişlerdir. Alternatif ölçme araçlarının dil bilgisi 

öğretiminde etkililiğini ortaya koyan deneysel çalışmalar yapılmalıdır.” ifadesiyle bu görüşle 

örtüştüğü görülmektedir. Sonuç olarak temanın içinde en yüksek orana sahip olan kodların 

literatür ile paralellik gösterdiği görülmektedir. 
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Tablo-9: Disiplinler arası ile İlgili Kodlar 

I- DİSİPLİNLERARASI KODLAR Frekans % 

1-Öğretmenlerle akademisyenlerin işbirliği (okul- üniversite 

işbirliği) artırılmalı.  

3 27,27 

2-Her kurumda ve her ortamda imla kurallarına önem verilmeli. 2 18,18 

3-Diğer branş öğretmenleri tarafından desteklenmeli.  3 27,27 

4-Bilgisayar uzmanı, Türkçe öğretmeni ve akademisyen işbirliği 

sağlanmalı. 

2 18,18 

5-YÖK-MEB-TDK işbirliğiyle hareket etmelidir. 1 9,09 

 

Şekil-10: Disiplinler arası ile İlgili Kod Oranları 

 

 

Disiplinler arası kodlar temasında öğretmenlerle akademisyenlerin işbirliği (okul- üniversite 

işbirliği) artırılmalı ve diğer branş öğretmenleri tarafından desteklenmeli kodlarının %27,27 

ile en yüksek oranı paylaştığı görülmektedir. Öğretmenlerin ortak bir dil ve ortak bir amaç 

doğrultusunda hareket etmesinin gerekli olduğu ve bu sebeple işbirliği yapmalarının 

gerekliliği ( Daloğlu’nun (2005: 123) “Sadece Türkçe dersinde degil; tüm derslerde 

öğretmenlerin dili iyi kullanmaya özen göstermeleri gerekmektedir.” ifadeleri ile örtüşürken 

Polatcan’ın (2013: 73) “Türkçe öğretmenleri, Türkçe eğitimi akademisyenleri ve bilgisayar 

yazılımı hazırlayıcılarının iş birliği içinde çalışmaları sağlanmalıdır.” ifadeleri ile Akgül’ün 

(2010: 96) “Eğitim öğretim faaliyetlerini yürüten kurumlar üniversitelerle iş birliği içinde 

yaşanan sorunlara çözüm önerileri getirmelidir.” ifadeleri akademisyenler ve öğretmenlerin 

işbirliği yapmasının gereğine dair ortaya çıkan bulguları desteklemektedir. 

Her kurumda ve her ortamda imla kurallarına önem verilmeli ve bilgisayar uzmanı, Türkçe 

öğretmeni ve akademisyen işbirliği sağlanmalı kodlarının %18,18 ile ikinci sırayı aldığı 

temada bu bulgular Önal’ın (2010:150) “Tüm sınavlarda farklılıklar giderilerek ortak terimler 

kullanılmalı, bunun için MEB, YÖK, TDK, ÖSYM gibi kurumlar arasında iş birliği 

sağlanmalıdır.” ifadeleri ile örtüştüğü görülmektedir. 
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Tablo-10: Teknoloji ile İlgili Kodlar 

J- TEKNOLOJİ İLE İLGİLİ KODLAR Frekans % 

1-Bilgisayar destekli öğretim artırılmalı. 3 17,67 

2-Dil bilgisi için bilgisayar programları yapılmalı, yapılamıyorsa 

diğer dillerden uyarlanmalı. 

4 23,52 

3-Öğretmen ve öğrencilerin ortak kullanacağı ağ oluşturulmalı. 2 11,76 

4-Bilgisayar destekli kavram haritalarından faydalanılmalı. 1 5,88 

5-Teknolojiden faydalanılmalı. 4 23,52 

6-Bilgisayar ortamında çalışma yaprakları oluşturulmalı. 1 5,88 

7-Bilgisayar tabanlı öğretim değil bilgisayar destekli öğretim 

gerçekleştirilmeli. 

1 5,88 

8-Akıllı tahta, projeksiyon cihazı vb den faydalanılmalı. 1 5,88 

 

Şekil-11: Teknoloji ile İlgili Kod Oranları 

 

 

Teknoloji ile ilgili kodlardan oluşan tema incelendiğinde de karşımıza 4 kod ile ‘Teknolojiden 

faydalanılması gerektiği’, bulgumuzu Durukan (2011: 196) araştırmasının ‘Bilgisayar 

Destekli Öğretim yalnız bilgisayar ekranı karsısında yürütülmemeli, akıllı tahta veya 

projeksiyon cihazı yardımıyla öğrencilerin ayağa kalkmaları, arkadaşlarıyla is birliği içinde 

çalışmaları da sağlanmalıdır.’ Önerisi ile desteklemektedir.  yine 4 kod ile ‘Bilgisayarlar için 

dil bilgisi programları yapılması gerektiği’ bulgumuzu Durukan (2011: 196) şu önerisiyle 

destkelmekte ve hatta bu uygulamaların nasıl yapılması gerektiğini şu sözlerle önermektedir: 

‘Türkçe dil bilgisi konuları için hazırlanan öğretim yazılımlarında dil bilgisi öğretimi ilkeleri 

dikkate alınmalıdır. Yazılımların hazırlanmasında asamalılık, zihinsel hazırlık; metinlerle, 

örneklerle, görsellerle, sesle ve etkinliklerle desteklenme gibi hususlar göz önünde 

bulundurulmalıdır.’ ve ‘Yazılımların hazırlanması sürecinde Türkçe öğretmenleri, Türkçe 

eğitimi akademisyenleri ve bilgisayar yazılımı hazırlayıcılarının is birliği içinde çalışmaları 
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sağlanmalıdır.’ 3 kod ile de ‘Bilgisayar destekli dil bilgisi öğretiminin artırılması gerektiği’ 

karşımıza çıkmaktadır. Bu bulgumuzu Durukan (2011: 196) ‘İlköğretim öğrencilerinin 

gelişim özellikleri, ilgi ve istekleri göz önünde bulundurularak Türkçe derslerinde bilgisayar 

teknolojisinin kullanımı artırılmalı; böylece başarılarının ve Türkçe dersine yönelik 

tutumlarının artması, kavram yanılgılarının ise azalması sağlanmalıdır.’ Önerisi ile 

desteklemektedir. 

