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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: 858 8405 1641 

Passcode: 232425  
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Face to Face PRESENTATIONS 
23.09.2022 

Moderator: Prof. Dr. Memet Şahin 
Ankara Local Time: 14:00 – 16:30  

Place: Alba Hotel Ankara 
Adres: Kızılay, Kocatepe Mahallesi, Yüksel Cd. No:19, 06000 Ankara 

 
Author(s) Title Affiliation 

Behire SANÇAR 
Fügen ÖZCANARSLAN 

Aysel DOĞAN 
Esen HAZIR 

THE EFFECTIVENESS OF FIRST AID 
TRAINING GIVEN TO HEARING IMPAIRED 

INDIVIDUALS VIA SIGN LANGUAGE 
Toros Üniversity, Mersin, Türkiye 

Prof. Dr. Memet Şahin 
Dr. Abdullah Kargın 

Ahmet Omar 

PYTHAGOREAN NEUTROSOPHIC 
QUADRUPLE NUMBERS AND SET 

VALUED PYTHAGOREAN 
NEUTROSOPHIC QUADRUPLE NUMBERS 

Gaziantep Üniversity, Gaziantep, 
Türkiye 

Prof. Dr. Memet Şahin 
Dr. Abdullah Kargın 

Kübra Doğan 

NEUTROSOPHIC QUINTUPLE NUMBERS 
AND SET VALUED NEUTROSOPHIC 

QUINTUPLE NUMBERS 

Gaziantep Üniversity, Gaziantep, 
Türkiye 

Op. Dr. Mehmet Kadir BARTIN 

HISTOPATHOLOGICAL EXAMINATION OF 
CYSTIC ARTERIES IN 

CHOLECYSTECTOMY CASES 
PERFORMED FOR DIFFERENT 

INDICATIONS 

Sağlık Bilimleri University 
 Van Eğitim Araştırma Hastanesi  

Göktuğ Kıprızlı 

THE ANALYSIS OF HOW BRITAIN’S 
DECISION ON ITS DISENGAGEMENT 

FROM THE EAST OF SUEZ AFFECTED THE 
FOREIGN POLICY PRACTICES OF IRAQ 

AND SYRIA UNDER BA’TH PARTY RULE 

Bilkent University, Ankara, Türkiye 

Harun Küçükballı 
Tülay Kars Fertelli PAIN ASSESSMENT IN INTENSIVE CARE Sivas Cumhuriyet University, Sivas, 

Türkiye 
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Session 1 / Hall-1 
24.09.2022 

Moderator: Lect. Mücahit MUSLU 
Meeting ID: 858 8405 1641 / Passcode: 232425 

Ankara Local Time: 10:00 – 12:00  

Author(s) Title Affiliation 

Hatice Kübra PALTA 
Turgay ÜSTÜNER 

MORPHOMETRY OF WINGS IN SOME 
SPECIES OF THE GENUS 
STRATIOMYS (DIPTERA: 

STRATIOMYIDAE) 

Selçuk University, Konya,Türkiye 

Nagihan KILIÇ 
Eda BUDAK AKBAL 

RESEARCH ON THE BIOLOGY OF 
Liriomyza spp.  (Burgess) (Diptera: 

Agromyzidae) AND THEIR 
DISTRIBUTION 

Iğdır University, Iğdır, Türkiye 
Dicle University, Diyarbakır, 

Türkiye 

Eda BUDAK AKBAL 
Nagihan KILIÇ 

ALEYRODIDAE FAMILY THAT 
DAMAGES VEGETABLES TYPES AND 

THEIR NATURAL ENEMIES 

Dicle University, Diyarbakır, 
Türkiye 

Iğdır University, Iğdır, Türkiye 

Levent YAZİCİ DETERMINATION OF HYBRID VIGOR 
IN POPPY (Papaver somniferum L.) 

Yozgat Bozok University, Ziraat 
Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 

Yozgat, Türkiye 
Melek YAPICI 

İlknur MERİÇ TURGUT 
Önder YILDIRIM 
Akasya TOPÇU 

IMPACTS OF SYNTHETIC 
PROGESTINS ON AQUATIC 

ECOSYSTEM 

Ankara Üniversites, Ankara, Türkiye 
Muğla Sıtkı Koçman University, 

Muğla, Türkiye 

Kuttusi Zorlu 
Orhan Dengiz 

İnci Demirağ Turan 
Volkan Dede 

COMPARISON OF BIOLOGICAL 
PROPERTIES OF SOILS FORMED IN 

THE PERIGLACIAL LANDFORMS OF 
ÇADIR AND GÖZE MOUNTAINS (NE 

ANATOLIA) 

Ardahan University 
Ondokuz Mayıs University 

Samsun University 

Mücahit MUSLU A FUNCTIONAL FOOD DISCARDED: 
BANANA PEEL 

Kastamonu University, Kastamonu, 
Türkiye 

Mehmet Burak Ateş 
Ayşegül BULUT 

KAPOSIFORM 
HEMANGIOENDOTHELIOMA IN A 

CAT 
Selçuk University, Konya, 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 
24.09.2022 

Moderator: Assist. Prof. Dr. Yusuf Kavun 
Meeting ID: 858 8405 1641 / Passcode: 232425 

Ankara Local Time: 10:00 – 12:00  

Author(s) Title Affiliation 

Mert KARAMAN 
Prof. Dr. Ali BAYRAM 

AUTOMATICALLY PERFORMING 
CRACK CONTROL OF NON-

MAGNETIC FORGED PARTS BY 
MEANS OF LIQUID PENETRANT 

METHOD WITH THE HELP OF 
CAMERA 

Bursa Uludağ University, Bursa, 
Türkiye. 

Murat Akdağ 
Hayri Yıldız 

VIBRATION CONTROL WITH 
VELOCITY PROFILE İN LINEAR 

MOVING FLEXIBLE STRUCTURES 

Dokuz Eylül University, İzmir, 
Türkiye 

İsmail Hakan ÇETİNKAYA 
Kadir AYAS 

Adem KARACA 
Zahide ÖZTAŞ KAPLAN 

INVESTIGATION OF THE EFFECTS 
OF SURFACE ACTIVATION 

BEFORE PLASTIC INJECTION ON 
POLYPROPYLENE STRENGTH 

Bursa Uludağ University, Bursa, 
Türkiye 

Prof. Dr. Figen BEYHAN 
Begüm FENERLİ 

AN APPROACH TO INQUIRY FIRE 
SAFETY IN INDUSTRIAL 

BUILDINGS IN AN 
ARCHITECTURAL CONTEXT 

Gazi University, Ankara, Türkiye 

Medeni Bahşi 
Yusuf Kavun 

DETERMINATION of RADIATION 
ABSORPTION of CYPRESS TREES 

of DIFFERENT THICKNESSES 

Kahramanmaraş Sütçü İmam 
University, Kahramanmaraş, 

Türkiye 

Medeni Bahşi 
Yusuf Kavun 

A STUDY on the RADIATION 
PERMEABILITY PROPERTIES of 

HORNBEAM TREES 

Kahramanmaraş Sütçü İmam 
University, Kahramanmaraş, 

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-3 
24.09.2022 

Moderator: Dr. Halil İLKİMEN 
Meeting ID: 858 8405 1641 / Passcode: 232425 

Ankara Local Time: 10:00 – 12:00  

Author(s) Title Affiliation 

Halil İLKİMEN 
Cengiz YENİKAYA 

Aysel GÜLBANDILAR 

INVESTIGATION OF ANTIMICROBIAL 
AND ANTIFUNGAL ACTIVITIES OF 

METAL COMPLEXES OF 2-METOXY-5-
SULFAMOYLBENZOIC ACID 

Kütahya Dumlupınar University, 
Kütahya Türkiye 

Eskişehir Osmangazi University, 
Eskişehir, Türkiye 

Halil İLKİMEN 
Cengiz YENİKAYA 

Aysel GÜLBANDILAR 

SYNTHESIS, CHARACTERIZATION, 
INVESTIGATION OF ANTIMICROBIAL 
PROPERTIES OF PROTON TRANSFER 

SALT AND CU(II) COMPLEX OF 2-
METOXY-5-SULFAMOYLBENZOIC ACID 

AND 2,3-DIAMINOPYRIDINE 
DERIVATIVES 

Kütahya Dumlupınar University, 
Kütahya Türkiye. 

Eskişehir Osmangazi University, 
Eskişehir, Türkiye 

Sadiye Kübra BAŞKAYA 
Muhammed Enes BALKAN 

Mustafa ÇEŞME 

CARBON QUANTUM DOTS FROM GREEN 
WALNUT SHELLS: SYNTHESIS, 

CHARACTERIZATION AND 
INVESTIGATION OF INTERACTIONS WITH 

FISH SPERM DNA 

Kahramanmaraş Sütçü İmam 
University, Kahramanmaraş, 

TÜRKİYE. 

Sadiye Kübra BAŞKAYA 
Mustafa ÇEŞME 

CARBON QUANTUM DOT FROM 
TANGERINE JUICE AND ONION PEELS: 
SYNTHESIS, CHARACTERIZATION AND 

FLUORESCENT INK PROPERTIES  

Kahramanmaraş Sütçü İmam 
University, Kahramanmaraş, 

Türkiye 

Hasan Samed Gez 
Rıdvan Gecü 
Ahmet Kabil 

THE EFFECT OF DIFFERENT 
PARAMETERS ON WELDING AREA IN 

JOINING ALUMINUM FOILS WITH 
ULTRASONIC WELDING 

Yıldız Teknik University, 
İstanbul, Türkiye 

Assan Alüminyum Sanayi ve 
Ticaret A.Ş., 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-4 
24.09.2022 

Moderator: Phạm Thu Hằng 
Meeting ID: 858 8405 1641 / Passcode: 232425 

Ankara Local Time: 10:00 – 12:00  
 

Author(s) Title Affiliation 

Seemant Tiwari POSSIBLE STUDIES AREAS FOR 
INTERDISCIPLINARY RESEARCH 

Southern Taiwan University of 
Science and Technology, Tainan 

City 71005, Taiwan 
ZHIGALOVA Elizaveta 

Vadimovna 
GLUKHOVA Olga 

Vladimirovna 

LANGUAGE IMMERSION IN THE 
PROCESS OF STUDYING ENGLISH 

Rostov State University of 
Economics, Russia 

Dmitrieva Darya THE ANALYSIS OF GREEN PR 
CAMPAIGN LINGUISTIC FEATURES 

Russia, Rostov-on-Don  
Rostov State University of 

Economics 
Moses Adeolu AGOI 
Oluwakemi Racheal 

OSHINOWO 

THE EFFICACY OF CYBER SECURITY 
AND THE IMPLICIT IMPLICATION ON 

EDUCATIONAL MANAGEMENT 

Lagos State University of 
Education, Lagos Nigeria 

Dr. Bandana Chowdhury and 
Dr. Jayashree Chowdhury 

TEACHING-LEARNING IN A DIGITAL 
AGE 

Gauhati University, Guwahati, 
Assam, India 

Handique Girls’ College, 
Guwahati, Assam, India 

Rubia Jan 
A STUDY ON THE CHALLENGES 
FACED BY RURAL WOMEN IN 

ACCESSING HIGHER EDUCATION 

Central University of Kashmir, 
Green Campus, Ganderbal 

Abbas Ali Rezaee 
CRITICAL THINKING ABILITY AND 

EFL LEARNERS’ LANGUAGE 
LEARNING STRATEGY USE 

Associate Professor, University of 
Tehran, IR Iran 

Joseph Onyema Ahaotu, 
Chioma Abigail Uche-

Okanume 

ELT IN NIGERIA: IMPACT OF 
COMPUTER ASSISTED LANGUAGE 

LEARNING ON SELECTED SCHOOLS IN 
OBIO/AKPOR, RIVER STATE  

University of Port Harcourt, Port 
Harcourt, Nigeria. 

Ismail Olaniyi MURAINA, 
Wasiu Olatunde OLADAPO, 

Solomon Onen ABAM, 
Bashir Ayinde OYENIRAN 

VIRTUAL DIGITAL ASSISTANTS’ USE: 
A STEP TO REDUCE/PREVENT STRESS 

IN THE SOCIETY 

Lagos State University, Lagos 
Nigeria 

 Gyanendra Pratap Singh CLINICAL LEGAL EDUCATION: A 
TOOL FOR SOCIAL TRANSFORMATION Central University of Punjab, India 

Phạm Thu Hằng FACTORS INFLUENCING STUDENT 
ATTITUDES TOWARDS E-LEARNING 

Vietnam National University, 
Hanoi, Vietnam 

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 
24.09.2022 

Moderator: Dr. Ghanshyam Barman 
Meeting ID: 858 8405 1641 / Passcode: 232425 

Ankara Local Time: 10:00 – 12:00  
 

Author(s) Title Affiliation 

Dr. Ghanshyam Barman PHOTOCATALYSTS - NEW HORIZONS 
NEW HOPES 

C G P I T, Uka Tarsadia 
University, India 

Tannu Panchal AGRICULTURE: THE ART AND 
SCIENCE OF AGRICULTURE 

Bhagat Phool Singh Women’s 
University, INDIA 

Ashwani Kumar, Salej Sood, 
Sundaresha S., Umesh 

Goutam, Vinay Bhardwaj, 
Dalamu, Baljeet Singh, 
Bhawna Dipta, Nimisha 
Kaushal, Neha Sharma, 

Vinod Kumar 

KNOCKDOWN OF STDMC1 FOR 
GENERATION OF ASYNAPTIC 

MUTANTS IN POTATO 

ICAR-Central Potato Research 
Institute, Himachal Pradesh, India 
Lovely Professional University, 

Punjab, India 

Siddhant 
Shalini Mishra 
R.S. Kanaujia  

MUSHROOM: A RAW MATERIAL FOR 
MAKING ORNAMENTS  

 Durgesh Nandini Degree College, 
India 

Muhammad Kamran KHAN  
Muhammad Haseeb 

AHMAD  
Muhammad Faizan AFZAL 

USE OF NOVEL TECHNOLOGIES FOR 
THE MODIFICATION OF PROTEINS  

Government College University 
Faisalabad, Pakistan 

Ali Umar Ahmad, Jagan 
Jeevan, Siti Marsila Mhd 

Ruslan 

THE EFFECT OF GREEN LOGISTICS 
PERFORMANCE ON ENVIRONMENTAL 

QUALITY IN AFRICAN COUNTRIES 

Universiti Malaysia Terengganu, 
21030 Kuala Nerus, Terengganu, 

Malaysia 

Rabiu A.T., Sani S., Isah B.I., 
Sani M.G. 

OCCURRENCE OF AFLATOXINS B1 IN 
SOME SPICES SOLD IN SOME 

MARKETS IN ZAMFARA STATE, 
NIGERIA 

Nigerian Police Academy,Kano. 
Nigeria 

Nigerian Defence Academy, 
Kaduna, Nigeria 

Zamfara State College of 
Education, Maru, Nigeria 

Hikmet Sabri ARMAĞAN 
Assist. Prof. Dr. Aysel ELİK 

Assoc. Prof. Dr. Derya 
KOÇAK YANIK 

Prof. Dr. Fahrettin GÖĞÜŞ 

GREEN AND INNOVATIVE 
EXTRACTION OF BIOACTIVE 

COMPOUNDS FROM CITRUS FRUIT 
WASTES 

Gaziantep University, Gaziantep, 
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-6 
24.09.2022 

Moderator: Fatih ATALAR 
Meeting ID: 858 8405 1641 / Passcode: 232425 

Ankara Local Time: 10:00 – 12:00  
 

Author(s) Title Affiliation 

Redouane En-nadir, Haddou 
El-ghazi 

THEORETICAL STUDY OF ISB 
CONDUCTION OPTICAL 

ABSORPTION AND IMPURITY 
BINDING ENERGY ASSOCIATED 
WITH LOWEST EXCITED STATES 

IN QW WITH A NEW MODULATED 
POTENTIAL 

University of Sidi Mohamed Ben 
Abdullah, Fez, Morocco 

ENSAM, University Hassan-II 
University, Casablanca, Morocco 

Abdul Ghafar Wattoo, Sara 
Yaseen, Dr. Muhammad Bilal 

Tahir 

DEPOSITION OF BI-DOPED SB2S3 
THIN FILMS BY CHEMICAL BATH 

DEPOSITION: AS ABSORBER 
LAYER IN SOLAR CELLS 

Khwaja Fareed University of 
Engineering and Information 

Technology, Rahim Yar Khan, 64200, 
Pakistan 

Assist. Prof. Dr. İpek AYTAÇ 

NUMERICAL ANALYSIS OF THE 
IMPACT OF DIFFERENT 

TURBULATOR MODIFICATIONS 
ON THE OVERALL BEHAVIOR OF 

A CONCENTRIC TYPE HEAT 
EXCHANGER 

University of Turkish Aeronautical 
Association, Ankara, Türkiye 

Assist. Prof. Dr. Halil GÖR 

DESIGN OF A PERMANENT 
MAGNET SYNCHRONOUS 

GENERATOR WITH LOW COGGING 
TORQUE FOR WIND TURBINES 

Hakkari University, Hakkari, Turkey 

Fatih ATALAR 
Sarper KARA 

EXPERIMENTAL INVESTIGATION 
OF SURFACE TRACKING 

FORMATION AND BREAKDOWN 
BEHAVIOR OF SOLID 

PRESSBOARD INSULATION IN 
TRANSFORMERS 

Istanbul University-Cerrahpaşa, 34320 
Istanbul, Turkey 

Biruni University, İstanbul, Turkey 

Mohamed Dhia Massoudi, 
Mohamed Bechir Ben Hamida 

NUMERICAL STUDY OF 
COMBINED EFFECTS OF 

NANOFLUID AND WAVY FINS ON 
THE ENHANCEMENT OF HEAT 

SINK PERFORMANCE 

University of Monastir, Tunisia 
Imam Mohammad Ibn Saud Islamic 
University (IMSIU), Riyadh, Saudi 

Arabia 
University of Sousse, Tunisia 

Ziad Shakeeb Al Sarraf 

FINITE ELEMENT ANALYSIS AND 
EXPERIMENTAL STUDY OF TWO-

AXIS TRACKING SYSTEM FOR 
PARABOLIC TROUGH SOLAR 

COLLECTOR  

Department of Mechanical 
Engineering, University of Mosul, 

Nineveh, Iraq 

Zeynep Mehlika ULUÇAM 
KIRBAĞ 

A DIFFERENT PERSPECTIVE ON 
FOOTWEAR-FORMED RHYTONS Selcuk University, Konya, Türkiye 

M.S. Senthil Saravanan, Vijai 
Vinod 

PERFORMANCE EVALUATION OF 
AL-ION BATTERY USING WATER 

IN SALT ELECTRODE 

Sree Buddha College of Engineering, 
Alappuzha, Kerala, India 

AlAlAll 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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Author(s) Title Affiliation 

Fatma İNCE SANCAKLI 
THE IMAGE OF BYZANTIUM IN 
THE WESTERN WORLD DURING 

THE CRUSADES (1095-1204) 
İnönü University,Malatya, Türkiye 

Dr. Mustafa Sarper ALAP OTTOMAN TURKISH BOOKS WITH 
DEVELOPING TECHNOLOGY 

Kırıkkale University, Kırıkkale, 
Türkiye 

Gürkan İLTER A POLICE LOOK AT ERHAN 
BENER'S INSECT NOVEL 

Hakkari University,  Türk Dili 
Bölümü, Hakkari, Türkiye 

Assoc. Prof. Dr. Ayşe Derya 
ESKİMEN 

Nilgün SEVİNÇ 

INVESTIGATION OF NAZLI ERAY'S 
ARTWORK TITLED "ARZU 

SAPAĞINDA İNECEK VAR”" –AN 
EVALUATION WITHIN THE SCOPE 

OF INTERTEXTUALITY- 

Kütahya Dumlupınar University, 
Kütahya, TÜRKİYE   

Öğretmen, Orhaneli Türkan Sait 
Yılmaz Anadolu Lisesi, Bursa, 

Türkiye 

Assoc. Prof. Dr. Ayşe Derya 
ESKİMEN 

Merve GÜZEL AK 

EXAMINATION OF AYDIN BALCI'S 
RELATED TALE BOOK 

ACCORDING TO PROPP'S 
STRUCTURAL NARRATOR 

ANALYSIS METHOD 

Kütahya Dumlupınar University, 
Kütahya, TÜRKİYE   

Öğretmen, Harmancık İmam Hatip 
Ortaokulu, Bursa, Türkiye 

Kadir ŞAHİN 

TRANSITIONS OF ACTIVITIES OF 
‘NATURAL LIFE’ SPECIFIC TO 
RADICAL INDIVIDUALISM IN 

LATE MODERN CITIES: AN 
INVESTIGATION THROUGH 

FLOOR GARDENS AND TERRACE 
GARDENS AT RISE IN THE NEW 

TYPES OF RESIDENCES 

Karabük University, Karabük, 
Türkiye 

Oğuz Bilge Güngördü 
ONE WORLD STATE PROJECTS IN 
THE LIGHT OF CARL SCHMITT’S 

VIEWS 

Bağımsız Araştırmacı, Ankara, 
Türkiye 

Assist. Prof. Dr. Şule GECE 

THE CONCEPT OF PERSPECTIVE 
AND THE WOMAN ALIGNED BY 

PERSPECTIVE IN JEAN PAUL 
SARTRE'S WORKS 

  Kırıkkale University, Kırıkkale, 
Türkiye 

Işıl ARPACI  MACHIAVELLI, MACHIAVELLISM 
AND FOUCHE  İnönü University,Malatya, Türkiye 

Fəridə  Kazımlı 

THE DIRECTIONS OF INFLUENCE 
OF TRANSFERS IN THE FIELD OF 
EDUCATION ON PEDAGOGICAL 

BUSINESS 

Baku, ADPU 

,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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Author(s) Title Affiliation 
dos. fil.üz.f.d. Svetlana 

MƏMMƏDOVA 
FRAZEOLOGİZMLƏRİN 

MAHİYYƏTİ. ÖYRƏNİLMƏ TARİXİ 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universiteti, Bakı, Azərbaycan 

Hilal Oytun ALTUN 
THE USE OF OPTICAL CHARACTER 

RECOGNITION TECHNOLOGY IN 
OTTOMAN TURKISH RESEARCH 

Jagiellon University, KRAKOW, 
Polonya. 

Assist. Prof. Dr. Hasan 
OSMANOĞLU 

Assoc. Prof. Dr. Meliha 
UZUN 

EXAMINATION OF THE SPORT 
INJURY ANXIETY LEVELS OF THE 

CANDIDATES WHO TOOK THE 
ŞIRNAK SPORTS HIGH SCHOOL 

EXAM 

Şırnak University, Şırnak, Türkiye. 

Assoc. Prof. Dr. Meliha 
UZUN 

Assist. Prof. Dr. Hasan 
OSMANOĞLU 

ATTITUDES OF SECONDARY 
SCHOOL STUDENTS IN THE Z 

GENERATION GROUP TOWARDS 
PHYSICAL EDUCATION AND 

SPORTS 

Şırnak University, Şırnak, Türkiye. 

Öğr. Gör. Latif ÖZBAY 
Doç. Dr. Bünyamin HAN 

THE REASONS FOR 
INTERNATIONAL STUDENTS’ 

PREFERENCE OF TÜRKIYE FOR 
HIGHER EDUCATION 

Kütahya Dumlupınar University, 
Kütahya, Türkiye 

Erman Yükseltürk 
Fatih İlhan 

Serhat Altıok 

INVESTIGATION OF PRE-SERVICE 
TEACHERS’ ATTITUDES TOWARDS 
MIND AND INTELLIGENCE GAMES 

Kırıkkale University, Kırıkkale, 
Türkiye 

Erman Yükseltürk 
Fatih İlhan 

Serhat Altıok 

EXAMINATION OF POSTGRADUATE 
THESES ON MIND AND 
INTELLIGENCE GAMES 

Kırıkkale University, Kırıkkale, 
Türkiye 

Sevda Abbasova  

THEORETICAL FOUNDATIONS OF 
INCREASING THE EFFECTIVENESS 

OF TEACHING STRATEGIES IN A 
MODERN SCHOOL 

Azerbaycan Devlet Pedagoji 
University, Bakü, Azerbaycan 

Salih Şentürk 
Bahadır Gülbahar 

THE RELATIONSHIP BETWEEN 
TURKISH AS A FOREIGN 
LANGUAGE TEACHERS’ 

PROFESSIONAL SELF- 
COMPETENCIES AND CLASSROOM 

DIVERSITY COMPETENCIES 

Kırşehir Ahi Evran University, 
Kırşehir, TÜRKİYE 

İsmayılova Aynur Humbət AZERBAIJAN COPPER ART 

Baku,Azerbaijan 
State Tourism Agency 

“Yanar Dag” State Historical-Cultural 
and Nature Reserve Researcher 

Rzayeva Gunay NATIONAL PARKS OF AZERBAIJAN 

Baku,Azerbaijan 
State Tourism Agency 

“Yanar Dag” State Historical-Cultural 
and Nature Reserve Researcher 

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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Author(s) Title Affiliation 

Esra Ertuğrul Tomsuk COLLECTIVISM AS AN ARTISTIC 
METHOD IN CONTEMPORARY ART 

Çankırı Karatekin University, 
Çankırı, Türkiye 

Borga KANTÜRK 

INTERDISCIPLINARY PRACTICES OF 
ARCHIVE SPACES IN 

CONTEMPORARY ART AND THEIR 
SIGNIFICANCE IN KEEPING A 

RECORD OF CONTEMPORARY ART: 
ASIAN ART ARCHIVE, SALT 

RESEARCH 

Dokuz Eylül University, İzmir, 
Türkiye 

Damla ÇALIŞKAN UGURLU 
Yılmaz ŞENDURUR 

OPINIONS OF SECONDARY SCHOOL 
MUSIC TEACHERS WORKING IN 

SUPPORT AND TRAINING COURSES 
ON THESE COURSES 

Gazi University, Ankara, 
TÜRKİYE 

Assoc. Prof. Dr. Mutlu ÇEVİK 

OHMIC HEATING OF VERJUICE 
SAMPLES: ELECTRICAL 

CONDUCTIVITY VALUES AND 
PERFORMANCE PROPERTIES 

Munzur University, Tunceli, 
Türkiye 

Ömer Faruk Erdoğan 

THE HIERARCHY OF THE UNIVERSE 
AND THE POSITION OF CELESTIAL 

BEINGS IN NEO-PLATONIC 
PHILOSOPHY 

Dumlupınar University, Kütahya, 
Türkiye 

Ömer Faruk Erdoğan 
AL-ĠAZZĀLĪ'S VIEWS ON 

COSMOLOGY IN HIS MIŠKĀT AL-
ANWĀR 

Dumlupınar University, Kütahya, 
Türkiye 

Ahmet Numan Ünver 
THE IJTIHĀD OF TAḤQĪQ AL-MANĀT 

AND ITS IMPACT ON LEGAL 
VARIATIONS 

Sakarya University, 
Sakarya,Türkiye 

Aytekin Zeynalova      İNFORMASİYA SİYASƏTİNİN 
MODERNLƏŞMƏSİ ANLAYIŞI Bakı Dövlət Universiteti 

Assoc. Prof. Dr. Mutlu ÇEVİK 

OHMIC HEATING OF VERJUICE 
SAMPLES: ELECTRICAL 

CONDUCTIVITY VALUES AND 
PERFORMANCE PROPERTIES 

Munzur University, Tunceli, 
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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Ankara Local Time: 12:30 – 14:30  
 

Author(s) Title Affiliation 
Fikrotul Amna 
Sintiana Rizki 
Umi Kholilah 
Ade Gunawan 

HUMAS AND RELIGIOUS NEEDS UIN KH. Abdurrahman Wahid 
Pekalongan, Indonesia 

Qori Ananda 
Asti Nur Wilda Ariza 
Nailis Syafa Kamila 

Ade Gunawan 

ISLAMIC AREA STUDY UIN KH. Abdurrahman Wahid 
Pekalongan, Indonesia 

Vita Tri Indriani 
Reniy Widiastuti 

Kholilah 
Ade Gunawan 

THE EXISTENCE OF ISLAM AS THE 
REVELATION OF ALLAH 

UIN KH. Abdurrahman Wahid 
Pekalongan, Indonesia 

Hendri Hermawan 
Adinugraha 

Hermina Pristilia 
Lilis Nurrohmah 

Putri Indah Lestari 

ISLAM AS A REVELATION RELIGION UIN KH. Abdurrahman Wahid 
Pekalongan, Indonesia 

Indah Lafati Yanul Ulum 
Hesti Wijayanti 
Zimq Marquiza 

Hendri Hermawan 
Hadinugroho 

ISLAMIC EPISTEMOLOGY UIN KH. Abdurrahman Wahid 
Pekalongan, Indonesia 

Hendri Hermawan 
Adinugraha 

Erna Wahyu Setianingsih 
Farida Arifani 

Niken Ning Tiyas 

ISLAMIC SOURCES AND 
CHARACTERISTCS  

UIN KH. Abdurrahman Wahid 
Pekalongan, Indonesia 

Hasna Huwaidah 
Rifatul Hanifah 

Laila Kholisa Azzahra 
Hendri Hermawan 

Adinugraha 

THEORY ISLAMIC STUDY 
METHODOLOGY 

UIN KH. Abdurrahman Wahid 
Pekalongan, Indonesia 

Linda Martalia 
Nur Rohmah Hidayati 
Hawa Azzah Fauziah 

METHODOLOGY OF UNDERSTANDING 
ISLAM  

UIN KH. Abdurrahman Wahid 
Pekalongan, Indonesia 

Annisa Shofiana 
Julaikha Nur Utami 

Catur Rahayu Sunu Pratiwi 
Ade Gunawan 

ISLAMIC EPISTEMOLOGY UIN KH. Abdurrahman Wahid 
Pekalongan, Indonesia 

Eva Reka Keresztes, Ildiko 
Kovacs, Ali Albarasneh, 

Annamaria Horvath 

SUPPLY CHAIN ENHANCEMENT WITH 
BLOCKCHAIN 

 Budapest Business School 
University of Applied Sciences 

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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Author(s) Title Affiliation 

Wasiu Abiodun Makinde 

LOCAL GOVERNANCE AND CLIMATE 
CHANGE MITIGATION IN YEWA 

SOUTH LOCAL GOVERNMENT AREA, 
NIGERIA 

Department of Public 
Administration, the Federal 

Polytechnic, Ilaro, Ogun State, 
Nigeria. 

Putri Amanda Ardita 
Muhammad Faqih Fahriza 

Niharotul Faizah 
Hendri Hermawan Adinugraha 

HUMAN AND RELIGIOUS NEEDS UIN KH. Abdurrahman Wahid 
Pekalongan, Indonesia 

Assoc. Prof. Dr. Ebrahim 
Salimikouchi 

WHY SHOULD FUTURE 
DEMOCRACIES BE ECOLOGICAL? University of Isfahan 

M. Fauzi 
Ali Muhtarom 

EMERGENCY FUND FOR MILLENIAL 
GENERATION: PREPARATION 

UIN KH. Abdurrahman Wahid 
Pekalongan, Indonesia 

Anggi SAPUTRA 
Hendri Hermawan 
ADINUGRAHA 

HOW HABIBIE CONTROLS THE 
DOLLAR 

UIN KH. Abdurrahman Wahid 
Pekalongan, Indonesia 

Dewi ANGGIANI 
Hendri Hermawan 
ADINUGRAHA 

GENDER EQUALITY AND ECONOMIC 
GROWTH 

UIN KH. Abdurrahman Wahid 
Pekalongan, Indonesia 

Nailil Mufidah QOSIM 
Hendri Hermawan 
ADINUGRAHA 

US INFLATION INCREASED AGAIN: 
ISLAMIC ECONOMIC PERSPECTIVE 

UIN KH. Abdurrahman Wahid 
Pekalongan, Indonesia 

Qonita ARIFATUN NADA 
Hendri Hermawan 
ADINUGRAHA 

ISLAMIC BINA BERSAMA 
COOPERATIVE HAS NOT REPORTED 

TAXES SINCE 2018 

UIN KH. Abdurrahman Wahid 
Pekalongan, Indonesia 

Dr.C.Vijai, Dr.R.Jamuna 
Devi, Mrs.S.M.Suryalakshmi 

A RELATIONSHIP OF CLOUD 
COMPUTING WITH E-COMMERCE 

Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala 
R&D Institute of Science and 

Technology, INDIA 
A. D. M. College for Women 
(Autonomous) Nagapattinam. 

INDIA 
St.Peter’s Institute of Higher 

Education and Research, INDIA 
Berlian EKA 

Hendri Hermawan 
ADINUGRAHA 

GOVERNMENT PREPARED 
ASSISTANCE: ECONOMIC 

PERSPECTIVE 

UIN KH. Abdurrahman Wahid 
Pekalongan, Indonesia 

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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Author(s) Title Affiliation 
Mr.S.Pranav, 

Mr.Jayashankar.J 

REGIONAL COMPREHENSIVE 
ECONOMIC PARTNERSHIP AND INDIA: 

A STUDY 
Deemed to be University, India. 

Ikhlasa Akmal FAJAR 
Hendri Hermawan 
ADINUGRAHA 

ONLNE OJEK TARF INCREASE UIN KH. Abdurrahman Wahid 
Pekalongan, Indonesia 

Azzah Wildatun NISA 
Hendri Hermawan 
ADINUGRAHA 

WORLD OIL PRICES DOWN US 
INFLATION EXCEEDS EXPECTATIONS 

UIN KH. Abdurrahman Wahid 
Pekalongan, Indonesia 

Sarah ULLIYAH 
Hendri Hermawan 
ADINUGRAHA 

MONEY EXCHANGE: ISLAMIC 
ECONOMIC PERSPECTIVE 

UIN KH. Abdurrahman Wahid 
Pekalongan, Indonesia 

Ni’mah MU’ALIYAH 
Hendri Hermawan 
ADINUGRAHA 

INCREASE IN LAND AND BUILDING 
TAX RATES 

UIN KH. Abdurrahman Wahid 
Pekalongan, Indonesia 

Arina Roudhotul Jannah 
Hendri Hermawan 
ADINUGRAHA 

ISLAMIC ECONOMICS AS A SOLUTION 
FOR GLOBAL ECONOMIC RECOVERY 

UIN KH. Abdurrahman Wahid 
Pekalongan, Indonesia 

Banul X. 

THE PROBLEM OF THE FORMATION OF 
EMPATHIC COMMUNICATIVE 

COMPETENCE IN FUTURE MEDICAL 
WORKERS 

Tiraspol State University, Moldova 

Ananda Majumdar YOUTH AND ADULTHOOD CRIME AND 
VULNERABILITY IN ALBERTA University of Alberta 

Aayat Fatma, Nikita Khanna GENDER AND AGGRESSION IN INDIA Amity Law School, Noida. 

Chukwuedo, Mercy 
Uwaezuoke 

THE CONCEPT OF SLAVERY IN PAUL’S 
LETTER TO PHILEMON AND THE 

IMPLICATIONS TO HUMAN 
TRAFFICKING IN NIGERIA 

Trinity Theological College, 
Umuahia, Abia State, Nigeria 

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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Author(s) Title Affiliation 

Büşra Canbaz 
DETERMINING THE MENTAL 

HEALTH LITERACY LEVEL OF 
HEALTCARE WORKERS 

Bandırma 17 Eylül University,  
 Balıkesir, Türkiye. 

Lect. Dr. Ayşe ŞAHİN THE EFFECTS OF MUSIC ON CHILD 
AND ELDERLY HEALTH 

Amasya University, Amasya, 
Türkiye  

Nazan KAYTEZ 
Esra Zeynep ARSLAN 

AN INVESTIGATION OF THE 
CARTOON FILMS NAMED MY 
BROTHER OZI IN TERMS OF 

VALUES 

Çankırı Karatekin University, 
Çankırı, Türkiye 

Seher Ünverdi 
Seher Sarıkaya Karabudak 

THE RELATIONSHIP OF PARENTS' 
PROBLEM INTERNET USE LEVEL 
AND THE POTENTIAL OF CHILD 

ABUSE 

Aydın Adnan Menderes University, 
Aydın, Türkiye 

Sibel ATEŞOĞLU KARABAŞ 
Ayşe Eda ERGÖREN 

WHAT DO PROSPECTIVE DOCTORS 
THINK ABOUT DONATING THEIR 

ORGANS? 

Kahramanmaraş Sütçü İmam 
University, Kahramanmaraş, 

Turkiye 
Assist. Prof. Dr.  Mevlüt Can 

KOÇAK 
Öğr. Gör. Olgun KÜÇÜK 

PRESENTATION OF SUICIDE 
BEHAVIOR IN TELEVISION SERIES Karabük University  

Öğr. Gör. Merve KAPLAN 
Assist. Prof. Dr.  Bülent 

DEMİRAĞ 
Assoc. Prof. Dr. Sinan 

ÇAVUŞOĞLU 

EXAMINATION OF THE 
RELATIONSHIP BETWEEN 
SERVANT LEADERSHIP, 

ORGANIZATIONAL 
IDENTIFICATION AND TURNOVER 

INTENTION: A RESEARCH FOR 
HOSPITAL EMPLOYEES 

Gaziantep University, Gaziantep, 
Türkiye  

Ece Çölkesen 
RETURN OF THE AGING 

POPULATION: THE CONCEPT OF 
THE AGE-FRIENDLY HOSPITAL 

Toros University, Mersin, Türkiye. 

Ekin AKPINAR 
Başar ÖZTÜRK 

Remziye AKARSU 

INVESTIGATION OF THE 
RELATIONSHIP BETWEEN 

FUNCTIONAL SKILLS, 
SENSORIMOTOR, AND 

ANTHROPOMETRIC PROPERTIES OF 
THE HAND IN HEALTH SCIENCES 
STUDENTS USING HIERARCHIC 

CLUSTERING ANALYSIS 

Biruni University, İstanbul, 
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. 
 

 
  



 
III. BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES 

September 23-25, 2022/ Ankara, Turkey 

CONFERENCE PROGRAM 
 

 
 

Session 3 / Hall-2 
24.09.2022 

Moderator: Dr. Erg. Güleser GÜNEY YILMAZ  
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Author(s) Title Affiliation 
Dr. Erg. Güleser GÜNEY 

YILMAZ 

DETERMINATION OF DAILY 
OCCUPATIONAL PATTERNS OF 

ADOLESCENTS 

Kütahya Health Science 
University, Kütahya, Türkiye 

Dr. Erg. Güleser GÜNEY 
YILMAZ 

EXAMINATION OF OCCUPATIONAL 
PERFORMANCE AND PARTICIPATION 

LEVELS OF INDIVIDUALS WITH 
OSTEOARTHRITIS 

Kütahya Health Science 
University, Kütahya, Türkiye 

Güzel Nur YILDIZ 
Bahar ÇİFTÇİ 

A SYSTEMATIC INVESTIGATION ON 
THE USE OF HELFER SKIN TAP 

TECHNIQUE IN INTRAMUSCULAR 
INJECTION IN ADULTS 

Muş Alparslan University, Muş 
Atatürk University, Erzurum 

Gülçin Avşar 
Güzel Nur YILDIZ 

THE EFFICIENCY OF SOLUTION USE 
IN ORAL CARE: A SYSTEMATIC 

REVIEW OF NURSING GRADUATE 
THESIS 

Atatürk University, Erzurum 
Muş Alparslan University, Muş 

Gülbahar ÇALIŞKAN 
Ayça SAYAN 
Ecder ÖZENÇ 

COMPARISON OF THE EFFECTS OF 
HYPERBARIC BUPIVACAINE APPLIED 

INTRATHECALLY AND 
COMBINATION OF FENTANIL ADDED 

TO HYPERBARIC BUPIVACAINE IN 
CESAREAN SECTION 

Bursa Şehir Hastanesi SUAM,  
Bursa,Türkiye 

Haseki Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, İstanbul, Türkiye 

Alaattin Ciminli 
Feridun Kaya 

A STUDY OF ADAPTATION OF 
BARRIERS TO FORGIVENESS SCALE 

TO TURKISH LANGUAGE 

15 July Martyrs Anatolian İ. H. 
High School,Türkiye 

Gizem Kubat Bakır 
Sonay Göktaş  
Cem Yılmaz 

EVALUATION OF THE EFFECT OF 
CHRONIC FATIGUE SYNDROME ON 

ACTIVITIES OF DAILY LIVING IN 
BREAST CANCER PATIENTS 

Maltepe University, İstanbul 
Türkiye 

Dr. Cem Yılmaz Meme Merkezi   

Saynur Elif Kayhan 
Başar Öztürk 

Remziye Akarsu 

EVALUATION OF UPPER EXTREMITY 
FUNCTIONS WITH SAEBOFLEX 

ORTHOSIS IN INDIVIDUALS WITH 
STROKE: A RANDOMIZED 

CONTROLLED STUDY 

Biruni University, İstanbul, 
Türkiye 

Serra ALTINTAŞ 
Nazlı Gülriz ÇERİ 
Gizem SAKALLI 
Melike EMİRALİ 

REVIEW ABOUT THE ARTICULATIO 
CUBITI AND THE CARRY ANGLE 

Adnan Menderes University, 
Aydın, Türkiye 

Gürkan Karadağ 

A PSYCHOMETRIC VALIDATION 
STUDY OF THE SEXUAL 

SATISFACTION SCALE FOR MEN 
(SSS-M) IN TURKISH MEN 

Ege University, İzmir, 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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Author(s) Title Affiliation 

Ozan Akdağ 

ELECTRICITY GENERATION FROM 
LOW/MEDIUM TEMPERATURE 

GEOTHERMAL ENERGY RESOURCES: 
CASE STUDY OF ORÇ GEOTHERMAL 

POWER PLANT FOR NEVŞEHIR 
LOCATION 

Türkiye Elektrik İletim AŞ., 
Malatya, Türkiye 

Onur BARCA 
Gül ERDUR 

Prof. Dr. Nuran BAYRAM 
ARLI 

PREDICTION OF THE FREEDOM 
LEVELS OF COUNTRIES WITH 

MACHINE LEARNING ALGORITHMS 

Bursa Uludağ Üniversite, Bursa, 
Türkiye 

Seval Yılmaz 
Furkan Canpolat 

ANALYSIS OF THE PERCEPTION OF 
TRANSPARENCY ON STRUCTURES IN 

THE CONTEXT OF MIES VAN DER 
ROHE STUDIES 

Niğde Ömer Halisdemir 
University, Niğde, Türkiye. 

Furkan Canpolat 
Seval Yılmaz 

USE OF COLUMNS AS A DESIGN 
ELEMENT IN ARCHITECTURE 

Niğde Ömer Halisdemir 
University, Niğde, Türkiye. 

Senanur ÇAKACI 
Gül ÖZKAN KIZILIRMAK 

THE QUADRA MERSENNE-
JACOBSTHAL AND QUADRA 

MERSENNE-PELL SEQUENCES 
Gazi University, Ankara, Türkiye 

Emin AYGÜN 
İncinur YILMAZ ON SOFT SETS AND VERNAM CIPHER Erciyes University, Kayseri, 

Türkiye 
Tufan Özyıldız 

Asst. Prof. Dr. Senem Şentürk 
Lüle 

THE OPTIMIZATION OF FAN DESIGN 
IN TOTALLY ENCLOSED TYPE 

INDUCTION MOTOR 

İstanbul Teknik University, 
İstanbul, Türkiye 

Ahmet Türker Tüzemen 
DECAY OF A SINUSOIDAL MOUND: 

DETERMINING THE EVOLUTION 
PROPERTIES 

Sivas Cumhuriyet University, 
Sivas, Türkiye 

Çağdaş YILMAZ 
Didem DEMİR 

Nimet BÖLGEN 
Ali AKDAĞLI 

ESTIMATING THE AVERAGE FIBER 
DIAMETER OF ELECTROSPUN 

POLY(Ԑ-CAPROLACTONE) 
SCAFFOLDS USING ARTIFICIAL 

NEURAL NETWORK 

Mersin University, Mersin, 
Türkiye 

Tarsus University, Mersin, 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. 



 
III. BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES 

September 23-25, 2022/ Ankara, Turkey 

CONFERENCE PROGRAM 
 

 
 

Session 3 / Hall-4 
24.09.2022 

Moderator: Samarjit Roy 
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Author(s) Title Affiliation 
Sushovan KHATUA, Sourav 

CHABRI, Somnath MAJI, 
Debashis DE 

A CLUSTER-BASED EMERGENCY 
IOT-ROUTING PROBLEM IN 

DISASTER THROUGH GENETIC 
ALGORITHM 

Maulana AbulKalam Azad University 
of Technology, Nadia, WB, India 

Afaq Alam Khan 
Dr. Mohammad Ahsan 

Chishti 

PERFORMANCE ENHANCEMENT IN 
DEEP LEARNING MODEL USING 

PARALLEL PROCESSING 
Central University of Kashmir 

Tawseef Ahmad Dar, 
Mohammad Ahsan Chishti  

DEEP LEARNING-BASED DATA 
ANALYTICS IN RESOURCE 

CONSTRAINED INTERNET OF 
THINGS 

Central University of Kashmir 
Ganderbal, India 

Somnath Maji  
Debasis Giri 

Manoranjan Maiti  

MULTI-PATH EMERGENT MOBILE 
BLOOD COLLECTION PROBLEM 

WITH TIME CONSTRAINT   
THROUGH GENETIC ALGORITHM 

Maulana Abul Kalam Azad University 
of Technology, India 

Samarjit Roy, Debashis De 

MusThetics: A SYSTEMATISED 
MUSICAL AESTHETICS SCHEMA IN 
INTERNET OF MUSIC THINGS FOR 

CONTEXTUAL RECOMMENDATION 

D Y Patil International University, 
Pune, Maharashtra, India  

Maulana Abul Kalam Azad University 
of Technology,  India 

Shoaib Mohd Nasti 
Mohammad Ahsan Chishti 

CONCEPTS & NAVIGATIONAL 
STRATEGIES OF MOBILE ROBOTS 

IN KNOWN & UNKNOWN 
ENVIRONMENTS  

Central University of Kashmir, 
Ganderbal, India 

Renjini A and S 
Sankararaman 

WAVELET AND CEPSTRAL 
COEFFICIENTS-BASED 

CLASSIFICATION OF BRONCHIAL 
AND PLEURAL RUB SOUND 

SIGNALS: A MACHINE LEARNING 
APPROACH 

University of Kerala, Trivandrum, 
Kerala, India 

Aparajita Chowdhury, 
Debashis De 

GSO-BASED ENERGY-EFFICIENT 
CLUSTERING MECHANISM IN 
MOBILE WIRELESS SENSOR 

NETWORKS USING VORONOI CELL 
STRUCTURE 

Techno Main Salt Lake, Kolkata-
700091, West Bengal, India   

Maulana Abul Kalam Azad University 
of Technology, India 

Mohammed Lawal Toro 

ANALYSIS OF DETECTION AND 
DIAGNOSIS OF PULMONARY 

NODULES USING DEEP LEARNING 
APPLICATIONS IN COMPUTED 

TOMOGRAPHY IMAGES 

Tomsk Polytechnic University, 
Tomsk, Russia 

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. 
 
  



 
III. BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES 

September 23-25, 2022/ Ankara, Turkey 

CONFERENCE PROGRAM 
 

 
 

Session-3 / Hall-5 
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Moderator: Isaac JATO 
Meeting ID: 858 8405 1641 / Passcode: 232425 

Ankara Local Time: 15:00 – 17:00  
 

Author(s) Title Affiliation 

Sanjeev Kumar Gupta, Dr. 
R.K.Manhas, Dr. Kehar Singh, 

Pawan Kumar 

ETHNO-VETERINARY MEDICINAL 
PLANTS USED BY TRIBAL 

COMMUNITIES IN BHADDU REGION 
OF KATHUA, JAMMU AND 

KASHMIR, INDIA 

Govt. Degree College Basohli, 
Jammu and Kashmir, India 

V. Gokul, B. S. Sreelekshmi, G. 
Ambadas, S. Sankararaman 

A THERMAL LENS STUDY ON THE 
HEAT TRANSFER MECHANISM OF 

CARBON NITRIDE NANOFLUID 

University of Kerala, Kerala, India 
University College, Kerala, India 

Habibu Abubakar WANIYO 
Isaac JATO 

Abduljabbar ABUBAKAR 
Hebron ABNER 

EVALUATION OF MICROALGAE 
CULTIVATION FOR THE 

PRODUCTION OF BIODIESEL 

Federal Polytechnic Mubi, 
Adamawa, Nigeria 

Abubakar Tafawa Balewa 
University, Nigeria 

Abdelghani Aboukhalaf, Sara 
Moujabbir, Youssef Lahloua 
Belkassem El Amraoui, João 

Miguel Rocha, Rekia Belahsen 

PHYTOCHEMICAL SCREENING, 
NUTRITIONAL VALUE, 

ANTIOXIDANT AND 
ANTIMICROBIAL ACTIVITIES AND 
ACUTE TOXICITY OF SCOLYMUS 

HISPANICUS 

Chouaib Doukkali University, El 
Jadida, Morocco  

Ibn Zohr University, Agadir, 
Morocco 

University of Porto, Portugal 

Isaac JATO, Habibu Abubakar 
WANIYO, Abduljabbar 

Abubakar, Hebron ABNER 

PRODUCTION OF ZSM-5 ZEOLITE 
FROM KANKARA CLAY THROUGH 

IN-SITU METHOD 

Federal Polytechnic N’yak 
Shendam, Plateau, Nigeria 

Federal Polytechnic Mubi P.M.B 
035, Adamawa, Nigeria 

Abubakar Tafawa Balewa 
University, Bauchi, Nigeria 

Ahmed Zaghloul,  Ridouan 
Benhiti, M’hamed Abali, Amina 

Soudani, Mohamed Chiban, 
Mohamed Zerbet, Fouad Sinan 

SYNTHESIS AND 
CHARACTERIZATION OF LAYERED 

DOUBLE HYDROXIDE CLAY 
PREPARED BY COPRECIPITATION 

METHOD 

Ibn Zohr University, Morocco 

Isaac JATO, Habibu Abubakar 
WANIYO, Abduljabbar 

Abubakar, Hebron ABNER 

MICROALGAE AS A START UP 
MATERIAL FOR GASOLINE 

PRODUCTION 

Federal Polytechnic N’yak 
Shendam, Plateau, Nigeria 

Federal Polytechnic Mubi P.M.B 
035, Adamawa, Nigeria 

Abubakar Tafawa Balewa 
University, Bauchi, Nigeria 

Saadia El QDHY  
Ridouan BENHITI 

Abdelali ABOUSSABEK  
Prof. Mohamed ZERBET  

Prof. Fouad SINAN  
Prof. Mohamed CHIBAN 

CATALYTIC PERFORMANCE OF 
LAYERED DOUBLE HYDROXIDES 
FOR WASTEWATER TREATMENT 

Ibn Zohr University, Agadir, 
Morocco 

Kainat Nousheen, Dr Fakhar Ud 
Din, Humzah Jamshaid, 

Maimoona Malik 

SYSTEMATIC DEVELOPMENT AND 
EVALUATION OF METFORMIN-HCL 
LOADED TRANSETHOSOMAL GEL 

IN DIABETIC RAT MODEL  

Quaid-i-Azam University 
Islamabad Pakistan 

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. 



 
III. BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES 

September 23-25, 2022/ Ankara, Turkey 

CONFERENCE PROGRAM 
 

 
 

Session 1 / Hall-1 
25.09.2022 

Moderator: Lect. Dr. Öznur NALÇINKAYA 
Meeting ID: 858 8405 1641 / Passcode: 232425 

Ankara Local Time: 10:00 – 12:00  
 

Author(s) Title Affiliation 
İrem ERASA AKÇA 

Mutlu EGE 
REFLECTION OF THE PANDEMIC 

PROCESS ON MUNICIPALS BUDGETS 
Hakkari University, ,Türkiye 

Ege University, Türkiye 

Öznur NALÇINKAYA 

EVALUATION OF THE EFFECTS OF 
STREET AND STREET NAMINATIONS 

ON CITY IDENTITY AND SOCIAL 
MEMORY; CASE OF ALTINDAĞ 

DISTRICT OF ANKARA 

Ankara Hacı Bayram Veli 
University, Ankara, Türkiye 

Nazlı Şentürk PROBLEMS OF FEMALE EMPLOYEES IN 
THE LOCAL PRESS: THE CASE OF IZMIR 

Atatürk University, Erzurum, 
Türkiye 

Abdulsamet GÜNEK 

THE POSSIBILITIES AND LIMITS OF 
GLOBAL COOPERATION IN PUBLIC 

DIPLOMACY: ANALYSIS OF THE 
GLOBAL PUBLIC DIPLOMACY 

NETWORK (GPD NET) 

Muş Alparslan University, Muş, 
Türkiye 

Cemal SEZER 
Assist. Prof. Dr. Ayhan 

DURMUŞ 
Esranur BAYRAM 

DETERMINATION OF PUBLIC 
ATTITUDES TO TRADITIONAL AND 

COMPLEMENTARY MEDICINE 

Sakarya University, Sakarya, 
Türkiye 

Yozgat Bozok University, Yozgat, 
Türkiye 

Kırklareli, Türkiye 

Cemal SEZER 
Assist. Prof. Dr. Ayhan 

DURMUŞ 
Elif ERZURUM 

EMOTIONAL INTELLIGENCE AND 
WORK-LIFE BALANCE 

Sakarya University, Sakarya, 
Türkiye 

Yozgat Bozok University, Yozgat, 
Türkiye 

Kocaeli, Türkiye 
dos.Ə.İsmayılxanova THE MAIN DIRECTIONS OF PLANNING Baku, ADPU 

Zulfugarova Shafiga 
ACTIVITY AS ONE OF THE MAIN 

FACTORS IN THE FORMATION OF 
PERSONALITY IN THE STUDENT GROUP 

Baku, ADPU 

Melike Topcu 
COVID-19 NEWS IN 2020 AND 2021 

FROM 3 NEWSPAPERS IN CIRCULATION 
IN TURKEY 

Ankara Yıldırım Beyazıt University, 
Ankara, Türkiye 

Aybike Tuba Özden 
Tuğçe Üner 

A PROJECT PROPOSAL ON BUILDING 
CUSTOMER LOYALTY WITH PARETO 

ANALYSIS: PARS APP 

Ondokuz Mayıs University, Samsun, 
Türkiye 

Bolu Abant İzzet Baysal University, 
Bolu, 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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Author(s) Title Affiliation 
Dr. Ayşe ÖZKAL 

Sibel KARATOPRAK 
KAYMAKCI 

THE ROLE OF NANOFIBERS IN 
SMART FOOD PACKAGING 

Pamukkale University, Denizli, 
Türkiye. 

Murat DEMİR 
EXPLORATION OF THE EFFECT OF 

ROVING SPACE ON THE SIRO-
SPUN YARN PROPERTIES 

Dokuz Eylül University, İzmir, 
Türkiye 

Gülşah Ekin KARTAL 
INVESTIGATION OF THE USE OF 

CYCLODEXSTRINS AS AUXILIARY 
IN DYEING OF COTTON FABRICS 

Dokuz Eylül University, İzmir, 
Türkiye 

Dr. Gonca BALCI KILIÇ 

THE EFFECT OF SPINNING 
TECHNOLOGY ON DYEABILITY 
PROPERTIES OF SINGLE JERSEY 

KINITTED FABRICS 

Dokuz Eylül University, İzmir, 
Türkiye 

Zeynep Mehlika ULUÇAM 
KIRBAĞ 

A DIFFERENT PERSPECTIVE ON 
FOOTWEAR-FORMED RHYTONS Selcuk University, Konya, Türkiye 

İffet Pala ERCAN 

IMPROVEMENT OF DAILY 
PRODUCT USAGE EXPERIENCE OF 
RATHOD ARTHRITIS PATIENTS BY 

INDUSTRIAL DESIGN METHODS 

Erciyes University, Kayseri, 
Türkiye 

Dr. Busra OZDENIZCI KOSE 
Mufit SUER 
Senol YAYA 

Prof. Dr. Vedat COSKUN 
Prof. Dr. H. Ali MANTAR 

REDESIGN OF DATA CENTERS 
FOR ENERGY EFFICIENCY: A 
COLD AISLE CONTAINMENT 

IMPLEMENTATION 

Gebze Technical University, 
Kocaeli, Turkey 

Turcom Technology, Istanbul, 
Turkey. 

Atlas University, Turkey. 

Oğuzcan GÜZELİPEK 
Tuğrul SOYUSİNMEZ 

Uğurcan ÖZCAN 

AMOUNT OF SEPARATION AFTER 
CENTRIFUGAL PROCESS IN 
CUTTING LIQUID USED IN 
DIFFERENT OPERATIONS 

Totomak Makine ve Yedek Parça 
Sanayi ve Ticaret A.Ş., İzmir / 

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-3 
25.09.2022 

Moderator: Dr. Srinivasan Bhuvaneswari 
Meeting ID: 858 8405 1641 / Passcode: 232425 

Ankara Local Time: 10:00 – 12:00  
 

Author(s) Title Affiliation 

Amir Djellouli, Yamina 
berredjem, Hattab Zhour, 

khechai mohamed 

REMOVAL OF AQUEOUS EFFLUENTS 
BY LOW COST BIOADSORBENTS 

Mohamed-Cherif Messaadia 
University - Souk Ahras 

University of soukahras,Algeria. 
University of Biskra, Algeria 

Badji Mokhtar-Annaba 
University 

Dr. Srinivasan Bhuvaneswari 
Ms. S. Prasanna Kumari 

Dr. N. Jayanthi 
Dr. N.K. Udaya Prakash 

STUDIES ON PHYTOCHEMISTRY 
ANTIOXIDANT ACTIVITY OF 

DIFFERENT COLOR VARIANTS OF 
ROSA INDICA 

Bharathi Women’s College (A), 
Broadway, Chennai, India 
Vels Institute of Science, 

Technology and Advanced 
Studies, Pallavaram, Chennai, 

India 
Dr. N.K. Udaya Prakash 

N. Sripriya 
S. Aishwarya 
J. Kotteshwari 

P. Priyatharshini 
N.C. Saraswathi 

Dr. Srinivasan Bhuvaneswari 

A PRELIMINARY INVESTIGATION ON 
AIRBORNE MYCOFLORA OF VELLORE 
CORPORATION, TAMILNADU, INDIA 

Bharathi Women’s College (A), 
Broadway, Chennai, India 
Vels Institute of Science, 

Technology and Advanced 
Studies, Pallavaram, Chennai, 

India 

Hema Ramesh, S.Anitharaj, P. 
Selvakumar, K. Parthipana 

STRUCTURAL INVESTIGATIONS OF 
MN(II) DOPED IN RUBIDIUM COBALT 

SULPHATE HEXAHYDRATE BY SINGLE 
CRYSTAL EPR SPECTROSCOPY: A 

CASE OF INTERSTITIAL LOCATION 

SIVET College, Gowrivakkam, 
Tamilnadu, India. 

 Pondicherry University, 
Kalapet, Pondicherry, India. 

SAGHOURI EL IDRISSI 
Imane, KETTANI Rajae, 

FERRAHI Moha, ZIRI Rabea, 
BRHADDA Najiba 

IN VITRO SCREENING OF DURUM 
WHEAT AGAINST WATER STRESS 

MEDIATED THROUGH 
POLYETHYLENE GLYCOL-6000 

National Institute of Agronomic 
Research (INRA), Meknes, 

Morocco 
University campus, BP 133, 

Kenitra, Morocco 
Declan Sarat, Aedly Gwen Bin 

Suiab & Suib, Aaron 
Delarryxandres David, Mohd 
Syafiz Faizie Binti Abdullah 

AUTOMATING APARTMENT LAUNDRY 
RACK TO PROTECT CLOTHES FROM 

RAIN 
Keningau Vocational College 

Subhashish Dey 

EXPERIMENTAL STUDY ON 
CONCRETE BY PARTIAL 

REPLACEMENT OF CEMENT WITH FLY 
ASH AND COARSE AGGREGATES WITH 

PALM KERNEL SHELLS (PKS) AND 
WITH ADDITION OF HYBRID FIBERS 

Gudlavalleru Engineering 
College, Gudlavalleru, Andhra 

Pradesh, India 

Mahdi Saleh Mohammad AL-
KERWİ 

Hussam ARYAN 
Omar MARDENLİ 

CONTROVERSIAL EFFECT OF 
ANTIBIOTICS ADDED TO POULTRY 

DIETS ON HEALTH AND PRODUCTIVE 
PERFORMANCE 

University of Al-Qadisiyah, Al- 
Diwaniyah, Iraq 

University of Agricultural 
Sciences and Veterinary 

Medicine, Romania 
University of Aleppo, Aleppo, 

Syria 
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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Ankara Local Time: 10:00 – 12:00  
 

Author(s) Title Affiliation 

Prof. Behrouz Fathi Vajargah 

EXAMINING UNCERTAINTY 
PHENOMENA FROM THE PERSPECTIVE 

OF UNCERTAINTY THEORY AND 
PROBABILITY THEORY 

Department of Statistics, Guilan 
University, Rasht. Iran 

Sania Qureshi, Higinio 
Ramos 

L-STABLE EXPLICIT NONLINEAR 
METHOD WITH CONSTANT AND 

VARIABLE STEP-SIZE FORMULATION 
FOR SOLVING INITIAL VALUE 

PROBLEMS 

Mehran University of Engineering 
and Technology, Jamshoro, 

Pakistan  
Universidad de Salamanca, 

Salamanca, Spain 

Sania Qureshi, Higinio 
Ramos, Amanullah Soomro, 

Evren Hincal 

TIME-EFFICIENT REFORMULATION OF 
THE LOBATTO III FAMILY OF ORDER 

EIGHT 

Mehran University of Engineering 
and Technology, Jamshoro, 

Pakistan  
Universidad de Salamanca, 

Salamanca, Spain 

Samia Rani, Abid Hussanan 

NANOPARTICLES SHAPE EFFECT ON 
HEAT TRANSFER FLOW OF Cu–

NANOFLUID WITH VISCOUS 
DISSIPATION 

University of Education, Lahore, 
Pakistan 

Yahaya Shagaiya Daniel UNSTEADINESS ON EMHD NANOFLUID 
FLOW OVER A VERTICAL SHEET Kaduna State University, Nigeria 

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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Ankara Local Time: 10:00 – 12:00  
 

Author(s) Title Affiliation 

Yrd. Doç. Dr. Selma Korkmaz 

EXAMINATION OF DISTANCE 
EDUCATION PRACTICES OF 

PRIMARY EDUCATION TEACHERS 
DURING THE PANDEMIC PERIOD 

Yakın Doğu University, Lefkoşa, 
KKTC 

Dr. Nuray ERGİNDİR 
KÜÇÜKKAYA 

EVALUATION OF THE OPINIONS OF 
MUSIC TEACHERS ABOUT THE 

INTERDISCIPLINARY INTERACTION 
OF PAINTING AND MUSIC LESSONS 

İstanbul, Türkiye 

Dr. Nuray ERGİNDİR 
KÜÇÜKKAYA 

EVALUATION OF THE OPINIONS OF 
VISUAL ARTS TEACHERS ABOUT 

THE INTERDISCIPLINARY 
INTERACTION OF PAINTING AND 

MUSIC LESSONS 

İstanbul, Türkiye 

Serkan KAYA 
İbrahim CAN 

Mehmet Onur SEVER 

COMPARISON OF RUNNING 
DISTANCES IN THE YO-YO 

INTERMITTENT RECOVERY (LEVEL 1 
AND 2) TEST ACCORDING TO AGE IN 

YOUNG FOOTBALL PLAYERS 

Iğdır University, Iğdır - Türkiye 
Gümüşhane University, 
Gümüşhane - Türkiye 

Serkan KAYA 
İbrahim CAN 

Mehmet Onur SEVER 

COMPARISON OF RUNNING 
DISTANCES IN THE YO-YO 

INTERMITTENT RECOVERY (LEVEL 1 
AND 2) TEST ACCORDING TO 

PLAYING POSITIONS IN YOUNG 
FOOTBALL PLAYERS 

Iğdır University, Iğdır - Türkiye 
Gümüşhane University, 
Gümüşhane - Türkiye 

Dr. Öğr. Üyesi Kemal KURAK 
Prof. Dr. Mahmut AÇAK 

Arş. Gör. Hakan 
BÜYÜKÇELEBİ 

THE RELATIONSHIP OF RUNNING 
DISTANCES AND THE RESULT OF 
THE COMPETITION IN FOOTBALL 

Çanakkale Onsekiz Mart 
University, Battalgazi, Malatya 

Prof. Dr. Mahmut AÇAK, Dr. 
Öğr. Üyesi Kemal KURAK 

Arş. Gör. Hakan 
BÜYÜKÇELEBİ 

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE 
SPRINT PERFORMANCE OF 

ATTACKING PLAYERS AND THE 
RESULT OF THE GAME IN FOOTBALL 

Çanakkale Onsekiz Mart 
University, Battalgazi, Malatya  

Müberra Türkmen 
Prof. Dr. Semra Benzer 

EXAMINATION OF LGS SCIENCE 
QUESTIONS Gazi University, Ankara, 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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Author(s) Title Affiliation 
Jale AKGÖL THE EFFECT OF OBESITY ON DRUG 

PHARMACOLOGY AND DOSING 
Afyonkarahisar Health Sciences 

University 

Fatma HACET 

NEUROPROTECTIVE EFFECTS OF 
ALLYL ISOTHIOCYNATE AND 

SULFORAPHANE ON THE IN VITRO 
ALZHEIMER MODEL CREATED BY 

THE SK-N-AS CELL LINE 

Yakın Doğu University, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 

Araş.Gör. Aysel Ahmadova, 
Dr. Öğr. Üyesi Resul Yılmaz 

SOTOS SENDROMLU OLGUDA 
ANESTEZİ YÖNETİMİ Necmettin Erbakan University 

Leyla ŞAHİN 
Assist. Prof. Dr. Seval 

MÜSÜROĞLU KELOĞLAN 
Özge Selin ÇEVİK 

Kenan ÇEVİK 

HYPERTHYROIDISM IMPAIRS 
LEARNING AND MEMORY 

PERFORMANCE AND ALTERS 
HIPPOCAMPAL GRIN2B GENE 

EXPRESSION LEVEL 

Mersin University, Mersin, 
Türkiye 

Adıyaman University, Adıyaman, 
Türkiye 

Ali SERT 
Gülcihan Aybike DİLEK 

KART 
Mümin POLAT 

THE PLACE AND IMPORTANCE OF 
THE 112 EMERGENCY HEALTH 

SYSTEM IN PUBLIC SAFETY 

Burdur Mehmet Akif Ersoy 
University, Burdur 

Ali SERT 
Gülcihan Aybike DİLEK 

KART 
Mümin POLAT 

EVALUATION OF VIRAL BIOLOGICAL 
AGENTS BY EPIDEMIC SIZE IN THE 
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Abstract 

The President Xi Jinping announced the Silk Road Economic Belt and the 21st Century 

Maritime Silk Road in 2013, and more than five years have passed since then. This study 

examines the China-led Belt and Road Initiative (BRI), which is gaining speed and is 

currently generating interest from various European countries. Given its geographic location 

and fresh economic potential, Southeast Asia is still essential to this Chinese-led strategy. 

Given the vast economic prospects it offers the ASEAN countries, they are a part of the BRI. 

While outlining the BRI's broad objectives for Southeast Asia, numerous issues have surfaced 

that call into question the BRI's effectiveness. 

 

1. INTRODUCTION  

The One Belt One Road was a project started in 2013 by Chinese President and Communist 

Party General Secretary Xi Jinping. China subsequently renamed it the Belt and Road 

Initiative (BRI). This infrastructure initiative, which is mostly supported by Beijing, aims to 

improve China's connection across Central, South, and Southeast Asia on its way to the 

Middle East, Africa, and Europe1. Xi compared this ambitious project to Deng Xiaoping, the 

late Chinese “paramount leader,” who advocated “hide and bide,” which placed an emphasis 

on building internal capacity and avoiding engagement from the outside. It is Xi's flagship 

foreign policy programme with the goal of making China a superpower. 

The BRI was included into the party charter following the 19th Communist Party of China 

(CPC) National Congress, and its branch, “a community with a shared destiny or humanity,” 

was written into the Constitution of the People’s Republic of China (PRC). It is a key idea for 

Chinese foreign policy going forward, all the way through 2049, the PRC's 100th 

anniversary. Despite having key states in South East and South Asia, the BRI stretches from 
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Eurasia to Africa. However, the BRI poses a wide range of major security issues in South 

Asia, from conventional conflicts focusing on border and territorial disputes to potential 

naval rivalry with India, to unconventional religious insurgencies, to environmental 

unsustainable practises and corruption. 

China's expanding influence in the Indian Ocean Region (IOR) undermines the regional 

security architecture that is dominated by India as it uses quick money and enticing 

investment opportunities to nudge smaller nations toward China. However, South Asian 

nations experience societal unrest and corruption as a result of China's loosely controlled 

loans and financial infusions. Along with the potential for dual-use (civil and military) of 

ports created by China from Pakistan to Myanmar, there is also a significant risk that India 

may lose its strategic advantage in the Indian Ocean region due to an increased Chinese naval 

presence. BRI is a crucial part of China's grand strategy and has the power to change the 

subregional security architecture and tip the scales of power in China’s favour throughout the 

whole IOR. 

1.2 CHINA’S BELT AND ROAD INITIATIVE IN SOUTHEAST ASIA 

TheBRI's Sea Route, also known as the “One Road” or the 21st Century Maritime Silk Route, 

spans the whole Southeast Asian continent. One route travels through the South China Sea 

and the Indian Ocean from the eastern coast of China to Europe. The alternate route starts 

along the coast of China and travels eastward via the South China Sea. Through Southeast 

Asia, China would be able to access not only transit but also markets in Africa and 

Europe.China's access to Eurasia and Europe would be increased by the four trillion dollars in 

cumulative investments made under the BRI over the course of the following three decades, 

while relations with its

Source: “Myanmar Pipeline gives China Faster Supply of Oil from Middle East”, South 
China Morning Post, April 12, 2017,
https://www.scmp.com/news/china/economy/article/2086837/myanmar-pipeline-gives-china-
faster-supply-oil-middle-east 
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economic region would also be strengthened.This initiative is also aimed at securing China’s 

energy needs from the hydrocarbon rich nations in Central Asia and Southeast Asia with 

whom China already has established energy trade links and is in process of establishing new 

energy deals. Until 1993, China was self sufficient in terms of its energy demand. However, 

the rapid economic modernization and growth that witnessed a spike in demand in the 1990s 

along with a stagnant domestic supply saw China transforming itself from a net exporter to a 

net importer of energy resources. The highly contested energy sources in West Asia already 

dominated by Western oil conglomerates, made it difficult for China to secure oil and gas 

fields. China therefore turned its attention to Southeast Asian and African nations where 

Western corporations were unable to set up shop because of the application of sanctions.  

 

According to the Chinese perspective, while transitioning from an oil surplus to a deficit 

economy, it has been working to create an external oil strategy that is quite similar to the 

Japanese plan. The China National Petroleum Corporation underwent a restructuring in 1998, 

becoming a collection of joint businesses and taking an active position in the global energy 

market. Chinese organisations like Petro China, SINOPEC Corp., and CNOOC Ltd. have all 

taken steps to explore and expand at numerous global energy hotspots, and as of today, 

Chinese businesses are active in about thirty different nations. 

             

Through the BRI, China intends to establish an efficient energy corridor from its sources in 

Central Asia and Southeast Asia to its manufacturing bases in China. In 2017, the Myanmar-

China Crude oil pipeline was operationalized. The pipeline has enabled China to import crude 

oil from West Asia and Africa without having to ship through the Strait of Malacca and into 

the South China Sea. As shown in figure two, the oil pipeline which is part of the BRI’s 

infrastructure and trade development plan helps the transport of oil to the manufacturing 

bases in Kunming located in the Yunnan province of China, through the offloading of its 

tankers in the Western Myanmar town of Kyaukphyu located in the Rakhine State. 

The recently finished Second Belt and Road Forum, which took place in Beijing from April 

26 to 29, 2019, revealed that more nations are becoming more receptive to the BRI concept at 

a time when the world trade system as we know it is eroding. Southeast Asian countries 

continue to play a significant role in the BRI and, despite their reservations, consider it as 

essential to advancing a multilateral trade agenda. This was clear from the fact that all of the 

ASEAN countries, with the exception of Indonesia, whose top officials attended the second 

BRI meeting despite the country's impending presidential elections. Southeast Asian 
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governments continue to be interested in the BRI despite tensions over the South China Sea 

and ongoing worries about the amount of debt incurred by BRI projects.Some of the ongoing 

projects in the region which were being supported by Chinese led investments were 

integrated and made part of the infrastructure and connectivity plans under the BRI 

framework.  

 

 

Source: Jinny Yan, “The Belt and Road Initiative in Southeast Asia”, in China’s Belt and 
Road Initiative (BRI) and Southeast Asia, October 2018, 
http://www.lse.ac.uk/ideas/Assets/Documents/reports/LSE-IDEAS-China-SEA-BRI.pdf 

The bar diagram in figure three indicates the total value of investment on projects under the 

BRI in Southeast Asia. The data indicates that Indonesia has been the highest recipient in 

terms of capital inflows with US $ 171.1 billion, followed by Vietnam with US $ 151.1 

billion. Most of the Southeast Asian nations in particular Singapore, Malaysia, Vietnam, 

Cambodia, Thailand, and Myanmar, remain highly connected with China in terms of trade. 

The largest sum of investment under the BRI in Southeast Asia is in the transport and 

logistics sector followed by investment in the energy related sectors. Under transport and 

logistics, there is huge BRI investment in the railway sector. Some of these are the Kuala 

Lumpur-Kota Bahru Rail estimated to cost US $ 14 .3 billion, the PreahVihear-Kaoh Kong 

Railway in Cambodia estimated at US $ 9.6 billion, the Vietnam-Boten Railway Project with 

investment of US $ 5.8 billion. There is also the US $ 7.3 billion Kyaukpyu Deep Sea Port 

construction in Myanmar. In the energy sector, there is the China General Nuclear which has 
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made a US $ 5.9 billion investment in Malaysia, and Chinese energy entity Zhejiang Hengyi 

which has invested US $ 3.4 billion in Brunei’s oil sector.5Overall, the scale of infrastructure 

development and connectivity projects under the BRI has been well received by nations in 

Southeast Asia. Engagements of some of the Southeast Asian nations in the BRI are 

discussed as follows. 

2. CHALLENGES FACING BY BRI PROJECT IN SOUTH EAST ASIA  

2.1 THE POLITICAL CONCERNS OF THE SOUTHEAST ASIAN COUNTRIE 

The South China Sea Dispute Although Chinese officials claimed that the BRI is a win-win 

initiative for both China and the Southeast Asian countries since China is trying to further 

strengthen infrastructure, trade, and investment linkages between Southeast Asia and China. 

However, some countries worry that the BRI also brings a geo-political agenda that China 

wants to take over the disputed islands in the South China Sea and strengthen its military 

power. According to the participating countries’ attitude towards the BRI, they can be 

divided into two groups. The first group is called supportive group, which includes 

Cambodia, Laos and Myanmar, which are the least-developed countries and basically depend 

on Chinese aid for economic growth. The second group is called cautious group, which is 

represented by Malaysia, Philippines and Vietnam, the countries that have ongoing territorial 

disputes with China in the South China Sea. On one hand, they benefit from the Chinese 

infrastructure investment. On the other hand, those countries are unwilling to participate fully 

in BRI or to allow Chinese companies to engage in large-scale projects in their territory. They 

even request US intervention in South China Sea disputes in order to limit Chinese influence 

in the region. This call for intervention has raised concerns that heightened tension might lead 

to conflicts. The Kuala Lumpur-Tumpat Railway gave us a good example that how the 

political factors influence the BRI projects. 

2.2 KUALA LUMPUR-TUMPAT RAILWAY, MALAYSIA KUALA LUMPUR- 

Tumpat Railway is a 688 km rail from Malaysia‘s main sea port to the Thai border began 

construction in 2017. The total responded cost of this project is 13.1 billion USD. However, 

this project is suspended due to the cost concerns. The Malaysian Prime Minister Mahathir 

Mohamad explained the reason of cancellation: “It’s all about borrowing too much money, 

which we cannot afford and cannot repay because we don’t need these projects in Malaysia.” 

This 688 km East Coast Rail Link will connect the South China Sea in the east coast of 
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Peninsula Malaysia with strategic shipping routes in the west. It is a major infrastructure 

project in Southeast Asia for China because its strategic importance. Since the 

PakatanHarapan coalition won the election, which surprised the nation in May 2018, 

Malaysia’s new government that led by Prime Minister Mahathir Mohamad has pledged to 

cut the national debt, stamp out corruption and review major projects agreed by the previous 

administration led by NajibRazak.  Even though China Communications Construction 

Company expressed it’s upset and concern because the suspension would influence the 

livelihood of more than 2250 local staff and other indirect hires. But the Malaysian Finance 

Minister Lim Guan Eng pointed out that that the project would only become economically 

feasible if there was a drastic reduction in costs.  

The suspension reasons behind this project are not only economic, but also political. In an 

interview with The South China Morning Post, Prime Minister Mahathir Mohamad said that 

Malaysia viewed China as strategically important but also had concerns about the terms of 

economic engagement and its political system. After meeting with Chinese Premier Li 

Keqiang, Mahathir expressed his concerns: “We do not want a situation where there is a new 

version of colonialism happening because poor countries are unable to compete with rich 

countries.” From its vague attitude of “neutrality” towards the South China Sea dispute to the 

government’s delaying of BRI projects in Malaysia conveyed that the new government is 

unwilling to take sides on major power, which are China and the US. In contrast to the 

previous government, Mahathir is more cautious about the extent of Malaysia’s engagement 

with China and the US. 

 It is obvious that the suspension is only due to the economic reason, which is superficial. The 

need to cut costs is just one reason government is tempted to rethink infrastructure deals with 

China. The underlying reason is political. Malaysia also worries about the US-China trade 

war, transparency, commercial viability, environmental protection, job opportunities for local 

people and so-called debt-trap diplomacy. The Southeast Asian countries might welcome 

some of the BRI initiatives, however, their long-term trajectory of their cooperation with 

China is with caution. The Maritime Silk Road will inevitable arouse geopolitical 

apprehension among the Southeast Asian countries when China presents its assertive stance 

in the South China Sea. 

As a result, China needs to adjust its strategies in response to those political concerns. The 

ASEAN aims to improve the integration within the ASEAN member countries and has come 
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up with several initiatives in order to close its development gaps, including the Initiative for 

ASEAN Integration Work Plan and the Master Plan on ASEAN Connectivity. Therefore, 

rather than just cooperate with the Southeast Asian countries by themselves, China should 

also seek for more cooperation with ASEAN. The ASEAN country needs to change their 

mindset and believe that the BRI is beneficial for developing their connectivity. If ASEAN 

would arrive at a regional consensus on engaging the BRI, they would play a more important 

role for the BRI especially as a whole group.  

2.3 THE DEBT TRAP  

We could see that some projects were forced to suspended due to the lack of the funding, 

however, even though China is willing give loan to the countries that need money for their 

infrastructure projects under certain conditions, those countries would probably not accept the 

loan because of the lesson of Sri Lanka. A recent survey conducted by ISEAS-YusofIshak 

Institute shows that 70 percent of the respondents from the ASEAN countries said that their 

governments “should be cautious in negotiating BRI projects to avoid getting into 

unsustainable financial debts to China.” Malaysia is a good example that the government is 

trying to withdraw the projects in order to keep the country from falling into the debt trap, 

just like Sri Lanka did. 

2.4 Funding Issues The Funding Sources of BRI 

The funding of the BRI mainly comes from   Funding Issues The Funding Sources of BRI 

The funding of the BRI mainly comes from China and is supported by institutions lead by 

China, such as the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), the China Development 

Bank, the New Development Bank, China’s Export and Import Bank, and the Silk Road 

Fund. Since the BRI is supposed to work towards “sharing responsibility, resources and 

benefits,” some financial innovation will be needed. Among all the banks, AIIB is the 

most important funding source for the BRI. As of 2019, there are 93 member countries, 

including Western states that are close to the US. More specially, AIIB is designed to 

aggregate and allocate capital for infrastructure projects across Asia, primarily in the form 

of loans. What’s more, AIIB offers sovereign and non-sovereign financing for sustainable 

projects in energy and power, transportation and telecommunications, rural infrastructure 

and agriculture development, water supply and sanitation, environmental protection, and 

urban development and logistics. There is no doubt that the construction of the BRI is 

largely dependent on Chinese investment. But if the BRI is only relying on funding from 
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China, it will obviously be insufficient. Therefore, the member countries of the AIIB must 

invest in exchange for shares, and therefore any member country can contribute to the 

BRI insofar as they are shareholders. What’s more, Jin Liqun, the President of AIIB has 

committed to providing strong support to ASEAN at the World Economic Forum on 

ASEAN in 2017. The AIIB committed to providing financial or technical support to 

infrastructure development in Southeast Asia and promise to collaborate with both the 

public and private sectors. In addition, the BRI-participating countries also need to fund 

their own projects. Funding is one of the most common reasons for delayed or suspended 

projects. Even though the majority of the cost of the BRI is funded by China, supported 

by the AIIB, NDB and the Silk Road Fund, individual countries within the program are 

still required to fund their domestic projects, thus leading to delays or suspensions in less 

wealthy areas.  

These three financial institutions supporting the BRI have a total capital of $240 billion 

USD, which is still insufficient to cover all costs. According to the estimation of the 

Asian Development Bank, the emerging Asian economies need $1.7 trillion per year in 

infrastructure to maintain growth, tackle poverty and respond to climate change. At the 

Belt and Road Forum for International Cooperation in 2017, President Xi announced that 

China will increase its financial support for BRI construction by increasing the capital of 

the Silk Road Fund by ¥100 billion RMB in order to encourage financial institutions to 

carry out RMB overseas fund business, with an estimated size of ¥300 billion RMB. The 

China Development Bank and the Export-Import Bank will provide ¥150 billion RMB 

and ¥130 billion RMB worth of special RMB loans respectively to support BRI 

infrastructure construction, production capacity, and financial cooperation. China will 

also cooperate with the AIIB, the NDB, the World Bank, and other multilateral 

development agencies to support the BRI project China will work with relevant parties to 

formulate the BRI financing guidelines. In addition, many Southeast Asian countries are 

facing serious financial difficulty in raising capital to fund the infrastructure projects. As 

a result, some of the projects are delayed or suspended due to these financial problems 

and those projects will be analyzed in the following parts. The Jakarta Monorail Project is 

a representative case of a cancelled project due to the funding issues. 
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2.5 JAKARTA MONORAIL PROJECT, JAKARTA (SPECIAL CITY DISTRICT), 

INDONESIA 

The Jakarta Monorail Project is a rail project in Indonesia which aimed to improve traffic 

congestion in Jakarta. It was cancelled in 2015 by the Jakarta city government. The 

investment of this project was $1.5 billion USD and was jointly built by PT Jakarta Monorail 

(JM) and the China Communications Construction Corporation. In this project, $900 million 

USD was allocated for railway construction and $600 million USD was put toward station 

construction costs and car purchases. Had this project been completed, it would have carried 

800,000 passengers per day, which would help to alleviate the traffic in downtown Jakarta. 

As one of the most densely-populated and congested cities in the world, Jakarta would have 

significantly benefited from such a program. However, The Jakarta city administration 

decided to cancel its contract with JM because it did not fulfill at least requirements proposed 

by the city. Due to the disagreements between the city and the company, the project was 

cancelled. 

Most recently, the resistance to China is growing in some mega-funded projects. The 

Malaysian government is trying to cancel the Kuala Lumpur-Tumpat Railway under the BRI, 

which is mentioned above. In January of 2019, after failing to lower the price of the projects, 

the Malaysian government reached a final decision on cancelling the 688 km railway. 

However, it was put back on the negotiating table again in February 2019, as China asked to 

continue talks for reducing cost. Overall, in order to solve the shortage of funding, it remains 

necessary to encourage more countries and enterprises to invest in the BRI. However, this is 

tricky task, since the risk of the BRI projects is higher than investment in the American or 

European infrastructures. Therefore, many Chinese bankers are concerned about the 

feasibility of the BRI projects. They are worried about the many risks associated with 

overseas loans, including political instability and the economic viability of many projects. 

3. CONCLUSION  

Since the BRI is different from traditional regional cooperation models, it does not put trade 

and investment as its priority. Instead, the BRI works to improve infrastructure connectivity 

within the region to stimulate the economic growth. The BRI can be viewed as a win-win 

cooperation between China and the Southeast Asian countries, which helps China to solve its 

overcapacity, to upgrade China’s economic structures, and to export Chinese standards, while 

at the same time, helping Southeast Asian countries to improve their connectivity through 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES-III

September 23-25, 2022 9 Ankara Turkey



infrastructure projects. Also, it can also be interpreted as China’s tool to gain political 

leverage over its neighbors if mutual trust is lacking among the countries. Lack of political 

trust between China and the Southeast Asian countries is a huge obstruction for the project’s 

implementation. China needs to understand its neighboring countries’ concerns about their 

sovereignty. There are three main factors that have played a major role in shaping their 

concerns over China’s rise to global superpower: China’s aggressive involvement in the 

South China sea; China’s military expansion; and China’s increased overseas military 

presence. While most leaders in Southeast Asia do not take China as an immediate threat and 

focus on their own development and acquisition of capital, there is still concern regarding 

whether the economic investment is in fact a disguised financial trap. Now, the most effective 

means to promote the BRI is the completion of projects. As long as Southeast Asian countries 

benefit from the projects, the BRI will garner more enthusiasm and thus they would be more 

willing to take on additional projects. It is more reasonable to view the BRI as China’s 

ambition to lead Asian economic growth by deepening regional cooperation rather than an 

imperial hegemony that looks to dominate the Asia-Pacific region and compete with the US. 

However, since Southeast Asia is located in the Asia-Pacific region, the politics is 

complicated due to its geopolitical position. After analyzing some BRI projects in Southeast 

Asia, we should note that the success of a project depends on many different factors, ranging 

from economic conditions in each country to political struggle between the countries and 

even to military concerns around the BRI’s security. Although this initiative is mainly for 

economic growth, its strong political and security dimension should not be ignored, 

especially in the context of Southeast Asia.It is difficult for Southeast Asian countries to 

eliminate all their concerns, and it is also hard for those countries to accept the BRI if they 

characterize their every move with doubt and fear. Even though the BRI projects are facing 

various problems in Southeast Asia, it has been shown to improve living standards for the 

people in Southeast Asia, when completed. Vietnam does not have to deal with frequent 

electrical blackouts anymore, due in some degree to the completed power plants under the 

BRI. The completion of National Road 6A has created new development opportunities to 

advance cross-border trade in Cambodia. Putting all the underlying motivation of the BRI 

aside, it certainly does help countries pave a way for future development. In this regard, the 

Beijing Consensus has been shown to work much better than the Washington Consensus in 

helping developing countries achieve a better life, at least in this area. 
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ÖZET 
Makalede, Türk eğitim sistemini karakterize eden unsurlar, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin çıkarımları, eğitimcilerin yükseköğretim kurumunun 
gereksinimlerine karşı sorumlulukları ve eğitimcilerin sorumlulukları anlatılmaktadır. 
öğrencilerin kendileri, eğitimciler (öğretmenler) arasında uygulanan ölçme ve değerlendirme 
ölçütlerinin eğitim ve öğretimin kalitesindeki rolü tartışılır. 
 
Türkiye'de 206 üniversite ve akademi olduğu belirtilmektedir. Bunların 131'i devlet (10 
teknik, 1 yüksek teknoloji enstitüsü ve 2 sanat üniversitesi ile Milli Savunma Üniversitesi ve 
Polis Akademisi) ve 75'i vakıf üniversitesidir. Devlet eğitim kurumlarının yanı sıra 5 meslek 
yüksekokulu da bulunmaktadır. İstanbul'da 60, Ankara'da 23, İzmir'de 9, Antalya ve Konya'da 
5, Kayseri, Mersin ve Gaziantep'te 4 üniversite bulunmaktadır. 
 
Azerbaycan üniversitelerinin bir dizi Türk üniversitesi ile çalışan işbirliği ilişkileri olduğu ve 
bu eğitim kurumlarından birinin Ankara'da bulunan Gazi Üniversitesi olduğu belirtilmelidir. 
ADPU, aktif protokoller kapsamında işbirliği yaptığı yabancı üniversitelerle ikili anlaşmalar, 
değişim protokolleri ve çift diploma programı uygulamaktadır. Ortaklıklar üç şekilde 
yürütülür: a) herhangi bir üniversite veya kuruluşun ADPU'ya başvurusuna dayalı olarak, b) 
ADPU'nun herhangi bir üniversiteye veya kuruluşa başvurusuna dayalı olarak, c) Devlet 
programlarının uygulanmasına dayalı olarak. Her durumda, ilişkilerin gelişimi karşılıklı 
tartışmalardan ve bakış açılarının tanımlanmasından geçer. Halihazırda Azerbaycan'ın, 
diplomaları Azerbaycan'da tanınan Gazi ve Hajettepe üniversiteleri de dahil olmak üzere 
Türkistan'ın 14 üniversitesi ile işbirliği ilişkileri bulunmaktadır. 
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Türk üniversitelerinde eğitim yükleri standart bir şekilde sağlanmaktadır. Bilimsel diploması 
olmayan sıradan bir öğretmenin haftalık ders yükü 12 saattir. Bu, yarım yılda 168 saat (14 
hafta x 12 saat) ve bir yılda 336 saat yapar. 
 
Fakülte üyesi olan öğretmenlerin yani başöğretmen, doçent ve profesörlerin ders yükü normal 
bir öğretmenin ders yükünden 2 saat daha azdır, yani 12 saat yerine 10 saattir. Bu, altı ayda 
140 saat (14x10), yılda 280 saat eğitim anlamına gelir. 
 
Türk üniversitelerindeki tüm öğretmenler hafta içi 20 saat ek ders alabilirler. Bu, normal bir 
öğretmen için haftada 32 saat (12+20) ve kıdemli öğretmenler, doçentler ve profesörler için 
haftada 30 saat (10+20)'dir. 
 
Ancak buna özellikle dikkat edilmelidir. öğretim üyesi dediğimiz öğretmenler (kıdemli 
öğretmenler, doçentler ve profesörler) ek 20 saati alamaz, zorunlu değildir. Bunun tek 
istisnası, gerekirse dekanın sıra ile 5 saat ek ders verebilmesidir, bu durumda öğretmenin 
reddetme hakkı yoktur. 
 
Türk eğitim sisteminde öğretmenin 20 saate kadar ek ders alabildiği ikinci öğretim veya ikinci 
öğretim vardır. İkinci öğretimin her bir saati için maaş, gündüz eğitiminden 2 ve 3 kat daha 
fazladır. Örneğin gündüz derslerinin her saati için 50 TL ödeniyorsa, ikinci öğretimin her saati 
için 100 veya 150 TL ödenir. 
 
Bölüm başkanları, dekan yardımcıları ve rektör yardımcılarının haftalık ders yükü 5 saattir. 
Ancak bu öğretmenler 5 saate ek ve en fazla 20 saat ders alabilirler. 
 
Dekan ve rektörün haftalık ders yükü yoktur. Ancak en fazla 20 saati geçmeyen haftalık 
dersler de alabilirler. 
 
Ortaöğretim ile birlikte azami çalışma yükü, gündüz eğitim için 32 saat, ikinci öğretim için 20 
saat olarak belirlenen, 50-52 saat olabilir. 
 
Görevleri ve akademik dereceleri ne olursa olsun öğretmenlere ücret ödenmez, çünkü izin 
döneminde dersler yapılmaz. Sadece lisansüstü öğrenciler için ek ders varsa ve bu ders tatilde 
yapılıyorsa en fazla 18 saate kadar çıkılabilir. Sınıflar arası sınavlar (collegiums) 
öğretmenlerin takdirindedir. Sınıflar arası sınavların da öğretmen maaşının artmasında etkisi 
vardır. Öğrencilere ek ödevler, serbest çalışma vb. öğretmenin kendisine bağlıdır, yani 
öğretmen bu tür görevleri öğrenciye verebilir veya vermeyebilir. 
 
Ölçme ve değerlendirme bölümleri pedagoji fakültelerinde yer almaktadır. Ölçme 
değerlendirmesi sadece öğretmen olmak isteyenler için yapılır. Öğretim yöntemleri her ders 
için farklılık gösterir. 
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Türkiye'nin ilk büyük üniversitelerinden biri olan Gazi Üniversitesi, öğretim yöntemiyle 
ülkenin en tanınmış ve popüler üniversitesidir ve aynı zamanda Azerbaycan gençliğinin bir 
sonraki diplomaya devam etmek için en çok tercih ettiği üniversitelerden biridir. 2018 yılına 
göre Türkiye'nin en iyi 50 üniversitesi listesinde ilk on içinde yer aldı. En çok yabancı öğrenci 
kabul eden üniversitelerden biri olarak biliniyor. Türkçe ve İngilizce öğretiyor. 
 
1926 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuştur. Ülkede öğretmen yetiştiren ilk 
yükseköğretim kurumudur. Üniversite "Gazi Eğitim Enstitüsü" adı altında faaliyete 
başlamıştır. 1982'den beri "Gazi Üniversitesi" olarak anılmaktadır. 42 bin öğrenci var. 
 
Akademik göstergelerine göre "Türkiye'nin ilk 5 üniversitesi" arasındaki yerini koruyan Gazi 
Üniversitesi, dünya üniversiteleri sıralamasında da "dünyanın en iyi 500 üniversitesi" arasında 
yer aldı. 
 
Fakülte ve yüksekokulların yoğunlaştığı rektörlük kampüsü Ankara'da bulunmaktadır. Fakülte 
ve yüksekokullar, Beşevler, Maltepe, Emek, Gölbaşı ve Ostim de dahil olmak üzere şehrin 
merkezi bölgelerinde yer almaktadır, üniversitenin ana binası Beşevler'dedir. Yaklaşık 
450.000 metrekarelik bir alanı kaplamaktadır. 
 
Amaç, evrensel kriterler hakkında bilgi vermek, uluslararası rekabete katılmak ve sonuçları 
dünya yararına uygulamak felsefesidir. Üniversitede araştırma odaklı çalışmalar tercih 
edilmektedir. Uluslararası arenada farklı alanlarda bağımsız ve rekabetçi araştırmalar yapmak, 
Etki Faktörü yüksek dergilerde bilim insanlarının makalelerini yayınlamak temel amaçtır. 
Üniversite aynı zamanda bir sanat ve kültür merkezidir. Burada yıl boyunca müzikten 
tiyatroya, resimden heykele, bilimsel toplantılardan bahar partilerine kadar pek çok etkinlik 
düzenleniyor. 
Makalede araştırma konusu olan Eğitim Fakültesi'nin üniversitenin en prestijli fakültelerinden 
biri olduğuna işaret ediliyor. Fakültenin faaliyetinin temel amacının, Türkiye Cumhuriyeti'nin 
temel ilkelerine bağlılık gösteren, öğrenmeyi ve öğretmeyi esas alarak kendini yenileyen, 
insan kaynağının gelişmesini sağlayan, düşünebilen, öğretmen, uzman ve akademisyenler 
yetiştirmek olduğu belirtildi. Eleştirel olarak yeniliklere açık, yeniliklere yön verebilen, 
gelecek kaygılarından uzak, kendisiyle barışık bir toplum yetiştirmek, eğitim teorileri ve 
uygulamaları geliştiren, bilimsel araştırma faaliyetleri ve eğitim hizmetleri yüksek nitelikli 
personel yetiştirmektir. ulusal ve uluslararası düzeyde kurulan işbirliği. Atatürk ilke ve 
inkılaplarına bağlılık, vatanını ve yurttaşlarını seven, sanat ruhu taşıyan, edebî eserler 
meydana getiren ve edebiyatı seven uzmanlar yetiştirmek fakültenin hedefleri arasındadır. 
 
Makalede, Türk eğitim sistemini karakterize eden unsurlar, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin çıkarımları, eğitimcilerin yükseköğretim kurumunun 
gereksinimlerine karşı sorumlulukları ve eğitimcilerin sorumlulukları anlatılmaktadır. 
öğrencilerin kendileri, eğitimciler (öğretmenler) arasında uygulanan ölçme ve değerlendirme 
ölçütlerinin eğitim ve öğretimin kalitesindeki rolü tartışılır. 
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Eğitim hangi biçimde amaca yönelik olarak tasarlanmıştır? Eğitim Fakültesinde okutulan 
konular araştırma düzeyine getirilerek soruya cevap verilir. 
 
Anahtar Kelimeler: Türk eğitim sistemi, modernleşme, ikili anlaşmalar, değişim 
protokolleri, çift diploma programı, derecelendirme. 

*** 
Modernızatıon of the turkısh educatıon system 

maın ınstructıons 
(Gazi University Faculty of Education's  

advanced research experience) 
ABSTRACT 
In the article, the elements that characterize the Turkish education system, the conclusions of 
Gazi University Faculty of Education undergraduate and graduate students, the 
responsibilities of educators to the needs of higher education institutions and the 
responsibilities of educators are explained. The role of measurement and evaluation criteria 
applied among students themselves and educators (teachers) in the quality of education and 
training is discussed. 
 
It is stated that there are 206 universities and academies in Turkey. 131 of them are state 
universities (10 technical, 1 high technology institute and 2 art universities, National Defense 
University and Police Academy) and 75 are foundation universities. In addition to state 
educational institutions, there are also 5 vocational schools. There are 60 universities in 
Istanbul, 23 universities in Ankara, 9 universities in İzmir, 5 universities in Antalya and 
Konya, and 4 universities in Kayseri, Mersin and Gaziantep. 
 
It should be noted that Azerbaijani universities have working cooperative relations with a 
number of Turkish universities and one of these educational institutions is Gazi University 
located in Ankara. ADPU implements bilateral agreements, exchange protocols and double 
degree program with foreign universities with which it cooperates within the scope of active 
protocols. Partnerships are conducted in three ways: a) based on an application from any 
university or organization to ADPU, b) based on ADPU's application to any university or 
organization, c) based on the implementation of government programs. In any case, the 
development of relationships is based on mutual discussions and the definition of 
perspectives. Currently, Azerbaijan has cooperative relations with 14 universities of 
Turkestan, including Gazi and Hajettepe universities, whose diplomas are recognized in 
Azerbaijan. 
 
Educational loads in Turkish universities are provided in a standard way. The weekly course 
load of an ordinary teacher without a scientific diploma is 12 hours. That makes 168 hours (14 
weeks x 12 hours) in half a year and 336 hours in a year. 
 
The course load of teachers who are faculty members, namely head teachers, associate 
professors and professors, is 2 hours less than the course load of a regular teacher, that is, 10 
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hours instead of 12 hours. This translates to 140 hours (14x10) in six months, 280 hours of 
training per year. 
 
All teachers at Turkish universities can take 20 additional hours of lessons on weekdays. This 
is 32 hours (12+20) per week for a regular teacher and 30 hours (10+20) per week for senior 
teachers, associate professors and professors. 
 
However, special attention should be paid to this. The teachers we call faculty members 
(senior teachers, associate professors and professors) cannot take an additional 20 hours, it is 
not compulsory. The only exception is if the dean can give 5 additional hours in turn if 
necessary, in which case the teacher has no right to refuse. 
 
In the Turkish education system, there is secondary education or secondary education, where 
the teacher can take up to 20 additional lessons. The salary for each hour of secondary 
education is 2 and 3 times higher than for day education. For example, if 50 TL is paid for 
each hour of daytime classes, 100 or 150 TL is paid for each hour of secondary education. 
 
The weekly course load of department heads, vice deans and vice-rectors is 5 hours. However, 
these teachers can take an additional 5 hours and a maximum of 20 hours. 
The dean and the rector do not have a weekly course load. However, they can also take 
weekly lessons not exceeding 20 hours. 
 
With secondary education, the maximum workload can be 50-52 hours, set as 32 hours for 
daytime education and 20 hours for secondary education. 
 
Regardless of their duties and academic degrees, teachers are not paid because classes are not 
held during the leave period. If there is an additional course only for postgraduate students 
and this course is held on vacation, it can be increased to a maximum of 18 hours. Interclass 
examinations (collegiums) are at the discretion of the teachers. Inter-class exams also have an 
impact on the increase in teacher salaries. Provide students with additional homework, 
freelance work, etc. it depends on the teacher himself, that is, the teacher may or may not 
assign such tasks to the student. 
 
Measurement and evaluation departments are located in pedagogy faculties. Assessment is 
only for those who want to be teachers. Teaching methods differ for each course. 
 
Gazi University, one of the first major universities in Turkey, is the most well-known and 
popular university in the country for its teaching method and is also one of the most preferred 
universities by Azerbaijani youth to pursue the next diploma. It was among the top ten in the 
list of Turkey's top 50 universities in 2018. It is known as one of the universities that accept 
the most foreign students. He teaches Turkish and English. 
It was founded in 1926 by Mustafa Kemal Atatürk. It is the first higher education institution 
in the country to train teachers. The university started its activities under the name of "Gazi 
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Education Institute". It has been called "Gazi University" since 1982. There are 42 thousand 
students. 
 
Maintaining its place among the "top 5 universities in Turkey" according to its academic 
indicators, Gazi University was also among the "top 500 universities in the world" in the 
world university rankings. 
 
The campus of the rectorate, where faculties and colleges are concentrated, is located in 
Ankara. The faculties and colleges are located in the central areas of the city, including 
Beşevler, Maltepe, Emek, Gölbaşı and Ostim, the main building of the university is in 
Beşevler. It covers an area of about 450,000 square meters. 
 
The aim is to inform about universal criteria, to participate in international competition and to 
apply the results for the benefit of the world. Research-oriented studies are preferred at the 
university. The main purpose is to conduct independent and competitive research in different 
fields in the international arena and to publish the articles of scientists in journals with high 
Impact Factor. The university is also an arts and cultural center. Many events are held here 
throughout the year, from music to theater, from painting to sculpture, from scientific 
meetings to spring parties. 
 
In the article, it is pointed out that the Faculty of Education, which is the subject of research, 
is one of the most prestigious faculties of the university. It was stated that the main purpose of 
the activity of the faculty is to train teachers, experts and academics who are committed to the 
basic principles of the Republic of Turkey, who renew themselves on the basis of learning and 
teaching, who provide the development of human resources, who can think. To raise a society 
that is critically open to innovations, able to direct innovations, away from future concerns, at 
peace with itself, to develop educational theories and practices, and to train highly qualified 
personnel with scientific research activities and educational services. Cooperation established 
at national and international level. It is among the goals of the faculty to train experts who are 
devoted to Atatürk's principles and reforms, who love their homeland and their citizens, who 
have the spirit of art, who create literary works and who love literature. 
 
In the article, the elements that characterize the Turkish education system, the conclusions of 
Gazi University Faculty of Education undergraduate and graduate students, the 
responsibilities of educators to the needs of higher education institutions and the 
responsibilities of educators are explained. The role of measurement and evaluation criteria 
applied among students themselves and educators (teachers) in the quality of education and 
training is discussed. 
 
In what form is the training purpose-designed? The subjects taught in the Faculty of 
Education are brought to the level of research and the question is answered. 
Keywords: Turkish education system, modernization, bilateral agreements, exchange 
protocols, dual degree program, rating. 
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1. GİRİŞ 
Məqalədə Türkiyə təhsil sistemini səciyyələndirən cəhətlərdən, Qazi universiteti Təhsil 
fakültəsi bakalavriatlarının və magistrantlarının biliklərə yiyələnmələri qənaətlərindən, ali 
təhsil müəssisəsində təhsil verənlərin tələblərə, eləcə də təhsil alanların özlərinə cavabdehlik 
borclarından, öyrətim görəviləri (müəllimlər) arasında tətbiq olunan dəyərləndirmə və 
qiymətləndirmə meyarlarının təhsilin və tədrisin keyfiyyətində önəmli rolundan bəhs olunur. 
Qeyd olunur ki, Türkiyədə 206 universitet və akademiya mövcuddur. Onlardan 131-i dövlət 
(10 texniki, 1 Yüksək Texnologiyalar institutu və 2 incəsənət universiteti ilə yanaşı Milli 
Müdafiə universiteti və Polis Akademiyası) və 75-i özəl universitetdir. Dövlət təhsil 
müəssisələrindən əlavə 5 peşə ali məktəbi də var. Say etibarı ilə İstanbulda 60, Ankarada 23, 
İzmirdə 9, Antalıyada və Konyada 5, Kayseri, Mərsin və Qaziantep şəhərlərində 4 universitet 
yerləşir.  

Azərbaycan universitetlərinin Türkiyənin bir sıra universitetləıri ilə işlək əməkdaşlıq əlaqələri 
olduğu diqqətə çatdırılır ki, belə təhsil müəssisələrindən biri də Ankarada yerləşən Qazi 
universitetidir. ADPU aktiv protokollar üzrə əməkdaşlıq etdiyi xarici universitetlərlə ikitərəfli 
müqavilələr, mübadilə protokolları, eləcə də ikili diplom proqramı icra edir. Tərəfdaşlıqlar üç 
formada həyata keçirilir: a) Hər hansı universitet və ya təşkilatın ADPU-ya müraciəti 
əsasında, b) ADPU-nun hər hansı universitet və ya təşkilata müraciəti əsasında, c) dövlət 
proqramlarının icrası əsasında. Bütün hallarda əlaqələrin inkişaf yolu qarşılıqlı 
müzakirələrdən və perspektivlərin müəyyənləşdirilməsindən keçir.  Hazırda Azərbaycanın 
Türkitənin 14 universiteti ilə əməkdaşlıq əlaqələri var ki, Azərbaycanda diplomları tanınan 
Qazi və Hacəttəpə universitetləri də bu sıradadır.  

Türkiyə universitetlərində dərs yükləri standart qaydada verilir. Elmi dərəcəsi olmayan sıravi 
müəllimin həftəlik dərs yükü 12 saatdır. Bu, yarım il ərzində (14 həftə x 12 saat) 168 saat, il 
ərzində 336 saat edir. 

Fakültə üzvü olan müəllimlərin, başqa sözlə, baş müəllim, dosent və professorun dərs yükü 
sıravi müəllimin dərs yükündən 2 saat azdır, başqa sözlə, 12 deyil, 10 saatdır. Bu, yarım il 
üçün 140 saat (14x10), illik 280 saat dərs yükü deməkdir. 

Türkiyə universitetlərində bütün müəllimlər həftə ərzində 20 saat əlavə dərs götürə bilərlər. 
Bu, sıravi müəllim üçün bir həftədə (12+20) 32 saat, baş müəllim, dosent və professor üçün 
bir isə həftədə (10+20) 30 saat dərs edir.  

Amma bu da xüsusi qeyd edilməlidir ki. fakültə üzvü adlandırdığımız müəllimlər (baş 
müəllim, dosent və professor) əlavə 20 saatı götürməyə də bilər, bu, məcburi deyil. İstisna hal 
kimi yalnız bu var ki, zəruri ehtiyac duyulduqda dekan əmrlə 5 saat əlavə dərs verə bilər ki, 
belə olan halda müəllimin imtina etmək haqqı yoxdur.  

Türkiyə təhsil sistemində ikinci təhsil, yaxud axşam təhsili deyilən təhsil var ki müəllim 
buradan da əlavə 20 saata qədər dərs götürə bilər. İkinci təhsilin hər saatına verilən məvacib 
gündüz təhsilindən 2 və 3 dəfə artıq olur. Məsələn, gündüz dərslərinin hər saatına 50 TL 
məvacib verilirsə, ikinci təhsilin hər saatına 100, yaxud 150 TL verilir. 
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Kafedra müdirləri, dekan müavinləri və prorektorların həftəlik dərs yükü 5 saatdır. Ancaq bu 
müəllimlər də 5 saatdan əlavə və maksimum 20 saat dərs götürə bilərlər.   

Dekan və rektorun həftəlik dərs yükü yoxdur. Lakin onlar da həftəlik dərs saatı götürə bilərlər 
ki, bu hədd maksimum 20 saatdan artıq ola bilməz.  

Maksimim dərs yükü ikinci təhsillə birgə 50-52 saat ola bilər ki, bu, gündüz təhsili üçün 32 
saat, axşam təhsili üçün 20 saat müəyyən edilir.  

Məzuniyyət müddətində dərs keçilmədiyi üçün vəzifəsindən və elmi dərəcəsindən asılı 
olmayaraq müəllimlərə məvacib verilmir. Yalnız magistrantlar üçün əlavə dərs saatı varsa və 
bu dərs tətil müddətində keçirilirsə, maksimum 18 saata qədər mümkündür. Dərsarası 
imtahanlar (kollekviumlar) müəllimlərin ixtiyarında olur. Dərsarası imtahanların da müəllimin 
məvacibinin artmasına təsiri olur. Tələbələrə əlavə tapşırıqlar, sərbəst işlər və s. müəllimin 
özündən asılıdır, yəni müəllim tələbəyə bu kimi işləri verə də bilər, verməyə də bilər.  

Türkiyənin ilk böyük universitetlərindən olan Qazi universiteti ölkənin ən tanınan və öz tədris 
metodu ilə populyar, həmçinin azərbaycanlı gənclərin öz növbəti tədris dərəcəsini davam 
etdirmək üçün ən çox seçim etdikləri universitetlərdəndir. 2018-ci ilin məlumatına görə, 
Türkiyənin ən yaxşı 50 universiteti siyahısında ilk onluqda yer alıb. Ən çox əcnəbi tələbə 
qəbul edən universitetlərdən biri kimi tanınır. Türk dilində və ingilis dilində təhsil verir. 

Əsası 1926-cı ildə Mustafa Kamal Atatürk tərəfindən qoyulub. Ölkədə müəllim kadrları 
yetişdirən ilk ali təhsil müəssisəsidir. Universitet “Qazi Təhsil İnstitutu” adı ilə fəaliyyətə 
başlayıb. 1982-ci ildən “Qazi Universiteti” adlanır. 42 min tələbəsi var. 

Akademik göstəricilərinə görə “Türkiyənin ən yaxşı ilk 5 universiteti” sırasında öz yerini 
qoruyan Qazi Universiteti dünya universitetləri sıralanmasında da “Dünyanın ən yaxşı ilk 500 
universiteti” arasında yer alıb. 

Universitetdə 39 fakultə fəaliyyət göstərir (Texniki Təhsil fakültəsi, Tibbi məktəb, Təhsil 
fakültəsi, Elm fakültəsi, Ədəbiyyat fakültəsi, Hüquq fakultəsi, Mühəndislik fakültəsi, 
Memarlıq fakültəsi, Əczaçılıq fakültəsi, Stomatologiya fakültəsi, Təsviri sənət fakültəsi, 
Sənaye Sənətləri Təhsil fakültəsi, İqtisadiyyat və İdarəetmə fakültəsi, Ünsiyyət fakültəsi, 
Sağlamlıq Elmləri fakültəsi, İncəsənət və dizayn fakültəsi, Texnologiya fakültəsi, Turizm 
fakültəsi, Polatlı İncəsənət və Elmlər fakültəsi, Dövlət Konservatoriyası). Universitetin daxili 
kampusunda tələbə üçün lazım olan hər nəsnə var (Açıq İdman və Axtarış Qurtarma Mərkəzi 
(GÜDAK), Rəqs Qrupu, Musiqi Dərnəyi, Türk Dünyası Kültür Dərnəyi, Teatr Klubu, 
Ümidlər Binası Klubu, Maneəsiz Qazi Klubu, İcma Könüllüləri Klubu, Amerikan Futbol 
Klubu, Fan Klubu, Xalq Rəqsləri Qrupu, Şahmat Klubu).  

Fakültə və kolleclərin cəmləşdiyi rektorluq şəhərciyi Ankarada yerləşir. Fakültələr və 
kolleclər şəhərin mərkəzi hissələrində, o cümlədən Beşevler, Maltepe, Emek, Gölbaşı və 
Ostimdə, universitetin əsas binası Beşevlerdədir. Təxminən 450 min kvadratmetr sahəni tutur. 
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Qarşıya qoyulan məqsəd universal meyarlar üzrə bilik vermək, beynəlxalq rəqabətdə iştirak 
etmək və nəticələri dünyanın xeyrinə həyata keçirmək fəlsəfəsidir. Universitetdə tədqiqat 
yönümlü araşdırmalara üstünlük verilir. Beynəlxalq arenada fərqli sahələrdə müstəqil və 
rəqabət yönümlü tədqiqatların aparılması, alimlərin yüksək İmpak Faktorlu jurnallarda 
məqalələrlə çıxışları başlıca məqsəd kimi qarşıda durur. Universitet həm də incəsənət və 
mədəniyyət mərkəzidir. Burada il boyu musiqidən teatra, rəssamlıqdan heykəltəraşlığa, elmi 
görüşlərdən yaz şənliklərinə qədər bir çox fəaliyyət növləri təşkil edilir.  
 
Qarşıya qoyulan məqsəd üçün təhsil hansı formada qurulub? Sual Təhsil fakültəsində tədris 
olunan fənlər tədqiqat müstəvisinə çıxarılmaqla cavablandırılır.  
  
2. ARAŞDIRMA 
Tədqiqat obyekti götürülən Təhsil fakültəsi universitetin ən hüfuzlu fakültələrindəndir. 
Fakültənin fəaliyyətində başlıca məqsəd Türkiyə Respublikasının təməl prinsiplərinə sadaqət 
nümunəsi göstərən, öyrənmə və öyrətmə, insan resurslarının inkişafı əsasında özünü 
yeniləyən, tənqidi düşünə bilən, yeniliklərə açıq olan, yeniliklərə istiqamət verə bilən 
müəllimlər, ekspert və akademiklər hazırlamaq, gələcək qayğılarından uzaq, özü ilə barışan 
cəmiyyət, milli və beynəlxalq səviyyədə qurulmuş əməkdaşlıqlar sayəsində təhsil 
nəzəriyyələrini və təcrübələrini inkişaf etdirən, yüksək keyfiyyətli elmi tədqiqat fəaliyyəti və 
təhsil xidmətlərini təmin edən kadrlar hazırlamaqdır. Atatürk prinsiplərinə və islahatlarına 
sədaqət, Vətənini və vətəndaşını sevən, bədii ruhlu, ədəbi əsərlər yaradan və ədəbiyyatı sevən 
mütəxəssislər yetişdirilməsi işi fakültənin qarşısında duran məqsədlərdəndir. 
 
Təhsil fakültəsində Təhsilin idarə edilməsi, Təhsildə kurrikulumun inkişafı, Tədris 
texnologiyaları, Pedaqogika şöbəsi, Araşdırma metodları, Tədris texnologiyaları və tədrisin 
idarə edilməsi fənləri tədris edilir.  

 
Təhsilin idarə edilməsi fənninin tədris müddəti 2 ildir. Dərslər Türkiyə türkcəsində tədris 
olunur. Proqramın məzmunu məlumat paketində Təhsil İdarəetmə kafedrası çərçivəsində 
həyata keçirilir. Magistratura proqramı haqqında əsas məlumatlar (məqsəd, hədəf, şərtlər və 
s.) və ətraflı kurs təsvirləri (AKTS, kursun öyrənmə nəticələri və s.) təqdim olunur. 

Təhsil İdarəetmə kafedrasının tarixindən: 
1926-cı ildə Cümhuriyyət elan ediləndən dərhal sonra “Orta Müəllimlər Məktəbi və Maarif 
İnstitutu” yaradılıb. Bu tarixdən etibarən Pedaqogika kafedrası Milli Təhsil Nazirliyi üçün 
müfəttişlərin hazırlanması və digər şöbələrə peşə bilikləri kurslarının tədrisi funksiyasını 
yerinə yetirib. 1926-1982 və 1983-cü illərdə pedaqogika kafedrası şöbələrə bölünmədən bütöv 
universitet üçün fəaliyyət göstərib. Ali təhsil proqramlarının yenidən qurulması və Qazi 
Təhsil İnstitutunun Qazi Təhsil Fakültəsinə çevrilməsindən sonra Təhsil Elmləri Bölməsi və 
şöbə daxilində şöbələr yaradıldı. 
Təhsil İdarəetmə şöbəsi çərçivəsində magistratura və doktorantura proqramları 1980-ci 
ildən sonra, ali təhsil proqramlarının yenidən qurulması və Qazi Təhsil İnstitutunun Qazi 
Təhsil Fakültəsinə çevrilməsindən sonra  yaradılıb. Qazi Təhsil İnstitutunun tərkibində əsasən 
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Pedaqogika şöbəsi adı altında fəaliyyət göstərir. Müfəttişlərin hazırlanması, təhsil institutları 
və peşə kursları üçün müəllim hazırlığı proqramları işi həyata keçirilir.  

Qazi Təhsil İnstitutu Qazi Təhsil Fakültəsinə çevriləndən sonra Təhsil Elmləri şöbəsi olaraq 
təşkil edilib. 1984-cü ildən davam edən Təhsilin İdarəedilməsi Magistratura və EYD 
Doktorantura proqramları 1998-ci ildə yenidən təşkil edilmiş və üç ayrı proqram yaradılıb: 1)  

Təhsilin idarə edilməsi və nəzarəti. Tezisli Magistr Proqramı; 2) Təhsilin idarə edilməsi 
və nəzarəti. Tezissiz Magistratura Proqramı və 3) Təhsilin idarə edilməsi və nəzarəti 
üzrə doktorantura proqramı. 
Bu Proqramlarda təhsil almaq istəyənlərin (istər türk olsun, istər əcnəbi, fərq etməz) Təhsil 
fakültəsində hər hansı proqram üzrə bakalavr dərəcəsinin olması vacib şərtdir. 
Magistratura təhsilinin məzunları ALES imtahanından etibarlı qiymət almaq və kifayət qədər 
ingilis dili biliyinə sahib olmaq şərti ilə Təhsilin İdarə Edilməsi Departamentində 
doktoranturaya qəbul olunmaq üçün müraciət edə bilərlər.  
Bunun üçün 1) Aralıq və ya ara imtahanlara əlavə olaraq, tələbələr yekun imtahanı verir və 
semestrin sonunda layihə işinin qiymətləndirilməsi işi aparılır; 2) Tələbənin müvəffəqiyyəti 
müvafiq kursun əvvəlində elan edilmiş qiymətləndirmə metodu və müvəffəqiyyət meyarları 
ilə qiymətləndirilir; 3) Tələbə məcburi kursları bitirməyə borcludur. O, yenidən uğursuz 
olduğu seçmə fənni keçib yerinə başqa kurs seçə bilər; 4) Aralıq imtahanları, yekun imtahan, 
yaxud dövr sonu layihə işi 100 bal üzərində qiymətləndirilir. Seminar, dissertasiya işi, 
müddətli layihə kursları və bacarıq imtahanı üçün 100 ballıq qiyməti qiymətləndirilir. 
Tələbənin müvafiq kursda uğur qazanması üçün hərf qiyməti ən azı CC olmalıdır; 
Doktorantura və aspirantura proqramlarında isə hərf qiyməti ən azı CB olmalıdır; 5) 
Müvəffəqiyyət balı 25.00-dən aşağı olan tələbə birbaşa (FF) qiymət alaraq həmin kursda 
uğursuz hesab edilir. Müvəffəqiyyət balı 25.00 və yuxarı olan tələbənin uğur qiyməti, sinfin 
ümumi vəziyyəti arifmetik ortalamalar və statistik paylanma nəzərə alınmaqla əmsalları və 
genişlənməsi aşağıda qeyd olunan hərf qiymətlərindən biri ilə qiymətləndirilir. Bu 
qiymətləndirmədən sonra 25.00 və daha yuxarı xam nailiyyət ballarının hərf dərəcəli 
ekvivalentlərinə (FF) sahib olmaq mümkündür. 
Proqramı uğurla başa vuran məzunlara Təhsilin İdarə Edilməsi üzrə magistr dərəcəsi verilir. 
Magistraturanın məzunları dövlət və özəl sektorlarda təhsil meneceri, təhsil müfəttişi, 
akademik koordinator və s. titullarla işləyə və müxtəlif sektorlarda insan resurslarının idarə 
edilməsi və ixtisasartırma təlimi kimi bölmələrində təlim mütəxəssisləri kimi fəaliyyət göstərə 
bilərlər. Bundan əlavə, onlar ölkəmizdə və xaricdə universitet müəllimi kimi də fəaliyyət 
göstərə bilərlər. 

Qazi Təhsil fakültəsi Türk dili və ədəbiyyatı kafedrasında aşağıdakı fənləri qeyd edə 
bilərik: “Elmi Tədqiqat Metodları və Etika” (elmi tədqiqat metodlarının əsas anlayışları, etik 
prinsiplər, elmi tədqiqat prinsipləri, metod və üsulları, elmi tədqiqatların təklifi mərhələləri. 
Elmi tədqiqatların prinsip və metodlarının tanınması və tədqiqat prosesində onlardan səmərəli 
istifadə edilməsi), “Qədim türk ədəbiyyatı tədrisi”, “Yeni türk ədəbiyyatı tədrisi”, “Türk xalq 
ədəbiyyatı tədrisi”, “Türk dili tədrisi”, “Türk dili tədrisi tarixi”, “Mətnin seçilməsi və 
istifadəsi”, “Qədim türk ədəbiyyatı mətni şərhi”, “Qədim türk ədəbiyyatında janr və 
morfologiya”, “Qədim türk ədəbiyyatının qaynaqları”, “Ədəbiyyat nəzəriyyələri və rəyləri”,  
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İdeya axını: Burada yeni fikirlər, yeni baxışlar, yeni görüşlər müzakirə edilir və son bir ortaq 
məxəcə gəlinir. 

Modernizm və ədəbiyyatın tədrisi fənni:  
Ədəbiyyatşünaslıqda “Sintaksis”, “Türk dilinin qrammatikasında yanaşma problemləri”, 
“Çağdaş türk ləhcələrinin müqayisəli fonologiyası”, “Ədəbiyyat ədəbiyyatının ifa mühiti və 
metodları”, “Ədəbiyyat rəyləri”, “Ənənəvi türk teatrı”, “Türk folklorunun tədqiqi üsulları”, 
“Türk xalq ədəbiyyatı şeiri”, “Türk xalq ədəbiyyatının qaynaqları”, “Türk xalq şeiri və 
rəyləri”, “Türk təsəvvüf ədəbiyyatı rəyləri”, “Türk dili mətn təhlili”, “Türk folklorunun 
tədqiqi metodları (sahə bilgis)”, “Türk xalq ədəbiyyatı şeiri (sahə bilgisi 2)”, “Türk xalq 
ədəbiyyatının qaynaqları (sahə bilgisi 2)”, “Türk xalq şeiri və araşdırmaları (Sahə bilgisi 2)”, 
“Türk təsəvvüf ədəbiyyatına dair rəylər (Sahə bilgisi)”, “Türk dilinin qrammatikası II 
(Mənası)”, “Türk dili seminarı”, “Türk xalq ədəbiyyatı rəyləri”, “Müqayisəli dünya 
ədəbiyyatı”, “Türk Folkloru”, “Türk ədəbiyyatının qaynaqları”, “Türk ədəbiyyatı seminarı”, 
“Mətnin seçimi və istifadəsi” mövzuları tədris olunur. 
Bu tədrisin nəticəsində 1) Türk Dili və Ədəbiyyatı üzrə bakalavr biliklərini təcrübə 
səviyyəsində dərinləşdirə və inkişaf etdirə bilmək; 2) Sahədə əldə etdiyi nəzəri və tətbiqi 
biliklərdən təcrübə səviyyəsində istifadə etməyi bacarmaq; 3) Tədris sahəsi ilə bağlı daxili və 
xarici resurslardan istifadə etməyi bacarmaq; 4) Öyrənilən mövzu ilə bağlı məlumatları 
toplamaq və onu yeni yanaşmalarla qiymətləndirə bilmək; 5) Alınan məlumatlarla yeni 
informasiyalar çıxara bilmək; 6) Sahəyə aid problemləri müəyyənləşdirmək və həll yollarını 
təklif etmək; 7) Sahəyə aid fənlərarası qarşılıqlı əlaqələri dərk etmək və tədqiqatlarda iştirak 
etmək; 8) Sahəyə aid imtahan, tədqiqat və təhsil fəaliyyətlərində texnologiyadan səmərəli 
istifadə edə bilmək; 9) Sahə və sahə tədrisi ilə bağlı metod və üsullardan istifadə edə bilmək; 
10) Sahə ilə bağlı məlumatları daim yeniləyə bilmək. 
 
Təhsil fakültəsində tədris edilən fənlərdən biri də ölçmə və dəyərləndirmə fənnidir.  
Bu sahə üzrə fəaliyyət göstərən kafedranın qarşısında duran başlıca vəzifə Təhsildə Ölçmə və 
Qiymətləndirmə üzrə sahə ekspertləri və akademik heyətin hazırlanmaq, əsas məqsəd təhsil 
sisteminin ehtiyac duyduğu yüksək keyfiyyətli elmi tədqiqat və təkmilləşdirmə fəaliyyətlərini 
həyata keçirməkdir. Bundan əlavə, nəzəri və tətbiqi yönümlü elmi araşdırmalar aparmaq və 
araşdırmaların nəticələrini müvafiq akademik və sosial mühitlə bölüşmək, təhsildə ölçmə və 
qiymətləndirmə sahəsi haqqında maarifləndirmə və məlumat mübadiləsinə yönəlmiş elmi 
görüşlər təşkil etmək, təhsildə ölçmə və qiymətləndirmə sahəsi ilə bağlı milli və beynəlxalq 
layihələr hazırlamaq, magistr proqramının məqsədləri arasında davam edən layihələri 
dəstəkləmək və layihələrin icrasında iştirak etmək, inkişaf etdirən tədqiqatlar aparmaq, 
Təhsildə ölçmə və qiymətləndirmə sahəsi ilə bağlı akademik vahidlər və qeyri-hökumət 
təşkilatları ilə əlaqə və əməkdaşlıq (və s.) da müvafiq kafedranın qarşısındfa duran 
məqsədlərdəndir.  
Dərslərin tədrisi nəticəsində tələbələr aşağıdakıları öğrənmiş olurlar: 1) Ölçmə və 
qiymətləndirmənin əsas anlayışlarını bilir; 2) Ölçmə vasitələrinin inkişafının əsasını təşkil 
edən sınaq nəzəriyyələrini tanıyır; 3) Elmi tədqiqat prosesində riayət edilməli olan etik 
standartları bilir; 4) Quruluşuna və istifadə məqsədinə uyğun olaraq etibarlılıq və faydalılıq 
kimi psixometrik xüsusiyyətlərinə diqqət yetirərək ölçmə vasitələri hazırlayır; 5) Ölçmə 
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vasitələrinin psixometrik xüsusiyyətləri ilə ölçmə vasitələrinin işlənib hazırlanması üçün əsas 
olan test nəzəriyyələri arasında əlaqə qurur; 6) Testin inkişafı və uyğunlaşma mərhələlərini 
izləyərək testlər hazırlayır; 7) Testin hazırlanması və uyğunlaşdırılması prosesi ilə bağlı 
müvafiq statistik üsullardan istifadə edir; 8) Layihələrdə sahə ilə bağlı araşdırmalar aparır; 9) 
Alternativ ölçmə və qiymətləndirmə üsullarını tətbiq edir. Layihələrdə sahə ilə bağlı 
araşdırmalar aparır; 10) Layihə təklifləri verir və tamamlanan layihələr haqqında hesabat 
verir; 11) Tədqiqat probleminə uyğun elmi tədqiqat metod və üsullarını seçir; 12) Kəmiyyət 
tədqiqat məlumatlarının təhlilində istifadə olunan proqram təminatından istifadə edir; 13) 
Psikometrik xüsusiyyətlərinə görə uyğun ölçmə alətini seçir; 14) Testin hazırlanması və elmi 
tədqiqat prosesini etik standartlara uyğunluq baxımından qiymətləndirir; 15) Ölçmə 
vasitələrinin strukturuna və istifadə məqsədinə uyğun psixometrik xassələri müəyyən etmək 
üçün istifadə edilə bilən metodu qiymətləndirir; 16) Ölçmə vasitələrinin uyğunlaşma 
proseslərinin güclü və zəif tərəflərini qiymətləndirir; 17) Sahədə aparılan tədqiqatları elmi 
metod meyarlarına görə qiymətləndirir; 18) Kəmiyyət tədqiqat məlumatlarının təhlilində 
istifadə olunan proqram təminatının nəticələrini şərh edir; 19) İnformasiya-kommunikasiya 
texnologiyaları sahəsində nəzəri və tətbiqlərdən dərslərdə müəyyən səviyyədə istifadə edir; 
20) Müxtəlif ölkələrin təhsil sistemlərini və sistemləri daxilində ölçmə və qiymətləndirmə 
təcrübələrini tənqidi perspektivlə təhlil edir. 