 

Tablo-11: Yükseköğretim ile İlgili Kodlar 

K- YÜKSEKÖĞRETİM İLE İLGİLİ KODLAR Frekans % 

1-Eğitim fakültelerinde dil bilgisi dersleri artırılmalı.  2 40 

2-Eğitim fakültelerinde dil bilgisi dersi hoca sayısı ve kalitesi 

artırılmalı. 

1 20 

3-Türkçe Öğretmenliği öğrencilerine daha çok dilbilim dersi 

verilmeli.  

1 20 

4-Eğitim fakültelerinin kalitesi yükseltilmeli. 1 20 

 

Şekil-12: Yükseköğretim ile İlgili Kod Oranları 

 

 

Eğitim fakültesinde dilbilgisi dersleri artırılmalı kodunun %40 ile en ciddi oranı aldığı 

temada Akgül’ün (2010: 96) “Eğitim fakültelerindeki dil bilgisi derslerine giren öğretim üyesi 

eksikliği giderilmeli, nitelikli, dilbilim açısından donanımlı öğretim üyeleri derslere 

girmelidir. Öğretmenlerin yetiştirilmesinde konuların nasıl öğretileceği üzerinde de 

durulmalıdır.” ifadelerinin elde edilen bulgular ile örtüştüğü görülmüştür. 

İkinci sırada ise eğitim fakültelerinde dilbilgisi dersi hoca sayısı ve kalitesinin artması 

kodunun yer aldığı tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular Önal’ın (2010: 149) “Öğretmen 

yetiştiren kurumlarda lisans eğitimi sırasındaki dil bilgisi derslerinin ağırlığı arttırılmalıdır.” 

teklifi ile paralellik göstermektedir. 
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Öğretmen adaylarına yönelik dilbilim dersi Eğitim fakültesi kalitesi
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Tablo-12: Öğretim Programı ile İlgili Kodlar 

L- ÖĞRETİM PROGRAMI İLE İLGİLİ KODLAR Frekans % 

1-Konu-sınıf eşleştirilmeleri gözden geçirilmeli ve yeniden 

düzenlenmeli. 

2 25 

2-İTÖP yeniden düzenlenmeli.  4 50 

3-Program sosyal çevre göz önünde bulundurularak esneklik 

sağlanmalı. 

1 12,5 

4-Program açık ve anlaşılır olmalı. 1 12,5 

 

Şekil-13: Öğretim Programı ile İlgili Kod Oranları 

 

 

Öğretim programı ile ilgili kodlar analiz edildiğinde İTOP yeniden düzenlenmeli kodunun 

%50 ile en yüksek başlığı aldığı bu temada elde edilen bulguyu Ertekinoğlu’nun (2003:115) 

“Türkçe Öğretim Programı yeniden gözden geçirilmeli, programa daha somut hedefler 

konulmalıdır.” ifadeleri desteklemektedir. 

Konu-sınıf eşleştirilmeleri gözden geçirilmeli ve yeniden düzenlenmeli kodunun % 25 ile 

ikinci basamağı oluşturduğu görülmektedir. Yapılan literatür taraması neticesinde Bağcı’nın 

(2010: 120-121) “Türkçe Öğretim Programındaki dil bilgisi alanına yönelik amaların 

İlköğretim 6. Sınıf düzeyindeki öğrencilerin dil becerisi düzeylerine uygun olmadığı 

düşünülmektedir. Amaçlar öğrencilerin seviyelerine göre düzenlenmelidir.” ifadelerinin 

araştırmayı destekler mahiyette olduğu görülmüştür. 

Son olarak program açık ve anlaşılır olmalı kodunun % 12,5 ile üçüncü sırada yer aldığı 

temada elde edilen verileri Bağcı’nın (2010:121) “Dil bilgisi alanı açısından daha çok 

açıklama yapılmalıdır.” ifadeleri destekler mahiyettedir. Elde edilen bulgular sonuç 

bölümünde öz olarak verilip değerlendirilmiştir. 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Dil bilgisi öğretimi üzerine yazılmış ve YÖK’ün sayfasında yayınlanmış tezler incelendiğinde 

dil bilgisi öğretiminin daha iyi gerçekleştirilmesi için birbiri ile örtüşen öneriler olduğu gibi 

birbirinden farklı önerilerin de olduğu görülmüştür. Bütüncül bir bakış açısı ile hangi 

önerilerin daha çok sunulduğu ve toplamda hangi tema ve kodların öneri olarak sunulduğunu 

24%

49%

12%
15%

Öğretim Programı ile İlgili

Konu- sınıf eşelştirmeleri İTÖP yeniden düzenlenmeli

Programda esneklik Açık ve anlaşılır program
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araştırdığımız çalışmamızda toplam 12 tema tespit edilmiş ve sunulmuştur. Bu 12 tema 

içerisinde de toplam 244 kod tespit edilmiş ve sunulmuştur. Elde edilen bulgularda en yüksek 

yüzde değerini %35 ile Öğretim Yöntem ve Teknikleri temasının alması alanda yapılan 

tezlerde 2003-2016 arasında dil bilgisi öğretiminde yöntem ve teknik bakımından yeni ve 

faydalı araştırmalara ihtiyaç duyulduğuna işaret etmektedir. Nitekim öğretim yöntem ve 

teknikleri dairesinde Eroğlu ve Kuzu (2014: 79) tarafından yapılan araştırmada dil bilgisi 

problemleri ve bunlarla ilgili etkinliklerin düzenlenişinde yapılandırmacı yaklaşımın ön 

gördüğü faklı tekniklere ve uygulamalara yer verilmesi gerektiği sonucuna ulaşılması bu 

bulguyu destekler niteliktedir. Özbay (2009: 153) bu hususu “Dil bilgisi öğretiminde tek bir 

yöntemden hareket edilmemeli, konuya göre yöntemler belirlenmelidir.” ifadesi ile 

desteklemekte ve buna ek olarak “Dil bilgisi öğretiminde Türkçe programının önerdiği 

yaklaşım, yöntem ve teknikler göz önünde bulundurulmalıdır.” İfadesine yer vermektedir 

(Özbay 2009: 154). 