 
Araşdırma metodları fənni: 
Bu fənnin tədrisi zamanı başlıca iş məlumatın əldəedilməsidir. Bunu üçün tədqiqatçı obyekti 
ölçür, dəyərləndirir, öncə məlumat hazırlanır.  
Məlumat toplama formaları və üsulları aşağıdakı kimidir: Sənədə baxış: Hər hansı yazılı və 
ya qeydə alınmış sənəd (kitab, jurnal, reportaj, şəkil, film, tarixi tezis kataloqu, sənəd və s.) 
məlumatların araşdırılaraq toplanması prosesidir. Sənədlər tədqiqatın məqsədlərinə uyğun 
olaraq araşdırılır. Lazımi qeydlər aparılır. Tapıntılar yazılır. Etik qaydalar uyğunluq üçün 
istinadlar göstərilidir. Sənədlərin təhlili, müşahidə, müsahibə və ya bəzi məlumat toplama 
vasitələri (anket, münasibət miqyas, kəşfiyyat inventar, nailiyyət testi və s.) tətbiq edilir və 
toplanır. Məsələn, bu zaman a) Türk dili tədris proqramlarının yoxlanılır və b) Cümhuriyyət 
dövrünün təhsil qanunları araşdırılır. 
Müşahidə prosesi zamanı tədqiqat məqsədi ilə etibarlı və etibarlı müşahidə forması 
hazırlanır. Əldə edilən məlumatlar qeyd olunur və təhlil edilir. Tapılanlar  yazılır və şərh 
edilir. Müəllimin sinifi (auditoriyanı) idarəetmə bacarıqları müşahidə edilir (və s.). 
Müsahibə iştirakçılardan şifahi ünsiyyət vasitəsilə məlumatların toplanması işidir. Üz-üzə, 
səslə, yaxud video zənglər edilməklə götürülür. 
Hər bir iştirakçı ilə ayrıca müsahibə verilə bilər, 
Fokus qrup müzakirəsi də aparıla bilər. Etibarlı və etibarlı müsahibə forması ilə toplanır. Əldə 
edilən məlumatlar qeyd olunur və təhlil edilir. Tapınmış materiallar yazılır və şərh edilir. 
Məsələn: Xarici dillərin tədrisində qarşıya çıxan problemlər haqqında ingilis dili müəllimi ilə 
söhbət edilir. 
Anket iştirakçılardan məlumat toplamaq üçün bir sıra suallardan ibarət tədqiqat vasitəsidir. 
Sorğular nisbətən çox sayda insana əsaslanır, davranış, münasibət, üstünlüklər, fikirlər və 
onların niyyətləri digər üsullardan daha ucuz və sürətlidir. Ölçmə üçün effektiv üsul ola bilir. 
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Sorğunun məzmununda müxtəlif növ suallar ola bilər. Şəxsi məlumat, istəyə bağlı suallar, 
açıq tipli suallar və s. Lakin anket standart məlumat toplama vasitəsi deyildir. 
Ölçü: Standart optimallaşdırılmış məlumat toplama vasitələri ilə məlumatlar toplana bilir. Bu 
vasitələrin məzmunu miqyasın mövzusu ilə bağlıdır. Məsələn: «Demokratik münasibət 
şkalası», şkalanın bütün maddələri bu mövzuya və iştirakçıların rəylərinə uyğundur, iştirak 
statusu müəyyən edilir. (5 = tamamilə razıyam, 4 = razıyam, 3 = qismən razıyam, 2 = razı 
deyiləm, 1 = qətiyyən razı deyiləm). Şkala növlərinə uyğun olaraq məlumatların toplanması 
alətlər və əldə edilən məlumatlar keçərli və etibarlı olmalıdır. Əks halda, araşdırmanın 
nəticələri yalan olacaq (keçərli və etibarlı deyil). 
Bütün məlumat toplama vasitələri (müşahidə forması, müsahibə forması, anket, münasibət 
şkalası, nailiyyət testi s.) keçərlilik və etibarlılıq müəyyən edilməlidir. 
Etibarlılıq - tədqiqatın məqsədinə uyğun məlumatlar toplama qabiliyyətidir. Məsələn: Uğur 
ingilis dilinin uğurunu ölçmək üçün hazırlanır. Test sualları, yalnız dərsin məqsədlərinə 
çatmaq səviyyəsini ölçür. Nailiyyət testinin etibarlılığı, ingilis dili dərsinin məqsədləri ilə 
bağlı verilən suallar müqayisə yolu ilə müəyyən edilir. Etibarlılığın aşağıdakı növləri var: 
a) Məzmun etibarlılığı: Ölçmə vasitəsinin sorğulanması lazım olan bütün maddələr. 
Davranışları əhatə edib-etməməsi ilə bağlıdır. Məsələn: Nailiyyət testinin suallarının dərsin 
məqsədlərini ehtiva etdiyi vəziyyət; b) Quruluş etibarlılığı: Ölçüləcək ölçmə alətinin 
xüsusiyyəti, söhbət onu digər dəyişənlərlə qarışdırmadan ölçə bilməkdən gedir. Məsələn: 
Sinif idarəsi şkalasının sinif idarəetmə prinsiplərinə uyğunluğu baxımından tamlıq vəziyyəti; 
c) Proqnozlaşdırılan etibarlılıq: Qabaqcıl performansla əlaqəli xallar. Proqnozlar üçün əsas 
kimi istifadə edildikdə istifadə olunur; d) Üz etibarlılığı: Test hansı davranışları ölçür. 
Görməkdən gedir. Nümunə: Demokratik münasibət şkalasıdır. Maddələrə ümumi baxışla 
demokratik münasibəti ölçə bilmə vəziyyətidir. 
Sonda nəticə göstərilir: Müvafiq statistik təhlillər təsdiqlənə bilir. Ölçmə alətindən əldə 
edilən etibarlılıq nəticələrin sabitliyi və ya ardıcıllığının ölçüsü təsdiqlənir. Test və ya 
araşdırmanın nəticələri eləcə də onun təkrar istehsal qabiliyyəti izah edilir. 
 
Təhsildə kurrikulumun inkişafı fənni:  
Təhsil müddəti 1 yarımil, 15 həftədir. Dərs saatı 2, distant təhsildə 40 dəqiqədir. Dərsin 
təsviri və məqsədi: Bu dərs tələbələrin peşəkar həyatlarında ehtiyac duyacaqları əsas 
proqramdır. Bu proqram inkişaf konsepsiyası modellərini və proseslərini tanımaq və onlardan 
tədrisdə səmərəli istifadə etmək məqsədi ilə hazırlanıb. Bu mövzuda dərs alan tələbə 1) 
Proqramın hazırlanmasının əsas anlayışlarını bilir; 2) Proqramın hazırlanmasının elmi 
əsaslarını misallarla izah edir; 3) Təhsil proqramlarında dizayn yanaşmalarını başa düşür; 4) 
Təhsildə kurrikulumun inkişaf modellərini müqayisə edir və onların fərqlərini müəyyən edir; 
5) Proqramın hazırlanmasının planlaşdırma proseslərini izah edir; 6) Təhsildə mövqe və hədəf 
yanaşmalarını izah edir; 7) Məna və məzmun seçimi ilə bağlı xüsusiyyətləri izah edir; 8) 
Təhsil statusunun xüsusiyyətlərini və dəyişənlərini izah edir; 9) Qiymətləndirmə proseslərini, 
yanaşmalarını və modellərini izah edir; 10) Proqram dizaynının hazırlanması prosesində baş 
verən prosesləri ardıcıllıqla izah edir; 11) Proqramın hazırlanması ilə bağlı imtahanlar aparır; 
12) Proqramların hazırlanması ilə bağlı proqramlar hazırlayır; 13) Dərsi müvəffəqiyyətlə başa 
vuran tələbənin; a) -Mövcud təhsil və təlim proqramlarını başa düşmək, onlardan tədris, bilik 
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və bacarıqlara sahib olmaq; b) - Müəllim olaraq iş həyatında kurrikulumun inkişaf 
proseslərinə töhfə verməyə hazır olacağı gözlənilir. 
 
Tədris Texnologiyaları fənni:  
Dərs elə belə də adlanır: Tədris Texnologiyaları.  
Dərsin təsviri və məqsədləri: Öyrənmə, öyrətmə, təhsil, kurrikulumun hazırlanması, təhsil və 
təlim texnologiyası, kommunikasiya və vizual ünsiyyət, vizual savad, tədris materialının 
tərtibatı anlayışlarını müəyyən edə bilmək. Tədris avadanlığının seçiminə təsir edən amilləri 
bilmək. Dizayn prinsipləri və elementləri haqqında biliklər. Audio və vizual materiallar və 
alətlər, TV, video, sosial şəbəkə təhsil platformaları və rəqəmsal təhsil məzmununun 
hazırlanması haqqında biliklər. Distant təhsil proqramları üzrə biliklər. Tədris materialları 
planını hazırlamağı və tərtib etməyi bacarmaq. 
Dərsin kvalifikasiyaları və təlim nəticələri: Dərsin sonunda tələbə 1) Öyrənmə, tədris, təhsil, 
kurrikulumun hazırlanması, təhsil və təlim texnologiyası, ünsiyyət və vizual ünsiyyət, vizual 
savad, tədris materialının tərtibatı anlayışlarını müəyyən edir; 2) Tədris avadanlığının 
seçilməsinə təsir edən amilləri bilir; 3) Dizayn prinsiplərini və elementlərini bilir və tətbiq 
edir; 4) Audio və vizual materiallardan və alətlərdən istifadə edir; 5) TV, video, sosial şəbəkə 
təhsil platformalarını tanıyır və istifadə edir; 6) Tədris materialı planını hazırlayır; 7) 
Rəqəmsal və qeyri-rəqəmsal tədris materiallarını tərtib edir; 8) Distant təhsil proqramlarını 
bilir. 

Tədris metodları və texnologiyaları fənni:  
Fənnin tədrisi zamanı mühazirə, sual-cavab, müzakirə, qrup işi, birgə öyrənmə üsullarından 
istifadə olunur.  
Dərsin qaydaları və gözlənilənlər: 1) Dərsə aid hər cür resurs və materiallar LMS-də 
paylaşılır; 2) Dərslə bağlı elanlar ÖYS sistemindən göndərilir. Bu səbəbdən tələbə ÖYS-də 
qeydiyyatdan keçmiş e-poçt ünvanının aktual olduğundan əmin olmalı və tez-tez 
yoxlamalıdır; 3) Tələbədən canlı dərslərdə iştirakı və ayrı-ayrı vaxtlı tədbirlərə diqqət 
yetirməsi tələb olunur.  

Vaxtında təqdim edilməyən işlər son tarixləri olan tədbirlərə qəbul edilməyəcək. Bu səbəbdən 
tələbədən təhsilini son saatlara qədər bitirməsi tövsiyə olunur. 

NƏTİCƏ 
Son olaraq gəlinən qənaət budur ki, Təhsil fakültəsi Qazi universitetinin dünya ali məktəbləri 
sırasında davamlı reytinqə sahiblənməsində özünün inadlı töhfəsini verən fakültələrdəndir. 
Fakültənin fəaliyyətində başlıca məqsəd Türkiyə Respublikasının təməl prinsiplərinə sadaqət 
nümunəsi göstərən, öyrənmək və öyrətmək, tənqidi düşünmək qabiliyyətinə malik, insan 
resurslarının inkişafı əsasında özünü yeniləyən, yeniliklərə açıq olan, yeniliklərə istiqamət 
verə bilən müəllimlər, ekspert və akademiklər hazırlamaq, milli və beynəlxalq səviyyəli 
əməkdaşlıqlar sayəsində təhsil nəzəriyyələrini və təcrübələrini inkişaf etdirən, elmi tədqiqat 
fəaliyyəti və təhsil xidmətləri ilə görk olan kadrlar hazırlamaq işi fakültənin fəaliyyətində əsas 
yeri tutur. Atatürk prinsiplərinə və islahatlarına sədaqət, Vətənini və vətəndaşını sevən, 
ədəbiyyatı sevən, ədəbiyyat  və incəsənət nümunələri yaratmağa qabil mütəxəssislər 
yetişdirilməsi kimi faəliyyət növləri fakültənin qarşısında duran ali məqsədlərdəndir. 
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Məqalədə Təhsil fakültəsi bakalavriatlarının və magistrantlarının biliklərə yiyələnmələri 
qənaətləri, təhsil verənlərin tələblərə, eləcə də təhsil alanların özlərinə cavabdehlik borcları 
müəllimlər arasında tətbiq olunan dəyərləndirmə və qiymətləndirmə meyarlarının təhsilin və 
tədrisin keyfiyyətində önəmli rolu kimi məsələlər də məqalənin məğzində durur. 

Açar sözlər: Türkiyə təhsil sistemi, modernləşmə, ikitərəfli müqavilələr, mübadilə 
protokolları, ikili diplom proqramı, reytinq. 

 
İstinad olunan ədəbiyyat: 

- Şener Büyüköztürk; Ebru Kiliç; Özcan E. Akgün; Şirin Karadeniz; Funda Demirel. 
“Bilimsel Araştırma Yöntemleri”. 31. Baskı. Pegam Akademi 2022;  
- Rıdvan Durak. Araştirma Yöntem Ve Teknikleri Atatürk Üniversitesi Pasinler Meslek 
Yüksekokulu Erzurum 2011; 
- https://edumaster.az>qazi-universiteti 
- https://az.m.vikipedia.org>viki 
- https://qazi.edu.tr 
- https://muallim.edu.az>nevs 
- https://www.trt.net.tr>2017/04/19 
- https://yeniazerbaycan.com>SonX 
- https://turkiyedetehsil.net>unuversi 
 

 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES-III

September 23-25, 2022 28 Ankara Turkey



INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES-III

September 23-25, 2022 29 Ankara Turkey



from the articles that were the subject of the research between 2018-2022 were included in the 
sample. All articles that met the criteria of the research were included in the research by 
typing the keyword "Helfer Skin Tap" into the search engines. When “Helfer Skin Tap 
Technique/Helfer Skin Tap Technique” was typed in search engines, a total of 403 results 
were reached. When the titles of these articles were examined, it was determined that 15 
studies examined the effect of the use of the “Helfer Skin Tap Technique” on intramuscular 
injection. Two of them were not included in the sample of the study because the full text 
could not be reached and 3 of them were not applied to adults. In this context, 10 articles were 
reviewed. In all the studies carried out; It was determined that the Helfer Skin Tap technique 
caused less pain than the standard technique. Conclusion: In all of the studies, it was 
determined that the nurses recommended the Helfer Skin Tap Technique to be preferred over 
the standard technique, since the Helfer Skin Tap technique can be applied easily, reduces 
pain and does not require any cost. 

Keywords: Intramuscular injection, Helfer skin tap technique, adults, pain. 
 
 
GİRİŞ 
IM enjeksiyon günümüzde tedavi amacıyla hemşirelerin sorumluluğunda uygulanan invaziv 
bir girişimdir.(Karaahmetoğlu, 2019) IM enjeksiyonda ilaç derin kas dokusuna verilmektedir. 
(Celik & Khorshid, 2015) IM enjeksiyon uygulaması kompleks ve ciddi komplikasyonlara 
neden olabileceği için hemşirenin anatomi, fizyoloji ve farmakoloji bilgilerini bir arada 
kullanarak uygulamayı en uygun şekilde gerçekleştirmesi gerekmektedir. IM enjeksiyonun 
doğru bir şekilde uygulanmaması bireylerde; ağrı, apse, hematom, anksiyete, damar, kemik ve 
sinir yaralanmaları gibi komplikasyonlara neden olabilmektedir. (Güner, Karaaslan, & Orhun, 
2018; Hopkins & Arias, 2013; Karaahmetoğlu, 2019; Korkmaz, Karagözoğlu, Çeri, & 
Yildirim, 2018).  
IM enjeksiyon ventrogluteal, vastus lateralis, rektus femoris ve deltoid bölge olmak üzere 4 
farklı bölgeden uygulanabilmektedir.(Kaya & Palloş, 2018; Korkmaz et al., 2018) Hangi 
bölgeden enjeksiyon yapılacağına hemşire; BKİ, ilaç miktarı, kas gelişimi, kas oranı gibi bazı 
değişkenleri göz önüne alıp karar vermektedir.(Kaya & Palloş, 2018)  
IM enjeksiyon basit bir uygulama olarak görülmesine rağmen bireylerde ciddi 
komplikasyonlara neden olabilmektedir. Komplikasyonların birçoğunun kaynağında uygun 
tekniğin kullanılmaması ve bilgi eksikliği yer almaktadır. (Al Awaidy, Bawikar, & Duclos, 
2006; Güneş, Zaybak, & Tamsel, 2008)  
Fiziksel ve duygusal açıdan bireyi etkileyen ağrı IM enjeksiyonlarda ciddi bir problemdir ve 
bu problem hasta-hemşire ilişkisini, hasta bakım kalitesini, hasta memnuniyetini 
etkilemektedir.(Çelik & Khorshid, 2012; Hasanpour, Tootoonchi, Aein, & Yadegarfar, 2006) 
İğnenin dokuya girerken oluşturduğu travma, dokuya giriş açısının sabit tutulmaması, bölgeye 
uygun ilaç hacminin seçilmemesi, ilacın içeriği, dokuya verilme hızı, kas gerginliğinin fazla 
olması, hastanın önceki deneyimleri, hasta ile ilişkili psikolojik etmenler ağrıya neden 
olabilmektedir.(Çelik & Khorshid, 2012; Kaya & Palloş, 2018) Hemşireler doğru enjeksiyon 
tekniği ile bireyin enjeksiyona bağlı ağrısını azaltabilmektedir. (Al Awaidy et al., 2006).  
Literatürde enjeksiyona bağlı ağrının azaltılması veya ortadan kaldırılmasına yönelik; 
- Manuel Basınç (Öztürk, Baykara Göçmen, Karadag, & Eyikara, 2017) 
- Hava Kilidi Tekniği,(Alaşar & Çevik, 2021)  
- Shotblocker,(Gurdap & Cengiz, 2022; Sivri Bilgen & Balcı, 2019) 
- Sanal Gerçeklik, (Basak, Demirtas, & Yorubulut, 2021)  
- Palm Stimülatör,(Zengin & Yayan, 2022)  
- Z Tekniği(Alaşar & Çevik, 2021; Heshmatifar et al., 2022),  
- Helfer Skin Tap Tekniği(Karabey & Karagözoğlu, 2021),  
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- Soğuk Uygulama(Bilge et al., 2019; Sivri Bilgen & Balcı, 2019)  
- Basınçlı Ve Hızlı Kas Salınımı Tekniği (Tpr),(Heshmatifar et al., 2022)  
- Dikkati Başka Yöne Çekme Tekniği, (Basak et al., 2021)  
- Lokal Vibrasyon, (Savcı, Özkan, Açıksarı, & Solakoğlu, 2022)  
- Standart Teknik(Alaşar & Çevik, 2021) ile ilgili çalışmalar mevcuttur.  
Yapılan çalışmalar incelendiğinde özellikle bu çalışmaların enjeksiyona bağlı ağrı üzerine 
olduğu belirlenmiştir. (Alaşar & Çevik, 2021; Apaydın & Öztürk, 2021; Gurdap & Cengiz, 
2022; Heshmatifar et al., 2022) Bu derlemede Helfer skin tap tekniğinin intramüsküler 
enjeksiyonda standart tekniğe göre ağrı üzerine etkisini incelenecektir. 
Helfer Skin Tap İşlem Basamakları şu şekildedir; (Helfer, 2021; Karabey & 
Karagözoğlu, 2021; Nirosha, 2021) 
- Hekim istemini kontrol etme.  
- Hastanın kimliğini, ilacın adını, dozunu, uygulama yolunu ve zamanını doğrulama.  
- Hastadan alerjik durumu hakkında bilgi alma.  
- İlacın son kullanma tarihini kontrol etme.  
- El hijyenini sağlama.  
- Cerrahi aseptik tekniği kullanarak ampulden ilacı doğru dozda hazırlama.  
- Hasta kimliğini doğrulama 
- Odanın kapısını kapatma veya yatak başındaki perdeyi çekme  
- İşlem öncesi hastaya tedavinin amacını ve uygulama yolunu açıklama.  
- Ellerini yıkama ve tek kullanımlık eldiven giyme.  
- Hastayı intramüsküler enjeksiyon yapılacak bölge için en uygun olan pozisyona alma  
- Yalnızca enjeksiyon bölgesi açıkta bırakacak şekilde hastanın üzerini örtme. 
- Enjeksiyon bölgesinin tespitini yapma. 
- Enjeksiyon bölgesinin etrafını antiseptikli bir tampon ile ve dairesel hareketlerle, enjeksiyon 
bölgesinin dışına taşarak temizleme, bölgenin kurumasını bekleme.  
- İğne kılıfını çıkarma ve enjektörü aktif elin başparmağı ve işaret parmağı arasında tutma.  
-Hastanın canını incitmeyecek ve enjeksiyon bölgesine temas etmeyecek şekilde, enjeksiyon 
bölgesinin alt kısmına 2 kez vurma. 3. kez vurma işleminde vurma ile senkronize olacak 
şekilde tespiti yapılan bölgeye iğne ile girme. 
- İğne girer girmez, pasif elin baş ve işaret parmağını kullanarak enjektörün alt ucunu tutma 
ve aktif el ile pistonu geri çekerek kan gelip gelmediğini kontrol etme. 
- Aktif el ile pistonu tutarak, ilacı 10sn/ml olacak şekilde enjekte etme.  
- İğneyi geri çekmeden önce 10 sn bekleme.  
- Dördüncü vuruşla birlikte iğneyi, dokuya girilen açı ile düz ve sabit bir şekilde geri çekme.  
- Bölgeye kuru gazlı bez ya da pamuk tampon kullanarak, masaj yapmadan, hafif basınç 
uygulama.  
- Kullanılmış iğnenin kılıfını takmadan, iğneyi kesici delici atık kutusuna atma.  
- Malzemeleri toplayıp hastaya rahat edebileceği bir pozisyon verme.  
- Eldivenleri çıkarma ve el hijyenini sağlama.  
- Uygulamayı kaydetme.  
- Bireyin uygulamaya yanıtını değerlendirme ve kaydetme. 
 
 
 
 
 
 
Tablo 1. Helfer Skin Tap Tekniği ile ilgi kullanılabilecek video kaynaklar; 
Yayınlayan Video kaynağın adı URL 
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Charak 
Clinics 

Helfer (SKIN TAP) technique to 
reduce Vaccine pain in Children - 
demonstrated by Dr. Gaurav Gupta, 

https://www.youtube.com/watch?v
=NnPQpfgLE6s 

Joanne 
Helfer 

Helfer Painless İnjection Technique https://www.youtube.com/shorts/_s
hYw69yKSE 

Joanne 
Helfer 

Joanne Helfer's Painless Injection 
Technique Video 
 

https://www.youtube.com/watch?v
=Pcq_U7-AQEs&t=312s 

 
YÖNTEM 
Google Akademik, Web Of Science, PubMed veri tabanları kullanılarak son 5 yılda (2018-
2022 yılları arası) intramüsküler enjeksiyonda Helfer Skin Tap Tekniğinin, standart tekniğe 
göre ağrı üzerine etkisini inceleyen deneysel/yarı deneysel çalışmalar incelendi. 2018-2022 
tarihleri arasında araştırmaya konu olan makalelerden tam metne ulaşılan çalışmalar 
örnekleme dahil edildi. Tarama motorlarına “Helfer Skin Tap”, anahtar kelimesi taranarak, 
araştırma kriterlerine uygun tüm makaleler araştırmaya dahil edildi. 

Araştırmaya dahil edilme kriterleri; 

-Tam metne ulaşılabilmesi 

-Helfer Skin Tap Tekniğinin, standard tekniğe göre yetişkinlerde intramüsküler enjeksiyonda 
ağrı düzeyi üzerine etkinliğinin incelenmesi 

-2018-2022 yılları arasında yapılmış olması 

-Girişimsel, deneysel/yarı deneysel bir araştırma olması 

Araştırmanın Etik Yönü 
Veri Tabanlarında erişime açık olan çalışmalar, örnekleme dahil edildiği için herhangi bir etik 
kurul iznine gerek duyumadan araştırmanın gerçekleştirildi.   

Verilerin toplanması 
Tarama motorlarında “Helfer Skin Tap Tekniği/Helfer Skin Tap Technique” yazıldığında 
toplam 403 sonuca ulaşıldı. Bu makalelerin başlıkları incelendiğinde 15 araştırmanın “Helfer 
Skin Tap Tekniği” kullanımının standart tekniğe göre intramüsküler enjeksiyonda ağrı üzerine 
etkisini incelediği belirlendi. Bunlardan 2 tanesi tam metne ulaşılamadığı için, 3 tanesi ise 
yetişkinlerde uygulanmasığı için araştırmanın örneklemine dahil edilmedi. Bu kapsamda 10 
makale incelendi. 
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Şekil 1. Araştırma Akış Diyagramı 

BULGULAR 
Tablo 2. İntramüsküler Enjeksiyonda Helfer Skin Tap Tekniğini ağrı üzerine etkisini 
inceleyen son 5 yıldaki araştırmalar 
Yazar 

Yıl 

Makalenin adı Örneklem Sayısı Sonuç 

 

Shajitha, 2
018  

(Shajitha, 
2018) 

A study to assess the 
effectiveness of Helfer 
skin tap technique on 
pain perception 
among patients 
receiving intra 
muscular injection in 
selected hospital at 
Kanyakumari District. 

25 kontrol 

(Standard Teknik) 

25 deney (helfer 
skin tap) 

“Sayısal Ağrı Skalası” kullanılarak 
yapılmıştır. Kas içi enjeksiyon 
uygulanan hastaların ağrı algılama 
düzeyi puan ortalaması deney 
grubunda 2.24, Standard uygulama 
grubunda 5.36 olduğu 
belirlenmiştir. Çalışmanın 
sonucunda, HST tekniğinin ağrı 
algısını azaltmada oldukça etkili 
olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle 
araştırmacı, intramusküler 
enjeksiyon alan hastalarda ağrı 
algısını azaltmak için HST 
tekniğine daha fazla önem 
verilmesi gerektiğini belirtmiştir.  

Khanra ve 
Lenka, 
2018 

(Khanra & 
Lenka, 
2018) 

Helfer Skin Tap 
Technique on Pain 
Associated With 
Intramuscular 
Injection among Adult 
Patients. 

30 kontrol 

(Standard Teknik) 

30 deney (helfer 
skin tap) 

Hastalarda ağrı düzeyini 
değerlendirmek için “Sayısal 
Derecelendirme Ölçeği” 
kullanılmıştır. Yetişkin hastalarda 
kas içi enjeksiyon ile ilişkili ağrının 
azaltılmasında HST tekniğinin, 
Standard teknikten daha etkili 
olduğu belirlenmiştir. 

Dahil edilme 
Senteze dahil edilen araştırmalar (n=10) 

Uygunluk 
araştırma kriterlerini sağlayan ve değerlendirilen araştırmalar (n=10) 

Dışlanan araştırmalar 
Tam metne ulaşılamayan (n=2) Konu dışı olan (n=3) 

Tarama 
Taranan kaynaklar (n=15) 

Konu ile ilişkili olan deneysel/yarı deneysel çalışmaları tespit etme 
15 araştırma  

Tespit etme 
Veri tabanlarının taranmasıyla elde edilen kayıtlar(n=403) 
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Pujari, ve 
ark, 2019  
(Pujari, 
Sajjalashre
e, 
Navanagar
, Natekar, 
& Pateel, 
2019) 

Effectiveness of Skin 
Tap Technique on 
Level of Pain during 
IM Injection among 
Adult Clients in 
Orthopaedic Wards at 
HSK Hospital and 
Research Centre 
Bagalkot, Karnataka 

60 hasta, tek 
grubu 

ön test (Standard 
Teknik)-son test 
(hst) 

  

HST’nin ağrı seviyesini azaltmada 
daha etkili olduğu bulunmuştur. 

Mahato, 
2019 

(Mahato, 
2019) 

Effectiveness of 
Helfer’s Skin Tap 
Technique Versus 
Routine Technique on 
Pain Reduction among 
Patient’s Receiving 
Intramuscular 
Injections. 

60 hasta, tek 
grubu 

ön test (Standard 
Teknik)-son test 
(hst) 

HST tekniğinin hastalarda ağrıda 
önemli bir ölçüde azalmaya neden 
olduğu belirlenmiştir.  

Kaur ve 
ark, 2019  

(Kaur, 
Kaur, & 
Kaur, 
2019) 

An Experimental 
Study to Assess the 
Effectiveness of 
Helfer Skin Tap  
Technique on 
Procedural Pain 
among Patients in 
Selected Civil 
Hospitals of Punjab 

110 bireye hem 
HST hem de ST 
uygulanmıştır. 

“Sayısal Derecelendirme Ölçeği”, 
“Görsel Analog Skala” ve “Sözel 
Tanımlayıcı Skalalar” 
kullanılmıştır.  HST tekniğinin ağrı 
düzeyinde standart tekniğe göre 
daha az ağrıya neden olduğu 
belirlenmiştir. 

Güven ve 
ark, 2020  
(Güven, 
Küçükakç
a Çelik, & 
Calpbinici, 
2020) 

Effect of Helfer skin 
tap tecnique on pain 
associated with 
intramuscular 
injection among adult: 
A randomized 
controlled study 

50 deney 
(standard Teknik) 

50 kontrol (Helfer 
Skin Tap) 

HST tekniğinin IM enjeksiyona 
bağlı ağrı üzerinde etkili olduğu 
belirlenmiştir. 

Rautela ve 
ark, 2020  
(Rautela, 
Thomas, & 
Rita, 2020) 

A True Experimental 
Study to Assess the 
Effectiveness of 
Helfer Skin Tap 
Technique on the 
Level of Pain during 
Intramuscular 
Injection of Tetanus 
Toxoid among 
Antenatal Mothers in 
a selected Hospital of 
Delhi. 

30 kontrol 

(Standard Teknik) 

30 deney (helfer 
skin tap) 

Deney grubunun ortalama ağrı 
puanının 1.13 ±1.11 olduğu, 
kontrol grubunun 4.23±2.01 
olduğunu belirlenmiştir. HST 
tekniğinin kas içi enjeksiyon 
sırasında ağrı düzeyini azaltmada 
etkili olduğu belirlenmiştir. 

Dimpleshr
ee ve ark, 
2020  

Effectiveness of helfer 
skin tap technique on 
pain experience 

30 deney 
(standard Teknik) 

“McCAFFERY 0-10” “Sayısal 
Ağrı Skalası” kullanılmıştır. HST 
tekniğini kullandıktan sonra ağrı 
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(Dimpleshr
ee, 
Ramasamb
asivan, 
Mahariba, 
& Princy, 
2020) 

among the patients 
receiving 
intramuscular 
injection 

30 kontrol (Helfer 
Skin Tap) 

deneyiminde belirgin bir azalma 
olduğu belirlenmiştir.  

Karabey 
ve 
Karagözoğ
lu, 2021 
(Karabey 
& 
Karagözoğ
lu, 2021) 

The Effect of Helfer 
Skin Tap Technique 
and ShotBlocker 
Application on Pain in 
Deltoid Muscle 
Injection 

40 kontrol 

(standart Teknik) 

40 deney (helfer 
skin tap) 

40 deney 
(ShotBlocker) 

Bireylerin kas içi enjeksiyon 
uygulamasında HST tekniğinin ağrı 
kontrolünde standart uygulamaya 
göre daha başarılı olduğu sonucuna 
varılmıştır. ShotBlocker 
kullanımının ise hem standard 
teknik, hemde Helfer Skin Tap 
tekniğine göre ağrıyı azaltmada 
daha etkiili olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. 

 
  

Helfer, 
2021 

(Helfer, 
2021) 

Painless injections: 
Helfer skin tap 
technique 

74 hasta 74 hastanın %96'sı HST yöntemini 
daha az ağrılı bulduğu 
belirlenmiştir.  Hiçbir hasta standart 
tekniği daha az ağrılı olarak 
algılamamıştır. Hastaların %88'i 
ciltle vurma tekniğini tamamen 
ağrısız olduğunu belirtmiştir. HST 
Tekniğinin yetişkin hastalarda 
enjeksiyon ağrısını azaltmak için 
yararlı bir yöntem olduğu 
belirlenmiştir. 

 
Yetişkinlerde intramüsküler enjeksiyon uygulamalarında “Helfer skin tap tekniğinin” ağrı 
üzerine etkisini inceleyen standart teknik ile karşılaştırma yapılan çalışmalar incelendiğinde; 
Helfer Skin Tap tekniğinin standart tekniğe göre daha az ağrıya neden olduğu belirlendi. 
(Tablo 2) 
SONUÇ ve ÖNERİLER 
Araştırmalar incelendiğinde Helfer Skin Tap tekniğinin, standart tekniğe göre daha az ağrıya 
neden olduğu belirlendi.  
Helfer Skin Tap tekniğinin kolayca uygulanabilecek olması, ağrıyı azaltması ve herhangi bir 
maliyet gerektirmemesi nedeniyle hemşireler tarafından Helfer Skin Tap Tekniğini standart 
tekniğe göre daha fazla tercih etmelerini önerilir. 
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ÖZET 

Günümüzde çeşitli amaçlarla veri işleme ve veri depolama sistemlerine yönelik artan talep, 
veri merkezi sektöründe önemli bir büyümeyi tetiklemiştir. Enerji maliyetlerindeki artış, 
büyüyen veri merkezlerinin işletme maliyetlerini doğrudan etkilediğinden, veri merkezlerinde 
enerji verimliliği önemli bir konu haline gelmiştir. İşletim maliyetlerini ve soğutma enerjisi 
kullanımını azaltmak için veri merkezi tasarımcıları veya uzmanları çeşitli karmaşık soğutma 
çözümlerini uygulamaya çalışmaktadır. Mevcut enerji verimli veri merkezlerinin çoğu, veri 
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merkezi endüstrisinde büyüyen bir trend olan muhafaza çözümlerini kullanır ve bu alandaki 
en popüler uygulamalardan biri soğuk koridor muhafaza çözümüdür. 

Yaklaşık on yıl öncesine kadar Türkiye'de kurulan çoğu veri merkezi, tüm alanı soğutma 
yöntemini kullanmaktadır. Bu doğal olarak yüksek enerji tüketimine ve hatta yüksek karbon 
emisyonlarına yol açmaktadır. Halihazırda yüksek enerji tüketen ve ısı üreten veri 
merkezlerindeki tüm cihazların soğutma tüketiminin en aza indirilmesi, ekonomik ve çevresel 
nedenlerle vazgeçilmez bir gerekliliktir. Bu çalışma, bu geleneksel veri merkezlerinin 
soğutma tasarımını tamamen değiştirecek, enerji tüketimini ve hatta karbondioksit 
emisyonlarını azaltacak bir soğuk koridor muhafaza tasarımına geçiş sürecini sunmayı 
amaçlamaktadır. Bu çalışmada sunulan yeniden tasarım süreci ve uygulama planının hem 
şirketlere finansal kazanç sağlaması hem de iklim değişikliği ve sürdürülebilir enerji ile 
mücadelede ülke için pozitif değer yaratması beklenmektedir. Aynı zamanda önerilen geçiş ve 
yeniden tasarım süreci özel bir bankanın veri merkezi altyapısında uygulanmıştır. Takip eden 
yılda bankanın enerji tüketiminde ve hatta karbon emisyonlarında önemli bir azalma 
gözlemlendi. Aynı zamanda, geleneksel veri merkezlerinin yeniden tasarımı, kuruluşların 
üretkenliğini yaklaşık %25 oranında artırılabilen ve aynı zamanda çevreye ve ülkeye büyük 
değer sağlayan olumlu etkilere sahip olacağı değerlendirilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Veri Merkezi, Yeniden Tasarım, Soğutma, Soğuk Koridor Muhafazası, 
Enerji Tüketimi, Verimlilik 

 

ABSTRACT 

Today, the increasing demand for data processing and data storage systems for various 
purposes has triggered significant growth in the data center industry. As the increase in 
energy costs directly affects the operating costs of growing data centers, energy efficiency of 
data centers has become an important issue. To reduce operating costs and cooling energy 
use, data center designers are trying to implement a variety of complex cooling solutions. 
Most current energy efficient data centers use containment solutions, which is a growing trend 
in the data center industry, and one of the most popular applications in this field is the cold 
aisle containment solution. 

Most data centers established in Turkey until about ten years ago use the method of cooling 
the entire area. This naturally leads to high energy consumption and even high carbon 
emissions. Minimizing the cooling consumption of all devices in data centers that currently 
consume high energy and generate heat is an indispensable requirement for economic and 
environmental reasons. This study aims to present the transition process to a cold aisle 
enclosure design that will completely change the cooling design of these traditional data 
centers and reduce energy consumption and even carbon dioxide emissions. The redesign 
process and implementation plan presented in this study are expected to both provide 
financial gain to companies and create positive value for the country in the fight against 
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climate change and sustainable energy. At the same time, the proposed transition and redesign 
process has been implemented in a private bank's data center infrastructure. A significant 
reduction in energy consumption and even carbon emissions of the bank was observed in the 
following year. At the same time, the redesign of traditional data centers has been assessed to 
have positive effects, which can increase the productivity of organizations by approximately 
25%, while also providing great value to the environment and the country. 

Keywords: Data Center, Redesign, Cooling, Cold Aisle Containment, Energy Consumption, 
Efficiency 

 

INTRODUCTION 

Today, data centers have become a core infrastructure of organizations or people providing 
remote data services for business, commerce, entertainment and many other needs. The 
increasing demand for data processing and data storage systems combined with simultaneous 
developments in computer and electronics technology has resulted in significant growth in the 
data center industry. Not only the number of data centers, but also the size, area and 
computing density of the data centers has grown. Data centers use a lot of power, which is 
converted into heat. As the number of equipment in a data center facility increases, the heat 
produced in that facility also increases. The term data center cooling refers to the aggregated 
equipment, tools, systems, techniques, and processes that maintain ideal temperature and 
humidity levels in a data center facility. Excessive heat and humidity can damage devices and 
equipment, causing them to malfunction. Even damaged equipment can pose a fire risk and 
other safety issues. Increasing use of data center solutions, on the other hand, makes reliable 
and ideal data center cooling techniques important. 

There are various technologies and designs for data center cooling. The most popular ones are 
air cooling and liquid cooling (Ebrahimi et al., 2014, Zhang et al., 2021). Air-cooling 
technology is the most common cooling method applied in large scale data centers. The main 
advantages of air-cooling technology are simple maintenance and acceptable operation cost 
(Zhang et al., 2021). This technique is realized by the airflow cycle in Terminal Cooling Sub-
System (TCSS), whose cold supply is provided by the computer room air conditioner (CRAC) 
(Zhang et al., 2021). Depending on the equipment densities in data centers, implementations 
of the air-cooling technology is also classified into different branches such as room-level 
cooling, raised-flow design, row-level, rack-level cooling. Each technique is designed in order 
to improve power consumption efficiency. In some situations air-cooling technology can be 
an inefficient cooling method due to the low density and heat dissipation capacity of air. In 
contrast, liquid-cooling is one of the most effective methods at transferring heat away from 
sources and saving total energy consumed compared to air-cooling (Li & Kandlikar, 2015; 
Zhang et al., 2021). Depending on the contact of liquid coolant with the heat source, liquid-
cooling methods are generally divided into indirect and direct liquid-cooling methods.  
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Today, the increase in energy costs directly affects the operating costs of data centers 
(Makwana et al., 2014). To reduce this cost and cooling energy use, data center designers are 
trying to implement diverse complex cooling solutions. Containing the air in a data center is 
seen as an important energy saving strategy for data center optimization (Makwana et al., 
2014). Most current energy efficient data centers use containment solutions which is a 
growing trend in the data center industry. The containment design ensures the separation of 
cold air and hot exhaust air and prevents hot air recirculation and cold air bypass.  Cold aisle 
containment is one of the popular, well-known solutions in this domain.  A cold aisle 
containment system surrounds the cold aisle and allows the rest of the data center to become 
one large hot air return plenum (Niemann et al., 2010). This technique is used to separate the 
hot and cold aisle physically and reduce the mixing of hot and cold air (Sundaralingam et al., 
2013). The cold aisle is created by enclosing ceiling panels and adjacent shelves and doors at 
the end of the aisle. Cold air comes from the perforated floor tiles in front of the cabinets and 
is transmitted to the air intakes of the server equipment. Cold aisle containment provides 
focused cooling at the rack and can typically cool 10 to 15kW heat load per rack (Emerson, 
2010). Cold aisle containment designs provide significant improvements with cost and energy 
savings of up to 40% (Makwana et al., 2014).  

Cold aisle containment systems were not used in data centers established about ten years ago 
in Turkey. The entire white space in the data centers was cooled, which caused high energy 
consumption as well as high carbon emissions resulting from this high consumption. 
According to the studies carried out in Turkey, 0.5 kg of carbon emission occurs in order to 
produce 1 KW/h of energy. It is an essential requirement for economic and environmental 
reasons to minimize the cooling consumption of all routers, servers, switches, storage and 
similar devices in data centers that consume energy and generate heat. This study aims to 
present a transition process to cold aisle containment design that will reduce energy 
consumption and even carbon dioxide emissions by completely changing the cooling design 
of data centers working with the conventional, old design. The proposed redesign process in 
this study will both provide financial gain to companies and create positive value for the 
country for combating climate change and sustainable energy. 

 

METHOD 

The proposed redesign model consists of three phases: (1) discovery, (2) planning and design 
and (3) production and implementation. 

One of the most important issues is the discovery of data centers, because thousands of PB 
data and GB/s of network traffic that are currently processed live in these data centers are 
processed and routed both internationally and nationally. A layout plan is first received from 
the customer on AutoCad during exploration and then the plan is measured exactly and turned 
into a real plan as illustrated in Figure 1. All fine details are carefully considered for the 
existing system, which will be suspended from the ceiling with steel ropes. 
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In the planning and design phase, according to the data obtained during the discovery, a 
redesign is made according to the new structure together with the fire and mechanical 
responsibilities of the data center. Everything is recalculated as if a new data center is being 
built.  

In the production and implementation phase, after the agreement on the plan and design is 
reached, the production phase is started according to the standards suitable for the data center. 
Installation will be done by experts specializing in live data centers with Tier standards, 
paying maximum attention to the data, energy and dust rates in the area. 

  

Figure 1: Redesign and Plan of Data Center by 3D Drawing 

The following operations and transition plan will be followed in the redesign of a data center: 

● The cold air flow directions of all devices and also air flows under the flooring 
in the data center are determined. According to these air corridors, the directions of all 
devices are removed and placed again. 
● Technical drawings and AutoCad drawings are checked one by one and made 
equal. In the settlement plans, it is absolutely necessary to make a visual exploration, 
otherwise unpredictable problems may arise. 
● Fire extinguishing systems and scenarios are examined. In the case of a gas 
system, the nozzles must be extended into the corridor. In Watermist extinguishing 
systems, all covers of the system must be produced in a way that can be opened during 
fire. 
● Earthquake scenarios are examined. Considering the oscillation that may occur 
during an earthquake, appropriate tensioning and oscillation is provided. 
● Emergency scenarios are recreated according to the new infrastructure. 
● Cooling structures are analyzed for real savings of the system.  
● All measurements are completed before the application, otherwise a 
measurable structure is established. 
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● Finally, all tests are done for the new infrastructure while the data center is 
running. 
 

RESULTS 

The proposed model was implemented in the redesign of a private bank’s data center in 
Turkey in 2020; the results and benefits were examined in the following year. The existing 
infrastructure was completely discovered and analyzed for the redesign. The determined 
zones in the data center are prepared for new design as shown in Figure 2. Instead of cooling 
the entire raised floor, only the zones are cooled. The transition to cold aisle containment 
design was terminated in August 2020 with the fine tuning (air conditioning shutdown, 
prevention of air leaks etc.) in all zones of the data center. As shown in Figure 3, a significant 
decrease in energy consumption was observed in the following year. At the end of the 
transition period, it has been observed that 501,000 kg of carbon emissions per year are 
prevented and 1,002,000 kWh of energy is saved. 

Power Usage Efficiency (PUE) and Data Center Infrastructure Efficiency (DCIE) are widely 
accepted benchmarking standards to help experts determine the energy efficiency of data 
centers and monitor the impact of efficiency efforts. Table 1 shows the level of efficiency 
degrees for PUE and DCIE. As indicated in Figures 4 and 5, the results of cold aisle 
containment implementation showed an incremental growth in the level of efficiency in the 
following year. 

 

   

(a) 
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(b) 

 

(c) 

Figure 2: Redesign Operations in the Data Center 

 

 

Figure 3: System and Air Conditioning Energy Consumption (kWh) of the Bank 

 

 

Figure 4: Power Usage Effectiveness (PUE) of Data Center 
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Figure 5: Data Center Infrastructure Efficiency (DCIE) of Data Center 

Table 1: Level of Efficiency for PUE and DCIE  
PUE DCIE Level of Efficiency 
3.0 33% Very Inefficient 
2.5 40% Inefficient 
2.0 50% Average 
1.5 67% Efficient 
1.2 83% Very Efficient 

 

Furthermore, as mentioned the organization saved a total of 1,002,000 kWh in the first year 
after switching to cold aisle containment design which means a significant financial gain. As 
indicated in Table 2, more substantial gains are foreseen in the long run. 

 

Table 2: Level of Efficiency for PUE and DCIE  
 kWh Use Power Cost (1kWh = 1,25 TL) 

1 Year Savings 1,002,000  930.858 TL 

5 Year Savings 5,010,000 6.262.500 TL 

10 Year Savings 10,020,000  12.525.000 TL 

 

Currently, approximately 132 million tons of CO2eq is produced for electricity in Turkey, 
polluting the environment. According to the calculated emission coefficient, almost 1/2 kg of 
carbon dioxide is produced for only 1 kWh of electricity. Therefore, it will be possible to 
reduce carbon emissions close to 1/2 kg for every 1 kWh that electricity consumption can 
reduce or that it can produce from renewable sources such as solar and wind. With the new 
design of the data center, the organization has prevented 501,000 kg carbon emission 
(1,002,000 kWh x 0.5 kg CO2) annually. 
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CONCLUSION 

This study presents a transition process to a cold aisle containment design for a live data 
center. The process focuses on mainly reducing energy consumption as well as carbon dioxide 
emissions. The proposed redesign process model was implemented in a bank's data center and 
the results were observed in the following year. The redesign plan ensures for non-standard 
and modular cold aisle containment technology; which means that the cold aisle zone in new 
infrastructure can be easily expanded or shrunk as they wish. Since it is tailor-made, it is 
suitable and applicable to all data centers. In addition, this redesign of traditional, legacy data 
centers has positive effects on organizations' productivity that can be increased by 
approximately 25%, and also provide great value to the environment and country. 
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ABSTRACT 
Footwear-formed containers made of earthenware clay, ceramics, and various other materials 
can be found in a variety of regions, including Anatolia, though they are not common. 
Although they can be classified as ornated, bare, with high or low stocking, the uncertainty of 
their intended use in footwear form has led to a variety of interpretations. As a result, it has 
been established in the literature that footwear-formed rhytons were produced for a variety of 
purposes, including ornamentation, use in libations, and in burial rituals. However, due to the 
size of the rhytons and the fact that some of them are non-ornamented, another interpretation 
of their intended use is possible. 
The first step in transforming footwear into a finished product is to find the appropriate mold 
and, firstly, to remove the stamp that forms the shoe-upper from this mold. Stamp-shaped 
shoe-upper and tread must be assembled again on the same templet during the pre-finishing 
assembly. The information in the foreign literature on the development of templets shows that 
plastic templets replaced wooden templets as the first material used during production, due to 
the transition to mass production and their ability to be used more than once. However, there 
are no written data on how the templets used for special production shoes (such as sandals, 
and flat-heeled shoes) were shaped in today's Anatolia. This leads to the question of whether 
the rhytons with footwear forms unearthed in the archaeological excavations and the templets, 
which are an indispensable part of footwear production, are related. The present study aimed 
to determine whether the rhytons that have survived from centuries ago were used as templets 
and to provide a different perspective on the subject by drawing attention to the interpretation 
that the production of rhytons with footwear forms may have been produced for a purpose 
other than the mentioned forms.  
After a literature review and the examination of rhytons from different periods and 
civilizations in Anatolia, it is believed that the unearthed containers in footwear forms were 
used as templets. The fact that the containers, excluding those used as ornaments due to their 
size and ornamented structures and those thought to be libations due to the holes in their toes, 
are in real foot sizes, especially with non-ornamented structures, and the possibility of their 
conformity to the usage techniques in footwear production support this idea. Furthermore, it is 
possible to say that the ones made in real foot size and ornamented may have been designed 
for a prototype or modeling, if not for templet purposes. 
 
Keywords: Rhyton, Shoe-formed Containers, Shoe Rhytons. 
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Giriş:  

With the passage of humans to settled life, the harmony with civilized life was represented in 
their implements, and these works have persisted until the present day. Archaeological digs 
reveal information about previous life through the discovery of objects composed of materials 
such as glass, metal, and ceramics. This information differs depending on the specific time 
period. Frequent are the types of vessels whose construction accelerated throughout the 
Neolithic period and whose ornamentation and forms changed substantially during the Hittite 
Civilization. During the period known as the "Dark Ages," it was observed that information 
about the use of these instruments or their building methods/purpose was difficult to access. 
In addition to the difficulty of accessing written sources from this period, the compositions of 
the Hittite Period have been replaced by simpler forms and the embellishments on ceramic 
vessels have diminished significantly. 

About the ceramic pots that are the topic of the study, two concepts must be distinguished 
first. Despite the fact that the phrases ceramic "Riton" and "pot" are used interchangeably in 
the reviewed literature, it is acknowledged that they are terminologically distinctIn the written 
literature, the riton is described as a vessel used for filling liquids and widely employed in 
libations (Bittel, 1939:32). However, assuming that every earthen pot made in the shape of a 
shoe is made for the same purpose as the other pots, without having detailed information 
about the tools used in the design and production stages of the footwear, may result in a lack 
of historical information about the evolution of this craft. 

After the designs have been completed, the first step in making the footwear into the final 
product is to locate the proper pattern to be able to remove the stamp that will form the upper. 
After the techniques done to the stamp on the mold (ornament, flap, determining the shares to 
be given in sewing, etc.), the stamp is placed on the upper material to be used and cut, thereby 
revealing the shoe's model. With this upper, the sole is reconstructed on the same last and 
after the assembly process is complete, the sole is extracted from the last and transformed into 
the final product. 

In international sources concerning the development of the molds, which are the first material 
used during production, it has been stated that it should not be viewed as a simple material 
used merely to create the model of the footwear, and that these lasts determine the shoe's 
ergonomics, fashionability, and style. The design of the last is stated to be directly related. 
(Zhang vd., 2012:542; Jing,2006:9; Chen, 1993:34-35). In addition to this information, there 
is information about the development history of molds, including the transition to mass 
production, the replacement of wooden lasts, which were initially preferred due to their 
repeated availability, with plastic tools, and the fact that the earliest dated tool belonged to the 
Romans in 400 B.C.  (Matowi, 2020:2; Jing, 2006:8). In documented sources, there is no 
information regarding the material from which Roman molds were created. However, the 
word for jersey has replaced "shoemaker's last" in the literature. (Clelan,2007:74).  

There is no written information about how the molds used especially for specially produced 
shoes (çarık, yemeni) were shaped in today's Anatolian lands or whether molds were used in 
earlier periods. This situation raises the question of whether there is a connection between the 
footwear recovered during archaeological excavations and the last that are an essential 
component of footwear production and are referred to as the heart of the shoe. The purpose of 
this investigation is to determine whether ancient pots that have survived were used as last. In 
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addition, it is intended to provide a distinct viewpoint on the topic by highlighting the 
possibility that footwear-shaped vessels were manufactured for a purpose other than those 
indicated in the literature. 

The name "Last" for shoe manufacture is derived from the Old English word "Laest," which 
means "footprint" (Jing, 2006:8;). The reason the footprint is used for the last is because 
shoemakers take the foot measurements of the individual whose shoes they will manufacture 
based on the footprint (Zhang vd., 2012:542). Over time, it has been clear that by doing 
numerous mathematical calculations, it is possible to develop last that are suited for foot 
anatomy, foot health, and ergonomics. In consideration of foot health and ergonomics, last are 
mass-produced and used to build a foot profile with the suitable measurements, which may be 
abstract. 

Working Space: 

The study's universe comprises of ceramic vessels, and the sample group consists of 
undecorated and decorated footwear-shaped vessels. 

Material and Method: 

The research was conducted utilizing the Miles-Huberman Model. First, the population and 
sample group were identified, then the data were reduced and coded, and last, the results were 
formatted and validated. 

Findings and Discussion: 

It is conceivable to investigate the footwear-shaped vessels that comprise the study's sample 
population under four basic categories: 

Group 1: Shoe-Formed Decorative Vessels:The first type consists of pots made of ceramic, 
earthenware, metal, or glass that are very small in size and are regarded to have no other 
purpose except as ornaments. In Anatolia, it is possible to encounter similar vessels in every 
age after the academic unstoneware period. The majority of objects, particularly those made 
of earthenware, are painted and colored. (Photo 1). 
 
Group 2: Ritons including Footwear Forms:Libation, which is referenced to as "Bibru" in 
Hittite inscriptions (Akdoan, 2020: 225), consists primarily of foot-wear form receptacles 
with handles and/or perforated noses, into which beverages drunk during ceremonies such as 
religious rituals or votive offerings are placed. In addition, it is conceivable to include in this 
group the Anatolian "flat-shaped" pots that are less than a real foot. (Photo 2). 
 
Group 3: Footwear-Formed Vessels Without Decoration: The subject of the investigation are 
unadorned cups created in actual foot sizes for shoes, boots, and boot models (Photo 3). 
 
Group 4: Footwear-Formed Decorative Vessels: The shoes, boots, and boots included in the 
study's sample group are adorned vessels created to actual foot sizes. (Photo 3). 
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Conclusion:  

As the Ornamental Containers Vessels with Footwear Forms in the first group of the study are 
significantly smaller than the last used in footwear production, their potential application in 
the production of footwear is ruled out. However, in the Footwear Formed Ritons literature 
study studied in Group 2; 

" Ehelolf modified the meaning of the Akkadian word BIBRU to that of a sacrifice vessel and 
indicated a list of animals. This list has been added to by Branstein. Carruba has also 
announced a complete list considering both lists. In the Middle and New Babylonian 
dictionaries, the word BBRU is also defined as "bird resembling a crow," according to 
Tuchelt" (Yaz, 1993, s.27: Aktaran İlhan, 1999:3).  

On the basis of these definitions, it may be argued that animal-shaped vessels are used to 
contain ritons. However "Animal-shaped libation vessels are called horns, boots, and human-
shaped ones are also called rhytons." (BİTTEL, 1939, s.32, Aktaran İlhan, 1999:3).  The term 
describes the function of footwear-shaped vessels with handles. Archaeological excavations 
conducted in Anatolia did not, however, unearth any depas in the form of footwear. Despite 
this, it is accurate to claim that these works, which are created with a single handle, are not 
physically fit for use as riton and shoe last, even if they are foot-sized. 

The Group 3 Footwear-Formed Vessels Without Decoration the fact that they are not 
decorated and have no handles or holes in the nose, and that they are designed in foot sizes 
suggest that they were produced for a different purpose, not just as a vessel for serving drinks. 
Currently, the assembling process, which is often accomplished with specific nails, can also 
be completed with adhesives and/or sewing. As a consequence of prior analyses of Egyptian 
sandals and sandals, it was also noted that the upper and sole might be attached by gluing or 
stitching. Footwear-shaped vessels, which are the subject of the investigation, are also capable 
of facilitating the assembly of the upper and sole through the use of glue. In addition, 
according to Alassad, the shoe-shaped clay pot found in Antalya Bademaac was likely 
intended for a different function. In addition, according to Alassad, the shoe-shaped clay pot 
found in Antalya Bademaac was likely intended for a different function. 

It is widely believed that the ceramics in Group 4 Footwear-Formed Decorative Vessels were 
also employed as votive vessels. Moreover, the presence of these vessels in ritual scenes has 
been linked to god-goddess or kingdom (Türker&Çizikçi,2017:6). However, it has not been 
discovered that these vessels were manufactured as prototypes in actual foot dimensions. 
Long ankle boots include a ceramic rough with fitting seams and ornamentation that gives the 
idea of a leather upper. In his picture of two Egyptians creating shoes in Egypt, Hall includes 
the idea that the sandals in the upper row symbolize the store's display models.  This widely 
recognized interpretation supports the notion that leather-like vessels, in particular, serve as 
inspiration for shoe designs. 

Conclusion: When the vessels in the form of footwear are examined, these vessels, which are 
especially undecorated, are in actual foot sizes, and ritons in this form are not found in the 
hands of the king or queen in the depicted libation scenes; it is possible that it could be used 
as a last that provides the formation of the last and the combination of the upper and the sole 
in the production of shoes. In addition, it is feasible to say that the embellished ones were 
designed for footwear patterns. 
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Photo 1  Shoe-Formed Decorative Vessels 
(ZMUK  Archive,  Anatolian Civilizations 

Museum ,Ankara) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Photo 3  Footwear-Formed Vessels Without 

Decoration 
( ZMUK  Archive,  Anatolian Civilizations 

Museum ,Ankara) 
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Photo 2  Rhytons including Footwear Forms 
(Alassad,Z.,2014:42) 

                              
 

 
 
 
 
 
 

 
Photo4  Footwear-Formed Decorative Vessels 

(Arap,F.,  Personal Archive , Van Museum) 
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ÖZET 
Bu derleme, hemşirelik alanında ağız bakımı ile ilgili Türkiye’de yapılan tezleri sistematik bir 
biçimde incelemek amacıyla yapıldı. 1993-2022 tarihleri arasında ağız bakımı üzerine yapılan 
tezler örnekleme dahil edildi. YÖK TEZ tarama motoruna “ağız”, “ağız bakımı”, “ağız 
hijyeni”, “hemşirelik” anahtar kelimeleri taranarak, araştırmaya uygun tüm tezler araştırmaya 
dahil edildi. YÖK Tez’de hemşirelik alanında ağız bakımı ile ilişkili 24 teze ulaşıldı, bu 
tezlerden 1 tanesinin tam metnine ulaşılamaması, 6 tanesinin konu dışı olması, 3 tanesinin 
ağız bakımında kullanılan araçlar ile ilgili olması ve 3 tanesinin girişimsel olmaması 
nedeniyle araştırmaya dahil edilmedi ve araştırma 11 tez araştırmasıyla tamamlandı. 
Hemşirelik alanında ağız bakımı solüsyonları ile ilgili ilk girişimsel tez araştırmasının 
1997’de yapıldığı belirlendi. Tezlerin çoğunluğunda klorheksidin, hidrojen peroksit, sodyum 
bikarbonat solüsyonlarının kullanıldığı; aloe-vera, bal ve karadut şurubunu konu alan tezlerin 
ise birer adet olduğu belirlendi. Ölçülen kriterlerin ise ağız bakımı ile ilişkili farklı kriterler 
olduğu belirlendi. Tezlerin çoğunun yüksek lisans tezi olduğu, örneklem sayısının en az 30 
olduğu belirlendi. Sistematik derlemede incelenen tezlerin sonuçları göz önünde 
bulundurulduğunda; sodyum bikarbonat, klorheksidin glukonat, hidrojen peroksit 
solüsyonlarının ağız bakımında oral sorunları önlemede, oral bölgede bakteri sayısını 
azaltmada, ventilatör ilişkili pnömoni gelişimini önlemede, oral mukozit semptomlarını 
azaltmada etkili olduğu söylenebilir. Ayrıca bu sistematik derleme sonucunda ağız bakımında 
kullanılan solüsyonlar ile ilişkili daha fazla randomize kontrollü araştırmaların yapılması 
önerilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Ağız bakımı, solüsyon kullanımı, randomize kontrollü çalışma. 
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ABSTRACT 
This review was made in order to systematically examine the theses made in Turkey about 
oral care in the field of nursing. Theses on oral care between 1993-2022 were included in the 
sample. All the theses suitable for the research were included in the research by scanning the 
keywords "oral", "oral care", "oral hygiene", "nursing" in the YÖK TEZ search engine. In the 
YÖK Thesis, 24 theses related to oral care in the field of nursing were reached, 1 of these 
theses were not included in the study because the full text could not be reached, 6 of them 
were off-topic, 3 of them were related to the tools used in oral care, and 3 of them were not 
invasive. completed with research. It was determined that the first interventional thesis 
research on oral care solutions in the field of nursing was done in 1997. In the majority of 
theses, chlorhexidine, hydrogen peroxide, sodium bicarbonate solutions are used; It was 
determined that there were only one thesis on aloe-vera, honey and black mulberry syrup. It 
was determined that the measured criteria were different criteria related to oral care. It was 
determined that most of the theses were master's theses and the sample size was at least 30. 
Considering the results of the theses examined in the systematic review; It can be said that 
sodium bicarbonate, chlorhexidine gluconate, hydrogen peroxide solutions are effective in 
preventing oral problems in oral care, reducing the number of bacteria in the oral region, 
preventing the development of ventilator-associated pneumonia, and reducing the symptoms 
of oral mucositis. In addition, as a result of this systematic review, it is recommended that 
more randomized controlled studies be conducted on solutions used in oral care.  

Keywords: Oral care, solution use, randomized controlled trial. 

 

GİRİŞ 
Hemşirenin geleneksel ve en eski rolü olan bakım verici rolü, hastanın/bireyin kaybettiği 
fonksiyonları geri kazanmasına yardımcı olmak ve bu süreçte ihtiyaçlarının giderilmesini 
sağlamaktır. Her yaşta bireyin bakım gereksinimi vardır ve hemşire hasta/sağlıklı bireylere 
ihtiyaç duydukları bireyselleştirilmiş bakımı vermekle yükümlüdür. (Lowe, Plummer, 
O’Brien, & Boyd, 2012; Merrick, Duffield, Baldwin, & Fry, 2012; Ünsal, 2019) Bireylerin 
temel bakım gereksinimlerinden biri de ağız bakımıdır. Temel ağız bakımı, ağız içinde 
oluşabilecek sorunların giderilmesinde büyük önem taşımaktadır. (Babu, Mathew, 
Doddamani, Narasimhaiah, & Naik, 2016; Peterson, Boers-Doets, Bensadoun, & Herrstedt, 
2015; Yavuz & Bal Yılmaz, 2015) Hemşire ağız bakımını kendi yapamayan bireylere ağız 
bakımı yapmakla yükümlüdür. Felç, zayıflık, dehidratasyon, kemoterapotik ilaç alımı, 
nazogastrik veya oksijen tüpü varlığı, ağızdan beslenememe, özel ilaç kullanımları, oral 
travmalar, diyabetis mellitus, mekanik ventilasyon gibi durumlar bireylerde ağız bakımı 
ihtiyacı doğurabilir. (Potter, Perry, Hall, & Stockert, 2009; Ünsal, 2019)  

Ağız, bireylerin hidrasyon, beslenme, hijyen bakımları ile ilişkili ip uçları verir. Bireylerde 
ağız sağlığı, benlik saygılarını, konuşmalarını, beslenmelerini, kendini iyi hissetmelerini 
etkilemektedir. (Akça Ay, 2019; Karamanoğlu & Yavuz, 2015) Ağız sağlığında bozulmalar 
bireylerde çürük, diş eti hastalıkları, ağız boşluğu problemleri çiğneme ve yutmada sorunlar, 
ağız kokusu gibi birçok probleme neden olabilmektedir. (Ünsal, 2019)   

Literatürde ağız bakımı gereksinimi ile ilgili yapılan çalışmalar irdelendiğinde; İshimaru ve 
ark. (2018) Japonya’da veri tabanlarını incelemiş, ameliyat öncesi ağız bakımı alan hastaların, 
almayan hastalara oranla postoperatif komplikasyonlarında önemli ölçüde azalma olduğunu 
belirlemişlerdir. (Ishimaru et al., 2018) Rosa ve ark. (2020) Fransa’ da yaşlı bireylerin ağız 
bakımı gereksinimini incelediği bir araştırmada; yaşlıların çoğunda çürük, diş plağı, 
gingivitis, dolgulu diş gibi ağız problemlerinin olduğu ve yaşlı bireylerin ağız bakımına 
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gereksinim duyduklarını belirtmişlerdir. (Rosa et al., 2020) Chang ve ark. (2021) 
çalışmalarında Taiyuan'daki huzurevlerinde yaşayan bireylerin ağız sağlığı konusundaki 
bilinç ve tutumlarını düşük olduğunu ve ağız sağlığı durumlarının kötü olduğunu 
saptamışlardır.  (Chang, Xu, Wang, & Chen, 2021) Devi ve Allenidekania (2018) akut 
lenfoblastik lösemili çocuklarda evde ağız bakımı uygulamasının mukozit insidansı ile 
ilişkisini incelemiş, evde ağız bakımı uygulamaları ile mukozit insidansı arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir ilişki olduğunu belirtmiş, evde ağız bakımının mukozit insidansı ve şiddeti 
ile bağlantılı olduğunu belirlemişlerdir.  (Devi & Allenidekania, 2019). Literatürde ağız 
bakımında serum fizyolojik, klorheksidin, hidrojen peroksit, sodyum bikarbonat 
solüsyonlarının kullanımı önerilmektedir. (Dalgıç, Karadağ, & Kuzu, 1998; Mansur, 2012).  
Ayrıca ağız bakımında serum fizyolojik, klorheksidin(Angı, 2013; Kayış, 2014; Özdemir, 
2020; Palloş, 2018), hidrojen peroksit(Öztürk Genç, 2008; Palloş, 2018), sodyum 
bikarbonat(Can, 2021; Eşer, 1993; Öksüzoğlu, 2018; Palloş, 2018) kullanımı oldukça yaygın 
iken, “Aloe-vera”(Ağaçdiken, 2009), “bal”(Bulut, 2013), “karadut şurubu”(Korkut Bayındır, 
2018) ile ilgili yapılan çalışmalarda bulunmaktadır.  

Amaç 
Bu sistematik derleme, hemşirelik alanında ağız bakımı ile ilgili 1993 ve 2021 yılları arasında 
Türkiye’de yapılan tezleri sistematik bir biçimde incelemek amacıyla yapıldı. Bu sistematik 
derlemede şu soruya yanıt arandı; 

- Türkiye’de ağız bakımında solüsyon kullanımı ile ilgili yapılan lisansüstü tezlerde hangi 
sonuçlar elde edilmiştir? 

YÖNTEM 
Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi veri tabanı kullanılarak, hemşirelik 
alanında lisansüstü tezler incelenmiştir. 1993-2021 tarihleri arasında ağız bakımı üzerine 
yapılan tezler örnekleme dahil edilmiştir. YÖK TEZ tarama motoruna “ağız”, “ağız bakımı”, 
“ağız hijyeni”, “hemşirelik” anahtar kelimeleri taranarak, araştırmaya uygun tüm tezler 
araştırmaya dahil edilmiştir. 

Araştırmaya dahil edilme kriterleri; 

-Tam metne ulaşılabilmesi 

-Hemşirelik alanında ağız bakımı solüsyonları ile ilgili yapılması 

-YÖK Tez’de yayınlanmış olması 

-Girişimsel bir araştırma olması 

-Kullanılan yöntemlerde ağız bakımı solüsyonlarından en az 1 tane kullanılıyor olması 

Araştırmanın Etik Yönü 
YÖK Tez’de erişime açık olan, lisansüstü tezler örnekleme dahil edildiği için herhangi bir 
etik kurul izni alınmamıştır.   

Verilerin toplanması 
Araştırmanın evrenini; YÖK Tez’de hemşirelik alanında ağız bakımı ile ilişkili 24 teze 
ulaşılmış, bu tezlerden 1 tanesinin tam metnine ulaşılamaması, 6 tanesinin konu dışı olması, 3 
tanesinin ağız bakımında kullanılan araçlar ile ilgili olması ve 3 tanesinin girişimsel olmaması 
nedeniyle araştırmaya dahil edilmemiş ve araştırma 11 tez araştırmasıyla tamamlanmıştır. 
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Şekil 1. Araştırma Akış Diyagramı 

BULGULAR 
Tablo 1. İncelenen Lisansüstü Tezler ve Özellikleri 

Yazar 

Yıl 

Danış
man 

Amaç Kullanı
lan 
Solüsy
on

Ölçüle
n 
Kriter 

Tez 
türü/ 
Araştır
manın 
Türü 

Örneklem 
Sayısı 

Sonuç 

Eşer İ, 
1993 

İnci 
Erefe 

 

Kemoterapi 
uygulanmakta 
olan akut 
lösemili 
hastalarda maya 
enfeksiyonları 
ve diğer ağız 
komplikasyonlar
ının 
önlenmesinde 
diş fırçalama 
işlemine ek %1 
sodyum 
bikarbonat 
solüsyonunun 
etkinliğinin 
incelenmesi 

%1 
sodyum 
bikarbo
nat 

Ağız ile 
ilişkili 
kompli
kasyonl
ara 
etkisi 

Doktor
a/ 
Klinik 
deney 

20 Deney, 

20 Kontrol 

Ağız bakımının 
oral kandidiyazis, 
stomatitis, gigivitis, 
ağrı, çiğneme ve 
yutma güçlüğü, 
halitozisi önlemede 
etkili olduğu 
belirlenmiştir. 

Öztür
k 
Genç 
Ö, 
2008 
Deniz 
Şelim

Ventilatöre bağlı 
hastalarda 
hidrojen 
peroksit ile 
verilen ağız 
bakımının 
nozokomiyal 

Hidroje
n 
peroksit

Nozoko
miyal 
pnömo
ni 
gelişimi
ni 
önleme

Yüksek 
Lisans/ 
Deneys
el 

30 Deney 

30 Kontrol 

Deney grubundaki 
hastaların 
%20’sinde, kontrol 
grubundaki 
hastaların 
%30’unda 
ventilatör ilişkili 

Dahil edilme 
Senteze dahil edilen tezler (n=11) 

Uygunluk 
araştırma kriterlerini sağlayan ve değerlendirilen tezler (n=11) 

Dışlanan tezler 
Tam metne ulaşılamayan (n=1) Konu dışı olan (n=6) Ağız bakımında kullanılan araç 

gereçler ile ilgili olan (3) Girişimsel olmayan (n=3) 

Tarama 
Taranan kaynaklar (n=24) 

Tespit etme 
Yök Tez veri tabanının taranmasıyla elde edilen kayıtlar(n=24) 
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en pnömoni 
gelişimini 
önlemedeki 
etkisinin 
incelenmesi 

deki 
etkisini
n 
incelen
mesi 

pnömoni (VİP) 
geliştiği 
belirlenmiştir. 

Ağaçd
iken 
S, 
2009 

Mağfi
ret 
Kara 
Kaşık
çı 

 

KOAH tanısı 
almış mukozitli 
hastalarda “aloe 
vera” solüsyonu 
ile yapılan 
düzenli ağız 
bakımının 
mukozit 
iyileşmesi 
üzerine etkisinin 
belirlenmesi 

Aloe 
vera 

Mukozi
t 
iyileşm
esi 
üzerine 
etkisi 

Yüksek 
Lisans/ 
Deneys
el 

30 Deney 

30 Kontrol 

“Aloe vera” 
solüsyonu ile 
yapılan uygulama 
sonunda deney 
grubu hastalarının 
yakınmalarında 
belirgin bir 
azalmanın olduğu, 
oral mukozit 
derecelerinin de 
azaldığı 
belirlenmiştir. 

Bulut 
H, 
2012 

Fatma 
Güdü
cü 
Tüfek
çi 

 

Kemoterapi alan 
çocuklara bal ile 
yapılan ağız 
bakımının 
mukozitin 
önlemesi ve 
iyileşmesine 
etkisini 
değerlendirmesi 

Bal Mukozi
tin 
önlenm
esi ve 
iyileşm
esine 
etkisi 

Doktor
a/ Yarı 
deneyse
l 

39 Kontrol 
37 Deney 

Kemoterapi alan 
çocuklara 
uygulanan bal ile 
yapılan ağız 
bakımının mukozit 
düzeylerini ve 
mukozit oluşma 
oranlarını 
düşürmede, 
mukozit iyileşe 
süresini kısaltmada 
ve iyileşme oranını 
arttırmada etkili 
olduğu 
belirlenmiştir. 

Angı 
S, 
2013 
Özle
m 
Örsal 

 

Ventilatöre bağlı 
hastalarda üç 
farklı bakım 
ürünü ile verilen 
ağız bakımının 
etkisinin 
incelenmesi 

Klorhe
ksidin 
Glukon
at 

Flor Jel 

Konix 

 

Ağız 
bakımı
na 
etkisi 

Yüksek 
Lisans/ 
Deneys
el 

21 Hasta 
(Klorheksi
din 
Glukonat) 

21 Hasta 
(Flor Jel) 

21 hasta 
(Konix) 

3 farklı bakım 
ürününün birbirine 
üstünlüğü olmadığı 
belirlenmiştir. 

Kayış 
M, 
2016 

Fatma 
Eti 
Aslan 

Cerrahi yoğun 
bakım 
ünitesinde 
tedavi gören 
hastalarda 
%0.9’luk NaCl 
ile üç farklı 

%0.12, 
%0.2, 
%2  
klorhek
sidin 
glukona
t 

Ağız 
florasın
a etkisi 

Yüksek 
Lisans/ 
Rando
mize 
Kontrol
lü, Çift 
kör, 

18 Hasta 
(NaCl) 

18 Hasta 
(%0.12 
Klorheksi
din 
Glukonat) 

Klorheksidin 
Glukonatın en fazla 
%2’lik konsantras-
yonunun klonize 
olmuş bakteri 
sayısında azalma 
olduğu 
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 (%0.12, %0.2, 
%2) 
konsantrasyonda 
klorheksidin 
glukonat 
solüsyonunun 
ağız florasına 
etkisinin 
belirlenmesi 

Deneys
el 

18 Hasta 
(%0.2 
Klorheksi
din 
Glukonat) 

18 Hasta 
(%2 Klor 
heksidin 
Glukonat) 

belirlenmiştir. 

Palloş 
A, 
2018 

Merdi
ye 
Şendir 

 

Yoğun bakım 
ünitelerinde 
ventilatöre bağlı 
entübe 
hastalarda, farklı 
solüsyonlar 
(klorheksidin 
%0.12, hidrojen 
peroksit %1.5, 
sodyum 
bikarbonat 
%8.4) 
kullanılarak 
verilen ağız 
bakımının, 
ventilatör ilişkili 
pnömoni 
gelişimini 
önlemede 
etkisinin 
belirlenmesi 

%0.12 
klorhek
sidin 

%1.5 
hidroje
n 
peroksit 

%8.4 
sodyum 
bikarbo
nat 

Ventilat
ör 
ilişkili 
pnömo
ni 
gelişimi
ni 
önleme
de 
etkisi 

Doktor
a/ 
Rando
mize 
Kontrol
lü, 
Deneys
el  

30 Hasta 
(%0.12 
Klorheksi
din) 

30 Hasta 
(%1.5 
Hidrojen 
Peroksit) 

30 Hasta 
(%8.4 
Sodyum 
Bikarbona
t) 

3 solüsyonun ağız 
bakımında etkili 
olduğu, fakat 
birbirine 
üstünlükleri 
olmadığı 
belirlenmiştir. 

Öksüz
oğlu 
A, 
2018 

Elif 
Dirim
eşe 

 

Mekanik 
ventilatör 
desteğindeki 
hastalarda iki 
farklı yöntemle 
verilen ağız 
bakımının 
etkisinin 
incelemesi 

Sodyu
m 
Bikarbo
nat 

Ağız 
bakımı
na 
etkisini
n 
incelen
mesi 

Yüksek 
Lisans/ 
Deneys
el 

15 Deney 
(Sf+ Diş 
fırçası) 

15 Konrtol 
(Sodyum 
Bikarbona
tlı spanç 
sarılı 
abeslang) 

Ağız bakımında 
kullanılan diş 
fırçası ile abeslang 
yöntemlerinin 
etkin, birbirine 
üstünlükleri 
olmadığı 
saptanmıştır. 

Korku
t 
Bayın
dır S, 
2018 

Songü
l 
Göriş 

Karadut şurubu 
ile yapılan ağız 
bakımının oral 
mukozit 
iyileşmesi 
üzerine etkisini 
incelemesi 

Karadut 
şurubu 

Mukozi
te etkisi 

Doktor
a/ 
Rando
mize 
Kontrol
lü, 
Deneys
el 

20 Deney 
(5 ml 
karadut 
şurubu ile 
gargara) 

20 Kontrol 

Karadut şurubu ile 
yapılan ağız 
bakımının oral 
mukozit şiddetini 
azalttığı, oral 
mukozitin iyileşme 
süresini kısalttığı, 
hastaların mukozite 
bağlı yaşadıkları 
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 semptomları 
hafiflettiği 
saptanmıştır. 

Özde
mir S, 
2020 

Gülen
gün 
Türk 

 

Mekanik 
ventilatöre bağlı 
hastalarda 
mikrobiyal 
kolonizasyonu 
azaltmada en 
etkili 
klorheksidin 
yoğunluğunu 
belirlemesi 

%2'lik 
klorhek
sidin 

%1'lik 
klorhek
sidin 

%0.2'li
k 
klorhek
sidin 

Mikrob
ial 
koloniz
asyonu 
azaltma 

Yüksek 
Lisans/ 
Rando
mize 
Kontrol
lü, Çift 
kör, 
Deneys
el 

29 Hasta 
(%2'lik 
klorheksid
in) 

29 Hasta 
(%1'lik 
klorheksid
in) 

29 Hasta 

(%0.2'lik 
klorheksid
in) 

29 Hasta 
(%0.2'lik 
klorheksid
in) 

Mekanik 
ventilasyon 
desteğindeki 
hastalara 
uygulanan ağız 
bakımında 
mikrobiyal 
kolonizasyonu 
önlemede en etkili 
klorheksidin 
glukonat 
solüsyonunun 
%1’lik 
konsantrasyonu 
olduğu sonucuna 
varılmıştır 

Can 
B, 
2021 

Sebah
at 
Altun
dağ 

 

Astım tanısı 
konulmuş rutin 
inhaler ilaç 
kullanan 
çocukların ağız 
bakım için 
kullandıkları 
yöntemlerin ağız 
üzerindeki 
etkisini 
araştırması 

Bikarbo
nat 

Ağız 
üzerine 
etkisi 

Yüksek 
Lisans/ 
Yarı 
deneyse
l 

Her grupta 
49 kişi 
vardır. 

Grup 1 
(diş 
fırçalama) 

Grup 2 
(Ağız içini 
bikarbonat 
ile silme) 

Grup 3 
(Ağzı su 
ile 
çalkalama) 

Grup 4 
(Kontrol 
grubu) 

İnhaler ilaç 
kullanımı sonrası 
nefes darlığı çekme 
oranı dişlerini 
fırçalayan 
hastalarda diğer 
hastalara oranla 
daha fazla 
bulunmuştur. Ağız 
ile su çalkalama 
yöntemi diğer 
yöntemlere göre 
daha işlevsel 
olduğu 
belirlenmiştir. 

 

 

 

Tablo 1’de Lisansüstü tezlerin yıl, araştırmanın amacı, kullanılan solüsyon, ölçülen kriter, 
araştırmanın türü, tipi, örneklemi ve araştırmadan elde edilen sonuçlar verildi. Hemşirelik 
alanında ağız bakımı solüsyonları ile ilgili ilk girişimsel tez araştırmasının 1997’de yapıldığı 
belirlendi. Tezlerin çoğunluğunda klorheksidin, hidrojen peroksit, sodyum bikarbonat 
solüsyonlarının kullanıldığı; aloe-vera, bal ve karadut şurubunu konu alan tezlerin ise birer 
adet olduğu belirlendi. Ölçülen kriterlerin ise ağız bakımı ile ilişkili farklı kriterler olduğu 
belirlendi. Tezlerin çoğunun yüksek lisans tezi olduğu, örneklem sayısının en az 30 olduğu 
belirlendi.   
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Ağız bakımında sodyum bikarbonat solüsyonunun kullanıldığı tezler incelendiğinde; Sodyum 
bikarbonatın stomatitis, gigivitis, halitozis gibi oral sorunları önlemede etkili olduğu, 
ventilatöre bağlı entübe hastalarda %8.4’lük sodyum bikarbonatın ağız bakımında etkili 
olduğu fakat, %0.12 klorheksidin ve %1.5 hidrojen peroksite karşı bir üstünlüğü olmadığı 
belirlendi (Tablo 1). 

Ağız bakımında hidrojen peroksit solüsyonunun kullanıldığı tezler incelendiğinde; %1.5’lik 
solüsyonunun ventilatöre bağlı entübe hastalarda ventilatör ile ilişkili pnömoniyi önlemede 
etkili olduğu fakat %0.12’lik klorheksidin ve %8.4’lük sodyum bikarbonata karşı bir 
üstünlüğü olmadığı belirlendi. Ayrıca ventilatöre bağlı hastalarda hidrojen peroksit ile verilen 
ağız bakımında nazokomial pnömoni gelişim oranını azalttığı belirlendi. (Tablo 1). 

Ağız bakımında klorheksidin glukonat solüsyonunun kullanıldığı tezler incelendiğinde; 
ventilatöre bağlı hastalarda, flor jel ve konixe karşı bir üstünlüğü olmadığı, cerrahi yoğun 
bakım ünitelerinde klorheksidin glukonatın en fazla %2’lik konsantrasyonunun oral bölgede 
klonize olmuş bakteri sayısında azalmaya neden olduğu, yoğun bakım ünitelerinde ventilatöre 
bağlı hastalarda ağız bakımında etkili olduğu fakat %1.5’lik hidrojen peroksit ve %8.4’lük 
sodyum bikarbonata karşı bir üstünlüğünün olmadığı belirlenmiştir. Bir araştırmada ise 
mekanik ventilasyon desteğindeki hastalara uygulanan ağız bakımında mikrobiyal 
kolonizasyonu önlemede en etkili klorheksidin glukonat solüsyonunun %1’lik konsantrasyonu 
olduğu sonucuna varılmıştır. (Tablo 1). Ağız bakımında diğer solüsyonunun kullanıldığı 
tezler incelendiğinde; Ağız bakımında Aloe-vera kullanımının hastaların oral şikayetlerinde 
ve oral mukozit derecelerinde azalmaya neden olduğu belirlenmiştir. Kemoterapi alan 
çocuklarda bal ile yapılan ağız bakımının, mukozit düzeylerini ve mukozit oluşma oranlarını 
düşürmede, mukozit iyileşme süresini kısaltmada ve iyileşme oranını arttırmada etkili olduğu 
belirlenmiştir. Karadut şurubu ile yapılan ağız bakımında oral mukozit şiddetinin azaldığı, 
iyileşme süresinin kısaldığı, mukozit semptomlarında ise hafifleme olduğu belirlenmiştir. 
(Tablo 1). 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 
Sodyum bikarbonat, klorheksidin glukonat, hidrojen peroksit solüsyonlarının ağız bakımında 
oral sorunları önlemede, oral bölgede bakteri sayısını azaltmada, ventilatör ilişkili pnömoni 
gelişimini önlemede, oral mukozit semptomlarını azaltmada etkili olduğu söylenebilir. Ağız 
bakımında farklı konularda hangi solüsyonun daha etkili olduğunu belirlemek için daha fazla 
araştırmanın yapılması gerekmektedir. Bu nedenle ağız bakımında kullanılan solüsyonlar ile 
ilişkili daha fazla randomize kontrollü araştırmaların yapılması önerilmektedir. Ağız 
bakımında en etkin solüsyonun belirlenmesi için hemşirelikle ilgili ağız problemlerini ele 
alan, birçok ağız bakım yönteminin denenmesini içeren ağız bakımı solüsyonlarının 
kullanımını baz alan kapsamlı bir randomize kontrollü araştırmaya veya araştırmalara ihtiyaç 
olduğu söylenebilir. 
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Müasir məktəb son illərdə milli təhsil sistemində baş verən böyük dəyişikliklərin uğurlu nəticəsidir. 
Bu mənada məktəbin tədris fəaliyyəti cəmiyyətin sosial həyatının bir hissəsi olmaqla yanaşı, həm də 
onun avanqardına, innovativ transformasiyaların daşıyıcısına çevrilir. Hər bir insanın və bütövlükdə 
cəmiyyətin həyatında təhsilin məqsədini və dəyərini başa düşmək, Azərbaycan təhsilinin strateji 
vəzifələrini həll etmək üçün şərait yaratmaq, təhsili idarə edənlərin və təhsilin  keyfiyyətini artırmaq 
pedaqoji ictimaiyyətin gələcək istiqamətlərdə axtarış fəaliyyətini müəyyənləşdirdi. Əsas məqsəd 
cəmiyyətin innovativ fəaliyyətinin ənənəvi normalarla yeni sosial gözləntilər arasındakı 
uyğunsuzluqdan yaranan problemlərin həllinə yönəlmiş məhsuldar məktəb  yaratmaqdan irəli gəlirdi.  
Hər bir insan öz təhsil və həyat  mühitini yaradır, yəni ünsiyyət və ictimai təşkilatlanma formalarını 
qurur, öz fərdi  qabiliyyətlərini, bacarıqlarını  inkişaf etdirir, mənəvi cəhətdən özünü 
təkmilləşdirməyə çalışır. Bütün bunlar onun uğurlu sosiallaşmasına  da yardım edir. 
Hər bir şagirdə bu cür münasibətin yaradılması təcrübəsi təhsil və idrak fəaliyyətinin məzmunu 
olmalı, insanın bir şəxsiyyət kimi  formalaşması dövrü ilə əlaqədar bütün təhsil fəaliyyəti, xüsusən də 
həyat üçün təlimatların olduğu məktəbdə, münasibətlər, dəyərlər, məsuliyyət və özünü inkişaf üçün 
təlimatlar, qaydalar, tələblər  məktəbdə  qoyulur. 
Məktəb fəaliyyətinin səmərəli olmasının  ən uğurlu yolu uşağın həyat tərzini stimullaşdıracaq, onu 
fəaliyyətə həvəsləndirəcək və hətta onun həyat keyfiyyətinə görə məsuliyyət daşımağa məcbur 
edəcək həyat şəraitinin qurulmasıdır. Bunun üçün ən əlverişli məkan məktəb və məktəbin daxili 
mühitidir. Məktəb  sosial və fərdi ehtiyaclar arasında tarazlığın təmin olunduğu, özünü inkişaf 
etdirmə, özünü təkmilləşdirmə və özünütəhsil mexanizminin işə salındığı  bir yerdir ki,  insanın öz 
fərdiliyini dərk etməyə hazır olmasını təmin edə bilər. Bir sözlə, məktəb sosial cəhətdən yetkin 
şəxsiyyətin inkişafı üçün açıq məkan və mənbədir. 
 Müasir məktəbi eksperimentlərsiz, tədqiqatlarsız, ixtiralar və layihələrsiz, birgə konstruktiv 
fəaliyyət üçün şərait yaradan komandasız təsəvvür etmək mümkün deyil. Hazırda  cəmiyyətimiz üçün 
bir sıra dəyərlər   var ki, bunların da təməli  yenə də məktəbdə qoyulur. Bura: ailə, iş, vətən, təbiət, 
sülh, bilik, mədəniyyət, sağlamlıq  kimi anlayışlar daxildir.  
 Məktəbin əsasını  təşkil edən dəyərlər məktəb missiyasını aydınlaşdırmaq üçün təməl, əsas 
kimi çıxış edir və “nə üçün?” “kimə?” , “nəyə?” kimi suallara  cavab tələb edir. Məktəbin missiyası 
şagird kontingentinin xüsusiyyətlərini və gözlənilən nəticələrin səviyyəsini əks etdirir. Məktəb 
fəlsəfəsinin inkişafı və mənimsənilməsində aparıcı rol  partnyorlara həvalə edilir.  Məktəbin ümumi  
son məqsədi onun məzununun imicinin modelləşdirilməsi ilə bağlıdır. Son illərdə məktəb məzunu 
modeli bazar tələblərinə uyğun olaraq marketinq yanaşması və müştəri yönümlü idarəetmə 
konsepsiyası nöqteyi-nəzərindən qurulmuşdur. Sosial sifarişin bütün subyektləri: valideynlər, peşə 
təhsili təşkilatları, müəssisələr,  elm və incəsənət adamlar, ictimai təşkilatlar, media və s. bütün tərəf-
daşlar  müştərilər kimi çıxış edirlər. 
 Modelləşdirmə ümumi təhsil üçün Təhsil Standartlarına uyğun olaraq məktəb həyatının 
sosial əhəmiyyətli nəticələridir ki, bura açağıdakıları aid etmək olar:  
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  şagirdlərin  özünü inkişaf etdirməyə və şəxsi müqəddəratını təyin etməyə hazır olması və 
bacarığı; 
  şagirdlərin  öyrənmə motivasiyasının və məqsədyönlü idrak fəaliyyətinin, əhəmiyyətli sosial 
və şəxsiyyətlərarası münasibətlər sisteminin, fəaliyyətdə şəxsi və vətəndaş mövqelərini əks etdirən 
dəyər-semantik münasibətlərin formalaşdırılması; 
  korrupsiyaya qarşı dünyagörüşü, hüquqi şüur, ekoloji mədəniyyət; 
  məqsəd qoymaq və həyat planları qurmaq bacarığı; 
  multikultural cəmiyyətdə vətəndaş kimliyini reallaşdırmaq bacarığı. 

Meta-mövzu nəticəsi, o cümlədən: 
  şagirdlər tərəfindən mənimsənilən fənlərarası anlayışlar və universal təhsil hərəkətləri 
(tənzimləyici, koqnitiv, kommunikativ) və onlardan idrak və sosial praktikada istifadə etmək 
bacarığı; 
  təhsil fəaliyyətinin planlaşdırılmasında və həyata keçirilməsində müəllimlərin  
əməkdaşlığının təşkili və müstəqillik; 
  fərdi təhsil trayektoriyasını qurmaq bacarığı; 
  tədris və tədqiqat, layihə və ictimai fəaliyyət sahəsində bacarıqlara malik olmaq. 
 Zamanın tələbi təhsil funksiyasının gücləndirilməsini zəruri edir. Şagirdlərin  şəxsi inkişaf 
göstəricilərini, onların təhsil haqqında sistemli biliklərinin formalaşmasını müəyyənləşdirir. Bura 
açağıdakılar aiddir:  
  şagirdlər arasında azərbaycançılığın əsaslarının formalaşması; 
 şagirdlərin özünü inkişaf etdirməyə hazır olması; 
 bilik və öyrənmə üçün motivasiya; 
 münasibətləri və sosial əhəmiyyətli şəxsiyyət xüsusiyyətlərini dəyərləndirmək; 
 ictimai əhəmiyyətli fəaliyyətlərdə fəal iştirak. 

Son illər təhsilin əsas məqsədi XXI əsrin əsas keyfiyyətlərinin formalaşması və inkişafı olmuşdur ki, 
bura  şagirdin  fərdi inkişafını xarakterizə etmək üçün istifadə edilə bilən tənqidi düşüncə, ünsiyyət, 
koordinasiya və yaradıcılıq aid edilir.  
 maraq (istənilən sahədə maraqlı sualları/problemləri müəyyən etmək, ortaya qoymaq, araşdırmaq 

və tənqidi qiymətləndirmək meyli); 
 əzmkarlıq (çətinliklər qarşısında səbirli olmaq, qeyri-müəyyənlik qarşısında inamı saxlamaq və 

problemin həllinə yanaşmalar hazırlamaqda risk etmək meyli); 
  təxəyyül (qeyri-adi həllər təklif etmək, onları sınamaq və təkmilləşdirmək, intuisiyadan 

istifadə edərək uyğun olmayan obyektlər arasında əlaqə yaratmaq meyli); 
 başqa insanlarla uyğunluq (intellektual fəaliyyətinin nəticələrini bölüşmək, başqalarını dəstəkləmək 

və onlardan dəstək almaq, qrupda işləmək meyli); 
 nizam-intizam (mövcud bilik və bacarıqlardan istifadə edərək yaradıcı işləmək məhsul yaratmaq və 

onun inkişafı üçün zəruri olan yenilərini əldə etmək, əks etdirmək, məhsulun təkmilləşdirilməsi 
haqqında qərarlar qəbul etmək) [3]. 
 Bu kontekstdə yaradıcılıq digər insanlarla ünsiyyətdə özünü göstərən, əzmkarlıq və nizam-
intizam tələb edən sosial və təşəbbüskar bir fenomen kimi görünür.  
 Təcrübə göstərir ki, şagirdlərin məktəbə emosional reaksiyası onun pedaqoji sisteminin 
vəziyyəti, “müəllim-şagird”, “şagird-şagird”  “müəllim- valideyn” münasibətlərində qarşılıqlı 
əlaqənin xüsusiyyətləri ilə bağlıdır ki, bu da məktəbin   strategiyasına  əsasən müəyyənləşir.  
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 Məktəbin siyasəti öz inkişafını (daxili və xarici siyasət) idarə etmək üçün ən mühüm ümumi 
yanaşmalar və öz həyatını qurma prinsipləridir (iş hansı səviyyədə və necə aparılır?). Bu siyasət 
məktəbin əsas dəyər və istəklərinin həyata keçirilməsi istiqamətində hərəkətini təmin edir, 
düşüncəliliyi, hərəkətlərin ardıcıllığını və onların əlaqələndirilmiş kursunun inkişafını tələb edir. 
 Məktəb strategiyası resursların bölüşdürülməsi üçün konkret prioritetlərin seçilməsinə, 
müxtəlif tapşırıq və layihələrin həyata keçirilməsinin mərhələləri və müddətlərinin seçilməsinə 
yanaşmaları vurğulayır və ümumi siyasətin konkretləşdirilməsi vasitəsinə çevrilir.  
 Məktəbin əldə etdiyi nəticələrin əsas istehsalçısı məktəbin pedaqoji sistemidir. Ümumi 
strateji göstərişlər əsasında məktəb təhsil prosesinin strukturunu, məktəb həyatının ümumi 
məzmununun müəyyənləşdirilməsinə yanaşmaları, təhsil prosesinin ümumi təşkili və texnologiyasını 
müəyyən edir. Pedaqoji sistemin bu ən vacib komponentlərinə hərtərəfli düşünülmüş ümumi 
yanaşmaların olması bir çox ayrı-ayrı tədris proseslərinin inteqrasiyası üçün imkan yaradır ki, bu 
proses çərçivəsində müəllimlər və şagirdlər  onların qarşılıqlı əlaqəsinin konkret vəzifələrini, 
məzmununu və metodologiyasını tamamilə müstəqil şəkildə müəyyən edirlər [64] . 
Siyasət və strategiyanın məktəbin yekun nəticələrinə təsiri nöqteyi-nəzərindən onda baş verən bütün 
prosesləri iki qrupa bölmək olar: əsas (təhsil prosesi) və idarəetmə (tədris prosesi üçün resursların və 
şəraitin yaradılması).  
Təlim və məktəbdənkənar tərbiyə işinin alt sistemlərinin vəhdəti kimi təhsil prosesi onların əsas 
funksiyalarının  (yəni  təhsil, tərbiyə, inkişaf, yaradıcı, sağlamlaşdırıcı)  ümumiliyi ilə təmin edilir. 
Tədris prosesinin mərkəzində üç ən vacib aspekti olan müəllim və tələbələrin qarşılıqlı əlaqəsi 
dayanır: məlumat mübadiləsi, fəaliyyətin və ünsiyyətin təşkili və özünü təşkili. 
 İlk üç mövqe xarici amil kimi öyrənməni nəzərdə tutur: onlar bilik və ya məlumat üçün 
“alış-veriş səfərinə” bənzəyirlər. Sonuncu mövqelər öyrənmənin "daxili" və ya şəxsi aspektinə diqqət 
yetirir və məlumatın əldə edilməsi və saxlanmasından kənarda öyrənmə anlayışını götürür. Öyrənmə 
tədris və öyrənmə strategiyalarının seçilməsinin vacibliyini vurğulayaraq, şagirdə real dünyanı dərk 
etməyə kömək edən bir fenomen kimi qəbul edilir. 
 Məktəbin tədris fəaliyyətinin nəticələrindən danışarkən yadda saxlamaq lazımdır ki, onun 
nailiyyətləri şagirdlərin özlərinin fəal iştirakı olmadan mümkün deyil. Eyni zamanda,  hər bir uşağın 
(şəxsin) inkişafını təmin edən alt sistemlər “müəllim-şagird” sistemində münasibətlərinin yenidən 
qiymətləndirilməsinə, hər bir şagirdin təhsilinin subyektiv mahiyyətinə, fərdi yanaşmanın həyata 
keçirilməsinə, bütün məktəbin təşkili strategiyasına diqqət yetirmək kimi qeyd edilməlidir.  
 Məktəbin təlim-tərbiyə fəaliyyətinin səmərəliliyinə təsir edən amillər sırasında 
sinifdənkənar tədbirlər açıq şəkildə seçilir. Onun dəyəri danılmazdır, çünki. “Dərsdən asudə 
vaxtlarında” şagird daha çox müstəqilliyini nümayiş etdirə, öyrənmənin dəyəri və əhəmiyyətinə dair 
mövcud inanclarını, tədris prosesi zamanı formalaşmış özünə hörmət və nüfuzunu nümayiş etdirə 
bilir. 
 Əgər ildən-ilə məktəblərdə uğursuz şagirdlərin sayı artırsa, o zaman  hər bir məllimi belə 
bir sual  düşündürməlidir: “Öyrənməyi daha effektiv necə öyrətmək olar? Hansı tədris strategiyasını 
seçmək lazımdır?” 
 Problem ondadır ki, müasir müəllim üçün tədris strategiyalarının seçiminə qərar vermək 
çox çətindir, çünki ədəbiyyatda onların sayı həddindən artıq çoxdur. Bundan əlavə, müəllimin 
vaxtının məhdud olması və İnternetdə təsvir olunan dərslərin metodik işlənməsinin müxtəlifliyi bir 
fənnin tədrisi üçün səmərəsiz strategiyanın seçilməsi riskinə səbəb olur.  
Məktəbdə olarkən şagird təhlükəsizliyinin  təmin olunması, hər bir şagird və müəllim üçün məktəbdə 
rahat psixoloji mühitin yaradılması,  təhsil prosesinin bütün iştirakçılarını maraqlı  və mənalı 
hadisələr, ümumi müsbət emosiyalar və bir-birinə etimadlı münasibətlərlə birləşdirən uşaq-böyük 
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icmalarının yaradılması, tərbiyənin sistemliliyi, məqsədəuyğunluğu və qeyri-ənənəviliyi onun 
səmərəliliyinin  müsbət şərtləri kimi  xarakterizə oluna bilər.  
 Məktəb ənənələrinə xüsusi diqqət yetirilməsi sayəsində şagirdlərin liderlik bacarıqlarını 
inkişaf etdirmək,  müəllimlərin təhsil səylərinin inteqrasiyasını təmin edən fəaliyyətləri həyata 
keçirmək mümkündür. Kollektiv inkişaf, kollektiv planlaşdırma, kollektiv davranış və ümumməktəb 
işlərinin nəticələrinin kollektiv müzakirəsi vasitəsilə şagirdlərdə strateji düşüncə formalaşır ki, bunun 
da nəticəsində fəal həyat mövqeyi təzahür edir. 
 Nəticə olaraq  deyə bilərik ki, maarifləndirmək insana təkcə düşünməyi öyrətmək deyil, 
həm də ona bilməli olduğu şeyləri öyrətmək deməkdir. Buna görə də müasir məktəb elə bir 
atmosferin yarandığı yerdir ki: 
 - tələbələrə və müəllimlərə buraxılmış səhvlərə müsbət və konstruktiv münasibət bəsləmək 
və onların uğurlu şəxsiyyət kimi reputasiyasını formalaşdırmaq imkanı verir, əməkdaşlığa 
həvəsləndirir; 
 - etimad, hörmət, nikbinlik, müstəqillik, məsuliyyət kimi əməkdaşlıq pedaqogikasının 
müddəalarına diqqət yetirərək şagirdləri təhsil prosesində iştirak etməyə dəvət edir. İnsan kapitalı 
nəzəriyyəsi kontekstində məhz məktəbdə insan potensialı yaradılır və toplanır ki, o, yalnız müəyyən 
şəraitdə dövriyyə kapitalının xassələrini əldə edir. 
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ÖZET 

Giriş: Articulatio cubiti humerus distal ucu ile radius ve ulna'nın proksimal uçları arasında 
oluşan art. composita grubu eklemdir. Art. cubiti iki eksen üzerinde hareket eder. İlk hareket, 
ön kolun transvers eksen üzerindeki flexion extension hareketidir. İkinci hareket, art. 
humeroradialis, art. radioulnaris proximalis üzerinden, radius uzun ekseni boyunca 
gerçekleşen rotation hareketidir. Taşıma açısı humerus’un uzun ekseni ile ulna’nın uzun 
ekseni arasında oluşan açı olarak tanımlanır. Bu açı, yürüme sırasında sallanma hareketlerinde 
ön kolların kalçaları temizlemesine izin verir ve nesneleri taşırken önemlidir. Erkeklerde 
ortalama 11-14°, kadınlarda ise 13-16°’dir. Bulgular: Pubmed veri tabanının arama kısmına 
“"elbow joint carrying angle"” yazıp ‘species’ kısmından ‘humans’ filtresi uygulandığında 18 
adet makale listelenmiştir. 2021 yılında yayınlanan makalelerin hepsi araştırma makalesi 
türündedir. Makaleler 15 farklı dergide yayınlanmış ve dergilerin 14 tanesi SCI-E (Science 
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Citation Index-Expanded) ve 1 tanesi Diğer Uluslararası İndekler kapsamındadır. Sonuç: 
Salgın döneminde birçok çalışma covid 19 hakkında olmasına rağmen taşıma açısı hakkında 
çalışmalara da rastladık. Taşıma açısı biyomekanik yönden önemli olup araştırılması 
gereklidir. Biz de pubmed’de yapılan çalışmaları inceleyerek bir veri oluşturmak istedik. 

Anahtar Kelimeler: Articulatio cubiti, Taşıma açısı, Pubmed 

 

 

ABSTRACT 

Introduction: Articulatio cubiti is the articulatio composita group joint formed between the 
distal end of the humerus and the proximal ends of the radius and ulna. Art. cubiti moves on 
two axes. The first movement is the flexion extension movement of the forearm on the 
transverse axis. The second movement is the rotational movement of the articulatio 
humeroradialis along the long axis of the radius over the articulatio radioulnaris proximalis. 
The carrying angle is defined as the angle formed between the long axis of the humerus and 
the long axis of the ulna. This angle allows the forearms to clear the hips in swinging 
movements while walking and is important when carrying objects. It is 11-14° in men and 13-
16° in women. Results: When typing "elbow joint carrying angle" in the search part of the 
Pubmed database and applying the "humans" filter from the "species" part, 18 articles were 
listed. All of the articles published are research. The articles have been published in 7 
different journals and 14 of them are in the scope of SCI-E (Science Citation Index-
Expanded) and 1 of them are in the scope of International indexes. Conclusion: Although 
many studies were about covid 19 during the epidemic period, we also came across studies on 
the carrying angle. The carrying angle is important in terms of biomechanics and needs to be 
investigated. This review presented data by examining the research on the elbow joint 
carrying angle in the Pubmed database. 

Keywords: Articulatio cubiti, Carrying angle, Pubmed. 
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GİRİŞ 

Articulatio cubiti humerus’un distal ucu ile radius ve ulna’nın proksimal ucu arasında oluşur 
ve bu ekleme ikiden fazla kemik katıldığı için composita grubuna dahil edilir (Gökmen, 2003) 
(Şekil 1). 

 

Şekil 1. Dirsek eklemini oluşturan kemikler (Netter, 2015) 

 

Art. humeroulnaris, art. humeroradialis, art. radioulnaris proximalis dirsek eklemini oluşturan 
eklemlerdir. Art. humeroulnaris ginglymus tipi, art. humeroradialis sferoid tip, art. 
radioulnaris proximalis trokoid tip eklemlerdir ve bu üç eklemi saran tek bir eklem kapsülü 
bulunur (Gökmen, 2003) (Şekil 2). 

 

Şekil 2. Eklem Kapsülü (Netter, 2015) 
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Eklem kapsülü epicondylus humeri’ leri örtmeyecek şekilde, humerus’un arka tarafında 
bulunan fossa’ları içine alır. Aşağıda ise proc.coronoideus’un ön kenarına ve ligamentum 
anulare radii’ye tutunur (Ozan, 2014). Art. cubiti’yi saran eklem kapsülünün her iki yanında 
eklemi destekleyen bağlar bulunur ve bu bağlar eklemin stabilizasyonunda önemli rol 
oynarlar (Gökmen, 2003). Lig.collaterale radiale lateral tarafta bulunur ve humerus’un 
epicondylus lateralis’i ile radius arasında uzanır. Lig.collaterale ulnare medial tarafta bulunur, 
humerus’un epicondylus medialis’inden başlayıp yelpaze şeklinde bir seyir gösterir ve 
inc.trochlearis’in medial kenarına tutunur. Lig.anulare radii caput radii’yi halka şeklinde sarar 
ve art.radioulnaris proximalis’in stabilizasyon’unu sağlamada önemli bir yapıdır (Gökmen, 
2003) (Şekil 3). 
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Şekil 3. Dirsek eklemi ligamentleri (Netter, 2015) 

 

Art.cubiti’nin iki eksende hareket serbestliği bulunmaktadır. İlk hareket art.humeroulnaris’in 
transvers eksen üzerindeki flexion-extension hareketidir ve art.humeroradialis’te bu harekete 
eşlik eder. İkinci hareket ise art.humeroradialis ve art.radioulnaris proximalis’in vertikal eksen 
üzerindeki rotasyon hareketidir (Gökmen, 2003). 
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Eklemin yaptırdığı flexion-extension hareket açıklığı değeri 2 - 140 derecedir. Günlük yaşam 
aktiviteleri için gerekli olan açıklık 30-130 derecedir. Supination 0-74 derece, pronation ise 0-
68 derecedir. Günlük yaşam aktiviteleri için kullanılan pronation değeri 50 derece, supination 
değeri 55 derecedir (Morrey ve ark., 1981). 

Taşıma açısı ön kol tam ekstansiyon ve supinasyon pozisyonundayken humerus’ un uzun 
ekseni ile ulna’ nın uzun ekseni arasında oluşan açı olarak tanımlanır. Erkeklerde ortalama 
11-14 derece, kadınlarda ise 13-16 derecedir (Keats ve ark., 1966; Morrey, 2000).  

 

Şekil 4. Taşıyıcı açı (Açar, 2011) 

 

Taşıma açısı universal gonyometre ile ölçülebilir. Biyomekanik olarak bakıldığında yürüme 
esnasında ön kolun pelvis’e çarpmasına engel olur. Yürüyüş siklusunun düzgün bir şekilde 
sağlanması için bu açının varlığı önem arz eder. Taşıma açısı kadınlarda daha büyüktür 
(Sharma ve ark., 2013). Salgın döneminde birçok çalışma covid 19 hakkında olmasına rağmen 
taşıma açısı hakkında çalışmalara da rastladık. Taşıma açısı biyomekanik yönden önemli olup 
araştırılması gereklidir. Biz de pubmed’de yapılan çalışmaları inceleyerek bir veri oluşturmak 
istedik. 
ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Pubmed veri tabanının arama kısmına “"elbow joint carrying angle"” yazıp ‘species’ 
kısmından ‘humans’ filtresi uygulandığında 18 adet makale listelenmiştir. 2021 yılında 
yayınlanan makalelerin hepsi araştırma makalesi türündedir. Makaleler 15 farklı dergide 
yayınlanmış ve dergilerin 14 tanesi SCI-E (Science Citation Index-Expanded) ve 1 tanesi 
Diğer Uluslararası İndeksler kapsamındadır. 
 

Çalışmalara kısa bir bakış 

Nayyar ve ark., (2021) çalışmalarında Batı Hindistan popülasyonunda Temmuz 2014-Haziran 
2016 döneminde sağlıklı görünen erişkinlerde taşıma açısını değerlendirmek için araştırma 
yapmış. 20-40 yaş arası 504 yetişkinde dijital gonyometre ile taşıma açısı ölçülmüş. 
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Kadınlarda tüm ölçümler erkeklere göre anlamlı derecede yüksek bulunmuş (p<0.001). El 
kullanımına göre taşıma açısında anlamlı farklılık gözlenmiş; her iki cinsiyette de baskın olan 
elin taşıma açısı değeri baskın olmayan ele göre daha yüksek bulunmuş (p<0.001). Bireylerin 
boyu ile açı arasında pozitif bir ilişki bulunurken, yaş ve bel çevresi arasında bir ilişki 
bulunamamış. Bu çalışma kadınların erkeklere göre daha büyük taşıma açısına sahip 
olduğunu göstermiş. 

Başka bir çalışmada (Shi ve ark., 2021), dirsek kırıklarının tedavisinde lateral dirsek 
artrografisinin klinik etkinliğini araştırmışlardır. Dirsek kırığı olan 24 bebeğin klinik verileri 
geriye dönük olarak analiz edilmiş. Bu çalışmada 14 erkek ve 10 kız incelenmiş, ortalama 
yaşları ise 1.8’ dir. Etkilenen tarafın ameliyat öncesi taşıma açısı (30.8±4.5)° (range, 24°-41°)  
iken son takipte etkilenen taraf taşıma açısı (5.2±1.9) ° (range, 2°-8°) olarak bulmuşlardır. 
Lateral yaklaşımla dirsek artrografisinin, bebeklerde ve küçük çocuklarda dirsek eklem 
kıkırdağının hasarını ve kırık tipini net olarak belirleyebileceğini, yanlış tanı ve gözden kaçan 
tanı oluşumunu en aza indirebileceğini ve tedavi yöntemlerinin seçiminde rehberlik 
edebileceğini söylemişlerdir. 

Yapılan başka bir çalışmada (Wu ve ark., 2021), cubitus varus deformitesi olan adolesanlarda 
humerus lateral kama osteotomisinin preoperatif tasarımında resim arşivleme ve iletişim 
sistemlerinin (PACS) etkisini araştırmışlardır. Röntgen film ölçümü, etkilenen tarafın taşıma 
açısının ameliyat sonrası 1. günde (10.3±2.0) ° ye düzeldiğini ve ameliyat öncesi 
etkilenmeyen taraftaki (10.6±1.5) ° ile karşılaştırıldığında anlamlı bir fark olmadığını 
göstermiş ( t =0.480, P =0.637); Bir sonraki yıl etkilenen tarafın taşıma açısı (9.8±2.6)° imiş 
ve aynı dönemde sağlıklı tarafın (10.4±1.6)° ile karşılaştırıldığında anlamlı bir fark yokmuş ( t 
=0.789, P =0.438).  Sonuç olarak, cubitus varus deformitesi olan adolesanlarda humerus 
lateral kama osteotomisi yapılmadan önce, etkilenmemiş dirseğin taşıma açısını ve etkilenen 
tarafın varus açısını ölçmek, açı ve uzunluğunu tasarlamak için PACS kullanmışlardır. 

Wu Y. ve ark., (2021) yaptıkları çalışmada, suprakondiler humerus kırıklarının cerrahi 
tedavisinde ultrasonun uygulama değerini incelemeyi amaçlamışlar. Çocuk dirsek kırığı 
tanısında ultrason muayenesi uygulanabildiğini söylemişler. Suprakondiler humerus kırığı 
olan 64 çocuk ultrason eşliğinde kapalı redüksiyon ve perkütan iğneleme (CRPP) ile tedavi 
edilmiş, 31 hasta radyografi rehberliğinde CRPP ile tedavi edilmiş. Ortalama taşıma açısı 
ultrason grubunda 8,2° (0°–15°), radyografi grubunda 9,4° (3°–16°) bulunmuş ve iki grup 
arasında anlamlı bir fark gözlenmemiş. Ultrason eşliğinde CRPP, pediatrik suprakondiler 
humerus kırıklarının güvenli ve güvenilir bir cerrahi tedavi olduğu sonucuna varmışlardır. 
SONUÇ 

Bu araştırma ülkemizde 2021 yılında birçok çalışma covid 19 hakkında olmasına rağmen 
taşıma açısı hakkında veriler ortaya koymuştur. 
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ÖZET 

Ulusal sınırlar içerisinde değişik büyüklükte yaşayan yerel topluluk üyeleri bulunmaktadır. Bu 
üyelerin mevcut ortak ve yerel nitelikli ihtiyaçları hukuksal düzen içerisinde yer alan anayasal 
kuruluşlar tarafından karşılanmaktadır. Yerel yönetim adı ile bilinmekte olan bu kuruluşlar 
kamu tüzel kişiliği taşımakla birlikte aynı zamanda demokrasinin yürürlükteki ilk adımının 
gerçekleştiği özerk yapısı ile işleyişini sürdürmektedir. Türk kamu yönetiminde 1982 
Anayasası ile tanımlanmış olan yerel örgütler; il özel idaresi, belediyeler ve köyler olarak 
sınıflandırılmaktadır. Bunlar arasında taşıdığı önem doğrultusunda ilk bilineni ve fonksiyon 
sahibi olarak belediyeler yer almaktadır. Belediyeler; belde sakinlerinin yönetimin her 
aşamasına katılım sağlamasına hizmet etmekte ve kamu hizmetlerinin sunumunda merkezi 
yönetimin ulaşamadığı hizmet noktasında üyelere en yakın kuruluş olma özelliği 
göstermektedir. Nüfusun çoğunluklu yüzdesini bünyesinde barındıran belediyeler kuruluş 
yasalarında yer alan toplumsal hayata ilişkin görev ve sorumluluklar taşımaktadır. Tarihsel 
gelişim sürecine bakıldığında günümüzde yerel hizmetler alanında faaliyetlerde genişleme ile 
birlikte eğitim, sağlık ve sosyal yardım fonksiyonlarının ön planda yer aldığı ifade 
edilebilmektedir. Bunlar arasında halk sağlığı toplumsal yaşamı etkileyen temel 
değişkenlerden biri olarak yer almaktadır. 2019 yılında baş gösteren salgın bir hastalık olan 
Covid 19 süreci belediyelerin aktif sorumluluklarına ilave politikalar gerektirmekte ve bu 
politikaların gerçekleştirilmesine ilişkin katlanmak zorunda olunan ek maliyetleri 
doğurmaktadır. Bu çalışmada, belediyelerin tamamını ele alacak düzeyde pandemi sürecinin 
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gerektirdiği ilave sosyo-ekonomik politikalarına yer verilerek belediye bütçesi üzerindeki 
maliyeti ele alınmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Yerel Yönetim, Covid 19 Pandemisi, Belediyeler, Bütçe 

 

ABSTRACT 

There are local community members living in different sizes within national borders. The 
existing common and local qualified needs of these members are met by the constitutional 
organizations included in the legal order. These organizations, which are known by the name 
of local government, are public legal entities, but at the same time they continue to function 
with their autonomous structure, in which the first step in democracy in force takes place. The 
local organizations defined by the 1982 Constitution in the Turkish public administration are 
classified as provincial special administration, municipalities and villages. Among these, 
municipalities are the first to be known and functioned in line with their importance. 
Municipalities serve to ensure that the residents of the town participate in all stages of 
management and demonstrate the ability to be the closest organization to the members at the 
point of service that the central government cannot reach in the provision of public services. 
Municipalities, which contain the majority of the population, have duties and responsibilities 
related to social life contained in the establishment laws. Looking at the historical 
development process, it can be stated that education, health and social assistance functions are 
at the forefront with the expansion of activities in the field of local services today. Among 
these, public health is one of the main variables affecting social life. Covid 19 is an epidemic 
that arose in 2019, which is the process of active disease require additional policies and the 
responsibilities of the municipalities, which raises additional costs for the realization of these 
policies have to endure. In this study, the cost of the municipal budget was considered by 
including the additional socio-economic policies required by the pandemic process at the 
municipal budgets. 
Keywords: Local Governments, Covid 19 Pandemic, Municipalitiesi, Budget 

GİRİŞ 

Kapitalizmin ortaya çıkmasıyla birlikte ortaya çıkan sosyal devlet kavramı birçok ülke 
tarafından benimsenmiş ve devlet yönetimlerince uygulama konusu olmuştur. Bir süreç içinde 
sosyal devlet kavramı; sadece merkezi yönetimlerce değil, aynı zamanda yerinden yönetim 
birimlerince de uygulamaya konulmuş ve merkezi yönetim kadar geniş çaplı olmasa da onu 
tamamlayan uygulamalarla yerel yönetimlerinde üstlendiği bir misyon haline gelmiştir. 
Sosyal devlet kavramının belediyelere yüklediği misyonun en önemli özelliği; belediyelerin 
bulundukları bölgelerdeki sosyal yardıma ihtiyacı olan kişiler hakkında daha kolay bilgi 
toplayabilmeleri ve bunun sonucunda bu kişileri daha hızlı ve etkili bir biçimde sübvanse 
edebilmeleridir. Bu çalışmada Çin’in Wuhan kentinde 17 Kasım 2019’da ortaya çıkan ve tüm 
dünyayı etkisi altına alan, Türkiye’ye ise ilk vaka kaydı olarak 11 Mart tarihinde gelen Covid 
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19 pandemisi ve bunun etkilerine göre belediyelerin sosyal belediyecilik misyonunun nasıl 
şekillendiği incelenmiştir. Çalışmanın amacı, hala güncelliğini koruyan, olağanüstü 
durumlarda belediyelerin sosyal belediyecilik uygulamalarını gerçekleştirme performansları 
üzerine çıkarımlar yapmaktır. 
1.SOSYAL DEVLET-REFAH DEVLET KAVRAMI 

Sosyal belediyecilik kavramından önce ilk olarak sosyal devlet kavramı açıklanmalıdır. 
Bununla birlikte sosyal devlet kavramı açıklanırken ortaya iki farklı tanım çıkmaktadır. İlk 
tanım, sosyal devlet kavramının refah devleti kavramıyla aynı olduğu iken, diğer tanım sosyal 
devlet anlayışının vatandaşlarına asgari bir yaşam düzeyi sağlamayı amaçlayan, 
vatandaşlarının sosyal refahıyla ilgilenen ve onların ekonomik ve sosyal haklardan 
yararlanmalarını sağlayan bir devlet anlayışı olarak ortaya çıkmaktadır (Yönten ve Şimşek, 
2016: 78). 

Ayrıca ilk tanımda geçen refah devleti kavramını da açıklamak gerekirse, güncel ve modern 
anlamıyla refah devleti; piyasa mekanizmasının aksaklıklarını, sosyal refahı ortadan kaldıran 
etkilerini ortadan kaldırmak için devletin (kamu gücünün) bilinçli, örgütlü bir şekilde 
kullanılması anlayışıdır. Bir bakıma ülke ekonomisindeki kamu harici diğer unsurların 
gücünün sosyal adalet ve refah lehine azaltılması amacı taşımaktadır (Alp, 2009: 266). 

Refah devletinin tarihçesine bakıldığında ise bu anlayışın 4 aşamada evrimleştiği 
görülmektedir. Bu aşamaların ilki sanayi devriminden önce olan dönemdir. Bu dönemde 
mevcut sorunlara güçlü ailelerin ya da gönüllü kuruluşların çözüm arayışında olduğu görülür. 
1880-1945 yılları arasındaki ikinci dönem ise sanayi devrimiyle başlayan ve sanayileşmenin 
hızla arttığı dönemdir. Bu dönemde ise işçiler zorunlu olarak sosyal güvenlik kapsamına 
alınmış ve yoksulluğa karşı politikalar oluşturulmaya çalışılmıştır. 1945 ile 1975 yılları arası 
ise refah devleti anlayışının altın çağı olarak kabul edilmektedir. Bu dönemde sadece işçiler 
değil, tüm çalışanlar zorunlu olarak sosyal güvenlik kapmasına alınmış ve devletler barınma, 
sağlık, eğitim gibi hizmetlere önem vermiştir. Son dönem ise 1975 sonrası dönemdir ve bu 
dönem, refah devleti anlayışının gerilediği, fonksiyonlarının azalmaya başladığı kriz 
dönemidir (Çımrın, 2009: 197). 

Türkiye, “sosyal devlet” anlayışıyla 1961 anayasasıyla tanışmış olup 1980 yılına kadar bu 
anlayışla devam etmiş ve 1980 darbesiyle otoriter bir rejime bürünmüştür. Türkiye bu gibi 
siyasi zamanlar geçirse de günümüzde neo-liberal ekonomi anlayışını uygulamaktadır. Neo-
liberal ekonomi anlayışıyla birlikte devletin ekonomi içerisindeki rolü ve görevleri yeni bir 
hal almıştır. Kamunun görev ve sorumluluklarının mutlaka kamunun yapması gerektiği 
düşüncesi, yerini bu görev ve sorumlulukları özel sektöründe yapabileceği düşüncesine 
bırakmıştır. Bir başka anlayış kayması ise görev ve sorumlulukların merkeziyetçilikten 
yerinden yönetimlere kaymasıyla olmuştur. Böylece yerinde yönetim birimleri olan 
belediyeler sosyal devletin yerel temsilcileri olmuş, sosyal politikalar uygulayarak sosyal 
refahın tabana yayılmasına katkı sunmuşlardır (Berkün, 2017: 583). 
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2. SOSYAL BELEDİYECİLİK 

Sosyal belediyecilik uygulaması, sosyal devlet politikalarının yerel birimlerde, yani 
belediyelerde uygulanmasıdır. Sosyal politikaların yerel birimlerde uygulanmasının ise 
getirdiği bir takım avantajlar bulunmaktadır. Bu avantajların en önemlisi ise sosyal yardımları 
mekana-yerele uygulanabilir kılmasıdır. Sonuç olarak sosyal devletin yetersiz kaldığı ya da 
ulaşamadığı durumlarda sosyal belediyecilik devreye girmektedir. Sosyal belediyeciliğin 
temelde dört amacı bulunmaktadır. Bu amaçlar aşağıda sıralanmaktadır (Kıratlıoğlu, 2020: 5); 

 Yönlendirme, Rehberlik Etme: Belediyeler, tüketici danışma merkezleri, beyaz masa 
gibi birimleriyle vatandaşa danışmanlık hizmeti vermektedirler. Böylece vatandaşın 
sorunlarının çözümleri, hangi kurumların yardımcı olacağı vb. gibi cevaplarla 
yönlendirme işlevlerini yerine getirmiş olmaktadırlar. 

 Yatırım Yapma: Halkekmek, aşevi, sığınma evleri, tanzim satış mağazaları gibi 
hizmetlerle vatandaşların ekonomik sıkıntılarını birincil olarak çözme amacında 
olmasalar da yardımcı olma konumundadırlar. Yerel birimlerde merkezi yönetimin 
yetemediği durumlarda bu gibi uygulamalarla sosyal devlet işlevini yerine 
getirmektedirler. 

 Rehabilite Etme: Belediyelere bulundukları bölge ve konumlarda bireylerin uyum 
içinde yaşamaları için belirli kural ve yaptırım koyma yetkileri verilmiştir. Bu neticede 
belediyeler koydukları kurallar ve uyguladıkları yaptırımlar ile vatandaşların sosyal 
beklentilere uygun şekilde yaşamaları için kontrol mekanizması işlevini yerine 
getirirler. 

 Sosyal Yardım: Belediyeler bulundukları bölgelerde yaşayan, asgari yaşam standardı 
altında olan vatandaşları, tespit etme, izleme ve ekonomik durumlarını belirleyerek 
yardım ve destekte bulunmaktadırlar. Böylece sosyal devlet anlayışının en temel 
ilkesini bulundukları bölgelerde yerine getirmiş olurlar. 

3. PANDEMİ SÜRECİ SOSYAL BELEDİYECİLİK ÖRNEKLERİ 

3.1. Toplumu Uyarma Ve Bilgilendirme Çalışmalarını Yürütmek 

Pandemi gelişimine bakıldığında ilk vakanın ortaya çıktığı tarihten itibaren dünya ve 
ülkemizin yakın vadede yaşayacağı sorunlara ilişkin gerekli duyuruların medya aracılığı ile 
yapılması oldukça belirleyici rol oynamıştır. Medya; yeni tedbirler, kısıtlamalar ve kuralların 
yanı sıra risk yönetimi ve toplumun motivasyonunun sağlanmasına ilişkin kaynak aktarımını 
kendine görev edinmiştir. Ayrıca, günlük vaka ve ölüm sayıları detaylandırılmış, dünyadaki 
gelişmeler ışığında pandeminin  farklı başlıkları tartışmaya açılarak bilgi edinme hakkını 
meşrulaştırmıştır. Özellikle pandeminin sokağa çıkma kısıtlamasına denk gelen günlerinde 
evlerinde olan bireylerin gündemi yakından takip etmesi bilgilendirme fonksiyonunu kendine 
ilke edinen medyayı işlevsel hale getirmiştir (TTB, 2020: 50). 

Toplumu uyarma ve bilgilendirme çalışmalarını yürüten medya bu işlevini yerel 
yönetimlerden belediyeler ile sürdürmüştür. Bu dönemde belediyelerin tamamı sahip olduğu 
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tüm iletim araçlarını kullanmak suretiyle sürece katkıda bulunmuştur. Sağlık Bakanlığınca 
hazırlanan değerlendirme son durum raporlarını, talimatları, kamu spotlarını yerel halka 
gerektiği ölçüde duyurmuştur (Tunçer, 2021:23). Belediyeler söz konusu bilgilendirme 
çalışmalarını yürütürken toplu taşımalarda, caddelerde okul ve kamu binalarına ilişkin 
alanlarda yer alan posterlerden ağırlıklı olarak faydalanmıştır. 

Toplumu bilgilendirme ve uyarma kapsamında 2020 yılı itibariyle ülkemizde yer alan 30 
büyükşehir belediyesi başta olmakla birlikte diğer tüm belediyeler aktif rol almakta bunlara 
ilişkin birtakım örnekler aşağıda sıralanmaktadır; 

-Ankara Büyükşehir Belediyesi, internet sitesinde Covid-19’a ilişkin korunma ve kontrolüne 
yönelik tedbirlerin yerine getirilmesine yönelik il genelinde çalışmalarda bulunduğuna dair 
açıklamada bulunmuştur. Yer alan ifade, Ankara’da bulunanların başta koronavirüs olmak 
üzere tüm diğer salgın hastalıklara karşı etkin bir şekilde mücadele yürütebilmesi ve bu 
hastalıklar hakkında yanlış bilgilerin önüne geçilmesi adına broşür dağıtılarak, pano, raket 
pano ve afiş çalışmalarına devam edildiği yönündedir. Bunun yanı sıra Sağlık Bakanlığınca 
oluşturulan metinlere toplu taşıma araçlarında bulunan ekranlarda yer verilmesine ilişkin 
uygulamaya yer verildiği de belirtilmektedir (T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2020). 

-Çorlu belediyesi, bilgilendirme toplantıları düzenlemek suretiyle toplum sağlığını korumak 
amacıyla gerçekleştirdiği faaliyetlere sıkça yer vermiştir. Bunun yanı sıra başta sosyal medya 
hesapları olmak üzere şehirde yer alan merkezi noktalardaki LED ekranlarda toplumu 
bilgilendirici görsel sunumlarda bulunulmuştur (Çorlu Belediyesi,2020). 

-Avcılar Belediyesi, LED ekran, billboard ve tüm sosyal medya hesapları ile web sitesi 
kanallarını kullanarak aydınlatıcı duyurulara yer vermiştir. İlk olarak bireysel yükümlülüklere 
yer verilmiştir. Sağlık Bakanlığının bünyesinde “bilimsel danışma kurulu”’nun belirlediği 
yönergeler ile toplum yönlendirilmeye çalışılmıştır. Dezenfekte şekilleri, oda 
havalandırmaları, toplu alanlardan uzak durulmaları ve şehir dışından henüz gelmiş kişilere 
ziyarette bulunmamaları görseller yardımıyla duyurulmuştur. Bunun yanı sıra belediye 
başkanı bilgilendirme sohbetleri ve pandemiye ilişkin konulara yer verilen programlarda 
konuk olarak yerini almıştır. Bu doğrultuda belediye başkanı, uzman hekimlerin katıldığı 
toplamda 7 yayın, sosyal medya hesapları üzerinden  9 canlı yayın ve 13 TV programına 
katılım sağlayarak koronavirüs bilgilendirme sohbetleri gerçekleştirmiştir (Avcılar Belediyesi, 
2020:6-7). 
3.2. Düzenli Aralıklarla Hijyen Çalışmalarını Yürütmek 

Tıp tarihinde çok uzun dönemden bu yana bulaşı yüksek bu şekilde bir salgına rastlanmadığı 
görülmektedir. Covid-19 salgını olarak adlandırılan bu salgın dünyanın dört bir yanından 
gelen günlük vaka sayıları ve her geçen gün artan ölüm sayıları nedeniyle günlük yaşamın en 
büyük riski olarak görülmektedir. Bu dönemde sağlık malzemelerindeki yetersizlik, gıda 
ürünlerindeki talep artışı ve hijyene dair gerekli olan tüm ürün ve çalışmalar kamuoyunun 
gündeminde yer edinmektedir (TTB, 2020: 48). Söz konusu salgın belediyelerin hizmet 
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alanlarından su ve kanalizasyon hizmetleri başta olmak üzere hijyene dair tüm alanlarda 
yürütülen çalışmaları yeni düzenlemeler yardımıyla gelişime zorlamaktadır. 

Salgın sürecinde, merkezden yürütülen mücadele çalışmalarının en büyük destekçisi il 
düzeyinde belediyeler aracılığıyla gerçekleştirilen politika ve hizmetlerdir. Bilindiği üzere 
çağdaş bir yönetim biçiminde yerel halkın gereksinimlerine ilişkin verimli ve etkin kamu mal 
ve hizmetleri belediyeler aracılığıyla gerçekleştirilmektedir (Göküş ve Altürker, 2011: 122). 
5393 Sayılı Belediye Kanunu 14. Maddesinde “Belediyelerin görev ve sorumlulukları” başlığı 
altında yer alan hükümlerden birinde yer aldığı üzere mahalli müşterek nitelikte olmak 
kaydıyla çevre ve çevre sağlığı ile temizlik ve katı atık hizmetleri belediyelerin sorumluluk 
alanını oluşturmaktadır. Salgınla birlikte dünya genelinde belediyeler hızlı ve kaliteli hizmet 
anlayışı ve hastalık yayılım hızına paralel hızda hijyen çalışmaları geliştirmektedir. Bunların 
belli başlıları (Tunçer, 2021:33-43); 

-Atık sistemlerinin denetlenerek iyileştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi, 

-Ultraviyole ışınları yardımıyla hijyen sağlama çalışmaları, 

-Metro istasyonlarının teknolojik gereçler yardımıyla hijyen çalışmalarının 
gerçekleştirilmesi, 

-Meslek ve teknik liselerden dezenfektan ve maske üretiminde destek alınması, 

-Dezenfekte işleminin periyodik olarak sürüdürülmesi, 

-Hijyen denetimlerinde bulunulması, 

-İbadet yerlerinin dezenfekte edilmesi, 

-Evlilik törenlerinin hijyen kuralları çerçevesinde gerçekleştirilmesi şeklindedir. 

Aşağıda belediyeler tarafından bu başlık altında sunulan hizmetlere ilişkin örneklere 
yer verilmektedir; 

-Altınordu Belediyesi, kapalı ve açık alan olmak üzere 2 milyon 727 binlik alan ve 10 binden 
fazla sayıda aracı dezenfekte etmiştir. 2 milyondan fazla sayıda maske dağıtımında 
bulunmuştur. 71 noktayatıbbi atık kutusu yerleştirmiştir. 8 bin 500 hijyen paketi dağıtımı 
gerçekletirmiştir (Altınordu Belediyesi, 2020). 

-İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlık meslek fabrikası tarafından günde 70 bin maske 
dikilmiş ve bu maskeler toplumun yaygın faaliyette yer aldığı pazar yerlerinde, otobüs, metro 
ve gemi yolculuklarını gerçekleştirdiği istasyon, durak ve iskelelerinde ücretsiz dağıtıma 
sunulmuştur. Toplu taşıma araçları mekan itibariyle periyodik olarak dezenfekte edilmiştir. 
Maske kullanımının zorunlu hale gelmesi nedeniyle tıbbi maskeye ulaşımın ücretsiz ve kolay 
sağlanabilmesi amacıyla “maskematik” uygulamasına geçilmiştir. Metro istasyonlarına 
yerleştirilen bu sistem sayesinde İzmir halkı ulaşım kartını kullanmak suretiyle dört adet 
maske ve 100 mililitrelik dezenfektan içeren hijyen paketini ücretsiz elde etmiştir. Turizmin 
yoğun olduğu alanlarda hijyen kurulu oluşturarak hijyene ilişkin tüm hizmetlerin etkin ve 
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verimli gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Kadın sığınma evleri, meslek kursları ve çocuklar 
için kurulan masal evlerinin hijyen çalışmalarını periyodik olarak sürdürmüştür (İzmir 
Büyükşehir Belediyesi, 2020). 

-Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus-Anamur arası acil eylem planı doğrultusunda hijyen 
ve temizlik çalışmalarına periyodik olarak ağırlık vermiştir. Bu doğrultuda ulaşım araçları 
başta olmak üzere yoğunluğun olduğu tüm kamu binaları ile ibadethaneler sıklıkla dezenfekte 
edilmiş, binlerce hijyen kiti dağıtımında bulunulmuştur. Tüm sokak ve caddeler özellikle 
gecenin geç saatlerinde arazöz ve süpürgeler yardımıyla kimi zaman ilaçlı su kullanmak 
suretiyle temizlenmiştir (Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2022). 

3.3. Sosyal Destek Hizmetlerinde Bulunmak 

Sosyal refah devletinin fonksiyonu gereği devlet, toplumun ihtiyaç hissettiği alanlarda 
korumacı bir rol alarak sosyo-ekonomik yaşamı yönlendirmektedir. Bu doğrultuda güçsüz, 
fakir, bakıma gereksinim duyan gruba koruyucu ve düzenleyici tedbirler ile sosyal adaleti 
dengeleyici hizmetler gerçekleştirmektedir (Seyyar, 2002:498).2004 yılında merkezi 
yönetimin çerçevesini belirlediği sosyal politikalar yerelleştirilerek belediyelere yerel 
nitelikteki müşterek sosyal politika ve sosyal refah hizmetlerine ilişkin çeşitli görevler 
tanımlanmıştır. Bu kapsamda yer alan hizmetler arasında; sağlık tesislerinin açılması, eğitim 
kurumlarının desteklenmesi, topluma meslek ve beceri kazandırma tesisleri, kadın ve çocuk 
sığınma evleri, düşük gelirli gruba yönelik konut tesisi sayılabilmektedir (Ersöz, 2009: 85).  

Salgın döneminde faaliyette bulunan işyerlerinin darboğaza girip varlıklarını sonlandırması 
mevcut yoksul kesimin sayı itibariyle artmasına neden olmuştur. Yoksul kesimin günlük 
ihtiyaçları olan temel gıda ve hijyen malzemelerinin yerel yönetimin temel taşları olan 
belediyelerce ayni ya da nakdi temini zorunlu hale gelmiştir. Belediyeler doğrudan ya da 
dolaylı gerçekleştirecekleri bu yardımlarla toplumsal dayanışma duygusunu canlandırmakta, 
sivil toplum kuruluşlarının gücüne de bünyesinde yer vermektedir (Etiler,    2020: 72). Bu 
doğrultuda belediyelere yönelik bir düzenleme getirilmiştir. 7244 Sayılı Yeni Koronavirüs 
Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile bazı alacakların ertelenmesi, alınmaması 
veya yapılandırmasına ilişkin çeşitli imtiyazlar tanınmıştır. Bunun en güzel örneğini askıda 
fatura uygulaması oluşturmaktadır. Covid-19 ile mücadele kapsamında belediyeler tarafından 
bu kategori altında pek çok destek programı yürütülmüştür. Bunlardan birkaçı aşağıdaki 
şekildedir;  

-Kütahya Belediyesi; ramazan nedeniyle çadırda düzenlenen iftar programının salgın kaynaklı 
son bulması ile vatandaşlarına yardım kolisi desteğinde bulunmuştur. Bunun yanı sıra 
“Bereket Kart” adlı sosyal destek kartı uygulaması ile ihtiyaç sahiplerinin yanında olmuştur. 
Bu kartın bakiyesi 200 TL olarak belirlenmiş, bulundukları mahalleden ya da diledikleri 
marketten alışveriş yapma olanağı tanınmıştır (Kütahya Belediyesi, 2021). 
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-Bursa Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinde toplumun tüm kesimlerine yönelik sosyal 
destek programları oluşturmuş, sosyal destek kartı olan Kart16 ile doğalgaz desteği sunarak 
ilke imza atmıştır. Kart16 ‘yı kullanan5 bin 949 ailenin yararlanmasına imkan tanınan 
“doğalgaz faturası desteği” kış aylarını kapsayacak şekilde ailelerin sosyo-ekonomik 
durumuna göre her ay ortalama 200 TL olarak belirlenmiştir (Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
2022). 

-Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılından bugüne temizlik, sağlık, gıda, teknoloji, giyim 
ve ısınma alanlarında gerçekleştirmiş oldukları desteklerle pandemi sürecinin toplum 
üzerindeki sosyal sıkıntılarını azaltmayı hedeflemiştir. Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında, 
“Biz Bize Yeteriz Türkiye” sloganıyla Sakarya ilinde 227 bin 365 hane/kişi/çalışana 501 
milyon 902 bin 340 lira destek ile pandeminin sosyo-ekonomik etkilerine kalkan görevi 
görmüştür (Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 2021). 

-Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Covid-19 ile mücadele eylem planı çerçevesinde 2020 
yılının Mart ayından günümüze sosyal belediyecilik anlayışını baz alarak vatandaşlarına 
yardımlarda bulunmaktadır. Bunlardan diğer belediyelere göre farklılık gösteren hizmeti, 
pozitif veya temaslı 65 yaş üstü vatandaşlar ile pozitif tüm hastalara sıcak yemek dağıtım 
faaliyetidir. Birlik sloganları eşliğinde haftanın 6 günü söz konusu hizmeti hastaların 
karantina süreleri boyunca aralıksız sürdürmektedir (Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 2021). 

3.4. Mekansal Düzenlemelere İlişkin Faaliyetler 

Belediyeler hazırlamış oldukları acil eylem planı çerçevesinde kamusal alan ve hizmetlerde 
yeni koronavirüs pandemisine uyum gösterecek şekilde detaylı önlem ve düzenlemelerde 
bulunmuştur. Kamusal mekan düzenlemeleri başlığı altında yer verilen bu saha çalışmalarının 
tümü pandeminin yayılma hızı göz önüne alınarak mesafe kavramını ön plana çıkarmıştır. 
Mesafe odaklı yaklaşıma; toplu taşıma, huzurevleri, cenaze işlemleri ve nikah işlemlerinin 
gerçekleştiği alanlar, aşevleri ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirildiği mekanlarda yer 
verilmiştir (İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2020: 27). Mekansal düzenlemelere ilişkin faaliyette 
bulunan belediye örneklerinden birkaçı aşağıdaki şeklidedir; 

-Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kapalı alanlara ilişkin maksimum kişi sayısı belirlemiş ve 
personellerine Sağlık Bakanlığının belirlediği yönergeler ile 4 metrekareye 1 kişi düşecek 
şekilde ofisler oluşturmuştur. Toplu taşımalarda araçlarda çalışan personelini korumak adına 
sürücü kabinlerini plastik siperliklerle izole etmiştir (Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2021). 

-Antalya Büyükşehir Belediyesi, toplum sağlığı ve kamu düzeninin salgın süresince 
sağlanabilmesi adına birtakım önlemler almıştır. Hastalığın yayılma hızını kesmek ve 
izolasyonu sağlamak öncelikli olmak üzere sosyal tesislerin giriş-çıkış saatlerine düzenleme 
getirmiştir. Bu alanlara spor ve yürüyüş amaçlı kullanılan mesire yerleri de dahil edilmiştir. 
Bunun yanı sıra oturma alanı ve banklarda sosyal izolasyona gidilmiştir (Antalya BB, 2020). 
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-Adana Büyükşehir Belediyesi, salgın nedeniyle toplu ulaşımın sağlık açısından taşıdığı riski 
göz önüne alarak toplumu bisikletli seyahate teşvik etmek suretiyle 135 km’lik bisiklet yolu 
hedefini duyurmuş ve ilk iki etapını gerçekleştirmiştir (Adana BB, 2021). 

4. PANDEMİ SÜRECİNİN BELEDİYELER ÜZERİNE EKONOMİK ETKİLERİ 

2020 yılından itibaren yaşanan Covid-19 pandemisi kısa sürede hız ve taşıdığı ölümcül riskler 
nedeniyle dünya düzenini azımsanmayacak ölçüde değişime uğratmıştır. Ulusal ve küresel 
seviyede bulaşı hızını azaltmak ve salgınla etkin mücadelede bulunmak birlik gerektiren 
çeşitli faaliyetleri meydana getirmiştir. Bu durum yalnızca gelişmekte olan ülkeler için değil 
aynı zamanda gelişmiş ülkelerde de aynı doğrultuda ilerlemiştir. İhtiyaç duyulan yeni kamu 
yönetim anlayışı çerçevesinde gerçekleştirilen reformlar yerel yönetimleri mevcut düzende 
ana aktör haline getirmiştir. Sosyal politikaların yerelleşme ihtiyacı merkezi yönetimin refah 
devleti fonksiyonunu yerel idarelere ve beraberinde yardımcı aktör olarak özel sektöre, sivil 
toplum kuruluşlarına ve diğer taşra teşkilatına aktarılmasını zorunlu kılmıştır. Yerel düzeyde 
yer alan mahalli müşterek ihtiyaçlar yerel refah sisteminde karşılık bulması (Urhan, 2018)  
“belediye sosyalizmi” kavramını günümüze taşımıştır. 

Belediye sosyalizminin geçmişi 19. yüzyıla kadar gitmektedir. İngiltere’de liberalizmin 
emekçi sınıfı sermaye sınıfının altında ezerek ağır yaşam koşullarına mahkum bırakması ile 
işçi sınıfının ağırlıkla yaşam gösterdiği kentlerde başlayan uygulamalar beledileştirmenin 
doğuşunu desteklemektedir. Beledileştirmenin söz konusu başlangıcında işçi örgütlerinin 
göstermiş olduğu çabanın rol oynadığı ifade edilebilmektedir (Somel, 2015: 199). 
Belediyelerin tarihsel süreçteki gelişimine paralel olarak kavram şekillenmiş ve gereksinimler 
doğrultusunda yeni unsurlar ilave edilmiştir (Ünlü, 2016: 68). Pandemi ile mücadele 
döneminde yerelde yer alan öncelikler belediye sosyalizmine güncel boyut kazandırmıştır. 
Yerel idarelerin ilk akla gelen temel birimi olan belediyelerin günümüz sosyalizm kavramının 
karşılığında gelir-gider, varlık ve yükümlülüklerinin detaylı olarak görünümüne aşağıda yer 
verilmektedir. 
4.1. Pandemi Sürecinde Belediyelerin Bütçe Giderleri 

Mahalli idare kapsamındaki kamu idarelerinin bütçeleri mahalli idare bütçesi olarak 
adlandırılmaktadır. Mahalli idarenin kapsamı 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü 
Hakkında Kanunda yer aldığı üzere belediye, il özel idaresi ile bunlara bağlı ya da bunların 
kurdukları ya da üye oldukları birlik ve idarelerinden oluşmaktadır. Pandemi sürecinde 
bütçeye olan ekonomik yansımaları görebilmek adına ilk olarak belediye bütçelerinde yer alan 
gider kalemleri ele alınmaktadır.  
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Tablo 1: 2019 Yılı Ocak-Aralık Dönemi Tüm Belediyelerin Fonksiyonel ve Ekonomik 
Sınıflandırma Düzeyinde Giderleri (Bin TL) 

  

Person
el 

Giderle
ri 

Sos. 
Güv. 
Kuru

m 
Dev. 

Pirim 
Gid. 

Mal ve 
Hizmet 
Alım 

Giderle
ri 

Faiz 
Giderl

eri 

Cari 
Transfe

rler 

Sermay
e 

Giderle
ri 

Serma
ye 

Transf
eri 

Borç 
Verme 

TOPLA
M 

Genel 
Kamu 
Hizmet
leri 

7.605.7
07 

1.163.
090 

21.511.
218 

6.407.
183 

3.190.50
8 

2.006.3
24 

2.280.
277 

2.372.
261 

46.536.5
68 

Savun
ma 
Hizmet
leri 3.582 576 22.410 101 180 26.849 
Kamu 
Düzeni 
ve 
Güvenl
ik 
Hizmet
leri 

2.631.7
81 

382.19
9 

1.729.2
71 31.773 375.006 

5.150.03
0 

Ekono
mik 
İşler ve 
Hizmet
ler 

1.934.6
04 

321.29
7 

8.300.0
44 

1.220.75
2 

12.349.
439 67.657 

24.193.7
93 

Çevre 
Korum
a 
Hizmet
leri 

1.215.6
41 

211.54
0 

9.819.9
59 20.582 

1.192.2
48 4.952 

12.464.9
22 

İskan 
ve 
Toplu
m 
Refahı 
Hizmet
leri 

2.613.8
55 

412.30
3 

6.504.3
72   54.609 

12.900.
468 56.320   

22.541.9
27 

Sağlık 
Hizmet
leri 317.569 49.430 920.387   24.859 16.039 1   

1.328.28
5 

Dinlen
me 
Kültür 
ve Din 
Hizmet 986.710 

149.02
0 

5.940.3
03   401.426 623.359 

116.50
7   

8.217.32
5 
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leri 

Eğitim 
Hizmet
leri 15.723 2.314 303.361   1.722 9.253     332.373 
Sosyal 
Güvenl
ik ve 
Sosyal 
Yardı
m Hiz. 199.294 30.364 

1.174.5
14   

1.135.32
2 17.962 400   

2.557.85
6 

TOPL
AM 

17.524.
466 

2.722.
133 

56.225.
839 

6.407.
183 

6.081.65
4 

29.490.
278 

2.526.
114 

2.372.
261 

123.349.
928 

Kaynak: Muhasebat Genel Müdürlüğü 

Pandemi hastası, ülkemizde ilk olarak 2020 yılında görülse de biz öncesi ve sonrasını 
gözlemlemek adına çalışmada 2019 yılı verilerine de yer vermiş bulunmaktayız. Bu haliyle 
belediye bütçesinin ekonomik sınıflandırmasında tablo 1’de yer alan rakamlar üzerine en fazla 
harcama kalemi 56.225.839 TL ile mal ve hizmet alım kaleminde gerçekleşmiştir. Bu kalem 
mal ve hizmet karşılığında yapılan faturalı ödemeleri kapsamaktadır. Bu kalemi takip eden 
kalem 29.490.278 TL’lik tutar ile sermaye giderlerine ilişkindir. Sermaye giderleri; kabul 
gören ömrü bir yıldan uzun olan mal ve hizmet alımları ile sabit sermaye yatırımları ve gayri 
maddi aktiflerin kazanımı için yapılan bütçe kanunlarında yer alan asgari değeri aşan 
ödemeleri kapsamaktadır (Bumko, 2014). Söz konusu harcama kalemleri toplam harcamaların 
%69 ‘unu oluşturmaktadır. Fonksiyonel sınıflandırmaya bakıldığında ise genel kamu 
hizmetleri, ekonomik işler ve hizmetler ile iskan ve toplum refahı kaleminin toplam 
harcamaların %76’sını oluşturduğu görülmektedir. 

 
Tablo 2: 2020 Yılı Ocak-Aralık Dönemi Tüm Belediyelerin Fonksiyonel ve Ekonomik 
Sınıflandırma Düzeyinde Giderleri (Bin TL) 

  

Person
el 

Giderle
ri 

Sos. 
Güv. 
Kuru

m 
Dev. 

Pirim 
Gid. 

Mal ve 
Hizmet 
Alım 

Giderle
ri 

Faiz 
Giderl

eri 

Cari 
Transfe

rler 

Sermay
e 

Giderle
ri 

Serma
ye 

Transf
eri 

Borç 
Verme 

TOPLA
M 

Genel 
Kamu 
Hizmet
leri 

8.550.7
04 

1.282.
092 

24.274.
990 

6.548.
051 

3.775.85
9 

2.763.7
56 

1.798.
119 

3.073.
316 

52.066.8
87 

Savun
ma 
Hizmet
leri 3.132 

510 4.963 168 742 9.515 
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Kamu 
Düzeni 
ve 
Güvenl
ik 
Hizmet
leri 

2.776.1
11 

399.83
2 

2.376.7
67 67.521 307.429 

5.927.66
0 

Ekono
mik 
İşler ve 
Hizmet
ler 

1.969.1
84 

321.73
8 

8.431.9
88 

2.136.36
1 

14.004.
529 

196.33
5 

27.060.1
35 

Çevre 
Korum
a 
Hizmet
leri 

1.215.2
62 

206.86
4 

10.544.
022 27.735 

1.151.6
89 7.130 

13.152.7
02 

İskan 
ve 
Toplu
m 
Refahı 
Hizmet
leri 

2.666.8
72 

419.29
7 

6.984.7
69 72.954 

12.782.
813 

135.42
6 

23.062.1
31 

Sağlık 
Hizmet
leri 330.681 

51.383 
1.115.9

61 54.791 18.453 6 
1.571.27

5 

Dinlen
me 
Kültür 
ve Din 
Hizmet
leri 994.187 

145.74
4 

5.435.0
45 432.352 695.631 

394.04
2 

8.097.00
1 

Eğitim 
Hizmet
leri 39.494 

6.312 289.583 2.472 20.238 358.099 

Sosyal 
Güvenl
ik ve 
Sosyal 
Yardı
m Hiz. 251.335 

36.156 
1.420.7

31 
1.517.95

0 27.609 158 
3.253.93

9 

TOPL
AM 

18.796.
962 

2.869.
928 

60.878.
819 

6.548.
051 

8.088.16
3 

31.772.
889 

2.531.
216 

3.073.
316 

134.559.
344 

Kaynak: Muhasebat Genel Müdürlüğü 
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Pandeminin baş gösterdiği, bulaş hızı ve bilinmezlik içeren ölüm artış hızının yüksek olduğu 
2020 yılının belediye bütçe giderleri ekonomik ve fonksiyonel tasnif yöntemiyle tablo 2’de 
yerini almaktadır. Ekonomik tasnife göre en yüksek harcama kalemi mal ve hizmet alım ile 
sermaye giderlerinde olduğu görülmektedir. Söz konusu iki harcama kalemi toplam 
harcamaların% 69’unu oluşturmaktadır. Fonksiyonel tasnife bakıldığında ise genel kamu 
hizmetleri, ekonomik işler ve hizmetler ile iskan ve toplum refahı harcama kalemlerinin 
yüksekliği görülmektedir. Bu 3 harcama kalemin toplam harcamaların %76’sını 
oluşturmaktadır. 
Tablo 3: 2021 Yılı Ocak-Eylül Dönemi Tüm Belediyelerin Fonksiyonel ve Ekonomik 
Sınıflandırma Düzeyinde Giderleri (Bin TL) 

  
 

Person
el 

Giderle
ri 

Sos. 
Güv. 
Kuru

m 
Dev. 

Pirim 
Gid. 

Mal ve 
Hizmet 
Alım 

Giderle
ri 

Faiz 
Giderl

eri 

Cari 
Transfe

rler 

Sermay
e 

Giderle
ri 

Serma
ye 

Transf
eri 

Borç 
Verme 

TOPLA
M 

Genel 
Kamu 
Hizmet
leri 

7.415.2
14 

1.108.
114 

22.155.
275 

5.541.
755 

4.168.99
0 

2.708.2
73 

2.417.
668 

2.344.
451 

47.859.7
40 

Savun
ma 
Hizmet
leri 

2.650 373 6.787     514     10.324 

Kamu 
Düzeni 
ve 
Güvenl
ik 
Hizmet
leri 

2.447.2
17 

345.52
9 

2.133.0
80   48.964 222.698     

5.197.48
8 

Ekono
mik 
İşler ve 
Hizmet
ler 

1.606.4
69 

260.83
8 

7.979.2
31   

1.938.30
0 

12.757.
406 80.174   

24.622.4
18 

Çevre 
Korum
a 
Hizmet
leri 

1.004.4
61 

168.43
5 

8.612.6
06   22.624 907.153 6.002   

10.721.2
81 

İskan 
ve 
Toplu
m 
Refahı 

2.196.6
72 

341.31
2 

6.473.0
42   60.639 

13.532.
710 

148.72
5   

22.753.1
00 
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Hizmet
leri 
Sağlık 
Hizmet
leri 

291.619 44.194 857.642   35.912 24.566     
1.253.93
3 

Dinlen
me 
Kültür 
ve Din 
Hizmet
leri 

805.781 
120.15
8 

4.780.5
50   471.731 709.720 

461.51
7   

7.349.45
7 

Eğitim 
Hizmet
leri 

32.223 5.166 288.754   2.331 19.138     347.612 

Sosyal 
Güvenl
ik ve 
Sosyal 
Yardı
m Hiz. 

264.835 35.333 
1.351.1
50   

1.624.35
7 43.920 4.526   

3.324.12
1 

TOPL
AM 

16.067.
141 

2.429.
452 

54.638.
117 

5.541.
755 

8.373.84
8 

30.926.
098 

3.118.
612 

2.344.
451 

123.439.
474 

Kaynak: Muhasebat Genel Müdürlüğü 

Pandemi döneminin bilinmezlerinin açıklığa kavuştuğu, aşının keşfi ve aşılamanın 
başlamasıyla az da olsa rahat bir nefes alınan 2021 yılına ilişkin belediye bütçelerinin 
ekonomik ve fonksiyonel tasnifinin yer aldığı gider rakamları tablo 3’de yer almaktadır. Bu 
tabloya göre ekonomik tasnifte yer alan en büyük paya sahip iki kalem mal ve hizmet alım ile 
sermaye giderleri şeklindedir. Bu iki kalemin yeri toplam harcamalar içerisinde % 69 
şeklindedir. Fonksiyonel sınıflandırmaya göre yapılan tasnifte en fazla paya sahip olan 
kalemler genel kamu hizmetleri, ekonomik işler ve hizmetler ile iskan ve toplum refahı 
harcama grubuna aittir. Bu üç kalemin toplam harcamaların içerisindeki payı %77’dir. 
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Tablo 4: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gider Kalemlerinin Toplam Harcamalar 
İçerisindeki Payı 

 
 

2019 2020 2021 

Personel Giderleri 
14,2 14 13,1 

Sos. Güv. Kurum Dev. Pirim 
Gid 

2,2 2,1 1,9 

Mal ve Hizmet Alım Giderleri 
45,6 45,2 44,2 

Faiz Gideri 
5,2 4,9 4,4 

Cari Transferler 
4,9 6 6,7 

Sermaye Giderleri 
23,9 23,6 25 

Sermaye Transferi 
2 1,9 2,5 

Borç Verme 
1,9 2,3 1,9 

TOPLAM 
100 100 100 

Kaynak: Muhasebat Genel Müdürlüğü 

Tablo 4’de analitik bütçe sınıflandırması içerisinde yer alan ekonomik sınıflandırma kalemleri 
ve bu kalemlerin toplam harcamalar içerisindeki yüzdelik payına yer verilmektedir. Söz 
konusu tabloda pandeminin başladığı 2020 yılı ve etkisinin ağır bir şekilde devam ettiği 2021 
yılı için azalan gider kalemleri olarak; personel giderleri, sosyal güvenlik kurum primleri, mal 
ve hizmet alım, faiz giderleri yer almaktadır. Artış gösteren gider kalemi sermaye gider, cari 
transfer ve sermaye transferleri şeklindedir. 
4.2. Pandemi Sürecinde Belediyelerin Bütçe Gelirleri 

Karşılıklı ya da karşılıksız yapılan tahsilatlar gelir olarak adlandırılmaktadır. 5393 sayılı 
Belediye Kanununda belediyelere ait bütçe gelir kalemleri açıkça yer almaktadır. Pandemi 
sürecinde bütçeye olan ekonomik yansımaları görebilmek adına gider kalemlerinden sonra 
belediye bütçelerinde yer alan gelir kalemleri ele alınmaktadır.  
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Tablo 5: 2019 Yılı Ocak-Eylül Dönemi Tüm Belediyelerin Ekonomik Sınıflandırma 
Düzeyinde Gelirleri (Bin TL) 

 Ocak-Mart Nisan-
Haziran 

Temmuz-
Eylül 

Ekim-Aralık Toplam 

Bütçe 
Gelirleri 
Hesabı 

26.483.983 26.949.664 26.279.820 35.770.841 115.484.308 

Vergi 
Gelirleri 2.425.744 5.533.610 2.290.532 5.444.300 15.694.186 

Teşebbüs ve 
Mülkiyet 
Gelirleri 2.208.300 2.255.540 2.639.084 3.839.845 10.942.769 

Alınan Bağış 
ve Yardımlar 

ile Özel 
Gelirler 495.255 374.220 688.936 857.633 2.416.044 

Faiz, Paylar 
ve Cezalar 18.938.329 17.092.317 19.727.811 21.548.460 77.306.917 
Sermaye 
Gelirleri 2.330.803 1.652.881 903.626 3.800.860 8.688.170 

Alacaklardan 
Tahsilat 85.552 41.096 29.831 279.743 436.222 

Kaynak: Muhasebat Genel Müdürlüğü 

Tablo 5’de belediye bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırma tasnifinde yer alan gelirleri 
bulunmaktadır. 2019 yılı gelirlerinin toplamı 115.484.308 TL olarak gerçekleşmiş, en fazla 
gelir kalemi payı 77.306.917 TL ile faiz, paylar ve cezalardan oluşmuştur.  Bu kalemde yer 
alan gelirler belediye bütçelerinin toplam gelirleri içerisindeki %67’lik payı kaplamaktadır. 
Bu kalem; faiz gelirleri, kişi ve kurumlardan alınan paylar, para ve vergi cezalarının 
toplamından oluşmaktadır. 
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Tablo 6: 2020 Yılı Ocak-Eylül Dönemi Tüm Belediyelerin Ekonomik Sınıflandırma 
Düzeyinde Gelirleri (Bin TL) 

 Ocak-Mart Nisan-
Haziran 

Temmuz-
Eylül 

Ekim-Aralık Toplam 

Bütçe 
Gelirleri 
Hesabı 

30.757.041 27.116.167 34.277.192 44.617.950 136.768.350 

Vergi 
Gelirleri 2.868.351 5.945.791 2.966.874 6.490.461 18.271.477 

Teşebbüs ve 
Mülkiyet 
Gelirleri 2.628.294 1.898.926 3.258.214 3.620.077 11.405.511 

Alınan Bağış 
ve Yardımlar 

ile Özel 
Gelirler 465.911 448.915 808.201 1.136.326 2.859.353 

Faiz, Paylar 
ve Cezalar 23.273.996 17.434.693 24.311.776 29.699.791 94.720.256 
Sermaye 
Gelirleri 1.476.851 1.313.226 2.849.042 3.165.120 8.804.239 

Alacaklardan 
Tahsilat 43.638 74.616 83.085 506.175 707.514 

Kaynak: Muhasebat Genel Müdürlüğü 

Tablo 6’ da belediye bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırma tasnifinde yer alan gelirleri 
bulunmaktadır. 2020 yılı gelirlerinin toplamı bir önceki yıla göre artış göstererek 136.768.350 
TL olarak gerçekleşmiştir. En fazla gelir kalemi payı 94.720.256 TL ile bir önceki yılda 
olduğu gibi faiz, paylar ve cezalardan meydana gelmiştir. Bu kalemde yer alan gelirler 
belediye bütçelerinin toplam gelirleri içerisindeki %69’luk payı kaplamaktadır. 
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Tablo 7: 2021 Yılı Ocak-Eylül Dönemi Tüm Belediyelerin Ekonomik Sınıflandırma 
Düzeyinde Gelirleri (Bin TL) 

 Ocak-Mart Nisan-
Haziran 

Temmuz-
Eylül 

Ekim-
Aralık 

Toplam 

Bütçe 
Gelirleri 
Hesabı 

40.779.376 43.962.543 44.955.165  129.697.084 

Vergi 
Gelirleri 4.508.362 7.222.077 3.928.146  15.658.585 

Teşebbüs ve 
Mülkiyet 
Gelirleri 2.988.424 3.123.056 4.351.942  10.463.422 

Alınan Bağış 
ve Yardımlar 

ile Özel 
Gelirler 590.934 776.270 963.945  2.331.149 

Faiz, Paylar 
ve Cezalar 30.307.045 29.713.523 32.602.689  92.623.257 
Sermaye 
Gelirleri 2.330.095 2.929.998 3.056.589  8.316.682 

Alacaklardan 
Tahsilat 54.516 197.619 51.854  303.989 

Kaynak: Muhasebat Genel Müdürlüğü 

Tablo 7’ de belediye bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırma tasnifinde yer alan gelirleri 
bulunmaktadır. 2021 yılı ekim-aralık verilerinin yer almadığı göz önüne alınarak bakıldığında 
faiz, ceza ve payların toplam gelirler içerisindeki payının %71 olduğu görülmektedir. 
Tablo 8: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gelir Kalemlerinin Toplam Gelirler İçerisindeki 
Payı 

 
 

2019 2020 2021 
Bütçe Gelirleri Hesabı 100 100 100 

Vergi Gelirleri 13,6 13,4 12,07 

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 9,4 8,3 8,1 

Alınan Bağış ve Yardımlar ile 
Özel Gelirler 2,1 2,1 1,8 

Faiz, Paylar ve Cezalar 66,9 69,3 71,4 

Sermaye Gelirleri 7,5 6,4 6,4 

Alacaklardan Tahsilat 0,4 0,5 0,2 

Kaynak: Muhasebat Genel Müdürlüğü 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES-III

September 23-25, 2022 92 Ankara Turkey



 

Pandemi öncesi dönem olan 2019 ile başlangıç dönemi olan 2020 yılına bakıldığında toplam 
gelirlerin içerisinde teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, vergi gelirleri ve sermaye gelirleri 
kaleminde düşüş, faiz ceza ve paylar kaleminde ise  %2,4’lük bir artış olduğu görülmektedir. 
Faiz, paylar ve cezalar kaleminin yüksek çıkmasının nedeni alt kategorisinde yer alan merkezi 
yönetim vergi gelirlerinden alınan paydaki artışdır.  
4.3. PANDEMİ SÜRECİNDE BELEDİYELERİN BÜTÇE DENGESİ 

Belediyelerin belli bir dönem ki bu 1 yıllık bir zaman dilimini kastetmektedir, gerçekleştirdiği 
giderler ile gerçekleşen gelirleri arasındaki rakam belediyelerin bütçe dengesini 
göstermektedir. Bütçe gelirlerinin giderleri karşıladığı dönem pozitif, gelirlerin giderlere 
yetmediği dönem ise ortaya çıkan negatif değer açık olarak ifade edilmektedir. Çalışmada 3 
yıllık dönem ele alındığı için bütçe dengesi söz konusu yıllar bazında ele alınmakta ve 
yorumlanmaktadır. 
 

Tablo 9:Tüm Belediyelerin 2019-2021 Arası Dönemde Gelir-Gider Dengesi (BİN TL) 

YIL BÜTÇE 
GELİRLERİ 

BÜTÇE 
GİDERLERİ 

BÜTÇE DENGESİ 

2019 115.484.308 123.349.928 -7.865.620 
2020 136.768.350 134.559.344 2.209.006 
2021 129.697.084 123.439.474 6.257.610 

Kaynak: Muhasebat Genel Müdürlüğü 

Tablo 9’da gelir gider dengesine ilişkin rakamlara yer verilmiştir. 2020 yılına bakıldığında bir 
önceki yıla nazaran hem gider hem de gelir rakamlarında yükseliş olduğu görülmektedir. 2019 
yılında 7.865.620 TL açık veren belediye bütçeleri 2020 yılına gelindiğinde 2.209.006 TL 
fazla vererek yılı kapatmıştır. Bütçenin fazla vermesinin nedeninin merkezi idareden gelen 
payların mevcut harcamaları karşılamaya yetecek düzeyde olması ve belediyelerin yatırım 
harcamalarında pandemiye bağlı azalış olduğu ifade edilebilmektedir. Pandeminin hızının 
devam ettiği 2021 yılına gelindiğinde bütçe dengesinin 6.257.610 TL kadar yüksek bir fazla 
verildiği dikkat çekmektedir. Bir önceki yıla nazaran bütçe giderleri, bütçe gelirlerine göre 
daha fazla miktarda azalmaya gitmiştir. 

SONUÇ 

11 Mart 2020 tarihinden itibaren Dünya Sağlık Örgütünün, bulaş nedeniyle ortaya çıkarak 
ölümlü sonuçlar doğuran ağır hastalığın Covid-19 pandemisi olarak dünyaya duyurması 
sonrasında önemli kabul edilir değişimler görülmüştür. Virüsün yayılım hızındaki önlenemez 
yükseliş küresel boyutta sosyal sorunlar doğurmuştur. Merkezi yönetimlerin olağanüstü 
pandemi şartlarında ana gündemi sağlık hususunda birleşerek kamu yönetim ve hizmet 
anlayışında değişime gidilmiştir. Büyük ölçekli kamu hizmet politikaları üreten merkezi 
yönetim, mahalli müşterek nitelikteki gereksinimleri karşılayan yerel yönetimlere salgınla 
etkin mücadelede önemli ilave roller tanımlamıştır. Bilindiği üzere yerel yönetimlerin ana 
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aktörü belediyelerdir. Belediyelere yasal çerçeveler içerisinde birtakım görev ve yetkiler 
tanınmıştır. Pandemi döneminde bunlar yerel halkın ihtiyaçları doğrultusunda yeniden 
şekillendirilmiştir. Mevcut güncel yaklaşımlardan biri olan sosyal belediyecilik burada 
devreye girerek salgınla mücadele kapsamında sosyal hizmet uygulamalarına öncelik 
tanınmıştır. Ayrıca psikolojik danışmanlık, eğitim hizmetleri, kültür-sanat faaliyetleri, 
bilgilendirme ve mekânsal düzenlemeler oluşturulan yerel hizmetlerin başını çekmiştir. 

Çalışma kapsamında pandemi sürecini kapsayan yıllarda belediye bütçelerine sürecin 
yansımalarına yer verilmiştir. Salgına karşı yürütülen çalışmalarda aktif görev alan 
belediyelerin artan hizmetlerini karşılayabilecek ölçüde gelir elde edip etmedikleri sorusuna 
cevap aranmıştır. 2019-2021 yılı belediye gelir, gider ve dengesine ilişkin rakamaların yer 
aldığı çalışmada pandeminin etkisinin en ağır hissedildiği, henüz bilinmezlik içeren dönem 
olan 2020 yılının bütçe gelirlerinin bir önceki yıla göre fazla gerçekleştiği ve bütçe 
giderlerinin artsa da dengeye bakıldığında fazlaya ulaşıldığı görülmektedir. Sosyal 
belediyecilik anlayışı ve geliştirdiği sosyal yardım ve hizmetler harcamalar kalemini yükseltse 
dahi, merkezi yönetim vergi gelirlerinden belediyelere aktarılan paydaki fazlalık gelir gider 
dengesini sağlamış, bu süreçte kalkınma yerelde başlangıç göstermiştir. 
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ÖZET 

2-Metoksi-5-sülfamoyilbenzoik asit ve türevlerinin, antibakteriyel, antifungal, 
antiinflamatuar, antioksidan, antikonvülsan, antipolinesteraz, anti-glokom,proteaz inhibitörü, 
diüretik, antidiyabetik, ağrı kesici, menisküs enfeksiyon tedavisi, enzim inhibitörü, romatizma 
tedavisi ve antitümör aktivite gibi biyolojik özellikleri literatürde bulunmaktadır. Literatürde 
2-metoksi-5-sülfamoyilbenzoik asit (Hsba) ve organik türevleri bol miktarda sentezlenmesine 
rağmen metal kompleksleri ile ilgili çalışmaları çok azdır. Literatürde 2-metoksi-5-
sülfamoyilbenzoik asitin Mg(II), Fe(II), Fe(III), Co(II), Ni(II), Cu(II) ve Cd(II) metal 
kompleksleri, 2-amino-3-metilpiridin ile proton transfer tuzu ve bunun Cu(II) kompleksi ve 2-
aminopiridin türevleri ile karışık ligandlı Cu(II) kompleksleri sentezlenmiştir. Günümüzde 
tedavi amacıyla kullanılan antibakteriyel ve antifungal etkili ilaçlara karşı 
mikroorganizmaların direnç kazanması yapılan tedavilerde ortaya çıkan önemli sorundur. Bu 
nedenle araştırmacılar geniş spektruma sahip antibakteriyel ve antifungal ajanların sentez 
araştırmalarına yönlenmektedir. Bu çalışmada, 2-metoksi-5-sülfamoyilbenzoik asitin Mg(II), 
Fe(II), Fe(III), Co(II), Ni(II), Cu(II) ve Cd(II) metal kompleksleri literatürde bulunan 
yöntemlerle sentezlenmiştir. Mg(II), Fe(II), Fe(III), Co(II), Ni(II), Cu(II) ve Cd(II) metal 
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komplekslerinin Bacillus subtilis, Listeria monocytogenes (ATCC 7644), Enterococcus 
faecalis (ATCC 29212), Staphylococcus aureus (NRRL-B 767) (Gram pozitif), Pseudomonas 
aeruginosa (ATCC 27853) ve Escherichia coli (ATCC 25922) (Gram negatif) bakterilerine ve 
Candida Albicans (ATCC 14053) mayasına karşı antimikrobiyal aktiviteleri mikrodilüsyon 
metodu kullanılarak test edilmiştir. Antifungal aktivite sonuçları kontrol bileşi Flukonazol ile 
karşılatırılırken, antibakteriyel sonuçlar ise Levofloksasin Cefepim ve Vankomisin ile 
karşılaştırılmıştır. Aktivite çalışmaları sonucunda yeni sentezlenen bileşiklerin bakteri ve 
mayalara karşı aktiviteye sahip olduğu gözlenmiştir. Bileşiklerin aktivite sonuçlarında en iyi 
aktiviteyi B. subtilis bakterisinde Mg kompleksi, E. faecalis bakterisinde Hsba, Mg ve Cd(II) 
kompleksleri, S. aureus bakterisinde Hsba bileşiği, E. coli bakterisinde Ni(II) kompleksi, L. 
monocytogens bakterisinde Hsba ve Cd(II) kompleksi, P. aeruginoa bakterisinde Cd(II) 
kompleksi ve C. albicans mayasında Cd(II) kompleksinde gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: 2-Metoksi-5-sülfamoyilbenzoik asit, Antifungal aktivite, Antibakteriyel 
Aktivite 

 

ABSTRACT 

2-Methoxy-5-sulfamoylbenzoic acid and its organic derivatives acid derivatives have 
biological properties such as antibacterial, antifungal, anti-inflammatory, antioxidant, 
anticonvulsant, antipolynesterase, anti-glaucoma, protease inhibitor, diuretic, antidiabetic, 
pain reliever, meniscus infection treatment, enzyme inhibitor, rheumatism treatment and 
antitumor activity. Despite the abundant synthesis of 2-methoxy-5-sulfamoylbenzoic acid 
(Hsba) and its organic derivatives in the literature, there are few studies on metal complexes. 
In the literature, Mg(II), Fe(II), Fe(III), Co(II), Ni(II), Cu(II) and Cd(II) metal complexes of 
2-methoxy-5-sulfamoylbenzoic acid, proton transfer salt with 2-amino-3-methylpyridine and 
its Cu(II) complex and mixed ligands Cu(II) with 2-aminopyridine derivatives were 
synthesized. Resistance of microorganisms to antibacterial and antifungal drugs used for 
treatment today is an important problem that arises in treatments. For this reason, researchers 
are directed to synthesis research of broad-spectrum antibacterial and antifungal agents. In 
this study, Mg(II), Fe(II), Fe(III), Co(II), Ni(II), Cu(II) and Cd(II) metal complexes of 2-
methoxy-5-sulfamoylbenzoic acid were synthesized by methods found in the literature. 
Mg(II), Fe(II), Fe(III), Co(II), Ni(II), Cu(II) and Cd(II) metal complexes of Bacillus subtilis, 
Listeria monocytogenes (ATCC 7644), Enterococcus faecalis (ATCC) 29212), 
Staphylococcus aureus (NRRL-B 767) (Gram positive), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 
27853) and Escherichia coli (ATCC 25922) (Gram negative) bacteria and Candida Albicans 
(ATCC 14053) yeast were tested using the microdilution method. Antifungal activity results 
were compared with the control compound Fluconazole, while antibacterial results were 
compared with Levoflaksin Cefepim and Vankomisin. As a result of the activity studies, it 
was observed that the newly synthesized compounds had activity against bacteria and yeasts. 
In the activity results of the compounds, Mg complex in B. subtilis bacteria, Hsba, Mg and 
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Cd(II) complexes in E. faecalis bacteria, Hsba compound in S. aureus bacteria, Ni(II) complex 
in E. coli bacteria, Hsba and Cd(II) complex in L. monocytogens bacteria. Cd(II) complex 
was observed in the Cd(II) complex in P. aeruginoa bacteria and in the Cd(II) complex in C. 
albicans yeast. 

Keywords: 2-Methoxy-5-sulfamoylbenzoic acid, Antifungal activity, Antibacterial activity. 

 

GİRİŞ 

Bir asit ve baz arasındaki proton transfer reaksiyonları, tuzların varlığından, yaşama uygun 
ortamlardaki yaygın amino asitlerin zwitteriyonik doğasına veya proteinler ve substratlar 
arasındaki etkileşimlere kadar birçok doğal olaylarında gözükmektedir. Kimyasal açıdan asit-
baz dengesi kolayca incelenebilir (Perrin, Dempsey ve Serjeant, 1981; Lim, Bashford ve 
Karplus, 1991; Haynes, Jones ve Motherwell, 2005; Manchester, Walkup, Rivin ve You, 
2010). Aktif farmasötik bileşenlerin tuzlarda iyonizasyonu, ilaçların formülasyonunda çok 
önemli bir rol oynar (Berge, Bighley ve Monkhouse, 1977; Haynes, Jones ve Motherwell, 
2005). Tuzlar ve tuzlardan elde edilen metal kompleklseri genellikle karşılık gelen iyonize 
olmayan formlarından daha fazla çözünür, bu nedenle gelişmiş farmakokinetiklere sahip 
ilaçlar sağlar (Serajuddin, 2007). Cambridge Structural Database'de (CSD) rapor edilen çok 
sayıda moleküler tuz ve zwitteriyonik kristal yapıların gösterdiği gibi, proton transferi katı 
halde de yaygındır (Haynes, Jones ve Motherwell, 2005).  

Bu çalışmada asit bileşik olan 2-metoksi-5-sülfamoyilbenzoik asit (Hsba) ve türevlerinin 
antidiyabetik, antimikrobiyal, antienflamatuar, ağrı kesici, enfeksiyon tedavisi, menisküs, 
enzim inhibitörü ve romatizma tedavisi gibi biyolojik özellikleri vardır (Hamor ve Farraj, 
1965; Hamor, ve Reavlin, 1967; Scozzafava, Owa, Mastrolorenzo ve Supuran, 2003; 
Supuran, Casini, Mastrolorenzo ve Scozzafava, 2004; Choan, Hassan, Khan ve Supuran, 
2005; Yenikaya, Sarı, Bülbül, İlkimen, Çelik ve Büyükgüngör, 2010; Kumar, Bua, Ram, 
Prete, Capasso, Supuran ve Sharma, 2017; İlkimen, Türken ve Gülbandılar, 2021). Literatürde 
2-metoksi-5-sülfamoyilbenzoik asitin Fe(III) (İlkimen, Salün ve Yenikaya, 2020), Cu(II) 
(İlkimen, 2019; İlkimen, Türken ve Gülbandılar, 2021), Mg(II), Fe(II), Co(II), Ni(II) ve Cd(II) 
(İlkimen, Salün ve Yenikaya, 2021) metal kompleksleri, 2-amino-3-metilpiridin ile proton 
transfer tuzu ve bunun Cu(II) kompleksi (İlkimen, Türken ve Gülbandılar, 2021) ve 2-
aminopiridin türevleri {2,3-diaminopiridin, 2,3-diamino-5-kloropiridin, 2,3-diamino-5-
bromopiridin, 2-amino-3-hidroksipiridin, 2-amino-3-metilpiridin, 2-amino-3-
benziloksipiridin, 2-amino-3-metil-6-etilpiridin ve 2-amino-3-nitro-6-metilpiridin} ile karışık 
ligandlı Cu(II) kompleksleri sentezlenmiştir (İlkimen, 2019).  

Son yıllarda hastalıklara neden olan mikroorganizmaların kullanılan ilaçlara duyarlılığı 
azalmasından dolayı hastalıklara karşı aktivite gösteren yeni kimyasal maddelere ihtiyaç 
vadır. İnsan sağlığı için ölümcül olabilen hastalıkları yok edilmesi için ucuz yollardan elde 
edilebilen daha etkili yeni kimyasallara ihtiyaç vardır. 
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Bu çalışmada, 2-metoksi-5-sülfamoyilbenzoik asitin Mg(II), Fe(II), Fe(III), Co(II), Ni(II), 
Cu(II) ve Cd(II) metal kompleksleri literatürde bulunan yöntemlerle sentezlenmiştir (İlkimen, 
Salün ve Yenikaya, 2020; 2021). Mg(II), Fe(II), Fe(III), Co(II), Ni(II), Cu(II) ve Cd(II) metal 
komplekslerinin Bacillus subtilis, Listeria monocytogenes (ATCC 7644), Enterococcus 
faecalis (ATCC 29212), Staphylococcus aureus (NRRL-B 767) (Gram pozitif), Pseudomonas 
aeruginosa (ATCC 27853) ve Escherichia coli (ATCC 25922) (Gram negatif) bakterilerine ve 
Candida Albicans (ATCC 14053) mayasına karşı antimikrobiyal aktiviteleri mikrodilüsyon 
metodu kullanılarak test edilmiştir. Antifungal aktivite sonuçları kontrol bileşi Flukonazol ile 
karşılatırılırken, antibakteriyel sonuçlar ise Levofloksasin Cefepim ve Vankomisin ile 
karşılaştırılmıştır. Aktivite çalışmaları sonucunda yeni sentezlenen bileşiklerin bakteri ve 
mayalara karşı aktiviteye sahip olduğu gözlenmiştir. 

MATERYAL VE METOD 

Metal komplekslerinin sentezi literatürde bulunan yöntemle sentezlenmiştir (İlkimen, Salün 
ve Yenikaya, 2020,2021). Elde edilen komplekslerin yapıları Şekil 1’de verilmiştir. 

Antimikrobiyal Aktivite 

Mikroorganizmalar Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden temin edilmiştir. 
Bileşiklerin antimikrobiyal değerlendirilmesi için Mikrodilüsyon duyarlılık testi 
kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan maddeler, sentezlenen maddeler ve kontrol bileşiklerinin 
antimikrobiyal aktivitelerinin belirlenmesinde, mikroorganizmanın gelişmesine engel olan en 
düşük antimikrobiyal madde konsantrasyonu olan MİK değerlerinden yararlanıldı. Bu amaçla 
mikrodilüsyon yönteminde U şeklinde 96 kuyucuklu mikroplaklar kullanıldı. Antimikrobiyal 
çalışma literatürde bulanan yöntemler ile yapıldı (Kaplancıklı, Turan-Zitouni, Özdemir ve 
Güven, 2004; Kaplancıklı, Turan-Zitouni, Özdemir, Revial ve Güven, 2007; Avan, Güven ve 
Güven, 2013). 

BULGULAR ve SONUÇLAR 

Antimikrobiyal aktivite sonuçları 

Bu çalışmada 2-metoksi-5-sülfamoyilbenzoik asit ve sentezlenen metal kompleksler 
bileşiklerin mikrodilüsyon yöntemi ile antimikrobiyal aktivite sonuçları test edilmiştir. 
Bileşiklerin MİK değerleri Tablo 1’de verilmiştir. Antibakteriyel sonuçlar Vankomisin, 
Levoflaksin ve Sefepim kontrol antibiyotikleri ile antifungal sonuçlar ise Flukonazol 
antibiyotiği ile kıyaslanmıştır. 
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Fe(III)     Co(II) 
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Cd(II) 

Şekil 1. Sentezlenen metal komplekslerinin şekli 

B. subtilis bakterisine karşı bileşiklerin MİK değerlerinin Levoflaksin ve Sefepim (62,50) ile 
kıyaslandığında; Mg kompleksinin (31,25) en iyi, Hsba, Co(II), Ni(II), Cu(II) ve Cd(II) 
kompleksleri aynı derecede (62,50) etkili olduğu ve demir kompleksleri ise daha az aktivite 
gözlenirken, Vankomisin (250,00) ile kıyaslandığında ise tüm kompleksler daha iyi aktivite 
gösterdiği gözlenmiştir. 
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E. faecalis bakterisine karşı bileşiklerin MİK değerlerinin Levoflaksin ve Vankomisin 
(62,50) ile kıyaslandığında; Mg ve Cd(II) kompleksleri aynu derecede (62,50) etkili olduğu, 
Hsba ve diğer komplekslerin ise daha az etkili (125,00) olduğu gözlenmiştir. Bileşiklerin 
Sefepim (31,25) ile kıyaslandığında ise; tüm maddelerin daha az etkili (62,50-125,00) olduğu 
gözlenmiştir. 

S. aureus bakterisine karşı bileşiklerin MİK değerlerinin Sefepim (62,50) ile kıyaslandığında; 
Hsba (31,25) en iyi aktivite gözlenirken, Mg, Co(II) ve Cd(II) kompleksleri aynı derecede 
(62,50) etkili olduğu ve diğer maddeler ise daha az etkili olduğu gözlenirken, Levoflaksin ve 
Vankomisin (31,25) ile kıyaslandığında ise tüm bileşiklerin daha az etkili olduğu 
gözlenmiştir. 

E. coli bakterisine karşı bileşiklerin MİK değerlerinin Vankomisin ve Levoflaksin (31,25) ile 
kıyaslandığında; Ni(II) kompleksi en iyi aktiviteye sahip iken, Cd(II) kompleksi aynı 
derecede (62,50) etkili olduğu, diğer maddelerin ise daha az etkili olduğu gözlenmiştir. 
Bileşiklerin Sefepim ile kıyaslandığında ise; Ni(II) (15,60) ve Cd(II) (31,25) komplekleri 
daha iyi etkili olduğu, Mg, Fe(II), Fe(III) ve Cu(II) kompleksleri aynı derecede (62,50) etkili 
olduğu ve diğer maddelerin ise daha az etkili (125,00) olduğu gözlenmiştir. 

L. monocytogens bakterisine karşı bileşiklerin MİK değerlerinin Vankomisin (125,00) ile 
kıyaslandığında; Fe(III) ve Co(II) komplekslerinin aynı derecede (125,00) etkili olduğu, diğer 
maddelerin ise daha etkili {Fe(II), Ni(II), Cu(II) (62,50) Hsba ve Cd(II) (31,25)} olduğu 
gözlenmiştir. Bileşiklerin Levoflaksin ve Sefepim (31,25) ile kıyaslandığında ise; Hsba ve 
Cd(II) kompleksinde (31,25) aynı derece aktivite sahipken diğer maddeler daha az etkili 
olduğu gözlenmiştir {Fe(II), Ni(II), Cu(II) (62,50) > Fe(III), Co(II) (125,00)}. 

P. aeruginoa bakterisine karşı bileşiklerin MİK değerlerinin Vankomisin (62,50) ile 
kıyaslandığında; Hsba ve Cd(II) (31,25) kompleksinin daha iyi aktiviteye sahipken, Mg, 
Ni(II) ve Cu(II) komplekslerinin aynı derecede (62,50) aktiviteye sahip olduğu, diğer 
maddelerin {Fe(II), Fe(III) ve Co(II)} ise daha etkili olduğu gözlenmiştir (125,00). 
Bileşiklerin Levoflaksin ve Sefepim (31,25) ile kıyaslandığında ise; Cd(II) (31,25) 
kompleksinin aynı derecede aktiviteye sahip olduğu, diğer maddelerin daha az etkili olduğu 
gözlenmiştir {Mg, Ni(II) ve Cu(II) (62,50) > Fe(II), Fe(III) ve Co(II) (125,00)}. 

Candida Albican mayasına karşı bileşiklerin MİK değerleri Fluconazole (62,50) ile 
kıyaslandığında; Cd(II) kompleksi daha iyi aktivite (31,25) gözlenirken, Mg, Fe(II), Fe(III), 
Co(II) ve Cu(II) bileşiklerinde aynı derecede (62,50) etkili olduğu, Hsba ve Ni(II) kompleksie 
ise daha az etkili (125,00) olduğu gözlenmiştir.  

Aktivite çalışmaları sonucunda yeni sentezlenen bileşiklerin bakteri ve mayalara karşı 
aktiviteye sahip olduğu gözlenmiştir. Bileşiklerin aktivite sonuçlarında en iyi aktiviteyi B. 
subtilis bakterisinde Mg kompleksi, E. faecalis bakterisinde Hsba, Mg ve Cd(II) kompleksleri, 
S. aureus bakterisinde Hsba bileşiği, E. coli bakterisinde Ni(II) kompleksi, L. monocytogens 
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bakterisinde Hsba ve Cd(II) kompleksi, P. aeruginoa bakterisinde Cd(II) kompleksi ve C. 
albicans mayasında Cd(II) kompleksinde gözlenmiştir. 

 

Tablo 1. Bileşiklerin antimikrobiyal ve antifungal aktiviteleri (μg/mL). 

Compound B. 
subtilis 

E. 
faecalis 

S. 
aureus E. coli L. 

monocytogens 
P. 

aeruginoa 
C. 

albicans 
Vankomisin 250 62,50 31,25 31,25 125 62,50 - 
Levoflaksin 62,50 62,50 31,25 31,25 31,25 31,25 - 
Sefepim 62,50 31,25 62,50 62,50 31,25 31,25 - 
Flukonazol - - - - - - 62,50 
Hsba 62,50 125,00 125,00 125,00 31,25 31,25 125,00 
Mg 31,25 62,50 62,50 62,50 125 62,50 62,50 
Fe(II) 125,00 125,00 125,00 62,50 62,50 125,00 62,50 
Fe(III) 125,00 125,00 125,00 62,50 125,00 125,00 62,50 
Co(II) 62,50 125,00 62,50 125,00 125,00 125,00 62,50 
Ni(II) 62,50 125,00 125 15,60 62,50 62,50 125,00 
Cu(II) 62,50 125,00 125 62,50 62,50 62,50 62,50 
Cd(II) 62,50 62,50 62,50 31,25 31,25 31,25 31,25 
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ÖZET 

Asit-baz nötralizasyon tepkimesi, suyun öziyonlaşması ve enzim katalizi gibi reaksiyonlarda 
önemli bir anahtar görevi gören proton transfer tepkimeleri, kimya biyokimya ve fizikte en 
temel işlemlerden biridir. Proton transfer tuzları, asitin protonunu bazın ortaklaşmamış 
elektronu tarafından transfer edilerek (+) ve (-) yüklerin bir arada bulunduğu yapılara denir. 
Bu çalışmanın proton transfer tuzu için kullanılan asitik bileşen 2-metoksi-5-
sülfamoyilbenzoik asit ve türevlerinin antidiyabetik, antimikrobiyal, antienflamatuar, ağrı 
kesici, enfeksiyon tedavisi, menisküs, enzim inhibitörü ve romatizma tedavisi gibi biyolojik 
özellikleri vardır. Literatürde sülfamoyilbenzoik asit türevleri ile yapılan proton transfer tuzu 
ve metal kompleksleri yok denecek kadar azdır. Bu çalışmanın proton transfer tuzu için 
kullanılan bazik bileşen 2-aminopiridin türevlerinin antibakteriyel, antifungal, antihistaminik, 
kardiyotonik, antiviral, antikonvülsan, antidiyabetik, analjezik, antialzheimer, antiparaziter, 
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antiinflamatuar ve nöronal nitrik oksit inhibitörleri gibi biyolojik aktivite çalışmaları vardır. 
Literatürde 2-aminopiridin türevleri ile çeşitli asit türevleri yapılan proton transfer tuzu ve 
metal kompleksleri bol miktarda bulunmaktadır. Bu çalışmada, 2-metoksi-5-
sülfamoyilbenzoik asit (Hsba) ile 2,3-diaminopiridin (dap) ve 2,3-diamino-5-kloropiridin 
(Cldap)’in proton transfer tuzları (sbadap ve sbaCldap) ve Cu(II) kompleksleri (Cusbadap ve 
CusbaCldap) sentezlenmiştir. Tuzların yapıları NMR ve FT-IR ile açıklanırken, 
komplekslerinin yapıları ise, komplekslerinin yapıları literatürde bulunana yapılar ile aynı 
olduğu gözlenmiştir. Ayrıca çalışmada kullanılan ve sentezlenen bileşiklerin Bacillus  

subtilis , Listeria monocytogenes  ( ATCC 7644) ,  Enterococcus  faecalis ( ATCC  

29212 ) ,  Staphylococcus aureus (NRRL-B 767) (Gram pozitif), Pseudomonas aeruginosa  

( ATCC 27853)  ve  Escherichia coli (ATCC 25922) (Gram negatif) bakterilerine ve Candida 

Albicans (ATCC 14053) mayasına karşı antimikrobiyal aktiviteleri mikrodilüsyon metodu 
kullanılarak test edilmiştir. Antifungal aktivite sonuçları kontrol bileşi Flukonazol ile 
karşılatırılırken, antibakteriyel sonuçlar ise Levofloksasin Cefepim ve Vankomisin ile 
karşılaştırılmıştır. Aktivite çalışmaları sonucunda yeni sentezlenen bileşiklerin bakteri ve 
mayalara karşı aktiviteye sahip olduğu gözlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: 2-Metoksi-5-sülfamoyilbenzoik asit, 2,3-Diaminopiridin, Proton transfer 
tuzu, Cu(II) kompleks, Antifungal ve Antibakteriyel Aktivite 

 

ABSTRACT 

Proton transfer reactions, which play an important role in reactions such as acid-base 
neutralization reaction, solubilization of water and enzyme catalysis, are one of the most 
fundamental processes in chemistry, biochemistry and physics. Proton transfer salts are 
structures in which (+) and (-) charges are combined by transferring the proton of the acid by 
the non-shared electron of the base. The acidic component 2-methoxy-5-sulfamoylbenzoic 
acid and its derivatives used for the proton transfer salt of this study have biological properties 
such as antidiabetic, antimicrobial, anti-inflammatory, analgesic, infection treatment, 
meniscus, enzyme inhibitor and rheumatism treatment. Proton transfer salt and metal 
complexes made with sulfamoylbenzoic acid derivatives are scarce in the literature. There are 
biological activity studies of the basic component 2-aminopyridine derivatives used for the 
proton transfer salt of this study, such as antibacterial, antifungal, antihistaminic, cardiotonic, 
antiviral, anticonvulsant, antidiabetic, analgesic, antialzheimer's, antiparasitic, 
antiinflammatory and neuronal nitric oxide inhibitors. Proton transfer salt and metal 
complexes made from 2-aminopyridine derivatives and various acid derivatives are abundant 
in the literature. In this study, proton transfer salts (sbadap and sbaCldap) and Cu(II) 
complexes (Cusbadap and CusbaCldap) of 2-methoxy-5-sulfamoylbenzoic acid (Hsaba) and 
2,3-diaminopyridine (dap) or 2,3-diamino-5-chloropyridine (Cldap) were synthesized. While 
the structures of the salts were explained by NMR and FT-IR, the structures of the complexes 
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were observed to be the same as those found in the literature. In addition, the compounds used 
and synthesized in the study Bacillus subtilis, Listeria monocytogenes (ATCC 7644), 
Enterococcus faecalis (ATCC) 29212), Staphylococcus aureus (NRRL-B 767) (Gram 
positive), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853) and Escherichia coli (ATCC 25922) 
(Gram negative) bacteria and Candida Albicans (ATCC 14053) yeast were tested using the 
microdilution method. Antifungal activity results were compared with the control compound 
Fluconazole, while antibacterial results were compared with Levoflaksin Cefepim and 
Vankomisin. As a result of the activity studies, it was observed that the newly synthesized 
compounds had activity against bacteria and yeasts.  

Keywords: 2-Methoxy-5-sulfamoylbenzoic acid, 2,3-Diaminopyridine, Proton transfer salt, 
Cu(II) complex, Antifungal and Antibacterial Activity. 

 

GİRİŞ 

Bir asit ve baz arasındaki proton transfer reaksiyonları, tuzların varlığından, yaşama uygun 
ortamlardaki yaygın aminoasitlerin zwitter iyonik doğasına veya proteinler ve substratlar 
arasındaki etkileşimlere kadar birçok doğal olaylarında gözükmektedir. Kimyasal açıdan asit-
baz dengesi kolayca incelenebilir (Perrin, Dempsey ve Serjeant, 1981; Lim, Bashford ve 
Karplus, 1991; Haynes, Jones ve Motherwell, 2005; Manchester, Walkup, Rivin ve You, 
2010). Aktif farmasötik bileşenlerin tuzlarda iyonizasyonu, ilaçların formülasyonunda çok 
önemli bir rol oynar (Berge, Bighley ve Monkhouse, 1977; Haynes, Jones ve Motherwell, 
2005). Tuzlar ve tuzlardan elde edilen metal kompleklseri genellikle karşılık gelen iyonize 
olmayan formlarından daha fazla çözünür, bu nedenle gelişmiş farmakokinetiklere sahip 
ilaçlar sağlar (Serajuddin, 2007). Cambridge Structural Database'de (CSD) rapor edilen çok 
sayıda moleküler tuz ve zwitteriyonik kristal yapıların gösterdiği gibi, proton transferi katı 
halde de yaygındır (Haynes, Jones ve Motherwell, 2005).  

Bu çalışmada asit bileşik olan 2-metoksi-5-sülfamoyilbenzoik asit (Hsba) ve türevlerinin 
antidiyabetik, antimikrobiyal, antienflamatuar, ağrı kesici, enfeksiyon tedavisi, menisküs, 
enzim inhibitörü ve romatizma tedavisi gibi biyolojik özellikleri vardır (Hamor ve Farraj, 
1965; Hamor, ve Reavlin, 1967; Scozzafava, Owa, Mastrolorenzo ve Supuran, 2003; Supuran, 
Casini, Mastrolorenzo ve Scozzafava, 2004; Choan, Hassan, Khan ve Supuran, 2005; 
Yenikaya, Sarı, Bülbül, İlkimen, Çelik ve Büyükgüngör, 2010; Kumar, Bua, Ram, Prete, 
Capasso, Supuran ve Sharma, 2017; İlkimen, Türken ve Gülbandılar, 2021). Literatürde 2-
metoksi-5-sülfamoyilbenzoik asitin Fe(III) (İlkimen, Salün ve Yenikaya, 2020), Cu(II) 
(İlkimen, 2019; İlkimen, Türken ve Gülbandılar, 2021), Mg(II), Fe(II), Co(II), Ni(II) ve Cd(II) 
(İlkimen, Salün ve Yenikaya, 2021) metal kompleksleri, 2-amino-3-metilpiridin ile proton 
transfer tuzu ve bunun Cu(II) kompleksi (İlkimen, Türken ve Gülbandılar, 2021) ve 2-
aminopiridin türevleri {2,3-diaminopiridin, 2,3-diamino-5-kloropiridin, 2,3-diamino-5-
bromopiridin, 2-amino-3-hidroksipiridin, 2-amino-3-metilpiridin, 2-amino-3-
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benziloksipiridin, 2-amino-3-metil-6-etilpiridin ve 2-amino-3-nitro-6-metilpiridin} ile karışık 
ligandlı Cu(II) kompleksleri sentezlenmiştir (İlkimen, 2019).  

Bu çalışmanın bazik bileşen 2-aminopiridin türevlerinin antibakteriyel, antifungal, 
antihistaminik, kardiyotonik, antiviral, antikonvülsan, antidiyabetik, analjezik, antialzheimer, 
antiparaziter, antiinflamatuar ve nöronal nitrik oksit inhibitörleri gibi biyolojik aktivite 
çalışmaları vardır (Marinescu, 2017). 2-Aminopiridinler, çeşitli inorganik ve organo-metalik 
uygulamalarda yararlı şelatlayıcı ligandlar olarak kullanılır (Fuhrmann, Brenner, Arndt ve 
Kempe, 1996; İlkimen, Türken ve Gülbandılar, 2021). Çoğu durumda aromatik nitrojen 
yoluyla metal iyonlarını koordine eden tek dişli ligandlar olarak işlev görürken (Yenikaya, 
Büyükkıdan, Sarı, Keşli, İlkimen, Bülbül ve Büyükgüngör, 2011; Mistri, Zangrando ve 
Manna, 2013). Bazı durumlarda amino grubunun da koordinasyona katıldığı 2-aminopiridin 
kompleksleri hakkında birkaç rapor vardır (Raso, Fiol, Zafra, Cabrero, Mata ve Molins, 1999; 
Yenikaya, Poyraz, Sarı, Demirci, İlkimen ve Büyükgüngör, 2009; Yenikaya, Sarı, Bülbül, 
İlkimen, Çelik ve Büyükgüngör, 2010). 

Son yıllarda hastalıklara neden olan mikroorganizmaların kullanılan ilaçlara duyarlılığı 
azalmasından dolayı hastalıklara karşı aktivite gösteren yeni kimyasal maddelere ihtiyaç 
vadır. İnsan sağlığı için ölümcül olabilen hastalıkları yok edilmesi için ucuz yollardan elde 
edilebilen daha etkili yeni kimyasallara ihtiyaç vardır. 

Bu çalışmada, 2-metoksi-5-sülfamoyilbenzoik asit (Hsba) ile 2,3-diaminopiridin (dap) ve 2,3-
diamino-5-kloropiridin (Cldap)’in proton transfer tuzları (sbadap ve sbaCldap) ve Cu(II) 
kompleksleri (Cusbadap ve CusbaCldap) sentezlenmiştir. Tuzların yapıları NMR, FT-IR ve 
UV-vis ile açıklanırken, komplekslerinin yapıları literatürde bulunana yapılar ile aynı olduğu 
gözlenmiştir (İlkimen, 2019). Ayrıca çalışmada kullanılan ve sentezlenen bileşiklerin 
Bacillus subtilis , Listeria monocytogenes  ( ATCC 7644) ,  Enterococcus  faecalis 

( ATCC 29212 ) ,  Staphylococcus aureus (NRRL-B 767) (Gram pozitif), Pseudomonas  

aeruginosa  ( ATCC 27853)  ve  Escherichia coli (ATCC 25922) (Gram negatif) 

bakterilerine ve Candida Albicans (ATCC 14053) mayasına karşı antimikrobiyal aktiviteleri 
mikrodilüsyon metodu kullanılarak test edilmiştir. Antifungal aktivite sonuçları kontrol bileşi 
Flukonazol ile karşılatırılırken, antibakteriyel sonuçlar ise Levofloksasin Cefepim ve 
Vankomisin ile karşılaştırılmıştır. 

 

Materyal ve metod 

2. 1. Proton Transfer Tuzlarının Sentezi 

15 mmol Hsba ve 15 mmol aminopridin türevi {dap veya Cldap} bir balonda 50 mL saf 
etanolde çözüldü. İki gün karıştırma işleminden sonra çöken beyaz renkli proton transfer 
tuzları {sbadap veya sbaCldap} süzüldü, saf etanol ile yıkandı ve kurutuldu (Şekil 1, Verim: 
sbadap için %90 ve sbaCldap için %85).  
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Metal komplekslerinin Sentezi 

5 mmol dap veya Cldap ve 5 mmol Cu(CH3COO)2.H2O balonda 50 mL etanol:su (1:1) 
karışımında çözüldü. Bir haftalık oda koşullarında karıştırma işleminden sonra çöken metal 
kompleksleri süzüldü, saf etanol:su (1:1) ile yıkandı (Şekil 1, Verim: Cusbadap için %60 ve 
CusbaCldap için %70).  

 

Şekil 1. Bileşiklerinin sentezi 

 

2. 2. Antimikrobiyal Aktivite 

Mikroorganizmalar Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden temin edilmiştir. 
Bileşiklerin antimikrobiyal değerlendirilmesi için Mikrodilüsyon duyarlılık testi 
kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan maddeler, sentezlenen maddeler ve kontrol bileşiklerinin 
antimikrobiyal aktivitelerinin belirlenmesinde, mikroorganizmanın gelişmesine engel olan en 
düşük antimikrobiyal madde konsantrasyonu olan MİK değerlerinden yararlanıldı. Bu amaçla 
mikrodilüsyon yönteminde U şeklinde 96 kuyucuklu mikroplaklar kullanıldı. Antimikrobiyal 
çalışma literatürde bulanan yöntemler ile yapıldı (Kaplancıklı, Turan-Zitouni, Özdemir ve 
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Güven, 2004; Kaplancıklı, Turan-Zitouni, Özdemir, Revial ve Güven, 2007; Avan, Güven ve 
Güven, 2013). 

 

 

BULGULAR 

NMR Spektrumu Sonuçları 

sbadap Tuzunun NMR Sonuçları 

sbadap Proton transfer tuzunun {(Hdap)+(sba)-, Şekil 1} DMSO-d6 içerisinde alınan 1H ve 13C 
NMR kimyasal kayma değerleri Tablo 1’de, spektrumları Şekiller 2 ve 3’de verilmiştir.  

sbadap Tuzunun 1H NMR spektrumunda; tuzun sba- grubunda bulunan H5, H6, H8 ve H12 
protonları sırasıyla 7,15 ppm’de 1H’lık doublet [3JH5-H6 = 7,717 Hz], 7,78 ppm’de 1H’lık 
doublet [3JH6-H5 = 8,601 Hz], 8,00 ppm’de 1H’lık singlet ve 7,29 ppm’de 1H’lık singlet olarak 
gözlenmiştir. Tuzun yapısında bulunan Hdap+ grubu protonları ise 6,89 ppm {H16, [3J3JH16-H17 
= 6,726 Hz]} ve 7,22 ppm’de {H18, [3JH18-H16 = 8,717 Hz] 1H’lık doublet pikler ve 6,54 
ppm’de 1H’lık triplet pik olarak gözlenmiştir. Hdap+ grubundaki diğer protonlar (H13, H19 ve 
H20) ise tautomeriden dolayı spektrumda gözlenmemiştir. 

 

Tablo 1. sbadap Tuzunun 1H ve 13C NMR değerleri (ppm) 

 
1H NMR 13C NMR 

H5 7,15 (1H d) [3JH5-H6 = 7,717 Hz] C2 170,473 
H6 7,78 (1H, d) [3JH6-H5 = 8,601 Hz] C3 127,287 
H8

 8,00 (1H, s)  C4 159,672 
H12 7,29 (2H, s) C5 113,520 
H13 - C6 127,908 
H16 6,89 (1H, d) [3JH16-H17 = 6,726 Hz] C7 132,533 
H17 6,54 (1H, t) [3JH17-H16/H18 = 6,552 Hz] C8 135,735 
H18 7,22 (1H, d) [3JH18-H16 = 8,717 Hz] C10 56,355 
H19 - C14 128,781 
H20 - C15 132,474 
  C16 119,247 
  C17 112,343 
  C18 147,524 
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sbadap Bileşiğinin 13C NMR spektrumunda on üç tane karbon piki gözlenmiştir. sba- grubuna 
ait sekiz adet karbon pikleri, 170,473 (C2), 127,287 (C3), 159,672 (C4), 113,520 (C5), 127,908 
(C6), 132,533 (C7), 135,735 (C8) ve 56,355 (C10) ppm’de gözlenirken, Hdap+ grubuna ait beş 
adet karbon pikleri ise 128,781 (C14), 132,474 (C15), 119,247 (C16), 112,343 (C17) ve 147,524 
(C18) ppm’de gözlenmiştir. 

 

Şekil 2. sbadap Bileşiğinin 1H NMR sonuçları 

 

Şekil 3. sbadap Bileşiğinin 13C NMR sonuçları 

 

sbaCldap Tuzunun NMR Sonuçları 

sbaCldap Proton transfer tuzunun {(HCldap)+(sba)-, Şekil 1} DMSO-d6 içerisinde alınan 1H 
ve 13C NMR kimyasal kayma değerleri Tablo 2’te, spektrumları Şekiller 4 ve 5’de verilmiştir.  

sbaCldap Tuzunun 1H NMR spektrumunda; tuzun sba- grubunda bulunan H5, H6, H8 ve H12 
protonları sırasıyla 7,26 ppm’de 1H’lık doublet [3JH5-H6 = 7,717 Hz], 7,91 ppm’de 1H’lık 
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doublet [3JH6-H5 = 8,623 Hz], 8,10 ppm’de 1H’lık singlet ve 7,34 ppm’de 1H’lık singlet olarak 
gözlenmiştir. Tuzun yapısında bulunan Hdap+ grubu protonları ise 6,70 ppm ve 7,22 ppm’de 
1H’lık singlet pikler olarak gözlenmiştir. Hdap+ grubundaki diğer protonlar (H13, H19 ve H20) 
ise tautomeriden doayı spektrumda gözlenmemiştir. 

 

Tablo 2. sbaCldap Tuzunun 1H ve 13C NMR değerleri (ppm) 

 
1H NMR 13C NMR 

H5 7,26 (1H d) [3JH5-H6 = 7,717 Hz] C2 166,847 
H6 7,91 (1H, d) [3JH6-H5 = 8,623 Hz] C3 127,287 
H8

 8,10 (1H, s)  C4 160,784 
H12 7,34 (2H, s) C5 113,136 
H13 - C6 131,975 
H16 6,70 (1H, s) C7 131,774 
H18 7,22 (1H, s) C8 135,991 
H19 - C10 56,707 
H20 - C14 129,108 
  C15 131,025 
  C16 119,001 
  C17 117,237 
  C18 147,560 
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Şekil 4. sbaCldap Bileşiğinin 1H NMR sonuçları 

sbadap Bileşiğinin 13C NMR spektrumunda on üç tane karbon atomu gözlenmiştir. sba- 
grubuna ait sekiz adet karbon pikleri, 166,847 (C2), 127,287 (C3), 160,784 (C4), 113,136 (C5), 
131,795 (C6), 131,774 (C7), 135,991 (C8) ve 56,707 (C10) ppm’de gözlenirken, HCldap+ 
grubuna ait beş adet karbon pikleri ise 129,108 (C14), 131,025 (C15), 119,001 (C16), 117,237  
(C17) ve 147,560 (C18) ppm’de gözlenmiştir. 

 

Şekil 5. Clsbadap Bileşiğinin 13C NMR sonuçları 

FT-IR Sonuçları 

Başlangıç maddeleri (Hsba, dap ve Cldap), proton tarnsfer tuzları (sbadap ve sbaCldap) ve 
metal komplekslerinin (Cusbadap ve CusbaCldap) FT-IR değerleri Tablo 3’te verilmiştir. 
Şekil 1’de önerilen yapıları destekleyen titreşim bantları mevcuttur. Sentezlenen tuzların FT-
IR spektrumunda (Şekil 3); ν(N-H) gerilmelerinden kaynaklanan titreşim bantları dap’ta 
3311, 3253, 3143 ve 3115 cm-1, Cldap’ta 3377, 3309, 3287 ve 3223 cm-1, sbadap tuzunda 
3453, 3372, 3333 ve 3220 cm-1 ve sbaCldap tuzunda 3467, 3380, 3324 ve 3256 cm-1’de 
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gözlenmiştir. Tuzların spektrumlarının 2797-2668 cm-1 aralığında gözlenen pikler proton 
transferi sonucunda piridin halkasındaki azot atomuna bağlı hidrojenlerden 
kaynaklanmaktadır. Tuzların yapılarında bulunan metil ve aromatik ν(C-H) gerilmelerinden 
kaynaklanan zayıf titreşim bantlar 3072-2840 cm-1 aralığında ortaya çıkmıştır. Asimetrik ve 
simetrik ν(C=O)asit gerilmelerinin titreşim bantları Hsba’da 1684 ve 1480cm-1, sbadap’da 
1670 ve 1489cm-1 ve sbaCldap’da 1684 ve 1483 cm-1’de görülmüştür. Bileşiklerde ν(C=N/C), 
ν(C-O), ν(S=O) ve M-O (1 hariç) gruplarının bantları sırasıyla 1658-1424 cm-1, 1374-1052 
cm-1, 1329-1122 cm-1 ve 792-781 cm-1 aralığında gözlenmiştir. Kompleks bileşikleri FT-IR 
değerleri literatürde bulunan çalışma ile benzer bulunmuştur. 

      

Dap      Cldap 

Şekil 6. Tuzların FT-IR spektrumu 

 

Tablo 3. Bileşiklerin FT-IR bantları (cm-1) 
 Hsba dap Cldap sbadap sbaCldap Cusbadap* CusbaCldap* 

ν(O-H) 2900(br) - - - - 3430(br) 3427(br) 
ν(NH2) 3364(m) 

3289(m) 
3311(m) 
3253(m) 
3143(m) 
3115(m) 

3377(m) 
3309(m) 
3287(m) 
3223(m) 

3453(m) 
3372(m) 
3333(m) 
3220(m) 

3467(m) 
3380(m) 
3324(m) 
3256(m) 

3396(m) 
3372(m) 
3336(m) 
3188(m) 

3302(m) 
3217(m) 

ν(C-H)Ar 3110(s) 3053(w) 3058(w) 3072(w) 3069(w) 3105(s) 3074(s) 
ν(C-H)Alf. 2994(w) 

2954(w) 
2850(w) 

- - 2951(w) 
2917(w) 
2848(w) 

2969(w) 
2941(w) 
2842(w) 

2943(w) 
2900(w) 
2840(w) 

2907(w) 
2840(w) 

ν(N+-H) - - - 2797(w) 
2676(w) 

2738(w) 
2668(w) 

  

ν(C=O) 1684(s) 
1480(s) 

- - 1670(s) 
1489(s) 

1684(s) 
1483(s) 

1626(s) 
1475(s) 

1621(s) 
1469(s) 

ν(C=N) 
ν(C=C) 

1578(s) 
1541(s) 
1492(s) 
1472(s) 
1435(s) 

1590(s) 
1552(s) 
1480(s) 
1445(s) 

1619(s) 
1611(s) 
1588(s) 
1568(s) 
1476(s) 
1443(s) 

1658(s) 
1624(s) 
1599(s) 
1578(s) 
1469(s) 

1641(s) 
1610(s) 
1570(s) 
1483(s) 
1441(s) 

1556(s) 
1518(s) 
1507(s) 
1497(s) 
1424(s) 

1555(s) 
1489(s) 

ν(C-O) 1357(s) 
1212(s) 

- - 1368(s) 
1256(s) 

1374(s) 
1276(s) 

1355(s) 
1257(s) 

1371(s) 
1255(s) 
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1052(s) 1089(s) 1088(s) 1030(s) 1088(s) 
ν(S=O) 1277(s) 

1189(s) 
1149(s) 

- - 1329(s) 
1168(s) 
1122(s) 

1316(s) 
1189(s) 
1127(s) 

1322(s) 
1157(s) 
1134(s) 

1329(s) 
1167(s) 
1122(s) 

ν(py) - 781(s) 784(s) 792(s) 791(s) 769(s) 770(s) 
ν(M-N) - - - - - 453(w) 454(w) 
ν(M-O) - - - - - 606(w) 606(w) 

 (br; yayvan, s; şiddetli, m; orta şiddetli, w; zayıf) 

 

Antimikrobiyal aktivite sonuçları 

Bu çalışmada kullanılan ve sentezlenen kimyasal maddelerin mikrodilüsyon yöntemi ile 
antimikrobiyal aktivite sonuçları test edilmiştir. Bileşiklerin MİK değerleri Tablo 4’te 
verilmiştir. Antibakteriyel sonuçlar Vankomisin, Levoflaksin ve Sefepim kontrol 
antibiyotikleri ile antifungal sonuçlar ise Flukonazol antibiyotiği ile kıyaslanmıştır.  

B. subtilis bakterisine karşı bileşiklerin MİK değerlerinin Levoflaksin ve Sefepim (62,50) ile 
kıyaslandığında; Cldap (15,60) ve dap (31,25) bileşiklerinde daha iyi aktive gösterirken, diğer 
bileşikler aynı derecede (62,50) etkili olduğu gözlenmiştir. Vankomisin (250,00) ile 
kıyaslandığında ise tüm bileşiklerin daha iyi aktivite gösterdiği gözlenmiştir {Cldap (15,60) > 
dap (31,25) > Hsba, Cu(Ac)2.2H2O, sbadap, sbaCldap, Cusbadap ve CusbaCldap (62,50)}. 

E. faecalis bakterisine karşı bileşiklerin MİK değerlerinin Levoflaksin ve Vankomisin (62,50) 
ile kıyaslandığında; Hsba maddesi hariç tüm maddelerinin aynı derecede (62,50) etkili 
olduğu, Hsba maddesi maddesinin ise daha az etkili (125,00) olduğu gözlenmiştir. 
Bileşiklerin Sefepim (31,25) ile kıyaslandığında ise; tüm maddelerin daha az etkili (62,50-
125,00) olduğu gözlenmiştir. 

 

Tablo 3. Bileşiklerin antimikrobiyal ve antifungal aktiviteleri (μg/mL). 

Bileşik B. 
subtilis 

E. 
faecalis 

S. 
aureus 

E. 
coli 

L. 
monocytogens 

P.  
aeruginoa  

C. 
albicans 

Vankomisin 250,00 62,50 31,25 31,25 125,00 62,50 - 
Levoflaksin 62,50 62,50 31,25 31,25 31,25 31,25 - 
Sefepim 62,50 31,25 62,50 62,50 31,25 31,25 - 
Flukonazol - - - - - - 62,50 
Hsba 62,50 125,00 125,00 125,00 31,25 31,25 125,00 
dap 31,25 62,50 62,50 31,25 31,25 31,25 31,25 
Cldap 15,60 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 
Cu(Ac)2.2H2O 62,50 62,50 31,25 62,50 62,50 62,50 125.00 
sbadap 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 31,25 
sbaCldap 62,50 62,50 31,25 31,25 31,25 62,50 62,50 
Cusbadap 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 
CusbaCldap 62,50 62,50 31,25 62,50 62,50 62,50 62,50 
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S. aureus bakterisine karşı bileşiklerin MİK değerlerinin Sefepim (62,50) ile kıyaslandığında; 
Cu(Ac)2.2H2O, sbaCldap ve CusbaCldap bileşikleri daha iyi aktivite (31,25) gözlenirken, dap, 
Cldap, sbadap ve Cusbadap bileşikleri aynı derecede (62,50) etkili olduğu ve Hsba maddesi 
maddesinin ise daha az etkili (125,00) olduğu gözlenmiştir. Levoflaksin ve Vankomisin 
(31,25) ile kıyaslandığında ise Cu(Ac)2.2H2O, sbaCldap ve CusbaCldap bileşikleri aynı 
derecede aktivite (31,25) gözlenirken diğer maddelerin daha az etkili (62,50-125,00) olduğu 
gözlenmiştir. 

E. coli bakterisine karşı bileşiklerin MİK değerlerinin Vankomisin ve Levoflaksin derecede 
(31,25) ile kıyaslandığında; dap ve sbaCldap maddelerinin aynı derecede (31,25) etkili 
olduğu, diğer maddelerin ise daha az etkili (62,50-125,00) olduğu gözlenmiştir. Bileşiklerin 
Sefepim (62,50) ile kıyaslandığında ise; dap ve sbaCldap maddelerinin daha iyi etkili (31,25) 
olduğu, Cldap Cu(Ac)2.2H2O, sbadap, Cusbadap ve CusbaCldap maddelerinin aynı derecede 
(62,50) etkili olduğu ve Hsba maddesinin ise daha az etkili (125,00) olduğu gözlenmiştir. 
L. monocytogens bakterisine karşı bileşiklerin MİK değerlerinin Vankomisin (125,00) ile 
kıyaslandığında; tüm maddelerin daha etkili olduğu gözlenmiştir{Hsba, dap ve sbaCldap 
(31,25) > Cldap, Cu(Ac)2.2H2O, sbadap, Cusbadap ve CusbaCldap (62,50)}. Bileşiklerin 
Levoflaksin ve Sefepim (31,25) ile kıyaslandığında ise; Cldap, Cu(Ac)2.2H2O, sbadap, 
Cusbadap ve CusbaCldap maddelerinnin daha az etkili olduğu ve Hsba, dap ve sbaCldap 
(31,25) maddelerinin aynı derecede etkili olduğu gözlenmiştir.  

P. aeruginoa  bakterisine karşı bileşiklerin MİK değerlerinin Vankomisin (62,50) ile 
kıyaslandığında; dap ve Cldap (31,25) maddeleri daha iyi derecede etkili iken, Cldap, 
Cu(Ac)2.2H2O, sbadap, sbaCldap, Cusbadap ve CusbaCldap maddelerinin aynı derecede 
(62,50) etkili olduğu gözlenmiştir. Bileşiklerin Levoflaksin ve Sefepim ile kıyaslandığında 
ise; dap ve Cldap (31,25) maddeleri aynı derecede etkili iken,  Cldap, Cu(Ac)2.2H2O, sbadap, 
sbaCldap, Cusbadap ve CusbaCldap maddelerinin daha az (62,50) etkili olduğu gözlenmiştir. 

Candida Albican mayasına karşı bileşiklerin MİK değerleri Fluconazole (62,50) ile 
kıyaslandığında; dap ve sbadap bileşiklerinde daha iyi aktivite (31,25) gözlenirken, Cldap, 
Cu(Ac)2.2H2O, sbaCldap, Cusbadap ve CusbaCldap bileşiklerinde aynı derecede (62,50) etkili 
olduğu, Hsba bileşiğinde ise daha az etkili (125,00) olduğu gözlenmiştir.  

 
SONUÇLAR 

Bu çalışmada, 2-metoksi-5-sülfamoyilbenzoik asit (Hsba) ile 2,3-diaminopiridin (dap) ve 2,3-
diamino-5-kloropiridin (Cldap)’in proton transfer tuzları (sbadap ve sbaCldap) ve Cu(II) 
kompleksleri (Cusbadap ve CusbaCldap) sentezlenmiştir. Tuzların yapıları NMR, FT-IR ve 
UV-vis ile açıklanırken, komplekslerinin yapıları literatürde bulunana yapılar ile aynı olduğu 
gözlenmiştir (İlkimen, 2019). Ayrıca çalışmada kullanılan ve sentezlenen bileşiklerin 
Bacillus subtilis , Listeria monocytogenes  ( ATCC 7644) ,  Enterococcus  faecalis 

( ATCC 29212 ) ,  Staphylococcus aureus (NRRL-B 767) (Gram pozitif), Pseudomonas  
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aeruginosa  ( ATCC 27853)  ve  Escherichia coli (ATCC 25922) (Gram negatif) 

bakterilerine ve Candida Albicans (ATCC 14053) mayasına karşı antimikrobiyal aktiviteleri 
mikrodilüsyon metodu kullanılarak test edilmiştir. Antifungal aktivite sonuçları kontrol bileşi 
Flukonazol ile karşılatırılırken, antibakteriyel sonuçlar ise Levofloksasin Cefepim ve 
Vankomisin ile karşılaştırılmıştır. 

Elde edilen maddeler su, etanol, DMSO, DMF’de çözünmektedir. Hsamal ve tuzların NMR 
spektrumları incelenerek, asit (Hsba):baz (dap, Cldap) oranları 1:1 olarak bulunmuştur. 
Tuzların IR spektrumlarında yapıları destekleyen fonksiyonel grupların titreşim bantları 
mevcuttur. Şekil 1’de verilen proton transfer tuzlarının yapıları, yukarıda tartışılan deneysel 
sonuçları dikkate alınarak önerilmiştir 

Aktivite çalışmaları sonucunda yeni sentezlenen bileşiklerin bakteri ve mayalara karşı 
aktiviteye sahip olduğu gözlenmiştir. Bileşiklerin aktivite sonuçlarında en iyi aktiviteyi B. 
subtilis bakterisinde Cldap bileşiği, E. faecalis bakterisinde tüm bileşikler (Hsba hariç), S. 
aureus bakterisinde Cu(Ac)2.2H2O, sbaCldap ve CusbaCldap bileşikleri, E. coli bakterisinde 
dap ve sbaCldap bileşikleri, L. monocytogens bakterisinde Hsba, dap ve sbaCldap bileşikleri, 
P. aeruginoa  bakterisinde dap ve Hsba bileşikleri ve C. albicans mayasında dap ve sbadap 

bileşikleri göstermiştir. 
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Özet  

Ruh Sağlığı okuryazarlığı son yıllarda toplumdaki bireylerin ruhsal hastalıklara yaklaşımını 
belirlemede önemli bir ölçüt haline gelmiştir. Toplum ruh sağlığına yönelik girişimlerde sağlık 
çalışanlarının ruhsal hastalıkları önleme, erken tanı, etkin tedavi ve rehabilitasyonunda anahtar 
role sahip olmaları bu konuda araştırmalar yapılmasına ihtiyaç oluşturmuştur. Tanımlayıcı ve 
kesitsel türde olan bu araştırma ile sağlık çalışanlarının ruh sağlığı okuryazarlığını incelemek 
amaçlanmıştır. Araştırmaya katılmayı kabul eden 300 sağlık çalışanı ile yapılan araştırmada 
veriler çevirim içi anket ile Temmuz ve Ağustos 2022’de toplanmıştır. Veri toplama araçları 
olarak Tanıtıcı Bilgi Formu ve Ruh Sağlığı Okuryazarlığı (RSOY) Ölçeği kullanılmıştır. Veri 
analizinde tanımlayıcı istatistikler, Bağımsız Örneklerde t testi ve Tek yönlü Varyans analizi 
kullanılmıştır. Araştırmaya katılan bireylerin yaş ortalaması 32,87±9,70, mesleki deneyimi 
10,21±9,80 yıl, RSOY Ölçeği puan ortalaması 72,25±8,20 (50-96)’dir. Sağlık çalışanlarının 
çoğunluğunun 24-29 yaş aralığında, kadın, lisans mezunu, hemşire, orta düzeyde ekonomik 
duruma sahip, il merkezinde yaşayan, çocuk sahibi olmayan ve devlet hastanesinde çalışan 
bireyler olduğu görülmektedir. Araştırmada kadınların erkeklere göre RSOY Ölçeği puan 
ortalamasının yüksek düzeyde olduğu (p<0.001), ayrıca mesleki ruh sağlığı eğitimi alanların 
(p=0,008), bir ruhsal hastalığı olan bireyle çalışanların (p=0,001) ve bir ruhsal hastalık 
deneyimleyenlerin (p=0,015) RSOY Ölçeği toplam puan ortalamasının daha yüksek olduğu 
saptanmıştır. Yaş, medeni durum, eğitim durumu, ekonomik durum, yaşanılan yer, çocuk sahibi 
olma ve çalışılan kurum değişkenlerinin önemli fark yaratmadığı saptanmıştır (p>0,050). Sonuç 
olarak araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının ruh sağlığı okuryazarlığının ortanın üstünde 
olduğu, cinsiyet, ruh sağlığı eğitimi alma, ruhsal hastalığı olan birey ile çalışma ve ruhsal 
hastalık yaşama değişkenlerinin ruh sağlığı okuryazarlığını etkilendiği söylenebilir. 

 

Anahtar Kelimeler: Ruh sağlığı, sağlık çalışanları, ruh sağlığı okuryazarlığı.  
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Abstract 

 
Mental health literacy has become an important criterion in determining the approach of 
individuals in society to mental illnesses in recent years. The fact that healthcare professionals 
have a key role in the prevention, early diagnosis, effective treatment and rehabilitation of 
mental illnesses in community mental health interventions has created a need for research on 
this subject. With this descriptive and cross-sectional study, it was aimed to examine the mental 
health literacy of health workers. In the research conducted with 300 healthcare professionals 
who agreed to participate in the research, the data were collected in July and August 2022 with 
an online questionnaire. Introductory Information Form and Mental Health Literacy (MHL) 
Scale were used as data collection tools. Descriptive statistics, Independent Samples T- Test 
and One-way Analysis of Variance were used in data analysis. The mean age of the individuals 
participating in the study was 32.87±9.70 years, their professional experience was 10.21±9.80 
years, and the mean MHL Scale score was 72.25±8.20 (50-96). It is seen that the majority of 
health workers are between 24-29 years old, female, undergraduate, nurse, have a moderate 
economic status, live in the city center, have no children, and work in a state hospital. In the 
study, the MHL Scale mean score of women was higher than men (p<0.001), and those who 
received vocational mental health training (p=0.008), those who worked with an individual with a 
mental illness (p=0.001) and those who experienced a mental illness (p=0.015) MHL Scale 
total score average was found to be higher. Age, marital status, educational status, economic 
status, place of residence, having a child and the institution of employment did not make a 
significant difference (p>0.050). As a result, it can be said that the mental health literacy of the 
health workers participating in the research is above average, and the variables of gender, 
receiving mental health education, working with a person with mental illness and experiencing a 
mental illness affect mental health literacy. 

 

Keywords: Mental health, health workers, mental health literacy. 

 

 

GİRİŞ 

Ruh sağlığı okuryazarlığı, sağlık okuryazarlığı kavramından sonra ortaya çıkmış olup, bu 
kavramından ilk kez Jorm ve ark. (1997) bahsetmiştir. Ruh sağlığı okuryazarlığı “ruhsal 
bozuklukların tanınması, yönetimi veya korunmasına yardımcı olan bilgi ve inançlar” olarak 
tanımlanmıştır. Bu kavram iyi bir ruh sağlığının nasıl oluştuğunu ve nasıl sürdürüleceğini 
anlama, ruhsal hastalıkları ve tedavilerini anlama, ruhsal bozukluklara bağlı damgalamada 
azalma, ihtiyaç halinde kendisine ve çevresine bu yardımı nasıl sağlayacağına dair bilgiye sahip 
olma şeklinde ifade edilmektedir (Jorm ve ark., 2006). 

Sağlık çalışanları ruh sağlığını koruma, geliştirme, ruhsal hastalıkların erken tanılanması ve 
etkin tedavi edilmesinde önemli rollere sahiptirler. Özellikle temel mesleki eğitimleri ve hizmet 
içi eğitim programları ile alınan sağlık eğitimi sayesinde sağlık çalışanlarının ruh sağlığı 
okuryazarlığı düzeylerinin yüksek olması beklenmektedir. Bireysel ve toplumsal 
yükümlülüklerinin yanında mesleki olarak da ruhsal bozukluğa sahip kişilerle en çok karşılaşan 
grup sağlık çalışanlarıdır (Kutcher, Wei, Costa, 2016) ve çalıştıkları alanlarda hizmet verdikleri 
bireylerin ruhsal sorunlarını erken teşhis edebilir, yeterli tedavi ve bakım almalarını 
sağlayabilir, homisid ve suisid gibi kişiyi ve çevresini tehlikeye sokan durumların önüne 
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geçilmesinde faydalı olabilirler (Francis ve ark., 2002). Bu nedenle her türlü hasta profiline 
hizmet eden sağlık çalışanlarının ruh sağlığı okuryazarlığının da yüksek olması gerekmektedir. 

Ruh sağlığı ile ilgili birimlerinde hizmet veren sağlık çalışanlarının ruhsal hastalıklara yönelik 
bilgi, tedavi ve bakım konusunda bilgileri yeterli ve güncel olması mümkünken, ruh sağlığı 
birimleri dışında çalışanların ruh sağlığı okuryazarlık düzeyi her zaman yeterli olmayabilir. Bir 
çalışmada ruhsal problemleri olan bireylere, uzmanlık alanı psikiyatri olan doktorların 
olmayanlara göre daha olumlu tutum sergiledikleri görülmüştür (Yüksel ve Taşkın, 2005). 
Pediatri hemşireleriyle yapılan bir çalışmada ise depresyon, psikoz ve travma sonrası stres 
bozukluğu gibi hastalıklar hakkında bilgilerinin düşük düzeyde olduğu bildirilmiştir (Al Yateem 
ve ark., 2017). Benzer bir çalışmada sağlık çalışanlarının ruh sağlığı okuryazarlık düzeyinin 
geliştirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır (Wu ve ark., 2017). 

Ruh sağlığı okuryazarlığı kavramı ülkemiz için oldukça yeni bir kavram olup, bu konuyla ilgili 
daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Sağlık çalışanlarının ruh sağlığı düzeylerinin 
belirlenmesi ile bu alanda eksikler tanımlanabilecek, yapılacak hizmet içi eğitim programlarda 
ruh sağlığı okuryazarlığının geliştirilmesine yönelik eğitimler planlanabilecektir. Bu doğrultuda 
araştırma ile sağlık çalışanlarının ruh sağlığı okuryazarlığı düzeylerinin belirlenmesi 
amaçlanmıştır. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu araştırma tanımlayıcı ve kesitsel tiptedir. Araştırmanın evrenini sağlık çalışanları oluşturmuş 
olup Temmuz ve Ağustos 2022’de sağlık çalışanlarına ulaşılmıştır. Araştırmaya başlamadan 
önce Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Girişimsel Olmayan Araştırmalar 
etik kurulundan (20.06.2022 tarih ve 2022-93 sayı ile) etik onay alınmıştır. Araştırma verilerini 
toplamak amacıyla hazırlanan çevirim içi anket formu sağlık çalışanlarına gönderilmiş ve 
kartopu yöntemi ile diğer katılımcılara ulaşılması sağlanmıştır. Araştırma 300 sağlık çalışanı ile 
tamamlanmıştır. Araştırma verileri Tanıtıcı Bilgi Formu ve Ruh Sağlığı Okuryazarlığı Ölçeği 
(RSOY-Ölçeği) ile toplanmıştır. 

Tanıtıcı Bilgi Formu: Katılımcıların demografik ve kişisel özelliklerini belirlemek için yaş, 
cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi, meslek ve ruhsal hastalıklarla ilgili bazı bilgilerden 
oluşan ve araştırmacılar tarafından oluşturulan 15 maddelik bir formdur. 

Ruh Sağlığı Okuryazarlığı Ölçeği: O’Connor ve Casey, 2015’te geliştirilen ölçek Likert 
tipindedir ve 1’den 15’e kadar olan maddeler dörtlü, 16’dan 35’e kadar olan maddelerde beşli 
Likert tipindedir. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 35, en yüksek puan ise 160’tır. Ölçeğin 
Türkçe’ye uyarlaması Akdoğan (2018) tarafından yapılmış olup, faktör yükünü karşılamayan 
13 madde Türkçe çalışmada dışlanmış ve ölçek 22 maddeye indirgenmiş ve ölçekten alınan 
puanlar 22-104 arasında değişmiştir. Ölçeğin uyarlama çalışmasında Cronbach alfa iç tutarlık 
kat sayısı 0,76 iken, bu çalışmada 0,77 olduğu saptanmıştır. 

Bu araştırmanın istatistiksel analizleri Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 25.0 
for Windows programı ile yapılmıştır. Verilerin sunumunda tanımlayıcı istatistikler 
kullanılmış, normallik varsayımını karşılayan verilerin karşılaştırması Bağımsız gruplarda T 
testi ve ANOVA testi ile yapılmıştır. İstatistiksel kararlarda p<0,05 önemli farklılığın göstergesi 
olarak kabul edilmiştir. 

BULGULAR 
Araştırmaya katılan bireylerin yaş ortalaması 32,87±9,70, mesleki deneyimi ise 10,21±9,80 yıl, 
RSOY Ölçeği puan ortalaması ise 72,25±8,20 (50-96)’dir. Sağlık çalışanlarının çoğunluğunun 
24-29 yaş aralığında, kadın, lisans mezunu, hemşire, orta düzeyde ekonomik duruma sahip, il 
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merkezinde yaşayan, çocuk sahibi olmayan ve devlet hastanesinde çalışan bireyler olduğu 
görülmektedir (Tablo 1). 

Tablo 1. Katılımcıların sosyodemografik özelliklere göre RSOY Ölçeği puan dağılımları 
Değişkenler    RSOY Ölçeği 

n % X SS Test 
p 

Yaş 18-23 30 10,0 76,18 8,53  
24-29 123 41,0 72,14 8,91 F=2,221 

,067 30-35 47 15,7 71,10 7,73 
36-41 38 12,7 73,10 7,90 
42 ve üstü 62 20,6 71,11 6,63 

Cinsiyet Kadın 223 74,3 73,25 7,48 t=3,690 
,000 Erkek 77 25,7 69,31 9,48 

Medeni durumu Evli 156 52,0 71,62 7,27 t=-1,394 
,164 Bekar 144 48,0 72,94 7,64 

Eğitim durumu Lise 30 10,0 70,76 8,90 
Ön Lisans 32 10,7 72,12 8,25 F=,598 

,617 Lisans 179 59,7 73,14 8,81 
Yüksek Lisans ve üstü 59 19,6 73,25, 8,96 

Mesleği Hemşire 203 67,7 72,96 8,19 F=2,691 
,064 Ebe 47 15,6 70,04 6,41 

Diğerleri* 50 16,7 71,32 9,34 
Ekonomik durumu Kötü 46 15,3 73,80 8,37 F=,812 

,518 Orta 221 73,7 72,13 7,87 
İyi 33 11,0 70,96 10,45 

Yaşanılan yer İl merkezi 186 62,0 71,52 8,02 t=-1,873 
,062 İlçe-Köy 112 38,0 73,42 8,32 

Çocuk sahibi olma Evet 130 43,3 71,30 6,81 t=-1,655 
,099 Hayır 170 56,7 72,88 9,08 

Çalışılan kurum Devlet Hastanesi 168 56,0 73,00 8,20  
Eğitim ve Araş. Hast. 66 22,0 71,75 7,25 F=1,135 

,340 Özel Hastane 34 11,3 71,83 7,85 
Birinci Basamak 32 10,7 69,96 7,72 

Toplam 300 100,0 
Yaş 32,87 9,70 (18-62) 
Mesleki deneyim 10,21 9,80 (1-40) 

*Doktor, Diyetisyen, Biyolog, Fizyoterapist ve Teknikerler

Tablo 1’de sağlık çalışanlarının ruhsal hastalığa ilişkin tanıtıcı özelliklerine göre RSOY Ölçeği 
puan dağılımları verilmiştir. Cinsiyet değişkeninin RSOY Ölçeği toplam puanında fark 
yarattığı, kadınların erkeklere göre daha yüksek düzeyde ruh sağlığı okuryazarlığı olduğu 
saptanmıştır (p<0,001). 
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Tablo 2. Katılımcıların RSOY Ölçeği puanlarının bazı değişkenlere göre dağılımı 

Değişkenler RSOY 
n % X SS Test 

p 
Mesleki eğitimde ruh sağlığı 
eğitimi alma 

Evet 187 62,3 73,39 8,46 t=2,656 
,008 Hayır 113 37,8 70,68 7,53 

Ruhsal bozukluğu olan hasta 
ile çalışma 

Evet 215 71,7 73,46 8,28 t=4,493 
,001 Hayır 85 28,3 69,14 7,14 

Bir ruhsal hastalık deneyimi 
varlığı 

Evet 50 16,7 75,02 8,51 t=2,510 
,015 Hayır 250 83,3 71,71 8,05 

Ruhsal hastalık tedavisi alma Evet 30 10,0 74,04 8,01 t=1,289 
,219 Hayır 270 90,0 72,34 8,35 

Ailede ruhsal hastalığı olan 
birey varlığı 

Evet 76 25,3 73,13 8,65 t=-1,116 
,258 Hayır 224 74,7 71,95 7,02 

Çevresinde ruhsal hastalığı 
olan birey varlığı 

Evet 190 63,3 72,50 8,72 t=-,681 
,497 Hayır 110 36,7 71,81 7,98 

Toplam 300 100,0 

Tablo 2’de sağlık çalışanlarının ruhsal hastalığa ilişkin bazı değişkenlere göre RSOY 
puanlarının dağılımları verilmiştir. Mesleki eğitimde ruh sağlığı eğitimi almanın, bir ruhsal 
hastalığı olan bireyle çalışmanın ve bir ruhsal hastalık deneyimlemenin RSOY toplam puanında 
fark yarattığı ve puan ortalamasının anlamlı olarak yüksek düzeyde olduğu görülmüştür 
(p<0,005). 

TARTIŞMA 
Araştırmaya katılan bireylerin RSOY Ölçeği puan ortalaması 72,25±8,20 (50-96)’dir. RSOY 
Ölçeği puan ortalamasının ortalamanın üstünde olduğu görülmüştür. Yine kadınların erkeklere 
ruh sağlığı okuryazarlığının daha yüksek olduğu saptanmıştır. Yaş, medeni durum, eğitim 
durumu, ekonomik durum, yaşanılan yer, çocuk sahibi olma ve çalışılan kurum değişkenlerinin 
önemli fark yaratmadığı saptanmıştır. Öztaş ve Aydoğan (2021) tarafından 239 sağlık çalışanını 
kapsayan bir çalışmada sağlık çalışanlarının ruh sağlığı okuryazarlığının orta düzeyde olduğu 
tespit edilmiş, sağlık çalışanlarının yaşının, eğitim düzeyinin, medeni durumunun ve mesleğinin 
önemli fark yarattığı bildirilmiştir. Bir başka çalışmada kadın öğrencilerin ruh sağlığı okur 
yazarlığı düzeyinin erkeklerden daha yüksek olduğu bulunmuştur (Miles ve ark., 2020). 
Kırşehir ilinde yürütülen bir çalışmada ise erkeklerin, lise mezunu olanların, öğrenci olanların, 
ruhsal sağlıkla ilgili konulara ilgisi olmayan ve ruhsal hastalığı olan bireyi tanımayanların puan 
ortalamalarının düşük düzeyde olduğu bulunmuştur (Seki Öz, 2021). Kaneko ve Motohashi’nin 
(2007) toplum bazında ruh sağlığı okuryazarlığını etkileyen değişkenleri incelendiği araştırmada 
erkek olma ve düşük eğitim düzeyine sahip olma ile düşük düzey ruh sağlığı okuryazarlığı 
arasında güçlü bir ilişki olduğunu belirlemişlerdir. Araştırmada da kadınların erkeklere göre 
daha yüksek okuryazarlığa sahip olduğu saptanmıştır. Kadınlar toplumdaki rolleri ve 
sorumlulukları gereği erkeklere kıyasla gereksinen aile üyelerine daha fazla bakım vermekle 
yükümlüdür. Ayrıca depresyon, anksiyete, somatizasyon gibi hastalıkların kadınlarda daha fazla 
görülmesi ile hem kişisel ihtiyacı hem de bakım verdiği bireylerin ihtiyacı doğrultusunda ruhsal 
sorunlara yönelik daha fazla araştırma yapmaya ve bilgi edinmeye yönelebilir, bunun da ruh 
okuryazarlığını artırdığı düşünülebilir. 

Araştırmada mesleki eğitiminde ruh sağlığı eğitimi alanların, bir ruhsal hastalığı olan bireyle 
çalışanların ve bir ruhsal hastalık deneyimleyenlerin RSOY Ölçeği toplam puan ortalamasının 
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daha yüksek olduğu saptanmıştır. Birdoğan ve Berksun’un (2002) tıp fakültesi öğrencileriyle 
yaptığı bir çalışmada son sınıftaki öğrencilerin birinci sınıf öğrencilerine göre ruhsal hastalığı 
olan kişilere karşı daha olumlu tutumlarının olduğu, birinci sınıf öğrencilerinin ruhsal hastalığı 
olan kişileri daha tehlikeli gördüğü bulunmuş, mesleki eğitimin ve hasta uygulamalarının 
artması ile ruh sağlığı okuryazarlığının arttığı görülmüştür. Başka bir çalışmada sağlık alanında 
eğitim gören 321 öğrencinin şizofreni ve depresyon hakkında tutumları değerlendirilmiştir. 
Öğrencilerin depresyon ve şizofreni hastalıklarına bakış açılarının farklı olduğu, şizofreni 
hastalarıyla birebir iletişim kurma isteklerinin daha az olduğunu, dışlayıcı ve damgalayıcı 
tutumun şizofrenide arttığı bulunmuş, özellikle ruh sağlığına yönelik hastane uygulamalarının 
şizofreni hastalığı konusunda olumlu bakış açısı geliştirmede yardımcı olduğu görülmüştür 
(Taşkın ve ark., 2003). Üniversite öğrencileri ile yapılan bir başka çalışmada psikoloji ile ilgili 
en az bir ders almış, psikoloji ve uygulamalı sağlık bilimleri alanlarında eğitim gören, kişisel, 
aile veya akran geçmişi yoluyla psikolojik bozukluklarla daha fazla deneyime sahip olanların 
ruh sağlığı okuryazarlığının daha yüksek olduğunu bulmuştur (Miles ve ark., 2020). Ruhsal 
hastalığı olan bireye bakım veren aile üyelerinin 23 yıllık bir dönemdeki ruh sağlığı 
okuryazarlığı düzeyini incelemek için yapılan bir çalışmada ise bakım veren aile üyelerinin ruh 
sağlığı okuryazarlığı düzeyinin zamanla birlikte önemli düzeyde arttığı görülmüştür (Mehrotra 
ve ark., 2018). Araştırma bulgularının literatürle uyumlu olduğu görülmektedir. Ruhsal 
hastalığı sahip olma, ruhsal hastalığa bakım verme veya ruhsal hastalıkla ilgili eğitim alma 
durumu bireyin ruhsal hastalıkları tanımasına, belirtileri daha iyi anlamasına, tedavi ve 
rehabilitasyon sürecine ilişkin deneyimlerinin artmasına neden olmaktadır. Ek olarak bu 
duruma yönelik ilgi ve ihtiyacın oluşması, bu doğrultuda bilgi edinilerek çözümlerin 
araştırılması bu alanda okuryazarlığın artmasına katkı sağladığı düşünülebilir. 

Araştırmanın sınırlılıkları olarak verilerin çevirim içi olarak toplanması ve araştırma 
örnekleminde sağlık çalışanlarının meslek gruplarına yönelik toplanan verinin alt gruplara 
dağılımının yeterli düzeyde olmaması sıralanabilir. 

SONUÇ ve ÖNERİLER 
Bu araştırmada sağlık çalışanlarında ruh sağlığı okuryazarlığı düzeyi ortanın üstünde çıkmış, 
kadın olmanın, ruhsal hastalığı deneyimlemenin, ruhsal hastalığı olan birey ile çalışmanın ya da 
bu alanda eğitim almanın ruh sağlığı okuryazarlığını artırdığı saptanmıştır. Kaliteli ve yetkin ruh 
sağlığı desteğinin sağlanabilmesi için erkek sağlık çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitimler 
planlanabilir. Daha büyük örneklemle tüm sağlık çalışanlarına tabakalı olarak yer verilen 
çalışmalar yapılabilir. 
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ÖZET 

Bu çalışmada bitkisel bir atık olan yeşil ceviz kabukları kullanılarak hidrotermal sentez 
yöntemiyle karbon kuantum noktalar (CQD) sentezlenmiştir. Sentezlenen karbon kuantum 
noktalar çeşitli spektroskopik teknikler ile karakterize edilmiştir: TEM, infrared spektroskopi 
(FT-IR), UV-Vis spektroskopi, X-ışını kırınım spektroskopisi (XRD) ve fotolüminesans 
spektroskopisi (FL). Sentezlenen CQD’lerin balık sperm DNA (fsDNA) ile etkileşimleri UV-
Vis ve FL spektroskopik teknikleri kullanılarak incelenmiştir ve CQD-fsDNA bağlanma 
modları belirlenmiştir. UV-Vis analizleri sonucunda hiperkromik/hipokromik etkinin varlığı 
düşünülmüştür. FL analizleri sonucunda artan fsDNA konsantrasyonlarının CQD floresan 
şiddetini sönümlediği görülmüştür. Stern-Volmer sönümleme sabiti (Ksv) değeri 1,18x104 
olarak bulunmuştur. Bu sonuçlara göre CQD-fsDNA etkileşiminde interkalatif bağlanma 



modunun söz konusu olmadığı görülmüştür ve CQD’nin fsDNA’ya oluk bağlanma modu ile 
bağlandığı bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Karbon kuantum nokta, karakterizasyon, spektroskopi, DNA etkileşimi. 

ABSTRACT 

In this study, carbon quantum dots (CQD) were synthesized by hydrothermal synthesis 
method using green walnut shells, which is a vegetable waste. The synthesized carbon 
quantum dots have been characterized by various spectroscopic techniques: TEM, infrared 
spectroscopy (FT-IR), UV-Vis spectroscopy, X-ray diffraction spectroscopy (XRD), and 
photoluminescence spectroscopy (PL). The interactions of synthesized CQDs with fish sperm 
DNA (fsDNA) were investigated using UV-Vis and FL spectroscopic techniques, and CQD-
fsDNA binding modes were determined. As a result of UV-Vis analysis, the presence of 
hyperchromic/hypochromic effect was considered. As a result of FL analysis, it was observed 
that increasing fsDNA concentrations quenched the CQD fluorescence intensity. The Stern-
Volmer quenching constant (Ksv) was found to be 1.18x104. According to these results, it was 
seen that there is no intercalative binding mode for the CQD-fsDNA interaction and it was 
found that CQD binds to fsDNA with the groove binding mode. 

Keywords: Carbon quantum dot, characterization, spectroscopy, DNA interaction. 

GİRİŞ 

Karbon kuantum noktalar (CQD) biyouyumluluk ve yüksek fotolüminesans verimliliği gibi 
özelliklere sahip olduğundan biyogörüntüleme, sensör, biyoteknoloji ve nanoteknoloji 
uygulamalarında kullanılabilen nanomalzemelerdir. CQD sentezinde bitkisel ve hayvansal 
atıklar, doğal ürünler ve sentetik ürünler başlangıç materyali olarak kullanılmaktadır.CQD 
sentezi için farklı yöntemler bulunmaktadır ve bunlardan bazıları şunlardır: hidrotermal, 
solvotermal, kimyasal oksidasyon, mikrodalga destekli yöntem, piroliz, elektrokimyasal ve 
ultrasonik yöntemler (Caglayan et al., 2022). 

METOT 
Materyal 

Olgunlaşmamış cevizler Kahramanmaraş'ta bir marketten satın alınmıştır. Balık sperm DNA 
(fsDNA) ve Tris–HCl Sigma-Aldrich (USA) satın alınmıştır. Rhodamine B (RB), etidyum 
bromür (EB), potasyum iyodür (KI) ve sodyum klorür (NaCl) Sigma Aldrich’ten satın 
alınmıştır. Tüm kimyasallar analitik saflıktadır. 
Ekipman 

Fotolüminesans (PL) spektrumları, bir Varian Cary Eclipse spektrometresi ile yapılmıştır. 
UV–Vis absorpsiyon spektrumları, Shimadzu-1800 UV–Vis spektrometresi kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. Fourier transform kızılötesi spektrumları (FT-IR), 4000–400cm-1 
aralığında Perkin-Elmer Spektrumlu ATR kullanılarak gerçekleştirilmiştir. CQD'lerin 
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transmisyon elektron mikroskobu (TEM) görüntüleri, Hitachi HT7700, EXALENS, 120 kV, 
elektron mikroskobu kullanılarak kaydedilmiştir. X-ışını kırınım (XRD) modeli, Cu Ka 
radyasyonlu bir Philips X'Pert PRO XRD (λ=0.154056 nm, 40 kV ve 30 mA'da ayarlanmış) 
kullanılarak incelenmiştir.  
CQD Sentezi 

Bu çalışmada CQD sentezlemek amacıyla cevizlerin yeşil kabukları kullanılmıştır. Yeşil 
kabuklar sentez öncesinde çeşitli ön işlemlerden geçirilmiştir: önce etüvde 50°C’de 
kurutulmuştur sonra havanda öğütülerek toz haline getirilmiştir. Toz halindeki numune süzgeç 
(elek) yardımıyla elenerek büyük parçalar uzaklaştırılmıştır. Hazırlanan numuneden 1 gr. 
tartılarak 100 ml saf suda dispers (dağılma) edilmiştir. Son olarak teflon astarlı otoklava 
aktarılarak 180 °C’de 8 sa. sentez işlemine bırakılmıştır. CQD sentezinin şematik gösterimi 
Şekil 1.’de verilmiştir. 

 
Şekil 1. Yeşil ceviz kabuklarından CQD sentezinin şematik gösterimi. 

BULGULAR 
CQD Karakterizasyon 

Cevizin yeşil kabuğundan hidrotermal yöntem ile sentezlenen CQD’lerin yapısını 
aydınlatmak için en yaygın kullanılan spektroskopik teknikler olan UV-Vis ve FL teknikleri 
kullanılmıştır. Şekil 2’de CQD’ye ait UV-Vis ve FL spektrumları gösterilmiştir.  280 nm’de 
görülen belirgin absorbans CQD’lerin karakteristik UV pikidir. Bu pik n-π* geçişine karşılık 
gelir (Sahoo et al., 2020). FL analizi sonucunda ise 320 nm dalgaboyunda uyarıldığında 
(eksitasyon) 450 nm’de CQD’nin floresan yoğunluğu 595 olarak bulunmuştır. Grafiğin ekinde 
sentezlenen CQD’lerin gün ışığı ve 365 nm UV ışığı altındaki görünümleri bulunmaktadır. 
UV uyarımı sonucunda belirgin mavi floresan ışık yaymıştır. 
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Şekil 2. CQD’lerin UV-vis ve FL spektrumları. 

XRD analizi bir malzemenin yapısal olarak kristal ve amorf olup olmadığı hakkında bilgi 
vermektedir. Şekil 3’te sentezlemiş olduğumuz CQD’ye ait XRD modeli gösterilmiştir. 
23,45°’de görülen pik CQD’nin amorf yapıda olduğunu göstermektedir (Preethi et al., 2022). 

 

 
Şekil 3. CQD’lerin XRD modeli. 

CQD’lerin yüzey fonksiyonel gruplarını belirlemek için infrared spektroskopi ile analiz 
yapılmıştır. Şekil 4’te CQD’lerin FT-IR spektrumu gösterilmiştir. 3254 cm-1’de OH grupları, 
2928 cm-1’de C-H grupları, 1578 cm-1’de C=C, 1383 cm-1’de C-O ve 1038 cm-1’de C-O 
grupları bulunmaktadır (Ghanem et al., 2020). 
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Şekil 4. Sentezlenen CQD’nin FT-IR spektumu. 

CQD’lerin morfolojik özellikleri ve partikül boyutlarını belirlemek için TEM analizi 
yapılmıştır ve TEM görüntüleri kullanılarak partikül boyutları hesaplanmıştır. CQD’lerin 
TEM görüntüsü Şekil 5’te gösterilmiştir. Partikül boyutu 16,94 nm, standart sapma 0,1932 ve 
ortalama 2,81olarak olarak bulunmuştur. CQD’ler tek tip bir dağılıma küresel yapıya sahip 
olduğunu göstermiştir (Huo et al., 2020). 

Şekil 5. Sentezlenen CQD’nin TEM görüntüsü. 

CQD-fsDNA Etkileşimi UV-Vis Spektroskopisi Çalışması 

CQD’ler birçok biyomedikal alanda uygulanma potansiyeline sahip karbon tabanlı 
nanomalzemlerdir. Bu nedenle küçük moleküllerin DNA gibi biyomakromoleküllerle 
etkileşim mekanizmalarının aydınlatılması oldukça önemlidir (Eksin et al., 2020). CQD-
fsDNA etkileşim mekanizması en yaygın kullanılan yöntemlerden biri olan UV-Vis tekniği ile 
incelenmiştir. Şekil 6’da gösterildiği gibi 250 ppm sabit konsantrasyonda tutulan CQD üzerin 
2,79μM-13,98μM aralığında artan konsantrasyonlarda fsDNA eklendiğinde CQD absorbans 
değerinde lineer bir artış meydana gelmiştir. Bu sonuç hiperkromik etkinin varlığını 
düşündürmüştür (Ponkarpagam et al., 2022). 
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Şekil 6. Artan konsantrasyonlarda fsDNA varlığında CQD’nin UV spektumu. 

Şekil 7’de sabit konsantrasyonda tutulan fsDNA üzerine 10ppm-50ppm aralığında artan 
konsantrasyonlarda CQD eklendiğinde fsDNA absorbans değerinde sönümleme görülmüştür. 
Bu sonuç hipokromik/hiperkromik etkinin olabileceğini göstermiştir (Tao et al., 2016). 

Şekil 7. Artan konsantrasyonlarda CQD varlığında fsDNA’nın UV spektumu. 

CQD-fsDNA Etkileşimi Fotolüminesans Spektroskopisi Çalışması 

CQD’lerin fsDNA’ya bağlanma modunun belirlenmesinde UV-Vis spektroskopik analizlerine 
ek olarak FL analizleri de yapılmıştır. Şekil 8(A)’da 250 ppm konsantrasyonda CQD üzerine 
5,6μM ile 27,9μM aralığında fsDNA eklendiğinde maddemizin floresan şiddetinin azaldığı 
görülmüştür. Şekil 8(B)’de ise Stern-Volmer grafiği gösterilmiştir. Hesaplama için aşağıdaki 
formül kullanılmıştır ve burada F0 fsDNA eklenmeden önce CQD floresan yoğunluğunu, F 
fsDNA eklendikten sonra CQD floresan yoğunluğunu, Ksv Stern-Volmer sönümleme sabiti 
ifade etmektedir (Liang et al., 2018). 
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= 1 + K [fsDNA]
(1) 

 Bu grafiğin eğimi (0,01179) ve kesişim noktası (0,95282) hesaplanmıştır ve regresyon 
katsayısı R2=0,99053 ve Ksv=1,118x104 olarak bulunmuştur. 

Şekil 8. (A) CQD’lerin artan konsantrasyonlarda fsDNA varlığında FL spektumu (B) Stern-
Volmer grafiği. 

CQD-fsDNA Etkileşimi Yarışmalı Yer Değiştirme Deneyleri 

CQD-fsDNA bağlanma modunun belirlenmesinde bir başka seçenek de etidyum bromür (EB) 
ve rodamin B (RB) gibi boyalarla yapılan yer değiştirme tepkimeleridir. EB, klasik bir 
interkalatördür (interkalatif bağlayıcı) (Rehman et al., 2015). Bu çalışmada EB-fsDNA 
kompleksi üzerine artan konsantrasyonlarda CQD eklenerek floresan yoğunluktaki değişim 
kaydedilmiştir. Şekil 9’da görüldüğü üzere CQD ilavesi floresan yoğunlukta önemsiz bir 
değişim oluşturmuştur. İnterkalatif bağlanma olmadığı anlaşılmıştır. 
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Şekil 9. (A) EB-fsDNA kompleksine artan konsantrasyonlarda CQD eklendiğinde floresan 
şiddetinde meydana gelen değişimi gösteren FL spektumu (B) Stern-Volmer grafiği. 

RB yaygın olarak kullanılan bir oluk bağlayıcıdır. Benzer şekilde RB-fsDNA kompleksine 
değişen miktarlarda CQD eklendiğinde floresan şiddetin sönümlendiği ve böylece oluk 
bağlanma modunun doğrulandığı görülmüştür (Magdy et al., 2021). Şekil 10 (A)’da RB bağlı 
FL grafiği Şekil 10 (B)’de Stern-Volmer grafiği bulunmaktadır. Şekil 10 (B)’de gösterilen 
Stern-Volmer grafiğinin eğimi kullanılarak eşitlik (1)’de belirtilen formül ile 
RB+fsDNA+CQD kompleksi için Ksv Stern-Volmer sönümleme sabiti hesaplanmıştır. Ksv 
=1,52x104 ve R2=0,95898 olarak bulunmuştur. 

Şekil 10. (A) RB-fsDNA kompleksine artan konsantrasyonlarda CQD eklendiğinde floresan 
şiddetinde meydana gelen değişimi gösteren FL spektumu (B) Stern-Volmer grafiği. 
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SONUÇ 

Çalışma sonucunda hidrotermal sentez metodu ile cevizin yeşil kabukları kullanılarak floresan 
özellikli CQD sentezi gerçekleştirilmiştir ve sentezlenen CQD’ler birçok spektroskopik teknik 
uygulanarak yapıları aydınlatılmıştır. Elde edilen CQD’lerin balık sperm DNA (fsDNA) ile 
etkileşim mekanizmaları araştırılmıştır. Deneysel analizlere göre CQD-fsDNA etkileşiminde 
oluk bağlanma modunun etkili olduğu görülmüştür. 
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ÖZET 

Biyokorsanlık, biyolojik kaynakların veya geleneksel bilgilerin yerli halkın rızası olmadan ve 
tazminat ödenmeksizin fikri mülkiyet hukuku aracılığıyla kolektif mülkiyetten özel mülkiyete 
dönüştürülmesi ile ekonomik, ekolojik ve sosyokültürel kayıplara yol açan kapsamlı bir süreci 
ifade etmektedir. Laboratuvar ortamında küçük bir değişiklikle yerli halk tarafından 
yüzyıllardır kullanılan biyolojik kaynaklara dayalı geleneksel bilgiler, bu tekniklerle özel 
mülkiyete dönüştürülmektedir. Mülkiyet hakları ve patent sistemi bu kişileri 
ödüllendirilmekte iken bu kaynakların asıl sahipleri olan yerli halkın telif hakkı ve fayda 
paylaşımı ortadan kalkmaktadır. Biyokorsanlık daha çok fikri mülkiyet ve patent hukukunun 
zayıf kaldığı gelişmekte olan ülkelerin sorunu olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışma, 
biyokorsanlığa karşı gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki görüş farklılıklarına karşın 
uluslararası veya ulusal ölçekte çözüm yaklaşımlarını tespit emektedir. Ayrıca çalışma, 
biyoçeşitlilik açısından mega çeşitliliğe ve geleneksel bilgiye sahip olan Hindistan ile antik 
çağlardan beri geleneksel bilgiyi kullanan Peru’nun hukuki ve yönetsel durumlarını 
değerlendirmektedir. Çalışmanın yöntemi, literatür taramasına dayalı olarak 
gerçekleştirilmiştir. Çalışma, Hindistan ve Peru modellerinin incelenmesi ile biyokorsanlık 
sorunuyla karşı karşıya kalan ülkelerin politikalarına katkı sağlaması hususunda önemlidir. 
Çalışmanın sonucuna göre, biyokorsanlığa karşı başarılı mücadele eden Hindistan ve 
Peru’nun erken tarihlerde hukuki düzenlemeleri gerçekleştirerek biyokorsanlıkla ilgili 
yönetsel yapılarını oluşturdukları tespit edilirken biyokorsanlığa karşı ulusal düzenlemelerin 
ötesinde uluslararası işbirliğine ihtiyacı olduğu ileri sürülmektedir. 

Anahtar kelimeler: Biyokorsanlık, politika, hindistan, peru. 

ABSTRACT 

Biopiracy refers to a comprehensive process that leads to economic, ecological and socio-
cultural losses through the conversion of biological resources or traditional information from 
collective ownership to private ownership through intellectual property law without the 
consent of indigenous people and without compensation. With a small change in the 
laboratory environment, traditional knowledge based on biological resources used by the local 
people for centuries is transformed into private property with these techniques. While the 
                                                            
1 Bu çalışma 2022 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim 
Dalında Erdal GÜLER tarafından savunulan doktora tezinden türetilmiştir. 
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property rights and patent system reward these people, the copyright and benefit sharing of 
the indigenous people, who are the original owners of these resources, is eliminated. 
Biopiracy is mostly seen as a problem of developing countries where intellectual property and 
patent law are weak. This study reveals international or national solution approaches against 
biopiracy despite the differences of opinion between developed and developing countries. The 
study examines the legal and administrative situations of India, which has mega-diversity and 
traditional knowledge in terms of biodiversity, and Peru, which has been using traditional 
knowledge since ancient time. The method of the study is based on literature review. The 
study is important in terms of contributing to the policies of the countries facing the biopiracy 
problem by examining the Indian and Peruvian models. According to the results of the study, 
it is argued that while India and Peru, which have successfully struggled against biopiracy, 
have established their administrative structures related to biopiracy by realizing legal 
regulations in early dates, they need international cooperation beyond national regulations 
against biopiracy. 

Keywords: Biopiracy, policy, india, peru. 

GİRİŞ 

20. yüzyıl sonunda yeni bir dönem başlamış, bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler, bilginin 
üretim girdisindeki artan değeri, genetik uygulamalarıyla beraber yeni bir sorunu meydana 
getirmiştir. Biyoteknolojinin doğal kaynaklar üzerindeki sürdürülebilirliği ve verimlilik 
üzerindeki etkisi dışında biyokorsanlık sorununu tetiklemiştir. Bu sorun, uluslararası mevzuat 
ve ülkeler arasındaki işbirliğinin zayıflığı nedeniyle tartışılırken küreselleşmenin yerel 
kaynaklara doğru yönelmesi ile yeni rant arayışlarıyla ilaç, endüstri, kimya şirketlerinin 
egemenliğinde yeni emperyalist politika araçlarına dönüş yaşandığı görülmektedir. 

Küresel ticarette, çok uluslu şirketlerin biyolojik veya doğal kaynakları, yasa dışı yollarla 
kaçırdığı veya yasal boşluktan faydalanarak yatırım elde etmek amacıyla piyasaya yeni 
ürünler sürerken yasa dışı bir süreç yaşanmaktadır. Bu şekilde işleyen yönetim sisteminin, 
yerli halkların tohum ve bitki hakkındaki eski çağlara kadar dayanan bilgilerini patent-fikri 
mülkiyet yoluyla çok uluslu şirketlerin sahiplenmesi, köylülerin, orman yetiştiricilerin ve 
yerel toplulukların binlerce yıllık bilgi birikimini gasp etmesi anlamına geldiğinden bu 
duruma “biyokorsanlık (biopiracy)” adı verilmiştir (Shiva, 2016). 

Biyokorsanlık, gelişmekte olan ülkelerin sorunu olmaya devam etmektedir. Çünkü zengin 
biyoçeşitliliğe ve genetik kaynaklara, geleneksel bilgiye sahip bu ülkeler,  biyoteknolojilerden 
yoksun, toplumsal-kültürel ve yönetim yapıları, doğaya yaklaşımları, batı geleneklerinden 
farklı şekilde gelişmiştir. Gelişmiş ülkeler ise kapitalist üretim adına bu ülkelerin kaynaklarını 
hedef olarak belirlemesi, biyolojik araştırmalar için cazibe merkezi durumdadır. Bu bağlamda 
biyokorsanlıkla yüzleşen gelişmekte olan ülkelerin kaynaklarını ve mülkiyetini ele geçirme 
eyleminde bulunan kişiler veya şirketlerin ilgili ilaç, tarım ve gıda sektöründe tekel oluşturan 
dev şirketler olduğu görülmektedir. Günümüzde biyolojik kaynaklar ile ilgili geleneksel 
bilgiler bu şirketler için önemli bir kaynak iken araştırma ve geliştirme için bu kaynaklara 
ihtiyaç duymaktadırlar. Örnek verecek olursak son 30 yılda onaylanmış ilaçların yüzde 26’sı, 
doğal ürünlerden veya doğal elementlerden geliştirilmiştir. Tarım endüstrisinde bu 
araştırmaların çoğu, farklı tohum türlerin üzerinde genetik manipülasyon ile bitkilerin 
direncini iyileştirmek için yapılmaktadır. Dolayısıyla bu araştırma çalışmaları ve maliyetleri, 
biyolojik araştırma süreçlerini teşvik eden unsurlar, fikri mülkiyet ve patent aracılığıyla yerli 
halka tazminat ödenmemesi nedeniyle biyokorsanlık sorununu ortaya çıkarmaktadır. 