Ders materyallerinin geliştirilmesi ve çeşitliliğin artırılması temasının %16 ile 2. sırada yer 

aldığı görülmüştür. Elde edilen bulgudan hareketle dil bilgisi öğretiminde ek materyallerin 

kullanımı ve materyallerin güncellenerek günümüzün ihtiyaçlarına uygun hâle getirilmesi 

gerektiği görülmüştür. Erdoğan ve Kuzu’nun (2014: 79) elde etmiş olduğu bulgulardan 

hareketle getirdiği “dil bilgisi öğretiminde kullanılan materyallerin çeşitliliği ve sayısının 

artırılması da dil bilgisinin yaparak yaşayarak öğretimine, dolayısıyla bu da “uygulamak” 

düzeyindeki işlemleri yapabilecek üst düzey düşünme becerilerine katkı sağlayabilir” önerisi 

ile örtüştüğü görülmektedir. Ayrıca Özbay’ın (2009: 154) “Ders kitaplarındaki kavramlar, 

terimler, sınıflandırma konularındaki tutarsızlıklar ortadan kaldırılmalı, bu konuda ortak bir 

noktada buluşulmalıdır.” ifadesi ile yaptığı tespitler de bu noktada örtüşmektedir. 

Frekans sıklığı bakımından yapılan sıralamada 3. sırayı alan “öğretmenlerle ilgili kodlar” 

teması %9 oranına sahip olmuştur. Tema dâhilinde elde edilen bulgulardan hareketle 

öğretmenlerin hem kendi başına yapabileceği hem de eğitim sürecinin paydaşlarından alacağı 

desteklerle yapabileceği geliştirmeler bulunmaktadır. Öğretmenlerin hizmet içi eğitimler 

alması yoluyla öğreten kadar öğrenen rolünün de unutulmaması, materyal zenginliği olan bir 

çevrede öğrenme ve öğretme sürecini sürdürmesi, öğretmenlerin etkili iletişim becerilerini 

geliştirmesi ve öğrencileri ile iletişim kurma sürecinde bu becerilerinden faydalanması da 

mühim başlıklar olarak ön plana çıkmaktadır. Öğretmenlerin seçiminde de etkili bir imtihan 

sisteminin oluşturulması öğretmenlerin dil bilgisi öğretimini gerçekleştirme sürecinde daha 

etkili bir performans ortaya koymasına katkı sağlayabilecektir. Uyulgan ve Akkuzu (2015) 

tarafından yapılan çalışmada Fen ve Matematik alanlarında eğitim fakültesi öğrencisi 180 

öğrenciden veri toplanmış ve elde edilen bulgular doğrultusunda öğretmen alımına yönelik 

imtihanlara dair bakış açılarının negatif yönde olduğu ve sadece zihni becerileri ölçen bir 

imtihan sistemi doğrultusunda yapılan öğretmen atamalarının istenen sonucu sağlama 

noktasında yetersiz kalacağına dair görüş belirttikleri görülmüştür. 

Öğretmen adaylarının öz yeterlilik algılarının da iyileştirilmesinin dil bilgisi öğretimine katkı 

sağlayabileceği görülmektedir. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda kendi 

yeterliliklerine uygun imtihan sistemleri istemeleri ve Ülper ve Bağcı (2012) tarafından 

yapılan araştırmada Türkçe öğretmeni adaylarının öz-yeterlilik algılarının akademik 

başarılarına göre anlamlı farklılık göstermesi de elde edilen bulgularla örtüşmektedir. 

Dil bilgisinin daha iyi gerçekleştirilmesi için teknolojiden de yeteri kadar faydalanılmalı ve 

dilbilimdeki bazı eksiklerin giderilmesi gerektiği ve dilbilimden de dil bilgisi öğretiminde 

faydalanılması gerektiği tespit edilmiş ve öneri kodları sunulmuştur. 

Teknoloji, öğrenme ortamı, dilbilim, disiplinler arası çalışma yapılması ihtiyacı, öğrenciler, 

sosyal hayat, ölçme ve değerlendirme, öğretim programları ve yükseköğretim başlıklarının 
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oluşturduğu diğer temalardan hareketle dil bilgisi öğretimine teknolojinin daha fazla dâhil 

edilmesinin, öğrenme ortamlarının paydaşlar lehine geliştirilmesinin, disiplinler arası 

çalışmaların artırılarak yayımlanmasının, öğrencilerin dil bilgisi öğretiminde daha aktif ve 

katılımcı bir rol üstlenmesinin, dil bilgisinin sosyal hayatla ilişkili bir unsur olduğunun 

anlaşılmasının, dil bilgisine dair öğrenilen bilgilerin farklı zihni işlem becerileri derecelerinde 

ölçülmesinin ve değerlendirilmesinin, son olarak da öğretim programları ve yükseköğretim 

kurumlarının dil bilgisi öğretimi sürecine katkı sağlayacak şekilde geliştirilmesinin mühim 

olduğu söylenebilir (Yaman 2007. Demir 2008. Onan 2014. Göçer ve Arslan 2018. Şahbaz ve 

Çekici 2012. Benzer ve Eldem 2012. Yangın 2005.). 

Sonuç olarak ana dili olarak Türkçe öğretimi sürecinde dil bilgisinin öğretiminin çok yönlü 

bir unsur olduğuna yönelik çalışmalar yapılamasının gerekli olduğu elde edilen verilerden 

hareketle söylenebilir. Yapılan araştırmalar dil bilgisi öğretiminde yeni bulguların ortaya 

çıkmasını sağlayabileceği gibi uygulama sürecinde kullanılabilecek yeni modellerin ortaya 

çıkışına da zemin hazırlayabilecektir. 
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SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER FARKINDALIK DÜZEYLERİ 

(IĞDIR İLİ ÖRNEĞİ) 

CAREER AWARENESS LEVELS OF SPORTS SCIENCE STUDENTS 

(IĞDIR PROVINCE EXAMPLE) 

Ahmet DİNÇ 

Iğdır Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Yöneticiliği, Iğdır, Türkiye 
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, Iğdır Üniversitesi Spor Bilimi Öğrencileri’nin kariyer farkındalık 

düzeylerini incelemektir. Araştırmada betimsel yöntem kullanılmıştır. Çalışmanın araştırma 

grubunu; Yüksekokulu’nda  2020-2021 eğitim öğretim yılında Iğdır Üniversitesi Beden Eğitimi 

ve Spor Yüksekokulunda öğrenim gören toplam 389 (206 erkek, 183 kadın) öğrenci 

oluşturmuştur. Araştırmanın verilerini toplamak için Yaşar ve Sunay (2019) tarafından 

geliştirilen kariyer farkındalık ölçeği ile  araştırmacılar tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi 

Formu” kullanılmıştır. Kariyer farkındalık ölçeği 5’li likert tipi bir ölçektir. Veriler google 

platformu üzerinden çevrimiçi olarak toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde SPSS-24 paket 

programı kullanılmıştır. Verilerin normal bir dağılıma sahip olup olmadığını öğrenmek için 

çarpıklık ve basıklık değerlerine bakılmıştır. Bunun sonucunda, verilerin normal dağılıma sahip 

olduğu belirlenmiştir. Verilerin analizinde bağımsız örneklem t testi, tek yönlü varyans analizi 

(ANOVA) ve tanımlayıcı istatistik analizi uygulanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde 

anlamlılık düzeyi p<0.05 kabul edilmiştir.  Araştırma bulgularına bakıldığında spor bilimleri 

öğrencilerinin kariyer farkındalık düzeylerinin  (X=3.47) olduğu ve kariyer farkındalık 

ölçeğinin mesleki özgüven alt boyutu ile bölüm değişkeni arasında anlamlı fark olduğu tespit 

edilmiştir (p<0.05).  