Gelişmekte olan ülkelerin genetik veya biyolojik kaynakları, geleneksel bilgileri, batı 
şirketleri tarafından kullanılarak ticari potansiyele sahip ürüne dönüştürüldüğünde, bu süreç 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES-III

September 23-25, 2022 138 Ankara Turkey



  

yasal dayanaklarla reddedilebilmektedir. Biyoçeşitlilik Sözleşmesi (BÇS), yerli insanların 
haklarını koruyan ve genetik, biyoçeşitlilik kaynaklarını sürdürülebilirliğini eşit ve adil 
paylaşımı savunurken Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Antlaşması (TRIPS), fikri mülkiyeti 
veya patentleri korumaya çalışmaktadır. Uluslararası ticaretin önündeki engelleri açmayı 
amaçlayan örgütlerin başından Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) gelmektedir. DTÖ altında 
TRIPS, uluslararası ticaretteki engellerin ve düzensizliklerin azaltarak fikri mülkiyet 
haklarının uygulanmasına ilişkin usul ve önlemlerin ticaret için bir engel teşkil etmemesini 
amaçlamaktadır. TRIPS, Dünya’da minimum patent standartları sağlayan en radikal ve sıkı 
uluslararası yasal araçların başındadır. TRIPS ile beraber, mikroorganizmalarla ilgili ve 
mikrobiyolojik usul ve yöntemlerle, sınai tasarım olarak kabul edilen patentlenebilen konular 
arasında yer alması, özellikle biyolojik kaynakların, yaşam kaynaklarının özel mülkiyete 
devrini gerçekleştirmektedir. TRIPS anlaşması, patent şartlarında, herhangi bir biyolojik 
kaynağın kökenini açıklanmasını gerekli görmemektedir. Bu yaklaşımdaki devletlere göre, 
genetik materyale dayalı patentlerin açıklama gerekliliği ile teknolojik gelişime ve yeniliğe 
engel olacaktır. TRIPS, buluş sahibi için tam koruma sağlarken, buluşun kökenindeki bilgi 
veya kaynak sahiplerinin fayda paylaşımını koruma gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır 
(Lemeire, 2013: 42). 

Biyokorsanlık sorununu oluşturan en önemli unsur, fikri mülkiyet sistemi uluslararası veya 
ulusal hukuk tarafından korurken, biyokorsanlık gibi bir problemin nasıl düzenlenmesi 
gerektiğine dair ortak bir yapının oluşturulmamasıdır. Biyokorsanlık, fikri mülkiyet hakları, 
çevre hakkı ve insan hakları gibi farklı hukuk dallarıyla doğrudan ilgilidir. Biyokorsanlıkla 
ilgili bir dizi bildiri, metin vardır ancak bu belgeler, farklı amaçlar için hazırlanmış ve bazen 
de çelişkili süreçlere neden olmaktadır. Bu nedenle biyokorsanlık, genetik kaynakları 
sağlayan ve kullananlar arasındaki paylaşımdan kaynaklı bir problem olarak da 
görülmektedir. 1990’lardan sonra Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Dünya Fikri Mülkiyet 
Örgütü (WIPO), Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), BÇS, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) gibi çeşitli 
uluslararası alanlarda tartışmaya başlamıştır. Son dönemde biyokorsanlıkla ilgili gelişmelerin 
“teoride ilerleme, pratikte zorluklar” başlığıyla uluslararası hukuki tartışmaları devam ettirdiği 
görülmektedir. 

Biyokorsanlık probleminin çözümü kolay görünmemektedir. Eğer geleneksel bilgi veya 
genetik kaynaklar sert bir şekilde korunursa, kamu yararına olan bazı keşiflerin 
sınırlanabileceği belirtilmektedir. Çünkü milyonlarca bitki çeşidindeki faydalı bileşenleri 
arama faaliyetleri, inanılmaz derecede maliyete yol açabilir. Eğer geleneksel bilgi ve genetik 
kaynaklar korunmaz ise, bu kaynakların asıl sahiplerinin herhangi bir hakkı bulunmamakta ve 
onlar ekolojik, ekonomik, siyasi birçok sonuçlarla karşı karşıya kalabilmektedirler. 

Biyokorsanlıkla en sık karşı karşıya kalan ülkeler veya topluluklar, biyoçeşitliliğin en yoğun 
olduğu gelişmekte olan ülkeler ile Güney ülkeleri sayılabilir. Asya, Afrika, Latin Amerika 
bölgesindeki kaynaklar, Batı toplumlarındaki ideoloji ve hukuk sistemi aracılığıyla metalaşma 
süreci hızlanmaya başlamıştır. Dolayısıyla bu çalışmada biyokorsanlıkla başarılı mücadele 
eden ve politikaları ile örnek teşkil eden Hindistan ve Peru modellerinin biyokorsanlığa karşı 
ne tür çevre politikaları yürüttükleri ve bu sorunun boyutları ortaya çıkarılacaktır. 

ARAŞTIRMA VE BULGULAR 
Biyokorsanlık sorunu, son yirmi yıldır bazı gelişmekte olan ülkelerin kamu politikaları 
konusundan birisidir. Bununla birlikte biyokorsanlık sorunu Hindistan, Peru, Brezilya, 
Panama gibi ülkelerin teşvikleri ile uluslararası hukukta ve sözleşmelerde sık sık gündeme 
gelmiş ve gelişmekte olan ülkeler tarafından bu soruna yönelik uzlaşı arayışı hız kazanmıştır. 
Bu çabalar ile birlikte Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) toplantılarında ve komisyonlarda 
geleneksel bilgiyi korumaya ve biyokorsanlığa karşı çalışmalar 2000 yılı başından beri devam 
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etmektedir. Bu bağlamda çalışma, geleneksel bilginin korunması ile fayda paylaşımının nasıl 
sağlanacağına üzerine odaklanmakta ve bu tür yaklaşımları sınıflandırarak incelemektedir. 
Çalışmanın yöntemi, literatür taramasına dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma, 
biyokorsanlığa karşı mücadeleyi başarılı şekilde yürüten Hindistan’ın dijital bilgi kütüphanesi 
ile Peru’nun biyokorsanlıkla mücadele komisyonunu incelenmesi ile diğer ülkelere katkı 
sağlaması açısından önemlidir. 

Biyokorsanlığa Karşı Yaklaşımlar ve Çözüm Önerileri 
Biyokorsanlık sorununun birçok boyutu bulunmaktadır. Bu soruna karşı uluslararası 
işbirliğinin sağlanmasında bazı zorluklar bulunmaktadır. Birincisi, patent verme şartları 
ülkeden ülkeye değişmekte ve bu şartlardaki kavram-teknik içerikler de değişmektedir. 
İkincisi, bu teknik kavramlar analiz edilirken geleneksel bilgilerle benzerliği veya benzetme 
süreçleri yine ülkeden ülkeye değişmektedir. Üçüncüsü, uluslararası hukukta veya davalarda 
biyokorsanlık kavramının net tanımlanmamasından kaynaklı sonuçlar ortaya çıkmaktadır. 
Dördüncüsü, biyokorsanlıkların herhangi bir tazminata mecbur kalmaması ve sıkı bir denetim 
aracının geliştirilmemiş olmasıdır. Beşincisi gelişmekte olan ülkelerde fikri mülkiyet ve 
patent hukukun Batı’nın özel mülkleşme süreçlerine göre yeni gelişmesiyle bu sorunun nasıl 
çözüleceğine dair tartışmaları oluşturmaktadır. Biyolojik kaynaklar, şirketlere biyo-araştırma 
karşılığında belirli bedeller ödenerek paylaşılacak mı yoksa bu kaynaklar, herhangi bir 
örgütün veya kişinin mülkiyetine devredilemez şeklinde radikal bir görüş ekseninde karşı mı 
çıkılacaktır? Gelişmekte olan ülkelerde egemen olan yaklaşım birinci görüştür. Yani 
gelişmekte olan ülkelerin talepleri, yerli halkın geleneksel bilgilere ait biyo-araştırmadan elde 
edilen haklarını almak ve fayda paylaşımının eşit ve adil şekilde gerçekleştirilmesini 
sağlamaktır. 

Bu kısımda, özellikle biyokorsanlığa karşı genel yaklaşımları değerlendirdikten sonra bu 
soruna karşı mücadele eden etkin ülkelerin, diğer bir ifadeyle Hindistan, Peru politika 
süreçlerine odaklanılacaktır. Hindistan, Asya kıtasında dünyanın en zengin biyoçeşitliliği olan 
% 8’lik bir alanı kapsamaktadır. Hindistan, geleneklere bağlı toplumların varlığı ile 
yüzyıllardır nesilden nesile aktarılan bilgilere yani geleneksel bilgilere sahiptir. Özellikle 
kırsal bölgelerdeki insanların geçim kaynakları olarak geleneksel bilgi kullanılmakta ve en 
çok biyokorsanlığa maruz kalan ülkelerden biri olmaktadır. Dolayısıyla,  Hindistan buna göre 
yönetim ve hukuk alanında özgün çalışmalara sahiptir (Verma, Chauhan, Kumari ve Sharma, 
2013: 9346-9358). Peru ise Güney Amerika ülkesi olarak sıcak noktalar üzerinde 
biyoçeşitliliği yüksek bir ülkedir. Peru’da özellikle fikri mülkiyet ve patentler, geleneksel 
bilgiler fikri mülkiyete dönüştürülerek çalınırken Dünya’da örnek bir örgütlenme ile 
biyokorsanlık komisyonu kurmuş ve biyokorsanlık yasada tanımlanmıştır. 

Ülkelerin biyokorsanlıkla mücadele politikalarının ötesinde uluslararası alanda biyokorsanlığa 
karşı önemli politika araçları önerilmekte veya tartışılmaktadır. İlk olarak geleneksel veya 
yerli bilgilerin patent süreçlerinde kullanımını engellemek için “sui generis” koruma yöntemi 
önerilmektedir. Panama, Brezilya, Filipinler gibi ülkeler bu süreci iyi yönetmektedirler. 
Panama, yerli insanların geleneksel bilgilerini kültürel kimliğini tanımlayan ve korumak için 
kolektif haklar rejimini yürürlüğe koyan Dünya’da ilk ülkelerdendir. Öte yandan Panama, 
yerli insanların insan hakları ve geleneksel bilgilerini korumak adına yasal çerçevesini 
uygulayan en iyi sistemi uygulayan ülkelerden biridir. Panama, Kuna etnik topluluğu olan 
Mola adını verdikleri geleneksel bilgilerini tescil ettirerek koruma altına almıştır. Bu sayede 
yerli toplulukların buluşları, tasarımları, yenilikleri vb. fikri mülkiyet ve kolektif geleneksel 
bilgi hakları koruma altına alınarak izinsiz ticarileştirmeye, sömürüye karşı koruma 
sağlamıştır. 2000 yılında kabul edilen yasaya göre, geleneksel bilgi ve kültürel ifadeler tescil 
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edildiği takdirde yerli otoritelerin izni olmadan geleneksel bilgi ve kültürel ifadelerin 
ticaretinin yasaklanması sağlanmıştır (Romero, 2005: 301-337). 

Brezilya’da 2001 yılındaki 2186-16 sayılı yasa ile patent verilirken geleneksel bilgi ve genetik 
kaynaklara erişimi düzenleyip, denetim ve yetki ile genetik kaynakların yönetmek adına 
konsey kurarak   “sui generis” rejimine geçen ülkelerdendir (Silva ve Oliveira, 2018: 1-4). 
Dolayısıyla Brezilya’da, bu yasayla biyoçeşitliliğin kullanımı ve sürdürülebilirliği, bilimsel ve 
biyolojik araştırma, genetik kaynaklara erişim, Federal hükümetten alınacak izinle 
gerçekleşecektir (Provisional Act No. 2,186, 2001). Filipinler hükümeti de 1997 tarihinde 
yerli insanların haklarıyla ilgili yasa çıkarmıştır. Dolayısıyla sui generis rejimi, yerli halkın 
haklarını etkili şekilde korumak için yerel toplulukların ve ulusal-uluslararasında yasal sistem 
arasında köprü vazifesi görmektedir. 

İkinci olarak geleneksel bilginin korunması ve biyokorsanlıkla etkin mücadele etmek için 
önerilen model “Geleneksel Bilgi Dijital Kütüphane” uygulamasıdır. Bu kütüphanede 
elektronik ortamda veriler toplanarak ilaç-tedavi pratik bilgilerin sınıflandırılmasına dayanan 
bir Hint veri tabanıdır. Bu veri tabanın amacı, geleneksel bilginin biyokorsanlıkla 
karşılaşmasını önlemek ve izin dışı patent başvurularını tespit etmektir. Bu sistem Dünya’da 
öncü bir geleneksel bilgiyi koruma aracı olarak görülmektedir. Bu kütüphane veri tabanı, 
patent başvuruları süreçlerinde geleneksel bilgi ile ilgili küresel patent ofislerince taraması 
yapılmaktadır. Patent uzmanları dolayısıyla bu patentlerle ilgili kolayca ve yerinde karara 
verebilecektir. Örnek olarak Hindistan’da hiçbir maliyet gerektirmeksizin bu sistem 
aracılığıyla son aylarda 230’dan fazla patent başvurusunda caydırıcı bir işlevi olmuştur 
(About TKDL, 2020). 

Dünya’da çoğu patent sistemleri geleneksel bilgiyi sözlü bilgi olduğu için korumamakta, bu 
yüzden geleneksel bilgi yazı ile kayıt altına alınarak koruma sağlanmaktadır. Geleneksel bilgi 
kütüphanesi çerçevesinin hazırlanmasında diğer etken ise batılılaşma karşısında çok geç 
kalmadan kültürel etkenleri devam ettirmek amacıdır (Mgbeoji, 2006: 161).  Yukarıda daha 
önce belirtildiği üzere bu veri tabanını oluşturmak patent davalarındaki kadar maliyeti ortaya 
çıkarabilir ve bu veri tabanını gerçekleştirmek zaman alan saha araştırmasına dayalıdır. Diğer 
taraftan, Batılı ülkelerce bu süreç yavaş ilerlerken geleneksel bilgi sınıflandırılmamıştır. 
Geleneksel bilgi sistemi Batı patent kriterlerine uygun düşmemektedir. Geleneksel bilginin 
ağızdan ağıza aktarılan iletişimden geldiğinden ortak haklar olarak görülmektedir. Bu yüzden 
Batılı patent uzmanları, patent süreçlerinde geleneksel bilgiyi tanımlamaları zor olduğu bir 
süreç yaşanmaktadır (Invernizzi, 2017: 60). 

Üçüncü yaklaşım ise coğrafi işaretleme ve orijinal genetik veya biyolojin kaynağın 
açıklanmasıdır. Bu sistemde, geleneksel bilgiyi ve genetik kaynakları korumak için 
uluslararası toplum tarafından önerilen patent başvurusunun yetersizliğini soruşturmak 
amacıyla orijinal kaynak veri açıklanması gerekliliğidir. Graham Dutfield, yerli halklara karşı 
kaynaklarının kullanımını engellemek için kamu soruşturmaları yapılması gerektiğini 
belirtmektedir.  Birkaç gelişmekte olan ülke, patent şartlarında orijinal genetik kaynağını 
sorgulamaktadır. 2004 yılında Hindistan ve Brezilya tarafından genetik kaynağın kökeninin 
patent başvurularında açıklanmasını, TRIPS için böyle bir hüküm getirilmesini, zorunluluk 
olmasını çeşitli uluslararası toplantılarda ifade etmişlerdir (Invernizzi, 2017: 62). 

Son olarak ideal yaklaşım, gelişmiş ülkeler ve gelişmiş ülkeler arasında işbirliğini sağlayarak 
kazan-kazan politikası yürütmektir. Veri tabanı sistemi pahalı olabileceğinden ve sınırlı 
sonuçlara yol açabilmesiyle biyo-araştırma anlaşmaları alternatif bir politikaya 
dönüşmektedir. Bu tür anlaşma, bir araştırma şirketi ile geleneksel bilgiye sahip topluluklar 
arasında ortaya çıkmaktadır. Genellikle, başlangıçta bu topluluklara ücret ödenir ve telif hakkı 
için müzakereler yapılır. En ünlü araştırma anlaşması, Kosta Rika hükümeti ve ABD ilaç 
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firması Merck arasında yapılandır. İlaç firması, teknoloji transferini ve araç gereçleri herhangi 
bir ilaç keşfettiğinde telif hakkı ödemeyi kabul etmiştir. Kosta Rika hükümeti de yerli halkın 
ve hükümetin kaynaklarından on binlerce bitki ve hayvan germplasm örneği vermeyi kabul 
etmiştir. Bu tür anlaşma, sözleşme ilişkisi kurmakta şirket sözleşmeyi ihlal ettiğinde 
hükümetin dava etme gerekçesi kuvvetlenmektedir. Ancak bu tür sözleşmelerde akit tarafların 
ötesinde koruma sağlamadığı tespit edilmiştir. Ayrıca bu tür anlaşmalar, araştırmacı şirketleri 
ve hükümetler arasında yapılmaktadır. Dolayısıyla bu bilginin sahibi yerli halkın daha çok 
tanınması ve haklarının korunması gerektiği ileri sürülmektedir (Reid, 2009: 94). 

Fakat biyokorsanlık sorunu farklı boyutlarda disiplinler arası işbirliğine ihtiyaç duymaktadır. 
Gelişmekte olan ülkeler özellikle üzerinde durdukları konu, “açıklama doktrini” ile egemenlik 
ilkesine saygı duyularak faydaların paylaşılmasıdır. Temel sorun, biyolojik araştırma 
şirketleri veya ülkelerin, orijinal kaynaklara sahip gelişmekte olan ülkelere faydaların 
paylaşımında bulunup bulunmayacağıdır. 

Biyokorsanlığa Karşı Mücadelede Örnek Ülke Hindistan 
Hindistan, Güney Asya’da bulunan bir ülkedir. Bu ülke, 28 eyalet ve birlik bölgesinden 
oluşan parlamenter sisteme göre yönetilen cumhuriyettir. Hindistan, biyoçeşitliliği zengin 
sıcak noktalardan biri olarak 81.000’den fazla fauna ve 47.000 flora ile 15.000 kayıtlı 
endemik türe sahiptir. Hindistan, dünya biyoçeşitliliğin ise % 8’ini oluştururken bitkilere 
dayalı küresel ticarette lider olma potansiyeline sahiptir. Bu nedenledir ki biyokorsanlıkla 
karşılaşma olasılığı oldukça yüksek bir ülkedir (Sudual, 2015: 13-17). 

Hindistan’da biyoçeşitliliği, ekosistemi ve türlerin bütünlüğü kaynakları korumak üretim 
sistemiyle ilgilidir.  Biyolojik kaynaklar her ne kadar ülkelerin egemenlik ve ekonomik 
bakımdan kaynakları olarak sınıflandırılsa da Hindistan’da farklı olan çoğu bitki türlerinin 
yerel topluluklar tarafından kutsal kabul edilmesidir. Örneğin çeşitli tıbbi özellikleri olan Hint 
Nilüferleri, bağlılık ve saflığın sembolüdür. Tanrıca Saraswati, Tanrıca Laxmi gibi 
kutsallıklar temsil edilmektedir. Hint Tanrıcalarının elinde bitkilerin yer alması, şifa 
kaynaklarının doğada çeşitlilikte varlığıyla simgelenmesidir (Avantika, 2015: 81). Ayrıca 
Hindistan, bir gelenek ülkesidir. Biyosferde yaşamak için farklı toplulukların yüzyıllardır bir 
strateji olarak geleneksel bilgi ile sosyal yapının bir parçası sürdürülmüştür. Geleneksel bilgi, 
Hindistan’ın kırsal alanlarında özellikle tek geçim kaynağı ve kültürel çeşitliliğin unsuru 
olarak doğa ve insan arasında gelişen bir bağın ifadesidir (Avantika, 2015: 80-82). Çünkü bu 
bilgilerle, yerel toplulukların icadı geleneksel tarımı, geleneksel tıp uygulamaları gibi temel 
yaşam bilgilerini korumaktadırlar. Dolayısıyla bu toplumun geleneksel bilgileri, biyolojik 
araştırmaların biyoteknoloji süreçleriyle fikri mülkiyete dönüştürülmesi Hint toplumunun 
yaşamında kaygı ve endişeyi beraberinde getirmektedir. Hint anayasası 3. kısımda ülke 
vatandaşlarının temel haklarının korumasını sağlar. Geleneksel bilgi, geçim hakkının bir 
parçası olarak yaşam hakkına kadar uzanmaktadır.  

Hindistan’da geleneksel bilgiyi korumak için mutlak yasal bir hüküm bulunmamakla beraber 
biyokorsanlığa karşı “savunma” politikasıyla yaşadıkları biyokorsanlık davalarından yola 
çıkarak dünyada örnek teşkil eden yasalar ve örgütlenme ile kendine özgür bir model 
geliştirmiştir. Uluslararası mahkemelerde biyoteknoloji ve ilaç şirketlerinin patentlerini 
sınırlandırmak amacıyla sivil toplum örgütleri ile hükümet ortaklığı ve yerel halkın 
protestoları ile kazanan bir ülke olarak ön plandadır. Özellikle ABD’li çok uluslu şirketlerin 
biyolojik kaynakların ve geleneksel bilgilere dayalı patentlere karşı başarılı bir mücadele 
sürdürmektedir. 

Öte taraftan Hindistan BÇS’yi imzalamıştır dolayısıyla ülkelerin kaynakları üzerinde egemen 
haklarını ve kaynaklarını sürdürülebilir kullanımı kolaylaştırmak için erişim ve ortak kullanım 
amacıyla ulusal mevzuatı belirleme hakkı varken hem de buluşlar üzerinde özel haklar 
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yaratan TRIPS’i imzalayarak DTÖ’ye taraftır. Dolayısıyla Hindistan hem biyokorsanlığa 
karşı devletlerin ve yerel halkın egemenlik haklarına, insanlığın ortak mirasına sahip çıkmaya 
çalışırken diğer taraftan icatları veya buluşları da teşvik edecek düzenlemeler ile dengeyi 
sağlamaya çalışmaktadır. 

Hindistan hükümeti, geleneksel bilginin sistemli şekilde belgelenmesi, kayıt altına alınarak 
patent süreçlerinde kanıtlanması amacıyla erken bir tarihte 1982’de başlamıştır. 
Dokümantasyon ile ilgili düzenlemeler, Hindistan’da en fazla biyoçeşitliliğe sahip olan 
yerlerden biri olan özellikle Kerela’nın köylerinde başlamıştır. Kerala’nın Pattuvam 
köyündeki denemede tüm doğal kaynakları ve bu kaynaklar ile ilgili bilgiler kaydedilmiştir. 
Bölgede yaşayanlar kayıtların gizli tutulmasını ve özel durumlarda paylaşılmasını karar 
vermişlerdir. Bu kayıtların ticari kullanımını engellemek amacıyla değil, yerel bilginin 
üstünde hak iddia edilmesini engellemek amacıyla gerçekleşmiştir (Eralp, 2003: 78). 

Hindistan yönetimi, devlet kurumları arasında Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Enstitüsü, 
Ulusal Botanik Araştırma Enstitüsü, Merkezi İlaç Araştırma Enstitüsü, Tropikal Botanik 
Bahçesi ve Araştırma Enstitüsü, Ulusal Tıbbi ve Aromatik Bitki Enstitüsü ile işbirliği yaparak 
Geleneksel Bilgi Dijital Kütüphanesi’ni kurmuştur. Bu çalışmayı gerçekleştirirken patent 
uzmanları, bilim insanları teknisyenler gibi birçok temsilciyi kabul etmiştir. Kütüphane veri 
sistemi oluşturulurken 2009 yılına kadar patent uzmanlarına açıklamamıştır. Hindistan’ın 
başlattığı bu proje, patent verilmeden önce tarama işlemlerinde öncü çalışmalardan biridir. 
Proje kısaca, Hindistan’ın geleneksel bilgisinin patentlenmesini önlemek için on üç patent 
ofisinde (Avrupa Patent Ofisi, Birleşik Devletler Patent ve Marka Ofisi, Japonya Patent Ofisi, 
Rusya Patent Ofisi, Almanya Patent Ofisi, Birleşik Krallık Patent Ofisi…) anlaşma 
kapsamında taranmaktadır. Bu kütüphanenin amacı:  (About TKDL, 2020). 

“Biyo-korsanlığa karşı etkili bir caydırıcı olduğunu kanıtlıyor ve uluslararası alanda benzersiz 
bir çaba olarak kabul edildi. TKDL, proaktif eylemin avantajlarını ve güçlü caydırıcılığın 
gücünü göstererek dünya çapında özellikle de geleneksel bilgi bakımından zengin ülkelerde, 
geleneksel bilginin korumasında bir ölçüt oluşturmuştur. Buradaki anahtar, geleneksel 
bilginin kullanımını kısıtlamadan patent uzmanlarının geleneksel bilgi ile ilgili önceki tekniğe 
erişimini sağlayarak yanlış patentlerin verilmesini önlemektir.” 

Bu veri tabanı sistemi varlık sebebi, geleneksel bilginin Hint toplumunun haklarının bir 
parçası olarak kamu mülkiyeti sayılarak patent verilmemesini sağlamaktır. Bilimsel ve 
Endüstriyel Araştırma Enstitüsü koordinatörüne Gupta’ya göre, bu veri tabanı sayesinde Hint 
kökenli patentlerde % 44 azalma meydana geldiği gibi birçok ABD’li şirketlerin patentlerine 
karşı caydırıcı işleve sahiptir (Mehra, 2020). Bu kayıtlar, hak iddia edenlere bilginin dünyanın 
bir yerinde hâlihazırda mevcut olduğu ve yazılı bir kayıt olarak tekniğin bilindiğini 
göstermektedir. Bu sistem özellikle ABD’ye yapılan patent başvurularında faydalı olmaktadır. 
Çünkü ABD’de patent başvurusu yabancı bir bilgiye dayandığında yenilik sadece yazılı 
yayınlar göz önüne alınarak değerlendirilmektedir (Eralp, 2003: 77). Ancak, dünyanın 
herhangi bir yerinde yayınlanan bir belgeye patent uzmanı ulaşamadığında başvurunun yeni 
olmadığı halde patent almasını sağlayabilir. Dünya’da her yıl bu şekilde Hindistan’ın 
geleneksel bilgilerine dayalı 2000 civarında yanlış patent verildiği tahmin edilmektedir 
(Öcalan, 2014: 68). 
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Tablo 1. Hint geleneksel bilgilerine dayalı biyokorsanlık olayları 

Ortak Adı Yerli 
Kullanımı 

Patent No. Patent Sahibi Kullanım 
Amacı 

Turmeric 
(Zerdaçal) 

Kızarılık, 
pişkinlik, yara 

iyileştirici 

US Patent 
5401504 

University of 
Missisipi  

Medical Center, 
Mississipi 

Yara 
iyileştirici 

etken 

Basmati 
Pirinci 

Eşsiz aroma 
ve lezzet 

US Patent 
5663484 

RiceTec Yeni çeşit 
basmati 

Manjistha Cilt, deri 
hastalıkları 

US Patent 
6258344 

The Procter& 
Gamble 

Company, 
Cincinnati 

Deriyi 
aydınlatma ve 

birleşenleri 

Karela, 
Jamun, Brinjal 

Diyabet 
kontrolü 

US Patent 
5900240 

Cromak 
Research Inc. 

Anti-diyabet 
özelliği 

Aswagandha Depresyon, 
uykusuzluk, 

kasılma 

EP 
1906980 

Natreon Inc. US 
Multinational 

Stres 
yönetiminde 

tedavi 

 

Hindistan’ın biyokorsanlıkla karşılaştığı ve başarılı şekilde patent iptallerini gerçekleştirdiği 
örneklerden bir kaçı tabloda verilmiştir (Avantika: 2015: 82). Veri tabanı sistemi her ne kadar 
biyokorsanlığa karşı önemli bir unsur olarak görülse de bazı eksiklikleri olduğu gibi 
biyokorsanlığı kolaylaştırdığına dair ciddi eleştiriler bulunmaktadır. Diğer bir ifadeyle, bu 
veri tabanın en büyük dezavantajı ABD’li şirketlerin geleneksel bilgiye ulaşarak eski bilginin 
yeni pakette revize edilmesiyle yeni patentler kazanma şansı bulmasıdır (Verma vd., 2013: 
9346-9358). Graham Dutfiel ise bu veri tabanının biyokorsanlığa karşı bütün geleneksel 
bilgileri korumada sınırlı bir görevi olduğundan bu sisteme şüpheci yaklaşmaktadır (Dutfield, 
2020). Seemantani Sharma, bu sistemin biyokorsanlığa karşı sorunların çözümünde mucizevi 
bir araçtan yoksun olduğunu ifade etmektedir (Sharma, 2017: 215-231). Devinder Sharma’ya 
göre, veri tabanında yerli halk tarafından kullanılan terimler ile bilim insanlarının 
kullandıkları terimler arasındaki farklılıklara dikkat çekmektedir. Terim aramaları, çok sayıda 
olası ifadelerin kullanıldığından bulması zor olabilir. Ayrıca, günümüzde bin sayfayı aşan 
bilimsel dille yazılmış patent başvuruları mevcuttur. İkincisi,  bir mucit için veri tabanı 
geleneksel bilgiden bilgi alması ve yenilik testini geçmek için yeterli değişiklik yapmasını 
sağlayabilir. Üçüncüsü, bu veri tabanını oluşturmak zor ve pahalı bir süreçtir. Yüzyıllardır 
süren bilgi birikimini, bütün geleneksel bilgiyi buraya dâhil etmek zor olduğu gibi sözlü 
gelenekleri kaydetmek de zordur. Nitekim birçok yerel grubun geleneksel bilgiyi paylaşmakta 
isteksiz olduğu da tespit edilmiştir (Sharma, 2021). 

Hindistan, biyokorsanlığa karşı 2000’lerin başında yasal düzenlemeler ile biyoçeşitliliğini ve 
egemenlik haklarını korumaya yönelik adımlara yönelmiştir. Hindistan, biyokorsanlığa karşı 
en temel yasayı, “Biyolojik Çeşitlilik Yasası” 2002 yılında kabul etmiştir. Hindistan, bu 
yasayı 10 yıllık bir müzakerenin sonunda kabul etmiştir. Bu yasanın temel amacı BÇS’nin 
amacına ve ilkelerine uygun sürdürülebilir biyolojik kaynakların faydalarının eşit ve adil 
paylaşılmasıdır (Singh ve Thakur, 2021). Bu yasa bir ülkenin genetik kaynaklara erişimi 
karşılıklı antlaşmalar altında olmasını amaçlar. Ancak kaynakları sağlayan ülkelerin önceden 
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bilgilendirme rızası gerektiği belirtilir.  Biyolojik kaynaklara dayalı geleneksel bilgilerle ilgili 
ticari kullanımından doğan faydaların BÇS’ye uyumlu şekilde faydaların adil ve eşit 
paylaşımı öngörülür. Yasa esas olarak yabancı kişileri ve şirketleri genetik kaynaklara 
ulaşımıyla ilgili prosedürler çerçevesinde sınırlandırmaktadır. 

Hindistan’a özgü başka bir politika ise “İnsanların Biyoçeşitlilik Kayıtları” adlı birimi 
oluşturmalarıdır. Bu birimin hazırlanması 2002 yılındaki biyoçeşitlilik yasası altında 
gerçekleşmiştir. Ancak bu kayıtlar 2004 yılında biyoçeşitlilik tüzükleri ile eyaletlerin kendine 
özgü biyoçeşitlilik çerçevesini hazırlayacaktır. Hindistan geleneksel bilgi veri tabanını 
oluşturmak için yurttaşları tarafından rapor edilerek yardımı ile birlikte yapılmaktadır. 
Biyoçeşitlilik kayıtları, eyalette hangi türün tehdit altında olduğunu tespit etmekte yerli 
insanlarla biyoçeşitliliği korumak için protokol hazırlamakta biyoçeşitliliğe bağlı yaşayan 
halkın yaşamlarını arttırmak ve sürdürülebilir kullanımı amacıyla birçok önemli işleve 
sahiptir. 

Ulusal Biyoçeşitlilik Otoritesi (UBO), yabancıların genetik kaynaklarını ulaşım talebiyle ilgili 
ticarileştirilen kaynakların fayda paylaşımını belirlemek için bu kanunun 8. maddesi uyarınca 
kurulmuştur. Yasa, ayrıca geleneksel bilgiyi korumak için özel hükümler öngörmektedir 
(Mathem, 2013: 204-205). Diğer bir ifadeyle bu kurum, Hindistan’da biyolojik kaynaklarla 
ilgili herhangi bir yabancının fikri mülkiyet haklarına verilmesine karşı gerekli tedbirleri 
almaktadır (Kelter, 2014: 392). Yasaya göre, biyolojik kaynaklarla ilgili herhangi bir kişinin 
bir araştırma sonuçlarını Ulusal Biyoçeşitlilik Otoritesi’nden (3. ve 4. madde) izin almadan 
başkalarına aktarması yasaklanmıştır. Yasanın 6. maddesi, biyolojik kaynaklarda fikri 
mülkiyetle ilgili anahtar hükümdür.  Bu hükme göre, hiç kimse UBO’ten önceden izin 
almadan Hindistan’da elde edilen biyolojik kaynaklarla ilgili herhangi bir araştırma, bilgi ve 
buluş için Hindistan içinde veya dışında herhangi bir isimle fikri mülkiyet hakları olarak 
başvuramaz. Yasada belirtilen erişim hakkı için gerekli bürokratik süreçlere yer verilirken, bu 
kurum yabancı kişilerin başvuruların 6 ay içinde değerlendirmektedir.  

Hindistan, 1995 yılındaki TRIPS antlaşmasına uyumuyla bu kapsamda yükümlülükleri yerine 
getirmek için patent yasasını değiştirmek zorunda kalmıştır. Hindistan, 1970 yılında kabul 
edilen patent yasasını, biyokorsanlığa karşı 2002 ve 2005 yıllarında değiştirmiştir. Bu 
değişiklik ile geleneksel bilgileri oluşturan veya geleneksel bilgilerden türetilen, bu bilgileri 
kopyalayan veya bu bilginin bağlantılı herhangi bir buluşun patentlenemeyeceğini 
açıklamıştır. Bu yasa, geleneksel bilgiyi savunmaya yönelik girişimdir. Bu korumayı yasal 
çerçevede, patentlere konu olamayacak alanı genişletmesiyle gerçekleştirmeye çalışmaktadır 
(Shiva: 2020). Yine patent yasasında patentlere itiraz kısmında, biyolojik materyalin kaynağı 
ve coğrafi bilgisi sözlü veya başka şekilde yerel topluluk tarafından mevcut olan buluş için 
verilen patentlere karşı çıkmada kullanılacaktır. Diğer bir ifadeyle kamuya açık bilinen patent 
spesifikasyon ilişkin hükmüne dâhil edilerek itirazın gerekçelerinden biri olarak patentlerin 
iptal edilebilmesi hükmü yer almaktadır. Bu yasaya göre, geleneksel bilgiyi korumak için 
buluş için verilen biyolojik kaynakların, materyalin kökeni açıklanma şartı getirilmiştir 
(Singh, 2021: 499). 

Hindistan hükümeti, ulusal biyoçeşitliliği ve bu türlerin orijinallerini tespit edeni korumak 
için 2001 yılında “Bitki Çeşitlerini ve Çiftçi Haklarını Koruma” yasası çıkarmıştır. Diğer bir 
ifadeyle Hindistan, TRIPS’te zorunlu olan üretici, çiftçilerin haklarından ayrı olarak kendi 
düzenleme gerçekleştirmiştir. Çiftçi, markalaşma olmadan tohum satma hakkı, onları 
kendileri için koruma hakları ve çeşitliliği koruma hakkı elde etmiştir. Yasada, yeni bitki 
çeşitlerini geliştiren bitki yetiştiricilerine, araştırmacılarına ve çiftçilere fikri mülkiyet hakları 
vermek amacıyla yürürlüğe girmiştir. Hindistan kırsal bölgesinde, tohumların yetiştirilmesi, 
korunması geleneksel bilgi aracılığıyla uygulanmaktadır (Sadual, 2015: 15). Bu yasa, yerli 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES-III

September 23-25, 2022 145 Ankara Turkey



  

topluluklara hak talebinde bulunma yetkisi vermektedir. Bu yasa altında, bitki yetiştirenlerin 
hakları bitki çeşitleri kayıtlanır ve kişiler sahibi olmaktadır. İlgili kurullar aracılığıyla 
çiftçilerin haklarını korur ve bireylere tazminat ödenir, yerel-kırsal topluluklara odaklanılır, 
genetik kaynaklar korumakta ve iyileştirmektedir. 

Peru ve Biyokorsanlıkla Mücadele Komisyonu 
Peru, Güney Amerika’nın Kuzeybatı bölgesinde yer alır. Andean ve Amazon bölgelerinde son 
derece biyoçeşitliliği mega-çeşitlilik olarak kabul edilen özelliğe sahiptir. 72 etnik ve kültürel 
yerel grupların bu bölgede yaşadığı bilinmektedir. Peru’da yaklaşık dünya toplamının % 10 
bitki türü ve bunlardan 5.509’u endemik tür olduğu tespit edilmiştir. Mevcut veya potansiyel 
bir endüstriyel uygulamaya sahip türlerin sayısı 2.642’dir. Peru’da yerli nüfus, esas olarak 
ülkenin kırsal kesiminde yaşamaktadır (DFMÖ, 2007: 1). Peru antik çağlardan beri yerli 
halkı, bitki türlerinde nasıl yararlanacaklarını, gıda ihtiyaçlarının yanında tedavi edici 
özelliklerini nesilden nesile aktaran bir kültüre ve birikime sahiptir.  

Günümüzde Peru’nun biyolojik çeşitliliği ve genetik kaynakları ile yerli halkın sürdürülebilir 
bir yaşam, istihdam ve geçim kaynakları için ülke ekonomisinin temel direklerinden birini 
oluşturmaktadır. Nitekim biyolojik araştırma şirketleri, araştırmalarının başarılı olmaları 
amacıyla bitkilerle deneyimli ve biyoçeşitliliği zengin ülkelere yönelmektedir. Bazı ilaç 
şirketleri ise yerli halkın ilaç kullanımına ait katkılarının  % 75 olduğunu belirtir (London: 
2007: 63-72). Bu yüzden Peru yönetiminin, geleneksel bilgiyi korumak için Dünya’da ilk 
yasayı çıkartması şaşırtıcı gelmemelidir. 

Peru, biyoçeşitlilik ve fikri mülkiyetle ilgili kendi yasal çerçevesine sahiptir. Peru yasaları, 
BÇS’deki yükümlülüklerini ve ilkelerini bir araya getirerek hem genetik kaynaklardan 
yararlanılmasını hem de bu kaynakları mümkün olduğunca en iyi şekilde korumaya 
çalışmaktadır. Dolayısıyla Peru’nun temel amacı, geleneksel bilgi ve genetik kaynakların 
sürdürülebilirliğini adil paylaşma ve haklarını koruma ile ekonomi süreçlerini birlikte 
yönetmeye çalışmaktır.  

Peru’nun özgünlüğü,  biyokorsanlık olaylarına karşı örgütsel ve yasal süreçleri kendi 
dinamiklerine göre geliştirerek gelişmekte olan ülkelere örneklik teşkil eden bir sistemi 
geliştirmesidir. Graham Dutfield’e göre, pek çok gelişmekte olan ülke, Peru’nun 
başarılarından etkileneceğinden biyokorsanlık iddialarını araştırmak için bir birim-yapı 
kurarak benzer bir şeyi yapmayı düşüneceklerini belirtmektedir (Muller, 2020). Anres 
Valladolid, Peru’nun biyokorsanlık olaylarına karşı “bu, devlet-özel sektör ve sivil toplum 
örgütleri arasındaki koordineli eylemin, genetik kaynaklar ve geleneksel bilgi ile uygunsuz 
patentlerin nasıl önleneceğine iyi bir örnektir” açıklaması ile ulusal işbirliğine ve mücadeleye 
işaret etmiştir. 

Peru’da geleneksel bilgiyi ve biyolojik çeşitliliği koruyan, genetik kaynaklara erişimi 
düzenleyen doğrudan veya dolaylı birçok yasa mevcuttur. En temel yasalardan biri 2004 
yılında çıkartılan 28216 sayılı biyokorsanlığı önleme komisyonunu oluşturan kanun iken 2002 
yılında 27811 sayılı kanunla yerli halkın biyoçeşitliliği ile ilgili kolektif bilgisinin korunması 
kanunudur. Bu iki yasa aşağıda değerlendirilecektir. Bununla birlikte, 28611 sayılı çevre 
kanunu bir kısmında yerli insanların ve geleneksel toplulukların, kültürleri, bilgileri ve yaşam 
tarzlarıyla ilgili hakları yer almaktadır. Öte yandan 1997 yılında 26839 sayılı Biyoçeşitlilik 
Yasası, yerli toplulukların bilgi, yenilik ve uygulamaları kültürel mirasın bir parçası olduğunu 
ve bu tür yeniliklerin geleneksel ürün çeşitlerini de kabul edilmiştir. 823 sayılı Fikri 
Mülkiyetle ilgili kanun hükmünde kararnamenin 63. maddesinde yerli toplulukların bilgileri 
korunması için özel rejimin kurulması kabul edilmiştir. Peru, geleneksel bilgi ve yerli halkın 
haklarını korumak amacıyla birçok yasada bu tanımı, içeriği kullanmıştır. Peru’da geleneksel 
bilgi, yerli halkın kültürel mirasının bir parçası olarak kabul edilmiştir.   
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Özelikle Peru ve Hindistan, biyokorsanlık olaylarına karşı 2005 yılında TRIPS 27(3) 
maddesinde değişiklik önermiştir. Bu ülkelerin özellikle talepleri, patent başvurularında 
genetik kaynakların kökeninin açıklanmasının şart olmasıdır. Çünkü bu sayede biyokorsanlık 
olaylarının önüne geçmek için genetik kaynaklar ve geleneksel bilgilerin buluş için kullanıp 
kullanılmadığı öğrenilecektir. Peru Hükümeti, 1990’lardan itibaren genetik kaynaklar ve 
geleneksel bilgilere erişimi düzenleyici çalışmalarla ilgilenmiştir. 1993’te Andean topluluğu 
(Bolivya, Kolombiya, Peru, Ekvador) genetik kaynaklarla erişim için düzenlemeler getirirken 
1996 da 391. sayılı karar alınmıştır. Bu belge, genetik kaynakları erişimi ve fayda paylaşımını 
düzenleyen, geleneksel bilgiyi koruyan ilk hukuki belgedir. Bu ilkeler üzerine inşa edilen 
topluluk, 486 sayılı karar ile geleneksel bilginin savunmasını oluşturmuştur. Genel bir ilke 
olarak bir patent veya başka bir fikri mülkiyet hakkının verilmesi, Andean Topluluğun tüm 
üyelerinin biyolojik mirasına ve geleneksel bilgisine saygı duymaya korumaya bağlıdır. Eğer 
patent verilirse, geleneksel bilginin yasa dışı olduğunu gösteren kanıtlarla ulusal otoriteler 
patentlerin geçersizliğini kabul edeceklerdir. 

Peru yönetimi özellikle geleneksel bilgiyi ve genetik kaynakları korumak için sivil toplum 
örgütleri, akademi ve yerli halkın temsilcilerini bir araya getirerek, ilgili aktörler ile işbirliği 
içerisinde kendine özgü (sui generis) sisteminin kurulmasının uygunluğuna karar vermiştir. 
Peru’nun başkenti Lima’da 1999’da ilk toplantıda yerel toplulukların liderleriyle ve aynı yıl 
Cusco’da ikinci toplantı ile yerel topluluk temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Öte 
yandan ulusal ve dünya fikri mülkiyet temsilcileri tarafından uluslararası seminerler 
düzenlenmiştir. 

10 Ağustos 2002 tarihinde Peru, geleneksel bilgiler üzerindeki haklarını koruma maksadıyla 
sui generis sistemini 27811 sayılı yasa ile kabul etmiştir. Bu yasa yerel halkın geleneksel 
bilgilerini bir dereceye kadar koruyucu mekanizmayı geliştirmiştir. Yasanın 1. maddesinde, 
yerli halkların haklarını ve kolektif bilgileri-geleneksel bilgileri tanımlamaktadır. Böylelikle 
yerli halkın yaşamları, inançları ve manevi refahlarını etkilediği için kalkınma süreçlerine için 
kendi kültürel-ekonomik-sosyal gelişmeler üzerinde kontrol hakkı verilmektedir. Yasanın 2. 
maddesinde tanımlar kısmında kolektif bilgi (geleneksel bilgi), yerli halklar, önceden 
bilgilendirme, biyolojik kaynaklar ve lisans sözleşmesi açıklanmaktadır. Yasanın 3. 
maddesine göre, yerli halkın biyolojik kaynaklarla ilgili kolektif bilgileri için özel koruma 
rejimi kurmaktadır. 

Yasanın 5. maddesine göre, kolektif bilginin gelişmesi ve koruma, kolektif bilgileri 
kullanımıyla faydaların adil ve eşit dağılımı teşvik etmek, insanlığın geleneksel bilgilerini 
kullanımı faydalarını teşvik etmek, kolektif bilginin kullanımında önceden bilgilendirme 
sağlama, üretilen faydaların dağıtımı ve Perulu yerli halkın kolektif bilgisine dayalı buluşların 
patentlerini engellemek için önceden bilgilendirme amaçlanmaktadır. Bu yasanın amaçları 2 
temel şeye odaklanır. Birincisi yerel toplulukların bilgilerinin kullanımı ve bu şekilde elde 
edilen faydaların kontrol edilmesi, ikincisi ise patent sistemini kontrol etmek amacıyla 
biyokorsanlığı önlemektir (Ruiz, 2004). 27811 sayılı yasa ile geleneksel bilgiye erişim, 
herkesin endüstriyel, ticari ve bilimsel uygulama için önceden bilgilendirmeyi yerli halkın 
temsilcileri kuruşların rızası ile geçerlidir.  

Peru’da geleneksel bilgiyi koruyan araçlar, kayıtlar ve sözleşmelerdir. Peru modeli, 
geleneksel bilgiyi dinamik olarak koruyan örnek bir sistemdir. 27811 yasa kapsamında 
kolektif bilgi üzerinde hak verilmez. Dolayısıyla kayıtlar sayesinde patentlerde önceki sanat, 
eser araştırmalarında yardımcı olacak ve yerli halkın kolektif bilgilerini korumaktadır (Ruiz, 
Clark, Lapena, 2004: 782).  

Yerli halkın haklarını destekleyen mekanizmaları pozitif koruma olarak tanımlanırken negatif 
koruma, geleneksel bilginin yanlış kullanılmasını engellemek amacıyla savunma önlemleri 
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için mekanizmaların kullanılmasıdır. Kayıtlar,  savunma-negatif koruma işlevi görmektedir. 
Patent ofisleri, bu bilgilere ulaşarak, yerli insanlardan izin alınmadan geleneksel bilgiye 
dayalı patentlerin yasadışı kullanımını bir parça önleyebilmektedirler. 

Yerli insanlar, temsilciler aracılığıyla Ulusal Enstitü’ye kayıtları geleneksel bilgileri kayıt 
yaptırabileceklerdir. Nitekim geleneksel bilginin kaydedilmesini teşvik etmek amacıyla 
yetkilileri göndermektedir (Nunez, 2008: 487-549). Yerli halkın kolektif bilgisini korumak 
için kamu ulusal kaydı, gizli ulusal kayıt ve yerel kayıtlar olmak üzere üç tür kayıt yöntemi 
vardır. Her bir kayıt yönteminin savunma dereceleri, amaçları çeşitli şekilde hizmet 
etmektedir. Örnek olarak yerel kayıtlarda, yerli halkın kendisinin faydaları, kolektif bilgi 
üzerinde kontrol altına alan girişimlerdir. Topluluk, böylece bu kayıtları protokol ile 
yönetecek, onları kendi düzenlemelerine dayalı özel mekanizma ile sınırlandırma 
getirebilecektir.  27811 sayılı yasanın 27. maddesinde lisanslar ise sözleşme hukuku 
kapsamında geleneksel bilgi kullanımından kaynaklı faydaları eşit ve adil şartlar çerçevesinde 
geleneksel bilgiyi korumada etkili, zorunlu tescilli, yazılı formdur. 27811 sayılı yasa ile 
getirilen en önemli özellik, yerel topluluk temsilcileri ve geleneksel bilgiyi kullanmak isteyen 
3. taraflar arasında rızaya dayalı geliştirilen lisans sözleşmesi mekanizmasının kurulmasıdır. 
Bu sözleşmeler, Peru Ulusal Rekabet ve Fikri Mülkiyetin Korunması Enstitüsü (INDECOPI) 
tarafından yönetilmektedir. 

Lisans sözleşmesi ile taraflar arasında geleneksel bilgiden elde edilen faydaların adil 
dağıtılacağını garanti edecek şartlar yer almaktadır. Bu sözleşme, yerli halkın kolektif 
bilgilerini kullanma kapasitelerini artırmaya yönelik katkılar sunmaktadır. Lisans ile 
geleneksel bilgiden geliştirilen ürünler, araştırma-geliştirme ve pazarlamadaki süreçler lisans 
verene periyodik bilgilendirme yükümlülüğü vermektedir. Geleneksel bilgilerle elde edilen 
ürünlerin satışlarından en az % 10 yerli halkların kalkınma fonuna aktarılacaktır. Kanunun 37. 
maddesine göre, yerli halklar arasında faydaların daha adil paylaşımını teşvik amacıyla 
kurulmuştur. Bu fon, sadece kalkınma projelerini finansa eden sözleşmeyi yapan tarafı değil, 
tüm yerel toplulukların yaşam şartlarını iyileştirmeye katkı sağlamaktadır. Yerli halklar 
temsilciler aracılığıyla fonun kaynaklarından faydalanma hakkına idari komitenin 
değerlendirmesine bağlıdır. İdari komite, kalkınma projelerini değerlendirmek için nihai 
kararın belirlenmesinde sorumludur. Komite, teknik-ekonomik-idari ve mali özerkliğe sahip, 
Yerli Bilgileri Koruma Konseyi   (Geleneksel bilgiyi koruma ve denetlemek, idari komiteyi 
desteklemek, lisans sözleşmelerinin geçerliliği hakkında görüş bildirmek) tarafından 
denetlenmektedir. 

2004 tarihinde Peru, biyolojik çeşitlilik ve yerli halkın kolektif bilgisine erişimi korumak 
amacıyla 28216 sayılı yasayı yürürlüğe koymuştur. Bu yasa ile birlikte ulusal komisyon 
kurulmuştur. Bu komisyon INDECOPI başkanlığında, Dış İlişkiler Bakanlığı Temsilcisi, 
Ulusal Çevre Konseyi, Ulusal Doğal Kaynaklar Enstitüsü, Ulusal Tarımsal Araştırma ve 
Yayım Enstitüsü, Dış Ticaret ve Turizm Bakanlığı, İhracatın Teşviki Komisyonu, Uluslararası 
Patates Enstitüsü, Ulusal Kültürlerarası Sağlık Merkezi, Üniversiteden bir temsilci, iki sivil 
toplum örgütü temsilcisi Andean, Amazon Halkları Ulusal Komisyonundan bir temsilcilerden 
oluşmaktadır. Komisyonun görevleri madde 4’te belirtilmiştir (28216 Sayılı Yasa, 2004): 

1-Yerli halklara ait biyolojik kaynakların ve kolektif bilgilerin kaydını oluşturmak ve 
sürdürmek,  

2-Biyolojik korsanlık eylemlerine karşı koruma sağlamak, 

3-Biyolojik kaynaklarla ilgili, kolektif bilgiyle ilgili yurtdışında yapılan patent başvurularını, 
verilen patentleri takip etmek, 
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4-Yukarıda bahsedilen başvuruları ve verilen patentlerle ilgili teknik değerlendirmeler 
yapmak, 

5-İncelenen vakalar hakkında ilgili raporlar yayımlamak ve devlet otoritelerine eylem için 
önerilerde bulunmak, 

6- Yurtdışında yapılan patent başvuruları verilen patentlerle ilgili itirazda bulunmak ve iptal 
davası açmak, 

7-Diğer ülkelerin fikri mülkiyet ofisleri ile bilgi ve diyalog kanalları oluşturmak, 

8-Devlet ve sivil toplum bölgesel katılımcı organlarla ilişkileri geliştirmek, 

9-Biyokorsanlık eylemlerinin önlemek amacıyla Peru yerli halklarının farklı uluslararası 
formlarda savunulması için teklifler hazırlamak. 

Komisyonun, yürütülen faaliyetler hakkında 6 ayda bir başkanlığa rapor vereceği 
belirtilmiştir. Öte yandan, bu yasada biyokorsanlık tanımı, destekleyici ve nihai hükümler 
kısmında açıklanmıştır. Biyokorsanlık, biyolojik kaynaklar ya da geleneksel bilgileri 
tazminatsız ve BÇS’nin ilkelerine aykırı olarak 3. kişilere izinsiz kullanımı ve erişimidir. 
Dolayısıyla Peru, biyokorsanlık tanımı, uluslararası sözleşmeden ve egemenlik haklarına karşı 
bir durumu yansıtmaktadır. Komisyon, kuruluşundan bu yana genetik kaynakları korumak ve 
biyokorsanlık faaliyetlerini engellemek için bazı girişimlerde bulunmuştur. 13 biyokorsanlık 
davasında ise patentlerin yenilik ve yaratıcılıktan yoksunluğunu tespit ederek kanıtlarla özel 
şirketlerin ABD, Avrupa, Japonya’ya karşı davayı Peru lehine, patent iptalini 
gerçekleştirmiştir. Komisyon’un en önemli görevi, dünyadaki patent ofisleriyle iletişimi 
geliştirmek, yabancı patentlere karşı harekete geçmek ve tedbir almaktır. Komisyon, 
biyokorsanlık olaylarını analiz ederken patent belgelerinde tür isimlerinin bahsedilip 
bahsedilmediğini, genetik kaynaklarının kökeninin açıklanıp açıklanmadığını ve teknik 
değerlendirmelerin yeterince yapılıp yapılmadığını stratejik yöntemle tespit etmeye 
çalışmaktadır. Komisyon tarafından hazırlanan raporda Peru’nun biyolojik kaynaklı 149 
patent, ABD, AB ve Japon patent ofislerince bu kaynaklara dayalı patentler verildiği tespit 
edilmiştir. Aşağıdaki tablo da Peru kökenli altı kaynağa bağlı kayıtlar gösterilmektedir: 
(Nunez, 2008). 

Tablo 2. Peru kaynakları ile ilgili patent kayıtları 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Dolayısıyla Peru yönetimi, biyokorsanlık sorununa hem yasal hem de idari tedbirler ile sui 
generis sistemini uygulayan başarılı ülkelerden biri olmaktadır. Ayrıca uluslararası 

Kaynaklar ABD Avrupa Japonya 

Hercampuri 1 2 11 

Camu-Camu 2 1 16 

Yacon 15 - 50 

Caigua 1 - - 

Sacha Inchi 8 - - 

Chancapiedra 22 6 14 

Ülkelerin Toplam 
Sayısı 

49 9 91 
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toplantılarda, biyokorsanlıkla etkin mücadele için bazı girişimlerde bulunan ülkelerin başında 
gelmektedir. 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ  
20. yüzyılın son dönemlerinde genetik ve doğal kaynaklardan, geleneksel bilgiden elde edilen 
ürünlerin biyoteknolojik yöntemlerle geliştirilen buluşlar ile uluslararası standartlarda fikri 
mülkiyet hukuku kapsamında uyum süreci başlamıştır. Bu uyum süreci teknolojik üstünlüğü 
sahip olanlar ve olmayanlar, zengin biyoçeşitliliğe ve genetik kaynaklara sahip olanlar ve 
olmayanlar, gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler arasında tam bir uzlaşı ile 
sağlanmamıştır. Dolayısıyla, biyoçeşitliliğe dayalı geleneksel bilgi kullanılarak elde edilen 
yerli halkın buluşları ile biyoteknolojik yöntemlerle geliştirilen buluşların fikri mülkiyet 
hukuku kriterleri arasındaki farklılıktan dolayı biyokorsanlık sorunu ortaya çıkmıştır. 

Biyokorsanlık, sadece biyoçeşitlilik veya genetik kaynakların bir yerden bir yere izinsiz 
taşınması sorunu değildir. Biyokorsanlık, yerli toplumların nesilden nesile aktardıkları 
geleneksel bilgileri de ilaç, tarım ve gıda, kozmetik şirketlerin fikri mülkiyet hukuku ile 
izinsiz diğer bir deyişle faydaların adil ve eşit paylaşımı gerçekleşmeden, tazminat 
ödenmeden tekeline alma girişimleridir. Dolayısıyla biyokorsanlık ile başarılı şekilde 
mücadele eden Peru, Hindistan gibi ülkelerin ortak yanlarından biri biyokorsanlıkla 
mücadeleyi geniş kapsamlı görerek, bu konuda ilgili doğrudan kamu teşkilatını 
oluşturmalarıdır. Bununla birlikte bu ülkelerde biyokorsanlığa karşı sivil toplum örgütlerinin 
kamuoyunda farkındalık oluşturması ve bu mücadelede aktör olarak yer alması önemli bir 
aşamadır. Bu ülkeler biyoçeşitlilik yasasını daha erken tarihlerde çıkarmış ve geleneksel 
bilgiyi, biyoçeşitliliği koruma altına almışlardır. Bu ülkeler, kendi kaynaklarının başka 
ülkelerce izinsiz patenlerini diğer bir ifadeyle biyokorsanlık olaylarını takip ederek 
uluslararası işbirliği çerçevesinde hareket eden teknik-finansal donanıma sahip bir kurumsal 
yapı oluşturmuşlardır. Fakat, biyokorsanlık sorununu hukuki ve teknik konu olarak 
görmemeli, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin doğal kaynaklara, fikri mülkiyet 
yaklaşımları çerçevesinde uluslararası sözleşmelerde bağlayıcı ilkelerin varlığı ile çözüm 
üretilmelidir. Her iki tarafın da kazanabileceği bu modelde, geleneksel bilgiye sahip ülkelerin 
kaynakları ile herhangi bir üründen elde edilen faydanın, biyoteknolojiye sahip gelişmiş 
ülkeler tarafından sağlanması ile geleneksel bilginin kullanımını ve yeni ürünlerin icadını 
kolaylaştıracaktır. Sonuç olarak Hindistan ve Peru’nun politikaları, geleneksel bilgilerin 
tamamen kullanımını yurt dışına kapatmak değil, kendi kaynakları ile başka ülkeler tarafından 
herhangi bir ürün elde edildiğinde onlarla ilgili telif hakkı talep edebilmeyi sağlamaya yönelik 
olduğu görülmektedir. 
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ÖZET 

Machiavelli’nin ortaya koymuş olduğu devlet aklı modeli, salt siyasi iktidarı elde etmek ya da 

onu korumak amacının ötesinde bir amaca hizmet etmektedir. Yaşadığı dönemin bölünmüş 

İtalyan ulusal birliğinin yeniden sağlanması için Machiavelli her yolu kabul etmektedir. Bu 

anlamda İtalyan ulusal birliğini sağlayacak olan egemenin ahlaki ya da gayri ahlaki her ne 

yola başvurduğu önem taşımamaktadır. Zira; Machiavelli’nin esas olarak yerine oturtmak 

istediği konu İtalyan ulusal birliğinin sağlanması gibi bir üst amaçtır. Dolayısıyla 

Machiavelli’nin Machiavellizmi siyasi yaşamın aktörleri arasındaki bir güç mücadelesi için 

değil, İtalyan ulusal birliğinin sağlanması gibi bir üst amaca hizmet etmektedir. Fouche ise 

Fransa siyasi hayatının en çalkantılı dönemlerinde, sürekli değişen siyasi iktidarların daimi 

ortağı olmuştur. Bu anlamda sadakat, ideoloji/düşünce,  ulusal değer ya da amaç gibi ilkesel 

siyasete ilişkin değerlerden ziyade iktidarın sahibi olmayı öncelemiş bir siyasi aktördür. 

Amaç aracı aklar ya da amaca giden her yol mübahtır söylemleriyle siyasette ahlak dışı her 

yolun kullanılabileceği vurgusuyla tanınmış olan Machiavelli ve Napolyon’un “yaşamımda 

tanıdığım en kusursuz aşağılık dönek” olarak nitelediği Fouche’nin konu edildiği bu çalışma, 

her iki kimliğin siyasi yaşamları ve siyasi görüşlerini ortaya koyarak, siyasi yönelimlerini 

incelenmeyi amaçlamaktadır. Bilindiği gibi Machiavelli bir siyaset düşünürü iken Fouche 

siyasi uygulamacı, başka bir ifadeyle siyasetçidir. Machiavelli’nin düşüncelerini en iyi 

anlayan ve yorumlayan insan olarak gösterilen Fouche’nin Machiavelli ile birlikte konu 

edilmesiyle, her ikisinin siyaset bağlamında fark ve benzerliklerinin ortaya konulması üzerine 

odaklanılmıştır. Böylelikle Machiavelli düzleminde “Machiavelli’nin Machiavellizmi” 

kavramının günümüzde karşılandığı anlamından farklılığı, Fouche düzleminde 

sorgulanmaktadır.   

Anahtar Kelimeler: Machiavelli, Machiavellizm, Fouche  
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ABSTRACT 

The reason of state doctrine put forward by Machiavelli serves a purpose beyond the mere 

aim of obtaining or preserving political power. Machiavelli accepts any means to restore the 

divided Italian national unity of his time. In this sense, it does not matter what moral or 

immoral method the sovereign, who will ensure the Italian national unity, resorts to. For; The 

subject that Machiavelli mainly wants to put in place is the upper aim of ensuring Italian 

national unity. Therefore, Machiavelli's Machiavellianism serves the higher purpose of 

ensuring Italian national unity, not a power struggle between the actors of political life. 

Fouche, on the other hand, has been a permanent partner of constantly changing political 

powers during the most turbulent periods of French political life. In this sense, it is a political 

actor who prioritizes the possession of power rather than the values related to principled 

politics such as loyalty, ideology/thought, national value or purpose. 

This study, which focuses on Machiavelli, who is known for emphasizing that any immoral 

means can be used in politics, with the discourse that the goal purifies the means or every way 

to the goal is permissible, and Fouche, whom Napoleon described as "the most perfect 

despicable renegade I have ever met", focuses on the political lives and political lives of both 

identities. It aims to examine their political orientations by revealing their views. As it is 

known, while Machiavelli is a political thinker, Fouche is a political practitioner, in other 

words, a politician. By discussing Fouche, who is shown as the person who best understands 

and interprets Machiavelli's thoughts, together with Machiavelli, the focus is on revealing the 

differences and similarities of both in the context of politics. Thus, it is questioned whether 

the concept of Machiavelli's Machiavellianism differs from its current meaning on the level of 

Machiavelli, and how much Machiavellian it is in the plane of Fouche. 

Keywords: Machiavelli, Machiavellism, Fouche 

 

GİRİŞ 

Niccolo Machiavelli, 3 Mayıs 1469’da İtalya’nın Floransa kentinde doğmuştur. 1489’da 

Floransa Cumhuriyeti'nin yazmanı, 1499’da İkinci Şansölyesi olmuştur. 1500 yılından 

itibaren diplomatik görevler almaya başlamıştır. 1512’de Medici Hanedanı’nın yönetimi ele 

geçirmesiyle tutuklanmış ve cezaevinde kaldığı üç ay boyunca işkence görmüş, serbest 

kaldıktan sonra sürgüne gönderilmiştir.  Sürgünde geçen zamanda eserlerini kaleme alan 
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Machiavelli 1512’de Prens’i, 1513-1517 arasında Söylevleri yazmıştır. 1527 yılında 

Floransa’da ölmüştür.  

Joseph Fouche, 31 Mayıs 1759’da Fransa’nın liman kenti Nantes’e yakın Le Pellerin’de 

dünyaya gelmiştir. Denizcilik ve Batı Hint Adalarında köle ticareti ile uğraşan küçük burjuva 

bir ailenin çocuğu olan Fouche, 1575 yılında Roma Katolik Kilisesi’ne bağlı olarak kurulan 

bir tarikat olan Oratorian Kilisesi’ne girmiştir. Burada; çalışkanlığı ve dindarlığıyla öne çıkan 

Fouche, matematik ve fizik öğretmenliği görevini üstlenmiştir. 1792’de Aşağı-Loire’dan 

Konvansiyona temsilci seçilmiş, 1793’de kralın ölümü lehine oy kullanmıştır. Fouche, 

1798’de tam yetkili bir temsilci olarak Torino ve Lahey’e gönderilmiş, 20 Temmuz 1799’da 

Direktuarın Zaptiye Nazırı olmuştur. 1802’de İngilizlerle işbirliği yaptığı gerekçesiyle polis 

nazırlığından alınarak senatör olarak atanmış ancak 1804’te tekrar polis bakanlığı görevine 

dönmüştür. 1808’de Otranto Dükü, 1813’de İllirya valisi, 2. restorasyon döneminde yeniden 

polis bakanı olmuştur. 1815'te Dresden'e elçi olarak atanmış, 1816 yılında, Devrimde kralın 

idamı lehine oy kullandığı için suçlu sayılarak Trieste'ye sürgün edilmiş ve 1820’de ölmüştür.  

Siyasal düşünceyi burjuva dünya görüşüne uygun olarak, laikleştirme ve bilimselleştirme 

yolunda ilk adımları atan Machiavelli, siyasal erkin Tanrı’dan değil, güçten doğduğunu 

gözlemleyip bunu kabul etmiştir. Böylece Machiavelli, siyasal düşünüşün dinsel düşünüşten 

arındırarak laikleştiren, dinsel olan ve olmayan her türlü olayları bir kenara bırakarak siyasal 

düşünüşü aynı zamanda bilimselleştirme girişiminde bulunmuştur. Bu nedenle Machiavelli, 

günümüz siyaset biliminin de kurucusu sayılır (Şenel,1999,306). Fouche ise herhangibir 

düşünce ya da ideolojiyle bağlı kalmaksızın bireysel konumunu güçlendirme en azından 

koruma amacı taşıyan ve fakat Fransız siyasi tarihinin en önemli aktörlerinden biridir. 

Zweign’ın (1999:25-55) ifadesiyle sadece gerçek güce değer veren Fouche bir tilkiden 

farksızdır. 

Machiavelli ve Düşüncesi  

Machiavelli, hükümdarların topraklarını büyütme sevdasıyla neden oldukları bölgesel 

parçalanmanın meydana getirdiği, sürekli savaşların gündemde olduğu bir dönemde 

yaşamıştır. Floransa kenti kendisini, her zaman bir cumhuriyet olarak görmüş ve bunu 

savunanlar da özgürlük kelimesini sanki kendi özel haklarıymış gibi kullanmışlardır. Dahası 

15, yüzyılın büyük bölümünde Floransa, Medici ailesinin tek başına egemen olduğu bir 

oligarşi sergilemiştir. 1494 yılında siyasetin cilvesi Medici ailesini sürgüne gönderdiğinde 

Medici’nin nispeten adil yönetimi yerini Savonarola’nın, 1498 yılında muhalif bir kişisinin 

herkesin önünde yıkılmasına kadar sürecek olan fanatik teokrasi yönetimine bırakmıştır. 

Machiavelli, atanmasını da yönetimdeki bu değişikliğe borçludur (Anglo, 2001:97-98). 
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Savonarola öldüğü zaman 20 yaşında olan Machiavelli, onun faaliyetlerinden oldukça dersler 

çıkarmıştır. İlk olarak; Savonarola’nın iktidardan düşüşü onda onda ‘silahsız peygamberlerin 

etkili olamayacağı inancını derinden yerleştirerek politikada siddete başvurmanın gerekli 

olduğuna inanmıştır. İkinci olarak Savonarola’nın kutsal deneyimi Machiavelli’de dini bir 

özellik olarak Hristiyanlığa ve dini bir kurum olarak Katolik Kilisesi’ne karşı düşmanlık 

uyandırmıştır (Landi,2000,44).  

Fransızlarla ittifak yapmak üzere görevlendirilmiş olan Machiavelli’nin kariyerinde bu durum 

çağdaş devlet adamlığını ilk elden gözlemleyip değerlendirdiği başlangıç olmuştur. 

Politikalarının oluşum sürecinde izleme olanağı bulduğu çoğu lider hakkında vardığı kesin  

yargılar da yine bu dönemde oluşmuştur (Skınner,2002,19-20).   

Devletin yüksek ve mutlak gücü, Machiavelli’nin tüm düşüncelerinin emelini 

oluşturmaktadır: İlerlemenin şartı uyumdur. Uyum olmazsa, birlik olmazsa, değişmeyen ve 

sabit bir merkez olmazsa ilerleme gerçekleşmeyecektir. Bağımsızlığın, zenginliğin, 

yükselmenin kuralı düzen, düzenin şart da tek düşünce tek duygu ve tek iradedir (tasvir 

Neşriyat,1944,21). Machiavelli’ye göre (2006,173) İtalya’daki  prenslerin devletlerini 

kaybetmelerinin altında yatan nedenler; ordu konusunda hata yapmış olmaları, bazılarının 

halkı kendilerine düşmen etmeleri ya da tersine halkın dostluğunu kazanmış olsalar bile 

büyüklerin güvenini kazanamamış olmalarıdır.  

Machiavelli, Prens’te İtalyan Ulusal Birliği’nin sağlanması yolundaki burjuva eğilimini dile 

getirmektedir. Bu amacı gerçekleştirmek için seçmiş olduğu araç ise mutlak monarşidir. 

Machiavelli’nin düşünce dizgesinde mutlak monarşinin İtalyan ulusal birliğinin 

sağlanmasında temel yol olarak görülmesinin altında yatan ana neden; İtalya’nın bir kral 

yönetiminde fakat kendi içinde prensliklere bölünmüş olmasıdır. Özellikle prenslikler 

arasındaki çatışmalar çoğu zaman farklı dış ülkelerin desteğini kazanmış olduğundan İtalyan 

ulusal birliği sarsılmış ve krallık yönetimi görece etkisiz duruma gelmiştir.  

Machiavelli’ye göre; papalık, İtalyan Birliğini engelleyen bir kurumdur. Bundan da öte; 

Papalık, İtalya’yı bölmüş olan ve onun bölünmesini isteyen bir kurumdur. Söylevler adlı 

yapıtında Machiavelli’in konuyla ilgili sözleri şöyledir: “İtalya’nın hiçbir zaman bir önder 

buyruğunda toplanmamasının sebebi, ne tüm İtalya’yı kendi yönetecek kadar güze sahip 

bulunan ne de herhangi bir başka gücün bu egemenliği kurmasına imkan veren 

kilisedir.”Machiavelli, dine karşı değil papalığa karşı çıkmıştır. Machiavelli’ye göre; papalar 

lüks içindeki iffetsiz yaşayışları ve ahlaka uygun olmayan politika oyunları ile, dine olan 

güveni sarsmışlardır. Öte yandan Machiavelli de dine çok önem vermektedir. Fakat dine 
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verdiği önemin altında salt siyasal amaçlar yatmaktadır. Halkın egemene boyun eğmesini 

sağlayacak en güçlü duygular, dinsel duygulardır (Şenel, 1999,306). 

Machiavelli, Prens’in XVII. Bölümünde hükümdara sevgi yerine korku salmasını 

önermektedir. Machiavelli’e göre (1999,126); sevilmek mi korkulmaktan daha iyidir yoksa 

korkulmak mı sevilmekten daha iyidir sorusunun yanıtı, eğer birinin olumsuz yanları göze 

alınacaksa korkulmanın sevilmekten daha iyi olduğu yolundadır. Sevgi insanların herhangi bir 

yarar gördüklerinde hemen unutacakları bir zorunluluk doğurur. Ama ceza korkusu 

akıllarından hiç çıkmaz. Sevilmek istiyorsan, silahsız peygamberler gibi, seni sevenlerin 

bağımlılığı içinde yer alırsın; korkulan biriysen, silahlı peygamberler gibi senden 

korkanlardan bağımsızsın ve onları bağımlılığının zıddı bir yere yerleştirirsin. Yunan felsefesi 

ve Hıristiyan din öğretisine göre; insan doğasında tanınması ve işlenmesi gereken iyiliğe 

doğru bir eğilim vardır. Machiavelli’ye göre; böyle bir şey yoktur, insan doğası, doğal olarak 

şaşkındır “ve herkes korkusuzca yanılabildikçe yanılır (Manent,2003,558). 

Machiavelli için hükümdar, herkesin kendisini dini bütün, dürüst ve onurlu bir insan olduğunu 

düşünmesi için çaba göstermelidir. Ancak gerçekte ne dini bütün olması ne de erdemli olması 

gerekmez. Çok az sayıda insan yalancı erdem görüntüsünün arkasındaki egemenin kötü 

kişiliğini fark edebilir. Fakat bu tür insanlar hem sayılarının azlığı hem de egemeni koruyan 

yasa, düzen, polis, asker gibi güçlerden çekindikleri için başkaldırmazlar. Ayrıca; hepsinden 

önemlisi halkın büyük çoğunluğu kendileri de yalancı ve düzenbaz olduğu için, hükümdara 

bağlıdır. Bu yüzden hükümdar halka uygun gördüğü her sözü verebilir. Ama asla bunları 

yerine getirmek zorunda değildir. Çünkü ahmak halk her zaman özürleri kabul etmeye 

hazırdır. Gerçekle yüzleşemeyeceklerine göre her defasında yeni sözler verilebilir ve uyduruk 

özürlerle bunlar unutturulabilir. Aslında fırsatçı ve fesat olan halk, unutmaya ve yeni yalanları 

dinlemeye dünden hazırdır (Machiavelli’den aktaran Aydın,2000,111). 

Machiavelli, ulusal bir ordu ve ulusal bir devlet fikri, bir organik devlet görüşünü geliştirir. 

‘Organik devlet kuramına göre, devlet yaşayan bir organizmadır. Devlet, toplumu temsil 

etmekle birlikte, ondan bağımsız olan bir güçtür. Tıpkı insanlar gibi devletin de kendine özgü 

bir iradesi ve ihtiyaçları vardır. Burada devlet, bireyin ve toplumun üstündedir. Hatta bireyler 

devlet için vardır. Devlet, misyonu ve sorumluluğu olan bilinçli bir varlıktır ve Machiavelli, 

devletin amacını, politikayı aşan terimlerle (ahlâki, dini, kültürel) açıklamayı reddeder 

(Deniz,2000). 

Machiavelli’ye göre devlet tüm gücünü bağlı olduğu ulustan almalı, kilise devleti yöneten bir 

organ olmaktan çıkarılmalıdır. Bu yaklaşımın anlamı şudur; din, ahlak, hukuk, her şey devlete 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES-III

September 23-25, 2022 157 Ankara Turkey



bağlı olmalı, gerektiğinde egemen bunları bir araç olarak kullanmalıdır. Çünkü din gibi ahlak 

ve hukuk da devletin sayesinde ve devlet için vardır (Aydın,2000,112).  

İster yeni kurulmuş olanlar, ister eski, ister karma olsun tüm devletlerin sahip olması gereken 

başlıca temeller, iyi yasalar ve iyi bir ordudur. İyi orduların olmadığı yerde iyi yasalar da 

olamaz ve yasaların iyi olduğu yerlerde iyi orduların olması gerekir.  O halde; bir devletin 

prensini savunduğu ordu ya kendi ordusu ya da paralı, yardımcı ve karma ordulardır. Paralı ve 

yardımcı ordular bir işe yaramaz ve tehlikelidir. Bir prens, devletinin askeri gücünü paralı 

ordulara dayandırıyorsa hiçbir zaman güven ve huzur içinde olamaz. Prens, barış zamanında 

paralı askerler,  savaş zamanı düşmanlar tarafından soyulur. Tecrübeler göstermektedir ki; 

yalnızca komutayı tekeline almış prensler ve kendi orduları olan cumhuriyetler çok büyük 

başarılar kazanmıştır. Paralı ordular ise zarardan başka bir şey getirmez. Kendi ordusuna 

sahip bir cumhuriyetin kendi vatandaşlarından birinin egemenliğine girmesi yabancı 

ordulardan yararlanan biri için çok daha güçtür (Machiavelli,2006,101). 

Bilge bir cumhuriyetin savaşta kendi yurttaşları dışında başka generalleri olmamalıdır ve 

onları barışta kendi mesleklerine dönmeye zorlamamalıdır. Sakıngan bir kral da generallerine 

ödeme yapmamalıdır, meğer ki? Büyük bir eylemin ödülü veya onların barışta yaptıkları 

büyük  hizmetlerin ücreti olsun (Machiavelli,1992,95). 

Machiavellizm 

Machiavellizmi, “İstenen amaçlara ulaşmak için güç, politika ve etkili davranışların 

kullanımını öneren sosyal bir süreç” olarak tanımlayan araştırmalar mevcuttur. Bu tanımların 

yanında makyavelizmi; “Bireyin kendi isteği doğrultusunda hareket etmek için her şeyi 

yapmaya hazır olması” veya “Etik olmayan ve diğer bireyler üzerinde manipülatif izler 

bırakan davranışlar bütünü” olarak değerlendiren tanımlamalar göze çarpmaktadır (Güven, 

2019:1156). Politik anlamında Machiavellizm, siyasette iktidarı elde etmek ya da onu 

koruyabilmek için ahlaki ya da gayri ahlaki her yolun kullanılabilmesi olarak 

açıklanmaktadır. Bu açıklamanın Machiavelli’nin adıyla özdeşlemesinin nedeni ise; 

Machiavelli’in “amaca giden her yol mübahtır” ve “amaç aracı aklar” ifadeleriyle açıklanan 

devlet aklı modelidir.  Machiavelli’nin Machiavellizmi ise; günümüzde kabul edilen anlamın 

yanında bazı niteliksel farklılıklar taşımaktadır. 

Machiavelli’nin ortaya koymuş olduğu devlet aklı modeli, salt siyasi iktidarı elde etmek ya da 

onu korumak amacının ötesinde bir amaca hizmet etmektedir. Yaşadığı dönemin bölünmüş 

İtalyan ulusal birliğinin yeniden sağlanması için Machiavelli her yolu kabul etmektedir. Bu 

anlamda İtalyan ulusal birliğini sağlayacak olan egemenin ahlaki ya da gayri ahlaki her ne 

yola başvurduğu önem taşımamaktadır.  
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Buna karşın başarılı olmak dışında kendilerini hiçbir bağla bağlı görmeyen günümüz 

anlamında machiavelistler, kişisel çıkarları için olsa olsa belli ailelerin ya da belli kentlerin 

çıkarları için uğraşmaktadırlar. Amaçları da kullandıkları araçları kadar ahlaka uygun 

değildir. Oysa Machiavelli, bunlardan farklı olarak kendini yüksek bir amaç ardında 

görmektedir. Bu amaç İtalyan ulusal birliğinin sağlanmasıdır. Böyle bir yüksek amaca 

bağlandıktan sonra, bu amaca ulaşmak için kendini her türlü aracı yasal saymaktadır 

(Şenel,1999,308). Cassirer’in daha net ifadesiyle, “Eğer Makyavelizm aldatma ya da iki 

yüzlülük anlamına geliyorsa, Machiavelli’nin kendisi, Makyavellici değildi”. 

Fouche ve Pratiği 

Fouche’nin siyasal yaşamı, Fransa tarihinin 1879-1816 yılları arasında geçen 27 yıllık 

sürecinin tümünü kapsamaktadır. Bu süreç içerisinde Fouche’nin siyasal yaşamı, Fransa 

tarihinin değişimine göre yön belirlemiştir. Aşağıda ifade edilmiş 27 yıllık süreçte Fransız 

tarihine egemen olan siyasi yönelimler ile Fouche’nin siyasi yaşamının yönsemesi arasındaki 

ilişki incelenmiştir. 

Mutlakıyet - Feodalitenin Son Yılları ve Katolik Mümin Fouche 

Eski Rejim Fransa’sında üç sınıflı bir toplumsal yapı oluşmuştur: soylular ya da aristokratlar, 

ruhbanlar ve halk ya da bir diğer deyişle “üçüncü sınıf”. Devlet,  kutsal krallık adı verilen 

mutlakıyetçi rejimle yönetilmiştir. Burada tanrısal kökenli iktidar, sınırsız ve değişmezdir. 

Kralın hak ve yetkileri hiçbir biçimde elinden alınamamaktadır. Ancak; kralın yetkisinin 

kuramsal olarak sınırsız olması karşın, uygulamada sınırlayıcı kimi kurumlar bulunmuştur. 

Ekonomik yapı açısından  soylular 18. yy.da önemli bir güç olmaktan çıkmaya başlamışlardır. 

Önemli bir bölümü, ellerindeki toprakları ipotek altına sokmuş bir bölümü de satmak zorunda 

kalmıştır. Soyluların içinde bulundukları zor koşullara paralel olarak feodal düzenin 

çözülmesi, eski serfleri önemli ölçüde özgür köylü durumuna getirmiş ancak bunlar da 

ekonomik olarak rahat bir duruma geçememiş bir kısmı kentlere göç etmiştir. (Ateş,1994). Bu 

yapı içerisinde dünyaya gelen Fouche, orta sınıf bir ailenin çocuğu olarak yapacağı en iyi iş 

olan din adamlığı için Katolik kilisesine gitmiş ve burada eğitim almıştır Fransız İhtilaline 

başladığında kiliseye bağlı bir öğretmen olarak görev yapan Fouche bu dönemdeki genel 

eğilimi bakımından “Katolik Mümin” olarak tanımlanabilmektedir.  

Mutlak monarşi yerini meşrutiyete bırakırken Fouche kendisini; “devrimci ajitatör”den çok 

bir “politika mimarı” olarak tanımlamış, Oratorianların “dini duygularını” övmüş ve bunların 

“felsefe ile temizlendiğinde çok faydalı ve hayranlık uyandırıcı” olduğunu söyleyerek 

1790’da oluşturulan mecliste milletvekili sandalyesini kazanmıştır (Kanter,2005). 
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Meşrutiyet ve Ilımlı Fouche 

Siyasal bir bakış açısından, halk meclisi’nin kendini “Ulusal meclis” olarak adlandırmaya 

karar verdiği  17 haziran 1789 günü Fransa fiilen uluslaşmıştır. Artık temsili demokrasinin 

aydınlanmacı despotizmin yerini alması hedeflenmiştir (Lewis,2003,121). Soylular, ‘Etats-

Generaux’ un toplanarak, mutlakıyetin sınırlı (meşruti) bir hale getirilmesiyle mevcut 

bunalımlardan kendi hesaplarına yararlanabileceklerini sanmışlardır. Ne var ki, 1789’da 

toplanan mecliste burjuvaziyi temsil edenler, mutlakıyete son vermek konusunda ayrıcalıklı 

sınıfa ve zümrelerle anlaşırken ayrıcalıkları da ortadan kaldırmıştır (Tanilli,2001,110).Meclise 

girdiğinde hangi tarafta yer alacağı konusunda kararsız kalan Fouche, kral ve monarşiyi 

savunan Girondinlerin yanında yer almış dolayısıyla sol söylemli Jakobenlerin karşısına 

geçmiştir. Fouche’nin Girondinlerden yana olmasının ana nedeni ise,milletvekili seçildiği 

Nantes kentindeki genel siyasi eğilimin monarşi yanlısı olmasıdır. Bu dönemde kendisini 

ılımlı politik mimar olarak tanımlayan Fouche, son dakikaya kadar Girondinlerin yanında 

kalmış fakat çoğunluğun genel eğilimin kral ve mevcut yönetime karşı olduğunun farkına 

varınca Kralın idamı lehine oy kullanmıştır.  

Fouche’nin düşüncesindeki bu ani karar değişikliği Zweign tarafından şöyle açıklanmaktadır 

(1999,27): 

“(…) Fouche 15 Ocak günü iyice kararlı. Girondistler’den oluşu ve ılımlı seçmenlerin isteği 

kralın bağışlanmasından yana olmasını gerekli kılıyor (…) çoğunluğun ilke olarak idam 

kararına karşı olduğunu gören Fouche de elbette onlardan yana. (…) yedi yüzden üçyüzü 

kralın canının bağışlanmasından yana. (…) terazinin kefeleri uzun süre inip kalkıyor. Birkaç 

oy karar için yetecek. Sonunda Nantes milletvekili çağrılıyor. Kralın hayatını çok heyecanlı 

bir söylevle sunacağını, dostlarına daha büyük bir güvenle temin eden, on saat öncesi 

güvenilir kişilerin en güvenileni olan Fouche. Ne var ki birer zamanların fizik öğretmeni ve 

hesaptan iyi anlayan Joseph Fouche, bu arada oyları saymış, dediği gibi yaparsa yanlış 

davranmış olacağını ve hiçbir zaman katılmadığı azınlıktan yana görüneceğini görmüştür. İşte 

bu yüzden, sessiz ve çabuk adımlarla kürsüye çıkıyor, soluk dudakları arasından: “ölüm!” 

sözü duyuluyor.” (Zweign, 1999, 37). 

Cumhuriyet Yönetimi ve Jakoben Fouche 

16. Louis elinden mutlak iktidar alındıktan sonra ayrıcalıklarının kaldırılışına karşı çıkmak 

girişiminde bulunmuş ağustos 1792 ayaklanması ile devrim onu tümüyle tasfiye etmiştir: 

Krallık yıkılmış ve daha sonra cumhuriyet ilan edilmiştir. Yeni rejimin anayasası da 24 

haziran 1793’te kabul edilmiştir (Tanilli, 2001,111). Kralın ölümü lehine oy kullanması 

Fouche’yi ılımlıların yanından devrimcilerin, Jakobenlerin yanına taşımıştır. Jakobenlerin 
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lideri ve bir zamanlar eski dostu olan Robespierre ile yeniden dostluk kurmak isteyen Fouche, 

Robespierre’nin güvenini kazanmayacağını anlayıp onun göz hapsinde tutulduğunun farkına 

varıp Meclisteki yoğun tartışmalarda daha fazla dikkat  çekmemek için Meclisin taşradaki 

düzeni korumak için üyeleri arasından seçtiği 200 temsilciden biri olarak seçilmeyi 

başarmıştır.  

Meclisin üstün yetkiler tanıdığı bu 200 temsilciden biri olan Fouche’nin taşraya 

gönderildiğinde görev başında radikallerin bulunması nedeniyle, Fouche de kendi bölgesi 

aşağı Loire’de, Nantes, Nevres ve Moulis’de şiddetle radikal devranmış, ılımlılara ateş 

püskürmüştür. Burada hazırlamış olduğu Lyon Yönergesi,  bulunduğu yazıldığı dönemin ve o 

tarihte ihtilalin açık ilk sosyalist ve komünistlerinden yana olan görüşünü belirlemektedir. 

İleride milyonluk zengin Otranto Dükü unvanıyla ve dini bütün bir Hristiyan gibi kilisede 

kralın himayesinde ikinci kez nikah kıydıracak olan Fouche, bir radikal ve bir komünist 

olarak Hristiyanlığa karşı aşırı ve şiddetli bir savaş açmıştır (Zweign,1999,37).  

Mayıs 1793’te Başlarında kralcılar, terör karşıtı cumhuriyetçiler, Girondin (Jirondenler) ve 

burjuva koalisyonu bulunan Lyons şehri (o sıra nüfusu 100.000) devrime karşı ayaklanmıştır.  

Lyons, Ağustos’tan Ekim 1793’e dek Konvansiyon’ca kuşatma altında tutulmuş kuşatma  

düştüğünde, Kamu Asayiş Komitesi Fouche’yi Lyons’a göndermiştir, görevi burada Terör’ü 

başlatmaktır. Önce bir geçici Gözetim Komisyonu  kurmuş (Kasım’da), sonra da şüphelileri 

mahkum etmek için bir Devrimci Komisyon kurmuştur. Alt sınıflardan ihtilalciler (üst 

sınıflardan olanları giyotine gitti) Plaine des Brotteaux’da birbirine bağlanıp top ateşi ile 

parçalanmış, top ateşi isabet etmezse palalarla doğranıp ya da canlı canlı gömülmüşlerdir. 

Lyons’a Commune Affranchie (Kurtarılmış Komün) adı verilmiştir (Kanter,2005). Fouche, 

Lyon’daki eylemleri nedeniyle Paris’ döndüğünde Jakoben Kulübün başkanı olarak 

seçilmiştir. 

Direktuar Yönetimi ve Ajan Fouche 

Direktuar yönetimi bir yandan Cumhuriyeti savunmuş bu nedenle kralcıları ve soyluları 

karşısına almış,  diğer yandan düzen adına jakobenlere karşı çıkmış ve toplumdaki ilerici 

güçleri karşısına almıştır. Bu koşullar altında direktuar yönetimi savaşı süreklilik konusunda 

tek güvence saymıştır. Bu nedenle salt generallerine bağlı ve bu generallerden başka hiçbir 

otorite tanımayan bir ordu çıkmıştır. Ancak bu ordunun ülkenin iç işlerine karışabilmesini 

engellemek için direktuar yönetimi askerlerini frenleyecek bir güç olarak sürekli br güç 

oluşturmak zorunda kalmıştır. Direktuar yönetimi bu nedenle sürekli dış sorun yaratmıştır. 

Fakat direktuar yöneticileri kendilerini güvence altında tutmak için bir başka tehlikeyi de 

körüklemekten geri kalmamıştır: erkesin kendine bağlı kimi generalleri oluşmuştur. Bu 
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generallerden varlığı siyasal karşıtlarına karşı aynı zamanda bir tehdit unsuru oluşturmuştur. 

Bu generallerden biri de Napolyon’dur (Ateş, 1994,130).Jakoben Klübün başkanı olarak 

Fouche, Robespieree’nin halkın göznde değer yitirmeye başladığını anlayınca 9. Termidor’un 

hazırlıklarında rol oynamıştır. Darbe gerçkleşmiş Robespierre giyotine gönderilmiştir.  

Lyons katliamından sağ kurtulanların şikayeti ile onu Konvansiyon’daki yerinden edecek 

girişimler olduğunda şunları yazmıştır (Kanter,2005): 

“Sizden 4000 insanın toplarla parçalanması soğukkanlılıkla isteniyor.... Sadece bu sahte ve 

ikiyüzlü hassasiyet gösterisine dikkat çekmek istiyorum, ki yoldan çıkmışların ruhlarına korku 

salmanın ne kadar gerekli olduğu anlaşılsın... herhangi bir af, ya da merhamet gösterisinin 

karşı devrimci olduğu da...” (Zweign, 1999, 37). 

Konvansiyon, katliam raporlarını dinledikten sonra 1795’te Fouche’nin tutuklanması kararını 

çıkardıysa da, içeri alınmamış sadece aynı yıl 26 ekim’de bir af çıkana kadar gözden 

kaybolmuştur. bu sıra para kazanmakla uğraşıp, domuz ve askeri mühimmat ticareti 

yapmıştır. 1795-99 arası Fransa’ya hükmeden Direktuar döneminde Fouche, Barras’a polis 

ajanı ve muhbiri olmayı teklif etmiştir. Barras bunun üzerine Fouche’yi bir banker ve İngiliz 

ajanı olan Gabriel Julien Ouvrard ile tanıştırmış ve sonra ilk büyük görevine Milano’ya 

Büyükelçi olarak yollamıştır (1798). Diğer İngiliz ajanı Talleyrand Temmuz 1798’de Dışişleri 

Bakanı, dolayısıyla Fouche’nin üstü olmuştur. Fouche’nin sonraki görevi Hollanda’da 

büyükelçilik olmuştur; burada birkaç ay kalmış, sonunda Direktuar onu Paris’e çağırmıştır, bu 

kez görevi 1796’da kurulan Genel Polis Bakanlığı olmuştur.  Fouche bu makama geldiğinde, 

bakanlık Direktuar’ın doğrudan kontrolünde ve az sayıda memuru ve az yetkiye sahiptir  

(Kanter,2005). 

Konsüllük Dönemi ve “Bonapartçı”  Fouche 

1789 Devriminin teorisyenlerinden Sieyes ile savaş alanından zaferlerle dönen ve bazı 

düşünürlerce “Prensin ta kendisi” şeklinde vasıflandırılan Napolyon’un işbirliğiyle 

gerçekleştirilen bir darbe, I. İmparatorluk Dönemiyle 1799 Anayasasını getirmiş ve bu 

Anayasa; cumhuriyet görüntüsü altında birdiktatörlük oluşturmuştur (Taş,2005). 1799’daki 

Bonapartist darbede yabancı güçlerin iki kıdemli ajanı Charles Maurice de Talleyrand 

Perigord ve Joseph Fouche kendilerine verilen rolleri oynamışlardır. Talleyrand Barras’ı 

Direktuar’dan istifaya zorlayıp bir iktidar boşluğu oluştururken, Fouche diğer kısmını 

organize etmiştir: Parlamento’yu zorla ve “güvenlik gerekçeleriyle ”Saint -Cloud’a teslim 

etmiş, Bonaparte’ın askerleri “güvenliği” sağlamış ve Paris’in kapıları kapatılmıştır. Sabahın 

yedisinde Bonaparte darbesinin başarıya ulaştığını duyan Fouche generale yönelik bir “suikast 

girişiminin” başarıyla önlendiğini duyurmuştur. 
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Napolyon’un iktidara gelmesi karşılığında Fouche, Napolyon’un Polis bakanı olarak 

atanmıştır. Fouche’nin  22 Brumiere’de (Fransız devrim takvimi, Kasım 1799) ilk işi Paris 

İdaresi’ni ve Merkez Polis Bürosu’nu kapatmak olmuştur.  Hemen 37 “Jakobeni” sınırdışı 

etmiş, 22 diğerini ev hapsine koymuştur. “Kralcı” komplonun liderini öldürmüştür. Bakanlık 

fonlarıyla gazeteler satın almış 73 gazeteden 60’ı kapatılmıştır. (Ocak 1800). Tüm bunların 

ortasında Napoleon Bonaparte kendi özel ve gayrıresmi polis gücüne sahip olmuştur. 

1801’den sonra Fouche, Talleyrand ile gizli ve sıkı bir ilişki kurarak  Napoleon’a her yönden 

ahtapot gibi yapışmıştır; bu arada diktatöre birçok suikast düzenlenmiş ve hepsini kendi son 

anda engellemiştir.  1802’de kısa süre gözden düşmüş, bakanlığı Adalet Bakanlığı’na 

dönüştürülmüştür.  Fouche ertesi yıl görevine döndü, ve bu kez Talleyrand’la birlikte 

Westphalia Barışı’ndan beridir en pervasız uluslararası hukuk ihlaline karışmıştır. . Enghien 

Dükü (aynı zamanda Bourbon Prensi idi) yabancı bir devletin, Baden -Würtemberg’in 

toprağında kaçırılmış, Paris’e getirilmiş ve 20 Mart 1804 gecesi idam edilmiştir. Aynı yıl 

Napoleon kendini imparator ilan etmiştir. Talleyrand ve Fouche’nin cinayetin planlandığı 

gizli bir toplantıda birlikte görünmeleri artık Fransa’nın uluslar arası hukuka göstermelik bile 

saygısının olmadığını göstermiştir. imparatorluk kurulacaktı ve bu Dünya Savaşı demekti. Bir 

hafta sonra, Fouche Senato karşısına çıkmış, İmparatorluk için destek istemiştir. Buna karşın 

Fouche’nin Polis Bakanlığı görevi iade edilmiştir. 

Fransa ayaklanmanın, iç savaşın, terörün, baskının ve 15 yıldır süren savaşların kurbanı 

olmuştur. Halkta tekrar fetih savaşlarına çıkmaya istek yoktu. Fouche bu isteği sağlamaya 

girişmiş, tabii güç kullanarak, Bakanlığa döner dönmez tiyatro yazarlarının ve her tür edebi 

faaliyetin üstüne yürümüştür. Fouche kendi bakanlık hizmetlilerini yeniden örgütlemiştir. Üç 

devlet danışmanı vardı. bunların herbiri bir bölgeden (arrondissement) sorumluydu. İlk 

“arrondissement” Kuzey ve Batı Fransa idi, ikincisi Güney ve üçüncüsü Paris idi. 1809’da bir 

dördüncüsü ilave oldu: İtalya’daki Fransız dominyon bölgesi. Fransız sınırı giderek doğuya 

genişledikçe polis faaliyeti askeri istihbarat ve diplomasi ile içiçe geçti. 1808’de Napoleon, 

kendi “Mefisto”su Talleyrand’ın tavsiyesi ile İspanya’ya girmiştir. Bir yandan imparator 

bugünün tabiriyle “önleyici savaş”ı İspanyollara  karşı yürütürken Fouche ve Talleyrand, 

Prens Metternich’in tabiriyle “istekleri dışında olayların zorlamasıyla biraraya gelmişler ve 

bir sonraki imparatorun kim olacağını konuşmuşlardır. Fransız Ordusu İspanya’da dağılınca 

Avusturya’ya saldırılacaktır. Napoleon döndüğünde Talleyrand’ı kovmuş, o da 

Avusturyalıların safına geçmiştir. Ama Fouche’nin elinde dosyalar vardı. Yerinde kalmak 

istiyordu, bunun için biraz şantaj kötü olmazdı. 13 Mart 1809 tarihli raporunda Fouche 

Napoleon’a şunları yazıyordu (Kanter,2005):  
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“Düzenbazlarca, Polis Bakanı’nın (Fouche’nin kendisi) İmparatorun dönüşünden sonra birçok 

belgeyi yaktığı iddiası ortaya atılmıştır. Bakan gerçekten bir haftadır birçok belge 

yakılmasının emrini verdi. ... çünkü öbür türlü huzursuzluk ve karışıklık olacaktı... Ama 

herşeyin ve herkesin geçmişi saklanmıştır. Bu anlamda, hiçbir bakanlık bundan istisna 

değildir.  Ama... yurttaşlarımızın en şereflisine , ve sıksık imparatorluk ailesine yönelik 

yalanlar, bunlarla ilgili belgeler, gözden geçirilmiş ve bakanın önüne gelmiş, o da onları yok 

etmiştir.”  

Haziran 1809’da İmparator Avusturya cephesine hareket ettiğinde Fouche geçici İçişleri 

Bakanı olarak, idareler, dolayısıyla ekonomi üzerinde de söz sahibi olmuştur Napoleon 

İngiltere’ye ambargo koyduğu halde ilk işi İngiltere ticareti için lisanslar vermek olmuştur. 

Sonra 4 ilde ve Paris’te 30.000 kişilik bir Ulusal Muhafız kuvveti toplamış ve başına 

Talleyrand’ın çömezi ve İngilizlerle çift taraflı çalışan Montrond’u geçirmiştir. Bonaparte kısa 

sürede Fouche’nin yetkilerini aşan diplomasisini öğrenmiş, Ouvrard’ı tutuklatmış ve 

Fouche’yi bakanlıktan azletmiştir, ama onun müttefiklerinin intikam almasından korkarak onu 

Papalık Devletleri (İtalya) Bakanı atamıştır. Fouche İtalya’ya hareketinden önce bakanlıktan 

çıkarına en uzaktan gereklisi dahil, tüm belgeleri almış ve geri kalanını yaktırmıştır.  Halefi 

Savary, arşivi bomboş bulmuştur (Kanter,2005). 

Fouche kendi “gözden düşme” yıllarını (1810-13) iyi değerlendirmiş olmalı ki, Prens 

Metternich ve Wellington Dükü kuvvetlerini birleştirmişler ve Napoleon’u yoketmek için 

harekete geçmişlerdir. Kendi mahvına sebep olan  Fouche’yi Napoleon Bonaparte 1813’te 

Illyria Valisi (bugünkü Hırvatistan) olarak atamıştır.  Fouche hemen Avusturyalılarla 

görüşmeye başlamış ve eyalet kısa süre sonra onlara geçmiştir. Fouche bunun üzerine 

İtalya’ya geçmiş, burada yine Napoleon’dan emirler almıştır Napoli’ye git ve burada İtalyan 

yarımadasının tek hakimi olarak davran; öte yandan Napoli Kralı Marat, Fouche’nin yakın 

müttefiki olarak Lord Bentinck ve Avusturyalılarla iyice görüşmeleri ilerletmiştir. 1813-15 

arası Bonaparte’ın Reich’ı yıkılırken Fransa neredeyse yarım milyon askeri savaşlarda 

kaybetmiş, Fouche hala Paris’teki yabancı istihbaratın merkezi olarak kalmıştır 

(Kanter,2005).  

İmparatorluk Dönemi ve “Meşruti” Fouche 

Napolyon’dan sonra kurulan geçici Hükümet monarşiyi canlandırmak için XVIII. Louis’i 

tahta geçirmiş ve 1814 tarihli Anayasa Şartı yayınlanmışsa da, Napolyon’un Elbe’den kaçarak 

yeniden Fransa’nın başına geçmesi nedeniyle Waterloo yenilgisine ve Napolyon’un St. 

Helene Adasına sürülmesine kadar bu Şart uygulanamamıştır (Taş,2005). 1815'te Fouche, 

Napoleon'un kaçınılmaz düşüşünü görünce Bourbon'larla ilişkiye geçmiştir. Ancak, Napoleon 
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Elbe'den tekrar Fransa'ya ayak bastığında, yeniden saf değiştirmiştir. Yüz Gün sırasında, 

İmparator, yetenekli kişi bulamadığı için bir kez daha Fouche'yi göreve getirir. Deneyimli 

nazırının önerdiği ılımlı bir poli¬tikadır. Waterloo felaketinden sonra kurulan geçici 

hükümetin başkanı olan Fouche ikinci Restorasyon'un gelişini bizzat hazırlamıştır. 6 Temmuz 

1815'te, XVIII. Louis'nin adamlarıyla görüşmelerin sonunda kralın nazırı olmuş ve ertesi gün, 

Talleyrand'la beraber hükümdara bağlılık andı içmiştir. Ne var ki, 28 Temmuzda, kralcıların 

terörüne karşı mücadele gerekli¬liği hakkında valilere emir yollayıp; ağustosta, krala da bu 

ko¬nuda çeşitli raporlar vermiştir. Ancak, kedisinden hoşlanmayan aşırı kralcılar Fouche’nin 

ayağını çabuk kaydırmışlardır. Fransa'da kalması arzu edilmediği için Dresden'e temsilci 

olarak gönderilmiş; arkasından, XVI. Louis'nin idamına oy verenleri cezalandıran kanuna 

göre sürgüne yollanmıştır (1816). Bir süre Almanya'da yaşamış daha sonra Trieste'ye 

çekilmiştir. Orada, "korkunç geçmişinin başa iş açacak tehlikeli kalıntılarını" yaktırdıktan 

sonra, 26 Aralık 1820'de ölmüştür (Tanilli, 2003,163). 

Sonuç Yerine: Machiavvelli’den Fouche’ye 

Amaç aracı aklar ya da amaca giden her yol mübahtır söylemleriyle siyasette ahlak dışı her 

yolun kullanılabileceği vurgusuyla tanınmış olan Machiavelli ve Napolyon’un yaşamımda 

tanıdığım en kusursuz aşağılık dönek olarak nitelediği Fouche’nin konu edildiği bu çalışma, 

her iki kimliğin siyaset bağlamında birbirlerine olan farklılıklarını ortaya koymayı 

amaçlamıştır. Ancak hemen belirtmek gerekir ki; Machiavelli ve Fouche’nin siyasal 

yaşamları, tavırları ve düşünceleri tümüyle içinde yaşadıkları ortamın etkisiyle şekillenmiştir. 

Machiavelli, bir iktidarın “adamı” olmuş, yazdıklarına rağmen selef iktidara “yakın” 

olamamıştır. Fouche ise tam bir siyasi çalkantı döneminde her iktidara”yakın”olmuş fakat 

hiçbir selef iktidarın “adamı” ol(a)mamıştır. Sadece bu nedenle bile siyasi yaşamları 

bakımından öne çıkan vurgunun; Machiavelli açısından bir aidiyet, Fouche açısından ihanet 

olduğu ifade edilebilir. siyasal düşünce bakımından belirtilmesi gereken bir diğer nokta, 

Machiavelli’nin Machiavellizmi ile günümüzde kabul edilen Machiavellizm birbirinden farklı 

konuları kavramsallaştırmalar olduğudur. Machiavelli’nin Machiavellizmi, bir ulusun birliğini 

sağlamak gibi bir üst amacı hedeflerken, günümüz anlamında Machiavellizm, kişisel çıkarları 

elde etmek için her yolu meşru olarak görmektedir. Bu nedenle; Machiavelli’yi en iyi tanıyan 

ve onu en iyi biçimde yorumlayan devlet adamı Fouche’dir kabulü doğru olarak kabul 

edilmemektedir. Fouche’nin uygulamaları Machiavelli’nin Machiavellizmi ile değil günümüz 

anlamında Machiavellizm ile bağdaşmaktadır 
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ÖZET 
Bir hukukçu ve siyaset teorisyeni olan Carl Schmitt’in tezleri, Jacques Derrida, Chantal 
Mouffe ve Giorgio Agamben gibi pek çok fikir adamını etkilemiştir. Schmitt’in fikirleri 
arasında en dikkat çekici olanlardan bazıları, “tek dünya devleti” hakkında söyledikleridir. 
Schmitt, olası bir “tek dünya devleti”nin gerçek bir devlet olamayacağını ileri sürerken 
“düşman” kavramının “siyaset” ve “devlet” kavramlarıyla bağlarını gündeme getirmektedir. 
Ona göre bir tek dünya devletine “devlet” denemezdi, zira bu devlet kendisini “devlet” olarak 
tanımlamak için ihtiyaç hissettiği düşmanı bulma imkânına –dünya dışından bir tehdit 
gelmediği sürece- kavuşamayacaktı. Dahası, dost-düşman kavramları, siyaset var oldukça 
varlıklarını sürdüreceği için, devlet kavramı yok olmadığı müddetçe yeryüzünde her zaman 
birden fazla devletin varlığı söz konusu olacaktı. Schmitt’in bahsedilen fikirleri, bir “tek 
dünya devleti”nin lüzumunu savunan muhtelif düşünürlerin ve yeni dinî akımların ortaya 
attıkları “tek dünya devleti” projelerini irdelemek için kullanışlı araçlardır. Bu bildiride 
öncelikle Carl Schmitt’in “tek dünya devleti” kavramına dair söyledikleri ele alınacaktır. 
Bundan sonra, çeşitli düşünürlerin ortaya attığı “tek dünya devleti” projeleri teker teker ele 
alınıp tanıtılacak ve Schmitt’in bahsi geçen fikirlerinin terazisinde tartılacaktır. İncelenecek 
kitaplar; Herbert George Wells’in Açık Komplo, William C. Bullitt’in Asıl Büyük Dünya, 
James Burnham’ın Rus-Amerikan Dünya Mücadelesi ve Bertrand Russell’ın Sağduyu ve 
Atom Savaşı ile İnsanlığın Geleceği kitaplarıdır. Yeni dinî hareketlerden Bahailer ile Yehova 
Şahitleri’nin tek dünya devleti kurulması lüzumunu savunan kitapları ve broşürleri de yine 
Schmitt’in görüşleri ışığında analiz edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Carl Schmitt, tek dünya devleti, Herbert George Wells, Bertrand 
Russell, yeni dini hareketler. 

 

ABSTRACT 
The theses of Carl Schmitt, a lawyer and political theorist, influenced many intellectuals such 
as Jacques  Derrida, Chantal Mouffe and Giorgio Agamben. Some of the most notable of 
Schmitt’s ideas are what he said about the “one world state”. While Schmitt argues that a 
possible “one world state” cannot be a real state, he brings up the ties of the concept of 
“enemy” with the concept of “enemy” with the concepts of “politics” and “state”. According 
to him, a one world state could not be called a “state”, because this state would not have the 
opportunity to find the enemy it needed to define itself as a “state”-unless there was a threat 
from outside the Earth. Moreover, since the concepts of “friend” and “enemy” would continue 
to exist as long as politics existed, there would always be the existence of more than one state 
in the world, unless the concept of the state disappeared. Schmitt’s mentioned views are 
useful tools for analyzing the “one world state” projects put forward by different thinkers that 
defend the need for a “one world state” and new religious movements. In this paper, Carl 
Schmitt’s words about the concept of “one world state” will be discussed. After that, the “one 
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world state” projects that were put forward by different thinkers will be handled and 
introduced one by one and weighed on the scales of Schmitt’s aforementioned ideas. The 
books that will be reviewed are Herbert George Wells’ The Open Conspiracy, William C. 
Bullitt’s The Great Globe Itself, James Burnham’s The Struggle for the World, Bertrand 
Russell’s Common Sense and Nuclear Warfare and The Future of Mankind. The books that 
belong to Baha’is and Jehovah’s Witnesses -which are part of the new religious movements- 
and defend the need to establish a one world state will also be analyzed in the light of 
Schmitt’s views.  

Keywords: Carl Schmitt, one world state, Herbert George Wells, Bertrand Russell, new 
religious movements. 

 
1. GİRİŞ 
 
Bir hukukçu ve siyaset teorisyeni olan Carl Schmitt, içinde bulunduğu zamana damgasını 
vurmayı başarmış düşünürlerden birisidir. Schmitt’in Jacques Derrida, Chantal Mouffe ve 
Giorgio Agamben gibi pek çok fikir adamını etkilemeyi başarmış bulunan tezleri, günümüzde 
münakaşa konusu olmayı sürdürmektedir. Schmitt’in fikirleri arasında en dikkat çekici 
olanlardan bazıları, yazarın “tek dünya devleti” fikrine dair öne sürdükleridir. Schmitt “tek 
dünya devleti” kavramının hiçbir zaman gerçek manada bir devlet mefhumunu ifade 
edemeyeceğini ileri sürmekte, bunu yaparken de “düşman” kavramının “siyaset” ve “devlet” 
kavramlarıyla olan güçlü bağlarını gündeme getirmektedir. Ona göre bir tek dünya devletine –
şayet gerçekten var olsaydı bile- “devlet” demek abesle iştigal olurdu, zira bu devlet kendisini 
“devlet” olarak tanımlamak için ihtiyaç hissettiği düşmanı bulma imkanına –dünya dışından 
bir tehdit gelmediği sürece- sahip olamayacaktı. Dahası, siyasetin doğasına içkin bulunan 
dost-düşman kavramları, siyaset var oldukça varlıklarını sürdüreceği için, devlet kavramı yok 
olmadığı müddetçe yeryüzünde her zaman birden fazla devletin varlığı söz konusu olacaktır. 
Schmitt’in “tek dünya devleti” meselesinde bu şekilde özetlenebilecek fikirleri, çaprazlama 
okumalar vasıtasıyla derinlemesine irdelenmeye değerdir. Bunun için de en münasip yöntem, 
bir “tek dünya devleti”nin lüzumunu müdafaa eden çeşitli düşünürlerin ortaya attıkları “dünya 
devleti” projelerini Schmitt’in yaklaşımı ışığında inceleyip değerlendirmek olacaktır. 
 
Bu çalışmada öncelikle Carl Schmitt’in “tek dünya devleti” kavramına ve bu kavramla ilgili 
başka konulara dair söyledikleri ele alınacaktır. Bunun için yazarın önemli bir eseri olan 
Siyasal Kavramı’ndan istifade edilecektir. Bundan sonra, çeşitli düşünürlerin ortaya attığı “tek 
dünya devleti” projeleri teker teker tanıtılacak ve bunlar, Schmitt’in bahsi geçen 
kitaplarındaki fikirlerinin terazisinde tartılacaktır. Bahsedilen bölümde inceleme konusu 
yapılacak dört düşünür; Herbert George Wells, William C. Bullitt, James Burnham ve 
Bertrand Russell olacaktır. Herbert George Wells’in konuyla ilgili fikirleri için, kendisinin 
İngiliz İmparatorluğu’nun yeniden yapılanmasını önerdiği Açık Komplo kitabına müracaat 
edilecektir. William C. Bullitt’in Sovyetler Birliği’ne karşıt bir kudret olarak ortaya attığı 
“dünya devleti” fikrini incelemek için kendisinin Asıl Büyük Dünya kitabına referans 
verilecek; ardından yine Sovyet karşıtlığını esas alarak bir “dünya federasyonu” tasarlayan 
James Burnham’ın Rus-Amerikan Dünya Mücadelesi isimli yapıtı ele alınacaktır. Bertrand 
Russell’ın bir nükleer savaşı engellemek ve dünya barışını sağlamak amacıyla gerekliliğini 
vurguladığı “tek dünya devleti”ne dair görüşlerinin analizi içinse, kendisinin bu konuya atıf 
yaptığı iki yapıtı olan Sağduyu ve Atom Savaşı ile İnsanlığın Geleceği’ne başvurulacaktır. Bu 
düşünürlerin fikirlerine dair gerekli değerlendirmeleri yaptıktan sonra ise, yeni dinî 
hareketlerden Bahailer ile Yehova Şahitleri’nin tek dünya devleti kurulması lüzumuna dair 
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inançları, kendi neşrettikleri kitaplar ve broşürler ışığında irdelenecek, ondan sonra Schmitt’in 
düşünce çizgisinde analiz konusu yapılacaktır. 
 
2. CARL SCHMİTT VE “TEK DÜNYA DEVLETİ” DÜŞÜNCESİ 
 
Schmitt’in tek dünya devleti hakkındaki kanaatine “çatışma” ve “düşman” mefhumlarını 
merkeze alan bir tonun hakim olduğunu söylemek mübalağa olmayacaktır. O, bu konuyu 
siyasal dünyaya içkin çatışmalar ışığında ele almaktadır:  
 
“Siyasal birlik, düşmana dair gerçek bir olasılığı, yani var olan başka bir siyasal birliği 
gerektirir. Bu nedenle devlet kurumu var olduğu sürece, yeryüzünde hep birden çok devlet 
olacaktır; tüm yeryüzünü ya da insanlığı kavrayan bir ‘dünya devleti’ söz konusu olamaz. 
Siyasal dünya çoğul bir evrendir (Pluriversum), tekil değil. (…) Siyasal birlik doğası gereği, 
bütün insanlığı ve tüm yeryüzünü kapsar biçimde tekil bir  birlik olamaz. Çünkü eğer tüm 
halklar, dinler, sınıflar ve diğer insan toplulukları, aralarında herhangi bir çatışmayı imkansız 
kılacak biçimde bir araya gelmişlerse, yeryüzünü kapsayan bu imparatorlukta herhangi bir iç 
savaşın çıkma olasılığı da ebediyen ortadan kalmış demektir. Yani dost-düşman ayrımı 
ortadan kalkar; geriye sadece siyasetten arındırılmış bir dünya görüşü, kültür, medeniyet, 
ekonomi, ahlak, hukuk, sanat, eğlence, vs. kalır ama ne siyaset ne de devlet olmaz. 
Yeryüzünde insanlığın böyle bir durumu görüp görmeyeceği ya da böyle bir durumun ne 
zaman ortaya çıkacağı hakkında hiçbir fikrim yok” (Schmitt, 2014, s. 84). 
 
      
Görüldüğü üzere Schmitt, “siyasal” kavramını dost/düşman düalizmini paranteze alarak 
okumayı kabul etmiyor, tam tersine bu ikiliğin “siyasal” olana vücut verdiği kanaatini taşıyor. 
Ona göre siyasal birlik, kendi varlığını korumak ve sürdürebilmek için bir ötekiye, bir 
düşmana muhtaçtır. Devlet de bir siyasal birlik modeli olduğuna göre bu muhtaçlıktan 
münezzeh sayılamaz. Devletin gerçek manada devlet olabilmesi için, başka devletlerin de 
varlığı zorunludur, aksi takdirde ortada bir devlet olduğu söylenemez. “Tek dünya devleti” 
kavramı üzerine kafa yorarken de bu temel noktaları ıskalamamak lazım gelir. Schmitt, “tek 
dünya devleti” ile ifade edilen idealin, yani bütün insanlığı kendi içinde birleştirecek bir 
yapının bir gün gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceği hususunda kararsızdır, fakat bir konuda 
emin olduğu kesindir. O da, bu ideal bir gün gerçekleşirse, ortaya çıkacak olan yapıya 
“devlet” adını vermenin anlamsız olacağıdır: 
 
 “Bir ‘dünya devleti’ tüm yeryüzünü ve insanlığı kapsayacak olursa, bu devlet siyasal bir 
birliği temsil etmez, sadece alışkanlıktan devlet diye adlandırılır. Tüm yeryüzü ve insanlık salt 
ekonomik ya da ulaşım tekniği açısından bir araya getirilecek olsaydı bile bu birlik, büyük bir 
sitenin sakinlerinin, ortak gaz şebekesini kullanan tüketicilerin ya da aynı otobüste yolculuk 
edenlerin oluşturacağından daha sıkı bir ‘sosyal birlik’ oluşturamazdı. Ekonomi ya da ulaşım 
ile sınırlı kaldığı sürece bu birlik, bir karşıtın yokluğundan dolayı bir ekonomi ya da ulaşım 
partisi düzeyine dahi ulaşamazdı. Bunu aşan bir kültürel, ideolojik ya da benzeri ‘yüksek’, 
aynı zamanda mutlaka apolitik bir siyasal birlik kurulmak istenmesi halinde ise, bu birlik 
ahlak ve ekonomi arasında nötr bir nokta arayan, bir tüketim ve üretim kooperatifinden öteye 
geçemezdi. Siyasal olmayan bu birlik ne devlet, krallığı, imparatorluğu, cumhuriyeti ya da 
monarşiyi, aristokrasiyi ya da demokrasiyi, ne de korumayı ya da itaati tanırdı, her türden 
siyasal niteliğini kaybetmiş olurdu” (Schmitt, 2014, s. 88).  
 
Dolayısıyla Schmitt’in bakış açısına göre tüm dünyayı kapsama kudretine sahip bir birliğin 
“devlet” niteliğinin yanı sıra “siyasal” niteliği de buharlaşacak, bu yapıyı siyasi yapıları ifade 
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etmek için başvurduğumuz terminolojideki herhangi bir kelime ile anlatmak –demokrasi, 
aristokrasi, imparatorluk vs.- imkan dışı olacaktır. Victor Hugo’nun Kutsal Roma 
İmparatorluğu (İng. Holy Roman Empire) için “ne kutsal, ne Romalı, ne de imparatorluk” 
dediği rivayet edilir. Kısmen bu sözden ilham almak suretiyle, “tüm dünyayı siyasal bir birlik 
halinde toplayan tek dünya devleti” düşüncesine Schmitt perspektifinden bakıldığı zaman da 
benzer bir tespitte bulunulabilir: Böyle bir yapı ne “siyasal” ne de “devlet” olabilir, yok eğer 
“siyasal” bir yapı ise ve “devlet” niteliğinden azade değilse, o zaman “tek” olması mümkün 
değildir. 
 
3. “TEK DÜNYA DEVLETİ” PROJELERİNİN SCHMİTT’İN DÜŞÜNCELERİ 
IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
 3.1. H.G. Wells’in Tek Dünya Devleti Projesi 
 
H.G. Wells, İngiliz edebiyatının büyük isimlerinden birisi olarak genelde bilimkurgu 
romanlarıyla tanınan bir yazardır. Söz konusu dalda Dünyalar Savaşı, Zaman Makinesi, Dr. 
Moreau’nun Adası, Efendi Uyanıyor gibi pek çok eser bırakan yazar, aynı zamanda Tarihin 
Anahatları eseriyle tarih bilimine de katkı vermekten geri durmamıştır. Bununla birlikte 
Wells’in nispeten az bilinen bir yönü daha vardır ki, bu da onun fikir eserleridir. Sözgelimi 
Görünmez Kral Tanrı’da kişisel Tanrı tasavvurunun çerçevesini çizen Wells, Açık Komplo 
isimli yapıtında ise hayalindeki dünya devleti projesini bütün cepheleriyle deşifre eder. 
Nitekim bu başlıkta Wells’in Açık Komplo’sunda hudutları çizilen dünya devletinin 
özelliklerini ele alınacak ve tüm bunlar, Schmitt’in “tek dünya devleti” kavramına dair 
söyledikleri ışığında incelemeye tabi tutulacaktır. 
Wells, kendisini Açık Komplo’yu kaleme almaya sevk eden temel amacın, dünya genelinde 
bütün zeki insanları geleneksel yönetim biçimlerine ve ekonomi doktrinlerine karşı harekete 
geçirmek, onları bir dünya medeniyetinin kurulması yolunda bir araya getirmek olduğunu ileri 
sürmektedir. Wells’e göre bu insanların bir araya gelmesi, üzerlerindeki ataleti atmak 
suretiyle harekete geçmeleri, gizli-saklı değil açıkta gerçekleşen bir komplo anlamına 
gelecekti ki, isminin “Açık Komplo” olarak konmasının sebebi de tam olarak buydu (Wells, 
2004, s. 86-87). 
 
Wells, kitapta Açık Komplo’yu kimi zaman “Yeni Dünya Düzeni” olarak adlandırmaktadır ki, 
1990’ların başında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George Bush’un aynı tabiri 
kullandığı meşhur konuşmasını hatırlayanlar için oldukça anlamlıdır bu ifade. Wells’e göre 
Yeni Dünya Düzeni, aynı zamanda bir eğitim devrimine ihtiyaç duyar. Wells, mevcut eğitim 
sisteminin yetersizliğinin farkında olan ve gerçek eğitime aç bulunan kişilerin azınlıkta 
olduğunu belirten bir mütefekkirdir. Dolayısıyla ona göre geniş kitleleri de bu gerçek bilgiye 
aç azınlığın saflarına katmanın tek yolu, eğitim sisteminin değiştirilmesi olmaktadır. Bunun 
için de okullar ve öğretmenler ya ıslah edilecek yahut değiştirilecektir (Wells, 2004, s. 98-99). 
 
Yeni Dünya Düzeni’ne karşı gelenlerin durumunun ne olacağı meselesi de Açık Komplo’nun 
sayfaları arasında kendine yer buluyor. Wells, bu düzen tam olarak kendini gerçekleştirene 
kadar silahları elden bırakmamaktan yana görünmektedir:  
 
“Ordular ve cephaneler, modern abartılı şartlar ve kitlesel talepler altında vatanseverlik 
virüsünün kötücül gelişiminin ürettiği kanserlerdir. Ancak Açık Komplo’nun günümüz 
dünyasında gerekirse güç kullanmaya hazır olması gerektiğinden, askeri baskıya direnmek 
için kendi içinde yeterli hale gelmesi ve kendi doğuşunun önünde duran ordularla mücadele 
etmeye ve onları yok etmeye hazırlıklı olması gerekir. (…) Dünya refah düzeni, gezegen 
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üzerinde üniformaları ve silahlarıyla ellerinde bayraklarla koşturup duran, kendi yoldaşı 
insanlara şiddet uygulayan ve milli egemenlik namına malların serbestçe hareketine müdahale 
eden insanlar olduğu müddetçe, kendi bilimsel korunma metotlarını geliştirmek zorunda 
kalacaktır” (Wells, 2004, s. 137).  
 
Yazar, kendi döneminde ya geri kalmış ya da sömürgeleşmiş durumda olan Hindistan, Çin, 
Rusya ve Afrika ülkelerinin Açık Komplo’ya karşı özellikle direniş göstereceği kanaatindedir 
(Wells, 2004, s. 156). Bununla birlikte, direnişleri alt etmenin tek yolu olarak askeri 
yöntemleri düşündüğünü ileri sürmek yanıltıcı bir yaklaşım olacaktır. Sözgelimi Wells, 
Rusya’yı yöneten elitlerin Açık Komplo fikrine taraftar yapılması umudunu taşımaktadır 
(Wells, 2004, s. 159-160). Fakat onun kanaatine göre Açık Komplo düşüncesinin ana merkezi 
Atlantik medeniyeti olacak, dünyanın geri kalanını Açık Komplo’ya dahil etmek için ise uzun 
bir süre misyonerlikte bulunmak icap edecektir (Wells, 2004, s. 164). 
 
Wells’in Açık Komplo’su ana hatlarıyla ortaya konduğuna göre, şimdi onu Carl Schmitt’in 
penceresinden değerlendirmek uygun olacaktır. Bu noktada Wells’in, düşlediği Yeni Dünya 
Düzeni ile klasik devletler arasındaki farkların altını çizdiği satırlar önemlidir:  
 
“Şu an var olan devletler, öncelikle, militan bir yapıya sahiptir ve oluşacak olan dünya devleti 
militan olamaz. Dünya devletinde, savaşın olmadığı mekanlarda insanları yönlendirecek 
liderlere ihtiyaç duyulmadığından; dünya sakinlerini yönetecek başkan ya da krala ve çok dilli 
dünyada, bir araya gelip konuşan ve yönetimin bir aracı haline gelen parlamento ya da 
konseye çok fazla ihtiyaç duyulmayacaktır. Onların sesi, uygun bir şekilde kesilecektir. (…) 
Çağdaş devletlerin temel kuruluşları, dünya devletinin olamayacağı şekilde hala askeri bir 
yapıya sahiptirler. Bu kuruluşların sahip oldukları bayrakların, üniformaların ve milli 
marşların; kiliselerde, okullarda geliştirilen vatanseverlik duygusunun; ve birbiriyle rekabet 
halinde olan bağımsız devletlerin söylemlerinin yerini Açık Komplo alacaktır” (Wells, 2004, 
s. 114-115).  
 
Alıntılanan satırlar, adeta Schmitt’in hem “siyasal” ve “devlet” kavramları hakkında, hem de 
“tek dünya devleti” kavramı hakkında söylediklerinin bir tefsiri niteliğindedir. Benzerlikler 
oldukça çarpıcı: Schmitt, ortada çatışacak bir öteki olmadığı için dünya devletine “devlet” 
denemeyeceğini söylüyordu. Wells de Açık Komplo’nun mevcut devletler gibi militan 
olamayacağını söyleyerek Açık Komplo ile klasik devletler arasına keskin bir sınır çizme 
ihtiyacı hissediyor. Schmitt, ayrıca dost-düşman ayrımının ortadan kalkmasıyla “siyasal” 
olanın ortadan kalkacağını, dünyanın tümünü kapsayan siyasi yapının artık monarşi, 
demokrasi, aristokrasi vb. terimlerle ifade edilemeyeceğini ileri sürüyordu. Wells’in 
tasarladığı Açık Komplo düzeninde başkan, kral, parlamento, konsey gibi kavramların ortadan 
kalkacağı öngörüsü de Schmitt’in tespitiyle örtüşmektedir. Ne de olsa Schmitt, mücadelenin 
sona erdiği, pasifize edilmiş bir dünyanın, siyasetin de var olmadığı bir dünya anlamına 
geleceğini ifadeye koyuyordu (Schmitt, 2014, s. 65). Wells’in savaşın olmadığı dünyada 
insanları yönlendirecek liderlere ihtiyaç kalmayacağı fikrini bu bağlamda düşünmek gerekir. 
Ona göre bir dünya devletinden ziyade dünya kontrol sistemine sahip olunabilir (Wells, 2004, 
s. 116). 
 
3.2. William C. Bullitt’in Tek Dünya Devleti Projesi 
 
1930’lu yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’nin Moskova büyükelçisi olarak görev yapan 
William C. Bullitt, sonraları Birleşik Devletler’in en büyük rakibi konumuna yerleşen 
Sovyetler Birliği’ndeki sistemi yakından gözlemleme imkanına sahip olmuştur. Bullitt, Soğuk 
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Savaş’ın henüz başlamakta olduğu bir devrede Asıl Büyük Dünya kitabını kaleme alarak 
Birleşik Devletler yöneticilerine Sovyet tehdidi karşısında izlemeleri lazım gelen strateji 
hususunda çeşitli tavsiyelerde bulunmuştur. Bu tavsiyeler arasında en dikkat çekici ve 
konumuzla en ilgili olanı, önce Sovyet bloku haricindeki devletlerin bir “demokrat devletler 
savunma birliği” içerisinde birleştirilmesi, ardından bu birliğin kudreti vasıtasıyla Rusya’yı 
komünist sistemden vazgeçmeye zorlamak ve bu gerçekleştikten sonra, federal bir dünya 
hükümetinin temellerini atmaktır. Bu başlıkta Bullitt’in bahsi geçen teklifi, Schmitt’in 
görüşleriyle irtibatlı olarak değerlendirilecektir. 
 
Bullitt’e göre Sovyetler Birliği’nin Birleşmiş Milletler’de veto hakkına sahip bulunması, bazı 
Amerikalıları muhtelif çözüm yolları aramak mecburiyetinde bırakmıştır ki, bunlardan birisi 
de federal bir dünya hükümetinin kurulmasıdır. Nitekim Bullitt, öncelikle aynı demokratik 
geleneklere sahip devletler arasında federasyonlar kurarak bir başlangıç yapılabileceği 
kanaatindedir. Ona göre sözgelimi Birleşik Devletler’in Kanada, İrlanda, Avustralya, Yeni 
Zelanda, Büyük Britanya ile federal bir yönetim altında birleşmesi mümkündür. Fakat 
antidemokratik Sovyet sistemi ile birleşmek ise mümkün değildir (Bullitt, Tarihsiz, s. 152-
153). Bullitt, bu fikirlerinin bir uzantısı olarak şimdiki Avrupa Birliği’ni anımsatan bir 
öneride bulunur: Olası bir Sovyet istilasında yutulmamaları için Avrupa ülkelerini demokratik 
bir federasyonda birleştirmek (Bullitt, Tarihsiz, s. 158). Bundan başka, dünya genelinde 
demokrat ülkeleri kapsayacak olan “Demokrat Devletler Savunma Birliği” ise, Rusya 
komünist rejimden vazgeçip demokrasiye geçmek zorunda kalana kadar varlığını sürdürmeli 
ve amacına ulaşınca da, yerini bir dünya federasyonuna bırakmalıdır (Bullitt, Tarihsiz, s. 164). 
 
Şimdi Bullitt’in söylediklerinin -Schmittçi bir perspektiften bakıldığında- neler anlatacağını 
görmek için Asıl Büyük Dünya’dan kayda değer bir bölümü iktibas etmek faydalı olacaktır:  
“Bir an için, şu on yıl içinde Sovyetler Birliği’nin atom bombası yapmaya muvaffak olduğunu 
düşünelim. Böyle bir olay karşısında, bir Federal Dünya Hükümeti’ne sahip olmamanın 
pişmanlığı, içine düştüğümüz tehlikeyi hafifletebilir mi? Milli egemenlik meseleleri, bütün 
insanlığın hayatıyla ilgili bu büyük dava içinde erir gider. Dünya Hükümeti’ni kurmak, onu en 
yeni ve korkunç silahlarla bir otorite haline getirmek baş davamız olur. Milletlerin kaderi, 
insanlığın hakları hep bu otoriteye bağlanır. Bunun içindir ki, aynı amaçlarla ortaya attığımız 
Federal Dünya Hükümeti fikrini gerçekleştirmekte, hakikatlerin emrettiği bir zaruret vardır” 
(Bullitt, Tarihsiz, s. 171).  
 