Anahtar Kelimeler: Spor, Kariyer Farkındalığı, Spor Bilimi Öğrencileri  

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to examine the career awareness levels of Iğdır University Sports 

Science Students. Descriptive method was used in the research. The research group of the study; 

A total of 389 (183 female, 206 male) students studying at Iğdır University School of Physical 

Education and Sports in the 2020-2021 academic year. The career awareness scale developed 

by Yaşar and Sunay (2019) and the "Personal Information Form" created by the researchers 

were used to collect the data of the research. Career awareness scale is a 5-point Likert type 

scale. Career stress scale is a 5-point Likert type scale. Data were collected online via google 

platform. SPSS-24 package program was used for data analysis. The skewness and kurtosis 

values have been examined to find out whether the data had a normal distribution. As a result, 

it has been determined that the data had a normal distribution. Independent samples t test, one-

way analysis of variance (ANOVA) and descriptive statistical analysis were conducted to 

analyze the data. The significance level was accepted as p<0.05 in the evaluation of the data. 

When the research findings were examined, it was determined that the career awareness levels 

of the sports science students were (X=3.47) and there was a significant difference between the 

professional self-confidence sub-dimension of the career awareness scale and the department 

variable (p<0.05). 

Keywords: Sports, Career Awareness, Sports Science Students. 
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GİRİŞ  

Kariyer, “bir meslekte zaman ve çalışmayla elde edilen aşama, başarı ve uzmanlık” olarak ifade 

edilmektedir (TDK, 2021). Geleneksel açıdan kariyer, çalışanın iş hayatı süresince 

uygulayabileceği faaliyetlerin tümüdür (Şimşek, 2010). Farkındalık, “Farkında olma durumu” 

olarak tanımlanmıştır (TDK, 2021). Kariyer farkındalığı kavramı ise bireylerin kariyer yollarını 

seçtikten sonraki süreçte kariyer fırsatlarının, gerekliliklerinin ve özelliklerinin farkında 

olmalarını ifade eder (Onur Mutlu & Hakan, 2019). 

Konu ile ilgili olarak Dinç (2020) yapmış olduğu araştırmada; “Ülkemizde üniversite ve  

üniversitelere giren ve mezun olan öğrenci sayıları günden güne artmakta ve buna paralel 

olarak üniversiteli işsiz sayıları da yükselmektedir. İş bulma ve kariyer sürdürülebilirliği 

faaliyetleri gün geçtikte daha zor hale gelmektedir. Bireylerin mesleki kariyer 

farkındalıklarının yüksek olmasının bireylere bu yönde önemli katkılar sağlayacağı 

düşünülmektedir” demiştir. Bu bağlam da araştırma amacımız spor bilimleri öğrencilerinin 

kariyer farkındalık düzeylerini  incelemektir. 

 

YÖNTEM 

Bu çalışmada, nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nicel araştırmanın dayandığı pozitif bilim 

anlayışına göre, bilgi; deney ve gözlemle elde edilir (Sönmez & Alacapınar, 2013 ).   

EVREN VE ÖRNEKLEM 

Üzerinde genelleme yapılacak tüm kişilerin oluşturduğu gruba evren, evrenin tamamının 

ölçülemediği durumlarda, evreni en iyi temsil edebileceği düşünülen sınırlı kümeye de 

örneklem denir (Erkuş, 2017). Bu kapsamda araştırmanın evrenini, Iğdır Üniversitesi Beden 

Eğitimi ve Yüksekokulunda  öğrenim gören öğrenciler oluştururken, örneklemini ise Beden 

Eğitimi ve Yüksekokulunda  çalışmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden toplam 389  (183 

kadın, 206 erkek) öğrenci oluşturmuştur. Veriler google platformu üzerinden çevrimiçi olarak 

toplanmıştır. 

VERİ TOPLAMA ARAÇLARI 

KARİYER FARKINDALIK ÖLÇEĞİ 

Ölçek, Yaşar ve Sunay (2019) tarafından geliştirilmiştir. Kariyer farkındalık ölçeğinin 

Cronbach Alpha değeri ise .92 seviyesinde tespit edilmiştir. Kariyer farkındalık ölçeği 5’li likert 

tipi bir ölçektir. 

VERİ ANALİZİ 

Veri seti analize hazır hale getirildikten sonra SPSS (24.0)  programı ile analiz edilmiştir. 

Verilerin normal dağılıp dağılmadığını belirlemek için Kurtosis (basıklık) ve Skewness 

(çarpıklık) değerlerine bakılmıştır.  

Kurtosis değeri ise -595 ile -.989 arasında, Skewness değeri -.425 ile -.814 arasında değiştiği 

tespit edilmiştir. Tabachnick ve Fidell’e (2013) göre verilerin normal dağılım kabul edilmesi 

için  “Kurtosis ve Skewness değerleri -1.5 ile +1.5” olmalıdır.  

Verilerin analizinde, tanımlayıcı istatistikler,  tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve bağımsız 

örneklem t testi analizi uygulanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde anlamlılık düzeyi 

(p<0.05) olarak kabul edilmiştir. 
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BULGULAR 

Tablo 1. Katılımcıların betimsel istatistikleri 

 

 

Tablo 1 incelendiğinde, öğrencilerin, %47’sinin kadın, %53’ünün erkek; %50.9’unun 

öğretmenlik, %4.1’inin spor yöneticiliği, %45,’inin antrenörlük bölümünde olduğu, % 

37.8’inin aktif spor yaptığı, % 62.2’sinin aktif spor yapmadığı tespit edilmiştir. 

 

Tablo 2. Katılımcıların cinsiyet değişkenine göre t testi sonuçları 

 Alt Boyutlar Cinsiyet N Ort./5 ss t p* 

K
a

ri
y

er
 f

a
rk

ın
d

a
lı

ğ
ı 

Ö
lç

eğ
i 

Mesleki gelisim Erkek 183 3,277 1,176 
-,037 ,970 

Kadın 206 3,282 1,246 

Mesleki hazır blns Erkek 183 3,508 1,227 
-,554 -,580 

Kadın 206 3,580 1,319 

Mesleki bilinç Erkek 183 3,631 1,263 -,037 ,971 

Kadın 206 3,635 1,294 

Mesleki özgüven Erkek 183 3,416 1,163 -,433 ,665 

Kadın 206 3,470 1,291 

                  *P<0,05 

Tablo 2’deki bulgulara göre kariyer farkındalığı ölçeğinin alt boyut puanları ile öğrencilerin 

cinsiyetine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmemiştir (p>0.05).  

 

Tablo 3. Katılımcıların aktif spor yapma değişkenine göre t testi sonuçları 

 Alt Boyutlar Cinsiyet N Ort./5 ss t p* 

K
a

ri
y
er

 f
a
rk

ın
d

a
lı

ğ
ı 

Ö
lç

eğ
i 

Mesleki gelisim evet 147 3,4195 1,30278 
1,771 ,077 

hayır 242 3,1956 1,14873 

Mesleki hazır blns evet 147 3,5986 1,36133 
,630 ,529 

hayır 242 3,5145 1,22318 

Mesleki bilinç evet 147 3,6735 1,37822 ,478 ,633 

hayır 242 3,6095 1,21599 

Mesleki özgüven evet 147 3,5578 1,33000 1,406 ,161 

hayır 242 3,3771 1,16489 

 

Tablo 3’deki bulgulara göre kariyer farkındalığı ölçeğinin alt boyut puanları ile öğrencilerin 

aktif spor yapma durumları arasında anlamlı farklılık tespit edilmemiştir (p>0.05).  

 

 

 

 

 Grup (f) (%) 

Cinsiyet 
Kadın 183 47.0 

Erkek 206 53.0 

Bölüm 

Öğretmenlik 198 50.9 

Yöneticilik 16 4.1 

Antrenörlük 175 45.0 

Aktif Spor Yapma 

Durumu 

Evet 147 37,8 

Hayır 242 62,2 

Toplam                                    389                       100 
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Tablo 4. Katılımcıların bölüm değişkenine göre ANOVA sonuçları 

 Bölüm 

Alt Boyutlar 
Varyans 

Kaynağı 

Kare. 

Top. 
Sd 

Kare. 

ort. 
F p 

 

Mesleki gelişim 

Grup.arası 

Grup.içi 

Toplam 

6,867 

563,535 

570,402 

2 

386 

388 

3,433 

1,460 
2,352 ,097 

Mesleki hazır blnş 

Grup.arası 

Grup.içi 

Toplam 

8,441 

623,351 

631,792 

2 

386 

388 

4,220 

1,615 
2,613 ,075 

Mesleki bilinç 

Grup.arası 

Grup.içi 

Toplam 

3,887 

630,162 

634,049 

2 

386 

388 

1,944 

1,633 
1,191 ,305 

Mesleki özgüven 

Grup.arası 

Grup.içi 

Toplam 

17,153 

571,123 

588,277 

2 

386 

388 

8,577 

1,480 
5,797 

 

,003 

 

Tablo 4’teki ANOVA bulgularına göre öğrencilerin kariyer farkındalığı alt boyutlarıdan,  

mesleki ozguven puanlarında, bölüme göre anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir (p<0.05). 

mesleki gelisim mesleki hazır bulunuş, mesleki bilinç boyutlarında anlamlı fark tespit 

edilmemiştir. Farkın hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek için yapılan Tukey çoklu 

karşılaştırma testi sonucunda spor yöneticiliği bölümü öğrencilerinin öğretmenlik ve 

antrenörlük eğitimi bölümlerinde öğrenim gören öğrencilere göre mesleki özgüven puanlarının 

daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

 

SONUÇ  

Araştırma bulgularına bakıldığında spor bilimleri öğrencilerinin kariyer farkındalık 

düzeylerinin yüksek olduğu tespit edilmiştir (X=3.47).  Şirin ve Aydın (2020), ve Dinç (2020) 

yapmış oldukları araştırmada öğrencilerin kariyer farkındalıklarının ve değerlerinin yüksek 

olduğu sonucuna ulaşırken, Gökoğlan ve Kaval’ın (2020) yılında yapmış oldukları araştırmada 

öğrencilerin kariyer hedeflerini belirlerken kendi öz niteliklerinin farkında olmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Araştırmalara bakıldığında öğrencilerin kariyer farkındalık değerlerinde farklı 

sonuçlara ulaşıldığı görülmüştür. 

Cinsiyet ve aktif spor yapma değişkenine göre alt boyut puanları karşılaştırıldıgında anlamlı bir 

sonuca ulaşılamamıştır. Yapılan araştırmalara bakıldığında  Peterson Enstitüsü’nün (2020), ve 

Uluslararası Yatırımcılar Derneğinin (YASED) 2016 yılında hazırlamış olduğu raporda üst 

yönetiminde kadınların çalıştığı firmaların daha kazançlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.   

Araştırmamızda bölüm değişkenine göre yapılan tek yönlü varyans analizi sonucunda mesleki 

özgüven alt boyutunda anlamlı sonuca ulaşılmıştır. Ertekin (2020) “spor eğitimi alanında 

öğrenim gören öğrencilerin girişimcilik düzeyleri ile kariyer farkındalıkları arasındaki ilişki” 

adlı çalışmasında bölüm değişkenine göre mesleki bilinç alt boyutunda anlamlı sonuca 

ulaşmıştır. Yapılan çalışmalara bakıldığında bölümlere göre kariyer farkındalıklarının değiştiği 

sonucuna ulaşabiliriz. 

Sonuç olarak, öğrencilerin gelecekleri açısından kariyer farkındalığı büyük önem taşımaktadır. 

Araştırmamızda cıkan sonuca göre spor bilimleri öğrenci adaylarının okuyacakları bölüm 

hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalıdırlar ve buna göre seçim yapmaları kariyer 

farkındalıkları açısından önem arzetmektedir.   
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ÖZET 

Bu çalışmada, küme değerli nötrosofik dörtlü sayılar üzerine nötrosofik üçlü m-metrik uzaylar 

tanımlandı. Böylece, küme değerli nötrosofik dörtlü sayıların ve nötrosofik üçlü metrik 

uzayların beraber kullanıldığı yeni bir yapı elde edildi. Ayrıca, küme değerli nötrosofik dörtlü 

sayılar üzerine nötrosofik üçlü metrik uzaylar ile küme değerli nötrosofik dörtlü sayılar 

üzerine nötrosofik üçlü m-metrik uzaylar arasındaki benzerlik ve farklılıklar elde edildi. 