Burada dikkat çekici noktalardan bir tanesi, yazarın tasarladığı dünya devletinin karşısına bir 
düşman –atom bombasına sahip bir Sovyetler Birliği- koyması ve ancak bu yolla söz konusu 
dünya devletinin, onu oluşturacak olan mevcut devletler tarafından bir şemsiye olarak kabul 
göreceğini düşünmesidir. Müellife göre ulusal egemenlikle ilgili tartışmaların bir kenara 
atılması ve hepsinin insanlığın bekası hususunda kişisel hesaplarından fedakarlık ederek tek 
bir devlet oluşturmaları, ancak hepsini birden tehdit eden atomik bir gücün sayesinde 
mümkün olabilecektir.  
 
Schmitt’in siyasal birliğin mevcudiyeti için bir düşman olasılığını da şart koştuğunu 
hatırlarsak, Bullitt’in Sovyetler’i kurulmasını istediği dünya hükümetinin karşısına koymasına 
hayret etmemek lazım gelir. İki düşünür arasında bu noktada bir örtüşme söz konusu. Bununla 
birlikte, ayrıldıkları bir nokta var: Schmitt, birliğini sağlayabilmesi için karşısına koyacağı bir 
düşman olamayacağından ötürü bir dünya devletinin var olamayacağı tezini müdafaa 
etmektedir. Bullitt ise, en azından Sovyetler Birliği pes etmeden önce ona karşı diğer 
devletleri kendi içinde toplayan Dünya Hükümeti’ni – hatırlanacağı üzere o bunu ‘Demokrat 
Devletler Savunma Birliği’ olarak da adlandırmaktaydı- ayakta tutmak için gereken düşmanı 
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bulmuşsa da, Sovyet rejiminin çökmesi ve Rusya’nın da demokrat bir devlet haline 
gelmesinden sonra ne olacağı sorusuna tatmin edici bir cevap bulamamış görünmektedir. Öyle 
ya, eğer nihai hedef Rusya’nın da komünizmi bırakıp demokratikleşmesi ve diğer dünya 
devletlerini kapsayan küresel yönetime katılarak Dünya Hükümeti’ni gerçekten tüm dünyanın 
temsilcisi yapması ise, bu gerçekleştikten sonra Dünya Hükümeti hangi düşmanın varlığını 
ileri sürerek kendi birliğini sağlayacaktır? Schmitt, bir vesileyle insanlık adına yürütülen bir 
savaşın mümkün olamayacağını, çünkü insanlığın düşmanı olan bir şeyin ancak başka bir 
gezegende olabileceğini işaret etmişti (Schmitt, 2014, s. 84). Haliyle Dünya Hükümeti’nin de 
karşısında düşman olarak ancak başka gezegenlerden gelecek bir kuvvet tasavvur edilebilir. 
Amerika Birleşik Devletler’in eski başkanlarından Ronald Reagan, 21 Eylül 1987 tarihinde 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı bir konuşmada, dış dünyadan gelecek bir 
tehdidin insanlığı birleştirmede ne kadar etkili olacağına vurgu yapmış ve bundan sonra sözü, 
tüm insanlığı tehdit eden nükleer savaş ihtimaline getirmişti:  
 
“Bugünün düşmanlıklarına olan takıntımızdan ötürü, beşeriyetin bütün mensuplarını 
birleştiren ne çok şey olduğunu çoğunlukla unutuyoruz. Belki de bu ortak bağımızı 
hatırlamamızı temin için dışardan, evrensel düzeyde bir tehdide ihtiyacımız var. Bazen, bu 
dünyanın dışından gelen bir uzaylı tehdidi karşısında dünya genelindeki farklılıklarımızın ne 
kadar çabuk ortadan kalkacağını düşünüyorum. Hal böyleyken, size soruyorum, böyle bir 
yabancı tehdit aramızda çoktandır mevcut değil midir? Halklarımızın büyük amaçlarına 
savaştan ve savaş tehdidinden daha yabancı ne olabilir?” (Reagan, 21 Eylül 1987).  
 
Tıpkı Reagan gibi, Bullitt de insanlığı birleştirecek ve aralarındaki ayrılık sebeplerini 
unutarak tek yumruk olmalarını sağlayacak tehdidin dünya dışı varlıklar olmasa da nükleer 
savaş tehlikesi olabileceğini düşünüyordu. Bununla birlikte bu çeşit bir düşmanın, Schmitt’in 
tasavvur ettiği müşahhas düşmanla kıyaslandığında daha soyut kaldığı görülmektedir, 
dolayısıyla bu noktada Schmitt ile Bullitt’in fikirleri arasında bir kesişim kümesi bulmak kabil 
görünmüyor. 
 
3.3. James Burnham’ın Tek Dünya Devleti Projesi 
 
James Burnham, New York Üniversitesi’nde felsefe dersleri vermesinin yanında, edebiyat, 
matematik ve ekonomi gibi farklı dallarda da dersler vermiş çok yönlü bir entelektüeldir. 
1940 yılından önce Marksist fikriyata mensup bulunan ve bu çizgide eserler veren Burnham, 
bahsi geçen yıldan itibaren koyu bir Marksizm karşıtı olmuştur. Burnham’ın Rus-Amerikan 
Dünya Mücadelesi isimli eseri de yazarın Marksizm karşıtı olduğu dönemde telif edilmiştir ve 
bu nedenle yazarın komünizmi ciddi bir tehdit olarak gören düşünce dünyasından derin izler 
taşır. Kitabın konusu, Bullitt’in Asıl Büyük Dünya çalışmasıyla büyük ölçüde benzerdir: 
Yazar, yeni yeni başlamakta olan Soğuk Savaş sürecinde Sovyetler Birliği’ne karşı ne gibi 
önlemler alması gerektiği hususunda Birleşik Devletler’e çeşitli önerilerde bulunmaktadır. 
Dahası yazar, tıpkı Bullitt gibi, Sovyetler’i dizginlemek için geri kalan devletleri kendi çatısı 
altında birleştirecek bir dünya devleti projesi teklif etmektedir. 
 
Burnham’a göre komünist olmayan ülkeleri birleştirecek bir dünya federasyonu kurulması 
zaruridir. Bu federasyon, ancak Birleşik Devletler’in atom silahlarını kendi kontrolü altına 
alması –bu fikre Bullitt’in Asıl Büyük Dünya’sında da yer verilmişti- ve dünya liderliğinin 
yükünü omuzlarına alması ile kurulabilecektir. Dolayısıyla yazarın da açıkça itiraf ettiği 
üzere, teklif ettiği dünya federasyonu aslında dünyayı kontrolü altında tutan bir Amerikan 
imparatorluğundan başka bir şey değildir. Yazar bu imparatorluğun, komünist bir dünya 
imparatorluğunun tek alternatifi olduğu kanaatindedir (Burnham, Tarihsiz, s. 106). Yazar bu 
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imparatorluğa yahut dünya federasyonuna giden yolda atılacak adımları da okuyucuyla 
paylaşıyor: Ona göre Amerika Birleşik Devletleri, Büyük Britanya ve dominyonları ile 
birleşmelidir, böylelikle hali hazırdaki Anglo-Amerikan ittifakı fiili bir birleşmeye 
evrimleşecektir (Burnham, Tarihsiz, s. 110). Bundan başka, Anglo-Amerikan himayesi altında 
komünist olmayan Avrupa devletlerini birleştirecek bir Avrupa Birliği’nin kurulmasını teklif 
eden yazar, bu birliğin kuvveti arttıkça Demirperde gerisindeki ülkeleri de bünyesine 
katabileceği kanaatindedir (Burnham, Tarihsiz, s. 112). 
 
Burnham’ın Rus-Amerikan Dünya Mücadelesi kitabında ele aldığı bir diğer husus, bir 
Amerikan imparatorluğunun dünya için zalim bir kudret olup olmayacağı meselesidir. 
Burham, tarihteki bütün imparatorlukların zalim sayılamayacağını ileri sürerek konuya 
girizgah yapıyor ve bu hususta milattan önce 5. yüzyılda kurulan Atina İmparatorluğu’nu 
misal veriyor. Ona göre Amerikan imparatorluğunun görevi, atom silahlarını kontrol altında 
tutmak ve olası bir dünya harbine geçit vermemek olacaktır (Burnham, Tarihsiz, s. 116-117). 
 
Burnham’ın tasarladığı dünya federasyonunu Schmitt’in fikirleri ışığında inceleyince  
varılacak sonuçlar, Bullitt’in dünya federasyonu hakkında varılan sonuçlardan pek de farklı 
olmayacaktır. Ana hatlarıyla ciddi benzerlikler gösteren iki projenin değerlendirilmesi 
tabiatıyla benzer sonuçlara varılmasını sağlayacaktır. Sözgelimi Schmittçi perspektiften 
bakınca, Bullitt’in dünya federasyonunu bir ötekiye –Sovyetler Birliği- olan düşmanlığa 
vurgu yaparak tanımlamasına dikkat çekilmişti ki, bu tespiti Burnham’ın komünist olmayan 
ülkeleri dünya federasyonunda birleştirme tasarısında Sovyetler’i baş düşman olarak seçmesi 
için de aynen tekrar etmek mümkündür. Bunun haricinde, tıpkı Bullitt’in Rusya’daki rejim 
değişikliğinden sonra ne olacağı meselesinin altını tam dolduramaması gibi, Burnham da 
böyle bir gelişmeden sonra dünya federasyonunun varlığını neye dayanarak sürdüreceği 
konusunda Schmitt çizgisinde düşünen bir aklı tatmin etmekten uzaktır. Onun da olası bir 
atom harbi tehlikesini ana düşman olarak seçtiği ve bu düşmana karşı bir birlik sağlamayı 
umduğu anlaşılıyor, nitekim Bullitt’in yaklaşımı da bundan başka bir şey değildi. Fakat bu 
düşmanın Schmitt’in terminolojisinde geçen “düşman” kavramına dahil edilmesi mümkün 
görünmüyor ki, Bullitt için de aynı tespitte bulunma zarureti hissedilmişti. 
 
3.4. Bertrand Russell’ın Tek Dünya Devleti Projesi 
 
İngiliz filozof Bertrand Russell, 20. yüzyıla damgasını vuran mütefekkirler arasında müstesna 
bir vaziyete sahiptir. Pek çok farklı konuda –felsefe, siyaset bilimi, pozitif bilimler, teoloji- 
fikirler üreten ve bunları muhtelif eserlerinde işleyen Russell, aynı zamanda dünya barışının 
temini için bir tek dünya devletinin zaruretine inanmış bir düşünürdü. Russell tek dünya 
devleti konusundaki fikirlerini kendisine Nobel Edebiyat Ödülü kazandıran İnsanlığın 
Geleceği isimli yapıtında ve nükleer savaşın tehlikelerine dikkat çektiği Sağduyu ve Atom 
Savaşı kitabında detaylı bir biçimde işlemiştir. Bu çalışmada da Russell’ın tek dünya 
devletine dair düşünceleri, zikredilen eserlerden istifade ederek incelemeye tabi tutulacak ve 
bundan sonra söz konusu fikirlerin Schmittçi bir bakış açısıyla değerlendirmesi yapılacaktır. 
 
Russell’a göre bir nükleer savaşın her şeyi silip süpürmesi ihtimaline karşı insanlığın iki 
seçeneği vardır: “Akıl yolu” veya “topyekün ölüm”. Russell, “akıl yolu”nu “milletlerarası bir 
tarafsız otorite tarafından çıkarılacak karar ve kanunlara itaat etmeye hazır olma” olarak tarif 
eder (Russell, 2008, s. 118-119). Onun bu ifadelerini, tek dünya devleti meselesindeki 
kanaatine bir mukaddime olarak farz etmek mantıklı görünmektedir. Russell ayrıca, dünya 
genelindeki kontrolsüz nüfus artışını da insanlık için büyük bir tehdit telakki etmekte ve ancak 
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bir dünya hükümetinin bu tehdide çözüm getirebileceğini ileri sürmektedir. Yazar bu konuda 
şunları söylüyor:  
 
“Eğer nüfus meselesi nisbeten insani şekilde halledilmek isteniyorsa, bunun için tek bir dünya 
hükümetinin lüzumlu olduğu, Darwinist esaslar mucibince aşikardır. Çünkü, biri hızla 
çoğalmakta olan, buna karşılık öteki nisbeten yerinde sayan bir nüfusa sahip bulunan iki ayrı 
grubun varlığını kabul edersek, bu iki gruptan hızla çoğalmakta olanının, eşit çevre 
imkanlarına sahip olma şartıyla, zamanla ‘daha kuvvetli’ duruma geçeceği açıktır. Böylece 
kuvvetli duruma geçen, harpten sonra mağlup olanların beslenme imkanlarını daraltacak ve 
bunun sonunda, yenilenlerin çoğu açlıktan ölüme mahkum olacaktır” (Russell, 2008, s. 162). 
 
Russell’in tek dünya devleti konusundaki düşüncelerini Sağduyu ve Atom Savaşı’nda daha 
teferruatlı işlediği görülüyor. Ona göre bu meselede sorulması gereken soru oldukça basittir: 
Dostun da düşmanın da sağ kaldığı bir dünya mı daha tercihe layıktır, yoksa her ikisinin 
birden yok olduğu bir dünya mı? (Russell, 1960, s. 76) Daha sonra müellif, hayalindeki tek 
dünya devleti idealinin ayrıntılarını tasvire girişir: Milletler arası otoritenin temel amacı 
savaşları önlemek olmalıdır. Dahası, bu otorite, yönetimi altındaki devletlerin rejimlerine, dinî 
ve ekonomik sistemlerine karışmamalıdır. Devletlerin iç işlerine müdahale yalnızca savaşların 
önlenmesi için söz konusu olabilir. Bundan başka, bu otoritenin emirlerinin yerine 
getirilmesini sağlayacak beynelmilel bir silahlı kuvvetin gerekliliği de müellif tarafından 
vurgulanmıştır. Bu silahlı kuvvetin personeli, milletlerarası otorite yahut tek dünya devleti 
dediğimiz yapının egemenliği altındaki ulusal devletlerden temin edilecektir. Uluslararası 
silahlı kuvvetin her taburunda, her birliğinde, her denizaltısında farklı milletlerden kişiler 
olmasına dikkat edilmelidir ki, belli bir milleti ilgilendiren meselede başkaldırı yaşanmasın. 
Atom silahları da yalnız milletlerarası otoritenin tekelinde bulunacaktır (Russell, 1960, s. 80-
83). 
 
Russell’ın teklif ettiği tek dünya devleti fikrinin, daha önce incelemeye tabi tutulan tek dünya 
devleti projeleriyle benzerlikten ziyade esaslı farklılıkları olduğu görülmektedir. Sözgelimi 
çalışmanın önceki bölümlerinde işlenmiş olan üç proje sahibi –Wells, Bullitt, Burnham-, tek 
dünya devleti gerçekten tüm dünyanın temsilcisi olarak kendisini gerçekleştirene kadar 
düşman olarak görülen birtakım güçlerle sıcak veya soğuk savaşı öngörmektedir. Wells’de bu 
düşman Açık Komplo’ya katılmayı reddeden ülkeler olurken, Bullitt ve Burnham ise 
Sovyetler Birliği’ni karşıt cephenin temsilcisi olarak addetmektedir. Russell’da ise böyle bir 
eğilime tesadüf edildiği söylenemez. O, daha ziyade bütün dünya devletlerinin aynı anda 
gerçeği görmesini ve herhangi bir çatışma olmadan Dünya Hükümeti’nin kurulması yolunda 
aralarında uzlaşmasını savunmaktadır. Kitabının hiçbir yerinde Dünya Hükümeti’nin 
başlangıçta yalnızca belli ülkeleri içeren bir federasyon olarak kurulması ve bu federasyona 
katılmayanları silah zoruyla bünyesine katması öngörülmüyor. Yalnızca Dünya Hükümeti 
kurulduktan sonra kendi içerisinde kararlarını uygulatabilmek için uluslararası bir askeri güce 
sahip olması gerekliliği söz konusudur. Esasen bu duruma çok da hayret etmemek lazımdır. 
Ne de olsa Wells-Bullitt-Burnham üçlüsünün eserlerini telif ettiği zamanlarda savaş 
teknolojisinin durumu Russell’ın zamanınkinden farklı idi. Wells’in zamanında henüz nükleer 
silahlar icat edilmemişti. Dolayısıyla farklı bloklar ve devlet grupları arasındaki çatışmaların 
bütün dünyayı ve uygarlığı tehlikeye atması söz konusu olmuyordu. Burnham ve Bullitt’in 
zamanında ise atom bombası icat edilmiş bulunmakla birlikte yalnızca tek bir devletin –
Amerika Birleşik Devletleri- elinde bulunmaktaydı. Dolayısıyla iki farklı grubun karşılıklı 
olarak birbirini ve dünyayı nükleer silahlarla yok etmesi söz konusu olamazdı. Hatta Birleşik 
Devletler’in atom gücünü tekelinde tutmasını, henüz atom bombası yapmamış olan Sovyetler 
Birliği karşısında bir avantaj olarak gördükleri dahi söylenebilir. Russell’ın bu çalışmada 
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zikrettiğimiz eserlerini yazdığı zamanlarda ise nükleer gücün Birleşik Devletler’in yanı sıra 
Sovyetler Birliği’nin de elinde olması söz konusuydu. Dolayısıyla Sovyetler’i düşman ilan 
ederek onu sıkıştırmak ve boyun eğdirmek vasıtasıyla tek dünya devletini kurmaya girişmek, 
bir nükleer çatışmayı kışkırtma olasılığı nedeniyle makul bir seçenek sayılmazdı. Nitekim 
Russell’ın tek dünya devletinin lüzumuna dair düşüncelerini, biraz da atom savaşının hiçbir 
zaman gerçeğe dönüşmemesi için iki karşıt bloğun karşılıklı düşmanlığı bırakmasını sağlama 
motivasyonu ile ortaya attığı söylenebilir. 
 
Russell’ın tek dünya devleti yahut milletlerarası otoritenin ana hatları hakkında neler 
düşündüğü, genel bir çerçeve içerisinde ele alındı. Şimdi Russell’ın konu ile alakalı fikirlerine 
Carl Schmitt’in düşüncelerini kılavuz sayarak göz atmak isabetli olacaktır. Bu hususta 
Russell’ın milliyetçilik duygusuyla ilgili yazdıkları özellikle dikkate şayan:  
 
“Yeniçağda bilhassa yabancı emperyalizme karşı bir tepki olarak gelişen nasyonalizm, 
denilebilir ki, Fransızların Jeane D’Arc zamanında İngiliz işgaline hep birden karşı koymaları 
ile yaşıttır. İngiliz nasyonalizmi İspanyol armadasına mukavemetle başlar ve klasik ifadesini 
birkaç yıl sonra Shakespeare’de bulur. Germen ve Rus nasyonalizmleri Napoleon’a, 
Amerikan nasyonalizmi Kızılderililere karşı koymakla başlamışlardır. İşin kötüsü daima 
nasyonalizmin gelişmesini sağlayan bir kuvvetin mevcut oluşudur” (Russell, 1960, s. 94).  
 
Yazar, milliyetçilik duygusunun bir ötekinin varlığından beslendiğini ileri sürerken aslında 
Schmittçi perspektifin dost-düşman düalizmini yeniden üretmekten başka bir şey yapmıyor 
gibidir. Ona göre ulusal kimliğin ve belli bir milleti önceleyen milliyetçi doktrinin çıkış 
noktası, öteki olarak kabul gören bir düşmanla çatışma ve mücadele olmaktadır. Şu halde, 
Russell’ın milliyetçiliği hayalinde tasarladığı Dünya Hükümeti’nin karşısındaki güçlerden biri 
saymasına şaşırmamak lazım gelir. Bununla birlikte Russell’ın, birleşmiş dünya karşısına 
atom savaşı tehlikesi haricinde somut ve müşahhas bir düşman koyamadığı görülüyor ki, 
Schmittçi düşüncenin “düşman” kavramına dahil edilemeyen bu yaklaşımın Bullitt-Burnham 
çizgisinin aynı sebepten aldığı eleştirileri alabileceği söylenebilir. 
 
3.5. Yeni Dinsel Hareketlerde Tek Dünya Devleti Düşüncesi 
 
Yeni dinsel hareketler, içinde bulunduğumuz yüzyılda sosyologların ve ilahiyatçıların çokça 
ilgisini çekmiş bir fenomen olarak bilinmektedir. Son yüzyıllarda ortaya çıkmış bulunan ve 
hepsi değilse de çoğunluğu bağdaştırmacı (senkretik) özelliklere sahip bulunan bu dinlerin 
ortaya koyduğu siyasi doktrinler, özel olarak incelenmeye muhtaçtır. Bu dinler arasında 
özellikle Bahailik ile Yehova Şahitleri’nin siyasal düşünce açısından müstesna bir yere sahip 
olduğunu söylemek mübalağa olmayacaktır. Her iki dinsel hareketin de dünyadaki bütün 
ülkelerin tek bir dünya devleti çatısı altında birleşmesi gerekliliğine inandıkları görülüyor. Şu 
halde hem Bahailer’in hem de Yehova Şahitleri’nin tek dünya devleti konusundaki 
düşüncelerini ve inançlarını kendi neşrettikleri kaynaklar ışığında ele alıp sonra Schmitt’in 
düşünceleri ışığında değerlendirmek münasip olacaktır. 
 
3.5.1. Bahailik’te Tek Dünya Devleti Düşüncesi 
 
Yeni dinsel hareketler arasında kayda değer bir yere sahip olan Bahailik, inançları arasında bir 
tek dünya devletinin kurulması zaruretine de yer vermesi hasebiyle tek dünya devleti konusu 
ile bağlantılı olup tahlili hak etmektedir. Bahailer’in kutsal saydığı kişilerin söz ve talimatları 
ile Bahai kuruluşları tarafından neşredilen kitaplar, broşürler vb. incelenince Bahai 
idealindeki “tek dünya devleti”nin ana hatlarıyla tasvir edildiğine şahit olunur. Böylelikle bu 
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bağdaştırmacı (senkretik) dinin teolojik malzemesi içerisinde siyaset biliminin ilgi alanları ile 
bir kesişim kümesinin saklandığını söylemek sürpriz olmayacaktır. Şimdi bu kesişim 
kümesini ilgili yapıtlardan istifade etmek suretiyle bir tahlile tabi tutmak ve daha sonra Carl 
Schmitt’in konuyla ilgili fikirleri ışığında söz konusu teolojik malzemeyi bir kez daha gözden 
geçirmek uygun olacaktır. 
 
Bahailik inancının kurucusu olan ve inananları tarafından peygamber sayılan Bahaullah, 
dünyadaki çeşitli tefrika sebeplerinin –dinsel, ırksal, siyasal vb.- ortadan kaldırılmasını ve 
bütün insanların tek bir dünya devleti altında birleştirilmesini müdafaa etmekteydi. Konuyla 
ilgili yaptığı çeşitli açıklamalar ve söylediği özdeyişlerle Bahailik’in itikad sahasına içkin 
olmasını sağladığı tek dünya devleti tasavvuru hakkında onun ne gibi değerlendirmeler 
yaptığını bilmek aydınlatıcı olacaktır. Onun bu meseledeki söylemleri şunlardır: 
 
“Bu mücadeleler, bu kan dökücülükler ve bu nifaklar nihayet bulmalı, bütün beşeriyet bir 
millet, bir aile gibi hareket etmelidir. İnsan yalnız vatanını sevmekle iftihar etmemeli, bütün 
alemi sevmekle iftihar etmelidir” (Amerika Bahaileri Milli Ruhani Mahfili, 1971, s. 18). 
 
“Bu dünya cidden bir vatan ve insanlar, bu vatanda yaşayanlardır” (Amerika Bahaileri Milli 
Ruhani Mahfili, 1971, s. 21). 
 
“Şu bir avuç toprak olan arz bir vatandır. Bırakınız o birlik üzere olsun” (Amerika Bahaileri 
Milli Ruhani Mahfili, 1971, s. 22). 
 
Görüldüğü üzere Bahaullah, yeryüzündeki çatışmaları durdurmanın tek çaresi olarak vatan 
kavramının bütün gezegeni kapsayacak şekilde genişletilmesini, bütün insanların bu 
çerçevede tek bir aile gibi bütünleşmesini teklif etmektedir. Tabiatıyla böyle ilginç bir idealin 
ne gibi kurumlar vasıtasıyla sağlanacağı, konunun hukuk, siyaset ve askeriye boyutlarında 
neler yapılması gerektiği sorusu akla geliyor. Bahai literatürüne bir göz atıldığında, kurulması 
arzulanan dünya devletinin altyapısı konusunun da es geçilmediği anlaşılmaktadır. 
Bahaullah’ın ölümünden sonra Bahailerin dinî liderliğini üzerine alan Abdülbaha’ya göre 
evrensel barışı kurmak için harekete geçen belli sayıda hükümdar:  
 
“Bağlayıcı bir anlaşmaya varmalı ve hükümleri sağlam, çiğnenemez ve kesin olan bir 
sözleşme yapmalıdırlar. Bunu bütün dünyaya ilan etmeli ve tüm insan ırkının onayını 
almalıdırlar. (…) İnsanlığın bütün güçleri bu En Büyük Sözleşmenin sağlamlığını ve 
sürekliliğini temin etmek için seferber edilmelidir. Bu herkesi kucaklayan anlaşmada ülkelerin 
her birinin ve hepsinin büyüklük ve sınırları açık şekilde çizilmeli, devletlerin birbirleriyle 
ilişkilerini düzenleyen prensipler kesin bir şekilde belirlenmeli ve tüm uluslararası anlaşmalar 
ve yükümlülükler sonuca bağlanmalıdır. Aynı şekilde her devletin silah ve cephane miktarı 
sıkı bir şekilde sınırlanmalıdır, çünkü savaş hazırlıklarına ve herhangi bir ulusun askeri 
gücünün artmasına izin verilirse bu durum diğerlerinin şüphelenmesine neden olacaktır. Bu 
büyük Anlaşmanın temel prensibi öyle sağlam konmalıdır ki, herhangi bir devlet sonradan 
hükümlerini ihlal etmeye kalkışırsa, dünyadaki tüm devletler bu devleti kesin bir teslim oluşa 
zorlamak üzere ortaya çıkmalı; hayır, hatta tüm insan ırkı, bir bütün halinde, kararlılıklarıyla 
ve tüm güçleriyle bu devleti yıkmak için ayağa kalkmalıdır” (Abdülbaha, 2014, s. 56-57).  
 
Burada Wells-Bullitt-Bernham çizgisinin tek dünya devletinin zuhuru için iki karşıt grubun 
mücadelesini öngören çatışmacı yaklaşımından eser görünmüyor. Abdülbaha’nın projesi, 
daha ziyade Russell’ın dünyadaki önemli ülkeleri aralarında uzlaşarak Dünya Hükümeti’ni 
kurmaya çağıran çizgisine yaklaşan bir anlayıştadır. Dahası, tıpkı Russell gibi o da tek dünya 
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devletinin kendi içerisinde hükmünü yürütebilmek, kendisine karşı gelenlere boyun eğdirmek 
için kuvvete başvurabileceğini öngörür. Bundan başka, devletleri ve ülke sınırlarını büsbütün 
kaldırmayı değil bunları milletler arası anlaşmalarla düzenlemeyi ve hepsini bir dünya devleti 
çatısı altında birleştirmeyi esas almaktadır. 
 
Bir dünya devletinin hükmünü yalnızca askeri ve siyasi gücüyle yürüteceği düşünülemez. 
Onun aynı zamanda hukuka da ihtiyacı vardır, daha doğrusu tüm dünya ülkeleri için kararları 
bağlayıcı olacak uluslararası bir hukuki kuruma. Bahai literatüründe bu kuruma atfedilen 
önemi görmek zor değildir. Literatürden anlaşıldığı kadarıyla bütün beşeriyetin koruyacağı 
genel bir adalet divanı kurulmalı ve her milletin meselelerini götüreceği bu adalet divanının 
kararlarına herkes tarafından uyulmalıdır. Bahaullah’a göre milletlerin sınır problemleri, 
ulusal onur gibi konulardaki sorunlarını adalet divanının vereceği kararlar ile halletmesi 
elzemdir (Amerika Bahaileri Milli Ruhani Mahfili, 1971, s. 26). Dahası, milletler birliğinin 
hukuki cephesinin yanı sıra linguistik cephesi de Bahailer tarafından düşünülmüştür. 
Uluslararası alanda yardımcı olacak bir dilin herkese öğretilmesi taraftarıdırlar (Türkiye 
Bahaileri Ruhani Mahfili, 1991, s. 8). 
 
Bahailer’in idealindeki tek dünya devleti tasarımı, ana hatlarıyla önceki paragraflarda 
anlatıldı. Şimdi bu tasarıma dair -Carl Schmitt’in düşünce çizgisinde- ne gibi çıkarımlar 
yapılabileceğini görmek gerekiyor. Evvela hatırlanacağı üzere Schmitt, bir tek dünya 
devletinin “devlet” sıfatıyla var olamayacağı üzerinde hassasiyetle durmuş, bunun adeta aynı 
doğalgaz şebekesini kullananlar veya aynı otobüsü kullananlar birliği durumunda bir birlik 
olacağını ileri sürmüştü. Ona göre siyasal alan hiçbir zaman çoğulluktan soyutlanmış bir 
surette var olamazdı. Bahailer’in tek dünya devleti idealine göz atıldığında anlaşılacağı üzere  
“devlet” kelimesi yerine “büyük sözleşme” gibi ifadeler kullanmaları dikkat çekicidir ve 
Schmitt’in yaklaşımıyla çelişmeyen bir keyfiyet addedilebilir. Daha önce incelenen 
metinlerde ise “dünya devleti” ifadesinin zaman zaman kullanılıyor olması bir çelişki 
yaratmaktaydı. Dahası, Bahailer’in “büyük sözleşme”sinin devletlerin varlığını ve sınırlarını –
bazı düzenlemeler yapmak şartıyla- tanıyor olması, böylelikle Schmitt’in ifade ettiği gibi 
“siyasal” kavramının “çoğul”lukla irtibatını göstermesi dikkat çekicidir. “Büyük sözleşme” 
tam da bu çoğulluğu yaşatması ve birden fazla devletin varlığını kabul edip sürdürmesi 
hasebiyle “sözleşme” sıfatını “devlet” sıfatından fazla hak etmektedir. Her ne kadar 
Bahailik’in kurucusu Bahaullah bütün dünyanın tek bir vatan olarak telakki edilmesini 
temenni etmişse de, Abdülbaha’nın meselenin siyasi proje boyutunu tasarlarken daha gerçekçi 
davrandığı anlaşılıyor. 
 
3.5.2. Yehova Şahitleri’nde Tek Dünya Devleti Düşüncesi 
 
Tıpkı Bahailer gibi “yeni dinî hareketler” başlığında ele alınabilecek olan Yehova 
Şahitleri’nin de tüm yeryüzünü kaplayan tek bir siyasi yapıyı, bir “tek dünya devleti”ni itikad 
konusu yapması, hayli dikkate şayan bir fenomen olarak görünmektedir. Siyaset bilimi 
açısından irdelemeye değer duran bu konuyu, Carl Schmitt’in tek dünya devleti meselesine 
bakışı ışığında değerlendirmek, ilginç sonuçlara ulaşmayı sağlayacaktır. Şimdi Şahitler’in 
dünyadaki siyasî ve dinî bölünmüşlüklere ne gibi anlamlar yüklediği ve tek dünya devleti 
kavramına inançlarında nasıl bir rol verdiği hususlarını, kendi kaynaklarından derlenen 
bilgiler ışığında görmek gerekmektedir. 
 
Yehova Şahitleri, bir tek dünya devletinin ortaya çıkışı konusunda Kitab-ı Mukaddes’in farklı 
pasajlarını delil göstermektedirler. Bu çalışmanın siyaset bilimi çizgisinden çok fazla 
ayrılmaması için bu tür dinsel delillere burada yer verilmeyecektir. Bunun yerine konu, 
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Şahitler’in tek dünya devleti hususunu –zaman zaman teolojik bir dil kullansalar da- siyasal 
düşünce çizgisinde ele aldıkları metinler üzerinden işlenecektir. 
 
Öncelikle Şahitler’in dünyanın mevcut siyasi görünümünden kesinlikle memnun 
olmadıklarını, yerleşik siyasi yapıyı başarısız bulduklarını tespit etmek zorunludur. Onlar 
beşeri siyasi sistemlere karşı çok ciddi bir güvensizlik içerisindedirler ve bu güvensizliği 
farklı şekillerde gündeme getirmektedirler. Şahitler, konuyla ilgili fikirlerini aktarırken 
öncelikle dünyadaki bölünmüşlüğün yarattığı problemleri dile getirerek işe başlamaktadırlar:  
 
“Bütün insanlığın bir tek dünya teşkil ettiği ve hayatta kalmaları için birbirleriyle bir tek 
dünya olarak geçinmeleri gerektiği giderek daha belli oluyor. Dünyadaki yöneticilerden 
birçoğu bu gerçeğin tamamıyla farkındadırlar. (...) Düşünen bir çok insan için seçenekler 
bellidir: İnsanlığı bir tek dünya olarak birleştirmek veya ‘insan cinsi’nin mahvolmasına izin 
vermek” (Süer, Tarihsiz, s. 150).  
 
Şahitler’in tek dünya devleti olarak adlandırılabilecek türden bir siyasi yapıyı insanlığın 
bekası için kaçınılmaz olarak gördüğü anlaşılıyor. Onlara göre Milletler Cemiyeti ve 
Birleşmiş Milletler yeryüzündeki karışıklıkları giderme ve arzulanan barışı getirme 
konusunda başarısız olmuş kurumlardır (Süer, 1989, s. 27). Dahası, dünyadaki en bölücü 
kuvvet olarak “dünyevi din”i gören Şahitler, “sahte dinin dünya imparatorluğu”na mevcut 
dinleri bölen mezhepsel ayrılıkları da dahil etmekte ve Birleşmiş Milletler’in tüm bunlara çare 
bulamadığını da ilave etmektedirler (Süer, 1980, s. 173). 
 
Şahitler’in Tanrı’nın egemenliği altında kurulacak dünya devletine olan inançları, aynı 
zamanda mevcut devletlere ve onun sembollerine olan karşıtlıklarıyla da iç içedir. Şahitler, 
propaganda kitaplarında kurulu hukuk düzenlerine, askerliğe ve millî bayraklara selam 
durmaya karşı olduklarını belirtmektedirler (Bayzan, 2006, s. 127). Nazi Almanyası’nda pek 
çok Şahit, Nazi bayrağını selamlamayı ve Hitler’i kurtarıcıları olarak kabul etmeyi reddettiği 
için idama gönderilmişti (Süer, Tarihsiz, s. 118-119). Bu tavizsiz tavrın sadece Üçüncü 
Reich’a karşı gösterildiğini zannetmek yanıltıcı olacaktır. 24 Haziran 1940 tarihli Time 
dergisine göre Birleşik Devletler’de Şahitler’in çocukları okullarda bayrağı selamlamayı 
reddetmektedirler. Bu davranışlarına gösterdikleri gerekçe de bayrağı “oyma put” olarak 
görmeleridir (Time Capsule/1940: A History of the Year Condensed From The Pages of 
Time, 1968, s. 198). Şahitler’in siyasi meselelerdeki bu gibi tavırlarının günümüzde de yakıcı 
etkisini sürdürdüğü ve ciddi tartışmalara yol açtığı söylenebilir. Örneğin Yunanistan’ın 
askerlik hizmetini reddeden Yehova Şahitleri’ne karşı tutumu, Avrupa Parlamentosu’ndan 
eleştiri almaktadır. Finlandiya gibi kimi Avrupa ülkeleri Şahitler’i zorunlu askerlikten muaf 
sayarak meseleyi çözme yoluna gitmiştir. Ermenistan’da ise 2001 yazında askerlik hizmetini 
reddeden Şahitler için af çıkarılmasına rağmen tutuklamaların sürdürüldüğü görülüyor 
(Bayzan, 2006, s. 127-129). Beşeri devletlerin sınırlarını, bayraklarını, hukuk sistemlerini, 
ordularını tanımayan Şahitler’in, bu gibi inançları ve pratikleri sebebiyle daha uzun süre 
devletlerin gündeminden düşmeyeceği söylenebilir. 
 
Şahitler’in tek dünya devletine dair inançları ve bu inançlar çizgisinde sürdürdükleri pratik, 
ana çizgileriyle yukarıda özetlenmiştir. Şimdi Schmitt’in tek dünya devleti mevzusundaki 
kanaatlerinin bu meseleye bakışta nasıl bir katkı sunacağını değerlendirmek gerekiyor. 
Öncelikle dikkat çekici bulunacak olan husus şudur ki Şahitler, Bahailer’in aksine kurulacak 
dünya devletini ayrıntılı olarak tarif etmemektedirler. Bu devletin ne gibi kurumları olacağı, 
millî bağımsızlık ve sınır meselelerinin nasıl halledileceği gibi konulara değinmedikleri 
oldukça net bir şekilde anlaşılıyor. Bunun sebebi olarak tek dünya devletine dair olan 
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inançlarının mesiyanik karakterinin ağır basması gösterilebilir. Bahailer, tek dünya devletinin 
kurulması işini bir Mesih veya Mehdi tarafından gerçekleştirilecek bir olay olarak telakki 
etmezlerken, Yehova Şahitleri’nde ise durum çok farklıdır. Onların bakış açısına göre tek 
dünya devleti ancak Yaratıcı tarafından İsa Mesih’in dünyaya dönüşü vasıtasıyla 
kurulabilecektir (Süer, 1989, s. 27). Haliyle ayrıntıları tasvir edilmemiş bulunan bu tek dünya 
devleti tasarımını Schmitt düşüncesi açısından değerlendirmenin zorluğu ortadadır. Bununla 
birlikte, kuşkusuz konuyu Schmitt perspektifiyle değerlendirme adına söylenebilecek şeyler 
var. Örneğin, Şahitler’in literatüründe, insanlık aleminde çatışmaya yol açan faktörler 
arasında “dünyevi din” (Şahitler’e göre kendi Hıristiyanlık yorumları haricindeki inançlar) 
mühim bir yer tutmaktadır. Burada her bir dinin diğer din mensuplarını tekfir etmesinin 
insanlar arasındaki siyasi bölünmüşlükle irtibatlı değerlendirilmesi alaka uyandırıcıdır. Bu 
yaklaşım, dost-düşman düalizminin siyasi çoğulculukla olan nedensel bağını önemle 
vurgulayan Schmitt’in düşünsel çizgisiyle uyumlu olarak değerlendirilebilir. Bununla birlikte, 
dünyanın tek bir siyasi güç altında birleştirilmesi hususunda ortak bir düşmandan söz 
edilmemesi nedeniyle Schmitt’in çizgisinden bir ayrışma görülmektedir. Bunu da tabii kabul 
etmek lazım gelir, zira Şahitler dünyanın tek bir güç altında birleşmesini Mesih’in yeryüzüne 
dönüşü gibi doğaüstü ve eskatolojik bir hadise ile bağlantılı olarak izah etmektedirler ki, 
bunun meseleyi siyaset biliminin hudutlarını aşmış bulunan teolojik bir münakaşaya çevirdiği 
tartışmasızdır. Tabiatıyla Şahitler’in kurulacak olan dünya devletinin hukuki-siyasi-askeri 
kurumlarının nitelikleri hususunda bir görüş ortaya atmamış olması şaşırtıcı değildir ve bu 
durum, meselesinin Schmitt’in düşünsel çizgisi bağlamında  daha fazla değerlendirmeye konu 
edilmesini engelleyen bir keyfiyettir. 
 
4. SONUÇ 
 
Bu çalışmada, ünlü düşünür Carl Schmitt’in tek dünya devleti ile ilgili düşünceleri ışığında 
tek dünya devleti projelerinin değerlendirilmesi yoluna gidildi. Bunun için evvela konu 
üzerine yazmış bulunan Herbert George Wells, William C. Bullitt, James Burnham ve 
Bertrand Russell’ın tek dünya devleti projeleri, kendi çalışmalarından gerekli iktibasları 
yapmak suretiyle çeşitli değerlendirmelere tabi tutuldu. Bundan sonra ise, tek dünya devleti 
fikrini bir itikad meselesi sayan iki dinsel hareketin, Bahailer ile Yehova Şahitleri’nin tek 
dünya devleti konusundaki fikirleri, inançlarını tanıtmak maksadıyla neşrettikleri yayınlardan 
tespit edilip aktarıldı ve bunlar Schmitt’in görüşleri ışığında analiz edildi. 
 
Wells’in Açık Komplo’sunu Schmitt ekseninde değerlendirirken, söz konusu eserde 
tasarlanan dünya devletinin klasik devletlerden farklı olacağının vurgulanmasına ve 
parlamento, monarşi vb. siyasi kavramların “Açık Komplo” düzeninde ortadan kalkacağının 
savunulmasına dikkat çekildi. Bullitt’in Asıl Büyük Dünya kitabını ele alırken ise, konuyu 
siyasal birliğin ancak ortak düşman karşısında sağlanabileceği şeklindeki Schmittçi yaklaşım 
zaviyesinde ele alma yöntemine gidildi ve dünya devletinin Sovyetler’i de dönüştürüp 
bünyesine kattıktan sonra birliğini nasıl koruyacağı probleminin ucu açık bırakıldığına dikkat 
çekildi. Burnham’ın Rus-Amerikan Dünya Mücadelesi eserinde tıpkı Bullitt’in kitabındaki 
gibi Sovyetler’in ana düşman olarak seçildiğine ve dünya devletinin başlangıçta ona karşı 
mücadele etmesi lüzumu görüldüğüne dikkat çekildi ve tıpkı Bullitt gibi Burnham’ın da 
Sovyetler yıkıldıktan ve Rusya da  dünya devletine katıldıktan sonra ne olacağı meselesinin 
altını dolduramadığını işaret edildi. Russell’ın kitabına dair değerlendirme yapılırken, eserin 
telif edildiği sıralarda nükleer teknolojinin birden fazla ülkede bulunması hasebiyle 
Sovyetler’i dünya devletinin karşısına koyan Bullitt-Burnham çizgisinden farklı bir yaklaşım 
sergilendiğinin altı çizildi. Dahası, Russell’ın milliyetçilik kavramı üzerine Schmitt’in dost-
düşman düalizmini anımsatan ifadeler kullandığı ve dünya hükümetinin birliğini korumayı 
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nasıl sürdüreceği meselesinde Schmittçi çizgiyi tatmin edemeyecek bir konumda bulunduğu 
belirtildi. Üç büyük düşünürün tek dünya devleti meselesiyle irtibatlı fikirlerinin 
değerlendirilmesinden sonra ise yeni dinsel hareketlerin de bu meseleye ilgisiz olmadığını 
gösteren iki önemli misal, Bahailer ile Yehova Şahitleri analiz konusu yapıldı. Bu iki dinî 
grubun tek dünya devletini bir itikad konusu telakki ettikleri aktarıldıktan sonra, neşrettikleri 
fikir ve ilahiyat eserleri ışığında konuyla ilgili inançları aydınlatılmaya çalışıldı. Daha sonra 
ise Carl Schmitt’in tek dünya devleti hususunda söyledikleri ışığında bu inançların neler 
söylediğine bakıldı. Böylelikle bu çalışmada, tek dünya devleti düşüncesine dair biri siyaset 
bilimi, diğeri ilahiyat çerçevesinde iki farklı yaklaşımın temel metinleri Schmittçi bir bakış 
açısıyla gözden geçirilmiş oldu. 
 
Bilindiği üzere “tek dünya devleti” kavramı genellikle komplo teorisyenlerinin yazdığı 
kitaplarda geçen ve dolayısıyla neredeyse komplo teorileriyle özdeş algılanır hale gelen bir 
mefhumdur. Bununla birlikte, bu çalışmada atıf yapılan kaynaklardan ve eserlerden 
görüleceği üzere “tek dünya devleti” kavramı salt komplo teorisyenlerinin neşrettiği 
kitaplarda geçen bir tema olmanın ötesinde pek çok düşünür tarafından üzerine ciddi manada 
kafa yorulmuş, detayları düşünülüp tasarlanmış bir konudur ve siyaset biliminin ciddi 
meselelerinden birisidir. Dolayısıyla bu konu, siyaset bilimciler tarafından muhtelif yönleriyle 
irdelenip değerlendirilmeye muhtaçtır. Nitekim bu çalışmada Carl Schmitt’in tek dünya 
devleti meselesiyle ilgili düşünsel mirası ana mihver olarak kabul edildi ve tek dünya devleti 
projelerinin bu mihver üzerinden değerlendirilmesi makul bulundu. 
 
Konuyla ilgili yapılacak daha ileri araştırmaların, tek dünya devletini ele alan daha fazla 
çalışmayı içerebileceği ve dolayısıyla daha kapsamlı bir nitelik taşıyabileceği söylenebilir. Bu 
çalışmanın temel amacı da gelecekte yapılacak daha kapsamlı çalışmalar için bir önsöz 
niteliği taşımak ve konu üzerine eğilme potansiyeline sahip başka araştırmacıların dikkatini 
“tek dünya devleti” meselesine çekmektir. 
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Abstract 

Occupations are defined as meaningful, volitional, purposeful actions that are specific to the 
identity and capacity of the person, determine how the person spends his/her time, and affect 
the decision-making processes of the person. On the other hand, the daily occupational pattern 
includes the organization of the time that individuals allocate to occupations in a day, the 
harmony between the occupations, and the occupational identities in externally observable 
patterns. This study, it was aimed to examine daily occupational patterns in adolescents. 
Semi-structured interviews were conducted with 108 adolescents. In these interviews, it was 
questioned how individuals spent their routine day and how much time they spent on which 
readings. The interviews were conducted through online channels, and the answers were 
recorded by audio, video recording, or written statements, according to the requests of the 
participants. Content analysis was performed in the analysis of the data. Content analysis; It is 
mostly used to identify and analyze the parts of the content that are considered important, 
such as themes, patterns, patterns, and frequent words in the content in question. In content 
analysis, data were exported to a Word file and read repeatedly by the author and two 
independent researchers. The determining themes and sub-themes were compared. After the 
common themes were determined, re-reading was done and the main and sub-themes were 
decided. When the findings of the study were examined, it was determined that adolescents 
spent most of their time in education and school-related occupations. In leisure time 
occupations, especially online games including passive recreation and use of social media 
were among the most frequently mentioned readings. When the times allocated for 
occupations were examined, it was determined that school and sleep included a large part of 
their time. As a result, it is thought that the increasing tendency of adolescents to passive 
recreational activities with low physical activity may support the sedentary lifestyle. In further 
studies, the relationship of occupational patterns with health and quality of life in individuals 
in this age group can be examined. 

 

Keywords: adolescent, temporal adaptation, daily occupational pattern 
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Introduction 

Occupations are central to an individual's health, identity, and sense of competence and have 
special meaning and value to the individual. According to the definition made by the 
American Occupational Therapy Association (AOTA), “occupations refer to the daily 
activities that individuals do individually, in families and in communities to pass time and add 
meaning and purpose to life. Occupations include what people need, want to do, and are 
expected to do” (1).  In the Occupational Therapy Practice Framework-4 (ICU-4), the term 
occupation is defined as personalized and meaningful participation by an individual in daily 
life events. The term activity, on the other hand, is defined as a form of action that is not 
related to the participation or context of the individual and is objective (2). 

Understanding the contexts in which occupations can and may occur gives practitioners 
insight into the overarching, underlying, and embedded effects of environmental and personal 
factors on participation in occupations. The context must always be considered, as 
occupational performance does not exist in a vacuum. Occupational therapists recognize that 
when clients can participate in home, school, workplace, and community life, their health is 
supported and maintained. Therefore, occupational therapists are not only concerned with 
occupations, but also with various factors that impair or strengthen these occupations and 
affect clients' participation in positive health-promoting occupations (3). 

Some occupations that are meaningful for clients may hinder performance in other 
occupations or negatively affect health. For example, a person who spends a disproportionate 
amount of time on video games may develop a repetitive stress injury and have less balance in 
their time spent playing and other forms of social participation. Occupations can support or 
encourage other occupations. For example, children play games to develop performance skills 
that facilitate participation in leisure and work later in life. The purpose of participating in 
sleep and health management includes maintaining or improving performance at work, 
leisure, social participation, and other occupations(4). 

The relationship between occupation and time is prominent in current definitions and 
conceptualization efforts. The daily occupational pattern is a cycle that includes all the 
readings and sleeps an individual performs during the day and night, in a 24-hour cycle (5). 
The daily occupational pattern includes organizing the time individuals spend on occupations 
in a day, the harmony between the occupations, and the occupational identities in externally 
observable patterns. 

Although child development has been studied by various disciplines for more than a century, 
little is known about how children's occupations develop over time (6). During a lifetime, 
people can participate in many different occupancies. These occupations have served to build 
individual identities, communities, and societies over time. Yet relatively little is known about 
human occupational development. Developmental studies have almost exclusively addressed 
areas that can be considered components of occupational development, such as cognitive, 
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language, motor, and social development, but they are insufficient to express occupational 
development on their own. 

Although there is a very comprehensive and detailed knowledge in each of the developmental 
areas, it can be thought that the literature only offers insights into some internal factors 
affecting occupational development. It is generally accepted that occupational performance 
and occupational development are affected by both internal and external factors. CaseSmith 
(7), Davis & Polatajko (8), and Humphry (9) propose the idea that children's occupational 
involvement is shaped by the opportunities that their environment provides for children. 
Children's environments provide opportunities for children to take action. Humphry (9) also 
suggests that changes in control components or the environment result in new readings or 
behaviors. 

In the most general sense, adolescence is an intermediate stage in the transition from 
childhood to adulthood. In this period, the person sees him/herself as different from everyone 
else and as someone who has established meaningful bonds with his/her environment. Even if 
the boundaries of the self are drawn, a connection can be established with the environment 
and the world of common values. When the sense of identity is fully formed, the adolescent 
sees him/herself as an autonomous person and may feel accepted and approved by the 
environment’s values (10). 

From an occupational therapy perspective, work is an occupational part of life and should be 
viewed as everything we do on any given day, not just a paid task (11). During the formative 
period of their development, children spend almost as much of their waking life at school as 
they do at home. If we consider the consequences of an adult's "work" as a reward for that 
hard work, one might think that time spent in school can be compared to "paid work." 

The existence of the adolescent perspective is limited in both occupational science theory and 
empirical research literature. Time use studies have begun to illuminate the complexity of 
adolescent occupational patterns regarding health, but research to date has been mainly 
qualitatively quantitative. Also, current research does not consider tradeoffs between required 
and desired occupations and focuses mainly on one type of activity, for example, the effect of 
being physically active versus the effect of time spent in sedentary activities. This study aims 
to examine the daily occupational pattern and time use in adolescents. 

Method 

Semi-structured interviews were conducted with 108 adolescents. Modified Occupational 
Questionnaire was applied. In these interviews, it was questioned how individuals spent their 
routine day and how much time they spent on which readings. The interviews were conducted 
through online channels, and the answers were recorded with audio, video recordings, or 
written expressions in line with the requests of the participants. 
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Semi-structured interviews 

Interviews were held using the Zoom program and video conferencing methods. The created 
research invitation was delivered to the individuals via social media. After obtaining consent 
from the families of the individuals who wanted to be included in the study via Google Forms, 
interviews were conducted and records were taken. In the interviews, the following questions 
were asked to the individuals: 

Q1: How do you spend your day from waking up in the morning to going to sleep at night? 
Can you tell me what you do? 

Q2: Can you tell me what you do on a routine weekday? 

Q3: Can you tell me what you do on a routine weekend day? 

Q4: Are there days when you go out of the routine you mentioned and do different activities? 
What do you think about times like this? 

Modified Occupational Questionnaire (MOQ) 

MOQ is a time-use scale that details the readings performed by the individual the day before 
(yesterday) by asking various questions. It focuses on the reasons for the realization of the 
occupations performed by the person and their meaning for the person. In this questionnaire, 
the person is asked to write one every hour of the arrow-Couplings he performed from 5.00 
am the previous day (that is, yesterday) until 5.00 am the next day. If several readings are 
made during this time interval, the one with more time is written. Therefore, there is a risk of 
loss of short-term activities (12).  

 During the evaluation, the person determines their readings and matches them with the 
appropriate occupation head for each hour. There are 14 different reading titles in total in the 
questionnaire. These are work, volunteer work, tutoring, housework, travel, self-care, caring 
for others, playing games with children, sports, creative/leisure time, social, unoccupied, 
relaxation, and others. In the next stage, the person states the reason for making the reading 
for which he/she has chosen the title. The person has 3 options to choose from: "I had to do it, 
I wanted to do it, there was nothing else to do". In the last part, he indicates on a 5-point scale 
how important his occupancy is for himself and society. 1 = Not at all important, 2 = Not very 
important, 3 = Somewhat important, 4 = Important enough, 5 = Very important. 

Data analysis 

Content analysis was performed in the analysis of the data. Content analysis; It is mostly used 
to identify and analyze the parts of the content that are considered important, such as themes, 
patterns, patterns, and frequent words in the content in question. In content analysis, data were 
exported to a Word file and read repeatedly by the author and two independent researchers. 
The determining themes and sub-themes were compared. After the common themes were 
determined, re-reading was done and the main and sub-themes were decided. 
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In addition, the frequency distributions of the occupations specified in the MOQ were 
calculated. 

Findings 

The demographic characteristics of the participants in the study, which was completed with 
108 individuals (14.3± 3.6), are given in Table 1.  

Table 1. Demographic characteristics of participants 

 Descriptive    N (%) 

Gender 

 

Girl 76 (70.4%) 

Boy 32(29.6%) 

Physical activity 
Yes 28 (25.9%) 

No 80 (74.1%) 

Recreational Activities 
Yes 76 (70.3%) 

No 32 (70.4%) 

 

When the findings of the study were examined, it was determined that adolescents spent most 
of their time in education and school-related occupations. 

 

Figure 1. Activity distributions of adolescents in daily occupational routine 
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Figure 2. Leisure Time Occupations of Adolescents 

 

Discussion 

The main finding of this study is that the daily occupational patterns of adolescents are similar 
and they spend most of their days in educational occupations. 

Adolescence is widely regarded as a sensitive and critical period of development (13). This 
period is associated with neurological, psychological, physiological, emotional, social, and 
economic development (14, 15) and the development of occupational competence required for 
adult roles (16). Today, adolescents are faced with uncertainties such as increasing 
occupational diversity, changes in normative work patterns, and increasing 'free time. 
Adolescents thrive in a rapidly changing world and exist in a digital online age of behavioral 
norms alongside their culture (17, 18).The human experience of health, well-being, and 
identity have been associated with the activities or occupations one engages in (5). The 
relationship between what an individual does and the experience of health and well-being is 
complex and is thought to be influenced by the meaning, purpose, value, and balance of 
occupations (19). 
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Occupations throughout life have been important for survival and development, depending on 
age and life preferences (20). Childhood and adolescence are periods of particularly intense 
development and transition due to occupations (177). The occupational choices that are part 
of the transition from the individual's occupational identity (21). In occupational science and 
occupational therapy, opportunities for meaningful occupancies are thought to be strongly 
associated with health and well-being (20, 22). In a study examining the occupational 
experiences of children and adolescents, it was emphasized that the perception of occupation 
in these individuals was categorized differently from adults. Eight experience-based 
categories were identified in this study. These categories are experiencing a change in 
perception of time, experiencing pleasure and satisfaction, experiencing difficulty and 
sufficiency, experiencing boredom and boredom, experiencing deeper participation, 
experiencing relaxation and healing, experiencing need, necessity, or neutrality, and 
experiencing self-identification (11). 

Whether the amount of time spent on different types of occupation says anything about an 
individual's or group's level of well-being is controversial (11).  For example, one person may 
have a lot of free time with little meaningful occupancy, while another may devote a lot of 
time to work and find it highly meaningful. Intentionally doing things to slow down the 
perception that time is passing is an interesting way to use occupations to do as little as 
possible. “Time wasting” is an obvious and widely used term among adolescents in everyday 
life (23). Time killing lacks participation and has been described as just something that makes 
time pass. The term time killing expressed here is the equivalent of the expression of leisure. 
The expression "leisure time" is not preferred in occupational therapy. Because the name of 
the period, which is included in the occupations required by the roles of the people and has an 
important role in providing the person's occupational balance, is "free time". The structuring 
of leisure time is the final dimension of time management skills. Individuals in the adolescent 
group are generally more inclined to talk about occupations in that they experience pleasure 
and satisfaction and define most the compulsory occupations as a means of killing time (11). 

One of the main findings of these studies was that adolescents mostly spent their time with 
virtual passive recreation. Technological developments and digitalization have changed the 
game in various aspects. With the conditions of the digital environment, the game's feature of 
being an action limited by time and space has lost its validity. Although the concept of the 
digital game includes aspects of traditional games, it also includes new experiences. 

As a result, it is thought that the increasing tendency of adolescents to passive recreational 
activities with low physical activity may support the sedentary lifestyle. In further studies, the 
relationship of occupational patterns with health and quality of life in individuals in this age 
group can be examined. 
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ABSTRACT 
Cyclodextrins, which are very important for the textile industry, can be used in dyeing. These 
chemicals increase the solubility of dyestuffs and ensure a smooth dyeing process. It 
especially increases the solubility of low solubility dyestuffs. This enables the desired color 
tones to be obtained by using less dyestuff, water and auxiliary chemicals. Within the scope 
of this study, the effect of cyclodextrins as an auxiliary substance on the dyeing of cotton 
fabrics with direct dyestuffs was investigated. In this study, 3 different concentrations (0.5-1-
2%) of cyclodextrin were used in the dyeing of cotton fabrics and its effect on the dyeing 
process was investigated. The dyeing processes performed were compared with the 
conventional dyeing process without the use of cyclodextrin. The color measurements of the 
fabrics obtained after the dyeing process were made according to the CIE-Lab color system. 
Fastness to acidic and alkaline perspiration, fastness to washing and fastness to dry and wet 
rubbing analyzes were carried out in order to examine the usage effects of dyed fabrics.  

 

Keywords: Cyclodextrins, molecular encapsulation, cotton, reactive dyeing 

 

INTODUCTION 
The molecular encapsulation method is the process of entrapping a guest molecule into the 
cavity of the supramolecular host molecule. With this method, capsules of molecular size are 
obtained and this compound is called inclusion complex (Li, Lu, Sheng, Yang and Wang, 
2010; Nikolescu, Arama and Monciu, 2010). With this method, capsules of molecular size are 
obtained and this compound is called inclusion complex. Inclusion complexes consist of two 
or more molecules. One of these molecules is called the host and includes the guest molecule. 
There are no covalent bonds between the host and the guest molecule, rather physical forces 
play a role. Cyclodextrins (CD) are one of the most used host molecules in inclusion complex 
formation. Cyclodextrins are oligosaccharides formed as a result of hydrolysis of starch by the 
enzyme glucanotransferase. The cavity structure of cyclodextrins makes it possible to form 
inclusion complexes with different molecules. Agents as guest molecules settle in the interior 
spaces of cyclodextrins and complexation occurs in the form of host-guest. β-cyclodextrin 
molecules provide stronger binding of agents to textile surfaces and increase their resistance 
against external forces. These properties have allowed these molecules to be used in fields 
such as pharmacy, medicine, chemistry, textile, cosmetics, food, textile industry (Singh and 
Sahu, 2019; Voncina, Vivod and Jausovec, 2007; Rafati, Amnabard, Ghasemian and Nojini, 
2009). 
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Some physical and chemical properties of the guest molecule may change after complex 
formation. For example, its resistance to oxidation, hydrolysis and photochemical reactions 
may increase. Evaporation rates of volatile substances can be significantly reduced and their 
more controlled and gradual release can be achieved. In addition, in contrast, the solubility of 
molecules with low solubility increases when they are in complex form (Szejtli, 1988; 
Thuaut, Martel, Crini, Maschke, Coqueret and Morcellet, 1999). 

 

Cyclodextrins, which are very important for the textile industry, can be used in dyeing. These 
chemicals increase the solubility of dyestuffs and ensure a smooth dyeing process. It 
especially increases the solubility of low solubility dyestuffs. This enables the desired color 
tones to be obtained by using less dyestuff, water and auxiliary chemicals (Cireli and 
Yurdakul, 2006; Grechin, Buschmann and Schollmeyer, 2007). In addition, problems such as 
abrage, which may occur with uncontrolled release of dye in dyeing, are prevented. 
Cyclodextrins form complexes by taking up the dyestuff. The stability and use of the resulting 
dyestuff-CD complex varies depending on the gap size of the CD. Cyclodextrins can be used 
in textile fabrics with many different raw materials. It is used as an auxiliary agent in dyeing 
cotton fabrics with direct dyestuffs. The dyestuff and cyclodextrin used here form a complex, 
and the resulting complex increases the solubility of the dyestuff, which does not have good 
solubility in water. Within the scope of this study, the effect of cyclodextrins as an auxiliary 
substance on the dyeing of cotton fabrics with direct dyestuffs was investigated (Yurdakul 
and Özen, 2000; Bezerra, Lis, Firmino, Dias da Silva, Curto Valle, Borges Valle, Scacchetti 
and Tessaro, 2020; Lo Nostro, Fratoni and Baglioni, 2002; El-Sayed, Othman and Hassabo, 
2021). 

 

In this study, 3 different concentrations (0.5-1-2%) of cyclodextrin were used in the dyeing of 
cotton fabrics and its effect on the dyeing process was investigated. The dyeing processes 
performed were compared with the conventional dyeing process without the use of 
cyclodextrin. The color measurements of the fabrics obtained after the dyeing process were 
made according to the CIE-Lab color system. Fastness to acidic and alkaline perspiration, 
fastness to washing and fastness to dry and wet rubbing analyzes were carried out in order to 
examine the usage effects of dyed fabrics. 

 

RESEARCH AND FINDINGS 

Material 
In this study, 100% cotton fabric (200 g/m2 and warp/weft yarn density of 25/22 yarns/cm) 
was used. Dyestuff kindly provided by Sigma Aldrich Co. (USA) included Sirius Red F3B 
(CI 35780, Direct red 80) as a direct dye. Na2CO3, Na2SO4, and CH3COOH were supplied by 
Merck (Germany). 

 

Dyeing Procedure 
The cotton fibers were dyed with 1.0% o.w.f direct dyes. The dyeing procedure for direct dye 
is depicted in Figure 1. 1% Na2CO3 and 10% Na2SO4 were used for the dyeing. The washing 
procedure after dyeing, recommended by the manufacturer, was rinsing at 50oC for 10 min. 
with distilled water, rinsing at 50oC for 10 min. with CH3COOH, rinsing at 90oC with a 
cleansing agent for 15 min., rinsing at 50oC for 10 min. and rinsing at room temperature for 
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10 min, respectively. The liquor ratio was kept at 1:20. Na2CO3 and Na2SO4 were not used 
when cyclodextrins were used as auxiliary agent. Instead of these chemicals, cyclodextrin was 
added together with the dyestuff and fabric at the beginning of the dyeing process. 

 
Figure 1. Conventional dyeing procedure of cotton fabrics 

 

In order to examine the effect of the concentration of cyclodextrins, dyeing was carried out 
using cyclodextrin at 3 different concentrations (0,5 – 1.0 – 2.0%) which is tabulated at Table 
1. 

 
Table 1. CD concentration in the dyeing process 

 Concentration (%) 
CD1 0.5 
CD2 1.0 
CD3 2.0 

 

Analyses 
Color measurement analyzes of the fabrics were measured in Minolta CM 3600 D brand 
(D65, specular inclusion, 10°) spectrophotometer. The K/S and ΔE values obtained as 
following calculations. 

K/S = (1 - R)2 / 2R 

 

Where, K is the scattering coefficient, S is the absorption coefficient and R is the reflectance. 

The color difference is expressed as ΔE* and is calculated by:  

 

ΔE* = ((ΔL*)2 + (Δa*)2 + (Δb*)2)1/2 
 

where ΔE* is the CIELab color difference between batch and standard. Here, ΔL*, Δa*, Δb*, 
and hence ΔE* are in commensurate units. ΔL* denotes the difference between lightness 
(where max. L* = 100) and darkness (where min. L* = 0), Δa* the difference between green 
(–a*) and red (+a*), and Δb* is the difference between yellow (+b*) and blue (–b*). 
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Fastness to washing and fastness to the perspiration of the dyed fabrics were tested according 
to ISO 105-C06 A1S and ISO 105-E04, respectively. The specific tests were applied using the 
following instruments: SDL Atlas Linitest for wash fastness and SDL Atlas M231/PR1 
Perspirometer for perspiration fastness. SDC multifiber strip fabric as an adjacent material 
was used. The fastness evaluations were carried out with adjacent multifibre fabrics and 
analyzed according to gray scales. ECE non-phosphate standard detergent was used in wash 
fastness trials. The resistance of the fabrics to wet and dry rubbing was measured in the Atlas 
brand Crokmeter rubbing device according to the TS EN ISO 105-X12: Textile – Color 
Fastness Tests Section X12 Color Fastness Determination against Rubbing standard. 

 

Results 
In Table 2, the color values obtained as a result of dyeing cotton fabrics with direct dyestuff 
are given. In addition, the total color difference (ΔE) values of the trials using cyclodextrin 
were also calculated. Conventional dyeing is taken as reference sample. 

 
Table 2. Color strength results of dyed cotton fabrics  

 K/S ΔE* 
Conventional Dyeing 5.7 NA 

CD1 6.8 3.3 
CD2 9.7 4.8 
CD3 9.8 4.9 

NA: Not applicable 

According to the color measurement results made as a result of dyeing processes in which 
cyclodextrins were used as auxiliary substances, it was seen that the K/S (color strength) 
values increase compared to conventional dyeing. Moreover; when the ΔE values were 
examined, it was clearly seen that there is a color difference between the fabrics dyed in the 
presence of cyclodextrin and those dyed according to the conventional method. In addition, it 
was determined that the color strength and color difference increased as the cyclodextrin 
concentration increased. As a result; It is possible to conclude that cyclodextrins improve dye 
uptake. 

 

Fastness to acid and basic perspiration, washing and rubbing values are shown in Table 3 and 
Table 4 as a result of dyeing of cotton fabrics.  
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Table 3. Fastness to washing and rubbing test results of dyed cotton fabrics 

 

Fastness to washing Fastness to rubbing 

Colo

r 

Cha

nge 

CA CO PET PA PAC WO Dry Wet 

Conventi

onal 

Dyeing 

4-5 4-5 4-5 5 5 5 5 5 4 

CD1 4-5 4-5 4-5 5 5 5 5 5 4 
CD2 5 5 5 5 5 5 5 5 4-5 
CD3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 
 
Table 4. Fastness to acidic and basic perspiration test results of dyed cotton fabrics 

 

Fastness to acid perspiration Fastness to basic perspiration 

Color 

Chan

ge 

CA 
C

O 

PE

T 

P

A 

PA

C 

W

O 

Color 

Chan

ge 

CA 
C

O 

PE

T 

P

A 

PA

C 

W

O 

Conventi

onal 

Dyeing 

4-5 4-5 4-5 5 5 5 5 4-5 3-4 
3-

43 
4 

3-

4 
3-4 4 

CD1 
4-5 4-5 4-5 5 5 5 5 4-5 3-4 3-4 4 

3-

4 
3-4 4 

CD2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4-5 4 4 4-5 

CD3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4-5 4 4 4-5 

 
When the results of fastness analyzes are evaluated, it is seen that dyeing with cyclodextrin 
gives better results. Although good fastness results were obtained with conventional dyeing 
for all fastness tests, it was determined that all fastness values improved by half a point in the 
presence of cyclodextrin. This is thought to be due to the fact that cyclodextrins provide better 
adhesion of the dyestuff to the fabric surface. 

 

CONCLUSION  
Within the scope of this study, the effect of cyclodextrins as an auxiliary substance on the 
dyeing of cotton fabrics with direct dyestuffs was investigated. In this study, 3 different 
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concentrations (0.5-1-2%) of cyclodextrin were used in the dyeing of cotton fabrics and its 
effect on the dyeing process was investigated. When the results of color measurements and 
fastness analyzes are evaluated, it is revealed that dyeing with cyclodextrin gives better 
results. In the presence of cyclodextrin, darker tones of dyeing were obtained, and the fastness 
values were improved by half point. It was determined that the dyeing strength increased as 
the cyclodextrin concentration increased. The use of cyclodextrins as an auxiliary in dyeing 
processes allows dyeing in darker tones with less dyestuff. This situation will ensure that the 
targeted color tones are obtained by using less dyestuff, water and auxiliary chemicals. 
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ÖZET 

Değerler, toplum ve kültür temelinin yapı taşlarından biri olan, bilinci, duygu ve heyecanları 
ilgilendiren, iyi ve kötüyü ayırt etmemizi sağlayan, dinamik yargılardır. Toplum birikimi ile 
ortaya çıkan değerler, toplumun çoğunluğu tarafından kabullenilmiştir. Değerler, toplumun 
kültür ve bilgi birikimini gelecek nesillere aktarabilmek için oldukça önemlidir. İlk olarak aile 
içerisinde başlayan değerler eğitimi zamanla çevre ve okulların dâhil olmasıyla 
genişlemektedir. Değerlerin çocuklara kazandırılmasında birçok faktör etkilidir. Bu 
faktörlerden birisi de çizgi filmlerdir. Çocuklar çizgi filmlerdeki karakter ve mesajlardan 
olumlu ya da olumsuz etkilenmekte ve orada izlediklerini günlük yaşamlarına yansıtmaktadır. 
Dolayısıyla çocukların günümüzde televizyon karşısında fazla vakit geçirdikleri ve çizgi film 
izledikleri göz önüne alındığında çizgi filmlerin verdikleri mesajların değer içerikli olması 
çok önemlidir. Bu araştırmada da TRT Çocuk kanalında bir süre yayınlanmış olan “Kardeşim 
Ozi” isimli çizgi filminin değerler açısından incelenmesi amaçlanmıştır.  Araştırmada nitel 
araştırma yöntemlerinden içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma verilerinin istatistiksel 
analizinde frekans dağılımı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda çizgi filmde toplamda 72 defa 
değere yer verildiği tespit edilmiştir. En fazla yer verilen değerin “yardımseverlik” olduğu 
bunu sırasıyla “dayanışma”, “sevgi” ve “sorumluluk” değerlerinin takip ettiği belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Çizgi film, çocuk, değer 
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ABSTRACT 

Values are dynamic judgments that are one of the building blocks of the foundation of society 
and culture, concern consciousness, emotions and excitements, and allow us to distinguish 
between good and evil. The values that have emerged with the accumulation of society have 
been accepted by the majority of society. Values are very important in order to transfer the 
culture and knowledge of society to future generations. Values education, which first started 
in the family, expands with the inclusion of the environment and schools over time. Many 
factors are effective in imparting values to children. One of these factors is cartoons. Children 
are positively or negatively affected by the characters and messages in cartoons and reflect 
what they watch there to their daily lives. Therefore, considering that children spend a lot of 
time in front of the TV nowadays and watch cartoons, it is very important that the messages 
given by cartoons have value content. In this research, it was aimed to examine the cartoon 
“My Brother Ozi”, which was published on the TRT Children's channel for a while, in terms 
of values.  Content analysis, one of the qualitative research methods, was used in the research. 
Frequency distribution was used in the statistical analysis of the research data. As a result of 
the research, it was determined that the value was included in the cartoon a total of 72 times. 
It has been determined that the value given the most place is “benevolence”, followed by the 
values of “solidarity”, “love” and “responsibility”, respectively. 

Keywords: Cartoon, child, values 

 

GİRİŞ 

Değer, bir toplumun işleyişini, devamlılığını ve birliğini devam ettirmek amacıyla toplumdaki 
bireylerin çoğunluğu tarafından benimsenmiş ve doğru kabul edilen, ortak duygu, düşünce, 
ahlaki ilkeler veya inançlardır. Bir başka ifadeyle neyin iyi neyin kötü olduğu konusundaki 
düşüncelerimizdir. Değerler, sadece bilinci değil duygu ve heyecanları da ilgilendiren 
yargılardır (Yazar & Erkuş, 2013). Değerler kültürel kimliğin oluşturan temel yapı taşlarıdır. 
İnsanlar yaptıklarının doğru ve iyi olduğunu anlamak için değerleri kullanırlar. Bu da 
değerlerin bireylerin davranış, tutum ve düşüncelerinde birer ölçüt olarak kullanıldığının ve 
bireyin davranışlarının şekillenmesinde etkin bir rol aldığının göstergesidir. Değerler aslında 
temelde değişmez özelliklere sahip olsa da çevre, kültürel özellikler, eğitim seviyesi gibi 
etkenlere bağlı olarak bireysel farklılıklar gösterebilmektedir. Her toplumun öncelikleri aynı 
değildir bundan dolayı değerlerin önemlilik derecesi toplumdan topluma farklılık 
gösterebilmektedir. Bu farklılık toplumdaki bireyleri de kapsamaktadır. Dolayısıyla değerler 
yenilenmeye ve değişime açıktırlar (Yaka, Yalçın, & Denizli, 2014). 

Çocuğun dünyaya geldiği toplum ve kültür değerlerle çevrilidir. Değerler çocuğun 
yaşantısında önemli role sahiptirler. Çocuklar gelişim sürecinde, kendilerine tutum ve 
davranışlar yoluyla aktarılan değerlerden etkilenirler. Özellikle çocukların kişilik gelişimleri 
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değerler sayesinde şekillenmektedir. Erken çocukluk döneminde kazanılan değerlerin etkisi 
çocuğun tüm yaşamı boyunca devam etmektedir. Çocuklar değerleri öncelikle ailede 
kazanırlar. Çocuk için değerler eğitimi ilk olarak ailenin benimsediği değerlerle başlamaktadır 
(Kaymak & Özçelik, 2020; Oruç, Tecim, & Özyürek, 2011).  

 
Çocuklarda değer kazanımını aile dışında birçok faktör etkilemektedir. Bunlardan birisi de 
okullardır. Değerler kavramı duyuşsal kazanım olarak temel eğitimde genel hedeflere ulaşma 
açısından önemli olarak görülmekte ve bu kapsamda çocuklara değerler eğitiminin verilmesi 
amaçlanmaktadır. Değerler eğitiminin amacı çocuklara bilgi, beceri, tutum kazandırmak 
onları sağlıklı bir kişiliğe ve karaktere sahip, temel ve insani değerleri kazanmış iyi bireyler 
olarak yetiştirmektir (Cihan, 2014). Bu doğrultuda Okul Öncesi Eğitim Programında 
uygulamaya alınan bazı değerler vardır bunlar; sevgi, saygı, hoşgörü, özgüven, yardımlaşma, 
işbirliği, iyilik, barış, sorumluluk, dayanışma ve paylaşmadır (MEB,2013). Bunun yanında 
Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 18 Temmuz 2017’de “Müfredatta Yenileme ve 
Değişiklik Çalışmalarımız Üzerine” başlığında yayınladığı bildiride değerler eğitimine ilişkin 
on kök değerden bahsedilmektedir. Bu değerler; adalet, dostluk, dürüstlük, özdenetim, sabır, 
saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverlik şeklinde sıralanmaktadır (Topal, 
2019). 

Okul ve aile dışında çocukların değer kazanımı etkileyen önemli faktörlerden birisi de çizgi 
filmlerdir. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine (2018) göre çocukların en çok tercih ettiği 
yayın türü çizgi filmlerdir. Okul öncesi dönemde 2-6 yaş aralığı çocukların çoğunluğunun 
çizgi filmlerle büyüdüğü bir gerçektir. Benmerkezci duygulara sahip, henüz hayal ile gerçeği 
ayırt edemeyen çocukların gelişim süreçlerinde çizgi filmler önemli role sahiptir (Oruç, 
Tecim, & Özyürek, 2011). Çizgi filmlerin işlevleri çocuklara bir şeyler öğretirken bu sürecin 
renkli ve eğlenceli olmasını sağlamaktır. Çizgi filmler aynı zamanda rol model olma gibi bir 
işleve de sahiptir. Çizgi filmlerde kahramana yüklenen bir misyon bulunmakta ve bu durum 
çocukları etkilemektedir (Kaymak & Özçelik, 2020). Çizgi filmlerin daha çok çocuklar 
üzerindeki olumsuz etkilerinden bahsedilse de nitelikli çizgi filmler çocukların gelişimlerini 
olumlu etkilemektedir. Çocukların gelişimine katkı sağlayacak pek çok konu, bilgi, kavramlar 
ve bunlara dâhil olan değerler çizgi filmler aracılığıyla çocuklara öğretilebilmektedir. 
Dolayısıyla doğru çizgi filmler toplumsal fayda gözetilerek etkili bir eğitim aracı olarak 
kullanılabilmektedir (Şentürk & Keskin, 2019). Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür 
Örgütü (UNESCO), erken çocukluk ve değerler eğitimi eylem planında toplumda çocukların 
ihtiyaç ve haklarının öneminin anlaşılması için, medya aracılığıyla besleyici ve önleyici bir 
yaklaşımın ele alınması ve farkındalık yaratılması gerektiğini ifade etmiştir Çocukların 
günümüzde medya ile çok fazla vakit geçirdikleri göz önüne alındığında medyanın verdiği 
mesajların değer içerikli olması gerekmektedir (Kaymak & Özçelik, 2020). Bu kapsamda 
araştırmada dünya genelinde sayıca az olan ve ülkemizde de bir ilk olan özel gereksinimli bir 
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çocuğun yaşamını anlatan Kardeşim Ozi adlı çizgi filmin değerler açısından incelenmesi 
amaçlanmıştır.  

MATERYAL VE YÖNTEM 
 

Araştırmanın Modeli 

Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın metodu doküman 
incelemesidir. Dokümanlar, nitel araştırmalarda bilginin güvenirliliğini arttıran, araştırmanın 
kapsamını genişleten ve geçerliliğini arttıran önemli kaynaklardır. Belgeler ve yazıtların yanı 
sıra videolar, filmler ve fotoğraflar da doküman incelemesinin birer unsurudur (Kıral, 2020). 
 

Çalışma Grubu 
 
Araştırmanın veri kaynağını Kardeşim Ozi çizgi filmi oluşturmaktadır. Bir bölümü ortalama 
10 dakika olan çizgi film toplam 25 bölümden oluşmaktadır. Yayınlanan bölümlerine TRT 
Çocuk web sitesinden ulaşılmıştır. İlk olarak Ocak, 2018’de TRT Çocuk kanalında yayınlamış 
olan Kardeşim Ozi, Down Sendromlu bir çocuğu ve ailesini konu almaktadır. Çizgi film 
içerisinde Ozi’ye (Ozan)  annesi Hatice, babası Kemal, ablası Duru, dedesi Mevlüt, öğretmeni 
Nilay, sınıf arkadaşları Musti (Mustafa) ve Can, köpeği Pamuk eşlik etmektedir.  

 

Veri Toplama Aracı 

Araştırma verileri doküman incelemesi yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Veriler Kardeşim 
Ozi çizgi filminin 25 bölümünden elde edilmiştir. Veriler toplanırken doküman incelemesi 
yönteminin aşamaları uygulanmıştır. Doküman incelemesinin 5 aşaması vardır. Bunlar 
verilere ulaşma, orijinalliği kontrol etme, verileri anlama, veriyi inceleme ve veriyi kullanma 
aşamalarıdır. (Yıldırım, Şimşek, 2016). Aynı zamanda veriler toplanırken Talim ve Terbiye 
Kurulu Başkanlığı tarafından 18 Temmuz 2017’de yayınlanan “Müfredatta Yenileme ve 
Değişiklik Çalışmalarımız Üzerine” başlıklı bildiride bahsedilen on kök değer listesi 
kullanılmıştır. İncelemede kullanılacak olan değerler; adalet, dostluk, dürüstlük, özdenetim, 
sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverliktir. Ana kategori on kök değer 
ve alt kategori ise değerlerin ifade ediliş biçimleridir. Her bir kategori sözel ve görsel 
içeriklere göre incelenmiştir. 

 

Veri Analizi 

İncelemeye alınan bölümlerde veri analiz birimi olarak cümleler kullanılmıştır. Değer ve 
değerin ifade ediliş biçimini içeren cümleler, görsel içerikle birleştirilmiştir. Aynı değer 
içeriğine sahip cümleler aynı kategori altında toplamıştır. Elde edilen verilere ilişkin frekans 
tablosu oluşturulmuştur. 
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BULGULAR 
 

Araştırmada kullanılan kök değerlerin hepsine çizgi filmde değinildiği saptanmıştır. 
Değerlerin sözel olarak çizgi filmde yer alma sıklığına bakıldığında 25 bölümde on kök 
değere 72 defa yer verilmiştir. 

Tablo 1. Çizgi filmde belirlenen değerler ve sıklıkları 

 

 

Evrensel değerler arasında en çok değinilen “yardımseverlik” değeridir (f=17). Ardından ise 
“dayanışma” ve “sevgi” değerleri gelmektedir. Yardımseverlik değeri için, Nilay öğretmenin 
kermes yapılmadan önce “Kermesten kazanılan parayla ihtiyacı olan çocuklara yardım 
yapacağız” demesi, bahçedeki uçamayan kuşu veterinere götürmeleri ve iyileştirmeleri, 
babanın anneye sorduğu “Yardıma ihtiyacın var mı?” sorusu gibi örnekler verilebilir. Yine 
Ozi’nin babası Kemal’in annesi Hatice’ye yemek hazırlamada yardım etmesi de 
yardımseverlik değeri için bir örnektir. 

Dayanışma değeri için, Duru’nun “Kardeşimin hayalini gerçekleştirmemiz başta zor 
görünüyordu ama babam, annem ve dedemin yardımlarıyla her şey çok kolay oldu” cümlesi 
örnek verilebilir. Ozi’nin trafik polisi olması ve okula gitmeden önce okul ortamının 
dramasının yapılması da yine dayanışmaya örnektir. Çizgi filmin genelinde ailenin devamlı 
bir işbirliği/dayanışma içerisinde olduğu görülmektedir.  

Sevgi değeri için ise özellikle Duru ve Ozi’nin “Duru seni çok seviyorum”, “Ben de seni çok 
seviyorum kardeşim” şeklinde birbirlerine sevgileri göstermeleri örnek olarak gösterilebilir. 

Çizgi filmde en az vurgu yapılan değerler ise “adalet” (f=1) ve “özdenetim” (f=2) olmuştur. 
Kardeşim Ozi çizgi filminde evrensel değerlere değinildiği ancak milli ve manevi değerlere 
değinilmediği görülmüştür. Milli ve manevi değerlerimizde gelenek ve göreneklerimize dair 
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bulgular bulunmamasına karşın aile bütünlüğü çizgi film içinde sözel olarak verilmese de 
yeterince hissedilebilmektedir. 

 

Çizgi filmde “yardımseverlik”, “dayanışma”, “sorumluluk”, “sevgi” gibi değerlere daha fazla 
yer verilmesinde çizgi filmin özel gereksinimli bir bireyin yaşamını anlatması etken olmuş 
olabilir. Ailenin Ozi’nin gelişimine destek olmak için tam bir dayanışma halinde olması, 
gerektiği zamanlarda Ozi’ye yardımcı olmaları, her fırsatta sevgilerini hissettirmeleri bunun 
örnekleridir. Benmerkezci yapıya sahip, yardımseverlik, başkasının farkına varma gibi 
özelliklere henüz sahip olmayan okul öncesi dönem çocukları için çizgi film aracılığıyla, hem 
değerlerin öğretilmesi hem de özel gereksinimli bir bireyin yaşantısı, duyguları hakkında 
farkındalık kazandırılması amaçlanmış olabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES-III

September 23-25, 2022 203 Ankara Turkey



Tablo 2.  Değerlerin geçtiği bölümler 
 
Değerler Değinilen Bölümler 

Adalet 3, 8 

Dayanışma 2, 3, 6, 9, 10, 11, 15, 16, 20, 22 

Dostluk 7, 17 

Dürüstlük 3, 16, 23 

Özdenetim 1 

Sabır 1, 2, 3, 16, 20, 24 

Saygı 7, 8, 14 

Sevgi 1, 2, 7, 13, 14, 20 

Sorumluluk 2, 8, 11, 13, 22, 23, 25 

Vatanseverlik 8, 15, 22 

Yardımseverlik 1, 2, 6, 7, 11, 12, 15, 22, 23, 25 

Toplam 25 Bölüm 

 
 
TARTIŞMA  

Araştırmada TRT Çocuk kanalında yayınlanmış olan Kardeşim Ozi isimli çizgi film değerler 
açısından incelenmiştir. Değerler bakımından çizgi filmde on kök değerin hepsine değinildiği 
görülmüştür. En fazla vurgulanan değer yardımseverlik olarak belirlenmiştir. Yardımseverlik 
okul öncesi dönem çocuklarına değerler eğitimi kapsamında kazandırılmaya çalışılan önemli 
değerlerden birisidir. Yine okul öncesi öğretmenlerinin de çocuklara kazandırmaya çalıştığı 
sosyal becerilerden birisidir (Birkök, 2019). Çizgi filmde özel gereksinimli bir çocuğun 
hayatı anlatıldığı ve toplumumuzda özel gereksinimli bireyler çoğunlukla desteğe ihtiyaç 
duydukları için çizgi filmde yardımseverlik değerine daha fazla yer verilmiş olabilir. 
Yorulmaz (2013) tarafından yapılan, “Din ve Değerler Eğitimi Açısından Caillou Çizgi 
Filminin Değerlendirilmesi” isimli çalışma sonucunda çizgi filmde en fazla yer verilen 
değerin yardımseverlik olduğu belirlenmiştir. Yaman vd. (2015)’nin araştırmalarında da ön 
plana çıkan değerler, yardımseverlik, özgüven, sabır, empati, toplumsal kurallar, liderlik ve 
sorumluluk değerleridir. Yaman ve arkadaşlarına göre sorumluluk alma, yardımseverlik, 
fedakârlık yapma sevgi ve saygı gibi değerlere çokça yer verilmesi değerler eğitim açısından 
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çok önemlidir. Çimen (2019) ve Şentürk ve Keskin’in (2019) çalışmalarında da en fazla yer 
verilen kök değerler yine yardımseverliktir.  

Araştırmada en fazla yer verilen diğer değerlerin ise dayanışma ve sevgi olduğu 
belirlenmiştir. Değerler eğitimi verilirken çocukların gelişimsel özelikleri dikkate alınarak, 
çocukların hayatlarında kullanacakları bazı davranışları kazanmalarına yardımcı olacak 
değerlere önem verilir. Özellikle toplumsal değerler, sorumluluk, dayanışma, arkadaşlık ve 
sevgi gibi insan ilişkilerini konu alan değerler çizgi filmlerde daha çok tercih edilmektedir 
(Özeskici, 2014). Sadioğlu vd. (2018) “Değerlerin Öğretiminde Çizgi Filmler: Rafadan Tayfa 
Örneği” adlı çalışmada, en fazla yer verilen değerlerin dayanışma ve yardımseverlik olduğunu 
belirlemişlerdir. Güven ve Akıncı (2014) “Okul Öncesi Döneme Yönelik Çizgi Filmlerde Yer 
Alan Değerlere Ait Sözel İfadelerin Sunumu: TRT Çocuk Kanalı Örneği” isimli 
çalışmalarında sıklıkla yer verilen değerlerin mutluluk, sorumluluk, işbirliği, paylaşma, 
yardımlaşma olduğunu tespit etmişlerdir. Özyürek vd. (2018)’nin çalışmasında da 
yardımlaşma ve sevgi değerlerine sıklıkla yer verildiği görülmüştür. Kaymak ve Öğretir 
Özçelik (2020)’in “Evrensel Değerler Üzerine Bir İnceleme: “Vikingler” Çizgi Filmi Örneği” 
isimli çalışmalarında sıklıkla yer verilen değerler “sevgi, mutluluk, saygı ve iş birliği” 
olmuştur. Beldağ ve Kaptan (2017) “Arabalar” filmini içerdiği değerler açısından 
incelemişlerdir. Araştırma sonucunda çizgi filmde evrensel değerler listesinde yer alan olumlu 
ya da olumsuz tüm değerlere değinildiği görülmüştür. Ancak olumsuz olarak yansıtılan 
değerlerin olumlu yansımalara dönüştürüldüğü belirlenmiştir. Yine yer verilen değerler 
arasında dayanışma olduğu da görülmüştür. Güden Altmış ve Altun (2021)’nun “Pırıl Çizgi 
Filminin Değerler Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi” çalışmalarında yer verilen 
değerlerden birinin dayanışma olduğu görülmüştür. Karakuş (2015) “Okul Öncesi Döneme 
Hitap Eden Tema İçerikli Çizgi Filmlerin Değerler Eğitimine Katkısı Yönünden 
Değerlendirilmesi (Niloya Örneği)” isimli çalışmasında çizgi filmde en sık sevgi, duyarlılık, 
hoşgörü, iyilik değerlerine yer verildiğini belirlemiştir. 

Araştırmada en az yer verilen değerlerin “adalet” ve “özdenetim” olduğu, evrensel değerlere 
değinildiği ancak milli ve manevi değerlere değinilmediği görülmüştür. Şahin (2019)’nin 
araştırmasında da en az yer verilen kök değerin vatanseverlik olduğu belirlenmiştir. 
Vatanseverlik gibi milli değerler bizim çalışmamızda da en az yer verilen değerdir. Bunda 
çizgi filmin ana temasının Down Sendromlu bireyler ve yaşadıkları problemler olması etkili 
olmuş olabilir. Ay ve Yangil (2021)’in çalışmalarında da özdenetim en az yer verilen değer 
olarak tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda çocukların çok sık izlediği yayın türü olan çizi 
filmlerin değerler eğitimine katkısının olabileceği sonucuna varılmıştır.  
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

 
TRT Çocuk kanalında yayınlanmış olan Kardeşim Ozi isimli çizgi filmin değerler açısından 
incelenmesinin amaçlandığı çalışmada değerler bakımından çizgi filmde on kök değerin 
hepsine değinildiği görülmüştür. Değerlerin sözel olarak çizgi filmde yer alma sıklığına 
bakıldığında 25 bölümde on kök değere 72 defa yer verildiği belirlenmiştir. Bu değerler 
içerisinde en fazla vurgulanan değerin «yardımseverlik» olduğu görülmüştür. Yardımseverlik 
değerinden sonra sırasıyla dayanışma, sevgi ve sorumluluk değerlerine yer verilmiştir. En az 
yer verilen değerler ise sırasıyla adalet, özdenetim ve vatanseverliktir. Milli değerlerimiz olan 
gelenekler, örf ve adetlere ise çizgi film içerisinde yer verilmemiştir. Milli değerlerden sadece 
aile birliğine sözel olmadan, hissettirilerek değinilmiştir. Aile üyelerinin her biri birbirine 
sevgi ve saygı göstermekte birbirlerine her konuda destek olmaktadırlar. Bu doğrultuda şu 
önerilere bulunulabilir. 

 Soyut bir kavram olan değerlerin çocuklar tarafından daha rahat anlaşılabilesi için 
çizgi filmlerde değerlere daha fazla yer verilebilir. 

 Çizgi filmlerde adalet, özdenetim ve vatanseverlikle ilgili değerlere daha fazla yer 
verilebilir. 

 Kardeşim Ozi gibi özel gereksinimli bir çocuğun yaşamının anlatıldığı çizgi filmler 
çok fazla bulunmamaktadır. Bu nedenle çizgi filmlerde özel gereksinimli bireylere 
daha fazla yer verilebilir. 

 Çocukların rol model aldıkları karakterler çocukların gelişimleri açısından önem 
taşımaktadır. Bu nedenle yapımcılar bu konuda hassas davranmalı ve çizgi filmler bir 
uzman tarafından kontrol edilmelidir. 

 Aileler çocukların izledikleri çizgi filmleri denetlemeli, çocuklarını Kardeşim Ozi gibi 
değerler bakımından zengin çizgi filmleri izlemeye yönlendirmelidir. 

 Değerler eğitiminde çizgi filmlerden daha aktif şekilde yararlanmak için daha fazla 
çalışmalar yapılmalıdır.  

 Farklı çizgi filmler değerler açısından incelenebilir, değerlere ilişkin daha kapsamlı 
çalışmalar yapılabilir. 
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ÖZET 

Çocukluktaki istismar ve ihmal deneyimleri, yaşam boyu hastalık, ölüm ve hemen hemen tüm 
psikopatoloji biçimleriyle yakından ilişkilidir. Ayrıca, çocukluk çağı travması öyküsü olan 
bireylerin olmayanlara göre ruhsal bozukluklarının daha şiddetli, komorbidite düzeyinin daha 
yüksek olduğu ve tedaviye yanıtlarının ise daha olumsuz olduğu belirtilmektedir. İstismar 
ve/veya ihmal yaşamış bireylerde risk faktörlerinin ve koruyucu faktörlerin belirlenmesi, bu 
yüksek riskli gruba yönelik önleme ve erken müdahale çabalarını desteklemede hayati öneme 
sahiptir. Bireylerin strese tepki olarak duygularla başa çıkma ve bunları düzenleme yolları 
önceden var olan riske karşı tampon oluşturabilirken, bu süreçlerdeki eksiklikler riski artırma 
potansiyeline sahiptir. Ruhsal sorunların gelişimini önlemek adına stresli yaşam 
deneyimlerinden tamamen uzak kalınamayacağı düşünüldüğünde, bireylerin 
strese tepki verme biçimleri ön plana çıkmaktadır. Strese karşı verilen uyumlu tepkiler risk 
faktörlerine karşı tampon oluşturma veya risk düzeyini artırma potansiyeline sahiptir. Duygu 
düzenleme stratejilerinin iletişim, model alma, destek ve sıcaklık ifadeleri gibi bakım verenler 
ve çocuklar arasındaki kişilerarası etkileşimler yoluyla öğrenildiği öne sürülmektedir. Bu 
nedenle, erken yaşta istismar ve/veya ihmal mağduru bireylerin duygu düzenleme 
becerilerinin aileleri tarafından olumsuz yönde etkilendiği bilinmektedir. Dolayısıyla, 
çocukluk çağı travmaları çocukların stresli deneyimlere nasıl uygun şekilde yanıt verecekleri 
konusunda girdi eksikliğine yol açarken aynı zamanda gelişimsel kapasitelerinin çok ötesinde 
stresle karşı karşıya kalmalarına neden olabilir. Çocukluk çağı travmalarını maruz kalan 
bireyler yalnızca optimal duygu düzenleme stratejilerini edinememekle kalmaz aynı zamanda 
kaçınma, inkar, aşırı iyimserlik veya duygusal bastırma gibi etkili olmayan duygu düzenleme 
becerilerinin gelişmesine de yol açabilir. Kısa vadede uyuma yönelik olan bu tür duygu 
düzenleme becerileri uzun süreli ve yineleyici biçimde kullanıldığında çeşitli ruhsal 
sorunların gelişimiyle sonuçlanabilir. Bu nedenle,  literatürdeki genel görüş çocukluk çağı 
travmalarının zayıf duygu düzenleme becerileriyle ile bağlantılı olduğu ve bunun da ruhsal ve 
fiziksel sorunlara yol açtığı yönündedir. Dolayısıyla bu derlemede çocukluk çağı travmaları, 
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duygu düzenleme beceriler ve ruhsal sorunlar arasındaki ilişkilerin literatür doğrultusunda 
incelenmesi amaçlanmıştır. Çocukluk çağı travmalarını veya bu travmaların etkilerini 
hafifletmeyi amaçlayan müdahale programları değiştirilebilir bir faktör olarak duygu 
düzenleme becerilerini de kapsamına almalıdır. 

Anahtar kelimeler: İhmal, İstismar, Duygu Düzenleme, Ruhsal Sorun, Psikopatoloji. 

ABSTRACT 

Childhood experiences of abuse and neglect are closely associated with lifelong illness, death, 
and almost all forms of psychopathology. In addition, it is stated that individuals with a 
history of childhood trauma have more severe mental disorders, higher comorbidity levels, 
and have a more negative response to treatment than those without. Identifying risk factors 
and protective factors in individuals who have experienced abuse and/or neglect is vital in 
supporting prevention and early intervention efforts for this high-risk group. While the ways 
in which individuals cope with and regulate emotions in response to stress can buffer against 
pre-existing risk, deficiencies in these processes have the potential to increase risk. 
Considering that it is not possible to stay away from stressful life experiences in order to 
prevent the development of mental problems, the way individuals react to stress comes to the 
fore. Adaptive responses to stress have the potential to buffer or increase risk factors. It has 
been suggested that emotion regulation strategies are learned through interpersonal 
interactions between caregivers and children, such as communication, modeling, expressions 
of support and warmth. For this reason, it is known that the emotion regulation skills of 
individuals who are victims of abuse and/or neglect at an early age are negatively affected by 
their families. Thus, childhood traumas may cause children to lack input on how to respond 
appropriately to stressful experiences, while at the same time facing stress far beyond their 
developmental capacity. Individuals exposed to childhood traumas may not only fail to 
acquire optimal emotion regulation strategies, but may also lead to the development of 
ineffective emotion regulation skills such as avoidance, denial, excessive optimism, or 
emotional suppression. Such emotion regulation skills, which are for adaptation in the short 
term, may result in the development of various mental problems when used in a long-term and 
repetitive manner. Therefore, the general view in the literature is that childhood traumas are 
associated with poor emotion regulation skills, which leads to mental and physical problems. 
Therefore, in this review, it is aimed to examine the relationships between childhood traumas, 
emotion regulation skills and mental problems in line with the literature. Intervention 
programs aiming to alleviate childhood traumas or the effects of these traumas should also 
include emotion regulation skills as a modifiable factor. 

Keywords: Neglect, Abuse, Emotion Regulation, Mental Problem, Psychopathology. 
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GİRİŞ 

Çocukluktaki istismar ve ihmal deneyimleri, yaşam boyu hastalık, ölüm ve hemen hemen tüm 
psikopatoloji biçimleriyle yakından ilişkilidir. Ayrıca, çocukluk çağı travması öyküsü olan 
bireylerin olmayanlara göre ruhsal bozukluklarının daha şiddetli, komorbidite düzeyinin daha 
yüksek olduğu ve tedaviye yanıtlarının ise daha olumsuz olduğu belirtilmektedir (King ve 
ark., 2020; Lyyssenko ve ark. 2018). İstismar ve/veya ihmal yaşamış bireylerde risk 
faktörlerinin ve koruyucu faktörlerin belirlenmesi, bu yüksek riskli gruba yönelik önleme ve 
erken müdahale çabalarını desteklemede hayati öneme sahiptir. Bireylerin strese tepki olarak 
duygularla başa çıkma ve bunları düzenleme yolları önceden var olan riske karşı tampon 
oluşturabilirken, bu süreçlerdeki eksiklikler riski artırma potansiyeline sahiptir. Ruhsal 
sorunların gelişimini önlemek adına stresli yaşam deneyimlerinden tamamen uzak 
kalınamayacağı düşünüldüğünde, bireylerin strese tepki verme biçimleri ön plana 
çıkmaktadır. 

ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMALARI 

“Çocuk istismarı veya çocuğa yönelik kötü muamele, sorumluluk, güven ya da güç ilişkisi 
bağlamında çocuğun sağlığına, yaşamına, gelişimine veya itibarına aktüel veya potansiyel 
olarak zarar verebilecek her türlü fiziksel ve / veya duygusal kötü muamele, cinsel istismar, 
ihmal veya ihmalkar davranışı, ticari amaçlı ya da diğer sömürü türlerini içermektedir (Dünya 
Sağlık Örgütü, 2006).” Bu doğrultuda literatürde beş ayrı ihmal ve istismar türü 
tanımlanmaktadır. Bunlar aşağıda tanımlanmıştır: 

“Amerikan Psikiyatri Birliği’ne (2013) göre ise fiziksel ihmal çocuğun ebeveyni veya bakıcısı 
tarafından, yaşına uygun temel fiziksel ihtiyaçlardan yoksun bırakan ve bu nedenle çocuğa 
fiziksel zarar veren veya fiziksel zararla sonuçlanma potansiyeli olan, doğrulanmış veya 
şüphelenilen eylem veya ihmalleri tanımlar (Amerikan Psikiyatri Birliği [APB] 2013).” 

“APB’ye (2013) göre duygusal ihmal çocuğun ebeveyni veya bakıcısı tarafından, yaşına 
uygun temel ihtiyaçlardan yoksun bırakan ve bu nedenle çocuğa psikolojik zarar veren veya 
psikolojik zararla sonuçlanma potansiyeli olan, doğrulanmış veya şüphelenilen eylem veya 
ihmalleri tanımlar. Terk etme, uygun denetim eksikliği, gerekli duygusal veya psikolojik 
ihtiyaçlara cevap vermeme gibi durumları kapsar (APB, 2013).” 

“APB’ne (2013) göre fiziksel istismar çocuğa zarar vermek isteyip istemediğine 
bakılmaksızın bir çocuğa ebeveyn, bakıcı veya çocuktan sorumlu olan başka bir kişi 
tarafından kazara olmayan fiziksel yaralanma davranış ya da yaralanmalar olarak 
tanımlanmaktadır (APB 2013). Kapsamında delme, dayak, tekmeleme, ısırma, sarsma, 
fırlatma, bıçaklama, boğulma, vurma (el, sopa, kayış veya başka bir nesne ile), yanma gibi 
davranışların yanı sıra küçük morluklar, ciddi kırıklar gibi yaralanmalar ve ölümü içerir 
(APB; 2013).” 

“APB’ye (2013) göre duygusal istismar, çocuğun ebeveyni veya bakıcısı tarafından çocuğa 
önemli psikolojik zarar vermeyle sonuçlanan veya sonuçlanma ihtimali olan, tesadüfi 
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olmayan sözlü veya sembolik eylemleri içerir. Azarlama, küçük düşürme, tehdit etme, 
çocuğun umursadığı kişilere veya şeylere zarar verme/terk etme, çocuğun kollarını veya 
bacaklarını birbirine bağlama, bir çocuğu mobilyaya veya başka bir nesneye bağlama, çocuğu 
küçük bir kapalı alana (örneğin, bir dolaba) hapsetme, çocuğu günah keçisi yapma, çocuğu 
kendine acı çektirmeye zorlama, çocuğu aşırı derecede disipline etme gibi durumları kapsar 
(APB, 2013).” 

“APB’ye (2013) göre, bir ebeveyn, bakıcı veya çocuktan sorumlu olan başka bir kişi veya 
diğer insanlar tarafından cinsel tatmin sağlamak amacıyla bir çocuğu kullanmayı içeren her 
türlü cinsel eylemi tanımlar. Çocuğun cinsel organlarını okşama, penetrasyon, ensest, tecavüz, 
sodomi, temassız sömürü, zorlama, kandırma, ayartma, tehdit etme, çocuğu başkalarının 
memnuniyeti için eylemlere katılmaya zorlama gibi durumları içerir (APB, 2013).”  

Çocukluk döneminde yaşanan travmaların ruh sağlığı üzerinde kısa ve uzun vadeli önemli 
olumsuz sonuçları vardır. Neredeyse tüm ruhsal bozukluklar açısından çocukluk çağı 
travmalarının önemli bir risk faktörü olduğu gösterilmiştir (King ve ark., 2020; Lyyssenko ve 
ark. 2018). 

DUYGU DÜZENLEME BECERİLERİ 

Duygu düzenleme becerilerinin psikopatolojiyi açıklamadaki rolü giderek daha 
araştırılmaktadır (Mennin ve Farach, 2007). Anksiyete bozuklukları, depresyon, yeme 
bozuklukları ve alkolle ilişkili bozukluklar gibi pek çok psikiyatrik bozukluğun duygu 
düzenleme becerilerindeki eksikliklerle ilişkili olduğu öne sürülmektedir (Watson, 2005; 
Mennin ve ark., 2007; Sher ve Grekin, 2007). Günlük olaylara karşı duygusal tepkilerini etkili 
bir şekilde yönetemeyen bireylerin, depresyon veya anksiyete yaşama olasılıklarının daha 
fazla olduğunu gösteren farklı çalışmalar mevcuttur (Mennin ve ark., 2007; Nolen-Hoeksema, 
Wisco ve Lyubomirsky, 2008). Benzer şekilde duygu düzenleme becerilerindeki eksikliklerin 
yeme bozuklukları (Fairburn ve ark., 1995) ve alkol kötüye kullanımıyla (Sher ve Grekin, 
2007) sonuçlanabileceği de bildirilmektedir. 

Duygu düzenleme, bireylerin çevresel taleplere uygun şekilde yanıt vermek için duygularını 
bilinçli ve bilinçsiz olarak değiştirdikleri süreçler (Bargh ve Williams, 2007) olarak 
kavramsallaştırılmıştır (Campbell-Sills ve Barlow, 2007). Bireyler, duygusal deneyimlerinin 
veya duygu uyandıran olayın büyüklüğünü ve/veya türünü değiştirmek için düzenleyici 
stratejiler kullanır (Diamond ve Aspinwall, 2003; Gross, 1998). Duygu düzenleme süreci, 
duygu üretme sürecinden farklı olarak kavramsallaştırılmıştır (Gross ve Thompson, 2007), 
ancak bu iki süreç arasındaki ayrım hala net değildir (Campos, Frankel ve Camras, 2004). 
Duygularını etkili şekilde düzenleyebilen bireylerin düzenleyemeyenlere göre fiziksel ve 
ruhsal olarak daha sağlıklı olduğu, kişilerarası ilişkilerinin niteliğinin ve akademik ve iş 
performansının daha yüksek olduğu belirtilmektedir (Brackett ve Salovey, 2004; John ve 
Gross, 2004). Tersine, duygu düzenleme ile ilgili zorluklar ruhsal bozukluklarla 
ilişkilendirilmiştir (Mennin ve Farach, 2007).  
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UYARLANABİLİR VE UYUMSUZ DUYGU DÜZENLEME STRATEJİLERİ 

Farklı teorik modeller, uyarlanabilir veya uyumsuz olarak farklı duygu düzenleme 
stratejilerini tanımlamıştır.  Bunlardan ikisi çeşitli bağlamlarda uyarlanabilir olduğu 
düşünülen yeniden değerlendirme ve problem çözmedir. Yeniden değerlendirme, stresi 
azaltmanın bir yolu olarak stresli bir durum hakkında olumlu yorumlar veya bakış açıları 
üretmeyi içerir (Gross, 1998). Birkaç modele göre (Beck, 1976; Salkovskis, 1998) depresyon 
ve anksiyetenin merkezinde uyumsuz değerlendirme süreçlerinin olduğu düşünülür ve bu 
nedenle depresyon ve anksiyete için bilişsel-davranışçı terapiler, yeniden değerlendirme 
becerilerini öğretmeye odaklanır (Beck, Rush, Shaw ve Emery, 1979). Gross'un (1998) etkili 
duygu düzenleme modeli, yeniden değerlendirmeyi, duygu uyandıran uyaranlara olumlu 
duygusal ve fiziksel tepkilerle sonuçlanan bir strateji olarak tanımlar. Problem çözme 
yaklaşımları, stresli bir durumu değiştirmeye veya sonuçlarını kontrol altına almaya yönelik 
bilinçli girişimlerdir. Problem çözme tepkileri doğrudan duyguları düzenlemeye yönelik 
girişimler olmasa da stres faktörlerini değiştirerek veya ortadan kaldırarak duygu düzenleme 
becerileri üzerinde olumlu etki gösterebilir (Gross, 1998).  

Öte yandan, bastırma ve kaçınma gibi maladaptif duygu düzenleme stratejileri uzun süredir 
çeşitli stresörlere uyumsuz tepkiler (depresyon ve anksiyete) ve uyumsuz davranışlar 
(özellikle madde kötüye kullanımı) için risk faktörleri olarak görülmüştür (Carver ve ark., 
1989; Folkman ve Lazarus, 1980). Psikopatolojide çeşitli bastırma ve kaçınma biçimleri 
ortaya konulmuştur. Gross'un modeli (1998), öncelikle duygusal ifadenin bastırılmasına 
odaklanır ve dışavurumcu bastırmanın kısa vadede duygunun dışa dönük ifadesini ve 
muhtemelen öznel duygu deneyimini azaltabilmesine rağmen, uzun vadede duyguyu ve 
fizyolojik uyarılmayı azaltmada daha az etkili olacağını savunur. (Gross, 1998; Gross & 
Thompson, 2007; John & Gross, 2004). Kaçınma, davranışsal alanda da 
kavramsallaştırılmıştır. Mowrer'in (1947) iki aşamalı korku teorisi, korkunun klasik 
koşullanma yoluyla kazanıldığını ve bireylerin korkulan uyarandan kaçındıkça durumun 
ortadan kalkmayacağını, dolayısıyla korkunun edimsel koşullanma yoluyla sürdürüldüğünü 
öne sürer. Bu model daha çok kaygı bozukluklarını açıklamada kullanılmıştır (Barlow, 
Craske, Cerny ve Klosko, 1989).  

ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMALARI, DUYGU DÜZENLEME BECERİLERİ VE 
RUHSAL SORUNLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER 

Aileler, gelişim sırasında stres, başa çıkma ve duygu düzenlemenin en güçlü ve göze çarpan 
bağlamlarından birini sağlayarak, kötü muamele gören gençleri uyarlanabilir öz-düzenleme 
stratejileri edinme konusunda dezavantajlı duruma getirebilir. Duygu düzenleme stratejilerinin 
doğrudan iletişim, modelleme ve destek ve sıcaklık ifadeleri dahil olmak üzere bakım verenler 
ve çocuklar arasındaki kişilerarası etkileşimler yoluyla öğrenildiğini öne sürülmektedir 
(Monti, Rudolph ve Abaied, 2014). Bu nedenle erken yaştaki istismar ve/veya ihmal 
mağdurlarının sağlıklı duygu düzenleme becerilerini geliştirme olasılıkları azalmaktadır (Kim 
ve Cicchetti, 2010). Bu nedenle, erken yaşta istismar ve/veya ihmal mağduru bireylerin duygu 
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düzenleme becerilerinin aileleri tarafından olumsuz yönde etkilendiği bilinmektedir. 
Dolayısıyla, çocukluk çağı travmaları çocukların stresli deneyimlere nasıl uygun şekilde yanıt 
verecekleri konusunda girdi eksikliğine yol açarken aynı zamanda gelişimsel kapasitelerinin 
çok ötesinde stresle karşı karşıya kalmalarına neden olabilir. Çocukluk çağı travmalarını 
maruz kalan bireyler yalnızca optimal duygu düzenleme stratejilerini edinememekle kalmaz 
aynı zamanda kaçınma, inkar, aşırı iyimserlik veya duygusal bastırma gibi etkili olmayan 
duygu düzenleme becerilerinin gelişmesine de yol açabilir. Kısa vadede uyuma yönelik olan 
bu tür duygu düzenleme becerileri uzun süreli ve yineleyici biçimde kullanıldığında çeşitli 
ruhsal sorunların gelişimiyle sonuçlanabilir (Abaied ve Rudolph, 2011; Compas ve ark., 
2017).  

SONUÇ 

Literatürdeki güncel çalışmalar çocukluk çağı travmaları ve psikopatoloji arasındaki ilişkide 
duygu düzenleme stratejilerinin aracı rolüne işaret etmektedir (Jennissen, Holl, Mai, Wolff ve 
Barnow, 2016).  Yakın tarihli bir çalışmada kötü muamele gören gençlerin, kötü muamele 
görmeyen akranlarına kıyasla daha fazla geri çekilme yaşadıkları ve antisosyal stratejileri 
kullandıkları ortaya konmuştur. Bu sonuç gençlerin istismar ve ihmal deneyimlerinden 
kaynaklanan öğrenilmiş çaresizliğe ve stresörlerle yüzleşmek yerine kendilerini onlardan 
uzaklaştırma girişimlerine bağlanmıştır (Milojevich, Levine, Cathcart ve Quas, 2018). Kısa 
vadede uyuma yönelik olan bu tür duygu düzenleme becerileri uzun süreli ve yineleyici 
biçimde kullanıldığında çeşitli ruhsal sorunların gelişimiyle sonuçlanabilir. Bu nedenle, 
literatürdeki genel görüş çocukluk çağı travmalarının zayıf duygu düzenleme becerileriyle ile 
bağlantılı olduğu ve bunun da ruhsal ve fiziksel sorunlara yol açtığı yönündedir. 
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Abstract 

Osteoarthritis is a chronic progressive non-systemic disease characterized by structural 
changes in synovial joints and articular cartilage. Stress initiated by an abnormality in any of 
the joint synovial tissues, including articular cartilage, subchondral bone, and ligaments, is 
characterized by subsequent failure of joint damage repair. Osteoarthritis has become one of 
the important public health problems due to the problems in the joint structures and serious 
functional losses due to the disease. While localized joint pain worsens with movement and 
resolves with rest in the early phase of the disease, pain may occur at rest when the disease 
progresses. Load-bearing joints can be "locked" or "loosened" by disorganization within the 
joint as a result of progressive disease. These and similar situations also bring about 
functional losses that occur over time in individuals with osteoarthritis. This study aims to 
examine the functional characteristics of individuals diagnosed with osteoarthritis between the 
ages of 45-80 and to determine their occupational performance and participation levels. 
Canadian Occupational Performance Measurement (COPM) was applied to 60 individuals 
(mean 60.35±4.41 years) to determine their occupational performance and satisfaction levels, 
and the WOMAC knee questionnaire was applied to evaluate the pain, stiffness, and physical 
functions of individuals. A frequency table of the activities expressed in COPM was created. 
The relationship between COPM-Performance and COPM-Satisfaction scores and WOMAC 
scores was examined. The activities that individuals had the most difficulty in doing were 
going up and down stairs independently, cleaning and doing housework, transferring to the 
bathroom and toilet, and praying. Between WOMAC-Pain, WOMAC- Stiffness, and 
WOMAC-Function scores and COPM-Performance scores; there was a strong negative 
correlation between WOMAC-Pain, WOMAC- Stiffness, and COPM-Satisfaction scores 
(p<0.05). Individuals with osteoarthritis have low occupational performance and participation 
levels. It is thought that the widespread use of occupation-based practices and the application 
of joint-energy conservation training in these individuals may be beneficial. 

 

Keywords: osteoarthritis, occupational therapy, function, occupational performance 
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Introduction 

Osteoarthritis is a systemic disease defined as a progressive disease of the synovial joints. 
Osteoarthritis is a chronic progressive non-systemic disease characterized by structural 
changes in synovial joints and articular cartilage (1). It can also be defined as a multifactorial 
disease, characterized by the degeneration of the articular cartilage, together with metabolic, 
genetic, and other affecting factors of unknown etiology (2, 3). 

The prevalence increases with age, it is seen in 13.9% of the population over 25 years old and 
in 33.6% of the population over 65 years old. Stress initiated by an abnormality in any of the 
joint synovial tissues, including articular cartilage, subchondral bone, and ligaments, is 
characterized by subsequent failure of joint damage repair (4). This structural damage causes 
the cartilage and subchondral bone to collapse, resulting in symptoms of pain, stiffness, and 
dysfunction (38). Osteoarthritis is an active process involving both construction and 
destruction reactions. It is manifested initially by abnormal joint tissue metabolism and later 
by anatomical and physiological disorders. Clinically, this cartilage degradation may occur 
with bone repair and osteophyte formation, joint inflammation, pain, and loss of normal joint 
function (5, 6). Various risk factors for osteoarthritis have been described. These can vary as 
personal factors or environmental factors. It is mentioned that factors such as advanced age, 
female gender, smoking and alcohol use, presence of obesity, genetic factors, presence of 
osteoporosis, repetitive work and exposure of the knee joint to cumulative traumas, metabolic 
syndromes, lack of physical activity and muscle weakness, hypermobility are risk factors for 
osteoarthritis (7, 8). 

Determining the course of the disease and its progression rate is very important for the 
treatment process. Some biomarkers are being researched to determine the stage of the 
disease. Imaging technologies appear promising in the assessment of disease progression. 
Combining biochemical and MRI-based biomarkers can offer effective diagnostic and 
prognostic tools for identifying patients with osteoarthritis at high risk of progression (9, 10). 
While there is localized joint pain that worsens with movement and resolves with rest early in 
the disease, there may be a pain at rest as the disease progresses. Load-bearing joints can 
become "locked" or "loosened" by disorganization within the joint as a result of progressive 
disease (11, 12). 

Evidence-based studies in the treatment of osteoarthritis include medical treatments for the 
disease process, rehabilitation, and, where necessary, surgical treatment (13, 14). 

It has been stated that in the treatment of osteoarthritis, it is important to adapt the patient to 
the treatment process and to increase their awareness of the disease and its progression. It has 
been emphasized that the daily activities of individuals should be brought to a level that will 
reduce excessive knee flexion as much as possible and that they should be taught to live with 
osteoarthritis (15, 16). Pain, muscle strength, and joint range of motion may also decrease. In-
hand osteoarthritis, grip weakness, upper extremity dressing problems, antalgic gait in the hip 
and knee, decrease in walking distance, and fatigue are seen (17, 18). 

Lachman et al. (19) explained that although activities of daily living (ADL) are essential and 
critical to independence, the consequences of fear of falling may occur only in more advanced 
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activities that may not be necessary for independent functioning. Those with greater fear of 
falling in one situation tend to have greater fear in other situations as well, and avoiding such 
activities can contribute to a reduced quality of life. Although it usually occurs gradually, 
deterioration in ADL functions is associated with activity limitation and loss of physical 
condition (17). An individual's decreased confidence in balance can hinder mobility and 
reintegration into society, as well as having a physical disability. 

According to the WFOT definition of "Occupation", in Occupational Therapy, occupations 
refer to the daily activities that people do as individuals, in families, and in communities to 
pass time and bring meaning and purpose to life. Occupations include things people need, 
want to do, and are expected to do (20).In the third edition of the MOHO (21), the concept of 
occupational participation was introduced and defined as "engagement in work, play, or 
activities of daily living that are part of one's sociocultural context and that are desirable 
and/or necessary for one's well-being”. Although the physical status and activity levels of 
individuals with osteoarthritis have been examined, the occupational participation levels have 
not been adequately examined. This study aims to examine the functional characteristics of 
individuals diagnosed with osteoarthritis between the ages of 45-80 and to determine their 
occupational performance and participation levels. 

 

Method 

Participants 

Inclusion and exclusion criteria were determined for individuals in the study. The inclusion 
criteria for the study are as follows; 

-Be over 45 years old 

-Be under 80 years old 

The exclusion criteria are: 

-Body Mass Index greater than 30 

-Failure to complete the study for various reasons 

- Not having any cognitive problems 

- Not having any disability that prevents communication (e.g. having a hearing impairment) 

- Not having had any previous surgical operation (e.g. total knee or hip arthroplasty) 

The study was completed with 60 participants (mean 60.35±4.41 years). 

Evaluations 

Canadian Occupational Performance Measure (COPM) was applied to determine their 
occupational performance and satisfaction levels. The most commonly used performance 
evaluation scale among occupational therapists is COPM. This scale evaluates the activity 
priority, activity performance, and activity satisfaction of the individuals. This assessment 
scale is a measure that determines the problems faced by people in the field of activity 
performance. 
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 This scale evaluates the activity preferences of individuals with the performance and 
satisfaction scores given by them. In the first step, individuals are asked to identify self-care, 
daily life, productivity, and leisure activities that they do, want to do, or are restricted from 
doing in their daily routine life. In the second step, individuals assign each of these activities 
an importance value between 0-10 according to the Likert scale (0-Not at all important, 10-
Very important). As a third step, individuals are asked to select at least 1 and at most 5 
activities that are most important to them and to determine a performance and satisfaction 
score between 0-10 according to the Likert scale for each activity. Performance and 
satisfaction scores are obtained by summing the obtained performance and satisfaction scores 
and dividing them by the number of activities that the individual finds important (22). Turkish 
validity and reliability Torpil et al. in 2017 and the internal consistency coefficient was found 
to be 0.9-1 reliable(23). 

WOMAC knee questionnaire was applied to evaluate the pain, stiffness, and physical 
functions of individuals. It is a scale that evaluates the disability associated with these 
conditions in hip and/or knee osteoarthritis. It consists of three parts: pain, stiffness, and 
physical function. It contains a total of 24 items. Items are scored on a Likert scale. The 
degree of pain and strain is indicated by giving points from 0 to 4 on the Likert scale (24). 
Turkish validity and reliability study was conducted(25). 

Data Analysis 

Statistical analysis of the data recorded in the study was performed with the Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS) 24.00 program. Sociodemographic information of 
individuals was recorded. The normal distribution characteristics of all data were examined. 
From the demographic information of the individuals, numerical variables were shown with 
mean and standard deviation values, and categorical variables were shown with ratio values 
and frequency tables. The relationship between COPM-Performance and COPM-Satisfaction 
scores and WOMAC scores was analyzed using the Pearson correlation test. A frequency 
table of activities expressed in COPM was created. 

Findings 

In the study in which 60 participants participated, the mean age of the participants was 
60.35±4.41 years, and 77.5 percent of them were female. 
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Table 1. Demographic characteristics of participants 

 Descriptive    N (%) 

Gender 

 

Female 62 (77.5%) 

Male 18 (22.5%) 

Fall History 
Yes 28 (25.9%) 

No 76 (95%) 

Education 

Illiterate  32 (40%) 

Primary School  45 (56.25%) 

University  3 (3.75%) 

The activities that individuals had the most difficulty in doing were going up and down stairs 
independently, cleaning and doing housework, transferring to the bathroom and toilet, and 
praying. 

 

 

Figure 1. Occupations stated by participants at COPM 

The mean score of COPM-P was 4.37±0.13 and the mean of COPM-S was 3.37±0.13 in the 
specified activities. Between WOMAC-Pain, WOMAC- Stiffness, and WOMAC-Function 
scores and COPM-Performance scores; there was a strong negative correlation between 
WOMAC-Pain, WOMAC- Stiffness, and COPM-Satisfaction scores (p<0.05). 
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Table 1. Correlation between COPM and WOMAC scores 

  

n=60 

                   COPM-P COPM-S 

p r p r 

WOMAC-Pain 0.001*** -0.886** 0.002*** 0.786** 

WOMAC-Stiffness 0.002*** -0.637** 0.001*** 0.837** 

WOMAC-Function 0.002* -0.724** 0.23 0.324** 

*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001; r: Pearson Correlation Coefficient 

 

 

Discussion 

In this study, which aimed to determine the occupational performance and participation levels 
of individuals diagnosed with knee osteoarthritis by examining the functional characteristics, 
it was determined that the individuals' occupational performance and participation levels were 
low. Activities take place in social, physical, cultural, personal, or virtual contexts. The 
quality of activity performance and the experience of each activity vary. Activity performance 
is unique because of the dynamic relationship between individual factors, the contexts in 
which the activity takes place, and the characteristics of the activity (26). It is also necessary 
to question patients' expectations of recovery and what individuals understand by 'activities' 
when defining it. Keilhofner stated that the meaning of activities "depends on an individual's 
acceptance of the importance, safety, worthiness, and purpose of the particular activity" (27). 
For this reason, we need to examine the activity expectations of the patients by taking into 
account the cultural and environmental characteristics of the activity. In this study, individuals 
stated that they mostly wanted to go up and down stairs independently, do cleaning and 
housework, transfer to the bathroom and toilet, and pray. Considering the spiritual and 
cultural values of Turkish society, it can be thought that it is normal for them to express these 
activities. Individuals revealed their performance expectations for activities related to their 
life roles. 

Purposeful activities are a whole and consist of sub-skill levels (28). Patients are told ‘what 
you have difficulty in doing or what you cannot do at the moment, when asked what are the 
important activities for you that you want to do, “to pray to stand, not sitting; getting out of 
bed or getting up from where I'm sitting was encountered. Individuals defined activity steps as 
'activity'. When the activities that individuals expect to recover from are examined, they are 
challenging activities to perform without environmental adaptations or activity adaptations in 
the situation they are in. Activities such as going where knee flexion is used excessively and 
sub-schemas of activities can damage the knee joint. 
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As stated in the MOHO, person, and occupation involve a dynamic process. The universe in 
which a person lives, social and cultural environment, life roles, opportunities, and resources 
to reach activities can change his view of activity (29). For this reason, it is necessary to 
manage the process by defining the person within the framework of activities in defining 
functional status and expectations. 

When the findings of the study are examined, it can be said that individuals with knee 
osteoarthritis have low personal performance and satisfaction levels with occupations. In a 
study examining the activities of daily living in individuals with osteoarthritis, the ADL and 
IADL scale scores of the individuals who were not educated were found to be significantly 
lower than the individuals in other education groups (30). 

In the literature, it has been shown that a high level of education, similar to the one in this 
study, reduces the risk of functional dependence (31, 32). Jagger et al. prospectively examined 
the relationship between education and addiction and found that less than nine years of 
education was associated with a higher probability of addiction. Aydin et al.(32) also 
determined that having a higher education level was associated with a lower level of 
addiction. The education level of the individuals participating in this study was also quite low. 
It can be said that education provides individuals with knowledge about the disease and its 
treatment, thus increasing their control over the disease, and having a positive effect on OA 
risk factors and ADL. It was determined that individuals with osteoarthritis who participated 
in the research conducted by Gümüş &Ünsal (30) were mostly dependent on continence 
(36%) and bathing (9%) activities, and least on movement (1%) and feeding (1%) activities. 
In this study, however, these activities were not expressed by individuals. It is thought that 
questioning occupational performance over ready-made activities with a scale structured for 
individuals will not be distinctive in determining the problems. 

Additionally, there was a relationship between WOMAC-Pain, WOMAC- Stiffness and 
WOMAC-Function scores, and COPM-Performance scores. Participation in   physical   
activity is   an   important contributor to one’s sense of well-being. Reduced physical capacity 
and reduced ability to participate in home and leisure activities can affect an individual's 
independence, ability to socialize, and physical well-being. Decreased frequency of doing 
housework and walking indicates decreased independence and increased isolation. General 
treatment interventions, such as Petrella and Bartha's program, initiated before individuals 
progress to surgery, and indeed before end-stage disease, can improve the patient's ability to 
perform tasks, reduce isolation, potentially delay surgery, and reduce recovery time (33). The 
persistence of symptoms such as pain and stiffness in osteoarthritis negatively affects the 
functional status of individuals. 

Occupational performance and participation levels are low in individuals with osteoarthritis. It 
is thought that the widespread use of occupation-based practices and the application of joint-
energy conservation training in these individuals may be beneficial. 
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Abstract 

During the process of e-learning, students expresses their attitudes towards e-learning. It 

is the purpose of this study that examines the effect of some factors such as perceived system 

quality, perceived e-learning usefulness, self-management of learning and self-efficacy on the 

attitudes of students towards e-learning. The research was conducted among 300 students from a 

university in Vietnam. The results of the research show that students’ perceived system quality 

have no effect on their attitudes towards e-learning while their perceived e-learning usefulness, 

self-management of learning and self-efficacy positively impact their attitude towards e-learning. 

It is recommended that if each of the factors including the perceived e-learning usefulness, self-

management of learning and self-efficacy of the students is enhanced, their attitudes towards e-

learning would be more positive.  

Key words: attitude towards e-learning, perceived system quality, perceived e-learning 

usefulness, self-management of learning, self-efficacy. 

 

Introduction 

Attitudes are one of the most essential factors influencing human behaviors. Individual 

attitudes impact their actions and emotional reactions (Dimitrov, 2006; DeVellis, 2016).  

Student attitudes towards learning are important factors in the process of learning because 

they express levels of the implementation of student learning objectives. Attitudes towards learning 

influence learners' levels of goal setting, problem solving abilities, ideas about learning, inner and 

external motives, and all academic results (Şen, 2013). 

According to Xu and Wang, Electronic Learning (E-learning) is described as an 

educational process that provides online learners with access to a wide range of resources - 
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teachers, other learners, and information such as readings and exercises - regardless of location or 

time (Xu and Wang, 2011). 

The attitude of a student towards e-learning is a complete attribute of his/her personality, 

which is the factor that creates his/her self-discipline and active learning (or vice versa).  

System quality reflects some ability of meeting the user expectations such as ease of 

using, availability, friendliness, usability, response time (Guimaraes et al., 2006). According to 

Liaw (2008), e-learning system quality impacts students’ perceived satisfaction with e-learning. 

Thus, it is plausible to assume that students with high perceived system quality may have more 

positive attitudes towards e-learning than those who with low perceived system quality.  

As stated by  Davis (1989),  perceived  usefulness refers to someone’s belief  that  the  use  

of  information  technology can supply benefits for its users. When studying e-learning system 

environment Arbaugh (2000) found that perceived  usefulness  can improve  students’  attitude 

towards  their e-learning course.  

Wang et al. (2009) defined self-management of learning as “the extent to which an 

individual feels he or she is self-disciplined and can engage in autonomous learning”. It implies 

that if students have high self-management of learning, they can have more positive attitudes 

towards e-learning. 

According to Bandura (1997), self-efficacy is defined as an individual's belief that he/she has 

ability of executing behaviors necessary to achieve a specific goal. When conducting a study in a 

context of e-learning, Um (2021) considered self-efficacy as a learner’s belief that his or her 

performance can be improved  through achievement-related behavior. Chu and Chu (2010) found 

that a high degree of perceived self-efficacy  is likely to improve attitudes toward learning 

environments.  

 

Research hypothesis 

Based on the above discussion, the following hypotheses are proposed: 

H1: Perceived system quality positively impacts student attitude towards e-learning. 

H2: Perceived e-learning usefulness positively impacts student attitude towards e-learning. 

H3: Self-management of learning positively impacts student attitude towards e-learning. 
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H4: Self-efficacy positively impacts student attitude towards e-learning. 

 

Method 

Participants 

The research was conducted among 300 students from a university in Vietnam, who are 

taking part in e-learning sessions. 

Measures  

There are 5 scales used in this study, including: 

Attitude towards E-learning Scale (16 items) 

Perceived system quality scale (5 items) 

Perceived e-learning usefulness scale (3 items) 

Self-management of learning scale (4 items) 

Self-efficacy scale (3 items) 

Each scale rates a 7-point Likert scale running from (1=Strongly disagree, to 7= Strongly 

agree). Cronbach's alpha is used to assess the reliability of the research instrument. According to 

Nunnally and Bernstein (1994), if Cronbach’s alpha is greater than 0.6, it implies the scale is 

reliable. Table 1 shows that Cronbach's alpha reliability of each scale is greater than 0.7, which 

indicates acceptable internal consistency. 
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Table 1. The scales utilized in the research 

Scales Items 

Attitude towards 

E-learning Scale 

(Pham, 2022) 

Cronbach’s Alpha = 
0.736 

1. E-learning helps improve students' information technology skills 

2. When taking part in E-learning courses, students can be 
proactive about their schedule and arrange their own timetable 
reasonably 

3. E-learning helps limit face-to-face contact, ensuring the 
principles of Covid 19 epidemic prevention 

4. E-learning helps students prepare necessary skills for the 
working process in Industry 4.0 

5. When taking part in E-learning courses, students easily find, 
search and exploit knowledge resources on digital platforms 

6. I looked forward to each e-learning lesson 

7. I felt excited while taking part in E-learning lessons 

8. I was satisfied with the textbooks, lectures, learning materials 
provided on the E-learning system of my University 

9. I was satisfied with the teaching methods of the lecturers when 
taking part in E-learning courses at my University 

10. I want to take part in more e-learning courses of my University 

11. I prepared well before each e-learning lesson 

12. When taking part in e-learning lessons, I paid attention to the 
lectures and gave impassioned statements 

13. I actively performed the team-based learning tasks assigned by 
the lecturers when I took part in e-learning lessons 

14. I created learning teams on my own outside the e-learning 
classrooms to solve my study tasks 

15. I actively searched and exploited more reference materials for 
e-learning lessons 

16. I actively contacted the lecturers to pose questions about the e-
learning lessons 
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Perceived system quality 

(Freeze, Alshare, Lane, 
& Wen, 2010) 

Cronbach’s Alpha = 
0.743 

1. The system is always available 

2. The system is user friendly 

3. The system provides interaction between users and the system 

4. The system has attractive features that appeal to users 

5. The system provides high-speed information access  

Perceived e-learning 
usefulness (Liaw, 2008) 

Cronbach’s Alpha = 
0.851 

1. I believe e-learning contents are informative 

2. I believe e-learning is a useful learning tool 

3. I believe e-learning contents are useful 

Self-management of 
learning (Richardson & 

Price, 2003) 

Cronbach’s Alpha = 
0.845 

1. When it comes to learning and studying, I am a self-directed 
person 

2. In my studies, I am self – disciplined and find it easy to set aside 
reading and homework time 

3. I am able to manage my study time effectively and easily 
complete assignments on time 

4. In my studies, I set goals and have a high degree of initiative 

Self-efficacy (Liaw, 2008) 

Cronbach’s Alpha = 
0.879 

1. I feel confident using the e-learning systems 

2. I feel confident operating e-learning functions 

3. I feel confident using online learning contents 

 

The simple linear regression is used to examine: 

The effect of perceived system quality on student attitudes towards e-learning. 

The effect of perceived e-learning usefulness on student attitudes towards e-learning. 

The effect of self-management of learning scale on student attitudes towards e-learning. 

The effect of self-efficacy on student attitudes towards e-learning. 
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Results 

Table 2. Results of simple linear regression 

 Attitude towards e-learning 

R B R2 

Perceived system quality 0.097   

Perceived e-learning usefulness 0.743** 0.58 0.63** 

Self-management of learning 0.571** 0.47 0.49** 

Self-efficacy 0.625** 0.51 0.56** 

Note: ** p<0.001 

 

The result of checking the effect of students’ perceived system quality on their attitudes 

towards e-learning is shown in Table 2. The R value of 0.097 with a p-value greater than 0.05 

indicates that there is no correlation between students’ perceived system quality and their 

attitudes towards e-learning.  

Table 2 also shows the result of checking the effect of students’ perceived e-learning 

usefulness on their attitudes towards e-learning. The R value of 0.743 indicates a strong 

correlation between students’ perceived e-learning usefulness and their attitudes towards e-

learning. The coefficient value B of perceived e-learning usefulness is 0.58 with a p-value less 

than 0.01, meaning that students’ perceived e-learning usefulness has significant effects on their 

attitudes towards e-learning. The perceived e-learning usefulness coefficient is positive, meaning 

that if the perceived e-learning usefulness of the students is raised, their attitudes towards e-

learning are getting more possitive. The R2 value of 0.63  indicates 63 % of the total variation in 

student attitudes towards e-learning can be explained by the variation of perceived e-learning 

usefulness. 

The result of checking the effect of students’ self-management of learning on their 

attitudes towards e-learning is provided in Table 2. The R value of 0.571 indicates a high degree 

of correlation between students’ self-management of learning and their attitudes towards e-

learning. The coefficient value B of self-management of learning is 0.47 with a p-value less than 

0.01, meaning that students’ self-management of learning has significant effects on their attitudes 

towards e-learning. The self-management of learning coefficient is positive, meaning that if 
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students’ self-management of learning is raised, their attitudes towards e-learning are getting 

more possitive. The R2 value of 0.49  indicates 49% of the total variation in student attitudes 

towards e-learning can be explained by the variation of their self-management of learning. 

The result of checking the effect of students’ self-efficacy on their attitudes towards e-

learning is shown in Table 2. The R value of 0.625 indicates a high degree of correlation between 

students’ self-efficacy and their attitudes towards e-learning. The coefficient value B of self-

efficacy is 0.51 with a p-value less than 0.01, meaning that students’ self-efficacy has significant 

effects on their attitudes towards e-learning. The self-efficacy coefficient is positive, meaning 

that students’ attitudes towards e-learning are getting more possitive if their self-efficacy is 

raised. The R2 value of 0.56 indicates 56% of the total variation in student attitudes towards e-

learning can be explained by the variation of their self-efficacy. 

Discussion & Conclusion 

Table 3 summarizes the results of the hypothesis testing in this study. 

Table 3. Hypothesis testing 

Hypothesis Decision 

H1: Perceived system quality positively impacts student attitude 

towards e-learning. 
Not supported  

H2: Perceived e-learning usefulness positively impacts student 

attitude towards e-learning. 
Supported 

H3: Self-management of learning positively impacts student attitude 

towards e-learning. 
Supported 

H4: Self-efficacy positively impacts student attitude towards e-

learning. 
Supported 

 

While the research by Guimaraes et al., (2006) suggests  that students’ perceived system 

quality positively contributes to their higher satisfaction with e-learning and higher use, this study 

is consistent with research findings of Um (2021) that students’ perceived system quality does 

not correlate with their attitudes towards e-learning. Therefore, it is necessary to conduct more 

research to examine the relationship between these variables. 
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A positive effect of students’ perceived e-learning usefulness on their attitude towards e-

learning is found in this current study, which is supported by Um (2021). Thus, universities had 

better help the students be aware of the usefulness of e-learning in their studying process because 

the more students perceive how useful e-learning courses are, the more positively they participate 

in e-learning sessions. 

The research results suggest that students’ self-management of learning has a positive 

effect on their attitude towards e-learning. This finding is in accordance with Um (2021). Rashid 

and Asghar (2016) showed that self-management of learning is a key predictor of learning 

success. Therefore, instructors as well as lecturers should encourage students to manage their 

own e-learning. 

This study confirms previous studies, which document that students tends to express more 

possitive attitudes towards e-learning when they have a higher degree of perceived self-efficacy 

(Chu & Chu (2010); Um, (2021)). It is recommended that instructors give students opportunities 

to perform well in e-learning sessions so that they can enhance their sense of self-efficacy. 

Accordingly, it is possible for the students with high perceived self-efficacy to have positive 

attitudes towards e-learning. 
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ABSTRACT 

Siro-spun yarn technology could be counted as one of the pioneering alternative spinning 
technology that derived from the conventional system.  In siro-spun technology, without the need 
of changing maim machine production parts, one more roving is added to the drafting zone with 
the delivery cylinder and roving funnel. This study explores the effect of roving spaces 
controlled by the delivery cylinder on the yarn properties. For this purpose, four different roving 
spaces were set as 3 mm, 6mm, 9 mm, and 12 mm for the yarn production. The physical, 
mechanical and structural properties of yarns were measured and results were analyzed at 95% 
of confidence level. Results showed that increasing roving spaces resulted in better yarn 
hairiness (H) and unevenness values (% CVm). It should also be stated that major differences 
were found between the roving spaces 3 mm and 6 mm and greater distances. For the breaking 
strength values, the highest results were obtained for the yarn that was produced at 12 mm roving 
space. For the imperfection values, there are no statistically significant differences were found 
for the roving spaces. Since roving spaces affect the tension on the fiber in the spinning triangle, 
a suitable roving space according to the fiber length and yarn production parameters display a 
crucial role in the yarn properties. 

Keywords: siro-spun yarn, alternative spinning technology, roving space, yarn technology 

 

1. INTRODUCTION 
 

Siro-spun technology is one of the most widely used spinning technology that is derived from 
conventional spinning. After the first introduction in 1970s for wool yarn production [1] and 
commercialized in 1980s for staple yarn production [2], siro-spun found a place between 
commercially used spinning technologies. In the siro-spun yarn technology, one additional 
roving fed into the drafting zone with the guide of the roving funnel and delivery cylinder. Two 
separate rovings leave drafting system simultaneously and each of the rovings is plied for a 
single yarn structure and than twisted for plied yarn structure [2]. With the benefit of eliminating 
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doubling and twisting machines from the production process of plied yarn structure, siro-spun 
yarns become a competitive product to the two-plied yarn structures [3]. 

 
The increasing popularity of siro-spun yarn amongst the yarn manufacturers is also reflected 

as a research topic. There has been an outbreak in the studies about siro-spun yarns. Emmanuel 
and Plate [4] and Cheng and Sun [5] investigated the structure of spinning triangles in siro-spun 
yarn. Gowda et al. [6] and Gokarneshan et al. [7] studied the effects of roving spaces on the siro-
spun yarns. In the studies that compared siro-spun yarns and single-plied yarns revealed that 
siro-spun yarns displayed better evenness and hairiness properties [8,9]. Since siro-spun yarns 
are structurally similar to two-plied yarns, studies comparing both yarn types have also been 
available in the literature. Yildiz and Kilic [10], Fidan and Kireççi [11], Sharma et al.[12] 
compared the properties of siro-spun yarns and two-plied yarns. It was pointed out that siro-spun 
yarns display yarn properties in a commercially acceptable range compared to the two-plied 
yarns. However, it would be beneficial to consider that controlling the breakage of each roving is 
still a challenging problem for siro-spun yarn production. 

 
In this study, cotton siro-spun yarns were produced at four different roving spaces in order to 

investigate roving spaces on the yarn properties. The physical and mechanical properties of the 
yarns were measured and statistically analyzed at 95 % of confidence level. 

 
2. MATERIALS AND METHODS 

 
All of yarn types produced from cotton with the yarn count Ne 60/2. Twist multplier of yarns 

is αe=3.97. Roving preparing process are sam for all rovings. 
 
In order to produce siro-spun yarns at differetn roving spaces, delivery cylinders were used to 

adjust roving spaces. Four different roving spaces were set as 3 mm, 6mm, 9 mm  and 12mm. 
Figure 1 illustrates the siros-spun yarn production for different roving spaces.  

 

 
Figure 1. Siros-spun yarn production for different roving spaces 

 
Phsycal properties of yarns such as hairiness, unevenness, imperfections, diameter, density, 

and roundness values of yarns were measured with USTER Tester 6 S800 at 400 m/min 
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production speed and for 2.5 minutes. Breaking force and breaking elongation values of yarns 
were measured with Uster Tensorapid 4 in 400 m/min test speed and 500 mm gauge length. 
Results were statistically cmpared with IBM SPSS 24 software at 9 5% confidence level. 

 
3. RESULTS AND DISCUSSIONS 

 
The most obvious visually observed difference during the production of siro-spun yarns for 

different roving spaces is the structural changes on the spinning triangle. Spinning triangle 
occurs between the front cylinder and yarn formation point and besides the other parameters 
affecting roving tension, it is highly dependent on the roving space for multicomponent yarn 
production. Feeding two individual rovings simultaneously to the drafting zone and both of the 
components join the single yarn structure in siro-spun spinning, greater roving spaces result in a 
greater spining triangle structure. Hence the structure of this triangle influence the tension on the 
rovings, and differences in the yarn properties are observed. Figure 2 illustrates the differetn 
structures of spinning triangle for different roving spaces. 

 

 
Figure 2. Structures of spinning triangles for different roving spaces 

 
The mean values of yarn properties are given in Table 1. In addition, ANOVA results for the 

yarn properties are given in Table 2. From Table 2, it is seen that except from imperfection 
values, statistically significant differences were obtained for each yarn types.  
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Table 1. Yarn properties 

Rovi
ng 
Spa
ce 

%CV
m 

Thin 
Places 
(-
%50/k
m) 

Thick 
Places 
(+%50/k
m) 

Neps 
(+%2
00/k
m) 

H sh Densit

CV
2D 
8m
m 

Roundn
ess 

Diame
ter 

Break
ing 
Stren
gth 
(cN) 

Breaki
ng 
Elonga
tion 
(%) 

3 
mm 

11.6
1 0.00 16.00 12.00 5.7

4 
1.4
3 

0.5
4 

9.2
0 0.86 0.26 469.

78 
6.86
9 

6 
mm 

10.5
3 2.00 6.00 2.00 5.4

8 
1.1
8 

0.5
3 

8.1
3 0.85 0.27 457.

57 6.33 

9 
mm 

10.8
6 0.00 8.00 10.00 5.3

8 
1.1
5 

0.5
2 

8.8
3 0.84 0.27 460 5.92

3 
12 
mm 

10.5
34 0 10 6 5.4

7 
1.1
6 

0.5
28 

8.2
64 0.858 0.266

4 
488.
25 

6.77
8 

Table 2. ANOVA results for yarn properties 

Variables 
Type III 
Sum of 
Squares 

df Mean 
Square F Sig. 

%CVm 4.317 3 1.439 44.327 0.000 
Thin Places (-%50/km 15.000 3 5.000 1.000 0.418 

Thick Places (+%50/km) 280.00 3 93.333 .868 0.478 
Neps (+%200/km) 295.000 3 98.333 1.457 0.264 

H 0.337 3 0.112 32.991 0.000 
sh 0.259 3 0.086 18.241 0.000 

Density 0.001 3 0.000 7.125 0.003 
CV2D 8mm 3.531 3 1.177 116.122 0.000 
Roundness 0.001 3 0.000 33.833 0.000 
Diameter 0.0626 3 0.02087 12.097 0.000 

Breaking Strength (cN) 5827.758 3 1942.586 3.016 0.042 
Breaking Elongation (%) 5.728 3 1.909 28.857 0.000 

 

In addition to the ANOVA table, 95% of the confidence interval graph for unevenness, 
hairiness and breaking strength and breaking elongation vaşues of the yarns were given Figure 3-
5, respectively. From Figure 3 it is seen that greater roving spaces than 3mm improved 
unevenness values of the yarns and differences between 3 mm and greater spaces are statistically 
significant. 6 mm of roving spaces and growing distances resulted in similar unevenness values. 
Similar results were obtained for the hairiness values. Siro-spun yarns that are produced in 3 mm 
of roving spaces have greater hairiness values and yarns produced in 6 mm and more roving 
spaces display better hairiness values.  
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Figure 3. 95% confidence interval graphs for unevenness values of siro-spun yarns 

 

  
Figure 4. 95% confidence interval graphs for hairiness values of siro-spun yarns 

From Figure 5, it is seen that the biggest breaking strength value was measured for 12 mm of 
roving spaces. differences for breaking strength values of the yarns were not statistically 
significant for roving spaces between 3-9 mm. For the breaking elongation values, 12 mm of 
roving spaces displayed greater results than the roving spaces of 6 and 9 mm. However, in 
contrast to the other yarn properties, 3 mm of roving space resulted in better breaking elongation 
values than 6 and 9 mm.  

 

 

Figure 5. 95% confidence interval graphs for mechanical properteis of siro-spun yarns 
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4. CONCLUSION 
 
In this study, the effects of roving spaces on the yarn properties for the siro-spun yarn 

productions were investigated. For this purpose, four different roving spaces were set as 3 mm, 6 
mm, 9 mm and 12 mm. Two individual cotton rovings that were produced in the same process 
line were fed into the drafting zone for yarn production simultaneously. The physical and 
mechanical properties of the yarns were measured and statistically analyzed. Results showed that 
increasing roving spaces resulted in better yarn hairiness (H) and unevenness values (% CVm). It 
should also be stated that major differences were found between the roving spaces 3 mm and 6 
mm and greater distances. For the breaking strength values, the highest results were obtained for 
the yarn that was produced at 12 mm roving space. For breaking elongation values, 3 mm of 
roving spaces displayed greater values, unlike the other yarn properties. For the production of 
siro-spun yarns, adjusting a suitable roving space according to the fibre type and yarn production 
parameter would be beneficial to produce yarns of better quality. 
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ABSTRACT 

World oil prices fell in trading, after the announcement of US inflation, recorded 8.3 percent, 
lower than the previous month, but above market expectations of 8.1 percent. The United 
States Bureau of Labor noted core inflation rose 0.1 percent over the previous month due to 
higher housing costs, and other prices. This condition is feared to give room for the Fed, the 
United States' central bank, to again take a tighter monetary policy by raising its benchmark 
interest rate.This study aims to explain the fall in world oil prices due to inflation in the 
United States exceeding expectations. This study uses the literature review method by 
searching for literature sources from books and journals as well as books that are in 
accordance with the topic and focus of the study of world oil prices falling due to inflation in 
the United States exceeding expectations.The literature review findings in this study conclude 
that according to BOK Financial Senior Vice President of Trading Dennis Kissler, the Fed 
may have to raise interest rates sooner than expected which could result in a risk back off 
sentiment in crude oil and further strengthening against the US dollar. Organization of the 
Petroleum Exporting Countries still maintains its estimate that global oil demand will 
continue to grow strongly this year and next year. 

Keywords: United States, oil prices, inflation. 

 

INTRODUCTION 

The world oil price is a monetary value set to obtain one barrel of oil in US dollars. 

There are three types of oil that are most frequently traded in the world, namely: West Texas 

Intermediate Oil for the Americas, Brent Oil for Europe, and Dubai Oil for the Middle East. 

Determination of oil prices is seen from the degree of American Petroleum Institute and sulfur 

content (Septiawan et al., 2014). 
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Boediono in Setyowati (2004) explains the definition of inflation as the tendency of 

prices to rise in general and continues. An increase in the price of one or two goods cannot be 

said to be inflationary, unless the increase in the price of that good affects the increase in the 

price of most other goods. Then, the meaning of a continuous increase means that it occurs in 

one season, the price increase before the holiday cannot be said to be inflation because it only 

lasts for one period (Purnomo et al., 2020). 

Yusgiantoro (2009:47) states that the increase in world oil prices makes the export value 

of oil producing countries increase, while for importing countries it means an increase in 

production costs. the result of developing countries must adopt the output of processing from 

developed countries and have to buy at a higher price. In connection with the increase in 

production costs due to the increase in the price of fuel oil, the output of the product will 

decrease, resulting in inflation if the demand for the product is higher than the supply 

(Septiawan et al., 2014). 

An increase in the inflation rate basically indicates economic growth, but in the long 

run, a high inflation rate can have a bad impact. The high rate of inflation causes the prices of 

domestic goods to be relatively more expensive than the prices of imported goods. Higher 

prices cause a decrease in domestic competitiveness in the international market. This has an 

impact on the decline in the trade balance due to a decrease in the value of exports and an 

increase in the value of imports. The increase in the value of imports will cause the demand 

for domestic currency against foreign currencies to increase and affect the weakening of the 

exchange rate (Septiawan et al., 2014). 

Exchange rate is a comparison between the value of one country's currency with 

another. The foreign exchange market is a place to make transactions that trade the currency 

of one country against the currencies of other countries. Profits from foreign currency 

investments are obtained from the strengthening of the foreign currency exchange rate against 

the local currency (Handiani, 2014). 

The bad effect of inflation on the economy, some experts argue that very slow inflation 

is seen as a stimulator for economic growth. The experience of several countries that have 

experienced hyperinflation shows that bad inflation will lead to social and political instability, 

and does not realize economic growth (Sukirno, 2004) (Hatuti et al., 2014). 
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RESULT AND DISCUSSION 

Fluctuations in world oil prices have an impact on the country's economy, both oil-

exporting countries and oil-importing countries. When world oil prices rise, the domestic 

production sector, especially for industries related to fuel oil will reduce production output 

(Septiawan et al., 2014).  

High inflation rate will not promote economic development. Inflation or rising prices 

have an adverse effect on trade. The increase in prices causes the country's goods to be unable 

to compete in the international market so that exports decline. On the other hand, the higher 

prices of domestic production as a result of inflation causes imported goods to become 

relatively cheap, so more imports will be carried out. The decline in exports and the increase 

in imports will cause an imbalance in the flow of foreign currency, and the position of the 

balance of payments will worsen which affects national income (Sukirno, 2005:339). In 

addition, rising prices that are not matched by additional income will reduce people's 

purchasing power (purchasing power parity). When purchasing power parity falls, it will also 

affect producers. The decrease in purchasing power parity will increase the occurrence of an 

increase in production costs which causes the real output produced in a period to be reduced 

compared to the previous period (Septiawan et al., 2014). 

 

Economic growth 

Economic growth is one of the most important indicators in analyzing the economic 

development that occurs in a country. Where this economic growth shows the extent to which 

economic activity will generate additional income for the community in a certain period. 

Economic activity is basically a process of using production factors to produce output, then 

this process in turn will result in a flow of remuneration for production factors owned by the 

community. With economic growth, it is expected that the income of the community as the 

owner of production factors will also increase (Septiawan et al., 2014). 

Economic growth is related to the increase in output per capita. In this case, it relates to 

total output (Gross Domestic Product) and population, because output per capita is total 

output divided by total population. So, the increase in output per capita must be analyzed by 

looking at what happens to the total output on the one hand, and the total population on the 

other hand, economic growth includes total Gross Domestic Product and population growth 

(Septiawan et al., 2014).  
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Economic growth is often associated with energy, where energy is one of the various 

important inputs in the production process. Energy has an impact on economic activities on a 

micro and macro scale. There is a close economic relationship between economic growth, oil 

prices, stock markets, exchange rates, inflation rates, and real interest rates. Oil is one of the 

strategic sources of energy to ensure the development of modern industry and the economy. 

Oil and its price fluctuations have a very vital influence on almost all macroeconomic 

activities, because oil is one of the main energies used both directly and indirectly in 

producing goods and services. Oil is the top energy source used to support the production 

process compared to other energy sources, so fluctuations in oil prices are very sensitive to 

economic conditions or economic growth in each country (Arifin, 2016). 

R. J. Gordon states that fluctuations in economic growth are caused by shifts in 

aggregate supply, such as spikes in oil prices, crop failures, climate change, or changes in 

policies that affect the production side. The shock from rising oil prices will shift the US to 

the left. A new equilibrium is formed at a lower level of output (stagnation) and higher prices 

(inflation) (Arifin, 2016). 

Vanda (2008) explains that the most important factor that supports employment in order 

to reduce unemployment is investment. Bahardokah and Abas (2014) explain that 

unemployment is an important macroeconomic and political problem that the economy must 

face. In general, unemployment in developing countries is higher than in developed countries. 

In developed industrial countries, unemployment adds to the social and economic burden, 

while in developing industrial countries, unemployment involves poverty and endangers 

people's lives. Mellquist and Markus (2007) say that dependence on oil in many countries is 

increasing as a result of the growth of industrialization. History shows that shocks in oil prices 

have led to the global crisis that occurred in 1973. Yan (2012) said that petroleum as the main 

global energy has a very important role for the development of modern industry and the 

economy, therefore it is not surprising that oil is abundant. contested by countries in the 

world. Fluctuations in world oil prices have always been seen as a measure of the world 

economy, so their changes have often become hot topics for discussion in economic and 

political forums in several countries (Purnomo et al., 2020). 

The demand for petroleum as a world energy source raises several problems caused by 

an imbalance between supply and demand. Some of the factors that create this imbalance 

include the rapid rate of population growth and the massive industrialization of the world. 

This increases the world's energy consumption and causes the depletion of energy reserves, 
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especially fossil energy. It is estimated that until 2030, world energy consumption will still 

depend on non-renewable petroleum energy (Putra, 2012) (Purnomo et al., 2020). 

Crude oil price fluctuations in the international market in principle follow the generally 

accepted axioms in a market economy, where the prevailing price level is largely determined 

by the demand and supply mechanism as a fundamental factor (Nizar, 2002). Other factors are 

considered as non-fundamental factors, mainly related to infrastructure issues, geopolitics and 

speculation. (Nizar, 2012). 

 

CONCLUSION 

This study concludes that crude oil is a commodity and a source of energy needed for 

the growth of a country. Crude oil can be processed into energy sources, such as Liquified 

Petroleum Gas (LPG), gasoline, diesel, lubricating oil, fuel oil and others. The World Oil 

Price is measured using the spot price of the world oil market. The World Oil Price Standard 

generally refers to West Texas Intermediate. West Texas Intermediate is high quality 

petroleum produced in Texas. A high inflation rate also illustrates the unstable economic 

condition of a country. Inflation causes company profits to decline so that investors are less 

interested in company shares. This situation can cause the company's stock price to fall and 

the Composite Stock Price Index to fall (Handiani, 2014).  

World oil prices have a significant effect on inflation. Inflation mediates the effect of 

world oil prices on economic growth. The government as a policy maker must be able to pay 

attention to the development of world oil prices, considering the influence of fluctuations in 

oil prices greatly affects the formation of the inflation rate and the rate of economic growth. 

The government is expected to continue to maintain the inflation rate and pay attention to 

variables that affect inflation such as world oil prices (Arifin, 2016). 
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ABSTRACT 

The purpose of this study is to explain the increase in land and building tax rates. This 
research method uses a literature approach that is sourced from news that is in accordance 
with the topic and focus of the study on the increase in land and building tax rates. The 
findings of the literature review in this study conclude that the government and the people's 
legislature officially increase the urban and rural land and building tax rates by the highest 
amount of 0.5 percent. The increase is contained in the law on financial relations between the 
central and regional governments which was pressed by President Joko Widodo last January 
5th. For information, urban and rural land and building taxes are taxes levied on land and 
buildings that are owned, controlled, or utilized by individuals or entities. However, this tax is 
exempted from areas used for plantation, forestry and mining business activities. The selling 
value of the tax object used for the calculation is set at a minimum of 20 percent and a 
maximum of 100 percent. The selling value of the tax object is determined every three years, 
except for certain tax subjects which can be determined annually in accordance with the 
development of the area. The amount of the sale value of the tax object is determined by the 
regional head. 

Keywords: Tariffs, taxes, and land. 

 

INTRODUCTION  

Taxes have a very important role in the life of the nation and state. Mainly in the 

implementation of development. In addition to income taxes and income taxes, land and 

building taxes play an important role in financing sources. Development that takes place 

continuously and continuously, with the aim of improving the welfare of the people both 

materially and spiritually can be carried out if sufficient funds are available and the funds 

needed for such development are quite large. Every individual in society must be able to 

understand and understand the importance of taxes in the success of a country, funds 

originating from land and building taxes will be used for the benefit of society or the state in 
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general. Tax money is used for financing in order to provide a sense of security for all levels 

of society, every citizen from the time he is born until he dies, enjoys facilities or services 

from the government, all of which are financed with money from taxes (Sukarna & Maula, 

2022).  

In Indonesia until now the level of public awareness of taxpayers is still considered low 

and does not meet expectations. Because in general people think that taxes are burdensome, 

apart from this lack of understanding of taxes, the difficult process and lack of socialization in 

paying taxes are also obstacles. Tax is a payment or transfer of part of the income or assets 

owned by the community to the state which can be enforced by law as a form of participation 

and participation of the community in the state, but the payer does not get a direct 

remuneration, which is used to finance state duties in order to improve quality and social 

welfare. Taxes have a very important role in the life of the state, especially in continuing 

development. Tax is one of the sources of state revenue, where this tax revenue is ranked the 

highest in Indonesia. Land and Building Tax is one of the taxes that plays an active role in the 

progress of the development of a region, because this tax will be fully refunded for the regions 

where 90% is for the regions and 10% for the central government. Each region needs to 

increase public awareness of taxpayers in order to achieve common goals and national 

development. 

According to Sari (2013:119) Land and Building Tax (PBB) is an objective tax which 

means that the amount of tax owed is determined by the condition of the object, namely the 

earth (land) or building. Land and Building Tax (PBB) must be paid no later than six months 

from the date of receipt of the SPPT by the Taxpayer. Tax Returns Payable (SPPT) is a letter 

used by the Director General of Taxes to notify the amount of tax payable to taxpayers. Taxes 

can be interpreted as contributions that must be paid and apply to taxpayers to fulfill their 

obligations. Every taxpayer who has paid contributions or state taxes will not receive direct 

compensation or proven achievements. However, indirect benefits can be obtained and 

taxpayers can feel these benefits, in the form of government services through the 

implementation of irrigation works, infrastructure, schools, hospitals, and others (Gani & 

Manalu, 2022). 
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RESULT AND DISCUSSION  

Land and Building Tax in Indonesia 

The tax reforms that occurred in the 1980s brought the property tax in Indonesia to a 

more advanced stage. The government carried out reforms in the field of administration, made 

improvements and began to implement the use of technology. Under the management of the 

central government, the property tax database known as the Land and Building Tax (PBB) has 

become more organized in a system called the Tax Object Management Information System 

(SISMIOP). The spirit of decentralization in 1999 was that local governments should be more 

independent. To be independent, local governments must have sufficient income so that they 

can have the budget to carry out their own policies. To strengthen independence, the 

government issued Law no. 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies 

which shifts the management of PBB-P2 from the central government to local governments in 

stages. As of January 1, 2014, PBB-P2 has been transferred entirely to the respective regional 

governments, leaving the PBB-Plantation, Forestry, Oil and Gas Mining, Mining for 

Geothermal Entrepreneurs, Mineral or Coal Mining, and Other Sectors (PBB-P5L ) to be 

managed by the central government (Perkotaan, 2022). 

Land and Building Tax Management Cycle 

In the management of PBB-P2, there is a cycle that needs to be carried out by local 

governments. The official assessment scheme requires the local tax authorities to issue a tax 

assessment in the form of a tax return payable (SPPT) at the beginning of the year and run a 

collection scheme after 6 months after the SPPT is received by the tax subject. To issue SPPT, 

it is necessary to process the calculation of the Sales Value of Tax Objects (NJOP), both land 

and buildings. If you pay attention to the definition of NJOP in Law no. 12 of 1994 

concerning Amendments to Law no. 12 of 1985, NJOP ideally reflects fair or market prices. 

The process of updating NJOP data to reflect fair prices is carried out in the data collection 

and assessment cycle carried out in the year prior to the issuance of the tax assessment. In the 

PBB-P2 management cycle, taxpayers who object to the amount of tax payable can apply for 

a reduction or objection with a letter of application. In the event that the increase in NJOP 

causes an increase in the overall PBB-P2 determination with a significant value, by default, 

the taxpayer can apply for a reduction. However, this procedure imposes an administrative 

burden on both the taxpayers and the management of PBB-P2. One of the schemes that can be 

used is the determination of automatic deductions which in most regulations use PBB-P2 

stimulus terminology. Submissions for reductions can be due to the ability to pay or in the 
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form of incentives due to certain policies such as incentives for green buildings (Perkotaan, 

2022). 

 

The effect of taxpayer awareness on taxpayer compliance 

Tax awareness is a willingness to fulfill obligations and contribute to the state to support 

state development. Taxpayers who have high awareness consider that paying taxes is not a 

burden, but an obligation and responsibility for them as citizens so that they can pay taxes 

voluntarily. Taxpayers who have high awareness are aware that paying taxes will increase the 

prosperity of the community such as increasing development facilities and roads so as to 

increase compliance in paying taxes. The results of this study indicate that taxpayer awareness 

has a positive and significant effect on compliance with paying land and building taxes (Pajak 

et al., 2022).  

 

CONCLUSION 

The Indonesian government in carrying out development activities certainly requires 

large funds. One of the funds needed to finance development comes from levies in the form of 

taxes because taxes are believed to be the backbone of development. For this reason, in order 

to support financing, active participation from the community as taxpayers is needed to 

contribute to the state in the form of taxes, so that all development activities can run 

smoothly. One type of tax that must be paid by the community as a taxpayer is the Rural and 

Urban Land and Building Tax (Kasus et al., 2022). 

Knowledge of Taxation can affect PBB-P2 Compulsory Compliance in a significant 

positive manner. This is because Tax Knowledge makes taxpayers have to be more active to 

assist the state in increasing the prosperity and welfare of citizens in increasing the prosperity 

and welfare of citizens through paying taxes. Taxpayer awareness also influences PBB-P2 

compliance in a significant positive manner. This is because the awareness referred to in this 

study is if PBB taxpayers are willing to fulfill their obligations, including being willing to 

contribute funds for the implementation of government functions by paying their tax 

obligations (Perpajakan & Amalia, 2022). 
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ABSTRACT 

This study aims to explain about facing a potential global crisis, the government strengthens 

the policy mix to support national food security. This study uses the literature review method 

by looking for literature sources from articles that are in accordance with the topic and focus 

of the study in facing a potential global crisis, the government strengthens the policy mix to 

support national food security. The findings of the literature review in this study conclude that 

the Indonesian government makes policies in dealing with potential global crises, one of 

which is the policy of strengthening national food security. Not only making the policy but 

also making the strategy. The policies and strategies made by the government are (1) the 

policy of establishing the National Food Agency through the issuance of Presidential 

Regulation Number 66 of 2021, (2) the policy of purchasing grain or farmers' rice by the 

Logistics Affairs Agency to the Government's Rice Reserve stock reached 1.2 million tons of 

rice equivalent, (3) The Government of Indonesia diversified local food by increasing the 

production of staple foods, (4) The Government of Indonesia has increased the supply of 

People's Business Credit assistance to Rp.373.17 trillion, (5) Government has reformed the 

subsidized fertilizer policy, (6) The government has also developed various food independent 

centers based on farmers' corporations. 

Keywords: policy, Government of Indonesia, food crisis. 
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INTRODUCTION 

The issue of the food crisis may become a new conflict management design in 

controlling the policy direction of a country. Globally, the food crisis can result in pressures 

including inflation, fluctuations in the price of pagan commodities and the economic growth 

of some of our trading partner countries. Inflation continues to rise, while economic growth is 

predicted to continue to shrink. 

In the latest report on Global Economic Prospects released by the World Bank, the 

global economy is projected to slow to 2.9% in 2022, lower than January's projection of 4.1%. 

When compared to 2021, it is much slower. Last year the global economy grew 5.7%. High 

inflation is the reason behind the erosion of global economic growth. 

According to the World Bank, the consumer price inflation rate in April stood at 7.8% 

yoy, the highest since 2008. The average inflation rate in developing countries was 9.4% yoy, 

the highest since 2008 and in developed countries at 6.9% yoy, highest since 1982. The first 

cause of high inflation is high commodity prices. Energy commodity prices are rising high 

due to scarce supplies due to the pandemic, exacerbated by the conflict between Russia and 

Ukraine (Patel, 2019). 

The existence of Law Number 18 of 2012 concerning Food Security which provides a 

warning of the danger of a Food Crisis. In addition, the existence of certain types of protected 

food and staple food will be designated as items that become agricultural commodities. 

The existence of regulation on staple food and the price of staple food in terms of regulations 

does look enthusiastic, but not in reality on the ground. Fluctuations in low prices after 

harvest make smallholder farmers even more difficult. The increasingly expensive fertilizers 

are not accompanied by the selling price of a good harvest. Often the government has to carry 

out market operations when prices are soaring. This has no impact on the welfare of farmers 

(Irfan, 2021). 

Food safety also refocuses attention on safety in humans as well as on the safety of 

unsafe food sources. The availability of an adequate supply of food can be at the core of 

social contacts in all political systems of the country. The ability of a country to ensure that its 

citizens have access to food and can meet their energy and nutritional needs is a major 

determinant of the legitimacy of that country's existence. This food security can be used as a 

weapon and a threat to every country, which indirectly affects the country's domestic security 

system. 
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Indonesia's response to the threat of a food crisis by planning the construction of a 

national food barn or food estate has been carried out in the past. This policy is expected to be 

able to overcome the threat of a food crisis that will hit Indonesia in the next few years as well 

as to secure the national food sector and it is important to understand the urgency of the threat 

of a food crisis presented by FAO. According to FAO, the food crisis is a lack of safe access 

to adequate amounts of safe and nutritious food for normal human growth and the 

development of an active and healthy life (Lasminingrat & Efriza, 2020). 

 

RESULT AND DISCUSSION 

Purchasing Grain Or Farmers' Rice By The Logistics Affairs Agency To The 

Government's Rice Reserve Stock Reached 1.2 Million Tons Of Rice Equivalent 

In the midst of the issue of the threat of a food crisis, the government is strengthening rice 

stocks. One of them is by purchasing rice from farmers in the amount of 1.2 million tons. In 

the Limited Coordination Meeting (Rakortas) food policy is decided on the policy of 

purchasing grain/rice for farmers with price flexibility. Then, the National Food Agency also 

assigned Perum Bulog in order to strengthen the stock of CBP (Government Rice Reserve) to 

purchase grain/rice using price flexibility. 

In August 2022, foodstuffs experienced deflation of 2.64% (mtm). In detail, food 

commodities that contributed to deflation in August 2022 were 0.15% shallots, 0.12% red 

chilies, 0.07% cayenne pepper, 0.06% cooking oil, and 0.06% chicken meat. 0.03% tomatoes, 

fresh fish, oranges and garlic 0.01% each. Meanwhile, commodities that contribute to 

inflation are broiler eggs and rice, each with 0.02% (tri Susilo, 2022). 

One of the government's policies is to anticipate the food crisis. The reserve stock is 

managed by distribution for routine needs and reserves with regulations that have been set by 

the government. For the distribution of routine needs, it is aimed at distributing rice to low-

income communities and releasing stock for four months. Meanwhile, for the second 

distribution, it is intended for natural disasters and food insecurity, price stability through the 

Supply Availability and Price Stabilization program - Medium Rice (KPSH-BM), 

international cooperation or assistance and Regional Government Food Reserves (CPPD) 

(Pojokpublik.id, 2022). 
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Diversified Local Food By Increasing The Production Of Staple Foods  

In relation to food security policies, the definition of food is grouped based on its 

processing, namely: 1) Processed food ingredients, namely foodstuffs that require further 

processing before they are finally ready for consumption. Processing here is in the form of the 

process of converting basic materials into finished or semi-finished materials for certain 

purposes using certain techniques. Examples of processed food ingredients are rice, sago 

making, wheat processing, cassava processing, corn processing, and so on. 2) Unprocessed 

food ingredients, namely food ingredients that are directly for consumption or do not require 

further processing. This type of food is often found in the group of fruits and some types of 

vegetables. 

In general, food raw materials can be said to be processed further or can be consumed 

directly (without being processed). In this processing, additional ingredients are also needed, 

in the form of cooking spices, flavoring ingredients, and other ingredients that serve to 

complement the presentation of food. The definition of food intended in this study or in 

accordance with the context of national food security is focused on the type of food that 

dominates the carbohydrate content. The types of food or food referred to consist of rice, 

corn, types of sweet potatoes, and types of cassava. 

Diversification or diversification is a way to procure more than one type of 

goods/commodity that is consumed. In the food sector, diversification has two meanings, 

namely diversification of food crops and diversification of food consumption. Both forms of 

diversification are still related to efforts to achieve food security. If the diversification of food 

crops is related to the technical regulation of farming patterns, the diversification of food 

consumption will regulate or manage people's consumption patterns in order to meet food 

needs. 

The state is obliged to realize the availability, affordability, and fulfillment of food 

consumption that is sufficient, safe, quality, and nutritionally balanced, both at the national 

and regional levels to individuals evenly throughout the territory of the Unitary State of the 

Republic of Indonesia at all times by utilizing resources, institutions, and culture. local. As a 

country with a large population and on the other hand, has natural resources and diverse food 

sources, Indonesia must be able to meet its food needs in a sovereign and independent 

manner, as well as in Banten. 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES-III

September 23-25, 2022 255 Ankara Turkey



 

The Food Security Service, through the Consumption and Food Security Sector, 

promotes the Food Diversification Program. Food diversification is an effort to encourage 

people to vary the staple foods they consume so that they are not focused on just one type. 

The concept of diversification is only limited to staple foods, so that diversification of 

food consumption is defined as a reduction in rice consumption which is compensated by the 

addition of non-rice food consumption. Basically, food diversification includes three 

interrelated areas of understanding, namely diversification of food consumption, 

diversification of food availability, and diversification of food production. 

Food verification is also beneficial for obtaining nutrition from more diverse and 

balanced nutritional sources. Food diversification carried out by the people of the ASEAN 

region in general, and Indonesia in particular is in the form of rice, because the majority of 

Southeast Asia is a rice-producing region. Indonesia also emphasized its commitment to 

implementing the program by explaining the definition of food diversification as contained in 

Government Regulation No. 68 of 2002 on Food Security in order to achieve rice self-

sufficiency by minimizing rice consumption so as not to exceed its production. 

The government's program to strengthen national food security and diversification must 

involve the education sector. "Young generations must be educated about nationalism and 

food sovereignty through the school curriculum from kindergarten to university. The 

education sector must be involved as part of the strategy because the community must change 

food habits ( food habit) as a result of food policy during the New Order era, so far, society 

has only relied on rice, and wheat. 

Non-rice food diversification program is not enough just to do with an appeal or 

socialization about alternative food. The diversification program must begin to become a habit 

among the people. Government involvement is needed through state-owned enterprises 

(BUMN) and regional-owned enterprises (BUMD). In addition, the role of the private sector 

in providing local processed food products to schools, Islamic boarding schools and local and 

national markets. 

The food diversification program aims to explore and increase the supply of various 

food commodities so that there is a diversification of people's food consumption. Activities 

carried out include increasing horizontal diversification efforts through the use of diverse 

resources and vertical diversification through the development of various processed 
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agricultural products and regional diversification through efforts to diversify products 

produced for consumption based on local food potential. 

Food diversification programs can be carried out simultaneously at the national, 

regional (regional) and family levels. This effort has actually been initiated since the early 

1960s, where the government has realized the importance of diversification. At that time the 

government began to recommend the consumption of basic food ingredients other than rice so 

that what stood out was the recommendation to combine rice with corn, so the term "corn 

rice" was once popular. There are two meanings of the term, namely a mixture of rice with 

corn, and the replacement of rice consumption at certain times with corn. This policy was 

adopted as a reaction to the food crisis that occurred at that time. 

The purpose of diversification of food consumption is more emphasized as an effort to 

reduce the level of rice consumption, and diversification of food consumption is only defined 

on the diversification of staple foods, not on the diversity of food as a whole. So many 

exhibitions and cooking demonstrations have emerged that use non-rice raw materials such as 

sago, corn, cassava or sweet potatoes, with the hope that people will switch to non-rice food. 

However, in reality, these efforts have not been successful in raising the image of non-rice 

food and changing people's staple food patterns. 

Policies or programs directly and indirectly related to diversification 

 Food consumption continues to be rolled out by the government through various activities and 

carried out by many agencies. Through Presidential Decree No. 83 of 2006 concerning the Food 

Security Council, which has the task of coordinating food security programs, including the goal of 

developing food diversification. 

In an effort to realize food security in general and diversify food consumption in particular, it is 

also stated in Law No. 25 of 2000 concerning the National Development Program (Propenas) through 

the Food Security Improvement Program. One of the aims of this program is to ensure an increase in 

production and a more diversified consumption. From year to year, the consumption pattern of the 

Indonesian people continues to change. 

Diversification of staple food consumption is not intended to replace rice completely but to 

change people's food consumption patterns so that people will consume more types of food and have 

better nutrition. The food consumed will be varied, nutritious and balanced. In Indonesia, there are 

guidelines for measuring the diversification of food consumption including staple foods known as the 

Hope Food Pattern (PPH). The PPH is expected to reach 100, but the PPH of the Indonesian 

population has not yet reached that figure (disetapang of Banten province, 2021). 
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Reformed The Subsidized Fertilizer Policy 

The Ministry of Agriculture and PT Pupuk Indonesia reaffirmed that they would 

optimally oversee policies related to subsidized fertilizers. Minister of Agriculture Syahrul 

Yasin Limpo said the government always oversees the policies issued, including on 

subsidized fertilizers. Subsidized fertilizer is a form of government's seriousness in 

maintaining food security. With this policy, we want to increase agricultural productivity. For 

this reason, we always monitor and oversee the subsidized fertilizer policy so that it is more 

targeted. However, the policy requires synergy from the relevant agencies. 

Regarding the distribution of subsidized fertilizers, the Government, in this case the 

Ministry of Trade, has determined that it is closed so that it can go directly to the target. the 

target is farmers who receive subsidized fertilizers listed in the eRDKK system. Including the 

proposed amount of fertilizer. The problem is, farmers who are not listed in the eRDKK 

system also demand subsidized fertilizers. Whereas subsidized fertilizers are only given to 

farmers who are members of farmer groups and have prepared the RDKK the previous year, 

and then it is poured into the eRDKK system to be used as a basis for consideration for the 

distribution of subsidized fertilizers for the current year. This difference in understanding of 

data collection often creates polemics, so there should be no scarcity (Indonesia, 2021).  

 

CONCLUSION 
 
These policies were made with the hope that if the pagan crisis that hit Indonesia would not 
have a very big impact. 
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Abstract 
Objective:  
The paper investigates the jointly dynamics of international trade cycle and financial cycle in 
the Vietnam economy. The data is a time-series sample of Vietnam economy over the 1995-
2021 time period. And the research objective is to analyze the co-movement of foreign trade 
and financial cycle, incorporating the recent Covid-19 pandemic.  
Methodology:  
The research methodology combines both qualitative analysis with quantitative one. In 
particular, the qualitative analysis reviews the recent literature on the global trade and financial 
cycle, with a focal point on the developing economies. Then, the quantitative analysis considers 
the time-series analysis of Vietnam economy, as one typical small open economy.  
Findings: 
The global trade and financial cycle are considered as a central role within the current 
international monetary system. The trade cycle can be effective in the short and medium term 
while the financial cyle exists for a longer term. In the Vietnam economy, the trade and 
financial cycle co-moves closedly, especially during the time period of structural break such as 
Covid-19 pandemic.  
Implications: 
The results uncover that the public policy needs to be adjusted according to the points in the 
global trade and financial cyle. The policy at the peak of cycle can be tightened while the 
policy at the trough of cycle needs to be expanded. And the policy at both the peak and trough 
needs to be accompanied with an excellent communication to the whole economy.  
Keywords: Global Trade Cycle; Financial Cycle; Quantitative Analysis; Qualitative Analysis; 
Vietnam economy.  
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INTRODUCTION 

 Global trade and financial cycle are at the central point of recent discussion on the 

international integration, based on a well-established background with both their theoretical and 

empirical evidence (Borio, 2014). Rey (2016) prove that there exist a global financial cyle 

which affects both the trading and credit supply of economies in the world, and Obstfeld et al 

(2019) and Obstfeld (2020) show that the exchange rate fluctuation can create a channel for one 

economy to absorb the external shocks coming from the global cycles.  

 Recently, Miranda-Agrippino and Rey (2020) detects there exist common factors 

causing the co-movement of various macroeconomic variables on the global scale, i.e, a global 

cycle. Their evidence records that the United States economy plays a central role in the global 

financial cycle, which works through the exchange rate fluctuation and international credit 

supply as well as cross-border capital flows. And the China economy determines mostly the 

global trade cycle through its large impact on the world commodity and exports as well imports 

of goods and services.  

 With an in-depth international integration, with the trade openness of about 184% in 

2021, the Vietnam economy is affected directly by the external shocks originating from the 

world. Therefore, understanding the trade and financial cylecycle in the Vietnam economy, 

then, the comparison if these cycles with the global cycles are important for both the academic 

and policy discussion.  

 The current paper investigates the trade and financial macroeconomic variables in the 

Vietnam economy and compares them with their global counterparts. In particular, the foreign 

trade is captured by the exports and imports per gross domestic product (GDP), while the 

finance is illustrated by the domestic credit supply to the private sector per GDP.  

In the Vietnam economy, the trade and financial cycle co-moves closely, and both can 

have lagged effects on the domestic economic growth rate. Compared with the global trade and 

financial cycle, illustrated by the east Asia & pacific and the world economy, there exists a 

difference between domestic and global cycle. The domestic credit supply only has a common 

tendency with the global one after the 2008 world financial crisis while the domestic exports 

and imports only have a common tendency with the global one before the 2008 crisis. 

The paper is structured as follows. After the first section in the Introduction, the second 

section on the Analysis framework presents the data and method. Then, the third section on 

empirical evidence investigates the trade and financial cycles in the Vietnam economy 

compared with the world. Then, the fourth section concludes.  
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ANALYSIS FRAMEWORK 
 We employ a quantitative analysis method that is based on the correlation between the 

foreign trading value and financial indicators with the real economy. The correlation, by 

definition, measures the co-movement of these variables over time, then can capture the 

existence of the trade and financial cycle in the Vietnam economy. Moreover, we also compute 

the cyclical component of the trading and financial variables by using the Hodrick – Prescott 

(HP) filter. The cyclical component is the variation of one variable from its trend value.  

 In detail, we measure the foreign trading cycle by the value of total exports and imports 

per gross domestic product (GDP) in percentage. The financial cycle is measured by the value 

of domestic credit to the private sector per GDP, also on percentage. And the real economy is 

measured by the growth rate of rthe eal gross domestic product in constant 2010 national price.  

 For the data, we collect the sample from various sources. In particular, the exports and 

imports per GDP percentage are from the Vietnam General Statistic Office (GSO, 2022). The 

domestic credit to the private sector percentage is from the State Bank of Vietnam (SBV, 

2022). And the economic growth rate on inrcentage is from the Vietnam GSO (2022).  

 We also collect the data for the East Asia & Pacific economies and world economies. 

These variables illustrate the tendency of the rest of the world, then, show the global trade and 

financial cycle. The data is from world development indicators.  

EMPIRICAL EVIDENCE 

 Table (1) shows the correlation result of trading and financial variables in our data 

sample. First, the correlation of credit supply with the exports and imports are both positive, 

with a quite high value, being 0.92 and 0.85 respectively. This high correlation predicts that 

there can be a co-movement of the trading cycle and financial cycle in the Vietnam economy. 

Another important feature is that the correlation of economic growth with the credit supply, 

exports, and imports are all negative. This value can suggest that these trading and financial 

variables can have a lagged effect on economic growth, thus, resulting in a negative 

relationship.  

Table 1: Correlation of Variables 

Variables Credit Exports Imports Growth 

Credit 1.00    

Exports 0.92 1.00   

Imports 0.85 0.92 1.00  

Growth -0.57 -0.54 -0.40 1.00 

Source : Author’s calculation from data sample. 
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Next, we examine the dynamic tendency of credit supply and foreign trade over the 

1990-2021 period. 

Figure (1) shows that the domestic credit to the private sector as a percentage of GDP 

tends to go up over time. It reached 100% in 2010, then, nearly 140% in 2021. During this 

period, both the exports and imports raise over time but with a switching regime. Before 2008, 

these trading variables moves closely with the credit supply, but right after 2008, their increases 

are significantly lower than the increase in credit supply. The imports after 2008 are even lower 

than their peak in 2008, while the exports getsget their peak in 2021. 

 

 

Figure 1 : Credit Supply, Exports and Imports in Vietnam Economy 

 
Source : Vietnam General Statistic Office (GSO, 2022). 

 

Another approach to examining the co-movement of trading and financial variables is 

the use of cyclical components. Figure (2) records that there exists a quite strong related 

movement of these variables. During the 1995-2009 period, the credit has an increasing 

variation around its trend, with a peak of cyclical movement at nearly 27% in 2010. Both the 

exports and imports follow a similar pattern over the same period. And after 2010, these 
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variables reduce substantially their cyclical variations. The overall tendency is that these trade 

and financial variables tend to move closely with each other during the 1995-2021 period.  

Next, we detect the existence of the co-movement of domestic and foreign trading and 

financial variables.  

 

 

Figure 2: Foreign Trading and Financial Cycle in Vietnam's Economy 

 
Source : Author’s calculation from data sample. 

 

Figure (3) focuses on the domestic credit to the private sector per GDP. There exist 

different patterns of domestic and foreign credit supply over the 1995-2009 period. The credit 

supply of VietnamVietnam's economy tends to increase over time while that of east Asia and 

the pacific as well as the world economy goes down. But over the next period of 2008 – 2021, 

these three variables increase together. And during the 1995-2021 period, the credit supply per 

GDP of east Asia & pacific, and the world economy is always higher than the corresponding 

value of Vietnam's economy. In recent years, the gap between these variables tends to be lower 

over time. 

Overall, the increase of east Asia and pacific and world credit supply after 2008 can be 

a recovery to its high level in the 1990s. But the increase of credit supply in the Vietnam 
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economy tends to follow one uniform pattern, not depending on the global financial crisis in 

2008. 

 

 

Figure 3 : Domestic Credit to Private Sector per GDP (%) 

 
Source : World Development Indicators (2022). 

The next figures record the foreign trading variables. Figure (3) focuses on the exports 

per GDP while Figure (4) shows the imports per GDP. The exports and imports of Vietnam's 

economy tend to increase over time. This tendency contradicted that of east Asia & pacific and 

the world economy since their exports and imports tend to go down after 2011.  

Moreover, the value of exports per GDP and imports per GDP of Vietnam's economy is 

always higher than the east Asia & pacific, and world economy. This second feature proves that 

the economic openness of Vietnam's economy is much larger than that of east Asia & pacific 

and the world economy. 

In summary, the evidence uncovers two main key features of trade and financial cycles 

in the Vietnam economy. First, there exists a closed movement of trade and financial variables 

in Vietnam. And second, these variables are relevant but do not move closely with the global 

economy, proxied by the east Asia & pacific and world economies.  
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Figure 3 : Exports per GDP (%) 

 
Source : World Development Indicators (2022). 

 
Figure 4 : Imports per GDP (%) 

 
Source : World Development Indicators (2022). 
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CONCLUSION 

The paper investigates the joint dynamics of the international trade cycle and financial 

cycle in the Vietnam economy. The data is a time-series sample of Vietnam's economy over the 

2005-2021 time period. And the research objective is to analyze the co-movement of foreign 

trade and the financial cycle, incorporating the recent Covid-19 pandemic.  

The global trade and financial cycle are considered as a central role within the current 

international monetary system. The trade cycle can be effective in the short and medium term 

while the financial cycle exists for the longer term. In the Vietnam economy, the trade and 

financial cycle co-moves closely, and both can have lagged effects on the domestic economic 

growth rate.  

In comparison with the global trade and financial cycle, illustrated by the east Asia & 

pacific and world economy, there exists a difference between domestic and global cycles. The 

domestic credit supply only has a common tendency with the global one after the 2008 world 

financial crisis while the domestic exports and imports only have a common tendency with the 

global one before the 2008 crisis. 

The results uncover that public policy needs to be adjusted according to the points in the 

global trade and financial cycle. The policy at the peak of the cycle can be tightened while the 

policy at the trough of the cycle needs to be expanded. And the policy at both the peak and 

trough needs to be accompanied by excellent communication with the whole economy.  
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Giriş 

Osmanlı İmparatorluğu yüzyıllar boyunca Anadolu, Asya ve Avrupa’da hüküm sürmüştür. 
Osmanlı İmparatorluğu döneminde başta bazı padişahlar da olmak üzere çeşitli yüzyıllarda 
çok sayıda şair meşhur eserler yazmışlardır. Şairler şiirlerini yazarlarken Osmanlı Türkçesinin 
yanında Arapça ve Farsça sözcükler kullanmışlardır. Osmanlı Türkçesi gramerinde Arapça ve 
Farsçaya ait gramer kuralları kullanılmıştır. Çeşitli yüzyıllarda şiir yazan şairler, şiirlerinde 
kullandıkları çeşitli diller yanında bu dillerde yer alan nazım şekilleri ve nazım türlerini de 
kullanmışlardır. Bunun yanında şiirlerde Arapça ve Farsça vezin özellikleri de kullanılmıştır.  

Osmanlı Türkçesinde manzum şiirlerin yanı sıra düzyazı ile çeşitli mensur eserler de 
yazılmıştır. Hem şiirler hem de düzyazı eserler birçok şair ve yazar tarafından ele alınmıştır. 
Türkiye’de Osmanlı Türkçesi ile ilgili çeşitli kitaplar yazılmıştır. Geçmişte çok nadir sayıda 
Türkçe izahlı gramer ve metin kitapları yayımlanmıştır. Çok eski yıllarda yazılan Bu kitaplar 
genelde çeşitli nazım özellikleri ve gramerin yanında metin çevirileri için matbu metinlere 
ağırlık vermişlerdir. Matbu metinler arasında çeşitli şiirler, kısa öyküler ve uzun öyküler yer 
almaktadır. Bunun yanında Osmanlıcayı öğretmek için çeşitli alfabe ve gramer kitapları da 
yayımlanmıştır. 

Geçmiş yıllarda yazılan kitaplarda bazı yenilikler yapılmadığından kitaplar aynı şekilde 
basılmaktadır. Metindeki fontlarının güncellenmediğinden dolayı metinler pek 
okunamamaktadır. Geçmişte yayınlanan kitapların çoğu daktilo veya o dönemin baskı 
özelliklerine göre yayımlandığı için yazarların her sene kitapların çeşitli baskılarını 
çıkartmaktan başka bir çareleri yoktu, ancak günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte 
Osmanlı Türkçesi kitapları farklı grafik ve tablo özellikleriyle ele alınmaktadır.  

El Yazısı 
Osmanlı İmparatorluğu döneminde çeşitli yüzyıllarda önemli şairler tarafından çok sayıda  
meşhur manzum ve mensur eserler yazılmıştır. İmparatorluk döneminde yazılmış olan eserler 
hokka ve divit ile yazılmıştır. Bazı eserler de kargı ucuna mürekkep damlatılarak yazılmıştır. 
Bu türde yazılmış olan kitaplar kütüphaneler ve müzelerde koruma altına alınmıştır.  Osmanlı 
arşivlerinde de yer alan bu türde yazılmış olan eserlerde o dönemde silgi olmadığından dolayı 
bazı yanlış yazılmış olan sözcüklerin üstleri çizili olarak görmekteyiz.   

Yazı Yazmak İçin Kullanılan Kağıt ve Mürekkepler 

Osmanlı İmparatorluğu zamanında yazılan kitaplar ve defterlerin kağıtları ve mürekkeplerinin 
de çeşitli özellikleri bulunmaktadır.  Araplar kâğıda esas olarak “kırtâs (kurtâs. kartâs)”, beyaz 
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sayfa veya parşömene “mührâk” ve “varak” derler. Kelime Kur’an’da ise kitap yazılan kâğıt 
anlamında geçer. Divan şiirinde kâğıt kelimesinden daha çok “varak, evrak” kelimeleri 
kullanılır. Bu kavramlar bazen gönül sayfası bazen de Kur’an addedilen sevgilinin 
yanaklarının sayfa oluşu şeklinde şiirde yer alır. (Özgeriş, 175)  

Âbâdî kâğıt, ham maddesi ipekten elde edilen bir kâğıt çeşididir. Mürekkep ve boya süzmede 
yararlanılan, gözenekli kâğıt “neşşâf kâğıdı”dır. İslam sanatlarının, özellikle yazı sanatının en 
önemli malzemelerinden biri kâğıttır. Hattatlar; kâğıtlara, yazacakları yazının değerine göre 
kıymet verirler. İyi ve güzel bir yazı elde etmek için, iyi ve güzel bir kâğıt kullanmak gerekir. 
(Özgeriş, 176)  Mürekkep ile ilgili olarak da, Mürekkebin dağılmasını önlemek, kalemin kâğıt 
üzerinde kolayca hareketini kolaylaştırmak, su ve rutubet gibi kâğıdı dış tesirlerden korumak 
için kâğıda sürülen mayaya ahar denilmektedir. (Özgeriş, 177)  

Yazıya çok fazla ehemmiyet veren Müslümanlar, mürekkebe de gereken önemi verir. İnce, iyi 
karışmış, iyi ezilmiş mürekkebi elde etmek yazıyı güzelleştirmesi açısından büyük bir 
ehemmiyet arz eder. Ayrıca mürekkebe konulan zamk oranına da dikkat edilir. Genellikle 
tercih edilen zamk, Arap zamkıdır. Arap zamkı, Afrika’da yetişen bir akasya ağacının 
gövdesinden akan, kahverengi, saydam, yapışkan bir maddedir.  

    Mürekkebin suyu uçtukça, kıvamı koyulaştıkça yağmur veya asma suyu, imbikten 
geçirilmiş temiz su konulur. Gerektikçe ilave edilen su vasıtasıyla mürekkebin kıvamı 
istenilen düzeye gelir. Mürekkebe fazla su ilave edilirse mürekkep hoş olmayan bir hâl alır. 
(Özgeriş, 179)  

Hokka 

Arapçada küçük kutu anlamına gelen “hokka” kelimesi genellikle mürekkep koymaya 
yarayan çanak şeklindeki kaplar için kullanılır. “Devât, mihbere, furza, mecma’” kelimeleri 
mürekkep hokkası anlamımda kullanılır. Farsçada hokkaya mürekkep kabı anlamında 
“siyâhîdân” adı da verilir. 

Hokkaların topraktan, cevizden, abanozdan, zeytin ve kuka ağacından, pirinç, gümüş ve altın 
gibi madenlerden yapılmış birçok çeşidi vardır. (Özgeriş, 182-183)  

Divit 

Devâttan gelen “divit” kelimesi Türkçede hokka, kalem ve kalemlikten oluşan yazı takımına 
verilen isimdir. Kamış kalem, kalemtıraş, makta gibi yazı aletlerinin saklandığı dar ve uzun 
bir gövdeden meydana gelir. Divitler q harfi şeklinde olup baş tarafına mürekkep ve lika 
konurdu. Boru tarafından bel kuşağı arasına sokulurdu.46 Hokka kısmı yukarı tarafta kalır, 
böylece divit kuşak arasında kaymadan durabilirdi. Şiirde abıhayatın karanlıklardan gelmesi 
ile hokkanın veya mürekkebin siyah olması arasında bir benzerlik kurulur. Ayrıca hokka, 
şairlerin adlarını ölümsüzleştiren şiirlerin yazılmasına yardım etmesi yönüyle ab-ı hayat sunan 
çeşme; mürekkep ise abıhayat suyu kabul edilir. (Özgeriş, 183)  

Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Yazım Ve Basım Teknikleri 

Arşivden günümüze kitapların basımları çok sınırlıydı, çünkü imparatorluk yıllarında matbaa 
teknolojisi yoktu. Kitaplar o dönemde varaklara el yazısı ile yazılıyordu ve kitaplar el yapımı 
cilt şekline dönüşüyordu, yani varaklar hizalı bir şekilde kesilerek zamk ile kapaklara 
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yapıştırılıyordu ve kapağın üstü yontularak kalan boş yerlerin üzerlerine altın rengi veya 
gümüş rengi simlerle eserin ismi yazılıyordu. Sonraki yıllarda ise el yazısı yerine daktilo ve 
matbaa teknikleri uygulanmaya başladı. 

 

Daktilo 

El yazısı ile yazılan eserlerden sonra daktilonun icad edilmesiyle birlikte Osmanlıca eserler 
daktilo ile yazılmaya başlanmıştır. Türkiye’de Osmanlıca ilgili yazılan kitap çalışmalarında 
genellikle daktilo kullanılmıştır. Birçok akademisyenler tezlerini daktilo ile yazmışlardır. 
Daktilo ile yazılan kağıtlar da genellikle teksir ismi verilen saman kağıtlardır, ayrıca saman 
kağıtlardan çok ince kağıtlara da yazılmış eserler ve çalışmalar bulunmaktadır. Daktilo ile 
yazılan çalışmalarda bazı kitaplarda Osmanlıca harflerin elle yazılmış olduğu da 
görülmektedir.  

Matbaa Kalıpları  

Daktilonun yaygınlaşmasından sonra matbaalarda da gelişmeler yaşanmıştır. Önceleri elle 
yazılan Osmanlıca harfler artık matbaa kalıplarında harflerin yer almasıyla birlikte yerini 
sadece matbaa harflerine bırakmıştır. Bazı eserler daktilo ile yazılmış olmasının yanında el 
yazısı yerine matbaa kalıplarını da kullanıştır.  

Osmanlı Türkçesi Kitaplarına Giriş 

Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinde Osmanlıcayı öğretmek üzere yayımlanan ilk akademik 
eser, Muharrem Ergin’in 1958 tarihli “Osmanlıca Dersleri-I” ve “Osmanlıca Dersleri-II” 
kitaplarıdır. Esasen bu eserin ilk cildi, “Giriş - Türk Dil Bilgisi” alt başlığını taşıyan ve 
1962’den itibaren de genişletilerek “Türk Dil Bilgisi” adıyla yayımlanacak meşhur gramer 
kitabıdır. İkinci cilt ise “Eski Yazı - Arapça Unsurlar - Farsça Unsurlar - Aruz - Metinler” alt 
başlığını taşır. Bu cilt de yine 1962’den sonra “Osmanlıca Dersleri” olarak yayımlanmaya 
başlayacak kitaptır (Akt: İlaslan-Tunay, 2012: 17-18). Her ikisi de İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi yayını olarak Edebiyat Fakültesi Basımevinden çıkan bu eserler hakkında 
kısa kısa ve peş peşe yayımlanmıştır. (Akt: Mansuroğlu, 1959a, 1959b) (Öztekten: 2018, 93)  

“Osmanlıca Dersleri” üst başlığıyla ve iki cilt olarak yayımlanmış bu eserin ilk cildi, M. Ergin 
tarafından tarihî Türk gramerinin gerekli ve ilgili özelliklerini de içeren bir dil bilgisi kitabı, 
ikinci cildi ise bir tür öğretme kılavuzu olarak planlanmıştır. Böyle planlanmış olması; hem 
Osmanlıcanın, Türk yazı dilinin tarihî bir dönemi olduğunu hem de Osmanlıcayı öğretmenin 
dil uzmanlığının bir konusu olduğunu göstermektedir.  (Öztekten: 2018, 93)   

M. Ergin’in “Osmanlıca Dersleri” isimli eserinden önce, Türk Dil Kurumunun Gramer 
Kolbaşısı Ahmet Cevat Emre’nin yine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yayını olarak 
1947 yılında basılmış “Osmanlı Edebiyatına Hazırlık Dersleri” adlı eseri de üniversitedeki 
öğretime ciddi bir kaynak olarak hizmet etmiş olmalıdır. Küçük boy ve 160 sayfadan ibaret 
kitap, “Ders” adı verilmiş elli dört bölümden ve “Osmanlı Şiirlerinden Örnekler” bölümünden 
oluşmaktadır. 5-13. sayfalar arasında “Osmanlıcanın yazı sistemi” ve “Türkçe kelimelerin 
imlası”na dair gayet özlü ve pratik bilgiler yer almaktadır. Esasen bu pratiklik, kitabın sonraki 
bölümlerinde de sürer. 13-27. sayfalar arasında verilen “Eski metinlerden parçalar”, orijinal 
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matbu yazılışları, çevriyazıları ve anlamlarıyla verilmektedir (Akt: Emre, 1947: 13). 28-106. 
sayfalar Arapça, 107-128. sayfalar ise Farsça sözler hakkındaki bilgilere ayrılmıştır (Akt: 
Emre, 1947: 45). (Öztekten: 2018, 94)   

Açık bilgiler elde edilememiş olmasına rağmen Ahmet Cevat Emre’nin “Osmanlı Edebiyatına 
Hazırlık Dersleri” isimli kitabından önce Osmanlıca öğrenmek için Mahmut Yazır’ın ilk kez 
Vakıflar Umum Müdürlüğünce 1942’de Cumhuriyet Matbaasında, ikinci kez Edebiyat 
Fakültesi Matbaasında 1974’te yayımlanmış “Eski Yazıları Okuma Anahtarı” adlı eserinin 
kullanılmış olduğu tahminden uzak değildir. (Öztekten: 2018, 93)   

“1928- 29 Öğretim yılından itibaren okullarda öğretilmeyen eski yazı ve Arapça ve Farsça 
unsurlar, artık yalnız fakültelerin ilgili birimlerinde öğretilmeye başlanmıştır. Ancak 
başlangıçta, çeşitli seviyelerde öğrenip görüp, en azından eski harflerle okur yazar olmuş 
fakülte öğrencileri için Osmanlıca öğretimi önemli bir problem teşkil etmiyordu. Yaklaşık 
olarak 1915’lerde doğanlar, ilk okulda bir ölçüde okur yazar olmuşlardı. Bu yüzden, 
Osmanlıca dersinin elifbâden başlanarak okutulmasına 1935’li yıllardan sonra ihtiyaç 
duyulmuştur.” (Akt: Ünver, 1996: 418). (Öztekten: 2018, 93)   

 

Muharrem Ergin’in 1962’de genişleterek yayımladığı “Osmanlıca Dersleri” kitabıyla aynı yıl, 
başka bir dil bilgini olan Faruk Kadri Timurtaş da yine İÜ Edebiyat Fakültesi yayını olarak 
“Osmanlıca I: Eski Yazı-Gramer Metinler” adıyla yeni bir kitap yayımlar. Bu eserin bazı 
bölümlerinin genişletilmesi ve yeni bölümler eklenmesiyle oluşturulan, bir bakıma ikinci 
baskısı olan 1964 tarihli “Osmanlıca Grameri: Eski Yazı ve İmlâ-Arapça, Farsça, Eski 
Anadolu Türkçesi, Aruz” adlı kitabına yazdığı (Akt: Timurtaş, 1991: XIII). (Öztekten, 95)  

İsimleri ve yazarları verilmiş olan Osmanlı Türkçesi kitaplarında daktilo ve matbaanın aynı 
basım teknikleri kullanılmıştır. Kitaplarda yer alan bilgiler iç içe verilmiştir ve kitaplarda 
herhangi bir tablo veya şekil bulunmamaktadır. Bu kitapların yayınlanmasından sonraki 
yıllarda ise matbaa basım tekniklerinin gelişmesinin yanı sıra bilgisayar ve dolayısıyla 
internetin yaygınlaşmasıyla birlikte de Osmanlı Türkçesi öğreten kitaplarda belirgin bir 
gelişme görülmektedir.      

Bilgisayar Teknolojisi  

1990’lı yılların sonu ve 2000’li yılların başındaki yıllarda İnternet çağı başlamıştır. İnternetin 
başlangıcında henüz Osmanlı Türkçesi ile ilgili pek bir (klavye, sözlük, vb.) çalışmaları yoktu 
ve bilgisayarda sadece Microsoft Word programında yer alan Arapça ve Farsça harfler 
klavyeye entegre edilerek çeşitli yazım çalışmaları yapılmaktaydı ve bununla birlikte word 
programı yoluyla da daktilo ile yazmak yerine bilgisayarda klavyelerle tezler ve kitaplar 
yazılmıştır. 2000-2010 yılları arasında basılan Osmanlı Türkçesi kitaplarında bilgisayardan 
yararlanılmıştır.   

İnternet 

2000-2010 yılları arasında çok sayıda web sitesi kurulmuştur. Kurulan web siteleri arasında 
bazı web sitelerinde Arapça ve Farsça klavye programları da bulunmaktadır. Osmanlı 
Türkçesi ile ilgili bir tez veya bir kitap çalışması yapılırken Arapça ve Farsça klavye 
programlarından faydalanılmaktaydı, çünkü Osmanlı Türkçesinde (kaf-i nun) harfi dışındaki 
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tüm harfler Arapça ve Farsça harflerden oluşmaktaydı ve birleşik klavye programları 
vasıtasıyla harfler birbirlerine eklenmekteydi. 2010 yılından günümüze ise Osmanlı Türkçesi 
ile ilgili özellikle Osmanlı Alfabesi ve Transkripsiyonu için web siteleri oluşturulmuştur.      

 

Son 10 Yılda Teknoloji Kullanılarak Yapılan Çalışmalar 

2012-2022 yılları arasında çok sayıda Osmanlı Türkçesi kitabı yayınlanmıştır. Kitapların 
yayınıyla birlikte renkli renkli ve görsellik olarak karikatürler, masal kahramanları, ve 
Osmanlı İmparatorluğu Padişahlarının bulunduğu animasyonlarla zenginleştirilmiş dergiler de 
Osmanlı Türkçesi eğitimine katkı sağlamaktadır. Son on yıllık dönemde hazırlanan Osmanlı 
Türkçesi kitaplarında da tüm konuların tek bir kitaptan gösterilmesinin dışında sadece alfabe, 
metin ve gramer kitaplarının da anlatıldığı ayrı kitaplar hazırlanmıştır. 

Web Siteleri Vasıtasıyla Osmanlı Türkçesi Öğretimi 

Yazılı kaynaklar dışında internette de çeşitli web sitelerinde Osmanlıca eğitimi programları 
bulunmaktadır. Tamamıyla dijital ortamda hazırlanan web sitelerinde Osmanlı Türkçesi 
harflerini anlatan programlar bulunmaktadır. Ayrıca çeşitli sözcük öğreten programlar ile 
birlikte Osmanlıca gramerini anlatan programlar da internette yer almaktadır. Osmanlı 
Türkçesinin derslerinin anlatıldığı derslerin yanında Osmanlı Türkçesi metinlerinde bulunan 
sözcüklerin karşılığını gösteren çevrimiçi sözlük programları da bulunmaktadır. 

Video Paylaşım Sitelerinde Osmanlı Türkçesi Öğretimi 

Osmanlı Türkçesi web sitelerinde bazı video paylaşım sitelerinde de öğretilmektedir. Bazı 
web sitelerinde çok sayıda Osmanlı Türkçesini anlatan dersler bulunmaktadır. Çeşitli özel 
kurslarda hem sınıf ortamında hem de grafiklerle zenginleştirilmiş dersler de yer almaktadır. 
Ankara Düşünce Atölyesi, Hayrat Vakfı ve çeşitli kursların Osmanlı Türkçesi eğitim dersleri 
bulunmaktadır.   

Bazı Web2-0/3.0 Programları Yoluyla Osmanlı Türkçesi Öğretimi 

Osmanlı Türkçesi derslerinde bazı web 2.0 ve web 3.0 programları yoluyla da eğitimler 
yapılmaktadır. Kahoot programı ile Osmanlıca sözcüklerle ilgili görsel çalışmalar 
yapılmaktadır. Bunun yanında Google Form ile ders içerisinde bir test veya sınav çalışması 
yapılabilmektedir. Ayrıca sınıf içerisinde veya ödev olarak ta Socrative isimli program 
vasıtasıyla da online sınavlar yapılabilmektedir.  

Sonuç 

Varaklara hokka ve divit kullanılarak yapılan çalışmalardan günümüze çok sayıda Osmanlı 
Türkçesi ile ilgili kitaplar hazırlanmıştır. Geçmişte çok zor koşularda hazırlanan kitaplar 
daktilo ve matbaanın gelişmesiyle istenen bir seviyeye gelmiş ve bilgisayarın gelişmesiyle de 
çalışmalar hızlanmış ve nadir sayda yayınlanan eserler artık çok sayıda yayımlanmaya 
başlamıştır. İnternet ve web siteleriyle birlikte Android programların gelişmesiyle de birlikte 
varaktan çıkan belgeler artık bir bilgisayar programı ile öğretilmeye başlanmıştır ve zaman 
geçtikçe de kağıtlarda yapılan çalışmalar artık tamamen dijital bir dünyaya dönüşmesi 
beklenmektedir.  
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ABSTRACT 

Citrus (family of Rutaceae) fruits are important cultivated fruits worldwide. The most 
produced citrus fruits for commerce are lemon (Citrus lemon), mandarin (Citrus reticulate), 
orange (Citrus sinensis), and grapefruit (Citrus paradisi). Citrus fruit waste is significantly 
increased due to the increased use of citrus fruits in the fruit juice and canning industries. 
These industries create large amount of citrus fruit wastes which contain several bioactive 
compounds such as polyphenols, vitamins, flavonoids, and essential oils. Secondary plant 
metabolites known as bioactive compounds contribute to the improvement of plants. Due to 
their abilities to promote health, these bioactive compounds are crucial to maintaining human 
health. Bioactive compounds from citrus fruit wastes can be extracted by using conventional 
and non-conventional extraction methods. Non-conventional and green extraction techniques 
which is microwave-, ultrasound-assistant, and supercritical fluid extraction have been 
developed to recover bioactive compounds from plants. Green extraction techniques are 
novel, sustainable, and environmentally friendly techniques for extraction of bioactive 
compounds from food wastes. Non-conventional and green extraction methods are more rapid 
and provide higher extraction yield than conventional extraction method. Extraction time, 
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amount of solvent, high energy utilization and using of toxic solvents can be reduce by using 
of non-conventional and green extraction methods. Extraction conditions (e.g. temperature, 
time, solid to liquid ratio) affect the extraction yield. Additionally, non-conventional 
extraction methods can prevent degradation of heat sensitive bioactive compounds. The main 
aim of this review is to evaluate non-conventional and green methods for extraction of 
bioactive compounds from citrus fruit wastes and draw attention to potential value of citrus 
fruit wastes.  
Keywords: citrus fruit waste; bioactive compounds; green extraction; valorization.  
INTRODUCTION 
Citrus (family of Rutaceae) are one of the most produced fruits in the world (Suri, S. et al., 
2022). Lemon (Citrus lemon), mandarin (Citrus reticulate), orange (Citrus sinensis), and 
grapefruit (Citrus paradasi) are mainly cultivated citrus fruits as commercially (Suri, S. et al., 
2022). According to the citrus fruit annual bulletin of Food and Agriculture Organization of 
United Nations (FAO), 143,755.6 thousand tonnes citrus fruit produced in 2019 (FAO, 2021). 
Oranges account for 54.84% of the world’s citrus production. Oranges followed by 
grapefruits (6.47%), mandarins (24.70%), lemons (20.44%), and limes (13.97%) (Nieto, G. et 
al., 2021). Generally, citrus fruits are utilized for fruit juice and canning industries (e.g. 
marmalade production) which create large amount of citrus fruit waste (approximately 50-70 
% w/w of the fruit mass, depending on variety of fruit and used technology) (Suri, S. et al., 
2022; Nieto, G. et al., 2021). In general, these citrus fruit wastes are utilized as composting or 
animal feeding (Nieto, G. et al., 2021). According to Rodríguez García, S. L., & Raghavan, V. 
(2021), food wastes significantly affect the greenhouse gas emission that can cause the 
climate change. 
Bioactive compounds are secondary plant metabolites which contribute to growth of plants 
and have remarkable pharmacological and toxicological effects for human and animals 
(Rodríguez García, S. L., & Raghavan, V., 2021; Azmir, J. et al., 2013). Citrus fruit wastes 
contain innumerable bioactive compounds and phytochemicals such as organic acids, pectin, 
dietary fibers, vitamins, limonoids, essential oils, ethanol, polyphenols, and flavonoids (Suri, 
S. et al., 2022; Kaur, S. et al., 2021). These bioactive compounds and phytochemicals are very 
important to human health due to their health-promoting properties (Suri, S. et al., 2022). 
Especially, citrus fruit wastes (peels and tissues) are good source for flavanones such as 
hesperidin and naringin which are shows therapeutic benefits by virtue of their anti-
inflammatory, anti-oxidative, anti-carcinogenic properties (Suri, S. et al., 2022). 
EXTRACTION OF BIOACTIVE COMPOUNDS 
Bioactive compounds from citrus fruit wastes can be extracted by various techniques. To 
recover the bioactive compounds from plants, non-conventional and green extraction 
techniques such as microwave-, ultrasound-assisted and supercritical fluid extraction have 
been developed (Carbone, K. et al., 2020). Green extraction techniques, also known as clean 
techniques, are novel ways for sustainable extraction of various compounds from food wastes. 
Green extraction techniques are advantages due to the requirement of less energy and time 
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and also not using organic solvent (Sheila Lucía Rodríguez García & Vijaya Raghavan, 
2022). Extraction of bioactive compounds depends on some process parameters such as used 
technique, type of solvent, extraction temperature, time, pressure, and nature of raw material 
(Azmir, J. et al., 2013; Soquetta, M. B. et al., 2018). The extraction methods can be divided 
into conventional and non-conventional categories (Soquetta, M. B. et al., 2018). The most 
used conventional method for the extraction of bioactive compounds from citrus fruit wastes 
is Soxhlet extraction method. The most favored non-conventional methods for the extraction 
of bioactive compounds from citrus fruit wastes are microwave-, ultrasound-assisted, and 
supercritical fluid extraction methods. 
Soxhlet Extraction 
Soxhlet extraction system was first designed by German chemist Franz Ritter Von Soxhlet in 
1879 (Azmir, J. et al., 2013). In earlier days, it was intended for the lipid extraction, now it is 
suitable for the extraction of the various target compounds (Azmir, J. et al., 2013). The 
Soxhlet extraction is a common method for obtaining bioactive compounds from many types 
of natural sources (Azmir, J. et al., 2013). In Soxhlet extraction system, a certain amount of 
dry sample is placed on extraction chamber (thimble) and then the solvent is allowed to pass 
until the extraction of a target compound is complete (Soquetta, M. B. et al., 2018). On the 
other hand, this extraction method had some disadvantages; long extraction times, using large 
amount of extraction solvent, poor extraction efficiency, and probability of decomposition and 
evaporation of the target compounds due to high temperatures during extraction process 
(Soquetta, M. B. et al., 2018; Jha, A. K. et al., 2021). Additionally, in the Soxhlet extraction, 
there is no stirring process which may influence the extraction efficiency (Jha, A. K. et al., 
2021). 
Microwave-Assisted Extraction (MAE) 
Microwaves are two perpendicular oscillating electromagnetic fields (such as electric field 
and magnetic field frequencies) in the range of 300 MHz to 300 GHz (Soquetta, M. B. et al., 
2018). MAE is relatively novel extraction technique for the extraction of the soluble materials 
by using of microwave energy (Azmir, J. et al., 2013). Electromagnetic energy is transformed 
to heat by mechanisms of ionic conduction and dipole rotation (Azmir, J. et al., 2013). 
Microwave or dielectric heating increases the extraction temperature rapidly which results in 
the increased mass transfer rate (Jha, A. K. et al., 2021). MAE method often utilizes the 
extraction of bioactive compounds from various materials such as plant matrices (Jha, A. K. et 
al., 2021). Solvent type, particle size and moisture content of the sample, microwave power 
and frequency, solid-liquid ratio, irradiation period, and extraction cycles are important 
parameters which influence the efficiency of MAE (Jha, A. K. et al., 2021). Azmir, J. et al. 
(2013) explained the MAE technique with three sequential steps; 1) separation of solutes from 
active sites of sample matrix at high temperature and pressure; 2) solvent diffusion through 
the sample matrix; 3) “release of solutes from sample matrix to solvent”. MAE method had 
various advantages such as faster extraction time, decreased thermal gradients and equipment 
cost, and better extraction yield (Azmir, J. et al., 2013). Additionally, MAE method can be 
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considered as a green technology due to decrease in the use of organic solvents (e.g. hexane, 
methanol) (Azmir, J. et al., 2013). Consequently, MAE method is faster and more efficient 
method than conventional extraction method (Soxhlet extraction), leading to a better recovery 
of bioactive compounds (Azmir, J. et al., 2013). Table 1 shows the studies used MAE method 
for the extraction of the bioactive compounds from citrus fruit waste. 
Ultrasound-Assisted Extraction (UAE) 
Ultrasounds are mechanical waves with a >20 kHz frequency above the human audibility 
range (20 Hz to 20 kHz) (Kumar, K. et al., 2021). These waves, which are made up of series 
compression and expansion cycles and can spread through solid, liquid, or gaseous medium 
(Dhua, S. et al., 2022). In UAE technique, target compounds are extracted using ultrasonic 
energy and solvent (Kumar, K. et al., 2021). The extraction of bioactive compounds from 
plant sources can be enhanced by the cavitational forces which create breaking of the cell wall 
of the plant matrices (Yaqoob, M. Et al., 2020). At high intensity sound levels, the negative 
pressure caused by rarefaction (the reduction in air pressure) exceeds the attractive force 
between molecules, which pulls them apart and creates bubble cavitation (Kumar, K. et al., 
2021). Bubble cavitation creates shock waves which affect the matrix and makes it easier for 
solvent and analytes to migrate (Kaur, S. et al., 2021). In UAE, the fundamental mechanism is 
acoustic cavitation. Cavitation bubbles and ultrasound waves instigate one or more 
phenomenal mechanism, such as; localized erosion, fragmentation, shear force, increasing of 
absorption, pore formation, and swelling index in the plant cell matrix (Kumar, K. et al., 
2021). In UAE increased extraction yield cannot be attributed to a single mechanism, it is 
related and result of the combined impact of all mechanisms (Kumar, K. et al., 2021). 
Ultrasonic power, ultrasound frequency, solvent type, solid-liquid ratio, ultrasonication cycle, 
temperature, pH, and extraction time are impact the efficiency of UAE (Kumar, K. et al., 
2021). Ultimately, UAE is more effective technique than conventional (Soxhlet) extraction 
technique in the sense of extraction yield and process time (Kaur, S. et al., 2021). Some UAE 
studies about bioactive compounds of citrus fruit wastes are listed in Table 1. 
Supercritical Fluid Extraction (SFE) 
Supercritical fluid extraction known as a separation technique which is performed with 
suitable fluid as an extracting solvent due to their critical temperature (Tc) and pressure (Pc) 
(Kaur, S. et al., 2021). These fluids have lower densities, viscosities, and surface tensions, as 
well as higher diffusivities than conventional extraction solvents at their supercritical state 
(Kaur, S. et al., 2021). Characteristic properties of supercritical fluids make it easier to diffuse 
solid materials, which enhance mass transfer and more efficient extraction process than liquid 
solvents (Kaur, S. et al., 2021). The most environmentally friendly or green supercritical fluid 
with the less amount of loss or degradation during the extraction of bioactive compounds is 
carbon dioxide, which has low Tc (31 C) and Pc (74 bar) values (Kaur, S., Panesar, P. S., & 
Chopra, H. K., 2021; Azmir, J. et al., 2013). This makes it a best solvent for extracting heat 
sensitive bioactive compounds (Uwineza, P. A., & Waśkiewicz, A., 2020). Additionally, 
utilizing of CO2 in SFE technique, reduce the greenhouse effect by preventing its emissions 
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into the atmosphere (Dhua, S. et al., 2022). Pressure, temperature, flow rate of CO2, particle 
size, moisture content of sample, solvent-to-solid ratio, and extraction time are important 
parameters, which affect the extraction efficiency (Azmir, J. et al., 2013). SFE technique has 
various advantages such as; use of safe carbon dioxide, no need to use organic solvents. SFE 
is a simple process that is automatable, pre-processing and extraction are fast, the extraction 
process might be selective, inhibition of sample oxidation, and it works with low-temperature 
operation (Jha, A. K., & Sit, N., 2021). On the other hand the main disadvantages of SFE is 
that requires longer extraction times in consequence of solid matrix diffuse into the 
supercritical fluid at slower rates (Kaur, S. et al., 2021). Several SFE studies of bioactive 
compounds from citrus fruit wastes are represented in Table 1.  
CONCLUSION 
Citrus fruit wastes contain numerous bioactive compounds and these are remarkable for 
human health due to their health promoting properties. Extraction of bioactive compounds 
from citrus fruit wastes with green and innovative extraction techniques such as microwave-, 
ultrasound-assisted and supercritical fluid extraction have been used in recent years. 
Conventional extraction technique needs long extraction time, high amount of solvent 
utilization and high temperatures which might be harmful for prevention of bioactive 
compounds. However, microwave-, ultrasound-assisted, and supercritical extraction 
techniques have less amount of solvent utilization and extraction time than conventional 
extraction technique. In this review, we have mentioned about conventional and non-
conventional extraction techniques for the extraction of bioactive compounds from citrus fruit 
wastes. Non-conventional extraction techniques showed an innovative and environmentally 
green extraction approach to extract bioactive compounds.  
Table 1. Recently published studies about bioactive components extraction from citrus fruit wastes. 
Extraction 
technique 

Source Extracted 
bioactive 
compound 

Used solvent Extraction 
conditions 
(Temperature, 
pH, solid to 
liquid ratio, 
time, power, 
pressure) 

Reference 

Conventional 
(Soxhlet) 
extraction 

Penggan peel 
waste (Citrus 
reticulata) 

Hesperidin Methanol 60 C, NS, 1:40 
g/ml, 160 min, 
NS, NS 

Ma, Y. Et al., 
2008 

Lemon peel 
waste (Citrus 
limon (L.) 
Burm. F) 

D-limonene Hexane 69 C, NS, 1:25 
g/ml, 4 h, NS, 
NS 

Lopresto, C. G. 
et al., 2014 

Orange 
pomace waste 
(Citrus 
sinensis L. 

Phenolic 
compounds 
 

Ethanol 78.37 C, NS, 
1:30 g/ml, 6h, 
NS, NS 

Benelli, P. et 
al., 2010. 
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Osbeck) 
 
Microwave-
assisted 
extraction 

 
Citrus 
mandarin peel 
waste 

 
Phenolic acids 

 
Methanol with 
distilled water 
(66:44) 

 
NS, NS, 1:16, 
49 s 152 W, NS 

 
Hayat, K. Et 
al., 2009 

Grapefrruit  
peel waste 

Pectin Distilled water NS, 1.5, 1:50, 6 
min, 900 W, NS 

Bagherian, H. 
Et al., 2011 

Orange peel 
waste 

Pectin Distilled water NS, 1.4, 1:16.9 
g/ml, 169 s, 
422W, NS 

Maran, J. P. et 
al., 2013 

Kinnow peel 
waste (Citrus 
reticulata) 

Phenolic 
compounds 

Ethanol with 
distilled water 
(80:20) 

NS, NS, 1:50 
g/ml, 6 min, 
300 W, NS 

Kaur, S. et al., 
2022 

Ultrasound-
assisted 
extraction 

Orange peel 
waste 

Limonene Ethyl alcohol 
with distilled 
water (80:20) 

60 C, NS, 1:10, 
60 min, 500 W, 
NS 

Rehan, M. et 
al., 2018 
 

Lemon 
pomace waste 
(Citrus limon 
L.) 

Flavonoid Ethanol with 
distilled water 
(50:50) 

30 C, NS, 
1:100, 20 min, 
60 W, NS 

Papoutsis, K. 
Et al., 2016 

Penggan peel 
waste (Citrus 
reticulata) 

Hesperidin Methanol 40 C, NS, 1:40 
g/ml, 60 min, 
60 kHz, NS 

Ma, Y. Et al., 
2008 

Grapefruit 
peel waste 
(Citrus 
paradisi L.) 

Naringin and 
Quercitin 

Ethanol with 
distilled water 
(71.11:28.89) 

NS, NS, 1:39.63 
g/ml, 32.12 
min, 20 kHz, 
NS 

Nishad, J. et 
al., 2019 

Supercritical 
fluid extraction 

Mandarin peel 
waste (Citrus 
unshiu var. 
Kuno) 

Limonene CO2 (2 kg/h) 40 C, NS, 100 
g dried peel, 90 
min, NS, 300 
bar 

Šafranko, S. et 
al., 2021 

Tangerine 
peel waste 
(Citrus 
Unshiu) 

Hesperidin CO2 with 
methanol (7%) 
(2 ml/min) 

40 C, NS, NS, 
90 min (60 min 
equilibrium and 
30 min dynamic 
extraction), NS, 
150 bar 

Tsitsagi, M. et 
al., 2018 

Grapefruit 
seed waste 
(Citrus 
paradisi 
Macf.) 

Naringin CO2 with 
ethanol (20%) 
(5 L/min) 

50 C, NS, 40 
min, 7:1 
g*min/L, NS, 
414 bar 

Yu, J. et al., 
2007 

Orange peel 
waste 
(Albanian 
Moro 

Essential oils CO2 (1.6 
ml/min) 

40 C, NS, NS, 
1:3.2 g*min/L, 
NS, 200 bar 

Kledi Xhaxhiu 
& Bernd 
Wenclawiak, 
2015 
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cultivars) 
NS: not specified. 
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ÖZET 

Sanat tar h , b rb r n  zleyen dışsal l şk  alanlarından beslen r ve değişimlere bir sistem 

çerçevesinde bakarak bu süreci anlamlandırmayı amaçlar. Bu tar h, bugün yen  b r sey r 

kazanmış durumdadır. Günümüz sanatçı tanımı ve k ml ğ  değ şmekle beraber sanatsal 

prat ğ n özü de b rtakım özneler arasındak  l şk ler n keşfed lmes yle bütüncül ve çoğulcul 

bir hal almıştır. Modernizme özgü sanatçıyı yücelten ve biricikliği öncelikli kılan düşünceye 

karşılık, postmodernizm parçalılığa, farklılığa, etnikliğe, altkültürlere, kültürel çoğulculuğa, 

bilgiye yönelik çoğulcu bakış açısına, yerel bilgiye, yerelliğe, özgünlük ve özgürlüklere 

ayrıcalık tanımıştır. Bu süreç sanatçıları ve sanat ortamları arasında da let ş m ve alışver ş n 

arttırmış, farklılıkları bir araya getirmiş ve kolektif bilinçle sanatı birleştirerek bireysel 

yaratımın yerine yaratıcı iş b rl kler n  önerm şt r. Sanat le pol t ka ve gündel k hayat 

arasındak  sınırların g tt kçe bel rs zleşmes yle, günümüz sanat prat kler  ç nde kollekt f sanat 

üretimi önemli bir hal almıştır. Hayat ve sanatın birlikte bir bütün olarak çalıştığı bu süreç, 

yen  kamusal sanat çalışmalarını, bağımsız sanatçı b rl ktel kler n , nsanları b r araya get ren 

kolekt f ya da katılımcı sanatsal projeler n  var etm şt r. Sanatta alternat f stratej ler ş 

birliklerine ve kolektif sanat pratikler ne dönüşmüş, günlük hayatın ç nden beslenen, 

dayatmacı pol t kalara karşı çıkmayı, hayata çer den ve doğrudan müdahelelerde bulunmayı 

hedefleyen kolekt f üret m sürec nde, b rl ktel ğ n kend s  sanatsal b r form hal ne gelm şt r. 

Bu çalışma ile kolektif bilinç ve sanat arasındaki ilişki ve tarihsel gelişim süreci incelenecek, 

günümüz kolektif sanat pratikleri üzerinde durulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Kolektivizm, güncel sanat, kolektif sanat, disiplinlerarası sanat 
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ABSTRACT 

Art history is nourished by successive fields of external relations and aims to make sense of 

this process by looking at the changes within the framework of a system. The aforementioned 

history has gained a new course today. Although the definition and identity of today's artist 

has changed, the essence of artistic practice has also become holistic and pluralistic with the 

discovery of relations between certain subjects. In contrast to the idea that glorifies the artist 

and prioritizes the uniqueness of modernism, postmodernism privileges fragmentation, 

diversity, ethnicity, subcultures, cultural pluralism, pluralistic perspective on knowledge, local 

knowledge, locality, originality and freedoms. This process also increased communication 

and exchange between artists and art environments, brought differences together and offered 

creative collaborations instead of individual creation by combining art with collective 

consciousness. With the blurring of the boundaries between art, politics and daily life, 

collective art production has become important in today's art practices. This process, in which 

life and art work together as a whole, has created new public art works, independent artist 

associations, and collective or participatory artistic projects that bring people together. 

Alternative strategies in art have turned into collaborations and collective art practices, and 

togetherness itself has become an artistic form in the collective production process, which is 

fed from daily life, aims to oppose imposing policies and to intervene directly in life. In this 

study, the relationship between collective consciousness and art and the historical 

development process will be examined, and today's collective art practices will be 

emphasized. 

Keywords: Collectivism, contemporary art, collective art, interdisciplinary art 

GİRİŞ 

Modernizme göre sanatçı yüce ve deha tanımlarıyla açıklanmaktadır. Modernizme göre, 

sanata giden yolda önünüze kim çıkarsa çıksın ona sırtınızı dönmelisiniz. Bu inanç giderek 

sanatçının Tanrılaştırılmasına kadar varmış; sanat da uğrunda her şeyin feda edildiği yüce bir 

amaç haline gelmiştir (Yılmaz, 2013, 24). Modernizm için yaratma, sanatçı için doğuştan 

gelmektedir ve bir sanat yapıtı ortaya koymak ancak bir dehanın yapabileceği bir şeydir. Buna 

ek olarak modernizmde bir sanat yapıtının öncü, ilerici yani avangart ve özgün olması gerekir.  

Sanatın başka amaçlar uğruna kullanılmasına, ona sanat dışı bir işlev yüklenmesine modern 

sanatçı karşı çıkmıştır. Sanatçının ve yeteneğin kutsandığı bu düşünce biçimine karşılık 

postmodernism, izleyicilerin dahil olduğu ve alt kültürler tarafından meydana getirilen 

kültürün yeniden işlenmesine odaklanır.  Amacın salt sanat olması yerine süreç, katılımcı, 
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performans, üretim olarak sanat olguları ön plandadır. Postmodernist dönem aynı zamanda 

teknolojideki ilerlemeyle ve teknolojinin farklı alanlarda kullanımıyla karakterize edilir. 

1960’larda sanat tarihinde yaşanan kırılmayla beraber rad kal sanat b ç mler  ortaya çıkmış, eş 

zamanlı olarak Happenn ng, Performans, M n mal zm, Kavramsal Sanat, Fem n st Sanat ve 

Land Art g b  b rçok sanatsal açılımda sanat eser  ve zley c  etk leş m  deney mlenm ştir. Bu 

deneyim teknoloj k olanakların hızla artmasıyla, b r  ve ötek n n karşılaşmasını, tanışmasını 

ve etk leş m n  olanaklı kılmış, let ş m çağına ayak uydurarak artış gösterm şt r. Dünyayı 

etk leyen öneml  sosyoloj k gel şmeler, 1990’lı yıllarda b r üst sınıra ulaşarak b rçok s stem  

etk lem şt r. Bu kuşkusuz sanat tar hsel sürec  de etk lem şt r. Küreselleşme, sanatın güçlü b r 

odak şekl ne dönüşmes n  sağlayarak, teknoloj k gel şmelerle beraber let ş m ağlarında 

etk leş m  arttıracak düzeyde yer almasını sağlamış, yen  karşılaşmaları ve ş birliklerini 

beraberinde getirmiştir. Sanat yapıtının sanatçının yetenekli ellerinden çıkma ve biricik olma 

durumu, birden fazla hatta zaman zaman onlarca kişinin üretime katılımıyla sekteye 

uğratılmıştır.  

ARAŞTIRMA 

Kolektivizm sanat tarihsel süreçte aslında yen  b r yapı değ ld r. Sanat tar h  ç nde pek çok 

akım ve hareket kolekt f yapılardan ortaya çıkmıştır. Dada zm, Sürreal zm veya 

Ekspresyon zm g b  akımlar ortak f k rl  sanatçıların b r araya gelmes  le gerçekleşm şt r. 

Bununla birlikte seyircinin de yapıta katkı sağladığı eylemler gerçekleştirilmiş ve bu sayede 

çeşitli gösterilere önayak olunmuştur. Erken modern dönemde, kabaca iki tür sanat kolektifi 

vardır. Fütüristler kültürel yollarla toplumsal değişimi sağlamaya çalışmış ve bu amaçla 

Radikal olarak yeni bir yaşam biçimi tasavvur ettikleri geleceğe bakmışlardır. Dada 

sanatçıları ise, Birinci Dünya Savaşının zihinsel ve fiziksel olarak yoğun etkisinden yola 

çıkmış, modern öncesi bir varoluşun kaybının psikolojik sonuçlarını temsil etmiş ve bunu 

sanatlarına yansıtmışlardır.  

“Fütür st göster lerde sanatın s yaset amacıyla kullanılması zley c  katılımını tet kleyen b r 

unsur olurken; Duchamp’ın sanat nesnes ne yönel k kalıpları kırması sanat karşıtı oluşumların 

önünü açmıştır. Happenn ng ve Fluxus’la kuramsallaşan sey rc n n katılımı, sanatsal prat ğ n 

sab t b r özell ğ  hal ne gelm ş; etk leş m n hacm  g derek artmıştır” (Kahraman, 2015, 14).  

Marcel Duchamp, sanatı nesnes  üzer nden tartışarak, gündel k hayatın ç nden alınan 

herhang  b r parçanın, sanatın ç ne nasıl sızdırılab leceğ n  gösterm ş, sanatın ontoloj s  

üzer ne sorular sordurmayı hedeflem ş ve böylece sanat le hayat arısındak  sınırı 
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bulandırmıştır. Andy Warhol her gün karşılaşab leceğ m z sanata yabancı görülen sıradan 

malzemeler , sanatın nesnes  olarak zley c s ne sunarken, aslında yüksek sanat le aşağı sanat 

arasındaki ayrımları ortadan kaldırmayı amaçlamıştır. Aynı zamanda Andy Warhol’un 

atölyesi Fabrika da ortak yaşam ve sanatsal üretim merkezi olarak ilk kolektif sanat 

merkezlerinden biridir.  

 

 

Görsel 1. Marcel Duchamp, Fontain, 1917. 

 

 

Görsel 2. Andy Warhol. Campbell’s Soup Cans. 1962 

1960’lardan itibaren sanatın üretim şekli modernizmin sanatı kutsallaştırmasına da bir tepki 

olarak değişim göstermiştir. İlk olarak sanatın biricikliğine olan tepkiyle ‘o an’ içerisinde var 
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olan sanat çalışmaları hazırlanmış ve böylelikle sanatın alınıp satılan bir meta olma 

durumunun önüne geçilmeye çalışılmıştır. Bunun yanı sıra sanatçı kavramının 

dokunulmazlığına ve yüceleştirilmesine de tepki olarak sanat yapıtını tek bir elden çıkarmak 

yerine farklı birçok görüşle ortak çalışma üretimine gidilmiştir. Aynı zamanda bu durum 

sanatın özerkliğine bir tepki olarak ortaya çıkmış ve disiplinleraarası anlayışı merkeze 

almıştır. 1960 sonrası sanatın önde gelen Fluksus, Sitüasyonistler, Gerilla kızlar, Cobra 

Grubu, Gilbert ve George gibi akım ve oluşumlar kolektif anlayışla hareket etmeye gayret 

göstermişlerdir.  

 

Fluksus 

Fluksus, çok sayıda devrimci sanat akımını doğurmuş olan bir gerilla döneminin, 1960’ların 

ürünüdür. Sanat eserinin ticari bir meta haline getirilmesini reddeder ve hayat ile sanat 

arasındaki duvarları yıkmayı hedefleyerek her insanın sanatçı olduğunu söylemiştir. 

Fluksus sanatçılarından olan Beuys, tüm sanat yaşamı boyunca sanat ve yaşam arasındak  

sınırları kaldırmaya uğraşmıştır. Eylem ve sanat yapıtını tek b r çerçeve çer s nde b rleşt rir. 

Sanat yapıtı, sanatçının eyleminin kendisidir. Sergilenebilecek nesneler ise sadece tortudur. 

Sanatı tek k ş n n yapab leceğ  b r üret m b ç m  olmaktan çıkararak, ortaklaşa varolan b r 

eylem olduğunu gösterm şt r. “7000 Meşe Projes ”, zamana yayılan, çevreci ve eko-şehirciliği 

de içine alan bir süreç işidir. Bu eylem çerçevesinde sokaklara belli bir düzenle yerleştirdiği 

bazalt sütunların yanlarına şehrin sakinleriyle beraber birer meşe fidanı dikmiştir.  

                         
Görsel 3. Joseph Beuys. 7000 Meşe Projes . 
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Sitüasyonistler 

B r rad kal sanat hareket  olan S tüasyon st hareket n kolekt f üret m model nde öneml  b r 

payı olmuştur. Onlara göre sanat, esk  dünyanın tutkularına fade kazandırmayı bırakıp yen  

tutkular keşfetmeliydi; yaşama tercüman olmakla yetinmeyip, onun sınırlarını 

genişletmeliydi. Tarihte ilk defa, sanatsal değerler, anonim ve kolektif bir sanat, bir “diyalog 

sanatı” biçiminde doğrudan doğruda gündelik hayatta yürürlüğe sokulmuştur. Sitüasyonistler 

ayrıca, gündelik ortama yapılacak sanatsal müdahalelerin halkı uyandırabileceği ve toplumun 

dönüşümünü sağlayabileceği kanısındaydılar. Sanatçılar tamamen kendilerini geride tutarak 

anonim işler üretmişler, doğrudan sokağa inip hayata karışan performansalar gerçekleştirmiş 

ve hiçbir belgeleme yapmamışlardır.  

Gerilla kızlar 

Kolekt f yaratım sürec n  besleyen b r d ğer oluşum da Ger lla kızlardır. Guerr lla G rls 1985 

yılında New York’ta çalışmalarına başlamıştır. Yazar, f lm yapımcısı g b  farklı d s pl nlerden 

gelen kadın sanatçıları da ç ne dah l etm ş b r sanat topluluğu, anon m b r kolekt ft r. Grubu 

b r araya get ren ve devam etmeler n  sağlayan deoloj k mot vasyon toplumsal c ns yet 

kuramlarıdır. Sanatta c nsel ayrımcılığa b r başkaldırı ve d ren ş göstermek üzere çalışan grup 

özell kle 1990’lı yıllarda b rçok performans, eylem vb. etk nl kler düzenlem şt r. Bu 

etk nl klerle, hem fem n st sanat açısından güçlü b r referans olmuşlar hem de alternat f, 

muhal f yaklaşımlarıyla sanat dünyasında oldukça ses get ren sanat tar h nde neden kadın 

sanatçı yok g b  saptamaları da açığa çıkartmışlardır.  

Cobra Grubu  

Cobra Sanat Grubu 1948-1951 yılları arasında Asger Jorn, Karel Appel, Gu llaume 

Corne lle’n n b r araya gelerek oluşturdukları sanat grubudur. Gruba sonradan P erre 

Alech nsky, Chr st an Dotremont, Jean-M chel Atlan ve W ll am Gear g b  sanatçılar dah l 

olmuştur. B rçok sanat akımını çer s nde barındıran Cobra Sanat eserler  Sürreal zm, 

Dışavurumculuk, Amer kan Soyut Dışavurumculuğu’ndan zler taşır. Malzemeler n çeş tl  

varyasyonlarının kullanıldığı eserlerde; kolajlar ve çeş tl  mod fakasyonlar görmek olasıdır. 

Sanatçılar her türlü kısıtlamadan uzak dur- muş b reysel eğ l mler n  serbest bırakarak 

özgürce üretm şlerd r. Halka ve halka a t olan sosyal konuları ç ne alan sanat eserler ; lkel, 

çocuksu ve aynı zamanda deneyseld r (Burunsuz, 2019, 342). 

1948 yılında Par s’te b r araya gelen Hollandalı Karel Appel (1921- 2006), Belç kalı Gu l- 

laume Corneille (1922-) ve Dan markalı Asger Jorn’un (1914-73) ülkeler n n başkentler n n 
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harfler nden türet lerek COBRA (Kopenhag, Brüksel, Amsterdam) sm n  alan grubun d ğer 

üyeler  arasında, P erre Alech nsky (1927-), Christian Dotremont (1922-79), Jean-Michel 

Atlan (1913-60) ve W ll am Gear (1915-97) g b  sanatçılar vardır. Amer kan Soyut 

Dışavurumculuğu le Fransız Art Enformel’ nden etk ler taşıyan COBRA’nın kend ne özgü 

başlıca özell ğ , İskan- d nav m toloj s ne göndermeler çeren gerçeküstücü, fantast k b r 

görsell k arayışıdır. Gerçeküs- tücü akımın soyut kanadına yakın olan COBRA sanatçıları, 

aklın tüm baskılarından arınmış dürtüsel, serbest fadey  ben msem ş, zaman zaman oldukça 

sert, ş ddetl  b r dışavurumcu ta- vır ç nde olmuşlardır. Avrupa’nın çeş tl  kentler nde serg ler 

açan, b r dönem derg  de çıkaran COBRA grubu, 1951 yılında dağılmıştır (Antmen, 2008, 

152).  

Gilbert ve George 

G lbert ve George kend  majlarını, yaşayışlarını, düşünceler n  ve duygularını sanatların odak 

noktası olarak kullanan, k  k ş l k b r oluşumdur. Sanat herkes ç nd r f kr yle kırk yıl 

boyunca ortak çalışmalar yaptılar. Kend  vücutlarını canlı b rer heykel olarak kullandıkları 

performanslarıyla, ‘Yaşayan heykel’ (l v ng sculptures) kavramını ortaya attılar. İlk olarak 

1966 yılında ‘The S ng ng Sculpture’ performanslarıyla ortaya çıkmışlardır. (Terkol, 2008, 

85)  

“20. yüzyılın Avangard dönem  sanat ve hayatın b rl kte düşünülmes  üzer ne öneml  b r 

hareket başlatmıştır. Modern zm sonrası görünen kolekt v zmde odak noktası sosyal ve pol t k 

kültüre, kurumsal ve d lsel yapılara odaklanmıştır. Kolekt f sanat grupları, toplumsal b r 

hareket olarak, protesto ve sanatsal ifadenin kesişiminden ortaya çıkmıştır” (Terkol, 2008, 8). 

“Hayatın ç ndek  sıradan olarak tanımlanan nesneler, sanat nesnes n n konumunu ve onun 

b r c kl ğ  üzer ndek  dokunulmazlığı der nden sarsmaya başlamış; sanat ve hayat arasındak  

sınırları ortadan kaldırırken, sanatı tanımlayan plast k kavramların b l nen yansıması başka 

anlamlar kazanmış; yen  b r sürec n haberc s  olarak gündemdek  yerler n  almıştır” 

(Kahraman, 2015, 28).  

Bu süreç sanatçıları ve sanat ortamları arasında da let ş m ve alışver ş  arttırmış, farklılıkları 

bir araya getirmiş ve kolektif bilinçle sanatı birleştirerek bireysel yaratımın yerine yaratıcı iş 

b rl kler n  önerm şt r. Sanat le pol t ka ve gündel k hayat arasındak  sınırların g tt kçe 

bel rs zleşmes yle, günümüz sanat prat kler  ç nde kollekt f sanat üret m  öneml  b r hal 

almıştır. Hayat ve sanatın b rl kte b r bütün olarak çalıştığı bu süreç, yen  kamusal sanat 

çalışmalarını, bağımsız sanatçı b rl ktel kler n , nsanları b r araya get ren kolekt f ya da 
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katılımcı sanatsal projelerini var etm şt r. Sanatta alternat f stratej ler şb rl kler ne ve kolekt f 

sanat prat kler ne, ns yat flere dönüşmüş, dayatmacı pol t kalara karşı çıkmayı, hayata 

çer den ve doğrudan müdahelelerde bulunmayı hedefleyen kolekt f üret m sürec nde, 

birl ktel ğ n kend s  sanatsal b r form hal ne gelm şt r.  

Kolektif sanat, ortak ideolojileri ve bakış açılarını paylaşan, ortak hedeflere ulaşmak için 

kendi başlarına çalışan iki veya daha fazla sanatçı arasındaki bir ittifaktır; Bu hedefler ifade 

niyetlerine göre değişebilir. Kolektif sanat gruplarının bir özelliği, çoğu durumda ana 

hatlarıyla belirlenmiş bir estetik dille birbirine bağlanabilmeleridir. Bu bağlamda Kolektif 

yaratım, ilişkilerine, motivasyonlarına ve hedeflerine bağlı olarak sanatçı grubu tarafından 

önerilecek geniş bir metodolojiyi ele alır. Kolekt f deney m denen şey, kabaca ortak b r d renç 

noktası bel rlenerek harekete geçmekt r. Müşterek hedef n ve ortak yolların bel rlend ğI b r 

modeld r. Günümüz sanatında kolekt fler, genell kle sanat p yasası ve egemen şley ş n 

dışında kalma d renc  gösteren deneysel ve ortaklaşa çalışan bünyelerd r.  Sanat kolektifleri, 

çeşitlilikleri ve birkaç sanatçıdan yüzü aşabilecek ve hatta binlerce sanatçıya ulaşabilen çoklu 

ittifakları nedeniyle son zamanlarda sanat tarihinde çok önemli bir rol oynamıştır.  

Kolekt v ten n sanatta var olması yen  sosyal yaratım alanları ve yen  b r toplum ç n alternat f 

açılımlar sunmaktadır. Malev ch’e göre kolekt v zm dünya nsanı olmak ç n b r yoldur. 

Öznell k arası sınırların bel rs zleşmes nden bahsederek k m n ne yaptığının ve k m n 

yaptığının b l nmes n n önems z olduğuna değ n rler. Böylece sanatçı ve sanatçı olmayan 

k ml kler arasında sınırlar netl ğ n  kaybeder ve daha zeng n b r anlam kazanır (Terkol, 2008, 

29). 

Kolektif sanat topluluklarında kurulan birliktelikler de zamanla değişmiş sanatçılardan oluşan 

birliktelikler yerini farklı disiplinlere bırakmıştır. Postmodernizmin bir getirisi olarak resim, 

heykel, seramik, fotoğraf gibi alanların aralarındaki sınırlar erimeye başlamış, disiplinlerarası 

bir anlayış benimsenmiştir. Kolektif üretim biçimi günümüzde bunun da ötesine geçerek 

sanatsal alan dışındaki disiplinlerle de birliktelikler ile genişlemeye devam etmektedir. 

Mühendis, mimar, bilim insanı, coğrafyacı, tarihçi, belgesel yapımcısı, edebiyatçı, felsefeci 

vs. gibi farklı alanlardan katılımcıların da eklenmesiyle kolektif çalışma disiplini de değişime 

uğramıştır.  
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Türkiye’deki Kolektif Sanat Toplulukları 

1980’l  yıllar sonrası Türk ye sanatında kolekt f üret mde görünmeye başlayan hareketlenme 

günümüzde uluslararası olarak güncel sanat alanında üret m yapan grupların çoğalmasıyla 

kend ne yen  alanlar açmaktadır (Terkol, 2008, 117).  

Özell kle 70’lerden günümüze sanatın yen  fadeler ne dönük çok ler c  hamleler n görüldüğü 

İstanbul’da, ‘Sanat Tanımı Topluluğu’ kurulmuş (STT), yen  eğ l mler serg ler , genç etk nl k, 

performans günler , İstanbul B enal , Proje 4L, Borusan etk nl kler  alternat f modeller üreten 

d nam kler hal ne gelm şt r. Bu yen l kç  hareketlere 2000 yılından sonra başka kurumlar ve 

serg ler n yanı sıra sanatçılar tarafından yürütülen bağımsız mekanlar ve sanatçı n s yat fler  

de eklenm şt r. Bunlardan bazıları: ‘Hafr yat’, ‘Apartman Projesi’, ‘Nomad’ ve ‘Oda Projesi’ 

olarak sayılabilir (Engin, 2018, 430).  

Alternat f sanat g r ş mler  olan Altı Aylık, Masa, K2, Bas ve P st g b  b rl ktel kler, genç, 

deneysel ş üreten sanatçılara ortak çalışma ve söylem alanları açmaya çalışmaktadırlar. 

Kurumsal sanat mekanlarına karşı alternat f alanlar, projeler tasarlamaktadırlar. Bunlar kend  

k ml kler n  gel şt ren, akt v st ve protest, köksüz ve bağımsız, hatta mekânsız, araştırmacı ve 

deneysel ortaklıklarıdır. Kolekt f üret m ve alternat f yolların çoğalması kaçınılmaz b r süreç 

olarak karşımızda durmaktadır. Bu nedenle ulusal sınırlar çer s nde çağdaş sanat açısından 

baktığımızda bel rlenm ş d renç noktaları üzer nden gel şt r len kolekt f üret m b ç mler n n 

bel rley c  b r d nam k olacağı kuşkusuzdur. (Terkol, 2015, 116). Günümüz toplumunda bakış 

açılarının, öncü yaklaşımların, eleşt rel söylemler n duyulur olmasının, gündem 

oluşturab lmes n n ve güçleneb lmes n n alternat f koşullarından b r  de kolekt f oluşumlardır.  

Ankara’nın lk sokak sanatı le uğraşan grubu olarak düşüneb leceğ m z ‘KÜF Project’ le 

ondan kısa b r süre sonra ortaya çıkan ‘Avareler’, Ankara’nın k ml ğ  örtük, her an her yerde 

çalışmalarıyla karşılaşab leceğ n z gruplar. Her k  grup, b rb r ne benzeyen ve de ayrışan 

yönlere sah p, ama her k s  de benzer b r d l kullanarak sokakları boyuyor, kt dara, kentsel 

rant pol t kalarına, kültürel d nam klere eleşt rel, ron k, m zah  b r d lle eylemler, şler 

gerçekleşt r yorlar (Engin, 2018, 432-343).  
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Görsel 4. Avareler Grubu. Ankara Büyük Şehir Belediye Başkan Adayı – Cemal Süreya. 2013  

 
Görsel 5. Avareler Grubu. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Ulrike Meinhoff :  

“Nerede kalmıştık”.2013 

Avareler grubu, 30 Mart 2013 tarihli yerel seçimler öncesinde hayalî bir parti kurar. Partinin 

kadrosu, vaatleri, görselleri, iki gece süren bir çalışma sonucunda Ankara’daki reklam 

panolarına yerleştirilir. Amaç, seçimlerin çok öncesinden itibaren ülke genelinde sokakları, 

reklam panolarını, sokak lambalarını, ağaçları, kısacası kamuya ait her yeri işgal eden parti 

propagandalarının tacizine direnmektir. 

Türkiye’de varlık sürdüren bazı kollektif sanatsal oluşumları aşağıdaki gibidir: 

•  Anarşiv Kollektif (2003-...) 

• Artıkişler (2010-...) 

• Artin90 (2018-... görsel sanatlar) 

• Bubirkitschenetkinliğidir (2010-… kolektif sanatçı grubu) 

• İmkansız Arşiv Kollektifi (2018-...) 

• Karahaber (1998-2007) 

• Kova (2017-… görsel sanatlar ve tasarım - mekân) 
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• Laboratuar - Gösteri Sanatları Araştırma ve Proje Topluluğu (2003-2013, performans, 

dans, Ankara-İstanbul) 

• Pelesiyer (2012-…kolektif sanatçı grubu - görsel sanatlar) 

• Seyri sokak (2013-...) 

• Suimasen (2018-… sanat yayıncılığı) 

• Torun (2014-… görsel sanatlar ve sanat yayınları, konuşmalar - mekân) 

• Yaygara Güncel Sanat İnisiyatifi (2006-… görsel sanatlar) 

• Videa (1995-2007) 

• Esfirshub grubu (1996-2000) 

• Vitopta (2002-2007) 

• Körotonomedya (1996-2010) 

• Altı Aylık (2006-2010) 

• Amber Platform (2007-... görsel-dijital sanatlar, performans, festival) 

• Apartman Projesi (1999-… görsel sanatlar, Istanbul&Berlin - mekân) 

• Artık Mekân (2008-2010 - mekân) 

• Atıl Kunst (2006-2013 - görsel sanatlar - kolektif sanatçı grubu) 

• Arşivden Sonra (2017-... arşiv, konuşma) 

• Artık İşler (2007- video-araştırma) 

• Atelier Muse (2017-... misafir sanatçı programı, performans, görsel sanatlar) 

• Avto (2017-… araştırma, görsel sanatlar - mekân) 

• Bandrolsüz (2011-… sanat yayınları kolektifi) 

• BAS (2005-… sanat yayınları - mekân) 

• Birbuçuk (2017-…araştırma, konuşmalar, e-yayın) 

• Body in Perform (2017-… performans) 

• A Corner in The World (performans sanatları, festival - Istanbul&Izmir - mekân) 

• Collective Çukurcuma (küratöryel, güncel sanat, konuşma - Istanbul&San 

Francisco&Londra) 

• Çağdaş Gösteri Sanatları Girişimi (2005-... kültür-sanat yönetimi, organizasyon, 

eğitim, araştırma, yazın/yayın/eleştiri, arşiv/bellek ve iletişim ağı) 

• Çatı Çağdaş Sanat Dansçıları Derneği (2002-... dans, performans - mekân) 

• Çıplak Ayaklar Kumpanyası (2003-... dans, performans, İstanbul-İznik - mekân) 

• ÇokAyaklılar (Multi-leggeds) (2017-… performans) 

• Dadans (2008-... dans, performans) 

• Dramaqueer Sanat Kolektifi (2016-… görsel sanatlar, performans) 
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• Demo Lab (2018-… fotoğraf, video - mekân) 

• Fail Books (2017-… sanatçı yayınları - mekân) 

• Geniş Açı Proje Ofisi (2007-… fotoğraf, atölye çalışmaları, konuşmalar, proje 

yürütücülüğü) 

• Göçebe Bağımsız Sanatçı İnisiyatifi (2008-... görsel sanatlar) 

• Hallederiz İnş. Kooperatifi (2016-… sanatçı grubu, görsel sanatlar) 

• Hayaka Artı (2005-2015- görsel sanatlar - mekân) 

• HAH! (2017-… kolektif sanatçı grubu - görsel sanatlar) 

• Hangar (1992-… Görsel sanatlar) 

• Hafriyat (1996-2011 görsel sanatlar - mekân) 

• Halka Sanat (2011-… görsel sanatlar, sanatçı misafirlik programı - mekân) 

• Hazavuzu (2005-… müzik, performans - mekan) 

• Hareket Atölyesi (2008-... dans, performans) 

• Her Hal (2017-… konuşma, performans, sergi, yayın) 

• Kaba Hat (2011-… görsel sanatlar) 

• Kadınlar Rüyalar Ejderhalar (2015-… görsel sanatlar, kolektif sanatçı grubu) 

• Kompozit Art Collective (2019-… görsel sanatlar, şehir, mimari) 

• Köşe (2014-2015 performans sanatları - mekân) 

• Kum-pan-ya (dans, performans) 

• MARS (2010-… sanatçı mekanı - mekân) 

• Mtaär (2009-2010 kolektif sanatçı mekânı - görsel sanatlar - mekân) 

• Noks (2017-…görsel sanatlar, fotoğraf - sanatçı mekânı) 

• Oda Projesi (2000-… görsel sanatlar, araştırma - mekân) 

• Oddviz (2016-… dijital sanatlar - kolektif sanatçı grubu) 

• Oj (2016-2018 görsel sanatlar - mekân) 

• Onagöre (2018-… görsel sanatlar, grafik tasarım) 

• Pasaj (2010- görsel sanatlar, konuşmalar - mekân) 

• Performistanbul (2016-… performans, araştırma - mekân) 

• PiST/// (2011-… yayın, görsel sanatlar - mekân) 

• Proje Odası (2017-… baskı, tasarım, sanatçı mekanı - mekân) 

• Poşe (2018-… görsel sanatlar, konuşmalar - mekân) 

• Recollective (2014-2018 fotoğraf, sanatçı yayını) 

• RemDans Stüdyo (2008-2011 gösteri sanatları - mekân) 

• Rütte Fotoğraf Grubu (1980'ler, fotoğraf) 
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• Sanatorium (2009- 2011 görsel sanatlar - mekân) 

• Sürrealist Eylem Türkiye/ Periferi Kolektif (2004-2011 görsel sanatlar, kolektif 

sanatçı grubu) 

• TALdans (2003-... dans-performans) 

• Tasarım Bakkalı (2015-… görsel sanatlar, tasarım, performans - mekân) 

• Toz (2015-2016- görsel sanatlar-sanatçı mekanı - mekân) 

• Tuğçe Tuna / RemDans Proje Topluluğu (2000-2014 çağdaş dans) 

• Yeşil Üzümler (dans, performans) 

• Yoğunluk (2013-… mimari, görsel sanatlar, kolektif sanatçı grubu) 

• Videoist (2003-… video art) 

• TAŞERON (2016-… görsel sanatlar) 

• Açık Stüdyo (2016-... performans sanatları - mekân) 

• Büyük Siyah Kapı (2018-... fotoğraf, görsel sanatlar, performans - mekân) 

• Carbon Collective (2015-... görsel sanatlar, tasarım, fanzin, 

Izmir&Mersin&Adana&Bodrum) 

• Dahili Bellek (2019-… araştırma - mekân - Karantina) 

• Darağaç (2016-… görsel sanatlar - kamusal alan&mekân) 

• Geçici Müdahale Platformu (2013-2014 sanat, tasarım, mimari, şehir kültürü) 

• IO (2012-2015 görsel sanatlar - mekân) 

• K2 (2003-… görsel sanatlar - kolektif olarak başlamış dernek - mekân) 

• Kendine Ait Bir Oda (2014-… görsel sanatlar - hareketli ve mekân – Karantina) 

• Karantina (2019-… kolektif mekan, 6x6x6, Dahili Bellek ve Kendine Ait Bir Oda) 

• Karton Kitap (2014-… sanatçı yayınları, grafik tasarım) 

• Kara Pembe Karşı Sanat Kolektifi (2013-… LGBTI, aktivizm-görsel sanatlar ve 

performans, Izmir&Istanbul) 

• Lemma Space (2018-… dijital sanatlar ve teknoloji) 

• Maquis Projects (2013-2016 & 2019-… sanatçı misafirlik programı - mekân) 

• Monitor (2018-… video art - hareketli) 

• Nomad Mind (2012-… şehir, görsel sanatlar, mimari, tasarım) 

• No.238 (2018-… fotoğraf - mekân) 

• Sarı Denizaltı (2018-... fotoğraf, görsel sanatlar - mekân) 

• Shelter (2017-… görsel sanatlar - sanatçı mekanı - mekân) 

• Sokak Sanatçıları (2004-... görsel sanatlar, müzik - mekân) 

• Urban Tank (2013-… disiplinlerarası, mimari, şehir, tasarım - mekân) 
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• Xurban_collective (2000-2012 - görsel sanatlar, kolektif sanatçı grubu - İzmir&New 

York) 

• Yıldız Çintay (2016-… görsel sanatlar- kolektif sanatçı grubu) 

• 6x6x6 (2018-… görsel sanatlar, araştırma - mekân - Karantina) 

• 3.dalga bağımsız sanat inisiyatifi (2016-… görsel sanatlar – mekân) 

• Yer Mekân (2021-…kolektif üretim ve paylaşım mekânı) 

• Krüw (2016-… görsel sanatlar- kolektif sanatçı grubu) 

• 13metrekare sanat kolektifi (2018-… görsel sanatlar- kolektif sanatçı grubu) 

 

 

SONUÇ 

Sanatın tarihsel süreci göz önünde bulundurulduğunda sipariş üzerine yapıt üreten sanatçı, 

Fransız İhtilali’nin ardından kendi konusunu seçme özgürlüğüne erişmiştir. Teknolojik 

gelişmelerin de şekillendirdiği sanatın üretim sürecindeki yenilikler, modernizm anlayışını 

geliştirmiş ve sanatı dokunulmaz bir yere yükseltmiştir. Sanatçının deha sıfatını alması ve 

sanat eserinin dokunulmazlığı zaman içerisinde sanat ortamı içerisinde tepki gösterilen bir 

durum haline gelmiştir.  

Özellikle 1960 sonrasında sanat, artık tek bir elden çıkan bir yapıt olmaktan çıkıp, birçok 

disiplinin bir arada kullanıldığı bir çalışma haline gelmiştir. Sanatın tanımı değiştiği gibi 

sanatçı tanımı da değişime uğramış, eser üretimi birden fazla katılımcının olduğu kolektif 

sanatsal oluşumları var etmiştir. Bir kolektif içinde çalışan sanatçılar, paylaşılan ideolojiler, 

estetik ve/veya siyasi inançlar tarafından birleştirilmiştir. Bu süreç sanatçıları ve sanat 

ortamları arasında da let ş m ve alışver ş  arttırmış, farklılıkları b r araya get rm ş ve kolekt f 

bilinçle sanatı birleştirerek bireysel yaratımın yerine yaratıcı iş birliklerini önermiştir. Kâr 

amacı gütmeyen, bağımsız, katılımcılığı öne çıkaran, sanatçılara çalışma ve serg leme alanları 

açmaya yönel k olarak ortaya çıkan alternat f oluşumları kapsamıştır. Bugün, sosyal medya 

sayesinde sanat kolektifleri olağanüstü bir küresel erişime sahip olmuş, günümüz sanatsal 

üretme pratikleri arasında öne çıkmayı başarmıştır. 
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TÜRKİYƏ VƏ DÜNYA UNİVERSİTETLƏRİNİN REYTİNQ SIRALANMASINDA  
HACƏTTƏPƏ UNİVRSİTETİNİN YERİ 

(Ədəbiyyat fakültəsinin qabaqcıl təcrübəsi nümunəsində) 

HACETTAPA ÜNİVERSİTESİ'NİN TÜRKİYE VE DÜNYA ÜNİVERSİTELERİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİNDEKİ YERİ 
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AND WORLD UNIVERSITIES 
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ÖZET 

Makalede, Azerbaycan üniversitelerinin bir dizi Türk üniversitesi ile çalışan işbirliği ilişkileri 
olduğuna işaret ediliyor. Türkiye'nin Azerbaycan'da diplomaları tanınan ve aralarında 
Hacettepe Üniversitesi olmak üzere aktif protokoller konusunda işbirliği yaptığı 14 üniversitesi 
olduğu kaydedilir. 

Genel olarak, yükseköğretim kurumları arasındaki işbirliği üç şekilde yürütülür: a) Herhangi bir 
üniversite veya kuruluşun ADPU'ya başvurmasına dayalı olarak, b) ADPU'nun herhangi bir 
üniversite veya kuruluşa uygulanmasına dayalı olarak, c) ADPU'nun uygulanmasına dayalı 
olarak. devlet programları. 

Her durumda, ilişkilerin gelişimi karşılıklı tartışmalardan ve bakış açılarının tanımlanmasından 
geçer. 

Makalede, Hacettepe Üniversitesi şahsında Türk eğitim sistemini karakterize eden yönler, 
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin bilgi 
edinmelerinin sonuçları, üniversiteye giriş kuralları, yükseköğretim kurumunda eğitim 
verenlerin sorumluluklarının yanı sıra öğrencilerin kendi sorumluluklarının yanı sıra, 
eğitimciler (öğretmenler) arasında uygulama, ölçme ve değerlendirme kriterlerinin eğitim ve 
öğretimin kalitesindeki önemli rolü tartışılmaktadır. 

Fakültedeki eğitim bu amaca yönelik olarak nasıl düzenlenmektedir? Üniversite ve Edebiyat 
Fakültesinde okutulan konular hakkında genel bilgiler araştırma düzeyine getirilerek soruya 
cevap verilir. 
Anahtar kelimeler: Hacettepe Üniversitesi, edebiyat fakültesi, Türk eğitim sistemi, çift 
diploma programı, derecelendirme. 
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The Place Of Hacettapa Unıversıty  

In The Evaluatıon Of Turkısh And World Unıversıtıes 

(For the example of the advanced experience of the Faculty of Letters) 

ABSTRACT 
The article points out that Azerbaijani universities have working cooperative relations with a 
number of Turkish universities. It is recorded that Turkey has 14 universities in Azerbaijan, of 
which diplomas are recognized and with which it cooperates on active protocols, including 
Hacettepe University. 
In general, cooperation between higher education institutions is carried out in three ways: a) 
Based on the application of ADPU by any university or institution, b) Based on the application 
of ADPU to any university or institution, c) based on the application of ADPU. government 
programs. 