Ayrıca bu çalışmadan faydalanılarak küme değerli nötrosofik dörtlü sayılar üzerine nötrosofik 

üçlü m-normlu uzaylar elde edilebilir ve bu yapıların arasındaki benzerlikler ve farklılıklar 

elde edilebilir. 

Anahtar Kelimeler: nötrosofik üçlü küme, m-metrik uzay, nötrosofik üçlü m-metrik uzay, 

nötrosofik dörtlü küme, küme değerli nötrosofik dörtlü küm 

 

ABSTRACT 

In this study, neutrosophic triplet m-metric spaces based on set valued neutrosophic quadruple 

numbers are defined. Thus, a new structure in which set valued neutrosophic quadruples and 

neutrosophic triplet m-metric spaces are used together is obtained. In addition, the similarities 

and differences between the neutrosophic triplet m-metric spaces based on set valued 

neutrosophic quadruple numbers and the neutrosophic triplet m-metric spaces based on set 

valued neutrosophic quadruple numbers were obtained. In addition, by using this study, 

neutrophic triple m-normed spaces can be obtained on set valued neutrophic quadruple 

numbers and the similarities and differences between these structures can be obtained. 

Keywords: neutrosophic triplet set, m-metric space, neutrosophic triplet m-metric space, 

neutrosophic quadruple set, set valued neutrosophic quadruple set 

 

GİRİŞ 

Smarandache 1998 yılında nötrosofik teoriyi [1] tanımladı. Nötrosofik mantık ve nötrosofik 

kümelerden oluşan nötrosofik teoride, T üyelik derecesi, I belirsizlik derecesi ve F üye 

olmama derecesi vardır ve bu dereceler birbirinden bağımsız olarak tanımlanır. Bu sebeple 

nötrosofik teori, bulanık teori [2] ve sezgisel bulanık teorilerin [3] genelleştirilmiş halidir.  

Asadi, Karapınar ve Salimi 2014 yılında m-metrik uzayları [4] tanımladı. m-metrik uzaylar 

metrik uzayların ve özellikle de kısmi metrik uzayların genelleştirilmiş halidir. Bu sebeple de 

sabit nokta teorisinde önemli bir yere sahiptir. 

Smarandache ve Ali 2016 yılında nötrosofik üçlü küme ve nötrosofik üçlü grubu [5] 

tanımladılar. Nötrosofik üçlü kümede her “k” elemanı için, “k” nın bir etkisizi elemanı ve “k” 
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nın bir tersi elemanı vardır. Ayrıca “k” nın etkisiz elemanı klasikteki birim elemandan farklı 

olmalıdır. Bu nedenle nötrosofik üçlü küme klasik kümeden farklıdır. Ayrıca, bir nötrosofik 

üçlü “k” elemanı <k, etkisiz(k), ters(k)> ile gösterilir. 2017 yılında Şahin ve Kargın nötrosofik 

üçlü metrik uzayları ve nötrosofik üçlü normlu uzayları [6]; 2020 yılında Şahin, Kargın, 

Dayan ve Kılıç nötrosofik üçlü m-metrik uzayları [7] tanımlamıştır. 

Smarandache 2015 yılında nötrosofik dörtlü kümeleri [8] tanımladı. Bir nötrosofik dörtlü 

küme {(k, lT, mI, nF): k, l, m, n  veya } ile gösterilir. Burada “k” bilinen kısım olarak 

adlandırılır, “(lT, mI, nF)” ise bilinmeyen kısım olarak adlandırılır ve T, I, F bilinen 

nötrosofik mantıktaki anlamlarına sahiptir. Bundan dolayı nötrosofik dörtlü kümeler 

nötrosofik kümelerden daha genel bir yapıya sahiptir. 2019 yılında Şahin ve Kargın küme 

değerli nötrosofik dörtlü sayılar üzerine nötrosofik üçlü grubu [9], 2020 yılında Şahin ve 

Kargın küme değerli nötrosofik dörtlü sayılar üzerine nötrosofik üçlü metrik uzayları [10] 

tanımladılar.  

Bu çalışmada, küme değerli nötrosofik dörtlü sayılar üzerine nötrosofik üçlü m-metrik uzaylar 

tanımlandı. Böylece, küme değerli nötrosofik dörtlü sayıların ve nötrosofik üçlü metrik 

uzayların beraber kullanıldığı yeni bir yapı elde edildi. Ayrıca, küme değerli nötrosofik dörtlü 

sayılar üzerine nötrosofik üçlü metrik uzaylar ile küme değerli nötrosofik dörtlü sayılar 

üzerine nötrosofik üçlü m-metrik uzaylar arasındaki benzerlik ve farklılıklar elde edildi. 

Ayrıca bu çalışmadan faydalanılarak küme değerli nötrosofik dörtlü sayılar üzerine nötrosofik 

üçlü m-normlu uzaylar elde edilebilir ve bu yapıların arasındaki benzerlikler ve farklılıklar 

elde edilebilir. 

Şimdi bu çalışmada kullanacağımız bazı temel tanımları verelim.  

Tanım 1: [5] N herhangi bir küme ve ∗ bir ikili işlem olsun. Eğer N  kümesi aşağıdaki şartları 

sağlıyorsa (N,∗) kümesine bir nötrosofik üçlü küme denir.  

1) Her k ∈ N için, 

k ∗ etkisiz(k) = etkisiz(k) ∗ k = k olacak şekilde bir etkisiz(k) elemanı vardır. 

2) Her k ∈ N için, 

k ∗ ters(k) = ters(k) ∗ k = etkisiz(k) olacak şekilde bir ters(k) elemanı vardır. 

Ayrıca bir k ∈ N nötrosofik üçlüsü (k, etkisiz(k), ters(k)) şeklinde gösterilir. 

Tanım 2: [6] (N,∗) bir nötrosofik üçlü küme ve dN: NxN →  ℝ+ ∪ {0} bir fonksiyon olsun. 

Eğer dN: NxN →  ℝ+ ∪ {0} aşağıdaki koşulları sağlarsa, dN ‘ye bir nötrosofik üçlü metrik 

denir.  

her x, y, z ∈ N için, 

a) x ∗ y ∈ N, 

b) dN(x, y) ≥ 0, 

c) Eğer x = y ise  dN(x, y)= 0, 

d) dN(x, y) = dN(y, x), 

e) Her bir x, z ∈ N için  dN(x, z)≤ dN(x, z ∗ etkisiz(y)) olacak şekilde en az bir y ∈ N varsa,  

dN(x, z ∗ etkisiz(y))≤ dN(x, y) +dN(y, z) dir. 