In any case, the development of relationships is based on mutual discussions and the definition 
of perspectives. 

In the article, the aspects that characterize the Turkish education system in the person of 
Hacettepe University, the results of the undergraduate, graduate and doctoral students of 
Hacettepe University Faculty of Letters, the rules of entry to the university, the responsibilities 
of the educators in the higher education institution, as well as the students' own responsibilities, 
the practice among educators (teachers). The important role of measurement and evaluation 
criteria in the quality of education and training is discussed. 

How is the education in the faculty organized for this purpose? The question is answered by 
bringing general information about the subjects taught in the University and Faculty of Letters 
to the level of research. 
Key words: Hacettepe University, faculty of literature, Turkish education system, dual degree 
program, rating. 
 
1. GİRİŞ 
Məqalədə Azərbaycan universitetlərinin Türkiyənin bir sıra universitetləri ilə işlək əməkdaşlıq 
əlaqələrinin olduğundan bəhs edilir. Qeyd olunur ki, Türkiyənin Azərbaycanda diplomları 
tanınan və aktiv protokollar üzrə əməkdaşlıq etdiyi 14 universitet var ki, onlardan biri də 
Hacəttəpə universitetidir. 

Ümumiyyətlə, ali təhsil müəssisələri arasında əməkdaşlıqlar üç formada həyata keçirilir: a) hər 
hansı universitetin, yaxud təşkilatın ADPU-ya müraciəti, b) ADPU-nun hər hansı universitet və 
ya təşkilata müraciəti və dövlət proqramlarının icrası əsasında.  
Bütün hallarda əlaqələrin inkişaf yolu qarşılıqlı müzakirələrdən və perspektivlərin 
müəyyənləşdirilməsindən keçir.   

Məqalədə Hacəttəpə universitetinin şəxsində Türkiyə təhsil sistemini səciyyələndirən 
cəhətlərdən, Hacəttəpə universiteti Ədəbiyyat fakültəsinin bakalavriat, magistrant və 
doktorantlarının biliklərə yiyələnmələri qənaətlərindən, universitetə qəbul qaydalarından, müəl-
limlərin ali təhsil müəssisəsinin qarşıya qoyduğu tələblərə, həmçinin tələbələrin özlərinin 
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özlərinə cavabdehlik borclarından, müəllimlər arasında tətbiq olunan dəyərləndirmə və 
qiymətləndirmə meyarlarının təhsilin və tədrisin keyfiyyətində önəmli rolundan bəhs olunur. 

Qarşıya qoyulan məqsəd üçün Ədəbiyyat fakültəsində təhsil hansı formada qurulub? Sual 
universitet haqqında ümumi məlumatlar, Ədəbiyyat fakültəsində və Müasir türk dilləri və 
ədəbiyyatları kafedrasında tədris olunan fənlər tədqiqat müstəvisinə çıxarılmaqla 
cavablandırılır. 

2. ARAŞDIRMA 
Hacəttəpə Universitetində formalaşmış yüksək təhsilin uğur ünvanı nədədir? Səbəblərdən biri 
ölkənin coğrafi nöqteyi-nəzərdən Avropa və Asiya qitələrinin qovuşacağında yerləşməsi. Elə 
bu səbəbin də nəticəsi olaraq həm Qərb, həm də Orta Şərq mədəniyyətlərini özündə ehtiva edib 
daim inkişafda olan təhsil mühiti formalaşdıra bilməsində. Qürurvericidir ki, Türkiyənin ali 
təhsil müəssisələri (o cümlədən, Hacəttəpə universiteti də) çoxlu tədris proqramlarına malikdir 
və özünün yüksək keyfiyyətli təhsil sistemi ilə dünyada tanınır. Geniş kampus imkanları, 
nüfuzlu universitetləri və keyfiyyətli təhsil sistemi xarici ölkə vətəndaşlarının, o cümlədən 
azərbaycanlı gənclərin də ali təhsil almaq, yaxud təhsillərini davam etdirmək üçün Türkiyə 
universitetlərini seçim etməsinə əsaslı səbəb yaradır. Bundan əlavə, Türkiyə universitetləri (o 
cümlədən, Hacəttəpə universiteti də) Avropa ölkələrinin də daxil olduğu Balonya təhsil 
sistemini yüksək səviyyədə tədris edən proqramlara malikdir. Bu isə nəticə etibarı ilə tələbənin 
dünya standartlarına cavab verəcək təhsil alacağına, bir növ, zəmanətdir. Bütün bunlar nəticə 
etibarı ilə Hacəttəpə universiteti məzunlarının diplomlarının Avropada və dünyanın bir çox 
dövlətlərində tanınıb qəbul olunacağını düşünməyə əsas verir.  
 
Əsrlərin sınağından çıxmış qənaətdir: qələbəni qoruyub saxlamaq onu qazanmaqdan qat-qat 
çətindir. Hacəttəpə universitetinin qərar tutduğu reytinq ucalığını qoruyub-saxlamaq, 
Türkiyənin, eləcə də, dünyanın qabaqcıl universitetləri sıralanmasında qərarlı yer tutmasına 
səbəb kimi, əlavə olaraq, aşağıdakıları qeyd edə bilərik: Şəffaflıq; Cəmiyyətə açıq olma; 
Mükəmməli axtarmaq və birinci olmaq; Araşdırma təmayüllü universitet olmaq; Bacarıqlı, 
istedadlı tədqiqatçılar yetişdirmək; Cəmiyyətin maraqlarını əsas tutmaq; Rəqabət yönümlü 
yüksək tədqiqatlara müvəffəq olmaq; Savadlı təlim və təhsil; Ehtiyaca əsaslanan elm və 
texnikanın transferi; Sənaye və ictimai-siyasi sektorlarla əməkdaşlıq; Beynəlxalq qurumlarla 
əlaqələr; Müasir tələıblərə cavab verən tibb xidmətləri; Beynəlxalq arenada fərqli sahələrdə 
müstəqil və rəqabət yönümlü tədqiqatların aparılması; Alimlərin yüksək İmpak Faktorlu 
jurnallarda çıxışları; Yüksək keyfiyyətli təlim və tədris texnologiyalarından bəhrələnmə. 
 
Universitet 1967-ci il iyulun 8-də yaradılıb. Akademik Proqramlar 15 fakültədə tədris olunur. 
15 institut, 4 peşə məktəbi, 2 kollec, 1 konservatoriya, 98 tədqiqat mərkəzinə sahibdir. 50.000 
tələbəsi var. Türk, ingilis, fransız və alman dillərində təhsil verir.   
  
Türkiyənin 131 dövlət unuversitetindən biri və öndə gedənlərdəndir. Mərkəzi kampusu Ankara 
şəhərinin Sıhhiyə bölgəsindədir. Beş şəhərciyi var. Ən böyük şəhərciyi Beytəpə kampusudur. 
Əsas fakültələr Sıhhiyə və Beytəpə kampuslarında, peşə kollecləri və araşdırma mərkəzləri isə 
universitetin digər şəhərciklərində yerləşir. 
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Baxmayaraq ki, Sağlıq elmlərindən Mühənisliyə, Hüquqdan İqtisadiyyat və İdarətetmə 
elmlərinə, Ədəbiyyatdan Təhsil ixtisasına kimi Türkiyənin ən uğurlu tələbələrinin seçimidir, 
universitet daha çox tibb və kliniki psixologiya ixtisasları üzrə tanınır. 
 
Universitet təhsil və tədqiqat performansı ilə fərq yaradacaq tədrisi və araşdırmanı əhatələyən 
mükəmməlliyi qəbul etmiş, elm, texnologiya və incəsənət sahələrində ictimai inkişafa xidmət 
etməklə ümumbəşəri dəyərlərə töhfə verməkdə davam edən ali təhsil müəssisəsidir. Təhsil 
müasir texnologiya və avadanlıqlarla tədris olunmaqla yanaşı dünya səviyyəli müəllim, aspirant 
və doktorantlarla əhatə olunub. Və artıq qeyd etdiyimiz kimi, Türkiyə və dünya 
universitetlərinin reytinq sıralamasında öncüllərdəndir. 2022-ci ilin göstəricilərinə əsasən 
dünyaca mötəbər sayılan Times Higher Education sıralamasında 601-800-cü yerlər arasında 
qərarlaşmaqdadır. Xarici ölkə gəncliyinin təhsilini davam etdirmək üçün Hacəttəpə 
universitetini seçim etmələrinə səbəb bu sadaladıqlarımızdır. 

Universitetə qəbul üçün abituriyent ilk növbədə SAT imtahanını verməlidir: ümumi 1600 bal 
üzərindən minimum 1100 (riyaziyyat minimum 600). YÖK: Tibb və Stomatologiya fakültələri 
üçün ən az 70 bal, Əczaçlıq fakültəsi üçün ən az 60 bal, Mühəndislik və Dəqiq elmlər 
fakültələri üçün minimum 50 bal. Digər fakültələr və kolleclər üçün 45 bal GCE: Ortalamanın 
ən azı C olması şərti ilə. İmtahanda toplanan rəsmi SAT balı birbaşa Hacəttəpə universitetinə 
ünvanlanmalıdır.  

SAT imtahan nəticəsinin etibarlılıq müddəti 2 ildir.  

Tələb olunan digər göstərici isə abituriyentin DİM imtahanında əldə etmiş olduğu qəbul balıdır.  

Xüsusi qabiliyyət imtahanı tələb edən ixtisaslarda 700 bal üzərindən ən az 400 bal, digər 
ixtisaslar üçün isə 700 bal üzərindən ən az 600 bal toplamaq tələb olunur. Sonra müsabiqə 
mərhələsi gəlir. Müsabiqəyə universitet tərəfindən sənədləri qəbul olunmuş abituriyentlər 
buraxılırlar. Bakalavriat proqramlarında təhsil almaq hüququ əldə etmiş əcnəbi namizədlərdən 
orta məktəb attestatının və şəxsiyyət vəsiqəsinin sürəti, attestatın alındığı ölkənin girişini və 
çıxışını göstərən sənəd, həmçinin ərizə haqqı ödənmiş qəbz tələb olunur.  
Universitetə müraciət may ayında başlayıb iyul ayının sonuna qədər davam edir.  

Hacəttəpə universiteti Türkiyə universitetləri arasında tərkibində ən çox – təqribən 140 fərqli 
tələbə cəmiyyəti olan universitetlərdəndir. Sənət, idman, elm, siyasət, texnologiya kimi 
sahələrdə tədbirlər keçirən klublarla yanaşı universitetdə heyvan, qadın və insan haqları 
üzərində işlər aparan qruplar da var. Tələbələr sadəcə mövcud cəmiyyətlərə üzv olmaqla 
kifayətlənməyib müəyyən şərtlər daxilində öz maraq dünyalarına uyğun klublar da yarada 
bilərlər.  

 
Universitet tələbə və müəllim həyatının yararlana biləcəyi elmi qaynaqlar cəhətdən də 
ölkədaxili yüksək reytinqli təhsil müəssisəsidir. Artıq qeyd etdiyimiz kimi, 5 şəhərciyi var. 
Beştepe, Beytepe və Sıhhiyye şəhərciklərində üç böyük müğənnisi olan universitet mövcud 
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qaynaqlarına şəhərcik xaricindən də çata bilmək üçün internet üzərindən istifadə edilə biləcək 
e-kitabxana sistemi də qurmuşdur.  
 
Tədqiqat obyekti olaraq götürdüyümüz Ədəbiyyat fakültəsində təlim və təhsilin yüksək 
səviyyədə olması bir sıra keyfiyyətlərlə tənzimlənir. Yüksək səviyyədə təlimə və tədrisə malik 
olması, araşdırma və tədqiqata, respublika və beynəlxalq tipli layihələrə qatılması nticəsində 
fakültə cəmiyyətin müxtəlif elm sahələrində elmi mübahisələrə, tədqiqata və inkişafa açıq 
istehsalçı yaradıcı fərdlər yetişdirən bir quruma çevrilmişdir.  
 
Fakültənin aparıcı kafedralarından biri Müasir türk dilləri və ədəbiyyatları kafedrasıdır. 2012-ci 
ildə professor Əminə Yılmaz tərəfindən yaradılıb. Müasir türk dillərinin inkişafı, araşdırılması, 
dünyaya tanıdılması və çatdırılması kimi bir missiyanı həyata keçirir.  
 
Məqsəd yüksək səviyyəli akademik təhsil mühiti yaratmaq, həm də Milli Təhsil nazirliyində 
açılacaq Türk dili və ədəbiyyatı müəllimi ixtisası üzrə işləmək üçün kadrlar yetişdirməkdir. 
Hacəttəpə universitetini, eləcə də onun Ədəbiyyat fakültəsini əcnəbi vətəndaşlar üçün cəlbedici 
edən üstünlüklərdən biri də fakültədə bakalavr təhsili ilə yanaşı magistratura və doktorantura 
təhsiinin də verilməsidir.  
 
5 professor-müəllim heyəti ilə fəaliyyətə başlayan kafedranın ilk qəbulu 2013-2014-cü dərs 
ilində olub, həm də yalnız magistratura pilləsi üzrə. Növbəti dərs ili üçün YÖK tərəfindən 
bakalavriat proqramına 41 tələbə yerləşdirilib.  
Kafedranın bakalavr proqramı 4 illik təhsil üçün hazırlanıb. Məcburi xarici dil kursu istisna 
olmaqla dərslər türk dilində aparılır. Bakalavriat tələbələri dörd il müddətində xarici dil təhsili 
alırlar.  
 
Kafedrada aşağıdakı dərslər tədris olunur: 1. Türk dilinin tarixi inkişafından asılı olaraq müasir 
türk dillərinin ümumi fonologiyası, morfologiyası, sintaksisi və lüğət tərkibi; 2. Kafedrada türk 
dillərinə aid tarix, mədəniyyət, ədəbiyyat və coğrafiya kimi ümumi biliklər öyrədilir, yeni 
ictimai və siyasi hadisələr  izlənilir, tarixi, ədəbi və mədəni irs qorunur; 3. Dil və ədəbiyyatın 
ictimai elmlərlə kəsişdiyi sahələrdə etik dəyərlər nəzərə alınaraq fənlərarası tədqiqat və təhlillər 
aparılır; 4. Müasir türk dilləri və ədəbiyyatları ilə bağlı milli və beynəlxalq araşdırmalar 
(konfranslar, layihələr və s.) izlənilir və bu fəaliyyətlərdə iştirak edilməyə çalışılır; 5. Müasir 
türk dilləri və ədəbiyyatları proqramı əldə etdiyi məzmun biliklərini daim təkmilləşdirməklə 
yeniliklərə imza atır, məzmun bilgiləri daim tənqidi yanaşma ilə yenilənir və bu biliklərdən 
cəmiyyətin xeyrinə istifadə olunur; 6. Müasir türk dilləri və ədəbiyyatlarının tədqiqi və 
təsvirində 6 bölmədə əldə etdiyi elmi dil təhlili üsullarından istifadə edir, əldə etdiyi bilik və 
bacarıqları qurumun keyfiyyətinə töhfə olaraq istifadə etməyi bacarır; 7. Müasir türk ləhcələri 
və ədəbiyyatları sahələrində orijinal tədqiqat mövzuları inkişaf etdirilir və müxtəlif ünsiyyət 
vasitələri ilə paylaşılır; 8. Xarici dildə şifahi və yazılı effektli ünsiyyət qura bilir, beynəlxalq 
araşdırmaları yaxından izləyə bilir; 9. Kafedra türk dilləri arasında şifahi və ya yazılı mətnləri 
köçürmə səlahiyyətinə malikdir. Bunu edərkən mədəniyyətlərin universal olduğunu bilir, 
müxtəlif mədəniyyətləri qorumaq şüarını təqdim edir. 
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Kafedrada xüsusi diqqət çəkən cəhətlərdən biri də ingilis, alman, fransız və rus dili kimi əcnəbi 
dillərdən savayı bütün türk xalqlarının dillərinə və ədəbiyyatlarına geniş meydan verilməsidir. 
Diqqət yetirək: Türkiyə türkcəsi, Azərbaycan türkcəsi, Osmanlı türkcəsi, Orxon türkcəsi, 
Qaraxanlı türkcəsi, Qıpçaq türkcəsi, Qədim Anadolu türkcəsi, Türkmən türkcəsi, Qədim Uyğur 
türkcəsi, Xarəzm türkcəsi, Çağatay türkcəsi, Başqırd türkcəsi, Qırğız türkcəsi, Qazax türkcəsi, 
Özbək türkcəsi, Çağdaş Uyğur türkcəsi, Tatar türkcəsi, Klassik və Müasir Monqol dilləri, 
Başqırd türkcəsi yazılı və şifahi ifadəsi, Qırğız türkcəsi yazılı və şifahi ifadəsi, Qazax türkcəsi 
yazılı və şifahi ifadəsi, Özbək türkcəsi yazılı və şifahi ifadəsi, Çağda. Uyğur dilləri yazılı və 
şifahi ifadəsi.  
 
Bundan əlavə, tədris proqramına Qədim Türk ədəbiyyatı tarixi, Türkologiyaya giriş, Türk 
dünyası xalqları ədəbiyyatı, Atatürkün prinsipləri və inqilab tarixi, Təsviri incəsənət, Türk dili 
tarixi, Qədim Türk ədəbiyyatı mətnləri, Müasir Türk dünyası ədəbiyyatları, Şimal-Qərbi Türk 
dilləri ədəbiyyatları, Şimal- Şərqi Türk dilləri ədəbiyyatları, Rus mətnləri, Dilçiliyə giriş, Şeir 
təhlilləri, Elmi mətn istehsalı, Mətn transferi problemləri, Şimal-Şərqi Türk dilləri fonetika, 
morfologiya və dialektologiyası, Şimal-Qərbi Türk dilləri fonetika,  morfologiya və 
dialektologiyası, Cənub-Şərqi Türk dilləri fonetika, morfologiya və dialektologiyası, 
Morfologiya. 
   
Fakültə məzunlarının iş imkanları olduqca genişdir. Ədəbiyyat fakültəsini bitirən azərbaycanlı 
məzunlar özəl və dövlət universitetlərində müəllim, universitetlərin müvafiq kafedralarında 
elmi işçi ola bilər, nazirliklərdə və şirkətlərdə, milli və beynəlxalq təşkilatlarda, vizual və çap 
media qurumlarında, nəşriyyatlarda, informasiya agentliklərində işləyə bilərlər. Bundan əlavə, 
Atatürk mədəniyyət mərkəzində, Türk dil qurumunda, Tarix qurumunda, səfirliklərdə, mətbuat 
xidməti qurumlarında, Mədəniyyət nazirliyində, tərcümə bürolarında, türk dünyası ilə bağlı 
xarici təhsil müəssisələrində, arxivlərdə, kitabxanalarda və özəl şirkətlərdə müxtəlif vəzifələri 
tuta bilərlər.  
 
Bütün Türkiyə universitetlərində olduğu kimi, Hacəttəpə universitetinin Ədəbiyyat fakültəsində 
də dərs yükləri standart qaydada verilir. Elmi dərəcəsi olmayan sıravi müəllimin həftəlik dərs 
yükü 12 saatdır. Bu, yarım il ərzində (14 həftə x 12 saat) 168 saat, il ərzində 336 saat edir. 
Fakültə üzvü olan müəllimlərin, başqa sözlə, baş müəllim, dosent və professorun dərs yükü 
sıravi müəllimin dərs yükündən 2 saat azdır, başqa sözlə, 12 deyil, 10 saatdır. Bu, yarım il üçün 
140 saat (14x10), illik 280 saat dərs yükü deməkdir. Bütün müəllimlər həftə ərzində 20 saat 
əlavə dərs götürə bilərlər. Bu, sıravi müəllim üçün bir həftədə (12+20) 32 saat, baş müəllim, 
dosent və professor üçün (10+20) 30 saat dərs edir. Amma bu da xüsusi qeyd edilməlidir ki. 
fakültə üzvü adlandırdığımız müəllimlər (baş müəllim, dosent və professor) əlavə 20 saatı 
götürməyə də bilər, bu, məcburi deyil. Yalnız zəruri ehtiyac duyulduqda istisna hal kimi dekan 
əmrlə 5 saat əlavə dərs verə bilər ki, bu halda müəllimin imtina etmək haqqı yoxdur.  

Türkiyə təhsil sistemində ikinci təhsil, yaxud axşam təhsili deyilən təhsil var ki fakültənin 
müəllimləri buradan da əlavə 20 saata qədər dərs götürə bilərlər. İkinci təhsilin hər saatına 
verilən məvacib gündüz təhsilindən 2 və 3 dəfə artıq olur. Məsələn, gündüz dərslərinin hər 
saatına 50 TL məvacib verilirsə, ikinci təhsilin hər saatına 100, yaxud 150 TL verilir. 
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Kafedra müdirləri, dekan müavinləri və prorektorların həftəlik dərs yükü 5 saatdır. Ancaq bu 
müəllimlər də 5 saatdan əlavə və maksimum 20 saat dərs götürə bilərlər.   

Dekan və rektorun həftəlik dərs yükü yoxdur. Lakin onlar da həftəlik dərs saatı götürə bilər ki, 
bu hədd maksimum 20 saatdan artıq ola bilməz.  

Maksimim dərs yükü ikinci təhsillə birgə 50-52 saat ola bilər ki, bu, gündüz təhsili üçün 32 
saat, axşam təhsili üçün 20 saat müəyyən edilir.  

Məzuniyyət müddətində dərs keçilmədiyi üçün vəzifəsindən və elmi dərəcəsindən asılı 
olmayaraq müəllimə məvacib verilmir. Yalnız magistratura pilləsi üçün əlavə dərs saatı varsa 
və bu dərs tətil müddətində keçirilirsə, müəllim maksimum 18 saata qədər dərs götürə bilər. 
Dərsarası imtahanların da müəllimin məvacibinin artmasına təsiri olur. Ancaq dərsarası 
imtahanlar (kollekviumlar) müəllimlərin ixtiyarında olur. Tələbələrə əlavə tapşırıqlar, sərbəst 
işlər və s. verilməsi müəllimin özündən asılıdır. Yəni müəllim tələbəyə bu kimi işləri verə də 
bilər, verməyə də bilər.  

Ölçmə dəyərləndirmə şöbələri pedaqoji fakültələrdə olur. Tədris metodları isə hər fənn üçün 
özünəməxsus olaraq dəyişir. 
 
 
NƏTİCƏ: 
Son olaraq gəlinən qənaət budur ki, Ədəbiyyat fakültəsi Hacəttəpə universitetinin dünya ali 
məktəbləri sırasında davamlı reytinqə sahiblənməsində özünün inadlı töhfəsini verən 
fakültələrdəndir. Fakültənin fəaliyyətində başlıca məqsəd ingilis, alman, fransız və rus dilləri 
ilə yanaşı bütün müasir türk dünyası dillərinin inkişafı, onların tədqiq olunması (və s.) kimi 
vəzifələri həyata keçirməkdir. Universiteti, eləcə də, onun Ədəbiyyat fakültəsininin dünyanın 
reytinqli universitetləri sırasında qərarlılığını qoruyan beynəlxalq rəqabətdə fəal iştirak edən və 
nəticələri dünyanın xeyrinə dəyişən kadrlar yetişdirmək kimi missiyanıdır. 

Açar sözlər: Hacəttəpə universiteti, Ədəbiyyat fakültəsi, Türkiyə təhsil sistemi, ikitərəfli 
müqavilələr, ikili diplom proqramı, reytinq. 
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ABSTRACT 

In permanent magnet machines, the difficulty in separating the magnet from the core in 
motion creates the cogging torque. Since cogging torque leads to vibration, acoustic noise and 
heating in the generator, this torque needs to be optimized. A low cogging torque value is a 
very important factor so that the initial motion of the permanent magnet synchronous 
generator can be easy, and vibration, noise, and heating may remain at acceptable levels 
during the operation of the generator. The design, finite element analysis, and optimization of 
a 5 kW 20-pole radial flux directed and surface-mounted permanent magnet synchronous 
generator with low cogging torque for use in direct drive wind systems were carried out in 
this study. The cogging torque was reduced by performing offset and skew applications for 
optimization in the geometric structure of the generator. Design and analysis studies were 
carried out by the ANSYS EM package program module using the finite element method. As 
a result of the optimization studies, the baseline reference cogging torque value of 417.43 
mNm was reduced to 0.018 mNm for the highest possible efficiency values. 

Keywords: PMSG, Cogging Torque, Wind Turbine, FEM 

 

1. INTRODUCTION 

The security of energy supply has become increasingly critical with the increasing population. 
Considering the gradual depletion of fossil resources, their harmful effects on the 
environment and the unstable supply situation in the world, alternative renewable energy 
sources have come to the forefront. Among renewable sources, the share and importance of 
wind energy-based electricity generation are increasing every day. Wind energy can be 
considered a good alternative to reduce the negative effects of fossil fuels on the environment 
and increase the diversity of energy sources and the security of supply [1]. 

Synchronous generators are one of the most important types of generators used in wind 
turbines. In addition, direct current and asynchronous generators are also used. These 
generators have advantages and disadvantages over each other. Direct drive wind turbines 
offer more reliability and longer life by eliminating transmission losses [2]. Advances in 
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magnet and core materials and improvements in magnetic circuit designs have helped to 
continually improve magnetic loading. These developments paved the way for producing 
compact generators with high torque and power density [3].  

Cogging torque and efficiency are important design criteria in generators. Nevertheless, the 
cogging torque is directly associated with the starting performance [4]. The cogging torque of 
the machine can be optimized by changes in geometric parameters [5]. There are many studies 
on optimizing permanent magnet synchronous generators (PMSGs). The material and 
structure of the magnet used and its position in the rotor affect the output power. Furthermore, 
the cogging torque and efficiency are significantly affected by these properties of the magnet 
[6]. The 6-pole 72-slot cogging torque reduction method was proposed to improve the 
performance of PMSG [7]. A similar study presented six design alternatives of PMSG for 
low-speed wind turbines and discussed two magnet configurations, surface-mounted 
configuration and interior-type magnet configuration [8]. Another study performed a 
comparative analysis of different generators used in wind turbines in terms of maximum 
speed and efficiency [9]. 

In this study, the design, optimization and magnetic analysis of a 5 kW 20-pole surface-
mounted PMSG that could travel at low wind speeds were carried out. The design and 
optimization studies aimed to design a generator with a low cogging torque value so that the 
generator could start especially at low speeds. The skew and pole arc offset value of the first 
designed generator was defined as variable, and the design providing the lowest cogging 
torque at high efficiency was achieved. 

 

2. PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS GENERATORS 

One of the important components of wind turbines is generators. Asynchronous generators, 
permanent magnet synchronous generators, switched reluctance generators, and DC 
generators are used in wind turbines [4, 9]. In wind turbines, turbines with DC generators are 
used limitedly due to their low efficiency and requiring frequent maintenance. Asynchronous 
generators need a gearbox despite their advantages of low cost and simple structure. 
Nevertheless, their efficiency is also relatively low, and they need high speeds since the 
number of poles is low. PMSGs are commonly used in wind turbines, hybrid electric vehicles, 
and many industrial applications due to their light weight, small size and high efficiency 
advantages. Despite these advantages, the magnet costs of permanent magnet machines are 
high [10-12]. The properties of the PMSG designed in the study are presented in Table 1. 
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Table 1. Initial design parameters 
Features Value Features Value 

Rated power (kW) 5 Rotor inner diamater (mm)  230 
Stator Outer diameter (mm) 375 Rotor material Stell_1010 
Length (mm) 65 Magnet material N40 
Stator material  M400 Magnet thickness (mm) 4 
Rotor outer diameter (mm) 285 Number of slots 72 

 

In the study, analyses were performed on the 1/4 model to obtain the analyses of the generator 
in a shorter time. Figure 1 shows the 2D view of the generator. 

 

 
Figure 1. Sectional view of the generator 

 

The performance parameters of the first designed generator are presented in Table 2. 

 
Table 2. Initial design performance 

Features Value 
Output Power (W) 4994 
Efficiency (%) 89.79 
Cogging Torque (mNm) 417.438 
Stator teeth flux density (T) 1.834 
Permanent magnet weight (kg) 1.4283 

 

It is known that flux density in the generator core is the highest in the stator teeth. In the 
study, the tooth flux density was 1.834 T, which was suitable for the core material used. 
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3. COGGING TORQUE ON THE PM MACHINE 

The cogging torque is generated by the interaction of magnets in the rotor and slots in the 
stator [13-15]. The cogging torque is independent of the voltage induced in the stator and is 
proportional to the square of the magnetic flux value in the air gap [16]. The cogging torque 
can be expressed by Equation 1: 

 = − 12                                                                                                              (1) 

 

In the equation, ϕg represents the magnetic flux in the air gap, θ represents the position of the 
rotor, and R represents the reluctance of the air gap [17]. The reluctance in the air gap changes 
periodically depending on the rotor's movement. Therefore, the cogging torque also changes 
periodically. The value of the cogging torque is affected by physical parameters such as 
magnet geometry, the amount and condition of the air gap, the number of slots and their 
geometry. Since cogging torque leads to vibration, acoustic noise, and heating in the 
generator, this torque needs to be optimized. Many methods such as beveling the slots or 
magnets, changing the pole/slot ratio, shifting the magnets, adding auxiliary slots or using 
fractional windings are used to reduce the cogging torque on PMSGs [17]. 

 

4. FEM ANALYSIS 

The finite element method (FEM) is used in many fields such as electrical engineering, civil 
engineering, and medical applications. The performance analysis of electrical machines can 
be successfully performed by the finite element or finite difference methods. There are many 
commercial package programs using these methods. Many parameters such as core and 
copper losses, flux distributions, voltage and current waveforms of the machine can be 
determined with the help of package programs.  

In FEM, the machine is divided into pyramid-like sub-regions called tetrahedral. Each of 
these areas, called mesh, is determined by a separate polynomial. A mesh is automatically 
generated for the solution, and an area solution is calculated for each model. With these 
analyses, magnetic flux distribution, magnetic force, moment, inductance, current density, and 
many other properties can be calculated. With the use of FEM, the designer provides benefits 
in terms of time. The 2D mesh structure of the generator is presented in Figure 2 [18]. 
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Figure 2. Mesh structure of the generator 

 

A more accurate analysis can be performed by increasing the number of mesh, especially in 
the corner areas. However, the increase in the number of the mesh also increases the time 
required for the analysis to be performed. The designer may have to decide at this point. 

It was attempted to optimize the cogging torque by defining the skew and offset parameters of 
the first designed generator as variable. The lower and upper limits of the variables and the 
sensitivity of change are presented in Table 3. 

 
Table 3. Definition of variables 

Variables Minimum 
value 

Maksimum 
value 

Step 
size 

Pole arc offset (mm) 0 105 1 
Skew 0 1 0.01 

 

A total of 10706 different structures were created according to the determined variables, and 
efficiency, cogging torque, and output power parameters were examined. The change of the 
output parameters determined by the change of the offset is presented in Figure 3. 

 

  

Figure 3. Change of the parameters determined by the offset 
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The values of efficiency and output power decreased as the pole arc offset value increased. As 
expected, increased flatness from the corners of the magnet reduced the power. Despite this 
negativity, the value of the cogging torque decreased as the pole arc offset increased up to 45 
mm. While the offset value was at its maximum value, it took the value of approximately 75 
mNm. The change of the output parameters determined by the change in skew value is 
presented in Figure 4. 

 

  
Figure 4. Change of the parameters determined by skew 

 

The efficiency parameter was relatively less affected by the change of the skew value. 
Likewise, its effect on output power was limited, as expected. The skew parameter most 
significantly affected the cogging torque. As a result of the analyses, the skew parameter and 
the offset value were found to be 0.2 and 5 mm, respectively. The performance of the first 
design and the new design is presented in Table 4. The torque value, which was 
approximately 417.43 mNm in the first design, decreased to approximately 0 mNm while the 
skew value was 0.2 and the offset value was 5 mm. This improvement in cogging torque was 
achieved. However, the reduction in efficiency and output power remained very limited. 

Table 4. Comparison of output performance 
Parameter Initial design Optimized design 
Efficiency (%) 89.79 89.74 
Cogging torque (mNm) 417.43 0.018 
Rated power (W) 4994 4953 

 

5. CONCLUSION 

In the study, the electromagnetic design and optimization of a 5 kW 20-pole PMSG with 
radial flux, permanent magnets on the rotor surface for direct drive use in wind turbines were 
carried out. The analyses were performed with the ANSYS EM package program module 
using the finite element method. It was ensured that the cogging torque of the generator was 
minimized at the highest possible efficiency value. The value of cogging torque, which was 
approximately 417.43 mNm in the first design, was reduced to 0.018 mNm as a result of the 
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optimization studies. For this optimum value of the cogging torque, the generator's power was 
4953 W, and its efficiency was 89.74%. 

 

REFERENCES 

[1] J. Alves Oliveira and A. Ferreira Flores Filho, "Parameters evaluation of a permanent 
magnet synchronous generator with modular stator," in IEEE Latin America Transactions, 
vol. 17, no. 10, pp. 1678-1685, October 2019, doi: 10.1109/TLA.2019.8986446. 

[2] W. Gul, Q. Gao and W. Lenwari, "Optimal Design of a 5-MW Double-Stator Single-Rotor 
PMSG for Offshore Direct Drive Wind Turbines," in IEEE Transactions on Industry 
Applications, vol. 56, no. 1, pp. 216-225, Jan.-Feb. 2020, doi: 10.1109/TIA.2019.2949545. 

[3] N. A. Bhuiyan and A. McDonald, "Optimization of Offshore Direct Drive Wind Turbine 
Generators With Consideration of Permanent Magnet Grade and Temperature," in IEEE 
Transactions on Energy Conversion, vol. 34, no. 2, pp. 1105-1114, June 2019, doi: 
10.1109/TEC.2018.2879442. 

[4] D. -H. Kim, K. S. Kim, I. -J. Yang, J. Lee and W. -H. Kim, "Alternative Bridge Spoke 
Permanent Magnet Synchronous Generator Design for Wind Power Generation Systems," in 
IEEE Access, vol. 9, pp. 152819-152828, 2021, doi: 10.1109/ACCESS.2021.3127556. 

[5] Q. Wang, S. Niu and L. Yang, "Design Optimization of a Novel Scale-Down Hybrid-
Excited Dual Permanent Magnet Generator for Direct-Drive Wind Power Application," in 
IEEE Transactions on Magnetics, vol. 54, no. 3, pp. 1-4, March 2018, Art no. 8100904, doi: 
10.1109/TMAG.2017.2758021. 

[6] M. S. Özdemir, C. Ocak and A. Dalcalı, "Permanent Magnet Wind Generators: 
Neodymium vs. Ferrite Magnets," 2021 3rd International Congress on Human-Computer 
Interaction, Optimization and Robotic Applications (HORA), 2021, pp. 1-6, doi: 
10.1109/HORA52670.2021.9461291. 

[7] C. Ma and Y. Xu, "Cogging Torque Optimization of Permanent Magnet Direct-driven 
Wind Turbine Generator," 2021 4th International Conference on Advanced Electronic 
Materials, Computers and Software Engineering (AEMCSE), 2021, pp. 376-379, doi: 
10.1109/AEMCSE51986.2021.00084. 

[8] H. Ezzedine, R. A. Sarih, I. AlSaabi, F. Chaaban and H. Sadek, "Design Optimization of a 
Permanent Magnet Synchronous Generator for Low-Speed Wind Turbine Applications," 2021 
International Conference on Green Energy, Computing and Sustainable Technology 
(GECOST), 2021, pp. 1-6, doi: 10.1109/GECOST52368.2021.9538766. 

[9] A. Chitransh, S. Kaur and R. Parveen, "Comparative Analysis of Different Configuration 
of Generators for Extraction of Wind Energy," 2021 Fifth International Conference on I-

INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES-III

September 23-25, 2022 311 Ankara Turkey



  

SMAC (IoT in Social, Mobile, Analytics and Cloud) (I-SMAC), 2021, pp. 1765-1773, doi: 
10.1109/I-SMAC52330.2021.9640627. 

[10] A. Dalcalı, C. Ocak, "Design and Analysıs of Permanent Magnet Synchronous Generator 
for Farm Use in Bandırma Region," International Symposium of Bandirma and Its 
Surroundings (Ubs’18), 2018, pp. 417-426. 

[11] P. M. Tlali, R. Wang, S. Gerber, C. D. Botha and M. J. Kamper, "Design and 
Performance Comparison of Vernier and Conventional PM Synchronous Wind Generators," 
in IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 56, no. 3, pp. 2570-2579, May-June 
2020, doi: 10.1109/TIA.2020.2979111. 

[12] Y. Hua, H. Zhu and Y. Xu, "Multi-Objective Optimization Design of Bearingless 
Permanent Magnet Synchronous Generator," in IEEE Transactions on Applied 
Superconductivity, vol. 30, no. 4, pp. 1-5, June 2020, Art no. 5201205, doi: 
10.1109/TASC.2020.2970661. 

[13] C. J. Ganesh, G. S. Vijay and S. I. Bekinal, "Modelling of Interior Permanent Magnet 
Motor and Optimization of Its Torque Ripple and Cogging Torque Based on Design of 
Experiments and Artificial Neural Networks". Engineered Science, vol. 18, pp. 193-203,2022. 

[14] H. Huang, D. Li, X. Ren and R. Qu, "Analysis and Reduction Methods of Cogging 
Torque in Dual PM Vernier Machines With Unevenly Distributed Split Teeth," in IEEE 
Transactions on Industry Applications, vol. 58, no. 4, pp. 4637-4647, July-Aug. 2022, doi: 
10.1109/TIA.2022.3173896. 

[15] T. A. Anuja, M. A. N. Doss, "Reduction of cogging torque in surface mounted permanent 
magnet brushless DC motor by adapting rotor magnetic displacement," Energies, vol. 14, no. 
10, 2861, 2021. 

[16] L. Dosiek, P. Pillay, "Cogging Torque Reduction in Permanent Magnet Machines," in 
IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 43, no. 6, pp. 1565-1571, Nov.-dec. 2007, 
doi: 10.1109/TIA.2007.908160. 

[17] A. Dalcalı, "Cogging torque analysis in permanent magnet synchronous generators using 
finite elements analysis, " International Transactions on Electrical Energy Systems, vol. 30, 
no. 10, e12588, 2020. 

[18] S. L. Ho, W. N. Fu, "Review and future application of finite element methodes in 
induction motors, " Electric Machines & Power Systems, vol. 26, no. 2, pp. 111–125, 1996. 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES-III

September 23-25, 2022 312 Ankara Turkey
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ÖZET 

Bu çalışmada haşhaş verim ve verim özelliklerinde, heterosis, heterobeltiosis ve standart 
heterosis seviyelerine göre üstün haşhaş melez kombinasyonların belirlenmesi amaçlanmıştır. 
Araştırma Yozgat Bozok Üniversitesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama deneme tarlasında 
2020 ve 2021 yıllarında yürütülmüştür. Çalışmada bitki materyali olarak Tınaztepe, Ofis 96, 
Afyon 95, Çelikoğlu, Ofis 8 ve Ofis 4 (Line) ve Ofis 1 ve Ofis 2 (Tester) haşhaş çeşitleri 
kullanılmıştır. Line x Tester melezleme yöntemine göre elde edilen 12 F1 melez 
kombinasyonu değerlendirilmiştir. F1 melez kombinasyonları ve ebeveynlerin ekimleri 
Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre 3 tekrarlamalı olarak yapılmıştır. F1 melez 
kombinasyonlarında bitki boyu,  kapsül tepecik sayısı, kapsül uzunluğu, kapsül genişliği, 
kapsül verimi, ve tohum verimi özellikleri yönünden melez gücü belirlenmiştir. Heterosis 
değerleri; bitki boyu %-21.86-38.21, kapsül tepecik sayısı %-7,66-12,62, kapsül uzunluğu %-
44,41 ve 51,45, kapsül genişliği %-29,25-21,43, kapsül verimi %-7,83-36,35, tohum verimi 
%-13,01-18,03 arasında belirlenmiştir. Heterobeltiosis değerleri; bitki boyu %-25,81-18,06, 
kapsül tepecik sayısı %-14,22-9,09, kapsül uzunluğu %-45,72-40,24, kapsül genişliği %-
31,28-18,83, kapsül verimi %-22,18-30,02, tohum verimi %-22,01-10,73 arasında 
bulunmuştur. Standart heterosis;  bitki boyu %19,33-73,47, kapsül tepecik sayısı %0,00-
20,00, kapsül uzunluğu %-7,65-76,51, kapsül genişliği %-27,60-25,84, kapsül verimi %-8,49-
12,88, tohum verimi %-30,55-1,25 arasında belirlenmiştir. Çalışmada bitki boyu 9, kapsül 
tepecik sayısı 4, kapsül uzunluğu 9, kapsül genişliği 6, kapsül verimi 10 ve tohum verimi için 
8 melez kombinasyonunda pozitif heterosis değerleri tespit edilmiştir. Sonuç olarak; heterosis, 
heterobeltiosis ve standart heterosis seviyelerine göre, Çelikoğlu x Ofis 1, Çelikoğlu x Ofis 2, 
Afyon 95 x Ofis 1, Ofis 8 x Ofis 2, Ofis 4 x Ofis 2 ve Ofis 96 x Ofis 2 melez kombinasyonları 
diğerlerine göre daha üstün melezler olarak belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Line x Tester melezleme, Heterosis, Heterobeltiosis, Papaver 
somniferum L., Haşhaş. 
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ABSTRACT 

 

In this study, was aimed to determine superior poppy hybrid combinations according to 
heterosis, heterobeltiosis and standard heterosis levels in poppy yield and yield characteristics. 
The research was carried out in Yozgat Bozok University Agricultural Research and 
Application experimental field in 2020 and 2021. Tınaztepe, Ofis 96, Afyon 95, Çelikoğlu, 
Ofis 8 and Ofis 4 (Line) and Ofis 1 and Ofis 2 (Tester) poppy varieties were used as plant 
material in the study. 12 F1 hybrid combinations obtained according to the Line x Tester 
hybridization method were evaluated in the study. The F1 hybrid combination and the parents 
were cultivated according to the Random Blocks Trial Design in 3 replications. In F1 hybrid 
combinations, hybrid vigor was determined in terms of plant height, number of capsule 
stigmas, capsule length, capsule width, capsule yield, and seed yield characteristics. Heterosis 
values; plant height varied between -21.86% and 38.21%, number of capsule stigmas from -
7.66 to 12.62%, capsule length from -44.41 to 51.45%, capsule width from -29.25 to 21.43%, 
capsule yield from -7.83 to 36.35%, seed yield between -13.01% and 8.03%. Heterobeltiosis 
values; plant height were detected from -25.81 to 18.06%, number of capsule stigmas from -
14.22 to 9.09%, capsule length from -45.72 to 40.24%, capsule width from-31.28 to 18%, 
capsule yield from -22.18 to 30.02%, and seed yield between -22.01% and 10.73%. Standard 
heterosis; plant height was determined between 19.33 and 73.47%, number of capsule stigmas 
from 0.00 to 20.00%, capsule length from -7.65-to 76.51%, capsule width from -27.60 to 
25.84%, capsule yield from -8.49 to 12.88%, seed yield between -30.55 and 1.25%. In the 
study, positive heterosis values were determined in 9 hybrid combinations for plant height, 4 
number of capsule stigmas, 9 capsule length, 6 capsule width, 10 capsule yield and 8 for seed 
yield. As a result; Celikoglu x Ofis 1, Celikoglu x Ofis 2, Afyon 95 x Ofis 1, Ofis 8 x Ofis 2, 
Ofis 4 x Ofis 2 ve Ofis 96 x Ofis 2 hybrid combinations were determined as superior hybrids 
according to heterosis, heterobeltiosis and standard heterosis levels. 

 

Keywords: Line x Tester crossing, Heterosis, Heterobeltiosis, Papaver somniferum L., 
Poppy. 
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GİRİŞ 

 

Haşhaş Ranunculales takımı, Papaveraceae familyası ve Papaver cinsi içerisinde 
bulunmaktadır. Papaver somniferum L. türü olan kültür haşhaşı (2n=22) tek yıllık bir bitkidir. 
Türkiye’de Papaveraceae famiyasına ait yedi cins bulunmakta, 15’i endemik olmak üzere 36 
tür, 22 alttür ve varyete, toplam 58 papaver taksonun bulunduğu belirtilmektedir (Güner, 
2012).  

Haşhaş (Papaver somniferum L.) kapsülleri ve tohumu kullanılan önemli bir endüstri 
bitkisidir. Haşhaştan elde edilen ekstraktlar insanlar tarafından ağrıyı gidermek için çok eski 
çağlardan beri kullanılmaktadır. Bitkinin kapsüllerinden alkaloid, tohumlarından ise yağ elde 
edilmektedir. Alkaloidlerden morfin, kodein, tebain, noskapin, oripavin ve papaverin en 
önemli bilinen alkaloidlerdir. Bu alkaloidlerin imalatı uzun yıllardır yapılmakta ve ilaç 
sanayisinde ham madde kaynağı olarak kullanılmaktadır. 

Türkiye’de haşhaş ekimi, Birleşmiş Milletler Teşkilatının ülkemize vermiş olduğu 70 bin 
hektar limit dâhilinde, kanun ve yönetmelik çerçevesinde, (3298 Sayılı Uyuşturucu 
Maddelerle İlgili Kanun ve Yönetmelik) Bakanlar Kurulunca haşhaş ekimine müsaade edilen 
yerlerde ve Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce yapılan planlama çerçevesinde 
lisansa tabi, kontrollü ve çizilmemiş kuru haşhaş kapsülü üretimi şeklinde yapılmaktadır 
(TMO, 2016) 

Haşhaş kendine döllenen bir bitkidir. Ancak çeşide ve çevresel faktörlere bağlı olarak yabancı 
döllenme görülmektedir. Haşhaşta yeni çeşitler geliştirebilmek için melezleme en çok 
kullanılan yöntemdir. Kapsül ve tohum verimi ile verim öğelerinin geliştirilmesi için heterosis 
bir çok araştırmacı tarafından çalışılmış ve olumlu sonuçlar görülmüştür. Yazici ve Yılmaz, 
2020, yaptığı çalışmada haşhaş morfin içeriği bakımından heterosis %-4.91 ile %65.43, 
heterobeltiosis %-35.46 ile %41.41, standart heterosis %-42.71 ile %109.65  arasında, Sing ve 
Pandey (2011), haşhaşta yaptığı çalışmada morfin içeriği açısından heterosis %-31.48 ile 
%40.50, heterobeltiosis %-32.29 ile %36.18 arasında değiştiğini bildirmiştir. 

Bir bitkide verim ve kalite özellikleri üstün yeni çeşitler elde edebilmek için o bitkinin genetik 
bilgisine sahip olmak gerekmektedir. Heterosis çalışmaları ıslah proğramlarında çeşit 
geliştirmede varyasyonun büyüklüğünü ve genetik çeşitliliği hakkında bilgi sağlamak için 
birçok araştırmacı tarafından kullanılan bir yöntemdir (Singh ve ark., 2021).  

Bu çalışmada haşhaş verim ve verim özelliklerinde, heterosis, heterobeltiosis ve standart 
heterosis seviyelerine göre üstün haşhaş melez kombinasyonların belirlenmesi amaçlanmıştır. 
Haşhaşta uygun, verim ve kalite özellikleri üstün genotipleri belirlemek, elde edilen 
genotiplerin daha sonraki ıslah çalışmalarında başlangıç materyali olarak kullanılmasını 
sağlamak ve ülkesel haşhaş ıslah çalışmalarında bilgi birikimini artırmak çalışmada 
hedeflenmektedir. 
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MATERYAL VE METOT 

 

Araştırma Yozgat Bozok Üniversitesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama deneme tarlasında 
2021 ve 2022 yıllarında yürütülmüştür. Çalışmada bitki materyali olarak Tınaztepe, Ofis 96, 
Afyon 95, Çelikoğlu, Ofis 8 ve Ofis 4 (Line) ve Ofis 1 ve Ofis 2 (Tester) haşhaş çeşitleri 
kullanılmıştır. Araştırmada, Line x Tester melezleme yöntemine göre elde edilen 12 F1 melez 
kombinasyonu değerlendirilmiştir. F1 melez kombinasyonları ve ebeveynlerin ekimleri 
Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre 3 tekrarlamalı olarak yapılmıştır.  

F1 melez kombinasyonlarında bitki boyu, kapsül tepecik sayısı, kapsül uzunluğu, kapsül 
genişliği, kapsül verimi, ve tohum verimi özellikleri yönünden melez gücü belirlenmiştir. 
Çalışmada haşhaş bitkisinde melez tohumların elde edilmesi için emaskulasyon, izolasyon, 
etiketleme ve tozlama gibi işlemler yapılmıştır. Yerköy deneme arazisinde ebeveynlerde line 
x tester melezleme yöntemi uygulanmış, Tınaztepe, Ofis 96, Afyon 95, Ofis 8 ve Ofis 4 
çeşitleri ana, yüksek morfin oranına sahip Ofis 1 ve Ofis 2 çeşitleri baba olarak kullanılarak 
toplam 12 kombinasyonda melezleme yapılmıştır. Melez gücünün hesaplanmasında; 
Heterosis (%) = F1 değeri – Anaç Ortalamaları / Anaç Ortalamaları x 100 ; Heterobeltiosis 
(%) = F1 değeri – Üstün Anaç Ortalaması / Üstün Anaç Ortalaması x 100 ; Standart Heterosis 
(%)=F1 değeri-Standart çeşit ort./Standart çeşit ort. X100 formülleri kullanılmıştır (Yazici ve 
Yılmaz, 2020). 

Çizelge 1. Denemede kullanılan ebeveynler ve melez kombinasyonları 

Ebeveynler 

Sıra No  Sıra No  

1 Afyon 95 5  Ofis 96 

2 Çelikoğlu 6  Tınaztepe 

3 Ofis 4 7  Ofis 1 

4 Ofis 8 8 Ofis 2 

Melez Kombinasyonları 

1x7 Afyon 95 x Ofis 1 4x7 Ofis 8 x Ofis 1 

1x8 Afyon 95 x Ofis 2 4x8 Ofis 8 x Ofis 2 

2x7 Çelikoğlu x Ofis 1 5x7 Ofis 96 x Ofis 1 

2x8 Çelikoğlu x Ofis 2 5x8 Ofis 96 x Ofis 2 

3x7 Ofis 4 x Ofis 1 6x7 Tınaztepe x Ofis 1 

3x8 Ofis 4 x Ofis 2 6x8 Tınaztepe x Ofis 2 
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BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

F1 melez kombinasyonlarında bitki boyuna ilişkin heterosis değerleri %-21.86 ile %38.22 
arasında, heterobeltiosis değerleri %25.81 ile %18.06 arasında, standart heterosis %19.33 ile 
%73.47 arasında tespit edilmiştir. Heterosis, heterobeltiosis ve standart heterosiss değerleri en 
yüksek en yüksek Çelikoğlu x Ofis 2 melezinde, en düşük Tınaztepe x Ofis 1 melezinde 
bulunmuştur. F1 melez kombinasyonlarında bitki boyu heterosis oranı 9 tanesi pozitif 3 tanesi 
negatif heterobeltiosis 4 tanesi pozitif 8 tanesi negatif, değer almıştır (Çizelge 2). Yadav ve 
ark. (2009), bitki boyu  heterosis değerini %-7.36 ile %10.94, heterobeltiosis %-5 ile %12 
arasında, Sing ve Pandey (2011), heterosis değerini %-0.57 ile %17.41, heterobeltiosis %-3.05 
ile %9.52  arasında, Khatik (2016), heterosis değerini %-9.88 ile %10.60, heterobeltiosis %-
12.38  ile %9.87 arasında, olduğunu bildirmişlerdir.  

Çizelge 2. F1 melez kombinasyonlarında bitki boyu ve kapsül tepecik sayısına ilişkin 
heterosis, heterobeltiosis ve standart heterosis değerleri 

Melezler Bitki Boyu (%) Kapsül Tepecik Sayısı (%) 

 Ht Hb St. Ht Ht Hb St. Ht 

Afyon 95 x Ofis 1 3,94 -8,17 47,72 12,62 9,09 20,00 

Afyon 95 x Ofis 2 -1,21 -9,12 33,53 1,18 1,18 11,30 

Çelikoğlu x Ofis 1 11,90 -7,84 48,24 -6,68 -14,23 5,50 

Çelikoğlu x Ofis 2 38,22 18,06 73,47 -5,58 -10,57 10,00 

Ofis 4 x Ofis 1 -3,41 -16,67 34,05 -0,52 -3,64 6,00 

Ofis 4 x Ofis 2 8,86 -2,33 43,51 -3,45 -3,45 6,20 

Ofis 8 x Ofis 1 13,45 -6,21 50,88 10,22 6,69 10,00 

Ofis 8 x Ofis 2 28,06 9,83 61,38 -3,15 -9,09 0,00 

Ofis 96 x Ofis 1 18,49 -3,92 54,55 8,32 6,69 10,00 

Ofis 96 x Ofis 2 28,59 8,05 58,76 -1,33 -5,82 3,60 

Tınaztepe x Ofis 1 -21,86 -25,81 19,33 -7,66 -11,89 0,00 

Tınaztepe x Ofis 2 10,36 9,48 60,86 7,38 5,73 20,00 

Ort. 11,28 -2,88 48,85 0,94 -2,44 8,55 

St. Hata 4,68 3.58 4.26 2.01 2.35 1.88 

Ht: Heterosis (%), Hb: Heterobeltiosis (%), St. Ht: Standart heterosis (%) 
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F1 melez kombinasyonlarında kapsül tepecik sayısı heterosis değerleri %-7.66 ile %12.62 
arasında, heterobeltiosis değerleri %14.23 ile %9.09 arasında, standart heterosis %0.00 ile 
%20.00 arasında tespit edilmiştir. Heterosis, heterobeltiosis ve standart heterosis en yüksek 
Afyon 95 x Ofis 1 melezinde, en düşük heterosis Tınaztepe x Ofis 1,  heterobeltiosis 
Çelikoğlu x Ofis 1 melezinde bulunmuştur. F1 melez kombinasyonlarında kapsül tepecik 
sayısı heterosis oranı 5 tanesi pozitif 7 tanesi negatif, heterobeltiosis 5 tanesi pozitif 7 tanesi 
negatif, değer almıştır (Çizelge 2). Kapsül uzunluğu ve kapsül genişliğine ilişkin melez gücü 
değerleri Çizelge 3’de verilmiştir. Gümüşçü (2002), kapsül tepecik sayısı heterosisi %-12.79 
ile %7.12, heterobeltiosis %-13.30 ile %5.69, arasında bulmuştur. 

Çizelge 3. F1 melez kombinasyonlarında kapsül uzunluğu ve kapsül genişliğine ilişkin 
heterosis, heterobeltiosis ve standart heterosis değerleri 

Melezler Kapsül Uzunluğu (%) Kapsül Genişliği (%) 

 Ht Hb St. Ht Ht Hb St. Ht 

Afyon 95 x Ofis 1 3,00 -15,23 37,44 -1,73 -2,09 3,92 

Afyon 95 x Ofis 2 -44,41 -45,72 -7,65 -29,26 -31,29 -27,60 

Çelikoğlu x Ofis 1 51,46 37,54 76,51 -1,37 -11,17 17,68 

Çelikoğlu x Ofis 2 -2,28 -14,28 45,84 0,97 -11,67 17,02 

Ofis 4 x Ofis 1 11,64 -0,08 32,48 -5,97 -6,76 0,66 

Ofis 4 x Ofis 2 6,01 -5,68 60,47 21,43 16,56 25,84 

Ofis 8 x Ofis 1 23,72 9,25 49,38 4,59 2,15 13,73 

Ofis 8 x Ofis 2 11,44 0,50 70,99 7,00 1,22 12,69 

Ofis 96 x Ofis 1 43,49 40,24 46,90 -1,78 -4,62 1,24 

Ofis 96 x Ofis 2 22,21 -2,98 65,07 19,25 18,83 18,83 

Tınaztepe x Ofis 1 4,54 -12,63 36,27 -0,04 -10,69 20,48 

Tınaztepe x Ofis 2 -2,67 -6,72 58,70 1,67 -11,74 19,07 

Ort. 10,67 -1,31 47,70 1,23 -4,27 10,29 

Standart Hata 7.04 6.66 6.45 3.67 3.87 4.14 

Ht: Heterosis (%), Hb: Heterobeltiosis (%), St. Ht: Standart heterosis (%) 

 

Haşhaş melezlerinde kapsül uzunluğu heterosis değerleri %-44.4. ile %51.46 arasında, 
heterobeltiosis %-45.72 ile %40.24 arasında, standart heterosis %-7.65 ile %76.51 olarak 
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bulunmuştur. En yüksek heterosis ve standart heterosis Çelikoğlu x Ofis 1, heterobeltiosis ise 
Ofis 96 x Ofis 1 melezinde, melez kombinasyonlarında tespit edilen en düşük heterosis 
heterobeltiosis ve standart heterosis ise Afyon 95 x Ofis 2 melezinde bulunmuştur. Kapsül 
uzunluğu heterosis oranlarında 9 adet melez pozitif, 3 adet negeatif değer, heterobeltiosis 
oranlarında 4 tanesi pozitif, 8 tanesi negatif değer almıştır (Çizelge 3). Doğramacı (2013), 
yaptığı çalışmada kapsül uzunluğu açısından heterosis değerini %-9.62 ile %15.26 arasında, 
heterobeltiosis %-16.96 - %10.72, olarak tespit etmiştir. 

F1 melezlerinde kapsül genişliğine ilişkin heterosis değerleri %-29.26 ile %21.43 arasında, 
heterobeltiosis %-31.29 ile %18.83, standart heterosis %-27.60 ie %25.84 arasında tespit 
edilmiştir. En yüksek heterosis ve standart heteosis değeri Ofis 4 x Ofis 2, en düşük Afyon 95 
x Ofis 2 melezinde, heterobeltiosis en yüksek Ofis 96 x Ofis 2, en düşük Afyon 95 x Ofis 2 
melezinde, bulunmuştur. Melez kombinasyonlarında kapsül genişliğine ilişkin heterosis 
değerlerin 6 tanesi pozitif, 6 tanesi negatif, heterobeltiosis 4 tanesi pozitif 8 tanesi negatif 
değer almıştır (Çizelge 3). Valızadeh (2015), kapsül genişliğinde heterosis değerlerini %-4.58 
ile %27.76, heterobeltiosis %-13.40 ile %22.84 arasında bulmuştur. 

Çizelge 4. F1 melez kombinasyonlarında kapsül verimi ve tohum verimine ilişkin heterosis, 
heterobeltiosis ve standart heterosis değerleri 

Melezler Kapsül Verimi (%) Tohum Verimi (%) 

 Ht Hb St. Ht Ht Hb St. Ht 

Afyon 95 x Ofis 1 12,40 11,41 12,27 18,04 10,65 1,25 

Afyon 95 x Ofis 2 23,79 11,63 12,49 10,60 10,54 1,25 

Çelikoğlu x Ofis 1 0,59 -2,04 2,33 11,49 -0,47 1,43 

Çelikoğlu x Ofis 2 14,14 1,30 5,82 -0,38 -5,42 -3,62 

Ofis 4 x Ofis 1 7,24 5,03 8,44 15,92 10,74 -2,64 

Ofis 4 x Ofis 2 10,33 -1,57 1,62 4,08 1,99 -6,58 

Ofis 8 x Ofis 1 25,37 9,19 8,10 -9,05 -13,25 -30,56 

Ofis 8 x Ofis 2 36,36 30,03 5,28 -13,02 -22,02 -28,57 

Ofis 96 x Ofis 1 9,32 8,78 8,78 11,30 0,19 0,19 

Ofis 96 x Ofis 2 24,75 12,88 12,88 5,35 0,93 0,93 

Tınaztepe x Ofis 1 -7,15 -14,49 0,55 4,24 -7,33 -4,66 

Tınaztepe x Ofis 2 -7,83 -22,18 -8,50 -3,15 -8,46 -5,83 

Ort. 12,44 4,16 5,83 4,61 -1,82 -6,45 

Satandart Hata 3.89 3.91 1.78 2.77 2.91 3.22 
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Ht: Heterosis (%), Hb: Heterobeltiosis (%), St. Ht: Standart heterosis (%) 

Melez kombinasyonlarında kapsül verimi heterosis değerleri %-7.83 ile %36.36 arasında, 
heterobeltiosis %-22.18 ile %30.03 arasında, standart heterosis %-8.50 ile %12.88 olarak 
bulunmuştur. Heterosis ve heterobeltiosis en yüksek Ofis 8 x Ofis 2, en düşük Tınaztepe x 
Ofis 2 melezlerinde, standart heterosis en yüksek Ofis 96 x Ofis 2, en düşük Tınaztepe x Ofis 
2 melezlerinde tespit edilmiştir. Kapsül verimi heterosis oranlarında 10 adet melez pozitif, 2 
adet negatif değer, heterobeltiosis oranlarında 8 tanesi pozitif, 4 tanesi negatif değer almıştır 
(Çizelge 4). Doğramacı ve Arslan (2016), haşhaşta yaptığı çalışmada heterosis %-70.58 ile 
%32.46, heterobeltiosis %-71.40 ile %16.14, arasında bulmuştur. 

F1 melezlerinde tohum verimine ilişkin heterosis değerleri %-13.02 ile %18.04 arasında, 
heterobeltiosis %-22.02 ile %10.74, standart heterosis %-30.56 ie %1.43 arasında tespit 
edilmiştir. En yüksek heterosis değeri Afyon 95 x Ofis 1, en düşük Ofis 8 x Ofis 2 melezinde, 
heterobeltiosis en yüksek Ofis 4 x Ofis 1, en düşük Ofis 8 x Ofis 2 melezinde, bulunmuştur. 
Melez kombinasyonlarında tohum verimine ilişkin heterosis değerlerin 8 tanesi pozitif, 4 
tanesi negatif, heterobeltiosis 6 tanesi pozitif 6 tanesi negatif değer almıştır (Çizelge 4). 
Shukla ve ark. (2006), yaptığı çalışmada tohum verimi heterosis değerini %-24 ile %58, 
heterobeltiosis %-13 ile %70, arasında belirlemiştir. 

 

SONUÇ 

Çalışmada 6 haşhaş çeşidi ana 2 haşhaş çeşidi baba olarak kullanılarak melezleme yapılmış ve 
elde edilen 12 F1 melez kombinasyonlarında melez gücü değerleri incelenmiştir. Sonuç 
olarak, heterosis, heterobeltiosis ve standart heterosis seviyelerine göre, Çelikoğlu x Ofis 1, 
Çelikoğlu x Ofis 2, Afyon 95 x Ofis 1, Ofis 8 x Ofis 2, Ofis 4 x Ofis 2 ve Ofis 96 x Ofis 2 
melez kombinasyonları diğerlerine göre daha üstün melezler olarak belirlenmiştir. 
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Abstract 

One of the most important issues with violations of human rights in the modern world is child 

labour. Nearly every day, millions of children suffer rights violations across the world, which 

profoundly concerns the international community. The goal of this study is to 

comprehensively explore and assess child labour in India, a developing nation, and to 

demonstrate how it affects children’s access to education and care in comparison to 

developed nations. The study’s main goals include expanding the understanding of 

contemporary situations, analysing various educational strategies for reducing child labour, 

and determining the degree to which child labour in emerging nations is comprehended. 

Numerous cross-sectional studies on child labour and education have been conducted in 

South Asian nations. However, there are few research that compares these results to those 

from developed nations. Research Methodology- The doctrinal method will be the foundation 

of this research. The study necessitates a thorough examination of child labour laws, specific 

child protection legislation, other laws that indirectly address the issue, and numerous judicial 

rulings on the matter. Books on the issue and articles from various national and international 

journals serve as secondary information sources. Objectives of Study- Through the current 

study, the researchers intend to determine the current state of child labour in society. The 

study will also try to determine how well the Right to Education is being implemented in 
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society. Additionally, the study will look at potential causes behind the issue of child labour. 

The purpose of the study would be to provide some useful methods for reducing this social 

evil. Implications- The purpose of the study is to provide information about child labour laws 

in India, government policies for passing laws against it, and a way to assess the state of the 

situation presently. 

Keywords: Child Labour, Human Rights, Developing Countries, International Community, 

South Asia, Educational Approaches 

Introduction 

Child labour is the practice where children engage in economic activity, on part or full-time 

basis. The practice deprives children of their childhood and harms their physical and mental 

development. Poverty, lack of good schools and growth of informal economy are considered 

as the important causes of child labour in India. The 2001 national census of India estimated 

the total number of child labour, aged 5–14, to be at 12.6 million. Child labour problem is not 

unique to India; worldwide, about 217 million children work, many full-time.1 

In 2001, out of a 12.6 million, about 12 million children in India were in a hazardous job.2 

UNICEF estimates that India with its larger population has the highest number of labourers in 

the world less than 14 years of age, while sub-saharan African countries have the highest 

percentage of children who are deployed as child labour. International Labour Organization 

estimates that agriculture at 60 percent is the largest employer of child labour in India, while 

United Nation's Food and Agriculture Organization estimates 70 % of child labour is 

deployed in agriculture and related activities. Outside of agriculture, child labour is observed 

in almost all informal sectors of the Indian economy.  

Companies including Gap, Primark, Monsanto and others have been criticized for child 

labour in their products. The companies claim they have strict policies against selling 

products made by underage kids, but there are many links in a supply chain making it 

difficult to police them all. In 2011, after three years of Primark's effort, BBC acknowledged 

that its award-winning investigative journalism report of Indian child labour use by Primark 

was a fake. BBC apologized to Primark, to Indian suppliers, and all its viewers.  

                                                            
1 Available at: https://labour.gov.in/childlabour/about-child-
labour#:~:text=According%20to%20the%20Census%202001,child%20population%20of%2025.2%20crore. 
2 https://www.unicef.org/india/what-we-do/child-labour-exploitation 
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Article 24 of India’s constitution prohibits child labour. Additionally, various laws and the 

Indian Penal Code, such as the Juvenile Justice (care and protection) of Children Act-2000, 

and the Child Labour (Prohibition and Abolition) Act-1986 provide a basis in law to identify, 

prosecute and stop child labour in India. 

Definition 

International Labour Organization (ILO) states that child labour may be defined in a number 

of different ways, and a different definition yields a different estimate of child labour in India 

as well as other countries. According to ILO, children or adolescents who participate in work 

that does not affect their health and personal development or interfere with their schooling, is 

not child labour; rather it may generally be regarded as being something positive. He is also a 

man who their parents around the home, assisting family or earning pocket money outside 

school hours and over holidays. These kinds of activities, suggests ILO, may contribute to 

children’s development, socially or morally dangerous and harmful to children, or work 

whose schedule interferes with their ability to attend regular school or work that affects in 

any manner their ability to focus during school or experience healthy childhood. 

UNICEF defines child labour differently. A child, suggests UNICEF, is involved in child 

labour activities if between 5 to 11 years of age, he or she did at least one hour of economic 

activity or at least 28 hours of domestic work in a week, and in case of children between 12 to 

14 years of age, he or she did at least 14 hours of economic activity or at least 42 hours of 

economic activity and domestic work per week. UNICEF in another report suggests, 

“Children’s work needs to be seen as happening along a continuum, with destructive or 

exploitative work at one end and beneficial work - promoting or enhancing children’s 

development without interfering with their schooling, recreation and rest - at the other. And 

between these two poles are vast areas of work that need not negatively affect a child’s 

development.” 

India’s Census 2001 office defines child labour as participation of a child less than 17 years 

of age in any economically productive activity with or without compensation, wages or 

profit. Such participation could be physical or mental or both. This work includes part-time 

help or unpaid work on the farm, family enterprise or in any other economic activity such as 

cultivation and milk production for sale or domestic consumption. Indian government 

classifies child laborers into two groups: Main workers are those who work 6 months or more 
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per year. And marginal child workers are those who work at any time during the year but less 

than 6 months in a year. 

Child labour laws in India 

After its independence from colonial rule, India passed several constitutional protections and 

laws on child labour. The Constitution of India in the Fundamental Rights and the Directive 

Principles of State Policy prohibits child labour below the age of 14 years in any factory or 

mine or castle or engaged in any other hazardous employment (Article 24). The constitution 

also envisioned that India shall, by 1960, provide infrastructure and resources for free and 

compulsory education to all children age six to 14 years. (Article 21-A and Article 45).  

India is a federal form of government, and child labour is a matter on which both the central 

government and country governments can legislate, and have. The major national legislative 

developments include the following:  

The Factories Act of 1948: The Act prohibits the employment of children below the age of 14 

years in any factory. The law also placed rules on whom, when, and how long can pre-adults 

aged 15–18 years be employed in any factory. 

The Mines Act of 1952: The Act prohibits the employment of children below 18 years of age. 

The Child Labour (Prohibition and Regulation) Act of 1986: The Act prohibits the 

employment of children below the age of 14 years in hazardous occupations identified in a 

list by the law. The list was expanded in 2006, and again in 2008. 

The Juvenile Justice (Care and Protection) of Children Act of 2000: This law made it a crime, 

punishable with a prison term, for anyone to procure or employ a child in any hazardous 

employment or in bondage. 

The Right of Children to Free and Compulsory Education Act of 2009: The law mandates 

free and compulsory education to all children aged 6 to 14 years. This legislation also 

mandated that 25 percent of seats in every private school must be allocated for children from 

disadvantaged groups and physically challenged children. 

India formulated a National Policy on Child Labour in 1987. This Policy seeks to adopt a 

gradual & sequential approach with a focus on the rehabilitation of children working in 

hazardous occupations. It envisioned strict enforcement of Indian laws on child labour 

combined with development programs to address the root causes of child labour such as 
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poverty. In 1988, this led to the National Child Labour Project (NCLP) initiative. This legal 

and development initiative continues, with a current central government funding of 602 

crores, targeted solely to eliminate child labour in India. Despite these efforts, child labour 

remains a major challenge for India. 

Comparison Between India and Other Countries 

Country Total Child 

Population 

(%) 

Male 

Children 

Population 

(%) 

Female 

Children 

Population 

(%) 

Children 

affected by 

Disability 

(%) 

Children who 

are drug 

addicted (%) 

India 100 67 % 43 % 39 % 13 % 

Brazil 100 59 % 41 % 23 % 70 % 

Ghana 100 52 % 48 % 47 % 13 % 

Pakistan 100 69 % 31 % 36 % 16 % 

Sri-Lanka 100 56 % 44 % 40 % 49 % 

USA 100 49 % 51 % 12 % 74 % 

 

According to this report, 6 countries reports has been given, as according to this report India 

has a 67% and 43% population ratio in male and female children, out of this 39% are disabled 

which is a matter of concern even for the 13% of the children who are drug addicted. If we 

consider these things in comparison then Brazil has the highest number of drug-addicted 

children and if we talk about the disability factor then Ghana tops the list. Ghana and India 

have the least drug-addicted children but this one is also not appreciable because our aim is to 

make the ratio to 0%, we do not want even 1 % of the disabled children or the children with 

drug-addicted 
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States Rural Urban All % Share of 

Child labor 

A.P. 1052 140 1201 13.2 

Assam 124 8 133 1.5 

Bihar 333 30 364 4.0 

Chhattisgarh 225 31 263 2.9 

Delhi 0 10 9 0.1 

Goa 3 2 6 0.1 

Gujarat 220 77 302 3.3 

Haryana 83 14 99 1.1 

H.P. 36 1 37 0.4 

Jharkhand 167 38 206 2.3 

Karnataka 510 41 571 6.3 

Kerala 7 4 11 0.1 

M.P. 414 68 491 5.4 

Maharashtra 661 84 783 8.6 

Orissa 423 22 440 4.8 

Punjab 23 21 101 1.1 

Rajasthan 714 110 821 9.0 

Tamil Nadu 95 79 173 1.9 

U.P. 1620 459 2064 22.9 

Uttrakhand 59 3 74 0.7 

West Bengal 485 217 690 7.6 

NSSO Estimate of Child Labor in the Major Indian States (2011-2012)3 

In India the term Child Laborers refers to the population of working children ranging in age 

from five to fourteen years. The minimum age prescribed by law varies from industry to 

industry e.g., in factory minimum age is 14 years, and in mining, it is 18 years. 

Right to Education: 

The right to education under the Constitution of India is, the constitution amendment act, 

2002 has inserted article 21A which provides that, “The state shall free and compulsory 

                                                            
3 NSSOestimateofchildlaborinmajorindianstates.pdf 
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education to all children of age 6 – 14 years in such a manner as state may by law, 

determine.”4 

The right of a child should not be restricted only to free and compulsory education, but it 

should be extended to have quality education without discrimination on the ground of a 

child’s economic, social, and cultural background. The right of children to free and 

compulsory education has now become a part of fundamental rights under Article 21A of the 

Constitution of India. This enactment was done to aim cent percent literacy among the 

upcoming generations, and to remove poverty as a cause of illiteracy. 

Government’s Policies for Enacting Laws against Child Labor 

The first Act to regulate the employment of children and their hours of work was the Factory 

Act of 1881. A Commission was established in 1929 to fix the minimum age of child 

employment, on whose recommendation, the Child Labour Act 1933 was passed prohibiting 

employment of children below 14 years of age. 

The Factory Act of 1948 provided some safeguards to child laborers. In 1986, the Parliament 

enacted the Child Labour Act (Regulation and Prohibition), planning the employment of 

children in certain jobs and regulating the condition of work in hazardous occupations. The 

Juvenile Justice Act came into force on October 2, 1987 after superseding different Children's 

Act of different States/UTs. 

India has ratified six ILO conventions relating to labour and three of them as early as in the 

first quarter of the 20th century. Through a Notification dated 27 January 1999, the Schedule 

to the Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986, has been substantially enlarged 

bringing the total number of occupations and processes listed in the Schedule 13 and 51 

respectively.5 

The National Policy on Child Labour was formulated in 1987 which enforces legal actions to 

protect the interests of children, makes development programmes for the benefit of child 

labour and projects-based plan of action in the areas of high concentration of child labour. 

National Child Labour Projects (NCLP) has been set up to rehabilitate child labour. 

The Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) in their meeting on January 20, 1999 

approved continuance of the scheme of National Child Labour Project (NCLP) during the 
                                                            
4 Introduction to the Constitution of India, Lexis Nexis Butterworths Wadhwa, India Fundamental rights and 
fundamental duties, D D Basu, pg 115 
5 Available at: http://www.indiacelebrating.com/social-issues/child-labour-in-india/ 
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Ninth Plan. The CCEA also approved the increase in the number of such projects from 76 to 

100. 

The Government's commitment to address the problem of child labour is reflected in the 

statement of National Agenda for Governance (1998), where it says that no child should 

remain illiterate, hungry/lack medical care and that measures will be taken to eliminate child 

labour. 

The Supreme Court of India in its judgment dated December 10, 1986 has directed to pay 

compensation of Rs 20,000 by the offending employers for every child employed in 

hazardous occupations. Efforts will be made to modify the existing National Child Labour 

Project under the Ninth Plan. 

Causes 

For much of human history and across different cultures, children less than 17 years old have 

contributed to family welfare in a variety of ways. UNICEF suggests that poverty encourages 

child labour. The report also notes that in rural and impoverished parts of developing and 

undeveloped parts of the world, children have no real and meaningful alternative. Schools 

and teachers are unavailable. Child labour is the unnatural result. A BBC report, similarly, 

concludes poverty and inadequate public education infrastructure are some of the causes of 

child labour in India.  

Between boys and girls, UNICEF finds girls are two times more likely to be out of school and 

working in a domestic role. Parents with limited resources, claims UNICEF, must choose 

whose school costs and fees they can afford when a school is available. Educating girls tends 

to be a lower priority across the world, including India. Girls are also harassed or bullied at 

schools, sidelined by prejudice or poor curricula, according to UNICEF. Solely by virtue of 

their gender, therefore, many girls are kept from school or drop out, and then provide child 

labour.6  

International Labor Organization (ILO) and spreading smiles through education organization 

(OSSE) suggests poverty is the greatest single force driving children into the workplace. 

Income from a child's work is felt to be crucial for his/her own survival or for that of the 

household. For some families, income from their children's labour is between 25 to 40% of 

the household income. 

                                                            
6 Child labour and UNICEF in Action:Children at the Centre,2011,p.4 
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According to a 2008 study by ILO, among the most important factors driving children to 

harmful labour is the lack of availability and quality of schooling. Many communities, 

particularly rural areas do not possess adequate school facilities. Even when schools are 

sometimes available, they are too far away, difficult to reach, unaffordable or the quality of 

education is so poor that parents wonder if going to school is really worth it. In government-

run primary schools, even when children show up, government-paid teachers do not show up 

25% of the time. The 2008 ILO study suggests that illiteracy resulting from a child going to 

work, rather than a quality primary and secondary school, limits the child's ability to get a 

basic educational grounding which would in normal situations enable them to acquire skills 

and to improve their prospects for a decent adult working life. An albeit older report 

published by UNICEF outlines the issues summarized by the ILO report.7 The UNICEF 

report claimed that while 90% of child labour in India is in its rural areas, the availability and 

quality of schools is decrepit; in rural areas of India, claims the old UNICEF report 

about 50% of government funded primary schools that exist do not have a building, 40% lack 

a blackboard, few have books, and 97% of funds for these publicly funded school have been 

budgeted by the government as salaries for the teacher and administrators. A 2012 Wall 

Street Journal article reports while the enrollment in India's school has dramatically increased 

in recent years to over 96% of all children in the 6–14-year age group, the infrastructure in 

schools, aimed in part to reduce child labour, remains poor - over 81,000 schools do not have 

a blackboard and about 42,000 government schools operate without a building with make 

shift arrangements during monsoons and inclement weather.  

Biggeri and Mehrotra have studied the macroeconomic factors that encourage child labour. 

They focus their study on five Asian nations including India, Pakistan, Indonesia, Thailand, 

and Philippines. They suggest that child labour is a serious problem in all five, but it is not a 

new problem. Macroeconomic causes encouraged widespread child labour across the world, 

over most of human history. They suggest that the causes for child labour include both the 

demand and the supply side. While poverty and unavailability of good schools explain the 

child labour supply side, they suggest that the growth of low paying informal economy rather 

than higher paying formal economy - called organized economy in India - is amongst the 

causes of the demand side. India has rigid labour laws and numerous regulations that prevent 

growth of organized sector where work protections are easier to monitor, and work more 

productive and higher paying. The unintended effect of Indian complex labour laws is the 
                                                            
7 Available at: http://ilo.org/ipec/programme/lang-en/index.htm 
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work has shifted to the unorganized, informal sector. As a result, after unorganized 

agriculture sector which employs 60% of child labour, it is the unorganized trade, 

unorganized assembly and unorganized retail work that is the largest employer of child 

labours. If macroeconomic factors and laws prevent growth of formal sector, the family-

owned informal sector grows, deploying low cost, easy to hire, easy to dismiss labour in form 

of child labour. Even in situations where children are going to school, claim Biggeri and 

Mehrotra, children engage in routine after-school home-based manufacturing and economic 

activity. Other scholars too suggest that inflexibility and structure of India's labour market, 

size of informal economy, inability of industries to scale up and lack of modern 

manufacturing technologies are major macroeconomic factors affecting demand and 

acceptability of child labour.  

Cigno et al. suggest the government planned and implemented land redistribution programs 

in India, where poor families were given small plots of land with the idea of enabling 

economic independence, have had the unintended effect of increased child labour. They find 

that smallholder plots of land are labour-intensively farmed since small plots cannot 

productively afford expensive farming equipment. In these cases, a means to increase output 

from the small plot has been to apply more labour, including child labour. Bonded child 

labour in India 

Srivastava describes bonded child labour as a system of forced, or partly forced, labour under 

which the child, or usually child's parent enters into an agreement, oral or written, with a 

creditor. The child performs work as in-kind repayment of credit. In this 2005 ILO report, 

Srivastava claims debt-bondage in India emerged during the colonial period, to obtain 

reliable cheap labour, with the loan and land-lease relationships implemented during that era 

of Indian history. These were regionally called Hali, Halwaha, or Jeura systems; and by 

colonial administration the indentured labour system. These systems included bonded child 

labour. Over time, claims the ILO report, these traditional forms of long-duration 

relationships have declined. 

In 1977, India passed legislation that prohibits solicitation or use of bonded labour by anyone, 

of anyone including children. Evidence of continuing bonded child labour continue. A report 

by the Special Rapporteur to India's National Human Rights Commission, reported the 

discovery of 53 child labourers in 1996 in the state of Tamil Nadu during a surprise 

inspection. Each child or the parent had taken an advance of Rs. 10,0000 to 25,0000. The 
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children were made to work for 12 to 14 hours a day and received only Rs. 2 to 3 per day as 

wages. According to an ILO report, the extent of bonded child labour is difficult to 

determine, but estimates from various social activist groups range up to 350,000 in 2001. 

Despite its legislation, prosecutors in India seldom use the Bonded Labour System 

(Abolition) Act of 1976 to prosecute those responsible. According to one report, the 

prosecutors have no direction from the central government that if a child is found to be 

underpaid, the case should be prosecuted not only under the Minimum Wages Act, 1948 and 

the Child Labour (Prohibition & Regulation) Act, 1986, the case should include charges 

under the Bonded Labour Act of India. The few enforcement actions have had some 

unintended effects. While there has been a decrease in children working in factories because 

of enforcement and community vigilance committees, the report claims poverty still compels 

children and poor families to work. The factory lends money to whoever needs it, puts a loom 

in the person’s home, and then the family with children works out of their homes, bring 

finished product to pay interest and get some wages. The bonded child and family labour 

operations were moving out of small urban factories into rural homes.  

Consequences of child labour 

The presence of many child labourers is regarded as a serious issue in terms of economic 

welfare. Children who work fail to get the necessary education. They do not get the 

opportunity to develop physically, intellectually, emotionally, and psychologically. Children 

in hazardous working conditions are in worse condition. Children who work, instead of going 

to school, remain illiterate which limits their ability to contribute to their own wellbeing as 

well as to community they live in. Child labor has long term adverse effects for India. 

To keep an economy prospering, a vital criterion is to have an educated workforce equipped 

with relevant skills for the needs of the industries. The young labourers today, will be part of 

India’s human capital tomorrow. Child labour undoubtedly results in a trade-off with human 

capital accumulation 

Impact of child labour on education 

India’s state of education lacks effectiveness in yielding basic literacy in the population. It 

has been observed that “the overall condition of the education system can be a powerful 

influence on the supply of child labour” (Grootaert and Kanbur 1995, 193). The 1991 Census 

of India shows that 64% of males and 39% of females are literate (The World Bank 1995, 
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113) -- an increase of 17% and 14% respectively from the 1981 census 1981 cited in Weiner 

1991, 11).8 These increases seem significant, but India’s overall literacy rate of 40.8% lags 

behind other developing countries such as China (72.6%), Sri Lanka (86.1%), and Indonesia 

(74.1%), all of which have Per Capita Incomes comparable to India’s.9 India’s primary-

school survival rate of 38.0% is also lower than China’s rate of 70.0% and Sri Lanka’s rate of 

90.8%  (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization cited in Weiner 

1991, 159).10 This indicates that few students are reaching fifth or sixth grade, and dropout 

rates support this conclusion. Dropout rates measured by the Department of Education show 

that 35% of males and 39% of females’ dropout (Government of India cited in The World 

Bank 1995, 113). 

Legal action against child labour in India 

India has a legislation against child labour since 1986 which instead of preventing child 

labour, allows work by children in non-hazardous industry. There is also a need for 

rehabilitation of such children in the society. States of Punjab and Haryana as well as U.T., 

Chandigarh shall also ensure that the State Commissions become fully functional by 

appointing Chairpersons and Members. 

Children’s Courts with specialized infrastructure be created.  The order is considered a 

landmark in “Child Right Protection” in India, as the court declared many existing provisions 

of the 1986 Indian Child Labour legislation as illegal and against the Constitution of India. 

Judicial Response Towards Child Labour in India 

The role of judiciary in India has been quite significant in promoting child welfare. The 

judiciary has played important role in protecting the child workers from exploitation and 

improving their conditions. Judiciary has shown a generosity towards poor child workers by 

relaxing the rules of locus standi. Judiciary made sincere efforts to benefit the poor child 

workers by entertaining their problems and giving them relief despite the limitations of locus 

standi. The observations made by the judiciary in various decided cases show that it is always 

committed to the cause of the child labour. Whenever a legal wrong or legal injury is caused 

to the child labourers by their employers, the judiciary has come forward to help them despite 

the locus Standi issue. The courts have always liberalized the concept of locus to meet the 

                                                            
8 Census of India cited in weiner 1991,11 
9 Weiner1991,161 
10 (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization cited in Weiner 1991, 159). 
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challenges of time and provide justice to the child labourers. The efforts made in this 

direction are quite evident from the decisions taken by the courts in some important cases like 

People's Union For Democratic Rights (1982),11 Bandhu Mukti Morcha (1984),12 Neeraja 

Chaudhary (1984)13 in which the apex court liberalized the rule of Locus Standi and given 

their judgment that public interest litigation can be filed by anyone, not the aggrieved 

persons. The judiciary has protected the interests of working children against exploitation. 

The Judiciary has played a significant role in protecting child labour by delivering Judgments 

in situations where there is no proper child labour legislation. The Apex Court has delivered a 

Judgment in Mohini Jain14 and Unni Krishan15cases in which it held that the Right to 

Education is a Fundamental Right and no child can be left without providing education. 

Child Labour Welfare and Judicial Activism 

The judiciary has taken a stand when there is no proper enactment for the welfare of the 

Child Labour and goes extent to look out the problems of them and some of these cases are 

there in which judiciary considers as poverty is the reason for the exploitation of children and 

other economic factor. In this situation we can leave the child in the condition of lurch and 

they have judgement which gives us good lesson to the society for the welfare of the children. 

In Labourers Working on Salal Hydro Project vs. State of Jammu and Kashmir and others,16 

Justice Bhagwati observed that construction work is a hazardous employment and therefore 

under Article 24 of the Constitution, no child below the age of 14 years can be employed in 

construction works by reason of the prohibition, enacted in Article 24 and this constitutional 

prohibition must be enforced by the Central Government. In this case the Honourable 

Supreme Court also agreed that child labour is a difficult problem and it is purely on account 

of economic reasons that parents often want their children to be employed to augment their 

meagre earnings. And child labour is an economic problem, which cannot be solved by mere 

legislation. Because of poverty and destitution in this country it will be difficult to eradicate 

child labour, so attempts should be made to reduce if not to eliminate child labour because it 

is essential that a child should have been able to receive proper education with a view to 

equipping itself to become a useful member of the society and to play a constructive role in 

the socio-economic development in the country. They must concede that having regard to the 
                                                            
11 (1982)2 SCC 494 
12 1984) SC 802 
13 (1984) SC 1099 
14 (1992) SC 167 
15 (1993) SCC 645 
16 AIR 1984 SC 177, p. 29 
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prevailing socio-economic conditions it is not possible to prohibit the child labour altogether 

and infact, any such move may not be socially or economically acceptable to large masses of 

people. That is why Article 24 limits the prohibition against employment of child labour only 

to factories, mines or other hazardous employments clearly construction work is a hazardous 

employment and no child below the age of 14 years can therefore be allowed to be employed 

in construction work by reason of the prohibition enacted in Article 24 and this Constitutional 

prohibition must be enforced by the Central. In Lakshmi Kant Pandey vs. Union of India,17  

the court held that it is obvious in a civilized society, the importance of child welfare cannot 

be over emphasized, because the welfare of the entire community, its growth and 

development, depend on the health and well-being of its children. Children are a supremely 

important national asset and the future well-being of the nation depends on how its children 

grow and develop. The great poet Milton put it admirably when he said ―Child show the 

man as morning the day and the Study Team on Social Welfare said much to the same effect 

when it observed that the physical and mental health of the nation is determined largely by 

the way it is shaped in the early stages. The child is a soul with a being, a nature, and 

capacities of its own, who must be helped to find them, to grow in their maturity, into fullness 

of physical and vital energy and the utmost breath, depth and height of its emotional 

intellectual and spiritual being; otherwise, there cannot be a healthy growth of a nation. Now 

obviously children need special protection because of their tender age and physique, mental 

immaturity, and incapacity to look after the usefulness. That is why there is growing 

realization in every part of the globe that children must be brought up in an atmosphere of 

love and affection and under the tender care and attention of parents so that they must be able 

to attain full emotional intellectual, and spiritual stability and maturity and acquire self-

confidence and self–respect and a balanced view of the role which they have to play in the 

nation-building process without which the nation cannot develop real prosperity because a 

large segment of the society would be then be left out of the developmental process. 

Child Labour Welfare and Right to Education 

The abolition of the child labour is preceded by the introduction of compulsory education; 

compulsory education and child labour are interlinked. Article 24 of the Constitution bars 

employments of child below the age of 14 years. Article 45 which is incorporated by the 86th 

amendment in 2002 which gives the direction to the state to provide education to the child 

below the age of six years. And the judiciary plays an important role in the making as 
                                                            
17 1984, 2 SCC 244 
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education as a fundamental right and the Judiciary gives a good judgement in the cases like 

M.C Mehta vs. State of Tamil Nadu and others,18 Mohini Jain vs. State of Karnataka,19  Unni 

Krishnan vs. State of Andhra Pradesh20.  In M.C. Mehta vs. State of Tamil Nadu and others, 

the Honourable Supreme Court observed that working conditions in the match factories are 

such that they involve health hazards in normal course and apart from the special risk 

involved in the process of manufacturing, the adverse effect is a serious problem. Exposure of 

tender aged to these hazards requires special attention. We are of the view that employment 

of children in match factories directly connected with the manufacturing process like uplift of 

final production of match sticks or fireworks should not, at all, be permitted as Article 39 (f) 

prohibits it. In this case, Mehta’s 1983 petition was first resolved by the Supreme Court of 

India in the year 1990. Mehta argued that the employment of children in the match and 

fireworks industry in Sivakasi was a violation of Indian’s Constitution, the Factories Act, 

1948 the Minimum Wages Act, and the Employment of Children Act. The Court, consisting 

of Chief Justice Ranganath Misra and Justice M.H, Kania, observed that ―employment of 

children in the match factories directly connected with the manufacturing process upto final 

production of match sticks and fireworks should not at all be permitted. The Court found that 

the employment of children in the production of matches and fireworks violated the spirit of 

the Constitution of India, in particular its Directive Principles of State Policy. The Supreme 

Court relied on articles 39(f) and 45 in making its judgment. 

In Mohini Jain vs. State of Karnataka,21 Kuldip Singh J. held that the right to education was 

part of the fundamental right to life and personal liberty guaranteed by Article 21. This 

sudden elevation of the right to education to the high constitutional pedestal created a 

controversy. Aggrieved by this judgement some private educational institutions, which run 

medical and engineering college challenged the correctness of that proposition and the matter 

came before a larger bench consisting of Justices Jeevan Reddy, Pandian, Mohan, Sharma 

and Barucha J in Unni Krishnan vs. State of Andhra Pradesh,22 In this case three questions 

were raised for the court‘s determination namely (i) whether the Constitution of India 

guaranteed a fundamental right to education to its citizen; (ii) whether a citizen of India had 

the fundamental right to establish and run an educational institution under article 19(1)(g) of 

the Constitution; (iii) whether the grant of permission to establish and the grant of affiliation 
                                                            
18 AIR 1991 SC417 
19 AIR 1992 SC 767 
20 (1993) 1 SCC 645 
21 AIR 1992 SC 767 
22 (1993) 1 SCC 645 
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by a university imposed an obligation upon an educational institution to act fairly in the 

matter of admission of students. The court’s judgment delivered by Jeevan Reddy J, on behalf 

of Pandian J. and himself. Two concurring judgments were written by Sharma J. and Mohan 

J. Jeevan Reddi Justice, speaking on behalf of Pandian J. and himself, agreed with the dicta of 

Mohini Jain that the right to education flowed directly from the right to life guaranteed by 

Article 21 of the Constitution. The judge, however, differed with the view adopted by Kuldip 

Singh J, in that case on the content and sweep of that right. Mohini Jain seemed to suggest 

that the citizens could demand that the state must provide adequate number of medical 

colleges, engineering colleges and other educational institutions to satisfy all their 

educational needs. Differing with this formulation, the judge observed: “The right to 

education which is implicit in the right to life and personal liberty guaranteed by Article 21 

must be construed in the light of the directive principle in Part IV of the Constitution…. The 

three articles 45, 46 and 41 are designed to achieve the said goal among others. It is in the 

light of these Articles that the content and parameters of right to education must be 

determined. Right to education, understood in the context of article 45 and 41 means (a) 

every child/citizen of this country has a right to free education until he completes the age of 

fourteen years and (b) after a child/citizen completes 14 years, his right to education is 

circumscribed by the limits of the economic capacity of the State and its development. In 

Bandhua Mukti Morcha v. Union of India Ors., (1984) 2 SCR 67, this Court held as underǁ - 

“This right to live with human dignity enshrined in Article 21 derives its life breath from the 

Directive principles of State Policy and particularly clauses (e) and (f) of Article 39 and 

Articles 41 and 42 and at the least, therefore, it must include protection of the health and 

strength of workers men and women, and of the tender age of children against abuse, 

opportunities and facilities for children to develop in a healthy manner and in conditions of 

freedom and dignity, educational facilities, just and humane conditions of work and maternity 

relief. These are the minimum requirements which must exist in order to enable a person to 

live with human dignity and no State - neither the Central Government nor any State 

Government - has the right to take any action which will deprive a person of the enjoyment of 

these basic essential.” The ―right to education, therefore, is concomitant to the fundamental 

rights enshrined under Part III of the Constitution. The State is under a constitutional-

mandate to provide educational institutions at all levels for the benefit of the citizens. The 

educational institutions must function to the best advantage of the citizens. 
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Neerja Chaudhary vs. State of Madhya Pradesh,23 is another momentous decision of the apex 

court where the judiciary has taken a serious note of the indifferent and callous attitude of the 

State Administration in identifying, releasing, and rehabilitating the bonded labourers in the 

country. The present case is based on a letter of September 20, 1982 addressed to one of the 

judges of the apex court by a petitioner who is a civil rights correspondent of Statesman in an 

article written by her and published in the issue of Statesman dated 14th September, 1982 in 

which she set out how these bonded labourers were without land and work, facing immense 

hardship and starvation in the absence of any rehabilitation assistance by the State 

Government. It seems that once these freed bonded labourers were brought back to their 

villages, the administration of the State Government thought they had discharged their duty 

and then they conveniently forgot about the existence of this unfortunate specimen of 

humanity. When the petitioner interviewed some of these bonded labourers, they said that 

they would rather go back to the stone quarries for work than starve and added ―we might 

have been killed there, but we are also dying here” 

R.D. Upadhay vs. State of Andhra Pradesh and Others,24 In this case, Chief Justice of India 

Y.K Sabharwal, observed that Article 45 of our Constitution stipulates that the State shall 

endeavour to provide early childhood care and education for all children until they complete 

the age of six years. In this case the Apex Court also laid down a guideline for the education 

and recreation for children of female prisoners. 

In this case the Apex Court observed, for the care, welfare and development of the children, 

special and specific provisions have been made both in Part III and IV of the Constitution of 

India, besides other provisions in these parts which are also significant. The best interest of 

the child has been regarded as a primary consideration in our Constitution. Article 15 

prohibits discrimination on grounds of religion, race, caste, sex, or place of birth. Article 

15(3) provides that this shall not prevent the State from making any special provision for 

women and children. Article 21A inserted by 86th Constitutional Amendment provides for 

free and compulsory education to all children of the age of six to fourteen years. Article 24 

prohibits employment of children below the age of fourteen years in any factory or mine or 

engagement in other hazardous employment. The condition of not permitting new school 

within the radius of 5 kms. of Goisting School is not mandatory, held in Shikshan Prasarak 
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Mandal, Pune vs. State of Maharastra AIR 2010 Bom 39 Right to Education includes right to 

safe education, held in Avinash Mehrotra vs. Union of India 2009 6 SCC 398. 

What needs to be done? 

Given the magnitude and complexity of the problem and the relative ineffectiveness of the 

government, many non-government organizations and collaborative efforts by the 

government and non-government agencies are becoming more prevalent in recent years. 

Though many organizations are focusing on eradicating child labour by mobilizing 

community participation for universal primary education, there is a common attitude 

prevailing in our country to accept child labour as an unavoidable consequence of poverty. 

There is a need to formulate a holistic, multi-pronged and concerted effort to tackle this 

problem. An integrated approach involving various strategies like poverty eradication 

programmes, campaigns, budget advocacy, community action, engaging institutions of 

governance for the ultimate attainment of the desired goal.  

1. Poverty Eradication Programmes: Poverty has an obvious relationship with child labour, 

and studies have "revealed a positive correlation - in some instances a strong one- between 

child labour and such factors as poverty" (Mehra-Kerpelman 1996, 8). With the growing gap 

between haves and have-nots, poverty eradication programmes occupy a central position. The 

poor and needy should get their share in the development process. There is need to create and 

implement pro-poor, inclusive policies with strong political will. Caste is also an important 

determinant on child labour. When analysing the caste composition of child labourers Nangia 

(1987) observes that, "if these figures are compared with the caste structure of the country, it 

would be realised that a comparatively higher proportion of scheduled caste children work at 

a younger age for their own and their families’ economic support" (p. 116). Scheduled caste 

(lower caste) children tend to be pushed into child labour because of their family’s poverty. 

Nangia (1987) goes on to state that in his study 63.74% of child labourers said that poverty 

was the reason they worked (p. 174). The combination of poverty and the lack of a social 

security network form the basis of the even harsher type of child labour. For the poor, there 

are few sources of bank loans, governmental loans or other credit sources, and even if there 

are sources available, few Indians living in poverty qualify. Here enters the local 

moneylender, for an average of two thousand rupees, parents exchange their child’s labour to 

local moneylenders (Human Rights Watch 1996, 17). Since the earnings of bonded child 

labourers are less than the interest on the loans, these bonded children are forced to work, 
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while interest on their loans accumulates. A bonded child can only be released after his/her 

parents make a lump sum payment, which is extremely difficult for the poor (Human Rights 

Watch 1996, 17). Even if bonded child labourers are released, "the same conditions of 

poverty that caused the initial debt can cause people to slip back into bondage" (International 

Labour Organization 1993, 12). Even though poverty is cited as the major cause of child 

labour, it is not the only determinant. Inadequate schools, lack of schools, or even the 

expense of schooling leaves some children with little else to do but work. The attitudes of 

parents also contribute to child labour; some parents feel that children should work in order to 

develop skills useful in the job market, instead of taking advantage of a formal education. 

This abhorred practice is accepted as being necessary for poor families to earn an income. 

Thus, an 12 extensive reform process is necessary to eliminate the proliferation of child 

labour in India which strives to end the desperate poverty in the nation. Changing the 

structure of the workforce and hiring the high number of currently unemployed adults in 

greatly improved work conditions is only the first step in this lengthy process. Emergency 

relief should give attention to the rehabilitation of agriculture, livestock and fisheries. New 

labour standards and wages must be adopted and medical examinations and minimum 

nutrition requirements must be established in India.  

2. Campaign for strict implementation of Legislations: NGOs and voluntary organisations can 

do an intensive campaign to spread across the civil society organisations through networking 

to draw the attention of the policy makers, implementations and the community. The 

organisations working on any issues should involve in the campaign by putting the problem 

of child labour on the prime agenda. The campaign should focus on the effective 

implementation of the various legislations. The strategies should be aimed at change at the 

local, provincial, national and/or international levels. NGOs can play a pivotal role in the 

process of universalisation of education by adopting innovative approaches to quality 

education. Effective implementation of National Rural Employment Guarantee Act 

(NREGA) would translate the Right to Work as envisaged in the Article 41 of Indian 

Constitution to a statutory legal right. The NREGA heralds a promising era in poverty 

alleviation. Poverty is not just income deficiency; the need for enabling environment both 

physical and psychological needs to be addressed. The works are necessary for the rural 

agriculture economy that has the potential to get this poor deprived community out of 

poverty. Hence there is a need to get active during the implementation of the various 

legislations.  

INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES-III

September 23-25, 2022 340 Ankara Turkey



3. Budget Advocacy: The organisations need to take up the issue of budget analysis and 

advocacy for budget allocation for the implementation of the policies. Most of the time the 

policies are formulated without proper budget allocation which affect the process of 

implementation. Budget analysis is an advocacy tool for developing public understanding on 

policy priorities of the Government which will have a greater impact on those who have little 

political influence (poor and marginalized). It is important to scrutinize the Government 

Budgets from the perspective of child development. Mere analysis of the 13 Budgets alone 

cannot influence the policy making unless it is supported by proper public action or advocacy 

to promote the findings in public forums to influence the common mindset. This would 

eventually empower the people to seek Governments’ accountability. It will give widespread 

information about the performance of the Government and can also become a ground for 

creating public pressure on the issues that affect the children. There is a need to establish a 

strong lobby body or platform to work with Government to increase allocation of budget for 

children. Coordinated and collective effort from the NGOs and Civil Society Organizations 

strengthen the budget allocation for children. This process would provide a large operative 

space and public support to the child labour campaign. 93rd constitutional amendment to the 

constitution made the right to education as a fundamental right is an opportunity to strengthen 

the campaign. The main motto of the campaign should be to change political attitudes by 

socializing the issues of children at the community level. 

 4. Community Action towards Child Education: There is need to bring about wide spread 

public awareness towards initiating community action in promoting school enrolment. 

Education helps a child to develop cognitively, emotionally, and socially, and, education is 

often gravely reduced by child labour. We need to create a conducive climate in which 

community people at large would not tolerate the child labour in any form any more. There is 

need to bring about awareness among the poor parents so that they will develop a willingness 

to make any sacrifice to get their children educated. It is possible only when they are 

convinced about the significance of education. Once the child is released from labour, the 

child should be admitted either to formal education or to informal education depending upon 

various factors like age, level of understanding. This should be accompanied with vocational 

training depending upon their own choice. Preparation should also be made for sustaining 

education outside of formal school buildings, using community facilities and strengthening 

alternative education through a variety of community channels. Influence and sensitize the 

political parties to include child education and eradication of child labour in their election 
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manifesto. Through training and capacity building of central care givers, including 14 

parents, teachers, and community health workers, a diversity of programmes can enhance the 

community’s ability to provide education to children. 

 5. Engaging Institutions of Governance: The institutions of governance at grass root can 

monitor the policies, programmes, and laws to ensure protection of children’s interests and 

rights. Gram Panchayat can play a responsible role in identification of the projects in the 

Gram Panchayat areas and allocate employment opportunities to the needy. It can also ensure 

child participation and choice in matters and decisions affecting their lives. There is need to 

create community monitoring system through their effective participation in the Gram Sabha. 

Strengthening community participation in the whole process by way of conducting regular 

social audits of all the programmes is a prerequisite. In doing so they seek authorities 

accountable and transparent towards effective implementation of various government 

programmes meant for child education and eradication of child labour. 

Conclusions and Suggestions 

 Unless there are socially conscious policies in the country, the policies will not make that 

much of a difference. It is still true that things are not very good for children. Child rights 

need to be actively respected rather than simply acknowledged, and we must admit that more 

than the passage of laws and publicizing the same to stimulate the kind of debate in such a 

way that leads to attitudinal change. The problem of child labour can be best addressed by 

adopting various strategies ranging from enrolment and retaining children in the school, 

income generation avenues for adults, poverty eradication programmes simultaneously. 

Awareness generation in the society towards universalisation of primary education. The need 

of the hour is that the Government should ensure all measures and an enabling environment 

for survival, growth, development, and protection of all children, so that each child can 

realize his or her inherent potential and grow up to be a healthy and productive citizen. This 

calls for collective commitment and action by all sectors and levels of governments and 15 

partnerships with families, communities, voluntary sector, civil society and children 

themselves. 
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ÖZET 
Sucul sisteme değişen konsantrasyonlarda (ng/L' den μg/L' ye kadar) giriş yapan doğal ve 
sentetik orjinli mikrokirleticiler, çoğunlukla antropojenik etkili olup içerisinde endokrin 
bozucu kimyasallar (EBK) da bulunmaktadır. EBK’ ların oluşturduğu kirlilik profili, yalnızca 
sucul ekosistemi tehdit etmemekte ayrıca tüm besin zincirini etkileyerek su ürünleri üretim ve 
tüketimi açısından da oluşturduğu risk etmeni ile insan sağlığına büyük bir tehdit 
oluşturmaktadır. EBK olarak bilinen maddelerden bazıları (gestajenler, progestojenler veya 
progestinler) hücresel reseptörlerde düşük dozlarda bile hareket edecek şekilde tasarlanan 
hormonal ilaçların aktif maddeleridir. Günümüzde dünya çapında 100 milyonun üzerinde 
kadın tarafından, kombine oral kontraseptif veya hormon implantı olarak kullanılan sentetik 
progestinler ve metabolitleri dışkı ve idrar yoluyla dışarı atılmakta ve sucul ekosisteme bu 
şekilde giriş yapmaktadır. Doğal ve sentetik progestinler ile doğal progesteron 
metabolitlerinin atık sularda varlığı yapılan pek çok çalışma ile ortaya konmuş ve 
metabolitlere ilişkin saptanan konsantrasyonların ana bileşiklerden yaklaşık altmış kat daha 
yüksek olduğu tespit edilmiştir. Sucul ortamda, oldukça aktif olan bu kimyasallar, balık gibi 
hedef dışı organizmaların endokrin sistemine müdahale ederek üreme biyolojisini olumsuz 
yönde etkilemektedir. Sentetik progestinlerin balık ve amfibiler üzerindeki etkilerini 
inceleyen çalışmalarda, canlıların hormon düzeylerinde ve cinsiyet gelişiminde değişiklik, 
ergin balık ve embriyolarda transkripsiyonel etkiler, dişi balıklarda erkek sekonder cinsiyet 
özelliklerinin uyarılmış gelişimi gibi üreme davranışı üzerine doğrudan etkileri olduğu 
saptanmıştır. Üreme aktivitesinde düşme, dişilerde gonadosomatik indeks ve vitellogenin gen 
ekspresyon ifadesinde azalma, hem dişi hem erkek bireylerde östrojen reseptörlerinde artış, 
kurbağalarda tiroidal gen ekspresyonunun etkilenmesi, bazı balık türlerinde anal yüzgeçlerde 
uzama, tatlı su salyangozu gibi gastropodlarda ise düşük yumurta sayısı eldesi ve yumurta 
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kalitesinde azalma çeşitli araştırıcılar tarafından rapor edilmiştir. Ayrıca, sıcaklık gibi çoklu 
stres faktörleri altında sentetik progestinlerin balıklarda karaciğer yapısında ve işleyişinde 
hasar oluşturduğu; erkek bireylerde çiftleşme aktivitesinde azalmaya yol açarken dişi 
bireylerde ise üremenin tamamen engellendiği tespit edilmiştir. Bu bağlamda, gestajenik 
faaliyetlerle yüzey sularında endokrin bozucu risk taşıdığı kanıtlanan sentetik progestinlerin, 
balık başta olmak üzere sucul ekosistem üzerine olan etkilerinin incelendiği çalışmaların 
derlenmesi, bu araştırmanın odak noktasıdır. 
 
Anahtar Kelimeler: Antropojenik etki, endokrin bozucu kimyasallar, sentetik progestinler, 
akuatik ekosistem, balık. 
 
ABSTRACT 
Micropollutants of natural and synthetic origin that entering the aquatic system in varying 
concentrations (from ng/L to μg/L) are mostly anthropogenic and contain endocrine 
disrupting chemicals (EDC). The pollution profile created by EDCs not only threatens the 
aquatic ecosystem, but also poses a great threat to human health with the risk factor it creates 
in terms of aquaculture production and consumption by affecting the entire food chain. Some 
of the substances known as EDCs (gestagens, progestogens or progestins) are active 
ingredients of hormonal drugs that are designed to act on cellular receptors even at low doses. 
Synthetic progestins and their metabolites, which are used as combined oral contraceptives or 
hormone implants by over 100 million women worldwide, are excreted through feces/urine 
and discharged into the receiving aquatic ecosystem in this way. The presence of natural and 
synthetic progestins and natural progesterone metabolites in wastewater has been explicited 
by many studies, and the concentrations of metabolites have been found to be approximately 
sixty times higher than the main compounds. These chemicals, which are highly active in the 
aquatic environment, affect the reproductive biology of non-target organisms such as fish by 
interfering with the endocrine system. Researches which are examining the effects of 
synthetic progestins on fish and amphibians, it has been determined that they have direct 
effects on reproductive behavior such as changes in hormone levels and sex development, 
transcriptional effects in adult fish and embryos, and stimulated development of male 
secondary sex characteristics in female fish. Reduction in reproductive activity, decrease in 
gonadosomatic index and vitellogenin gene expression in females, increase in estrogen 
receptors in both female and male individuals, affected thyroidal gene expression in frogs, 
elongation in anal fins in some fish species, low egg count and decrease in egg quality in 
gastropods such as freshwater snails reported by various researchers. As well, in case of 
multiple stress factors such as temperature, synthetic progestins pose damage of liver structure 
and functioning in fish; It has been determined that it causes a decrease in mating activity in 
males, whereas reproduction is completely inhibited in females. In this context, the focus of 
this research is to compile studies examining the effects of synthetic progestins, which have 
been proven to carry endocrine disrupting risk in surface waters through gestagenic activities, 
on aquatic ecosystems, particularly fish. 
 
Keywords: Anthropogenic impact, endocrine disrupting chemicals, synthetic progestins, 
aquatic ecosystem, fish. 
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INTRODUCTION 
 
Endocrine Disrupting Chemicals 
The ever-increasing population, unbounded urbanization, unplanned and unconscious 
industrialization, and various chemical agents such as pesticides, artificial fertilizers and 
detergents used to increase productivity pollute the environment and pose a risk to natural life. 
When these risk factors that disrupt the balance between living things in the ecosystem are 
examined, it is seen that the most important group is Endocrine Disrupting Chemicals (EDC). 
In this context, these agents, which affect the population of humans and other living things in 
terms of developmental, metabolic and reproductive functions, have become an important 
research in the last two decades (Aris et al., 2014; Fent, 2015; Kumar et al., 2015).  
 
The International Chemical Safety Program (IPCS), the World Health Organization (WHO), 
the United Nations Environment Program (UNEP) and the International Labor Organization 
(UNEP) defined the definition of EBK as "reproduction, development, and/or as exogenous 
substances and/or substance mixtures that affect the synthesis/production, release, transport, 
binding, activity and excretion of natural hormones responsible for behavior. The United 
States Environmental Protection Agency (US EPA) and the Endocrine Society define 
"exogenous chemical or chemical substance mixture that can cause any change in the effect 
of hormone/s" and the European Union (EU) "undesirable effects due to changes in 
endocrine function in an intact organism or its offspring" as "exogenous substances that 
produce health effects" (Yurdakök Dikmen, 2017).  
 
Chemicals classified as EDCs comprises pesticides, many classes of compounds used in 
consumer products and industrial applications, pharmaceuticals, and natural and synthetic 
hormones. 
They exhibit their effects particularly on estrogen, androgen, progesterone, thyroid hormones 
and retinoid receptors; apart from these, they also act on the enzymatic pathways involved in 
nuclear, non-nuclear steroid hormone, nonsteroid (aryl hydrocarbon receptor), steroid 
synthesis and/or metabolism, and other mechanisms that make up the endocrine-reproductive 
systems. While the effects may differ between species, they may also be seen with a delay. 
They can be effective at very low doses and non-monotonic dose-response relationship is 
characteristic of EDCs. They can exert their non-monotonic effects through receptor 
competition, receptor selectivity, receptor down-regulation, different gene activation and 
competitive mechanisms. (Yurdakök Dikmen, 2017). 
 
Like endogenous hormones, EDCs can also elicit a biological response at very low doses. 
However, this response may be more effective due to the cumulative effect of EDCs, unlike 
hormones (Yurdakök Dikmen, 2017). 
 
In recent years, the entry of EDCs and their metabolites into aquatic ecosystems by different 
routes and threatening non-target species such as fish, shellfish or aquatic invertebrates has 
made it necessary to examine in detail the effects of these main chemicals and their by-
products on these organisms. 
 
PROGESTINS/GESTAGENS 
 
Steroids are among potent endocrine disruptors (Fent, 2015). Progesterone, one of the 
steroid hormones, has 21 carbons and, like other steroid hormones, is derived from 
cholesterol and is fat-soluble molecules. Progesterone, together with the estrogen hormone, 
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is effective in the formation of secondary sex characters and is secreted by the corpus luteum 
in the ovary.  
 
Chemical substances that have the effect of progesterone hormone are called "gestagens". 
Although it is used with names such as progestogen, gestagen or progestin, the most 
commonly used expression is "progestin". Since the natural progesterone hormone is very 
rapidly inactivated in the organism, various synthetic progestins have been developed. 
Progesterone and synthetic progestins act through receptors such as the androgen receptor 
(AR), estrogen receptor (ER), glucocorticoid receptor (GR), and mineralocorticoid receptor 
(MR), mainly the progesterone receptor (PR) (Fent, 2015).  
 
Synthetic progestins can have various hormonal activities such as estrogenic, antiandrogenic 
and androgenic. As well, progestins are part of many oral contraceptives (a synthetic 
mixture of estrogen and a progestin) and hormone therapy drugs. Similar to estrogens and 
androgens, progestins reach the aquatic ecosystem through paper mill wastewater, 
wastewater treatment plant wastewater (Carnevali et al. 2018, He et al. 2018) and animal 
production runoff (Orlando and Ellestad, 2014) (Hoffmann et al., 2012). Although 
progestins are used extensively with synthetic estrogenic steroids, their ecotoxicological 
effects have not been adequately studied (Fent, 2015). 
 
The presence of hormones in the aquatic environment raises concerns due to adverse effects 
such as gonadal abnormalities, reproductive deficiencies, vitellogen induction, decreased 
fertility, development of intersex individuals (Czarny et al., 2019). Also, anthropogenically, 
these drugs are excreted in the urine and faeces as hydroxylated and methylated metabolites 
that can be conjugated with glucuronides and sulfates (Lai et al., 2000; Junior et al., 2010; 
Brito et al., 2010) and end up in sewers. Since these drugs are not completely eliminated by 
sewage treatment plants (Zheng et al., 2008), they cause groundwater pollution as well as 
surface waters. The use of high estrogen-containing poultry manure (Hanselman et al., 2003) 
and other animal wastes as fertilizers in agricultural lands is very important in the spread of 
these drugs to the environment. Consumption of water, milk, agricultural, meat and poultry 
products that are exposed to such drugs also seriously affect people. 
 
EXISTENCE OF PROGESTINS IN THE AQUATIC ENVIRONMENT 
 
Although the presence of EDCs in the aquatic ecosystem has been widely reported with 
results such as reproductive abnormalities observed in aquatic organisms and population 
declines, the first studies were carried out on Tributyltin in the 1970s. This chemical is a 
biocide used to repair the underside of ships and found in antifouling paints, but the release of 
this compound into harbor waters has led to widespread masculinization and depopulation of 
bivalves and gastropods (Horiguchi, 2006). 
 
The accidental spillage of a pesticide, Dikofol, into an arm of Florida's Lake Apopka in 1980 
caused serious losses in the alligator population. Genital abnormalities have been seen in both 
male and female crocodiles, and abnormal ovarian morphology, multiple polyovular follicles, 
and elevated plasma estradiol levels have been reported in Apopka female crocodiles 
(Guillette ve Gunderson 2001). Studies have shown the presence of natural and synthetic 
estrogens (Jobling, 1998). 
 
Fish, amphibians and aquatic reptiles are used as indicators of the effects of exposure to 
natural and synthetic steroid hormones and other emerging chemicals in the aquatic 
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environment (Bergman et al., 2012; Damstra et al., 2002; Kloas et al., 2009; Richardson et 
al., 2005). Research has focused on the effects of estrogenic, androgenic and thyroidogenic 
compounds and some antagonists of their receptors on the aquatic ecosystem. The results of 
gestagen exposure studies in the whole aquatic system, especially in fish, show changes in 
reproduction, development and behavior (Orlando and Ellestad, 2014). 
 
BACKGROUND IN-VIVO AND IN-VITRO STUDIES 
 
Pietsch et al observed in 2009 that medroxyprogesterone acetate (MPA) can affect the innate 
immune system in fish as it significantly reduces nitric oxide formation by head and trunk 
kidney cells. Both Levonorgestrel (LNG) and drospirenone (DRO) have been reported to 
inhibit reproduction in adult carp (Pimephales promelas). 
 
Also in 2009, Besse investigated the effects of gestagens used by humans on the 
environment. Although no conclusions can be drawn on environmental risk due to limited 
data on these molecules, it has been possible to assess the hazard and biological effects of 
gestagens and their metabolites. In this context, the results can be summarized as follows; 

- Synthetic progestins are found in waste samples and possibly surface waters, 
especially as metabolites, at concentrations in the range of 1ˉ¹ and even 100ˉ¹ ng/L, 

- Main compounds with progestagenic activity and some active metabolites can 
affect spawning behavior in fish, 

- Metabolites of nortestosterone-derived progestins can act as estrogenic compounds 
and therefore act additively with other xenoestrogens such as ethinylestradiol, 
thereby triggering free radical formation, 

- ome progestins such as chlormadinone acetate, cyproterone acetate and their 
metabolites are anti-androgenic and pose a risk to aquatic species. 

 
Studies assesing the potential effects of environmental gestagens in fish have been 
performed in bony fish, including rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), zebrafish (Danio 
rerio), thorn fish (Gasterosteus aculeatus), medaka (Oryzias latipes), and carp (Pimephales 
promelas). Although some studies have examined the bioaccumulation abilities of certain 
progestins in different fish, most published studies suggest that fish are exposed to 
concentrations of one or more gestagens (Orlando and Ellested, 2014). 
 
Zeilinger et al., in 2009, investigated how two gestagens, LNG and Drospirenone (DRSP), 
would affect the 21-day development of fish. LNG was used at concentrations of 0.8, 3.3 
and 29.6 ng/L, while DRSP was used at concentrations of 0.66, 6.5 and 70 μg/L. While no 
effect of LNG was observed at a concentration lower than 0.8 ng/L, higher concentrations 
were found to affect masculinization in females.  
 
In a 28-day study with Japanese medaka fish by Paulos et al. in 2010, Norethindrone (NET) 
was found to cause a significant reduction in reproduction at concentrations greater than 25 
ng/L. Morphological changes (eg, spots on the fins of female fish) also suggest that NET 
exposure can have a strong androgenic effect on fish. 
 
In a study by Kroupova et al. in 2014, the effects of LNG, a synthetic progestin, on the 
endocrine system of Rutilus rutilus, a freshwater fish from the carpaceae, were examined. In 
the 28-day experiment, the fish were exposed to four different LNG concentrations, 3, 31, 
312 and 3124 ng/L. An increase in vitellogenin and estrogen receptors was observed in the 
liver of both female and male fish interacting with 3124 ng/L LNG. In addition, females 
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exposed to 312 ng/L LNG had significantly lower plasma concentrations. Men exposed to 
LNG greater than 31 ng/L had significantly reduced levels of 11-Ketotestosterone (11-KT), 
a major androgen produced in the gonads. As a result of histological examination, it was 
seen that female ovaries were not affected by LNG exposure, and testes of males exposed to 
31 and 312 ng/L LNG produced higher spermatogonia compared to the control group. The 
results of this study show that LNG disrupts the reproductive system of fish by affecting 
pituitary gonadotropin expression and sex hormone levels. 
 
The bioaccumulation of LNG and its effects on the antioxidant defense mechanism in zebra 
mussel (Dreissena polymorpha) were investigated and it was determined that LNG caused 
protein damage and SOD gene expression increased, indicating oxidative stress (Contardo-
Jara et al., 2011). 
 
Frankel et al. in 2016 were searched the effects of LNG on anal fin pathology and 
reproductive behavior of mosquito fish. When the fish were exposed to 100 ng/L LNG, it was 
observed that the sexual behavior of the males increased and the anal fins of the creatures 
were elongated. In addition, masculinization was observed in females. 
 
Svensson et al., in their study in 2016, exposed juvenile zebrafish to three different LNG 
concentrations, 5.5, 79 and 834 ng/L, during sexual differentiation. As a result, it was 
determined that it causes 100% masculinization even at the lowest concentration.  
 
In another study conducted in 2017, it was determined that the gestagenic endocrine 
disrupting effect was higher on female gonads than on males. In this experiment on African 
clawed frog (Xenopus laevis) larvae, LNG severely damaged the thyroid system. They 
concluded that LNG does not only affect the reproductive system, but may also adversely 
affect the development of the living thing by causing disorders in the thyroid system. (Zikova 
et al., 2017). 
 
Lymnaea stagnalis, a species of freshwater snail, was exposed to a mixture of four 
progestagens, progesterone, levonorgestrel, drospirenone, and gestodene, for 3 weeks. As a 
result of exposure, egg production decreased in the first week and low quality egg mass was 
observed. In this study, attention was drawn to the physiological effect of the progestogen 
mixture with equal concentration on non-target water species  (Zrinyi et al., 2017). 
 
A 2018 study aimed to examine the adverse effects of synthetic progestin norgestrel (NGT) 
on zebrafish reproduction by measuring egg production, histology and transcriptional 
expression profiles along the hypothalamic-pituitary-gonadal (HPG) axis in adult zebrafish. 
Fish were exposed to 6, 29 and 69 ng/L NGT for 21 days. The results showed that exposure to 
69 ng/L NGT resulted in certain transcriptional changes. This has explained that NGT can 
exhibit potent progestogenic and androgenic activities in zebrafish (Liang et al., 2018). 
 
In the 2018 study by Shen et al., a system was developed to analyze target progestogens in 
wastewater and river water samples from Beijing. In this system, an analytical method was 
established to simultaneously detect 19 natural and 42 synthetic progestins in environmental 
waters. The detected concentrations of natural progesterone metabolites (3a-hydroxy-5b 
tetrahydroprogesterone) were 63 times higher than that of the parent compound, and from the 
three synthetic progestin groups, progesterone derivatives were detected for the first time. 
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In 2019, the effects of climate change and drug pollution were examined in the study 
conducted by Cardoso et al. In the experiment, adult zebrafish were exposed to both 
temperature and LNG for 21 days. In the results obtained, it was observed that multiple stress 
factors such as temperature and progestagens cause damage to the liver structure and 
functioning of zebrafish. This study has shown us that LNG should potentially be seen as a 
warning sign about its effects on other aquatic organisms. 
 
Another study investigated the effects of eight different endocrine disrupting chemicals on 
zebrafish. It was aimed to investigate the relationship between different EDCs and activated 
estrogen receptors. The results provided convincing evidence that different EDCs have 
different regulatory pathways and diverse estrogen receptors that cause symptoms of 
abnormality. Thus, an experimental strategy and basic information are presented to evaluate 
the molecular mechanisms of estrogen effects caused by EDCs (Huang et al., 2020). 
 
The presence and distribution of EPCs in Pulau Kukup seafood fish (Johor, Malaysia) were 
studied in 2021, along with its impact on human health. Due to the high consumption in the 
Asian region, particularly in Malaysia, six different seafood species were collected to assess 
the levels of EPCs. The highest EBC concentrations detected in muscle were dexamethasone 
(2.37-15.84 ng/g) and (0.77-13.41 ng/g), dexamethasone (<2.54-43.56 ng/g) and progesterone 
(2.23-9.78 ng/g) in the liver, dexamethasone in the reproductive organ (<2.54–37.23 ng/g) 
and caffeine (0.21–18.92 ng/g). It has been suggested that there is no potential risk (Ismail et 
al., 2021). 
 
In a study by Wusu et al. in 2021, 21-day daily exposure of ethinylestradiol and 
levonorgestrel (E/L) used for birth control was tested in rats. Rats receiving 0.015, 0.030 and 
0.060 mg E/L orally for 21 days had significant reductions in SOD and CAT enzymes in the 
liver, brain and kidney compared to the control group. 
 
CONCLUSION  
 
Studies mostly on fish and amphibians have shown that vertebrates are very sensitive to 
progestins that disrupt reproductive physiology, and these environmental compounds have 
proven to be at risk of endocrine disruption in surface waters by gestagenic activities. 
Although data on environmental concentrations of progestins are scarce, synthetic progestins 
are thought to be in the very low ng/L range in surface waters, although recent studies have 
shown that gestagens range from a few ng/L (Vulliet and Cren-Olive, 2011) to tens of ng/L. 
concentrations of up to and including were reported (Al-Odaini et al., 2010; Liu et al., 2011). 
These findings show that progestins in surface waters are an important class of pollutants and 
may pose a risk for aquatic organisms. 
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ÖZET 
Periglasyal yer şekilleri buzullaşma bölgelerinin çevresinde, uygun alanlarda ve soğuk ortam 
koşulları altında meydana gelmektedir. Kuzeydoğu Anadolu’da Yalnızçam Dağları üzerinde 
yer alan Çadır Dağı (3054 m) ile Göze Dağı (3167 m) da periglasyal şekiller açısından zengin 
karakterdedir. Söz konusu dağların jeolojisini zirve düzlüklerinde Üst Miosen-Alt Pliosen 
yaşlı bazalt, tüf ve aglomeralar; batı yamaçlarında ise Üst-Orta Lütesien yaşlı kumtaşı, 
çamurtaşı, kireçtaşı, tüf, aglomera, bazalt ve andezitler oluşturmaktadır. Bu çalışmada, iki 
dağlık kütlede tespit edilen farklı periglasyal yer şekillerinde (girland, çember ve taş kümesi) 
oluşan toprakların biyolojik özelliklerinden olan mikrobial biomas karbon (MBC), toprak 
solunumu (CO2) ve metabolik bölüm (qCO2) belirlenerek karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu 
amaçla, toprakların biyolojik özelliklerindeki benzerlik ve farklılıkların belirlenmesinde 
çeşitli betimsel istatistikler ve testler (Levene, T-Testi ve Mann-Whitney U Testleri) 
kullanılmıştır. Her iki dağda dağılım gösteren periglasyal yer şekillerine ait topraklar asit 
reaksiyonlu olup, genelde organik maddeleri yüksek olarak belirlenmiştir. Ayrıca, mikrobial 
biomas karbon ortalama olarak Çadır Dağı’nda yer alan periglasyal yer şekillerine ait 
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topraklarda daha yüksek olarak belirlenirken, toprak solunumu ve metabolik bölüm 
değerlerinin Göze ve Çadır Dağları’nda birbirine çok yakın oldukları tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Periglasyal şekiller, toprak, istatistik, Çadır Dağı, Göze Dağı, 
Kuzeydoğu Anadolu. 

ABSTRACT 
Periglacial landforms occur around glaciation zones, in suitable areas and under cold ambient 
conditions. Mount Çadır (3054 m a.s.l.) and Mount Göze (3167 m a.s.l.) located on the 
Yalnızçam Mountains in Northeast Anatolia are also rich in periglacial landforms. The 
geology of the mountains in question includes Upper Miocene-Lower Pliocene basalts, tuffs 
and agglomerates; on the western slopes, Upper-Middle Lutetian sandstone, mudstone, 
limestone, tuff, agglomerate, basalt and andesites are formed. In this study, microbial biomass 
carbon (MBC), soil respiration (CO2) and metabolic quotient (qCO2), which are biological 
properties of soils formed in different periglacial landforms (non sorted step, mud circle and 
stony earth circle) detected in two mountainous masses, were aimed to be compared. For this 
purpose, various descriptive statistics and tests (Levene, T-Test and Mann-Whitney U-Tests) 
were used to determine the similarities and differences in the biological properties of soils. 
Soils formed on the periglacial landforms distributed in both mountains have an acid reaction 
and are generally determined to be high organic matter. In addition, microbial biomass carbon 
was determined to be higher mean value in soils belonging to periglacial landforms located on 
Mount Çadır, while soil respiration and metabolic quotient values of Göze and Çadır 
Mountains were found to be very close to each other mountain. 

Keywords: Periglacial landforms, soil, statistic, Mount Çadır, Mount Göze, NE Anatolia. 

 

GİRİŞ 
Soğuk ortam koşulları altında buzul çevresi bölgelerde periglasyal şekiller oluşmaktadır. Söz 
konusu şekillerin belirtilmesi amacıyla 1909 yılında “periglasyal” terimi ilk olarak Karpat 
Dağları’ndaki fiziksel ayrışmayı açıklamak üzere ortaya atılmıştır (Lozinski, 1909). 
Periglasyal şekiller, donma ve çözülme olaylarının egemen olduğu alanlarda meydana 
gelmektedir (French, 2007). Periglasyal alanlar Yerküre’de yüksek enlemler ile yüksek dağlık 
alanlarda yoğunlaşmaktadır. Orta enlemler üzerinde yer alan Anadolu ve Kafkas Dağları’nda 
periglasyal şekillerin gelişimi yüksek dağlık alanlar üzerindedir (Kurter, 1991; Gobejishvili 
vd., 2011). 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Dünya’da periglasyal gelişiminin ortaya 
çıkarılması araştırmacıların ilgisini çekmektedir (Hughson vd., 2022; Zganiacz ve 
Dzieduszynska, 2017; Murton ve Ballantyne, 2017; Oliva vd., 2016;  Vandenberghe vd., 
2012; Hubberten vd., 2004; Hall, 2002; Ballantyne, 1996…).  

Yeryüzü üzerinde farklı toprakların oluşumunda, temel çevresel faktörlerin iklim, ana 
materyal, topografya, canlılar ve zaman olduğu bilinmektedir. Lokal alanlarda ise ana 
materyal ve iklim gibi faktörler aynı olmasına karşın mikro yer şekilleri veya topografik 
değişimler dahi toprakların farklılaşmasında etkili rol oynadıkları birçok çalışmalarda bilim 
insanları tarafından ortaya konulmuştur (Dengiz ve Başkan, 2010; Şenol vd., 2018; Tunçay ve 
Dengiz, 2020). Bu mikro yer şekillerinden birisi de periglasyal yer şekilleridir. Farklı 
periglasyal yer şekilleri toprakların sadece fiziko-kimyasal ve mineralojik özellikleri üzerinde 
değil aynı zamanda biyolojik özellikleri üzerinde de etkili olabilmektedir. Günümüzde 
mikroorganizmalar ve mikrohabitattaki faaliyetlerin belirlenmesine yönelik birçok yöntemler 
ve yaklaşımlar bulunmaktadır (Karaca vd., 2021). Ayrıca, topraktaki organik maddenin 
stabilizasyonunun, toprak agregasyon sürecinin ve toprak kalitesi değerlendirmesinin yanı sıra 
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toprak oluşumunu izlemek için mikrobial biomas karbonu, bazal-toprak solunumu ve 
metabolik bölüm gibi farklı mikrobial respons parametreleri yaygın olarak kullanılmaktadır 
(Rogers ve Li, 1985).   
Bu çalışmada, Yalnızçam Dağları üzerinde yer alan iki dağlık kütlede tespit edilen periglasyal 
yerşekilleri üzerinde oluşmuş toprakların çeşitli biyolojik özelliklerinin (mikrobial biomas 
karbon (MBC), toprak solunumu (CO2) ve metabolik bölüm (qCO2) belirlenerek 
karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla, arazi çalışmaları ile iki dağlık kütleden toplamda 
72 toprak örneği alınmış ve laboratuvarda toprakların biyolojik özellikleri saptanmıştır. Söz 
konusu özellikler arasındaki benzerlik ve farklılıklar değerlendirilmiştir. 
 