Bu durumda, ((N,∗), dN) ‘ye bir nötrosofik üçlü metrik uzay denir. 
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Tanım 3: [4] X boş kümeden farklı bir küme ve m: X × X → ℝ+ ∪ {0} bir fonksiyon olsun.    

mxy = min{m(x, x), m(y, y)}’ dir. 

Tanım 4: [7] (N,∗) bir nötrosofik üçlü küme olsun. Eğer m: NxN →  ℝ+ ∪ {0} fonksiyonu 

aşağıdaki koşulları sağlarsa, m ‘ye bir nötrosofik üçlü m-metrik denir.  

a) Her  x, y ∈ N için x*y ∈ N; 

b) m(x, x) = m(y, y) = m(x, y)= 0 ise x = y; 

c) mxy ≤ m(x, y);   

d) m(x, y) = m(y, x); 

e) Eğer her bir x, z ∊N eleman çifti için  

m(x, z) ≤ m(x, z*etkisiz(y)) olacak şekilde en az bir y ∊ N elemanı varsa, 

(m(x, z*etkisiz(y))) – mxz) ≤ (m(x, y) – mxy)+(m(y, z) – myz) ‘dir. (Buradaki mxy fonksiyonu 

Tanım 3’ deki fonksiyondur. ) 

Ayrıca ((N,*), m) ’ye bir nötrosofik üçlü m-metrik uzay denir. 

Tanım 5: [4] Bir nötrosofik dörtlü sayı (a, bT, cI, dF) formuna sahip olan bir sayıdır. Burada 

a, b, c, d reel veya kompleks sayılardır ve T, I, F ifadeleri nötrosofik anlamındaki doğruluk, 

kararsızlık, yanlışlık üyelik değerleridir. Bu bağlamda NQ nötrosofik dörtlü sayılar kümesi 

NQ = {(a, bT, cI, dF): a, b, c, d ∈ ℝ veya ℂ} şeklinde tanımlanır. Burada (a, bT, cI, dF) sayısı; 

bir sayı, bir nesne, bir fikir vb. şeklinde bir varlığı temsil etmektedir. Bu sayı içerisindeki a 

sayısı bilinen kısım, (bT, cI, dF) ifadesi ise bilinmeyen kısım olarak isimlendirilir.  

Tanım 6: [10] N herhangi bir küme ve P(N), N ’nin kuvvet kümesi olsun. Bir küme değerli 

nötrosofik dörtlü sayının gösterimi (A1, A2T, A3I, A4F) formundadır. Burada T-üyelik değeri, 

I-belirsizlik değeri, F-üye olmama değeridir.  Ayrıca A1, A2, A3, A4 ∈ P(N) olmak üzere küme 

değerli nötrosofik dörtlü sayı, 

 Nq = {(A1, A2T, A3I, A4F): A1, A2, A3, A4 ∈ P(N)} şeklinde tanımlanır. 

Tanım 7: [10]  X𝐪 = {(A1, A2T, A3I, A4F): A1, A2, A3, A4 ∈ P(X)}, 

Y𝐪 = {(B1, B2T, B3I, B4F): B1, B2, B3, B4 ∈ P(Y)} birer küme değerli nötrosofik dörtlü küme 

ve A = (A1, A2T, A3I, A4F) ∈ X𝐪, B = (B1, B2T, B3I, B4F) ∈ Y𝐪  olsun. Ayrıca (X,∗), (Y,∗) 

birer nötrosofik üçlü küme olsun. Eğer d: Xq × Yq → ℝ+ ∪ {0} fonksiyonu nötrosofik üçlü             

metrik şartlarını sağlarsa (((Xq, Yq),∗) , d) ‘ye küme değerli nötrosofik dörtlü sayılar üzerine 

nötrosofik üçlü metrik uzay denir. 

 

ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Tanım 8: X𝐪 = {(A1, A2T, A3I, A4F): A1, A2, A3, A4 ∈ P(X)} , 

Y𝐪 = {(B1, B2T, B3I, B4F): B1, B2, B3, B4 ∈ P(Y)} birer küme değerli nötrosofik dörtlü küme 

ve A = (A1, A2T, A3I, A4F) ∈ X𝐪, B = (B1, B2T, B3I, B4F) ∈ Y𝐪  olsun. Ayrıca (X,∗), (Y,∗) 

birer nötrosofik üçlü küme olsun. Eğer m: Xq × Yq → ℝ+ ∪ {0} fonksiyonu nötrosofik üçlü            

m-metrik şartlarını sağlarsa (((Xq, Yq),∗) , m) ‘ye küme değerli nötrosofik dörtlü sayılar 

üzerine nötrosofik üçlü m-metrik uzay denir. 
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Örnek 1: N = {2, 5, 11} olsun. P(N), N ’in kuvvet kümesi olmak üzere                                 

Nq = {(A1, A2T, A3I, A4F): A1,A2, A3, A4 ∈ P(N) − ∅} bir küme değerli nötrosofik dörtlü 

küme ve (P(N) − ∅, ∪) bir nötrosofik üçlü kümedir. 

A = (A1, A2T, A3I, A4F) ∈ Nq,  

B = (B1, B2T, B3I, B4F) ∈ Nq,   

olmak üzere  

 m:  Nq ×  Nq ×→ R+ ∪ {0} olacak şekilde 

m(A, B) = 

{
2 + |[s(A1 ∪  A2)]2 − [s(A3 ∪ A4)]2 + [s(B1 ∪  B2)]2 − [s(B3 ∪  B4)]2|; A ≠ B ise
                                            1                                                                                     ; A = B ise

  

 

fonksiyonunun bir nötrosofik üçlü m-metrik olduğunu gösterelim. 

a) ∀A,B∈ Nq için A∪B∈ Nq olur. 

A∪B={A1 ∪ B1, (A2 ∪ B2)T, (A3 ∪ B3)I, (A4 ∪ B4)F} ∈ Nq 

b) m(A, A) = m(B, B) = m(A, B) = 0 olacak şekilde A, B ∈ Nm yoktur.  

c) Her A, B, ∈ Nq için, 

A = B ise m(A, B) = 1 olduğundan, mAB =  min{m(A, A), m(B, B)} = 1 ≤ m(A, B) = 1 olur.   

A ≠ B ise m(A, B)≥2 olduğundan, mAB =  min{m(A, A), m(B, B)} = 2 ≤ m(A, B) olur.   

d)  
m(A, B) = 

{
2 + |[s(A1 ∪  A2)]2 − [s(A3 ∪  A4)]2 + [s(B1 ∪  B2)]2 − [s(B3 ∪ B4)]2|; A ≠ B ise
                                            1                                                                                     ; A = B ise

 

                                                                                 = 

{
2 + |[s(B1 ∪ B2)]2 − [s(B3 ∪  B4)]2 + [s(A1 ∪  A2)]2 − [s(A3 ∪ A4)]2|; A ≠ B ise
                                            1                                                                                     ; A = B ise

 

                                                                                  = m(B, A) 

e) Her bir A, B ∈ Nq için 

m(A, B) ≤ m(A, B*etkisiz(C)) olacak şekilde en az bir C ∊ Nq elemanı varsa, 

(m(A, B*etkisiz(C))) – mAB) ≤ (m(A, C) – mAC)+(m(C, B) – mCB) ‘dir 

Örneğin, 

A = ({2}, {2, 5}T, {11}I, {5}F) ∈ Nq  

B = ({5, 11}, {2, 5, 11}T, {5, 11}I, {2}F) ∈ Nq  

için 

C=({5},{2}T,{11}I,{2, 5}F)∈ Nq alınırsa bu şart sağlanır. Diğer elemanların da bu şartı 

sağladığı kolayca gösterilebilir. 
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Böylece, ((Nq, ∪), M) küme değerli nötrosofik dörtlü sayılar üzerine nötrosofik üçlü m-

metrik uzaydır. 

Örnek 2:  N = {x, y, z} olsun. P(N), N ’in kuvvet kümesi olmak üzere                                 

Nq = {(A1, A2T, A3I, A4F): A1,A2, A3, A4 ∈ P(N) − N} bir küme değerli nötrosofik dörtlü 

küme ve (P(N) − N, ∩) bir nötrosofik üçlü kümedir. 

A = (A1, A2T, A3I, A4F) ∈ Nq,  

B = (B1, B2T, B3I, B4F) ∈ Nq,   

olmak üzere  

 m:  Nq ×  Nq ×→ R+ ∪ {0} olacak şekilde 

m(A, B) = 

{
2 + |[s(A1 ∩  A2)]2 − [s(A3 ∩ A4)]2 + [s(B1 ∩  B2)]2 − [s(B3 ∩  B4)]2|; A ≠ B ise
                                            1                                                                                     ; A = B ise

  

 

fonksiyonunun bir nötrosofik üçlü m-metrik olduğunu gösterelim. 

a) ∀A,B∈ Nq için A∩B∈ Nq olur. 

A∩B={A1 ∩ B1, (A2 ∩ B2)T, (A3 ∩ B3)I, (A4 ∩ B4)F} ∈ Nq 

b) m(A, A) = m(B, B) = m(A, B) = 0 olacak şekilde A, B ∈ Nm yoktur.  

c) Her A, B, ∈ Nq için, 

A = B ise m(A, B) = 1 olduğundan, mAB =  min{m(A, A), m(B, B)} = 1 ≤ m(A, B) = 1 olur.   

A ≠ B ise m(A, B)≥2 olduğundan, mAB =  min{m(A, A), m(B, B)} = 2 ≤ m(A, B) olur.   

d)  
m(A, B) = 

{
2 + |[s(A1 ∩  A2)]2 − [s(A3 ∩  A4)]2 + [s(B1 ∩  B2)]2 − [s(B3 ∩ B4)]2|; A ≠ B ise
                                            1                                                                                     ; A = B ise

 

                                                                                 = 

{
2 + |[s(B1 ∩ B2)]2 − [s(B3 ∩  B4)]2 + [s(A1 ∩  A2)]2 − [s(A3 ∩ A4)]2|; A ≠ B ise
                                            1                                                                                     ; A = B ise

 

                                                                                  = m(B, A) 

e) Her bir A, B ∈ Nq için 

m(A, B) ≤ m(A, B*etkisiz(C)) olacak şekilde en az bir C ∊ Nq elemanı varsa, 

(m(A, B*etkisiz(C))) – mAB) ≤ (m(A, C) – mAC)+(m(C, B) – mCB) ‘dir 

Örneğin, 

A = ({x}, {x, y}T, {z}I, {y}F) ∈ Nq  

B = ({x, y}, {x, y, z}T, {x, z}I, {x, z}F) ∈ Nq  

için 
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C = ({x},{x, y, z}T,{z}I,{y, z}F)∈ Nq alınırsa bu şart sağlanır. Diğer elemanların da bu şartı 

sağladığı kolayca gösterilebilir. 

Böylece, ((Nq, ∪), M) küme değerli nötrosofik dörtlü sayılar üzerine nötrosofik üçlü            

m-metrik uzaydır. 

 

Teorem 1: d(A, B) küme değerli nötrosofik dörtlü sayılar üzerine nötrosofik üçlü                         

metrik olsun. k pozitif bir reel sayı olmak üzere  

 m(A, B) = d(A, B) + min{ d(A, A), d(B, B)} 

 bir küme değerli nötrosofik dörtlü sayılar üzerine nötrosofik üçlü m-metrik uzaydır.  

Sonuç 1: Teorem 1’ den dolayı, her küme değerli nötrosofik dörtlü sayılar üzerine nötrosofik 

üçlü metrikten bir küme değerli nötrosofik dörtlü sayılar üzerine nötrosofik üçlü m-metrik 

elde edilebilir. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada nötrosofik dörtlü sayılar üzerine nötrosofik üçlü m-metrik uzayı inşaa edildi. Bu 

yapılar ile ilgili tanım ve örnekler verildi. Böylece hem nötrosofik dörtlü yapılara hem de 

nötrosofik üçlü yapılara yeni bir yapı eklemiş oldu. Ayrıca, küme değerli nötrosofik dörtlü 

sayılar üzerine nötrosofik üçlü metrik ile küme değerli nötrosofik dörtlü sayılar üzerine 

nötrosofik üçlü m-metrik arasındaki benzerliklerden bahsedildi. Bu çalışmadan faydalanılarak 

benzer metrikler nötrosofik dörtlü sayılar üzerine tanımlanabilir, küme değerli nötrosofik 

dörtlü sayılar üzerine nötrosofik üçlü m-normlu uzaylar elde edilebilir ve bu yapıların 

arasındaki benzerlikler ve farklılıklar elde edilebilir. 
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