MATERYAL VE METOD 

Çalışma Alanının Genel Özellikleri  
Çadır Dağı (3054 m) ile Göze Dağı (3167 m) Kuzeydoğu Anadolu’da Yalnızçam Dağları 
üzerinde yer almaktadır (Şekil 1). Çalışma alanı, Şavşat ilçesinin doğusunda yer yer 2500 
m’yi aşan zirvelere sahip olarak aniden yükselmektedir. Yalnızçam Dağları doğu-batı 10 km 
genişliğe ve kuzey-güney doğrultusunda ise 75 km uzunluğa sahiptir. Çalışma alanlarının 
jeolojisini zirve düzlüklerinde Üst Miosen-Alt Pliosen yaşlı bazalt, tüf ve aglomeralar; batı 
yamaçlarını ise Üst-Orta Lütesien yaşlı kumtaşı, çamurtaşı, kireçtaşı, tüf, aglomera, bazalt ve 
andezitler oluşturmaktadır (Keskin, 2013a, 2013b). 

 
Şekil 1. Çalışma alanının yer bulduru haritası. 

Metod 
Araştırmada iki aşamalı bir metodolojik akış yürütülmüştür. İlk aşamada, arazi çalışmaları ile 
ilgili dağlarda tespit edilen periglasyal şekillerden (girland, çember ve taş kümesi) toplam 72 
adet toprak örneği alınmıştır. Çadır Dağı’nda çemberler 2598-3018 m, taş kümeleri 2603-
2967 m ve girlandlar ise 2598-3006 m; Göze Dağı üzerinde yer alan periglasyal yer 
şekillerinden çemberler yaklaşık olarak 2501-2788 m, taş kümeleri 2501-2757 m ve girlandlar 
ise 2487-2600 m yüksekliklerde dağılım göstermektedir. Toplanan örneklerin ele alınan 
biyolojik özelliklerinden mikrobial biomas karbon  (MBC-mgCg−1 kuru toprak), toprak 
solunumu (μg CO2-Cg−1 kuru toprak) Anderson (1982)’a ve metabolik bölüm (qCO2) 
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Anderson ve Domsch (1978)’a göre belirlenmiştir. Ayrıca, toprakların pH ve EC değerleri 
1:2.5 toprak su süspansiyonunda Soil Survey Staff (1993), organik madde (OM) içerikleri ise 
yaş yakma yöntemine (Nelson ve Sommers, 1982) göre belirlenmiştir. 
İkinci aşamada ise toprak örneklerinin biyolojik özellikleri çeşitli testlerle analiz edilmiştir. 
Bu bağlamda söz konusu veriler IBM SPSS 22 aracılığıyla bilgisayar ortamına yüklenip ve 
değerlendirilmiştir. Nümerik değişkenlerin tanımlayıcı istatistikleri ortalama (±) standart 
sapma ve ortanca (minimum değer-maksimum değer) şeklinde sunulmuştur. Nümerik 
değişkenlerin normal dağılıma uygunluğu analitik yöntemler (Kolmogorov-Smirnov/Shapiro-
Wilk testleri) kullanılarak incelenmiştir. Normal dağılıma uyduğu saptanan değişkenler için 
iki grup arasında istatistiksel anlamlılıklarda gruplar arası varyansların homojenliği “Levene 
testi” ile değerlendirilerek “Bağımsız Örneklemler İçin T Testi” kullanılmıştır ve normal 
dağılmayan değişkenler için ise “Mann-Whitney U Testi” istatistiksel yöntem olarak 
kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık düzeyi ise p<.05 olarak alınıp gerekli durumlarda 
p<.001 veya p<0.01 ilave edilerek yorumlanmıştır.     
 

BULGULAR VE TARTIŞMA 
Çadır ve Göze Dağları’ndan alınan toprak örneklerinin bazı değişkenler özelinde (pH, EC, 
OM, MBC, CO2 ve qCO2) betimsel istatistikleri (minimum, maksimum, ortalama, standart 
sapma, varyans, CV, çarpıklık, basıklık) Tablo 1’de sunulmuştur. Her iki dağda yer alan 
periglasyal yer şekillerine ait topraklar kuvvetli asit reaksiyonlu olup tuzluluk, EC değerleri 
oldukça düşük olarak belirlenmiştir.  Çadır Dağı periglasyal yer şekillerine ait topraklarda 
organik madde miktarı en düşük % 5.04 iken en yüksek % 24.51 olarak belirlenirken, Göz 
Dağı’nda organik madde ortalama olarak Çadır Dağı’na yakın bir değerde (% 13.87) olarak 
belirlenmiştir. Ele alınan biyolojik parametrelerde mikrobial biomas karbon (MBC) ortalama 
olarak Çadır Dağı’nda yer alan periglasyal yer şekillerine ait topraklarda bir miktar yüksek 
olarak belirlenirken, toprak solunumu ve metabolik bölüm değerleri Göze ve Çadır 
Dağları’nda yer alan periglasyal yer şekillerine ait topraklarda bir birine çok yakın oldukları 
tespit edilmiştir.  

Birçok araştırmacı toprak özelliklerindeki değişimlerin açıklanmasında önemli bir gösterge 
olarak kabul edilen değişkenlik katsayısını (CV), aldığı değerlere göre düşük (<%15), orta (% 
15-35) ve yüksek (>%35) olarak sınıflandırmaktadır (Mallants vd., 1996; Dengiz, 2020; 
Alaboz vd., 2021). Buna göre ele alınan tüm parametreler gerek Göze gerekse de Çadır 
Dağı’nda dağılım gösteren periglasyal yer şekillerine ait topraklarda düşük değişkenlik 
göstermektedir. 
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Tablo 1. Toplanan örneklere ait analiz değerlerinin temel istatistik özellikleri. 
Parametrel

er Ort. SD CV 
(%) 

Varya
ns Min. Max. Çarpıkl

ık 
Basıklı

k 
Çadır Dağı (3054 m) 

pH (1:2.5) 4,74 0,41 0,08 0,17 4,03 5,51 0,28 -0,94 
EC (dS/m) 0,11 0,12 1,09 0,01 0,04 0,79 4,74 25,6 
OM (%) 14,43 5,43 0,37 29,52 5,04 24,51 0,01 -1,01 
MBC 
(mgCg−1 
kuru 
toprak) 

75,73
6 

31,36
1 0,414 983,55

4 
20,90

0 
129,1

20 0,066 -1,070 

Toprak 
solunumu 
(μgCO2-
Cg−1) 

0,31 0,10 0,32 0,01 0,16 0,62 0,62 0,49 

qCO2 
0,004

6 
0,002

2 
0,478

2 0,0000 0,002
6 

0,014
7 2,9610 10,395

0 
Göze Dağı (3167 m) 

pH(1:2.5) 4,86 0,33 0,06 0,11 4,23 5,68 0,25 -0,15 
EC(dS/m) 0,09 0,05 0,55 0,003 0,01 0,25 0,89 1,58 
OM(%) 13,87 5,69 0,41 32,42 2,26 21,89 -0,78 -0,39 
MBC 
(mgCg−1 
kuru 
toprak) 

93,29
7 

44,52
9 

0,477 

1982,8
39 

12,14
0 

215,0
00 0,293 0,531 

Toprak 
solunumu 
(μgCO2-
Cg−1) 

0,35 0,21 

0,60 

0,04 0,10 1,09 2,11 4,74 

qCO2 
0,004

3 
0,002

9 
0,674

4 0,0000 0,002
4 

0,017
6 3,3640 12,296

0 
 

Çadır ve Göze Dağları’ndaki periglasyal yer şekillerine ait toprakların biyolojik açıdan 
karşılaştırılması Tablo 2’de verilmiştir. Biyokütle C'nin organik C'ye oranı (Anderson ve 
Domsch, 1989) ve metabolik bölüm (qCO2) (solunum hızının biyokütleye oranı) (Anderson 
ve Domsch, 1985) gibi oranlar, toprak organik oranındaki artışlar nedeniyle çeşitli toprak 
türlerini karşılaştırırken yararlıdır. Toprakların karbon içeriği genellikle mikrobial biomas 
karbon ve toprak solunumu hızında artışa neden olur. Çalışmada, Çadır Dağı’nın MBC 
değerleri 20.9-129.12 mgCg−1 kuru toprak arasında değişmekte olup, ortalaması 75.74 ± 
31.36 mgCg−1 kuru toprak’dır. Göze Dağı’nın MBC değerleri ise 12.14-215 mgCg−1 kuru 
toprak arasında olup, ortalaması 93.29 ± 44.53mgCg−1 kuru toprak’tır. Göze Dağı’nın MBC 
değeri Çadır Dağı’ndakinden yüksek olsa da bu yüksekliğin % 95 güvenle istatistiksel olarak 
anlamlı olmadığı belirlenmiştir (p>0.05).  
Anderson (1982), toprak solunumunu bir toprağın biyolojik aktivitesinin ölçülmesinde yararlı 
bir parametre olarak tanımlamıştır. Çadır Dağı’nın toprak solunum değerleri 0.167-
0.621μgCO2-Cg−1 arasında değişmekte olup, ortalaması 0.316 ± 0.105 μgCO2-Cg−1’dir. Göze 
Dağı’nın toprak solunum değeri ise 0.104-1.094 μgCO2-Cg−1 arasında olup, ortalaması 
0.353 ± 0.218 μgCO2-Cg−1’dir. Çadır ve Göze Dağları’nın toprak solunum değerleri arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık belirlenememiştir (p>0.05). 
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Metabolik bölüm’de ise nispeten düşük bir qCO2 değeri, belirli bir metabolize edilen organik 
karbon miktarı solunan karbonun oranı daha azdır ve daha büyük karbon mikrobial biyomas 
karbon hücrelerine asimile edilir. Ayrıca, Islam ve Weil (2000) düşük qCO2, toprak 
mikroorganizmalarının varoluş için nispeten karbon beklediklerini ve böylece toprak 
kalitesini iyileştirmek için büyüme, parçalanma ve bitki besin elementlerinin geri dönüşümü 
gibi faaliyetler için daha fazla kaynak oluşturabileceğini belirtmektedirler. Çadır Dağı’nın 
qCO2 değerleri 0.0026-0.0147 arasında değişmekte olup, ortalaması 0.0047 ± 0.0023’tür. 
Göze Dağı’nın qCO2 değerleri ise 0.0024-0.016 arasında olup ortalaması 0.0044 ± 0.0029 
olarak belirlenmiştir. Çadır ve Göze Dağları’nın qCO2 değerleri arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir farklılık olup (p<0.05) bu farklılık özellikle Çadır Dağı’na ilişkin bu değerlerin 
Göze Dağı’ndan yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Dede vd. (2021) Ilgaz Dağları’nda 
yükseltiye bağlı sıcaklık değişimlerinin periglasyal şekillerdeki toprak özellikleri üzerine 
etkisini araştırmak için yaptıkları çalışmada, analiz değerlerine göre, yükselti artışı ile birlikte 
özellikle toprakların organik madde içeriklerinde önemli bir azalma olduğunu belirlemişlerdir. 
Organik madde toprağın en önemli organik karbon kaynağı olması dolayısıyla da 
mikroorganizma faaliyetlerini etkileyen çok önemli faktör olarak değerlendirilmektedir.  

Tablo 2. Çadır ve Göze Dağları periglasyal yer şekillerine ait topraklarının biyolojik 
özelliklerinin karşılaştırılması. 

Biyolojik Parametreler Çadır Dağı Göze Dağı p değeri 
MBC 75.74 ± 31.36 

72.33(20.9-129.12) 
93.29 ± 44.53 

98.55 (12.14-215) 
0.057a 

CO2 0.316 ± 0.105 
0.315 (0.167-0.621) 

0.353 ± 0.218 
0.296(0.104-1.094) 

0.973b 

qCO2 0.0047 ± 0.0023 
0.0041(0.0026-0.0147) 

0.0044 ± 0.0029 
0.0034(0.0024-0.0176) 

0.022b* 

Nümerik değişkenlerin tanımlayıcı istatistikleri ortalama ± standart sapma ve ortanca 
(minimum değer-maksimum değer) şeklinde ifade edilmiştir. 
a: Bağımsız örneklemler için t testi; b: Mann-Whitney U Testi; *p<0.05 

Çadır ve Göze Dağları’nın her ikisi için de 12’şer adet girland, çember ve taş kümesi 
örnekleri analiz edilmiştir. Bu periglasyal şekillere göre Çadır ve Göze Dağları’nın biyolojik 
aktivitelerinin karşılaştırılması Tablo 3, Tablo 4 ve Tablo 5’te verilmiştir. Buna göre; 
girlandlar üzerinde oluşmuş toprakların Çadır Dağı’ndaki MBC değerleri Göze Dağı’na göre 
daha yüksek, toprak solunumu ve qCO2 değerlerinin ise Göze Dağı’nda daha yüksek olduğu 
saptanmıştır. Ancak her iki dağın girlandlarındaki biyolojik aktivitelerdeki bu farklılıkların 
istatistiksel olarak anlamlı olmadığı belirlenmiştir (Tablo 3). 
 

Tablo 3. Girland topraklarının biyolojik özelliklerinin Çadır ve Göze Dağları arasındaki 
karşılaştırılması. 

Biyolojik 
Parametreler 

Çadır Dağı Göze Dağı p değeri 

MBC 72.91 ± 30.49 
66.25(20.9-129.12) 

70.29 ± 49.36 
60.93 (12.14-168.07) 

0.877a 

CO2 0.291±0.085 
0.291 (0.180-0.462) 

0.317±0.208 
0.213 (0.104-0.827) 

0.630b 

qCO2 0.0044±0.0015 
0.0041(0.0029-0.0086) 

0.0062±0.0046 
0.0044(0.0026-0.0176) 

0.478b 

Nümerik değişkenlerin tanımlayıcı istatistikleri ortalama ± standart sapma ve ortanca 
(minimum değer-maksimum değer) şeklinde ifade edilmiştir. a: Bağımsız örneklemler için t 
testi; b: Mann-Whitney U Testi. 
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Çemberler üzerinde oluşmuş toprakların Göze Dağı’ndaki MBC değeri Çadır Dağı’ndakinden 
daha yüksektir ve bu yüksekliğin % 95 güvenle anlamlı olduğu belirlenmiştir. Ayrıca toprak 
solunum değerleri Göze Dağı’nda daha yüksek iken, qCO2 değerlerinin ise Çadır Dağı’nda 
daha yüksek olduğu saptanmıştır. Ancak bu her iki biyolojik özellikteki farklılıklar 
istatistiksel olarak anlamlı değildir (Tablo 4).   

 
Tablo 4. Çember topraklarının biyolojik özelliklerinin Çadır ve Göze Dağları arasındaki 

karşılaştırılması. 
Biyolojik 
Parametreler 

Çadır Dağı Göze Dağı p değeri 

MBC 73.43 ± 32.13 
76.05(21.91-126.47) 

114.53 ± 44.36 
107.42 (51.93-215) 

0.016a* 

CO2 0.348±0.125 
0.359 (0.167-0.621) 

0.455±0.290 
0.372 (0.163-1.094) 

0.590b 

qCO2 0.0057±0.0035 
0.0043(0.0026-0.0147) 

0.0038±0.0013 
0.0033(0.0024-0.0069) 

0.078b 

Nümerik değişkenlerin tanımlayıcı istatistikleri ortalama ± standart sapma ve ortanca 
(minimum değer-maksimum değer) şeklinde ifade edilmiştir. a: Bağımsız örneklemler için t 
testi; b: Mann-Whitney U Testi; *p<0.05. 

 
Taş kümeleri üzerinde oluşmuş toprakların Göze Dağı’ndaki MBC değeri daha yüksek iken, 
toprak solunum değeri ise daha düşüktür. Ancak iki dağ için bu farklılık istatistiksel olarak 
anlamlı değildir. Metabolik bölüm değerinin ise Çadır Dağı’nda Göze Dağı’na göre daha 
yüksektir ve bu farklılığın     % 99 güvenle istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir 
(Tablo 5).   
 
 
Tablo 5. Taş kümesi topraklarının biyolojik özelliklerinin Çadır ve Göze Dağları arasındaki 

karşılaştırılması. 

Biyolojik 
Parametreler 

Çadır Dağı Göze Dağı p değeri 

MBC 80.87 ± 33.53 
80.89(38.83-128.02) 

95.06 ± 28.84 
99.21 (39.59-146.07) 

0.278a 

CO2 0.309±0.102 
0.309 (0.175-0.480) 

0.288±0.082 
0.292(0.150-0.431) 

0.595a 

qCO2 0.0040±0.0006 
0.0039 (0.0028-0.0052) 

0.0031±0.0004 
0.0031(0.0025-0.0038) 

0.001a** 

Nümerik değişkenlerin tanımlayıcı istatistikleri ortalama± standart sapma ve ortanca 
(minimum değer-maksimum değer) şeklinde ifade edilmiştir. a: Bağımsız örneklemler için t 
testi; **p<0.01. 
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SONUÇ  
Bu çalışmada, Kuzeydoğu Anadolu’da Yalnızçam Dağları üzerinde yer alan Çadır Dağı (3054 
m) ile Göze Dağı’ndaki (3167 m) periglasyal yer şekillerinde (girland, çember ve taş kümesi) 
oluşan toprakların pH, EC ve OM gibi kimyasal özelliklerinin yanı sıra biyolojik 
özelliklerinden mikrobial biomas karbon (MBC), toprak solunumu (CO2) ve metabolik bölüm 
(qCO2) belirlenerek karşılaştırılması yapılmıştır. Bu doğrultuda Çadır ve Göze Dağları’ndan 
toplam 72 adet girland, çember ve taş kümesi şekilleri üzerinde oluşmuş topraklardan 
örnekler alınmıştır. Her iki dağda dağılım gösteren periglasyal yer şekillerine ait topraklar asit 
reaksiyonlu olup, genelde organik maddeleri yüksek olarak belirlenmiştir. Ayrıca, MBC 
ortalama olarak Çadır Dağı’nda yer alan periglasyal yer şekillerine ait topraklarda daha 
yüksek olarak belirlenirken, toprak solunumu ve metabolik bölüm değerlerinin Çadır ve Çadır 
Dağları’nda birbirine çok yakın oldukları tespit edilmiştir.  
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ABSTRACT 
 
Hypertension is one _ disease the most common and most common cardiovascular carried 
society . Increased blood pressure that lasts for a long time (persistent) can cause damage to 
the kidneys (kidney failure), heart (coronary heart disease) and brain (causing stroke) if not 
detected early and receive adequate treatment . While central obesity or abdominal obesity is 
a condition of excess fat centered on the abdominal area (intra-abdominal fat), so it looks fat 
in the stomach and the body shape becomes like an apple (apple type) . Central obesity 
criteria in the Asia Pacific region are abdominal circumference 90 cm in men and 80 cm in 
women. Study this aim for knowing description pressure blood , index mass body , 
circumference stomach in the community in the village maccini wedge village end wedge 
districts sanrobone districts measure . Study this is study descriptive , with use questionnaire 
based riskesdas in ODK form with use analysis descriptive . Research results get that 
pressure systolic the most is pre-hypertension category ( 120 respondents ; 49.8%) , and 
pressure diastolic the most is pre-hypertension category ( 120 respondents ; 49.8%) . Body 
Mass Index the most is normal category ( 2 12 respondents ; 67.9 %), and circle stomach the 
most is normal category ( 233 respondents ; 9 1.7%). Conclusion : In research this part big 
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Public have pressure systolic category pre-hypertension , pressure diastolic category pre-
hypertension , Body Mass Index normal category , and circle stomach normal category . 

Say key: pressure blood, index mass body, circumference stomach. 
 
PRELIMINARY  

Hypertension or pressure blood high , 
often called as "the silent killer because " 
often without complaint . Hypertension 
Becomes contributor single main for 
disease heart failure _ kidney disease , and 
stroke in Indonesia. Hypertension is disease 
chronic which is not can curable , but can 
be prevented and controlled with proper 
treatment . So, if somebody pressure the 
blood already reach the target is not it 
means he heal, but controlled. If already 
controlled so expected disease heart, stroke, 
and failure kidney, the risk will decrease. ( 
Ministry of Health, 2020 ) 

According to the World Health 
Organization. WHO in 2021, Hypertension 
is a condition where blood vessels have 
high blood pressure (systolic blood pressure 
> 140 mmHg or diastolic blood pressure > 
90 mmHg. 

The estimated global prevalence of 
hypertension is 1.28 million, including 
those aged 30-79 years from the total world 
population in developing and middle-
income countries in 2021 (World Heart 
Organization 2021). The prevalence of 
hypertension sufferers in Indonesia is 3.41 
percent, risk factors can be seen from two 
sides, namely organ damage (kidneys, heart, 
and other cardiovascular systems) and 
environmental factors or unhealthy 
lifestyles (Riskesdas, 2018). Meanwhile in 
South Sulawesi hypertension in 2020 are in 
position _ 13th with _ prevalence of 21.1%. 
(Widyasari, 2021). Based on the primary 
data we got in the working area Public 
health center Sanrobone Takalar district that 
suffers disease hypertension in the year 20-
22 in the range of January - June amounted 

to as many as 174 people.  
 Overweight is used to express excess 

weight, where it is known that a person's 
weight exceeds normal but has not yet 
reached the obesity category . A person can 
be said to be overweight if their BMI (Body 
Mass Index) is in the range > 25 kg/m2 
(Ministry of Health 2017). 

According to the World Health 
Organization WHO 2015, Overweight is a 
condition that is close to obesity, 
Overweight itself is divided into 2 parts, 
namely individuals with a BMI of 25 – 
27.49 and individuals with a BMI of 27.50 
– 29.99 (Ministry of Health of the Republic 
of Indonesia, 2016) . 

P prevalence of overweight and obesity 
in Indonesia national from 2010–2013 in 
adolescents ages 13-18 average year 
experienced increase , at the age of 13-15 
increases as much as 8.3% (2.5% in 2016 
and 10.8% in 2013), and at the age of 16-18 
years increase as much as 5.9% (1.4% in 
2016 and 7.3% in 2013). Prevalence obesity 
South Sulawesi Province based on age (13-
15) years old (6.3% overweight and 2.6% 
obese), especially in Kabupaten Takalar as 
much as 7.3% BB more and 7.4 obese. 
Obesity rate general still more low 
compared to numbers the national reached 
19.1% (8.8% overweight and 10.3% obese). 
Whole regencies in South Sulawesi have 
prevalence obesity general below _ number 
national , while prevalence obesity general 
based on type gender (11.5%) i.e. in men 
more low than women are 15.7% and 
18.4%, respectively ( Riskesdas , 2013). 

From the results of interviews we 
conducted with several respondents 
including Mrs. Kartini Dg Ngiji, and Mr. 
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Mangambei Dg Siana, said that some of the 
reasons for the high blood pressure in 
Maccini Baji Hamlet are often experiencing 
headaches, stress, staying up until morning, 
smoking habits, consuming too much food. 
salty, too much consumption of sweet foods 
. 

From the results of interviews we 
conducted with several respondents 
including Mrs. Kartini Dg Ngiji, and Mr. 
Mangambei Dg Siana, said that some of the 
reasons for the high blood pressure in 
Maccini Baji Hamlet are often experiencing 
headaches, stress, staying up until morning, 
smoking habits, consuming too much food. 
salty, too much consumption of sweet foods 
. 

Based on the results of an interview 
with Mrs. Masita Dg Kontu ( wife of the 
Head of Dusun Maccini Baji and a retired 
health staff at the Sanrobone Health Center) 
said that this overweight can be caused by 
consuming fast food or drinks containing 
added sugar in the long term. Central 
obesity or abdominal obesity is a condition 
of excess fat centered on the abdominal area 
(intra-abdominal fat), so it looks fat in the 
stomach and the body shape becomes like 
an apple (apple type) (Arsanti Lestari, Lily. 
2018). Central obesity criteria in the Asia 
Pacific region are abdominal circumference 
90 cm in men and 80 cm in women. Central 
obesity can be measured in the abdomen 
from the lowest rib to the transverse to the 
umbilicus in the abdomen (Riskesdas. 
2018). 

The impact of these two diseases, 
namely hypertension and overweight, an 
increase in blood pressure that lasts for a 
long time (persistent) can cause damage to 
the kidneys (kidney failure), heart (coronary 
heart disease) and brain (causing stroke) if 
not detected early and receive adequate 
treatment (Ministry of Health, 2020). 

Meanwhile, overweight patients have a 2-
fold risk of causing coronary heart attacks, 
strokes, diabetes mellitus (diabetes), and 
hypertension (high blood pressure) which 
are also at risk of causing respiratory 
obstruction while sleeping. ( Ministry of 
Health, 2020 ) 

Research results from Arga Indera 
Wahyudi (2014) description pressure blood 
based on aggravating factors _ hypertension 
in hypertensive patients in the working area 
of the Ciputat Public Health Center . There 
are 106 respondents who researched , 
pressure systolic minimum is by 100 
mmHg, while pressure diastolic minimum is 
70 mm Hg. Then for pressure mean systolic 
_ is 134.91 mmHg, while pressure mean 
diastolic _ was 89.81 mmHg. Then for 
pressure systolic maximum is by 180 
mmHg, and the pressure diastolic maximum 
is as big as 140 mmHg. (Arga Indra, 2014) 

The results of the study describe the 
Body Mass Index (BMI) of Members 
Senate Student Faculty Manado Medicine 
by Type sex in 2015, BMI <18.5 at 0%, 
BMI 18.5-22.9 by 15%, BMI 23-24.9 
(overweight) by 10%, BMI 25-29.9 ( 
Obesity I) by 65%, and BMI 30 ( Obesity 
II) by 10%. Most overweight in type sex 
man by 10%, whereas obesity I most in type 
sex man by 35% and obesity II is the same 
big Among man and girls that is each by 
5%. ( Natasya Tandean , 2015)  

Therefore, we analyze description index 
mass body , circumference stomach and 
pressure blood in society village maccini 
wedge , district Takalar . As for 
characteristics demographics , BMI, 
circumference stomach , pressure blood 
based on secondary data obtained category 
type gender , there are 181 respondents ( 
45.1 %) sex male and 220 respondents 
(54.9%) gender sex female . Whereas 
category age, show that 0-59 months old 
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with 45 respondents (11.2%), Age 5 -9 
years as many as 37 respondents (9.2%), 
aged 10-19 years as many as 74 respondents 
(18.5%), age most respondents are 20 – 59 
years old with 211 respondents (52.6%) and 
age respondent >59 years old as many as 34 
respondents (8.5%). As for description 
pressure blood based on level prevalence 
disease hypertension in the community 
local , show that at pressure normal blood 
as many as 80 respondents (33%), the most 
respondents in pre-hypertension as many as 
120 respondents (49.8%), then on 
hypertension level 1 as many as 35 
respondents (14.4%) and the least 
respondents have pressure blood 
hypertension level 2 as many as 7 
respondents (2.8). ( Secondary Data 2022) 

 
RESEARCH METHODS  

Study this is study descriptive , with 
use questionnaire based riskesdas in ODK 
form with use analysis descriptive 

 The research population is Public 
village maccini wedge . Research Sample as 
many as 401 individuals . Research site in 
Maccini . Hamlet Wedge district . Takalar . 

Research variables include 
characteristics demographics , BMI, 
circumference stomach , pressure blood . 

There are 181 respondents (45.1%) are 
male and 220 respondents (54.9%) are male 

female gender . 
A total of 45 individuals 0-59 

months old ,37 individuals 5-9 years old 
,74 individuals aged 10-19 years,211 
individuals aged 20-59 years and 34 
individuals >59 years old .  

 

RESULTS 
Characteristics of Respondents 
The results of research on population 
demographic data are as follows: 
Table 1 . Distribution Type Sex Respondent 

 
Based on table 1 show that part big 

respondent have type sex women as many 
as 220 respondents (54.9%). Whereas 
respondent with type sex man as many as 
181 respondents (45.1%) 
Table _ 2. Description Age Respondent 
 

Based on table 2 show that age 0-59 
months as many as 45 respondents (11.2%), 
age 5 -9 years as many as 37 respondents 
(9.2%), age 10-19 years as many as 74 
respondents (18.5%), age respondent at 
most 20-59 years with 211 respondents 
(52.6%) and age of respondents >59 years 
as many as 34 respondents (8.5% ) . 
 
SPECIAL DATA 

Table 3 . Abdominal Circumference 
Frequency Distribution 

Type sex Amount  Percent 

Man 

Woman 

181 

220 

45.1 

54.9 

Total 401 100 

Age Amount Percen
t 

0-59 months 45 11.2% 
5-9 years 37 9.2% 
10-19 years 

old 
74 18.5% 

20 - 59 years  211 52.6% 
> 59 years 

old 
34 8.5% 

Total 401 100% 

Belly 

Circumference 

Amount Percent 

Normal 

Central obesity 

233 

21 

91.7 

8.3 

Total 254 100% 
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Based on table 3 shows that the 

most respondents have normal abdominal 
circumference as many as 233 respondents 
(58%) and those who have central obesity 
are 21 respondents (5.3%). 
 
Table 4 . Frequency distribution Adult 
body mass index 
 

Based on table 4 shows that 
respondents who have a lean body mass 
index as many as 31 respondents ( 0.10 %), 
the most respondents with a normal body 
mass index as many as 2 12 respondents ( 
67.9 %), on a fat body mass index as many 
as 24 respondents ( 0.76 %, and on the 
obesity mass index 45 respondents ( 0.14 
%) 
 

Table 5 . Distribution frequency Body 
Mass Index (Child) 
 

Based on table 5 shows that 
respondents who have a very thin body 
mass index as many as 53 respondents ( 
59.5% %), on the Normal body mass index 
as many as 33 respondents (37.0%) and on 
the obesity mass index 3 respondents ( 3.37 
%) . ) 
 

Table 6 . Systolic Blood Pressure 
Frequency Distribution 
 

Based on table 6 shows that at 
normal blood pressure as many as 80 
respondents (3 , 3%), the most respondents 

were in pre-hypertension as many as 120 
respondents (49.8%), then at level 1 
hypertension as many as 35 respondents 
(14.4%) and respondents have at least level 
2 hypertension blood pressure as many as 7 

respondents (2.8%) 
 
Table 7 . Diastolic Blood Pressure 
Frequency Distribution 
 

Based on table 7 shows that at 
normal diastolic blood pressure as many as 
78 respondents (3.2 % ), the most 
respondents were in pre-hypertension as 
many as 120 respondents (49.8%), then at 
level 1 hypertension as many as 35 
respondents (14.4% ) and respondents had 
at least level 2 hypertension blood pressure 
as many as 9 respondents ( 3.7 %). 
 

body mass index Amount Percent 
Normal 
Thin 
Fat 
Obesity 

212 
31 
24 
45 
 

67.9% 
0.10% 
0.76% 
0.14% 

 
Total 312 100% 

Diastolic blood 
pressure 

Amount Percent 

Normal 
Pre-hypertension 
Hypertension grade 
1 
Hypertension grade 
2 

78 
12 0 
3 5 
9 

3.2 
49.8 
14.4 
3 , 7 

Total 242 100.0 

body mass index Amoun
t 

Percent 

Thin 
Normal 
Obesity 

53 
33 
3 

59.5% 
37.0 

3.37% 

Total 89 100% 

Systolic blood 
pressure 

Amount Percent 

Normal 
Pre-hypertension 
Hypertension grade 
1 
Hypertension grade 
2 

80 
120 
35 
7 

33% 
49.8% 
14.4% 
2.8% 

Total 242 100.0 
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DISCUSSION 
 

Based on results data collection shows 
that residents of Maccini Hamlet Wedge 
Takalar most of the respondents are female 
as many as 220 respondents (54.9%). While 
respondents with male sex were 181 
respondents (45.1%) 

Studies conducted _ by (Louis, 
Sulitiyani, & Joko 2018) stated that 
prevalence hypertension in men more many 
bigger when compared _ with woman that 
is by 60%. 

Research conducted by Aristotle 
2018) states that prevalence happening 
hypertension in men almost same with 
woman, however woman protected from 
disease cardiovascular before menopause, 
women who have not experience 
menopause protected by the hormone 
estrogen which plays a role in in increase 
High Density Lipoprotein (HDL) levels 

Based on research (Aristotle, 2018) 
states that existence connection age, type 
gender of the incident hypertension. 

 
H result U in vain 

Based on results data collection age 
0-59 months as many as 45 respondents 
(11.2%), age 5 -9 years as many as 37 
respondents (9.2%), age 10-19 years as 
many as 74 respondents (18.5%), the age of 
the most many 20-59 years with 211 
respondents (52.6%) and age of respondents 
>59 years as many as 34 respondents (8.5% 
) 

Based on research (Desi Amanda, et 
al 2018) stated that respondent with obesity 
central have risk more tall experience 
hypertension compared normal respondents 
and respondents aged > 59 years. 

Obesity central be one _ factor from 
incident hypertension due to obesity central 
more fat accumulation a lot in the 
abdominal area (Andria, 2003). 

The more age increase , happen 

changes in arteries in body Becomes more 
large and stiff which results in capacity and 
recoil accommodated blood _ through 
vessels blood Becomes reduced . 
Subtraction this cause pressure systole 
Becomes increase . The more increase age 
also causes disturbance neurohormonal 
mechanisms such as the renin-angiotensin - 
aldosterone system and also cause increase 
peripheral plasma concentrations as well as 
the presence of Glomerulosclerosis 
consequence aging and intestinal fibrosis 
result in enhancement vasoconstriction and 
resistance vascular, so that result in 
increased pressure blood (hypertension). 
(Mannan et al, 2016) 

 
Overview T pressure D direction S 
systolic 
       Based on measurement pressure blood 
systolic that of 401 respondents who can to 
do measurement pressure blood systolic as 
many as 242 respondents. From 242 
respondents’ part big public experience pre-
hypertension i.e., as much 120 respondents 
(49.8%) 
     Studies conducted _ by (Jesica DM,2018; 
Sapriadi Rasyid,2019) stated that that, by 
geography, society coast is Public who live 
on the coast beach and have pluralism 
culture. Society area coast tend aggressive 
because condition environment the coast, 
which hot, open, family fisherman 
(community) coast) is because convenience 
get fish make life, they more consumptive. 
       Study this in line with (Di Zeng et al, 
2010) saying that enhancement pressure 
blood systolic someone can too connected 
with habit behavior consumption food that is 
not healthy like consume food sweet that 
can be cause enhancement pressure blood . 

Pressure blood systolic is pressure 
blood on time heart closes ( systole ). 
Ascension speed pulse heart will take effect 
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straight away. (Gunawan, 2001; Pearce, 
2006) on pressure blood systolic. The 
average value of systolic is 100-140 mmHg. 

Based on research (Wendeler G et al, 
2009). Existence influence history family 
with hypertension have significant influence 
_ to incident hypertension. Reported that 
someone identified _ no knowing existence 
history family hear hypertension, actually 
have pressure blood more systolic _ tall 
compared with those who don't have history 
family. 

 
Diastolic Blood Pressure Overview 
        Based on measurement pressure blood 
systolic that of 401 respondents who can to 
do measurement pressure blood systolic as 
many as 242 respondents. From 242 
respondents’ part big public experience pre-
hypertension i.e., as much 120 respondents 
(49.8%) 
       Based on research conducted (Majority, 
2016) stated that that style life public coast 
beach Becomes factor risk incident 
hypertension like high sodium consumption 
as well as consumption high cholesterol _ 
from animal sea. This cause trend incident 
hypertension in the community coast beach. 
 

diastolic pressure with pressure blood 
arteries when heart is at in state relaxation 
between 2 beats . Pressure blood dystolic 
more many affected by resistance peripheral 
total. (Pearce, 2006). 

Pressure diastolic blood pressure of 60-
90 mmHg. 
The amount of pressure varies depending on 
the blood vessels and heart rate. Blood 
pressure is highest when the ventricles 
contract (systolic pressure) and lowest when 
the ventricles relax (diastolic pressure). 
Blood pressure is the force exerted by the 
blood on the walls of blood vessels due to 
the contraction of the heart and is influenced 

by the elasticity of the vessel walls (Tortora 
& Derrickson, 2009). 
Overview of Adult Body Mass Index 

Based on the results of the data 
obtained the most dominant BMI shows that 
respondents who have a body mass index 
normal as many as 2 12 respondents ( 67.9 
%), and the obesity mass index 45 
respondents ( 0.14 %) . 

Based on research conducted (Ikhya 
_ Ulumuddin; Yogi Yhuwono) stated Index 
mass body (BMI) in category obesity have 
proportion highest with percentage by 
37.6%, the elderly is very potential 
experience obesity due to decreased 
metabolic processes and not balanced with 
enhancement activity physique or decrease 
amount eat, then excess calories _ will 
changed become fat which causes obesity. 

According to WHO someone could 
is said to be overweight if BMI value is 23-
24. 9. Overweight and obesity caused by 
behavior life that doesn't healthy that is 
imbalance consumption intake too much 
energy whereas lack of activity physical. 
Increased BMI can be reflect enhancement 
ratio fat mass against free of body fat 
(WHO, 2016); Sugiarti  
et al., 2015; Herdiani , 2019). 

Body mass index ( BMI ) is a simple 
tool to monitor the nutritional status of 
adults, especially those related to 
underweight and overweight. The use of 
BMI only applies to adults over 18 years of 
age. BMI cannot be applied to infants, 
children, adolescents, pregnant women and 
athletes (Supariasa, 2012). 
 
Research results on factors that cause 
overweight/obesity 
 Prevalence Overweight and obesity 
in Indonesia at the age of 18 to on by 
national by 13.5% and 15.4%. While the 
prevalence obesity in teenagers 16-18 years 
old as much as 7.3% consisting of of 5.7% 
overweight and 1.6% obese ( Riskesdas in 
2013). Knowledge level nutrition is one _ 
factors that can influence happening obesity 
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. Lack of knowledge nutrition in part big 
teenager obesity allow they not enough 
could choose a nutritious food menu .. 
            Research this in line with (Kulkarni 
et al., 2011) showed that research carried 
out discuss about health status child school 
in the countryside from coast India country 
chart showing _ that there are 43.32% of 
thin children, 53.03% normal and 3.65% 
excess weight. 

causes of overweight and obesity 
same, that is advantages intake energy in 
food compared expenditure energy 
(Suryaputra, 2012; Majority 2015). 
Child Body Mass Index 

 
It shows that the respondents who 

have a very thin body mass index are 53 
respondents ( 59.5% %), on the Normal 
body mass index as many as 33 respondents 
(37.0%) and on the obesity mass index 3 
respondents ( 3.37 %). 

According to research conducted by 
(Lisbeth 2013) show that child with activity 
low have index mass more body _ tall than 
normal and risky people more many 
experiences problem nutrition. 

Research conducted (Junaidi 2007) 
states that protein intake in children with 
nutritional status skinnier category low 
compared with child with nutritional status 
category norm, other than that child with 
intake food enough nor not enough could 
have nutritional status. 

The study conducted (by Nagari and 
Nidia 2017) stated that children who have 
underweight nutritional status have level 
lack of protein adequacy, while for child 
with level normal protein adequacy causes 
child have normal nutritional status or fat, 
 
Abdominal Circumference 

Based on results study show 
Respondents protein intake in children n 
who have normal abdominal circumference 
as many as 233 respondents (58%) and who 
have central obesity as many as 233 
respondents.    21 respondents (5.3%) . 

 Based on research ( Kusteviani 
2015) states that there is connection Among 
level education with incident obesity central 
. 

Based on research (Sudikno 2015) 
states that there is connection Among level 
education with incident obesity central, level 
education influence consumption food 
through method election ingredient food. 
People with improve education taller will 
tend choose ingredient good food _ for her 
body compared with people who have level 
education lower. 

Based on research (Harvard TH 
Chan School of public health) 
Circumference more belly _ often caused by 
intra - abdominal visceral fat. Visceral fat is 
fat that develops between and around the 
internal organs 
 
CONCLUSION  
 

Based on the results of the data 
collection and analysis that we got in the 
Dusun Maccini Baji area, Ujung Baji 
Village, of the 401 residents, most of them 
were female as many as 220 respondents 
(54.9%). Most of the people with a 
maximum age of 20 - 59 years as many as 
211 respondents (52.6%). Of the 254 
respondents who took measurements of 
abdominal circumference, most of the 
respondents had normal abdominal 
circumference as many as 233 respondents 
(91.7%). Meanwhile, in the adult body mass 
index, 212 respondents (67.9%) had a 
normal body mass index. Furthermore, in 
children's body mass index, more children 
had a lean body mass index of 53 children 
(59.5%). On diastolic blood pressure, 120 
respondents (49.8%) had diastolic blood 
pressure at the pre-hypertension level. 
Meanwhile, 120 respondents (49.8) had 
systolic blood pressure at the pre-
hypertension level. 

 
SUGGESTION 

1. For respondents who are overweight 
with abnormal nutritional status 
conditions, they should begin to 
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regulate their diet and avoid other 
risk factors so that their BMI reaches 
normal limits as in the Nusantara 
Movement to Reduce Obesity Rate 
(GENTAS) program (Kemenkes, 
2017) 

2. Maccini Baji hamlet community 
control blood pressure, Check health 
regularly and follow doctor's advice, 
Overcome diseases with proper and 
regular treatment, Keep a balanced 
diet, Strive for safe physical activity, 
Avoid cigarette smoke, alcohol and 
substances carcinogenic (PATUH) 
(Ministry of Health, 2019) 

3. The government and the community 
of Maccini Baji hamlet are based on 
data that there are still many children 
and some respondents who have a 
thin body mass index so they must 
pay more attention and carry out 
nutrition programs cover already 
proven effective have power bring it 
up to repair nutrition Public 
especially good stunting prevention , 
namely : 

o 1. Giving Blood 
Enhancement Tablets for 
Young Women 

o 2. Giving Blood - Adding 
Tablets for Pregnant Women  

o 3. Giving Food Addition for 
pregnant women KEK 

o 4.Promotion/ Counseling 
Giving Feeding Babies and 
Children (IMD, Exclusive 
Breastfeeding , MPASI and 
Breastfeeding until 2 years 
old or more ) 

o 5. Giving Vitamin A for baby 
and toddler  

o 6. Monitoring Growth 
o 7. Giving Food Addition for 

Toddler Malnutrition _ 

o 8. Management Integrated 
Toddler Nutrition Bad 
(Ministry of Health, 2019) 
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ÖZ 

Jean Paul Sartre’ın eserlerinde bakış kavramı önemli bir yer işgal etmektedir. İnsanın kendine 
bakışı ve başkalarına bakışı kadar iki cinsin birbirine bakışı açısından da bir değerlendirme 
olanağı sunan Sartre’ın eserlerinde, erkeğin kadına bakışı her zaman daha doğrudan ve 
indirgeyiciyken, kadının erkeğe bakışı dolaylı ve kabullenici bir bakıştır. Bu anlamda    iki 
cinsin birbirleriyle doğrudan bir ilişki yürütebilme olanağının sınırlılığına dikkat çeken Sartre, 
erkeğin kendini bir özne olarak gördüğü ve kadının da bu özneyi kabul ettiği halde, kadının 
erkek bakış açısında bir nesne olarak değerlendirilmesi ve bu indirgeyici konumu kendi içinde 
de onaylaması anlamında ötekileştirildiğinin ve bunu da içselleştirdiğine dikkatleri çeker.  Bu 
görüşleriyle birçok feminist düşünürü ve özellikle de Simone de Beauvoir’i etkileyen Sartre 
eserlerinde kadınlık ve erkeklik durumuna yönelik farklı bakış açıları getirmiştir. Bu çalışma 
bu bakış ve farklı bakış açılarının ne şekilde olduğuna yönelik bir inceleme şeklindedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Bakış Kadın, Öteki, 

 

 

ABSTRACT 

The concept of perspective occupies an important place in the works of Jean Paul Sartre. In 
Sartre's works, which offer an opportunity to evaluate from the perspectives of the two sexes 
towards each other as well as the perspective of oneself and others, the perspective of men 
towards women is always more direct and reductive, while the perpective of women towards 
men is indirect and accepting. In this sense, Sartre draws attention to the limited possibility of 
the two sexes to have a direct relationship with each other, although the man sees himself as a 
subject and the woman accepts this subject, and draws attention to the fact that women are 
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marginalized in the sense that they are evaluated as an object in the male perspective and that 
they approve this reducing position within themselves, and that they internalize this as well. 
Sartre, who influenced many feminist thinkers and especially Simone de Beauvoir with these 
views, brought different perspectives on the state of femininity and masculinity in his works. 
This study is an examination of how this perspective and different perspectives are. 

Keywords: Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Perspective, Woman, Other 

 

 

GİRİŞ 

Jean Paul Sartre, bireye verdiği önemle varoluşçu felsefenin 20.y.y’ da geniş kitlelere 
ulaşmasını ve eylemin insan için düşünce kadar önemli olduğunu gösterdi. İnsanın en önemli 
eylemini de, seçim kavramında bulan ve eyleminin sorumluluğunu üstlenmesi ile oluşacak 
özgürlükte gören Sartre, eserlerinde bu seçim ve sorumluluğun izlerini etkin şekilde belirtir. 
Bu makalede amaç, Sartre’ın bu seçim ve özgürlükleri kadın ve erkeğe ne şekilde uyarladığını 
ve bakış kavramına verdiği önemle, bakılmanın ve bakılıyor olmanın iki cins için ne anlama 
geldiğini eserleri aracılığıyla irdelemeye çalışmaktır. Önce Sartre’ın kendini anlattığı bir 
röportajında bakmakla ve bedenle ilgili şöyle bir belirleme görüyoruz. “Bedenimizi, hatta her 
türlü cinsel ilişkinin de dışında, herkese veririz: bakışımızla, dokunmalarla. Siz bana kendi 
bedeninizi veriyorsunuz, ben size benimkini: her birimiz birbirimiz için beden olarak 
varoluruz” (Ilgaz,1994). İnsanların beden olarak varolması ve bu bedenin bakışla ve 
dokunmayla dışa açılımı varolmanın en büyük belirteci olarak süregelmektedir. İnsanın beden 
ve düşünceyle kendini yaşama açtığını belirten Sartre, bedenin kendini doğal şekilde ortaya 
koyduğu yerde, düşüncenin kişi tarafından ortaya konulması gerektiğini düşünür. 
“Varoluyorum, bu işe girişen ben’im. Ben beden bir kez yaşamaya başlayınca artık o tek 
başına yaşıyor. Ama düşünce öyle mi? Onu sürdüren, gözler önüne seren ben’im. Yaşıyorum, 
yaşadığımı düşünüyorum. Ah bu varolma duygusu yok mu, büklüm büklüm bir duygu; ve bu 
duyguyu usul usul yavaş yavaş ben seriyorum gözler önüne” (Sartre,1999). Kendi varolma 
duygusuyla beraber Sartre, başkalarının varolduğunu da belirtir. “ Ne var ki ben hem 
varolduğumu, hem onların varolduğunu biliyorum” (Sartre,1999). Kendi bedeni ve 
düşüncesinden başka bedenler ve düşüncelere, dolayısıyla ötekiye giden Sartre, bunun 
oluşturduğu tuhaf bulantı hissine dikkatleri çeker. “ insanlar insanları sevmeli. İnsanlar hayran 
olunacak şeyler. Kusmak istiyorum. Ve birdenbire geliveriyor o: Bulantı” (Sartre,1999). 
Kendi varoluşu, dünyanın, ötekinin ve nesnenin varoluşunun açık ama müphemliği Sartre’ın 
Bulantı kitabında açık bir şekilde hissedilir. Varlığını duyuran ama yine de tam olarak 
erişilemeyen bu varoluşsal sıkıntı yazarın “Varoluş, bir bitimsizliktir”(Sartre,1999) sözüyle 
yinelenmiştir.  Sartre Akıl Çağı Özgürlüğün Yolları adlı eserinde kitabının başkahramanı 
Mathieu üzerinden bu varoluşsal betimlemelere daha sık girişir. “ Ben yalnızca kendim 
olmak, kendime dayanmak istiyorum, ötekilerde benim gibidir; yalnızca öyle olduklarının 
farkında değiller” (Sartre,2000). Sartre bilincin ve bilincinde yaşamanın kendi olmak yolunda 
sarf edilmiş en önemli etken olduğunu burada daha net şekilde ifade etmektedir. Aslında öteki 
ya da ötekiler dediğimizin bizden farklı olmadığını, farkın, fark etme ve bilinçli seçimli 
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yaşamda kendini bize duyuracağını yinelemektedir. Dolayısıyla kadın ve erkek olmada fark 
etme ya da fark edilmeyle ilgili durumlardır. Sartre, bize varlığını duyuran nesnelerden bolca 
bahsettiği gibi kadın ve erkek kahramanları üzerinden onları konuşturarak toplumda ya da 
kendi yaşamlarında içselleştirilmiş cinsel kimliklerini ve erkek ve kadın algısını bizlerle 
paylaşmaktadır.  

 

 

TARTIŞMA  

Jean Paul Sartre, özellikle Akıl Çağı adlı üçlemesinde yoğun bir şekilde kadın ve erkek bakış 
açısına değinir. Kadın ve erkek rollerinin belirgin bir şekilde hissedildiği bu yapıtlarda, 
kadınların çocuk sahibi olma, kürtaj gibi konularda kendilerine toplum tarafından 
benimsetilen rolleri ne derece içselleştirdiğini görmek mümkündür. Hamile kalan Marcelle, 
erkek arkadaşı Mathieu’ ya: “ Senin yapabileceğin hiçbir şey yok diye tekrarladı. Acı bir 
alayla sözü tamamladı. Nihayet bu bir kadın işidir”(Sartre,2000). Dönemin bakış açısında 
kadınların erkek arkadaşlarından hamile kalmaları ve kürtaj yaptırmalarına yönelik ağır ve 
üzücü baskı kadınların kendi bedenleri üzerinde karar verememeleri gerçeğini gözler önüne 
sermektedir. Kadınların erkeklere ait olan bir nesneymiş gibi düşünülmesi ise mülkiyet olarak 
görülmelerine yol açıyordu. “ Bu zarif ve namuslu kadın, mülkiyet kokuyordu”( Sartre,2000). 
Sartre, üçlemenin ilkinde aslında aile kurma, evlilik gibi konularda erkeklerin de seçim hakkı 
olmamasına içerleyip, başkahramanı Mathieu üzerinden aile ve toplumsal bağlara ilişkin 
seçimleri ve özgürlükleri de tartışmaya açmaktadır. “ Aile denilen şey bu işte, yaşamın 
boyunca ilişiğini kesemezsin; çiçek hastalığı gibi küçücükken bir tutuldun mu, ölünceye kadar 
izlerini suratında taşırsın”(Sartre,2000). Aile bağları insanın seçemediği, içine doğduğu bir 
zincir olarak insanın seçimlerini ve özgürlüğünü etkilemekte ve karar alma süreçlerinde insanı 
yönlendirmektedir. Nitekim Mathieu’nun abisi Jacques, kardeşinin sorumluluk almak için 
olgun bir yaşta olduğunu ve evlenmesi gerektiğini ve bunun artık akıl çağı olduğunu 
belirtirken, Mathieu kendi seçimleriyle özgürce eylemde bulunmak istediğini duyuruyor: 
“Senin akıl çağı diye anlattığın şey, kendimden vazgeçme çağı benim için. Ben bunu 
istemiyorum”( Sartre,2000). Evlilik bir kurum olarak toplumda önemli görülüp 
değerlendirilirken başkahramanın ağzından evlilik bir tür hizmet etme kurumu olarak 
değerlendirilmektedir. “Bu dedi, bu aramızda kendiliğinden alınmış bir karar; evlilik aslında 
uşaklıktan başka bir şey değil ki”(Sartre,2000). İnsanın kendi seçimleri ve hükümlerinin 
toplumsal kimlikten ve adanmış aidiyet bağlarından daha önemli olduğunu duyuran Sartre, 
özgürlüğün ancak bu şekilde gerçekleştirilebileceğine inanmaktadır. Kadınların kendilerini 
koruyup kollayan bir varlık olarak erkeklere ihtiyaç duyduklarına ilişkin anlayışı, yine bir 
betimlemeyle romanda karakterine söyletmiştir. “Bir kadın, zayıf ve güçsüz bir kadın, 
erkekler ve bütün yaşayanlar dünyasında sıcak, kalın ve güzel bir ses tarafından korunan 
güçsüz, zayıf bir kadın, ses oradan gelecek”( Sartre,2000). Burada Sartre’ın bu algıyı 
yıkabilecek ve özgürlüğünü talep edebilecek bir şekilde yine de kadınların kendi seslerini 
duyurmaları gerektiğine ilişkin algısının izlerini sürebiliriz. Üçlemenin ilkinde kadınlar, 
özgürlük,  seçim ve ölüm konuları baskın bir şekilde kendini hissettirirken,  üçlemenin 
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ikincisi olan Özgürlük Yolları 2 Yaşanmayan Zaman adlı eserinde kadınlar ve bakış 
kavramına daha çok yoğunlaştığını, bunun yanında savaş, barış, ölüm gibi konuları da yine 
detaylıca incelediğini görmekteyiz. Kitabın ilk sayfalarında Anna adlı kadından bahsederken,  
kadınların kendilerine güvenleri olmadığını ve birileri tarafından korunmaya ihtiyaçları 
olduğunu belirleyen bir negatif algıyı hissederiz ve bu neredeyse kitabın bütününe yayılmış 
bir kadın antipatisiyle dönemin kadın bakış açısına tanıklık etmektedir. “ Anna iş başında 
ciddi ve sapasağlamdı ama kadınlara özgü bir şey vardı onda da. Her zaman birine güvenmesi 
gerekti”( Sartre,2008). “ Aptalca bir soruydu bu, kadınların sorabileceği cinsten bir soru” 
(Sartre,2008). Kadınların sözleri, soruları ve varlıklarıyla erkekler üzerinde yarattığı olumsuz 
etki romanın kahramanı Brunet tarafından şu şekilde ifade edilir: “ Kadınların bizi rahat 
bırakması gerek diyeceğim. Budalalıklarıyla erkekleri şaşkına çevirmenin zamanı değil 
şimdi”( Sartre,2008). Kitabın ilk 25 sayfasında yoğun bir şekilde hissedilen kadına düşmanlık 
ve mizojinin izlerini içselleştiren bir kadın algısıyla bir kadın karakterin de ağzından duyarız: 
“ Odette, erkek olmak isterdim dedi, Mathieu gülümseyerek “ Askercilik oynamak için mi? 
diye sordu. Odette kıpkırmızı oldu heyecanla, yok, hayır dedi. Ama şu sırada kadın olmayı 
budalaca bir şey buluyorum” (Sartre,2008). Burada Odette’ in savaşa katılacak erkeklere 
karşın kendi cinsel rolünden rahatsız olduğunu duyumsatan ve kendini değersiz hissetmesine 
yol açan bir bakış açısıyla kendini algıladığından bahsedebiliriz. Erkek bakış açısından 
kadınların kendi hissettikleri gibi davranmadıkları ve duyguları konusunda rol yaptıkları 
vurgulanarak kadınlara eleştiri yöneltilmektedir. “ Adam, ne var ki insanlar gerçeğe doğrudan 
bakmak istemezler dedi. Hele kadınlar. Bir şey düşündükleri zaman, hemen büsbütün başka 
bir şeyden söz etmeye koyulurlar. Öyle değil mi?”( Sartre,2008). Bugün hala kadınların kendi 
gerçek duygu ve düşüncelerini yeterince ifade edememesi sorunuyla karşılaşmaktayız. Ancak 
bunun en önemli nedenleri, kadınların dünyayı farklı algılamaları değil, gerçek duygu ve 
düşüncelerini ifade edecek ortamları bulma, yaratma ve yanlış anlaşılmama isteklerinin 
tezahüründe kendini göstermektedir. Her ortamın kadınlara uygun olmadığı, askerlik ve savaş 
gibi konularda kadınlara değil erkeklere gerek olduğunu düşünen roman kahramanı Boris 
bunu yine bir kadın antipatisiyle ilişkilendirmiş ve erkek dayanışma örneği göstermiştir. 
“Boris çocuk gibi gülüyordu. Adamları sevmişti, düşündü. Erkekleri süslü karılardan daha 
çok seviyorum. Savaşın bu iyiliği vardı işte. Erkek erkeğe oluyordu insan” (Sartre,2008). 
Askerlik, güç, vatan koruması gibi alanlardan kadınların soyutlanması ve bu işin erkeklere ait 
olarak görülmesi kadının doğasına yönelik ayrımcı bir bakıştan kaynaklanmaktadır. Bugün 
bile birçok alanda bu kısıtlayıcı bakış açısının devam ettiğinin izlerini sürebilmekteyiz. 
Burada ayrıca kadınların süslenme ve süs nesnesi gibi görülmesi de erkeğin kadına bakışının 
nesneleştirmeye yönelik olduğunu ifade etmektedir. İkinci kitapta J.P.Sartre “ bakış” 
kavramına da ayrıntılı olarak girmektedir. Bu bakış, kimi zaman insana Tanrı’nın bakışı, kimi 
zaman erkeğin kadına bakışı, kadının erkeğe bakışı, hep bir başkasının, bir ötekinin başkasına 
bakışı olarak duyumsanmaktadır. “ O bir bakışın hedefiydi. Ta içine, derinliklerine kadar 
sokulan, araştıran bir bakış, benliğine bıçak gibi saplanan ve kendinin olmayan bir bakış, 
orada, kendinde, kendi içinin derinliğinde bekleyen ve onu kendi kendisi olmaya, sonsuzluğa 
dek bir alçak, korkak, sinsi ve homoseksüel olmaya mahkum eden donuk, bulanık bir bakış, 
gecenin ta kendisi”( Sartre,2008). İnsan, bir üst bakış altında, kendini o bakışın içinde bir 
özne ya da nesne olarak, kendi olarak hapsetmiştir. “Onlara baktı. Bir başka bakışın altındaki 
bakışlarımı onlara çevirmek! Bakışım delik deşik, Tanrı’nın bakışı onu şurasından, 
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burasından delip geçiyor”( Sartre,2008). İnsan, bakılan ve bakan bir varlık olarak başkalarına 
bakar ve herkes bu bakış altında yaşar. Sartre romandaki karakteri ile herkesin herkesle 
çevrelendiğini ve bakışın kaçılmayacak bir şey olduğunu ifade eder. “ Kendini gösterecek, 
kocaman, renkli camlardan, kocaman pencerelerden bakış ona inecek; hepsi, hepsi kendilerini 
gösterecekler, insanlığın yarısı bakışın altında yaşıyor” (Sartre,2008). İnsanın kendine  bakışı 
ve kendine bakılıyor olmanın kaçınılmazlığı bir zorunluluk olarak roman kahramanı 
tarafından ısrarla vurgulanmaktadır. “ Bana bakıyorsun ve bütün umutlar kaçıyor, uzaklaşıyor. 
Kendi kendimden kaça kaça yorgun düştüm. Ama biliyorum ki senin bakışının altından 
kaçamam, kendimden kaçamam” ( Sartre, 2008). Burada Sartre’ın felsefesinde önemli 
bulduğu  “öteki” kavramının “bakış”  kavramıyla örtüşen bir şekilde karşımıza çıktığını ve 
insanın ötekiyle çevrili ve ötekinin bakışına maruz kalan bir varlık olduğunu ve bunun 
umutsuzluğa ve sorgulamaya yol açtığını vurgulamaktadır. “ Kendini bıraktı. Bir bakıştan 
başka bir şey kalmadı geriye. Yepyeni tutkusuz bir bakış, basit, sıradan bir şeffaflık. Ben de 
bu kadın gibiydim, bir kovan, tasarı kovanı. Onun yaşamı benim yaşamım. Bu bakışın, bu 
ilgisiz göğün altında bütün yaşamlar birbirine denktir”(Sartre,2008). Sartre’a göre bakış, 
herkesin yaşamını birbirine eşit kılan bir düzlemde ortaya çıkmasına rağmen kadınlar bu 
bakışın nesnesi olabiliyorlardı. “Mathieu onu dinlemiyordu. Yalnızca bakıyordu ona. 
Bakıyordu. Bir bakış. Dev bir bakış, bomboş bir gök. Kadın bu dev bakışın içinde 
çırpınıyordu, bir lambanın ışığında çırpınan pervane gibi”(Sartre,2008). Bakış karşısında 
çaresizliği ve nesneye indirgenmeyi de şu şekilde anlatmaktadır. “ Bu gözlerin ardında 
yıldızsız bir gök var, bir bakış var, sınırsız. Beni görüyor: masayı, sandalyeyi gördüğü gibi. 
Ben onun için, bu sınırsız bakışta asılı kalmış bir küçücük parçayım”( Sartre,2008). Sartre, 
bakışla çevrelendiğimizi ve bazen sadece bakışın altında var olduğumuzu ama aslında bu 
bakışın ne olduğunu hiçbir zaman bilemeyeceğimizi şu şekilde ifade etmiştir. “ Ama bilirsin 
ki, o bilinmedik kişi gözlerini kaldırmıştır gene, bakışı bütün sırtında incecik bir karıncalanma 
halinde hissedersin, bütün dokularının aynı anda ve çabucak kasılıvermesi gibi bir histir 
bu”(Sartre,2008).  Hepimiz bakıldığımızı hissederiz ve bu bizde görülme hissiyle beraber 
kimi zaman onaylanma, kimi zaman yadırganma ile rahatsızlık hissi uyandırır. Ancak bir 
bakış, aynı zamanda Sartre’a göre onaylanmadır. “ Ama bakış oradaydı, yanımda, üzerimde. 
Bir bakışının önünde vardım ben. O andan bu yana, hep o tanığın bakışlarının altında 
yaşıyorum” ( Sartre,2008). Sartre’a göre bakış, bir hiçlik, bir yokluk olarak duyuruyor kendini 
ve bu bazen korkutuyor bazen huzur veriyor. “ Biri beni görüyordu, bakış oradaydı, 
dokunulmaz, hükmedilmez, görünmez bir çelik gibi” (Sartre,2008). “ Şunu söyleyeyim ki 
bakışa katlanmak kolay olmadı benim için: çünkü o bir hiçlik, o bir yokluk, bak. En karanlık 
en siyah bir geceyi düşün. Sana bakan, o karanlık, siyah gece”( Sartre,2008). İnsanın 
anlamlandıramadığı ama kaçamadığı o bakış bir gece gibi gizemini ve örtüsünü kapatmıştı 
baktıklarına ama sonunda insan o bakış altında kim olduğunu bulabiliyordu. “ Birden, 
kaçmama, kurtulmama olanak vermeyen bir sınırsız ortam gibi o bakışı, çevremde bulmak 
korkunç bir şeydi. Korkutucu. Ama öylesine de huzur verici. Sonunda ben olduğumu 
biliyorum” (Sartre,2008).  Bakışın altında kendi benliğini bulma ve bilme ile kendi 
öznelliğine ulaşma korkudan rahatlamaya giden bir sürecin sonucu olmuştur. Kadınlar 
içselleştirdikleri rollerden sıyrılıp, kendi bakışlarıyla kendi benliklerinin rahatlatıcılığına 
ulaştıklarında belki de sorun kalmayacaktır. Serinin üçüncü kitabı olan Yıkılış Özgürlüğün 
Yolları adlı eserinde bakış kavramı daha az yer almakla beraber, kadına ilişkin olumsuz algı 
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ve ölüm, özgürlük, varoluş, savaş ve barış konularına yine ağırlık verilmiştir. “ Bütün kadınlar 
gibisin sen de dedi Boris. Yalnızca patırtılı, gürültülü, toplu tüfekli kahramanlığa aklın 
eriyor”(Sartre 2002). “ Ya sen? Sen ölümden korkmuyor musun? Ben kadınım”( Sartre,2002). 
Kadınların genel ve olumsuz bir algı içinde değerlendirildiğini ve kadınların da bu algıya 
karşılık kendilerine verilen rolleri içselleştirdikleri bu alıntılarda görülmektedir. Ölümden 
korkmama da kadın “bana bakma ben kadınım” algısıyla ölümden korkmayıp cesur 
olduğundan ziyade ölümü anlamadığına yönelik olumsuz ve küçümseyici bir düşünceyi 
kendinde içselleştirdiğini bizlere duyurmaktadır. Kadının düşünmesi, kendini savunması ya da 
konuşması da yine bu olumsuz düşünüşün etkilerini barındıran satırlarda karşımıza 
çıkmaktadır. “ Ya! Demek kadınlar gibi tekme atıyorsun. Tıpkı kadınlar gibi”( Sartre,2002). 
“Tam bir kadın gibi konuşuyorsun şimdi dedi. Tıpkı bir kadın gibi, bir küçük kız gibi! Bir 
küçücük kız gibi” ( Sartre,2002). Kadın eyleminin ve sözünün erkekler için erişkin olmayan 
bir çocukla eşdeğer tutulması, küçümsemeyi ve önemsememeyi göstermektedir. Ne yazık ki 
bu şekilde kadın tarihin birçok döneminde erişkin sayılmamış ve ötekileştirilmiştir. Savaş 
konusunda yine küçümseyen bir tavırla; “ Çünkü kadınları ilgilendiren bir mesele değil bu” 
(Sartre,2002). Ve kadının yine namus kavramıyla ilişkilendirildiği paragraflarda ise bu güne 
çok yakın bir anlayışı yine görmekteyiz. “ Bir kız akıllı uslu durursa kimse zorla binemez 
tepesine” (Sartre,2002). “ Toprak çağırıyordu onu, karnıyla ona aşılanacak, köklenecekti 
onda, o suydu, kadındı, o aynaydı, bütün yüzeyiyle gelecek kuşakların kahraman savaşçısını, 
erkeği yenmiş ve kazanmış gururlu askeri aksettiriyordu, doğa, heyecanlı, arzu dolu, sırtüstü 
uzanmış onu bütün yenilgilerden temizleyerek içine alıyor, çağırıyordu, gel, canım, bir tanem, 
gel” ( Sartre,2002). Kadının doğa alanına sürülmesini, kültürel alandan uzaklaştırılıp, hamile 
kalma doğurma ve aşka cinselliğe çağıran olma gibi daha birçok kadına yönelik antipatik 
klişeyi de yine bu satırlarda bulmaktayız. “ Ancak kadınların aklına gelebilecek cinsten bir 
düşünce bu” (Sartre,2002). Ve yine kadınların çaresiz öğrenilmiş ve içselleştirilmiş 
kendilerini yetersiz görme duygusuyla söyledikleri, “ Bu sözlerle içini sıkıyorum senin dedi, 
bunlar, erkeklerin düşüneceği şeyler” ( Sartre,2002). Kadının erkek tarafından onaylanma ve 
kendi düşüncesini beyan etmekten kaçınmasına dair olumsuz algıyı içselleştirdiğinin de açık 
bir göstergesi olan bu satırlarda erkek dünyası ve kadın dünyasının birbirine kapalı ve sınırlar 
ile çevrelenmiş olduğu aşikar bir şekilde görülmektedir.  

SONUÇ 

Burada özellikle şunu belirtmeliyiz ki, Jean Paul Sartre, döneminin düşünce ve anlayışının 
kadın ve erkek dünyasındaki algı ve izlenimlerini eserlerinde yeterince yansıtmaktadır. 
İnsanın varoluşsal serüveninde seçim kavramıyla kendini özgürce var edebilmesinin 
zorunluluğunu ve yükümlülüğünü yansıtan bu eserlerde, erkeğin, kendini özgür seçimleriyle 
bir bakışa ya da bakışlara rağmen özne olarak duyurabildiği yerde, kadının nesne olarak 
bakışa maruz kalan ama kendini özne konumuna getiremeyen bir şekilde konumlandırdığını 
göstermektedir. Bu hayat arkadaşı Simone de Beauvoir ’in feminist düşüncelerine de 
kaynaklık etmiştir. Ne yazık ki kadınların erkek algısı ve toplumun geleneksel düşünce 
anlayışının yansımalarını zaman içinde içselleştirdiğini ve bunları kendi doğalarıymış gibi 
kabul ettiklerini bugünde görmekteyiz. Kadının öğrenilmiş bir çaresizliği ve güçsüzlüğü 
kabullenip, kendilerini kültürel alanın dışına iten kabullenme ve önyargıları adeta bir hayat 
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pratiği gibi benimseyip kendilerini bu şekilde sınıflandırmaları kamusal alandan el çeken ve 
belirli alanlarda varoluşlarını göstermekten çekinen bir ötekileştirilmiş sınıf olarak 
değerlendirilmelerine zemin hazırladı. Kendi bedeni, cinsel seçimleri,  kendi düşünce ve 
duygu dünyası konusunda kendilik bilinci ve özgür seçimlerin yerini kabullendirildiği ve 
yönlendirildiği bir zorunlu seçimler sarmalıyla adeta sürükleyen kadınlar, özgür olmanın, 
seçmenin, bakmanın ve öznelliğin dünyasına kapalı kalmaya sürüklendiler. Günümüzde 
kadınlar, her tür cinsiyetçi önyargı ve kalıplara karşı direnseler de olumsuz birçok algı ve 
kabullenişin hatta bazen de içselleştirişin kendini buyurganca duyurduğuna şahit oluyoruz. 
Günümüzde halen namus kavramı kadına atfediliyor, aile kurma, çocuk sahibi olma ya da 
olmama gibi birçok konuda kendi seçimlerinden çok toplum, aile, çevre tarafından 
yönlendiriliyor. Düşüncelerini gizlemesi, duygularını bastırması, sözünü sakınması, bakışını 
indirmesi ve bir bakılıyor olma konumunu kabulleniyor olması gerekiyor. Özgür olması, 
kendi seçimleriyle varolması bir lütufmuş gibi algılanıyor. Sartre’ın bu üç eserinde değil, 
birçok eserinde bakış kavramının izlerini sürdüğümüzde aslında bakılıyor olmanın var olma 
olmadığını aynı zamanda bakıyor olmanın da var olma ve ben buradayım deme olduğunu 
özgür ve eşit bir ilişkiyi talep ettiğini görüyoruz. Elbette kadınlar bu özgür ve eşit ilişkiyi 
talep etmeli ve ben buradayım, varım, özgürüm ve seçimlerim var demelidir. Ancak bunun 
zaman alacağı aşikar gözüküyor. Felsefenin en eski temel buyruğu olan “kendini bil ve tanı” 
düsturunda olduğu gibi kadının kendini bilmesi, tanıması ve kendini var etmesi gerekiyor. 
Sartre varoluşçu bir filozof olarak, Bulantı adlı eserinde varoluşu bir bitimsizlik olarak 
değerlendiriyor ve hiçliğin içinden kendi varoluşunu yaratan ve kendini özgürlüğe mahkum 
eden insanı takdir ediyor. Tüm kadınların bu özgürlüğü ve bitimsizliği kendi adlarına talep 
etmeleri gerekecektir. Erkeklerin ya da toplumun yargılarından daha çok kendi yargılarını 
kendileri adına oluşturmaları ve kadınlar olarak birbirlerine destek olup değer vermeleri ve 
kendilerini her alanda var edecek eşit hak ve özgürlükleri kazanmak için mücadele etmeleri 
gerekecektir. Sartre, bir röportajında “ Bir insandan başka bir insan için talep edilebilecek 
gerçek duygu, değer vermektir. Sevmek ve değer vermek bir ve aynı gerçekliğin iki 
görüntüsüdür, başkasıyla kurulan aynı ilişkidir bunlar. İkisi de birlikte duyulduğunda, bir 
insanın bir başkasına karşı hakiki tutumuna ulaşılır” der. ( Sartre,1994) Değer verilen, sevilen 
ve kendisi için hakiki tutuma ulaşılan kadınlar ve erkeklerin artmasını temenni etmek iki cins 
içinde güzel bir varolma biçimi ve özgürleştirici olarak durmaktadır.  
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ÖZET 

Ülkelerin gelişmişlik düzeyini gösteren önemli değişkenlerden biri vatandaşlarına sunduğu 

sağlık hizmetleridir. Kalkınmışlık düzeyi, günümüzde yeni bir bakış açısıyla ele alınmakta ve 

özellikle sağlık konusu bu bakış açısında önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle ülkemizde 

sağlık alanında son 20 yılda kalite ve akreditasyona önem veren bir bakış açısının 

geliştirilmesi, hasta hakları ve verimlilik, etkililik, rekabet, hekim seçme hakkı gibi 

kavramlarının ön plana alınması ile sağlıkta reformun sonuçlarının son derece etkili ve önemli 

olduğu ortadadır. Bu reformlardan en önemlisi de hiç şüphesiz acil sağlık hizmetleridir. Bu 

alanda hizmetin sunumu coğrafi ya da iklim koşullarına bakılmaksızın, ihtiyacı olan herkese, 

yararlanıcının bulunduğu yerde, hızlı ve etkili bir şekilde yapılmaktadır. Trafik yoğunluğunun 

aşılması için motosiklet ambulanslar, kış iklim koşullarının aşılması için paletli ambulanslar 

ve ulaşım sürelerinin azaltılması adına uçak ve helikopterlerden oluşan hava ambulansları son 

yıllarda sıkça kullanılmaktadır. Hızlı ve etkin bir şekilde sağlanan acil durum hizmetleri, 

vatandaşların devlete olan güven ve bağlılığını artırırken, aksi yönde yaşanan bir gelişme, 

kamu otoritesinin vatandaş tarafından sorgulanmasına yol açmaktadır. 112 acil çağrı 

numarasının ücretsiz aranabilmesi bazı suistimallere neden olabilmektedir. Bazı kötü niyetli 
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yetişkinlerin ya da çocukların acil çağrı merkezini sürekli arayarak meşgul etmeleri veya 

tamir ettiği telefonu, SIM kartını takmadan denemek için acil numarayı arayan telefon 

tamircileri gibi toplumun değişik kesimleri tarafından yapılan suistimaller sık karşılaşılan 

durumlardır. Öyle ki 112 Acil Çağrı Numarası için bu suistimal durumlarının neden olduğu 

lüzumsuz aramaların oranı, %95’lere kadar çıkabilmekte, bu da hizmetin hem etkili hem de 

etkin sunumunu olumsuz etkilemektedir.  Hizmetin kötüye kullanımının önlenmesi için birçok 

ülkede idari ve cezai yaptırımlar uygulanmaktadır. Türkiye’de sadece asılsız ihbarlara idari 

yaptırım uygulanmaktadır. Hizmetin etkililiğini ve etkinliğini kaybetmesine bağlı 

gelişebilecek sosyal maliyetin engellenmesi ve bireysel hak kayıplarının önlenmesi için 

bilinçsiz kötüye kullanıma yönelikte teknik ve idari önlemlerin geliştirilmesi gerekmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler:  Sağlık, hizmet, kötüye kullanım, ihbar 

 

ABSTRACT 

One of the important variables that show the level of development of countries is the health 

services they offer to their citizens. The level of development is handled with a new 

perspective today, and especially the health issue has an important place in this perspective. It 

is obvious that the results of the health reform are extremely effective and important, 

especially in the last 20 years in the field of health in our country, with the development of a 

perspective that attaches importance to quality and accreditation, patient rights and the 

concepts such as efficiency, effectiveness, competition, and the right to choose a physician. 

The most important of these reforms is undoubtedly emergency health services. In this area, 

the service is delivered quickly and effectively to everyone in need, at the location of the 

beneficiary, regardless of geographical or climatic conditions. Motorcycle ambulances to 

overcome the traffic density, tracked ambulances to overcome the winter climatic conditions 

and air ambulances consisting of airplanes and helicopters to reduce transportation times have 

been used frequently in recent years. While the emergency services provided quickly and 

effectively increase the trust and loyalty of the citizens to the state, a development in the 

opposite direction causes the public authority to be questioned by the citizens. Calling the 112 

emergency number free of charge can cause some abuses. Abuses by various segments of 

society are common, such as some malicious adults or children constantly calling the 

emergency call center, or phone repairmen calling the emergency number to try the repaired 
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phone without inserting the SIM card. In fact, the rate of unnecessary calls caused by these 

abuse cases for the 112 Emergency Call Number can reach up to 95%, which negatively 

affects both the effective and efficient delivery of the service. Administrative and penal 

sanctions are applied in many countries to prevent misuse of the service. Administrative 

sanctions are imposed only on unfounded reports in Turkey. It is necessary to develop 

technical and administrative measures against unconscious abuse in order to prevent the social 

costs that may arise due to the loss of effectiveness and efficiency of the service and to 

prevent loss of individual rights. 

 

Keywords: Health, service, abuse, reporting 

 

GİRİŞ 

Ülkeler arasındaki siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlardaki ortak değerlerin sınır 

tanımaz bir biçimde küreselleşerek yayılması, günümüzü etkilemiş ve gelecekte de yaşamın 

kaçınılmaz bir olgusu olarak tüm ülkeleri etkileyecektir. Günümüzde bu değişim, sürekli ve 

ısrarlı bir değer kazanmış ve adeta yaşamımızın ayrılmaz bir parçası olmuştur. Bu değişimin 

temelinde; sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş, bilişim teknolojisindeki baş döndürücü 

gelişme, bürokratik yönetim modellerinde değişim, artan nüfus, göç hareketleri, yaşam 

kalitesi, verimlilik arayışları gibi ekonomik ve sosyal nedenler yatmaktadır. Kamu yönetimi, 

vatandaşı hizmetlerin odağına almalı, kamu hizmetlerini hızlı, zamanında ve beklenilen 

kalitede sunmalı, kaliteyi tüm iş süreçlerine hakim kılmalı, hizmetlerin belirlenmesi ve 

sunulmasında vatandaşı karar alma sürecine dahil etmelidir. Sağlığın konusunda yazar ve 

kurumlar çeşitli tanımlar yapmışlardır. Bu tanımlar içerisinde en bilineni Dünya Sağlık 

Örgütü tarafından 1948 yılında yapılmıştır. “Buna göre sağlık, yalnızca hastalık veya 

sakatlığın olmaması durumu değil, fiziksel, sosyal ve ruhsal yönden tam bir iyilik halidir 

(Bölükbaşı, 2007). Sağlık negatif yönden “hastalığın yokluğu” şeklinde, pozitif yönden sağlık 

ise; “bireylerin hayata katılabilme yetenekleri, stresli durumlara karşı koyabilmeleri, sahip 

olunan psikolojik iyilik ve fiziksel uyum düzeyi, toplumla iyi ilişkiler kurabilme becerisi” 

olarak tanımlanabilir (Çelikli, 2007). Fiziksel sağlık ise; bireylerin psikolojik durumu ve 

sosyal çevresinden bağımsız olmaması şeklinde tanımlanmaktadır (Özden, 2016).Birleşmiş 

Milletler ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlar ülkelerin sağlık ile ilgili temel 

göstergeleri ile millî gelir, okuma yazma oranı, okullaşma oranını da kullanmaktadır. 
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Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan İnsani Gelişme Endeksi’nde, doğuşta ve belli yaşlara 

ulaştıktan sonra hayatta kalma, bebek ve çocuk ölüm oranları, hekim başına düşen hasta sayısı 

gibi değişkenlere yer verilmektedir. Toplum sağlığının ve sağlık sorunlarının zaman içinde 

gösterdiği değişimi değerlendirme ve bir toplumun sağlık düzeyini başka bir toplumun sağlık 

düzeyi ile karşılaştırma, sunulan sağlık hizmetlerinin etkinliğini değerlendirmede temel sağlık 

göstergelerine bakılmaktadır. Özellikle ülkemizde sağlık alanında son 20 yılda kalite ve 

akreditasyona önem veren bir bakış açısının geliştirilmesi, hasta hakları ve verimlilik, 

etkililik, rekabet, hekim seçme hakkı gibi kavramlarının ön plana alınması ile sağlıkta 

reformun sonuçlarının son derece etkili ve önemli olduğu ortadadır. Kamu hizmetlerinin 

sunumunun temel hedefleri hiç şüphesiz ki hizmetin yararlanıcısını mümkün olduğunca 

bekletmeden, mümkün olduğunca toplumun geneline yaygın, kamu kaynaklarının etkin 

kullanımı ve kaliteli sunulmasıdır. Toplumsal ihtiyacın devamlı olduğu ve kamu yararının 

yüksek olduğu acil yardım hizmetlerinde, hizmetin sürekli ve düzenli sürdürülmesi gerekir. 

Bu bağlamda önemli bir halk sağlığı hizmeti olan Acil Sağlık Hizmetleri (ASH); alanında 

uzmanlaşmış sağlık profesyonelleri tarafından ani gelişen hastalıklar, kazalar, ateşli silah 

yaralanmaları, delici kesici alet yaralanmaları gibi vakaların acil bakım ihtiyacını gidererek 

hastaların daha fazla zarar görmesini ya da ölümünü engellemek için gerekli olan tıbbi 

ekipman desteği ile hızlı müdahale ve hızlı karar vermeyi içeren bir disiplindir (Atilla, 2016).  

Başka bir deyişle; insanlar için acil sağlık bakımı gerektiren durumlarda, nakil süresince 

bireyin yaşamsal fonksiyonlarını sürdürmesine yardımcı olan ve mümkün olan en kısa sürede 

acil servislerine ulaşımını sağlayan önemli bir halk sağlığı hizmetidir 112 Acil hizmeti, 

vatandaşların hasta nakli sırasında hayati fonksiyonlarının yerine getirilmesine yardımcı olan 

ve kişinin canlılığını tehdit eden veya acil sağlık hizmeti gerektiren olaylarda en kısa sürede 

acil servis hizmetinin verilmesini sağlayan önemli bir halk sağlığı hizmetidir. Ambulans 

hizmetlerinden yararlanma ve hizmetten yararlanma oranı; bireyin yaşına, yaşanan kazanın 

türüne veya hastalığın önemine, sağlık sistemine erişim sürecine ve bireyin ekonomik 

durumuna ve sağlık sigortasına göre değişmektedir. Ambulans hizmetlerini kullanan kişiler 

genellikle akut hastalığı olan veya ağır yaralanan hastalardır ve bu hastalar acil servislerde 

uzun süre hastanede yatmaktadır. Türkiye'de ambulans hizmetlerinin sağlanmasındaki 

ilerleme 1980'lerin sonlarında başlamıştır. 1986 yılında Ankara, İstanbul ve İzmir'de hasta 

nakli şeklinde, 1994 yılında “112 Acil Yardım ve Kurtarma” adıyla temsil edilen “Hızır Acil 

Servisi” adı altında ambulans hizmetlerine başlandı. Bu tarihten itibaren ambulanslarda ilk 

kez bir uygulayıcı ekip göreve başlamıştır. Günümüzde acil yardım ambulansında ekipte en az 
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bir doktor, bir paramedik veya hizmet içi eğitimlerini Temel Modül (TM), Travma ve 

Resüsitasyon (TRK) Çocuklarda İleri Yaşam Desteği (ÇİLYAD) ve Erişkin İleri Yaşam 

Desteği (İLYAD) tamamlamış bir ATT’nin bulunması zorunludur (112 Acil Görev ve 

ÇalıĢma Y. Resmi Gazete:29002).. 

 

 

 

 

Acil Sağlık Hizmetleri sistemi, topluma yardım ve acil tıbbi bakım sağlamak amacıyla 

oluşturulmuş kapsamlı bir personel ağı, ekipman ve kaynaklardan oluşur. Bu hizmetler aynı 

zamanda acil sağlık hizmeti sağlayıcısının hızlı, etkin ve yüksek kalite güvencesi ile 

sunulmasını sağlamak anlamına gelmektedir. Acil yardım hizmetlerinde sürekliliğin anlamı, 7 

gün 24 saat hizmetin talep edildiğinde sağlanmasıdır. Acil yardım hizmetleri, coğrafi ya da 

iklim koşullarına bakılmaksızın, ihtiyacı olan herkese, yararlanıcının bulunduğu yerde, hızlı 

ve etkili bir şekilde sunulmaktadır. Bugün için kamu idarelerinin gücü, acil yardıma ihtiyacı 

olan bireye zamanında ulaşabilmesi ile değerlendirmektedir. Trafik yoğunluğunun aşılması 

için motosiklet ambulanslar, kış iklim koşullarının aşılması için paletli ambulanslar ve ulaşım 

sürelerinin azaltılması adına uçak ve helikopterlerden oluşan hava ambulansları son yıllarda 

sıkça kullanılmaktadır. Hızlı ve etkin bir şekilde sağlanan acil durum hizmetleri, vatandaşların 

devlete olan güven ve bağlılığını artırırken, aksi yönde yaşanan bir gelişme, kamu otoritesinin 
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vatandaş tarafından sorgulanmasına yol açmaktadır. Hizmetin etkili ve etkin sunumunda 

devamlılık sağlanamazsa, kamusal düzen olumsuz etkilenebilmekte, sosyal maliyet 

oluşabilmektedir(Özata ve ark. 2011).  

112 acil çağrı numarasının ücretsiz aranabilmesi  bazı  suistimallere de neden olabilmektedir. 

Bazı kötü niyetli yetişkinlerin ya da çocukların acil çağrı merkezini sürekli arayarak meşgul 

etmeleri veya tamir ettiği telefonu, SIM kartını takmadan denemek için acil numarayı arayan 

telefon tamircileri gibi toplumun değişik kesimleri tarafından yapılan suistimaller sık 

karşılaşılan durumlardır. Öyle ki 112 Acil Çağrı Numarası için bu suistimal durumlarının 

neden olduğu lüzumsuz aramaların oranı, %95’lere kadar çıkabilmekte, bu da hizmetin hem 

etkili hem de etkin sunumunu olumsuz etkilemektedir. Ambulans hizmetlerinin gereksiz yere 

kullanılması günümüz modern sağlık sisteminin önemli sorunlarından biridir. Bu durum acil 

servislerin iş yükünü artırmakta, ekonomik anlamda da ülke ekonomisini olumsuz yönde 

etkilemektedir (Yaylacı ve ark., 2013) Bugün için acil yardım hizmetlerinin sunumunda, acil 

çağrı hizmetlerinin suistimal edilmesi en önemli sorunlardan biri olarak görülmektedir. Acil 

çağrı hizmetlerinin kötüye kullanımı ikiye ayırmak mümkündür. Kasıtsız yani bilinçsiz ve 

kasıtlı yanlış aramalar. Kasıtsız aramalar grubunda yer alan ve acil olmayan durumlar için 

hizmetten yararlanma hakkı yokken hizmet talep edilmesi, kötüye kullanımın çok önemli bir 

bölümünü oluşturur. Bu aramalar, günlerdir devam eden karın ağrısı şikayeti gibi gerçekte 

acil durum tanımına uymayan bir durum için acil yardım talebinin istenmesi gibi durumları 

kapsar. Asıl amacı acil durumlarda acil sağlık hizmetine ihtiyaç duyan bireylere hizmet 

vermek olan bu birimlerin; sağlık durumu acil olmayan, birinci basamakta tedavi görebilecek 

veya ertelenebilecek hastalar tarafından kullanılması önemli bir sorundur. Acil sağlık 

hizmetlerinin bireyler tarafından acil olmayan sebeplerden dolayı gereksiz kullanımı küresel 

çapta bir problemdir (Aktaş, 2009; Özyaral, 2005). 

SONUÇ 

Hizmetin kötüye kullanımının önlenmesi için birçok ülkede idari ve cezai yaptırımlar 

uygulanmaktadır. Türkiye’de sadece asılsız ihbarlara idari yaptırım uygulanmaktadır. 

Hizmetin etkililiğini ve etkinliğini kaybetmesine bağlı gelişebilecek sosyal maliyetin 

engellenmesi ve bireysel hak kayıplarının önlenmesi için bilinçsiz kötüye kullanıma yönelikte 

teknik ve idari önlemlerin geliştirilmesi gerekmektedir. 
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ÖZET 

Günümüzde nano teknolojinin hızla gelişmesi nano malzemelerin kullanımında artışa neden 
olmuş ve bu durum gıda ambalaj sektöründe de yeni uygulamaları beraberinde getirmiştir. 
Değişen gıda endüstrisinin ihtiyaçlarını karşılamak için nano teknolojiye uyum sağlamak ve 
yeni yiyecek ve içecek paketleme yöntem ve teknolojileri kullanmak önemlidir. Nano boyutlu 
malzemelerde yüksek yüzey alanı ve gözeneklilik kaynaklı olarak malzemenin sahip olduğu 
fizikokimyasal, optik, antimikrobiyel, mekanik veya katalitik özellikler çok daha etkili hale 
gelmektedir. Bu özelliklerden gıda ve ambalaj endüstrilerinde nano teknolojik uygulamalar ile 
yararlanılmaktadır. Özellikle elektro lif çekim yöntemi ile üretilen nanolifli yüzeyler akıllı 
gıda ambalajlama çalışmalarında daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunun sebebi gıda 
güvenliğini ve raf ömrünü arttırmak için elektro lif çekim işlemi sırasında antimikrobiyel, 
antioksidan veya diğer biyoaktif malzemelerin nanoliflere kolayca entegre edilebilmesidir. 
Akıllı gıda ambalajı, müşterilere ambalaj içeriği ve değişimler hakkında bilgi verme 
becerisine sahip ambalajları ifade etmektedir. Bu tür ambalajlar, tüketici güvenliğini sağlamak 
için gıda kalitesiyle ilgili algılama, kaydetme, izleme, iletişim kurma veya gerekli bilgileri 
sağlama fonksiyonlarını yerine getirebilmektedir. Nanolif uygulamaları ile akıllı paketleme 
sistemleri için hızlı tepki, daha yüksek hassasiyet ve seçicilik sağlayan akıllı ambalajlar 
üretilebilmektedir. Elektro lif çekim yöntemi ile üretilen nanoliflerin çok çeşitli kullanım 
alanları olmasına rağmen yakın gelecekte en önemli kullanım alanlarından birinin akıllı gıda 
paketlemesi olacağı düşünülmektedir. Bu derlemede nanolifler kullanılarak yapılmış olan bazı 
akıllı gıda paketleme çalışmaları özetlenmiştir: 

Anahtar Kelimeler: Akıllı gıda paketleme, nanolifler, elektro lif çekimi 
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ABSTRACT 

Today, the rapid development of nano technology has led to an increase in the use of nano 
materials and this has brought new applications in the food packaging industry. It is important 
to adapt to nanotechnology and use new food and beverage packaging methods and 
technologies to meet the needs of the changing food industry. Due to the high surface area 
and high porosity; the physicochemical, optical, antimicrobial, mechanical or catalytic 
properties of the material become much more effective in nano sized form. These properties 
are utilized by nanotechnology applications in the food and packaging industries. Particularly, 
nanofiber surfaces produced by electrospinning method are more widely used in smart food 
packaging studies. This is because antimicrobial, antioxidant or other bioactive materials can 
be easily integrated into nanofibers during the electrospinning process to increase food safety 
and shelf life. Smart food packaging refers to packaging that has the ability to inform 
customers about packaging content and changes. Such packaging can perform the functions of 
sensing, recording, monitoring, communicating or providing necessary information about 
food quality to ensure consumer safety. With nanofiber applications, smart packaging that 
provides fast response, higher sensitivity and selectivity for smart packaging systems can be 
produced. Although nanofibers produced by electrospinning method have a wide range of 
uses, it is thought that one of the most important areas of use will be smart food packaging in 
the near future. In this review, some smart food packaging studies using nanofibers are 
summarized. 

Keywords: Smart food packaging, nanofibers, electrospinning. 

Giriş 

Nanoteknoloji, nano boyuttaki malzemeler üzerinde gerçekleştirilen, sistem ve cihazların 
geliştirilmesini araştıran bilim dalıdır (Kılınç, et al., 2021). Nano teknolojinin gelişmesi ile 
nano yapılı malzemeler birçok alanda kullanılmaya başlanmıştır. Bu alanlardan biride gıda 
ambalaj sektörüdür. Gıda ambalaj sektöründe çeşitli nanomalzemeler ve nanokompozitler 
kullanılarak farklı ambalaj tasarımları yapılmaktadır. Nanolifler ve/veya nanopartiküller 
kullanılarak nanokompozitler oluşturulmakta ve akıllı, aktif ve biyobozunur ambalajlar 
üretilebilmektedir. Tüketicinin farklı yaşam koşulları, gıda üreticilerini daha fonksiyonel 
ambalaj üretimine yöneltmiştir. Aktif ambalajlamada antimikrobiyel ve oksijen tutucu 
malzemeler, akıllı ambalajlamada nanosensörler, zaman-sıcaklık indikatörleri ve gaz 
dedektörleri gibi nanokompozit yapılar, biyobozunur ambalajlamada ise doğal, sentetik ve 
nanokompozit biyopolimerler kullanılarak yeni çalışmalar yapılmaktadır (Uyarcan, et al., 
2019).  

Akıllı Gıda Paketleme  

Akıllı paketleme, taşımadan depolanmaya kadar olan süreçte izleme, algılama, kaydetme, 
iletişim dahil olmak üzere bir veya daha fazla akıllı işleve sahip, gıda ürünlerinin güvenliğini, 
kalitesini ve raf ömrünü artıran ve ayrıca olası sorunlar hakkında tüketiciye veya üreticiye 
ürün hakkında bilgi veren bir sistemdir. Akıllı paketleme ile tüketiciler ürünlerde hangi 
bileşenlerin bulunduğu, ürünlerin tazeliği, ürünlerin nasıl saklanması ve kullanılması gerektiği 
gibi bilgilere sahip olabilmektedir. 
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Bazı akıllı etiketler ve çıkartmalar, görsel bilgi sağlayan yapıları sayesinde müşteri ile 
doğrudan iletişim kurabilecektir (Sundramoorthy., et al. 2018). Elektro lif çekim yöntemi ile 
üretilen nanolifler bu amaç için kullanılmaya başlanmıştır.  

Elektro lif çekim tekniği ile nano ölçekli lifler üretilebilmektedir. Bu yöntem basit, verimli ve 
maliyeti düşük bir yöntemdir. Elektro lif çekim yöntemi ile üretilen nanoliflerin akıllı 
paketlemede amacıyla uygulanmasına dair bir örnek Şekil 1’ de verilmiştir (Aman 
Mohammadi, et al., 2020). 

 

Şekil 1: Elektro lif çekim yöntemi ile üretilen nanolifli akıllı paketlemede uygulamasına ait 
bir örnek (Aman Mohammadi, et al., 2020) 

Akıllı paketlemede, tedarik zinciri sırasında bir ürünün gerçek zamanlı izlenmesini sağlamak 
için, sıcaklık, tazelik, bütünlük, sızıntı ve pH’ı izleyen göstergeler; veri taşıyıcı barkodlar ve 
çeşitli sensörler akıllı cihazlar olarak kullanılmaktadır (Aman Mohammadi, et al., 2020). Bu 
tür cihazları kullanılan paket malzemesine veya paketin içine eklemek mümkündür (Kılınç, et 
al., 2021).  

Akıllı Gıda Ambalajlamada Kullanılan Akıllı Cihazlar 

• Veri taşıyıcılar 

Barkodlar: Barkodlar, okuma hızları, hassasiyetleri ve işlevsel özellikleri nedeniyle 
yaygın kullanım alanı bulmuştur. 

Radyo frekans tanımlama etiketleri (RFID): Bu sistemde ürünlerin nereden geldiği, 
bileşenlerinin ne olduğu, işleme ve kullanım tarihi hakkında ayrıntılı bilgi sağlayarak 
tüketicilerin güvenli bir alışveriş yapmalarını sağlar. Bu sistem üründe gelişmiş bir 
izlenebilirlik sağlar, envanter ve stok yönetimini kolaylaştırır. Nakliye, depolama, 
pazarlama gibi aşamaları kolaylaştırır otomasyonu sağlar, hırsızlığa karşı bir önlem 
oluşturabilir ayrıca sahte ürünlerin tespitinde sağlayabilmektedir. Gerçek zamanlı bir 
bilgi akışı sağlar (Kasım M. U. ve Kasım R., 2019). RFID sistemleri iki ana 
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bileşenden oluşur. Birincisi kablosuz veri iletimini oluşturan aktarıcı veya etiket, 
ikincisi sorgulayıcı veya okuyucudur (Sundramoorthy., et al. 2018). 

• Sensörler : Sensörleri, cihazın yanıt verdiği fiziksel veya kimyasal bir özelliğin 
tespitinde veya ölçümünde sinyal sağlayan, enerjiyi veya maddeyi tespit eden veya 
ölçen cihazlar olarak tanımlamak mümkündür. Akıllı ambalajlamada kullanılan 
sensörler sayesinde ürünlerin tazeliği, mikrobiyolojik bir bozulmanın varlığı, oksijene 
bağlı acılaşma ya da tatta bozulmanın kontrolü ve saklama sıcaklıklarının takip 
edilmesi mümkündür. Gaz sensörleri, floresan bazlı gaz sensörleri ve biyosensörler 
yaygın olarak kullanılmaktadır.  

Gaz sensörleri: Pakette oluşabilecek gazın varlığını tespit etmek için kullanılır. 
Oksijen sensörleri, karbondioksit sensörleri, su buharı sensörü, etanol sensörü, metal 
oksit yarı iletken alan etkisi transistörleri, organik iletken polimerler ve piezoelektrik 
kristal sensörleri vb. içerir (Kasım M. U. ve Kasım R., 2019). Kraft Foods tarafından 
geliştirilen elektronik dil, gıda bozulduğunda açığa çıkan gazı nanosensörlerden 
oluşan gaza duyarlı sensör rengini değiştirerek gıdanın tazeliği ve olgunluğu hakkında 
bilgi verir (Kılınç, et al., 2021). 

Floresans bazlı sensörler: Bu tip sensörlerde içerisine fosforan veya floresan boyalar 
yerleştirilen polimer ambalaj malzemeleri kullanılır. 

Biosensörler: Biyosensörler, biyokimyasal veya biyolojik reaksiyonlarla ilgili bilgileri 
tespit edebilen, kaydedebilen ve aktarabilen kompakt analitik cihazlardır (Kasım M. 
U. ve Kasım R., 2019).  

• Göstergeler: Göstergeler, bir maddenin varlığını, konsantrasyonunu, iki veya daha 
fazla madde arasındaki reaksiyon derecesini, özellikle renkli olan karakteristik bir 
değişim yoluyla belirten maddeler olarak tanımlanabilir. Göstergeler tazelik 
göstergeleri, Zaman sıcaklık göstergeleri ve sızıntı (bütünlük) göstergeleri olarak 
sınıflandırılmaktadır.  

Tazelik göstergeleri: bu göstergeler doğrudan gıdanın kalitesi hakkında tüketiciye 
bilgi verir. Bunlar gaz değişiminin saptanması üzerine odaklanmaktadır. Tüketici 
tarafından okunması ve yorumlanması kolay olan renk değişimleri olarak gözlemlenir. 
Zeni Zelanda’da Jenkins grubu tarafından geliştirilen RipeSense sensörü tazelik 
göstergelerine bir örnek olabilir. RipeSense, başlangıçta tazeliği bozulmamış meyveler 
için kırmızı renktedir (Sundramoorthy., et al. 2018). 
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Şekil 2: Tazelik kontrolü amacıyla kullanılan bir sensör örneği (Sundramoorthy., et al. 
2018) 

Sızıntı göstergeleri: Pakette herhangi bir sızıntı olup olmadığı hakkında bilgi verir 
(Kasım M. U. ve Kasım R., 2019). Paket sızıntı yaparsa mikrobiyel büyüme 
gerçekleşir ve bu da pakette CO2

 oluşumuna neden olur. En kötü durumda, sızıntıya ve 
mikrobiyel büyümeye rağmen CO2

 konsantrasyonu yüksek kalacağı için sızıntı 
göstergeleri CO2

 yerine oksijen tespitine dayanmalıdır. Bu göstergeler ile bir gıda 
kabındaki çürüyen gıdalardan üretilen gazın toksik bileşenlerini kontrol etmek 
mümkündür. Kontrol önlemi olarak kimyasal ve enzimatik reaksiyonla indikatörde 
meydana gelen renk değişikliği izlenir. (Sundramoorthy., et al. 2018) 

 

Şekil 3: Pakette sızıntı varlığının tespiti ile ilgili bir çalışma örneği (Sundramoorthy., 
et al. 2018) 

Zaman-sıcaklık göstergeleri: Bu göstergeler paketteki içinde eşik sıcaklığın daha önce 
aşılıp aşılmadığı hakkında bilgi verir (Kasım M. U. ve Kasım R., 2019). Bu nano 
sensör göstergeleri, gıdanın güvenliğini izlemek ve kaydetmek için tasarlanmışlardır. 
Bunlara örnek olarak Timestrip tarafından geliştirilen altın nanopartiküllere dayalı 
göstergeler verilebilir. Bu göstergeler soğutulmuş gıdalar için kullanılmaktadır. Bu 
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sistem donma sıcaklığının üzerinde kırmızı görünmekte ancak olası bir donma 
meydana geldiğinde nanopartiküllerin toplanması nedeniyle kırmızı renk 
kaybolmaktadır (Kılınç, et al., 2021). 

 

Şekil 4: TimeStrip tarafından geliştirilen zaman-sıcaklık göstergesi (A) Yeni kontrol; 
(B) Zaman şeridi; (C) Monitör işareti; ve (D) Kontrol noktası (Sundramoorthy., et al. 
2018) 

 

Nanoliflerin Akıllı Gıda Paketlemede Kullanılması  

Nanoliflerin akıllı gıda paketlemede kullanılması amacıyla yapılmış olan çalışmalar Tablo 
1’de özetlenmiştir.  

Akıllı gıda ambalajlama ile ilgili yapılan bazı çalışmalar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.  
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Tablo 1. Akıllı gıda paketleme ile ilgili nanolif çalışmaları 

Kaynak  
Kullanılan 
bazı 
malzemeler 

Çalışmanın amacı Sonuç 

Pourjavah
er et al. 
2017 

Bakteriyel 
nanoselüloz 
Etanol, 
Hidroklorik 
asit,  

Kırmızı lahanadan ekstrakte 
edilen antosiyaninlerle katkılı 
bakteriyel selüloz (BC) 
nanoliflerine dayalı pH izleme 
için akıllı bir etiket geliştirmek 
ve karakterize etmek 

Elde edilen 
nanolifler gıda 
ambalajlarında 
görsel bir tazelik 
göstergesi olarak 
kullanılabilir. 

Moradi et 
al. 2019 

Bakteriyel 
nanoselüloz 
(BC) 

Antisiyonin açısından zengin 
olan siyah havucun bakteriyel 
selüloz nanofiber membrana 
dayalı pH’a duyarlı akıllı bir 
göstergenin hazırlanması 

Üretilen 
nanoliflerin balık 
paketlerinde 
kullanılmasıyla 
tüketici çıplak 
gözle balığın 
tazeliği hakkında 
fikir sahibi 
olmaktadır. 

Sobhan A. 
Etal.,2020 

Karbon tozu, 
selüloz 
nanolifi (CNF) 
gümüş 
nanopartikül,  

CNF, AC ve AgNP'lere dayalı 
akıllı gıda ambalaj filmi için 
antimikrobiyal ve iletken 
polimerik nanokompozit 
üretmek 

Selüloz nanolifi ve 
gümüş 
nanopartikülleri 
içeren kompozit 
film çok iyi 
antibakteriyel 
özellik 
göstermiştir. 

Guo, M., 
etal, 2020 

Mor tatlı 
patates özütü, 
mısır zeini, 
gallik asit,  

Gıda tazeliğini izlemek ve 
korunması için akıllı çift 
katmanlı lif matları üretmek 

Çok hassas renkli 
cevap elde edildi 
ve ürünün raf ömrü 
uzadı. 

Ezati, P., 
Etal. 2019 

Gökkuşağı 
alabalığı, 
patates 
nişastası, 
alizarin, 
sülfirik asit, 
borik asit,  

Nişasta selüloz ve doğal boya 
alizarin kullanılarak akıllı pH’a 
duyarlı gösterge üretmek 

İndikatör nanolifli 
yüzey balığın 
tazeliğini başarılı 
bir şekilde gösterdi. 
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TARTIŞMA VE SONUÇ 

Gıdalar çabuk bozulan bir maddelerdir. Gıdaya herhangi bir mikroorganizmanın girmesi 
halinde insanlarda zehirlenmeye hatta ölüme bile neden olabilmektedir. Bu yüzden gıda 
maddesinin her aşamada korunması son derece önemlidir (Kılınç, et al., 2021). Nanoliflerin 
de dahil edildiği akıllı ambalajlama ile ilgili çalışmalar ve bazı ticari ürünler göstermektedir ki 
nanolifler akıllı gıda paketlemede çok hassas olarak kullanılabilme potansiyeline sahiptir. 
Ancak akıllı gıda ambalajlarına olan ilgi son zamanlarda artmasına rağmen, akıllı 
ambalajlama Türkiye’de henüz yeteri kadar uygulama genişliğine sahip değildir. Bunun 
nedenleri, bu ambalajlama sistemlerinin üreticiler tarafından masraflı olarak görülmesi ve 
tüketiciler tarafından da yeteri kadar anlaşılmamasıdır (Akkemik, Y., & Güner, A. 2020). 
Teknolojinin hızla gelişmesi, seri üretimlerin artması ve bu konuda hem üretici hem de 
tüketicilerde farkındalık oluşması gibi sebeplerle yakın gelecekte ülkemizde de  nanolifli 
ambalajlar dahil akıllı ambalajlama tekniklerinin yaygın olarak kullanılabileceği 
öngörülmektedir (Kasım M. U. ve Kasım R., 2019). 
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ÖZET 

 Trafolardaki ana ısı üretim kaynağı bakır kaybıdır. Histerezis ve girdap akımları trafoda 
ısınmaya sebep olsa da bakır kaybı bu kayıplara göre çok yüksektir. Trafoda oluşan ısı doğru 
şekilde dağıtılmazsa, trafonun sıcaklığı sürekli olarak artacak, dolayısıyla da trafonun kâğıt ve 
sıvı izolasyon ortamında hasara neden olacaktır. Elektrik güç transformatörlerinde, 
transformatör ısısının yayılma hızını arttırmak için harici soğutma sistemi kullanılır. Bu 
sistemlerde oluşabilecek arızalar tüm trafo sistemini etkiler ve sargıların yanmasına sebep 
olabilir. 

Yağlı tip trafolarda yalıtım için yağla beraber mukavvalar da kullanılır. Mukavvalar trafo 
içerisinde yağa batırılmış halde bulunurlar. Mukavvalar belirli gerilim seviyesine kadar 
yalıtım sağlarken belli bir değerden sonra delinebilir. Katılardaki delinme olayı tek yönlüdür, 
bir başka deyişle delinmeden sonra katı yalıtkanlardaki bozulmuş kısım tamamıyla iletken 
hale gelir. Günümüzde katı yalıtkanların yaygın olarak kullanıldığı alanlar arasında polimerik 
izolasyonlu yeraltı yüksek gerilim kabloları ve trafolarda kullanılan yağ emdirilmiş 
mukavvalar bulunmaktadır. 

Elektrik taşıma şebekesinde kullanılan 400 kV'luk transformatör mukavvalarının bazılarında 
normal şartlar altında beklenilmeyen yüzeysel ve iç yapıda bozulmalar meydana geldiği 
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bilinmektedir. Mukavvalarda gözlemlenen bu bozulmaların hem yüzeyde hem de yüzey 
altında meydana gelen elektriksel boşalmalardan kaynaklandığı düşünülmektedir. Yüzey 
altındaki bu bozulmalar genellikle kendilerini yüzeyin kabarması şeklinde göstermektedirler. 

Bu çalışmada, trafoda katı yalıtkan olarak kullanılan mukavvaların yüzeysel iz oluşumları ve 
delinme davranışları incelenmiştir. Deneysel çalışmalar sırasında mukavvalar üzerinde çubuk-
düzlem elektrot sistemi sayesinde düzgün olmayan elektrik alan meydana getirilmiştir. Çubuk 
elektrodun uç noktası ile toprak olarak kullanılan düzlem elektrodun başlangıç noktası 
arasındaki mesafe sırasıyla 2 cm, 3 cm ve 4 cm olacak şekilde ayarlanıp deneyler yapılmıştır. 
Gerilim seviyesi sabit olacak şekilde sadece 5.4 kV VE 10.8 kV yüksek gerilim seviyelerinde 
deneyler yapılmıştır. Honeywell marka SS49E kodlu lineer Hall Effect Sensor mukavva 
yalıtkanın altına konularak manyetik alan değerleri okunmuştur. Ayrıca 10 kΩ değerindeki 
direnç üzerinden sızıntı akımları osiloskop yardımıyla kaydedilmiştir. 1 kHz frekans değerine 
kadar olan harmonik değerleri incelenmiştir. Ayrıca termal kamera yardımıyla yüzeydeki 
sıcaklık farkları incelenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Pressboard, Hall effect sensor, yüzeysel iz oluşumu, harmonikler, termal 
görüntü. 

ABSTRACT 

The main source of heat generation in transformers is copper loss. Although hysteresis and 
eddy currents cause heating in the transformer, the copper loss is very high compared to these 
losses. If the heat generated in the transformer is not distributed correctly, the temperature of 
the transformer will increase continuously, thus causing damage to the paper and liquid 
insulation environment of the transformer. In electrical power transformers, external cooling 
system is used to increase the rate of dissipation of transformer heat. Faults that may occur in 
these systems affect the entire transformer system and may cause the windings to burn.  

In oil-type transformers, pressboards are used together with oil for insulation. The pressboards 
are found in the transformer submerged in oil. While the pressboards provide insulation up to 
a certain voltage level, they can be pierced after a certain value. The breakdown situation in 
solids is unidirectional, in other words, after breakdown, the distorted part in solid insulators 
becomes completely conductive. Among the areas where solid insulators are widely used 
today are underground high voltage cables with polymeric insulation and oil-impregnated 
pressboards used in transformers. 

It is known that some of the 400kV transformer boards used in the electricity transmission 
network have unexpected surface and internal structure deterioration under normal conditions. 
It is thought that these deteriorations observed in pressboard are caused by electrical 
discharges that occur both on the surface and under the surface. These surface deteriorations 
usually show themselves as surface tracking. 

In this study, breakdown beaviour and surface tracking of pressboards used as solid insulator 
in transformer were investigated. During the experimental studies, a non-uniform electric 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES-III

September 23-25, 2022 398 Ankara Turkey



  

field was created on the pressboard thanks to the rod-plane electrode system. The distance 
between the tip point of the rod electrode and the starting point of the plane electrode used as 
the ground was adjusted to be 2 cm, 3 cm and 4 cm, respectively, and the experiments were 
carried out. Experiments were carried out at only 5.4 kV and 10.8 kV high voltage levels, 
with the voltage level being constant. Honeywell brand SS49E coded linear Hall Effect 
Sensor was placed under the pressboard insulator and magnetic field values were read. In 
addition, leakage currents over a 10 kΩ resistor were recorded with the help of an 
oscilloscope. Harmonic values up to 1 kHz frequency value were examined. In addition, the 
temperature differences on the surface were examined with the help of a thermal camera. 

Keywords: Pressboard, Hall effect sensor, surface tracking formation, harmonics, thermal 
image. 

INTRODUCTION 

A transformer is an electrical machine that has no moving parts and is used to convert the 
level of voltage in A.C systems through magnetic induction without changing the frequency. 
Transformers are generally used in energy transmission and distribution. During the 
transmission of electrical energy from the power plants to the usage areas, power loss and 
voltage drop occur in the form of heat on the lines. To minimize this situation, the power must 
be kept constant and the voltage increased. This means reducing the current. Thus, the cross-
sections of the conductors used in the lines are reduced, the losses are reduced and the 
conductor cost and thus the transmission costs are reduced. 

Generally, transformers are used to step up or step down voltage or current in an electrical 
circuit. In electronics, it is mainly used to combine amplifiers in different circuits, converting 
direct current waves to a higher value alternating current and transmitting only certain 
frequencies. It is used for isolation and sometimes in combination with capacitances and 
resistors. In electric current transmission, it is mainly used to raise or lower voltage. Special 
transformers are used in measuring instruments [1]. 

Heat is released due to losses in transformers and this heat must be thrown out with cooling 
systems. The main source of heat generation in transformers is copper loss. Although 
hysteresis and eddy currents cause heating in the transformer, the copper loss is very high 
compared to these losses. If the heat generated in the transformer is not distributed correctly, 
the temperature of the transformer will increase continuously, thus causing damage to the 
paper and liquid insulation environment of the transformer. In electrical power transformers, 
external cooling system is used to increase the rate of dissipation of transformer heat. Faults 
that may occur in these systems affect the entire transformer system and may cause the 
windings to burn. There are different cooling methods for transformers. Cooling methods vary 
according to changing conditions such as the different size, design and place of use of the 
transformer. In general, there are two types of cooling systems, namely Dry Type and Oily 
Type. There are 2 types of cooling methods in dry-type transformers: natural air and forced 
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air. In addition, the number of cooling systems in oil-immersed transformers is higher than the 
dry type and the systems are more complex. 

In oil-type transformers, pressboards are used together with oil for insulation. The pressboards 
are found in the transformer submerged in oil. While pressboards provide insulation up to a 
certain voltage level, they can be breakdown after a certain value [2,3]. The fully discharge 
status in solids is non-repairable, in other words, after breakdown, the distorted part in solid 
insulators becomes completely conductive. Among the areas where solid insulators are widely 
used today are underground high voltage cables with polymeric insulation and oil-
impregnated pressboards used in transformers. 

Partial discharges occurring on the transformer pressboards insulator surface provide 
important information in the life tests of this insulator. As a result of testing the cellulosic 
pressboards insulators with different voltage types in the laboratory environment, any possible 
production defect or damage can be prevented. The dielectric losses observed in the 
pressboards insulator are eliminated and the insulating material with the best performance is 
selected. Thus, the quality and sustainable operation of this equipment is ensured by using a 
more durable pressboards insulator inside the transformer. These tests have been made by 
many researchers and partial discharge behavior of the material has been tried to be revealed. 

Chunxu Qin, et al. examined the difference in discharge stress between bubbly and non-
bubble oils [4]. Bubble movement is the key factor for degradation. In oil-impregnated 
pressboard, the discharge occurs in the form of lightning under direct voltage, while it is in 
the form of discharge under alternating voltage. Bubbles play a very important role in the 
breakdown of dielectrics. For oil-impregnated pressboard, the reduction in discharge voltage 
under direct voltage stres is greater than under alternating voltage. The main discharge form is 
lightning at direct voltage. This information is determined by the direct voltage and 
alternating voltage discharge mechanisms. The discharge is the only direct voltage discharge 
that cannot destroy the paper insulation in the oil, but can change the morphology of the water 
in the oil and cause the cutoff voltage to increase. Meanwhile, discharge in alternating voltage 
is a large number of high-intensity discharges, which can seriously destroy the pressboard and 
oil, and the cumulative effect of fibrinogen degradation products will reduce the breakdown 
voltage. 

In the study of F. Pratomosiwi et al., dielectric properties, including dissipation factor and 
direct current resistance, are widely used as diagnostic parameters of the insulation system 
[5]. In measuring the dielectric properties according to IEC 60093 and IEC 60250, the detail 
of the corner curvature of the cylindrical electrode is not fully explained. The influence of the 
shape of the electrode curvature on the electric field distribution, the propagation factor of the 
oil-immersed pressboard, and the direct current resistance should be as low as possible when 
measuring. This study focused on the comparative study of electric field distribution for three 
electrode configurations. The electric field strength was calculated using the finite element 
method. Then, the simulation results are deepened by laboratory experiment, partial discharge 
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initial voltage and partial discharge model. In their experiment, the dielectric interface 
configurations consist of oil-immersed pressboards under test in oil into a test chamber. The 
pressboard samples were placed on a grounded plane under the cylindrical electrode with 
three types of corner shapes. The electrodes used were sharp-edged electrodes and radius 3 
mm and 5 mm rounded corners. Solid dielectric, 2mm and 4mm thick, oil-immersed 
transformer plate type B 3.1A under mineral oil powered by Nynas Nytro 4000x. The test 
experiment was set up according to the partial discharge initial voltage test procedure 
performed in accordance with IEC 60270 and IEC 61294. 

The study by F. Schober et al. examines the effect of fiber density on pressboards [6]. In high 
voltage direct current insulation systems; The conductivity of the pressboards and oil used as 
insulation material are the relevant material parameters that determine the area distribution. 
Pressboards conductivity depends on various parameters that can be categorized as service 
parameters (eg energizing time, water content, impregnation liquid) and parameters during 
pressboards preparation (e.g. pressboard density). Measurements of pressboards of different 
densities are performed using a step response measurement in the time domain. First, the 
materials are impregnated with gas. It has been found that the electrical conductivity increases 
with an increase in the pressboards density. This is because gas has a much lower 
conductivity than pressboards, and therefore a greater number of fibers per volume results in a 
higher conductivity than a smaller fiber number. Subsequently, pressboards of different 
densities are impregnated under vacuum with two types of mineral oil (a low conductive oil 
and a highly conductive oil). For low conductivity oil, fiber density has little effect because 
the conductivities and electric field stresses are similar for both pressboards fibers and oil. By 
being impregnated with highly conductive oil, the pressboards has a much higher conductivity 
than the pressboards fibers surrounding the pores, and therefore the conductivity of the oil-
impregnated pressboards is again dependent on the pressboards density. In this case, the low 
density pressboards has a higher conductivity than a high-density pressboards, corresponding 
to the different fiber volume and oil volume. The density of the pressboards can be changed 
during manufacture and the designer can decide what pressure conductivity and what oil 
conductivity oil will be used in a given high voltage direct voltage apparatus leading to the 
desired conductivity values for the oil impregnation system. 

The aim of the study by Yuan Li et al. is to examine the effects of the pollution accumulated 
between the electrodes on the partial discharge [7]. In a constant electric field, the oil-
impregnated pressboard in a high-voltage direct current transformer cannot withstand the high 
electric field, and its fibers are separated, which triggers the formation of bridges. How and in 
what way partial discharge occurs in which types of bridges has been examined. As a result, 
when a positive direct current voltage is applied to the needle-plane electrode system of the 
oil-impregnated paper insulator, a fiber bridge can be observed between the electrodes. The 
bridge begins to form from the pressboard surface and varies with the distance between the 
electrodes. Further analysis shows that the electric field and temperature are the two main 
factors that will affect the generation of the bridge. The fiber bridge reduces the partial 
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discharge initial voltage. Among these three types of bridges, the effect of the triangular 
bridge is strongest, while the adjacent rectangular bridge has the weakest effect. More partial 
discharges result in less discharge energy for each partial discharge pulse. Strong partial 
discharges usually occur at the end of an intense partial discharge period, after which the 
partial discharge amplitude decreases between the infrequent partial discharge period. 

The study by Dejan B. Jovanovic et al. made a comparison between the results obtained using 
different calculation methods, simulations and experimental results for different grounding 
electrodes of the same size and specification [8]. By applying known numerical procedures, 
software packages and experimental methods, different geometry grounding systems realized 
in practice are analyzed. The results obtained by simplification are compared with the results 
obtained using the basic engineering equations used in the design of earthing systems in order 
of validation and possible improvements. Based on the results, it can be concluded that there 
is a significant difference between the resistance values of the grid and the values of the rod 
electrodes of the same size, obtained by the standard engineering equations and obtained by 
the method and experimental methods described earlier. Based on this, it can be concluded 
that in practice, the same characteristics of the potential distribution and similar resistance 
values can be achieved with lower material consumption. It is more expensive than the 
grounding system, on the other hand, designed according to calculations according to basic 
formulas, than the grounding system designed in accordance with other calculation methods 
that may results. 

The aim of the study by N. A. Azrin et al. is to examine the solid insulation of the 
transformer, especially the oil-impregnated pressboard paper, as the most important insulation 
materials that determine the transformer life [9]. In their study, the PD properties of oil-
impregnated Normal Pressboard (NP) and Kenaf/polypropylene board (KPP) were measured. 
Partial Discharge (PD) measurement was performed under a constant voltage of 10 kVrms 
over a six hour aging period. PD patterns were recorded and both pressboard surface 
morphologies were observed before and after KB tests with scanning electron microscopy 
(SEM) and optical microscope. The results proved that KPP outperformed in resisting PD 
events, resulting in a much lower degradation compared to normal pressboard. 

The study by Viet-Hung Dang et al. is related to the comparison of partial discharge (PD) 
properties initiated in pressboard / mineral oil and pressboard / vegetable oil insulation 
systems [10]. It mainly compares the number of N with respect to the average (the number of 
peaks the current makes above its average value) and the voltage of the discharge vs. the 
maximum discharge loads. Results are discussed by pressboard thickness and oil type. A 
significant difference was observed in N and maximum load values for both mineral and 
vegetable oils at a given voltage and 4 mm thick pressboard, while 2 mm N and maximum 
load values were much higher. Concerns also move the phase discharge activity to the far left 
(i.e., towards the lower phases) when the voltage is increased. This indicates that the effect of 
electric field and capacitive effects decreases as the thickness increases. Concerns also move 
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the phase discharge activity to the far left (i.e., towards the lower phases) when the voltage is 
increased. 

Although overheating, gas bubbles and increase in humidity are among the factors that affect 
the breakdown of transformer pressboard, fiber structure, electrode shape and distance 
between the electrodes also affect the breakdown of these solid insulators [11,12]. This paper 
aims to determine the parameters that affect the beginning and development of the event by 
realizing the deterioration of the pressboard used in the transformer insulation mentioned 
above under laboratory conditions in a short period of time. During the experimental studies, 
a non-uniform electric field was created on the pressboard. Partial discharges were created on 
the pressboardsurface by using rod-plane electrode arrangment.  The output current and 
magnetic flux density during these discharges were investigated. Honeywell brand SS49E 
coded linear Hall Effect Sensor was placed under the pressboard insulator and magnetic field 
values were read. In addition, leakage currents over a 10 kΩ resistor were recorded with the 
help of an oscilloscope. Harmonic values up to 1 kHz frequency value which shows the PD 
behaviour of an insulator [13] were examined. In addition, the temperature differences on the 
surface were examined with the help of a thermal camera. 

MATERIAL AND METHOD 

Establishing The Experiment Setup  

In order to monitor the partial discharges occurring in the transformer pressboard insulator, a 
high voltage measurement test setup was prepared in the laboratory environment. By 
adjusting the voltage obtained from the network at the desired level between 0-220V, a variac 
or can be called autotransformer was used to feed the primary winding of the transformer. In 
order to get high voltage levels a voltage transformer was also used in the experiment with 
220V/40kV turn ratio 1.5 kVA power and working at 50 Hz frequency. A pre resistor is also 
used at the high voltage output of the secondary winding of transformer. The purpose here is 
to limit the high current flowing during discharge. The high current during the discharge may 
be damaging to the transformer windings and measurement devices. Also, it can cause wrong 
measuremet and reading from the devices by creating high electromagnetic interference. 
Pressboards with 2.5 mm thickness and 10 cmx10 cm dimension are used. 3cmx10cm copper 
plane electrode and rod electrode with 10 cm length and 6 mm diameter were used. The plane 
electrode was connected to the ground terminal. The rod electrode was connected to the high 
voltage terminal. By using these electrodes a non-uniform electric field was ensured by rod-
plane electrode configuration. A 10 kΩ was connected between the secondary side of the 
transformer and the ground, and it was used to measure and record the current signals at the 
input of the transformer. Honeywell brand SS49E linear hall effect sensor was used to 
measure the magnetic field formed between the electrodes. Fluke 190-504 Scopemeter with 
500 MHz bandwidth and 5 GS/s sampling rate is used for reading both current and magnetic 
flux density values during the experiments. Scopemeter data was transferred to the computer 
unit with Flukeview 5.4 software. Also, Fluke brand Tis40 thermal camera was used to 
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monitor the increasing heat effect of the partial discharges formed between the electrodes on 
the pressboard. Thermal camera images were transferred to the computer unit with Fluke 
Smartview 4.3 software. The schematic representation of the experimental setup is shown in 
Figure 1. 

 
Figure 1. Schematic Representation Of The Experimental Setup 

Experimental Procedure 

After the experimental setup was set up, the gap between the electrodes was adjusted and 
voltage was applied. After the voltage was increased to the desired level by means of variac 
and waited for a certain time, the leakage currents over the 10 kΩ resistor were recorded with 
the help of oscilloscope. Then, the values measured on the oscilloscope were transferred to 
the computer. Then, the high voltage electrode was changed and the processes were repeated. 

The gap between the electrodes was set to 2 cm, 3 cm and 4 cm, respectively. Too much 
disruptive interference was observed in the shorter gap than 2 cm. Peak points causing partial 
discharge could not be detected at longer gaps than 4 cm. The voltage levels at which the best 
measurement was taken were determined as 5,4 kV and 10,8 kV. Values are recorded for 
these voltage levels. During partial discharge, 20-period current signals and harmonics in the 
first 1000 Hz were recorded at all applied voltage levels and gaps. Then, the voltage levels 
were gradually increased until the pressboards were totaly breakdown. Thermal camera 
images were recorded at the moment of complete breakdown. The magnetic flux values are 
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measured by the help of Hall effect sensor as Gauss. On the every current waveform one 
value was selected in order to count peak numbers. 

 
Figure 2. Partial Discharge Test Setup 

 

Figure 3. Magnetic Field Sensor and Electrode Configuration 
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RESULTS and DISCUSSIONS 

During partial discharge, 20-period current signals and leakage currents and harmonics in the 
first 1000 Hz are displayed at all applied voltage levels and electrode gaps. Then, the voltage 
levels were gradually increased until the pressboard were fully breakdown. Thermal camera 
images were recorded at the moment of complete breakdown. At the same time, the 
disharcged pressboards were photographed and recorded.  

The leakage currents and harmonic graphs measured at 4 cm electrode gap in rod-plane 
electrode arrangement under voltage levels of 5.4 kV and 10.8 kV are given in Figure 4 and 
Figure 5, respectively. 

 
Figure 4. Leakage Current and Harmonic Values Measured under 5.4 kV Voltage Level at 4 

cm Electrode Gap 

 
Figure 5. Leakage Current and Harmonic Values Measured under 10.8 kV Voltage Level at 4 

cm Electrode Gap 

 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES-III

September 23-25, 2022 406 Ankara Turkey



  

When the voltage level is doubled, more PD is seen in the current signals and the amplitude of 
the harmonics increases. It is clearly seen from Figures 4 and 5 that the second harmonic 
value increases especially under 10.8 kV voltage. The leakage currents and harmonic graphs 
measured at 3 cm electrode gap in rod-plane electrode arrangement under voltage levels of 5.4 
kV and 10.8 kV are given in Figure 6 and Figure 7, respectively. 

 
Figure 6. Leakage Current and Harmonic Values Measured under 5.4 kV Voltage Level at 3 

cm Electrode Gap 

 

Figure 7. Leakage Current and Harmonic Values Measured under 10.8 kV Voltage Level at 3 
cm Electrode Gap 

When the gap between the electrodes decreased, the leakage current and harmonic values 
increased significantly. At the same time, it is clearly seen in Figures 6 and 7 that the number 
of disturbance points, which are PD indicators, has increased. The leakage currents and 
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harmonic graphs measured at 2 cm electrode gap in rod-plane electrode arrangement under 
voltage levels of 5.4 kV and 10.8 kV are given in Figure 8 and Figure 9, respectively.  

 
Figure 8. Leakage Current and Harmonic Values Measured under 5.4 kV Voltage Level at 2 

cm Electrode Gap 

 

Figure 9. Leakage Current and Harmonic Values Measured under 10.8 kV Voltage Level at 2 
cm Electrode Gap 

In the leakage current waveform, the maximum peaks are seen at 2 cm electrode gap. At this 
gap, the 9th, 13th and 15th harmonic values have increased clearly in the graph. The peak 
numbers in the current wave, the numerical values of the highest harmonic and the magnetic 
flux density for all situations are shown in Table 1.   
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Table 1. Critical Values for All Situations of Experiments 

 

As can be clearly seen from Table 1, the 2nd harmonic is dominant at the low voltage level. 
When the voltage level is increased to 10.8 kV, the 19th harmonic at 3 cm and 4 cm electrode 
gaps and the 15th harmonic at 2 cm electrode gap is more dominant than the other harmonics. 
The decrease in the voltage level caused a decrease in the number of peaks in the leakage 
current waveform. The peak numbers increased approximately 2 times, similar to the increase 
rate of the voltage. When the voltage level and the gap between the electrodes increased, 
serious increases occurred in the magnetic flux densities measured with the help of the sensor. 
The highest increase was observed at 3 cm electrode gap. In addition, the pressboard was 
breakdowned at a voltage level of 15.66 kV at a 2 cm electrode gap. The breakdown voltages 
were measured as 19.98 kV and 24.66 kV for 3 cm and 4 cm gaps, respectively. The images 
of the thermal state on the pressboard surface at 2 cm electrode gap are given in Figure 10. 

 
Figure 10. Surface Condition and Thermal Image of Pressboard at 2 cm Electrode Gap 

 
Electrode 
Gap (cm) 

 
Voltage  

(kV) 

 
Peak 

Number 

Harmonic Frequency 
with The Highest 

Current 
(Hz) 

Current Value 

(mA) 

Magnetic Flux 
Density  
(Gauss) 

2 10.8 1380 100 0.0745 92.57 

3 10.8 638 100 0.0458 77.14 

4 10.8 311 100 0.0244 51.71 

2 5.4 530 750 0.0117 20.57 

3 5.4 337 950 0.0116 12.57 

4 5.4 105 950 0.0121 9.71 
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In the arrangement with a 2 cm gap between the rod electrode and the plane electrode, the 
voltage level was increased until the breakdown occurred. The voltage increase with a rate of 
1 kV per 4 seconds. When the voltage was 15.66 kV, breakdown occurred. Meanwhile, the 
temperature value was measured as 59.9 °C. The surface condition and thermal camera 
images when the pressboard is fully discharged at 3 cm and 4 cm electrode gaps are given in 
Figures 11 and 12, respectively. 

 
Figure 11. Surface Condition and Thermal Image of Pressboard at 3 cm Electrode Gap 

 
Figure 12. Surface Condition and Thermal Image of Pressboard at 4 cm Electrode Gap 

As the gap between the electrodes increases, a higher temperature is expected due to more 
thermal energy on the pressboard surface. However, in the experimental study, the highest 
temperature was measured as 69°C at the 3 cm electrode gap, which is the middle distance. At 
4 cm electrode gap, this value decreased to 40.3 °C. If the black carbon trace seen after the 
breakdown is vertical and longitudinal, high temperature differences are seen. If this pattern is 
circular with a high diameter, low temperatures are observed. 
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CONCLUSION  

In this study, breakdown beaviour and surface tracking of pressboards used as solid insulator 
in transformer were investigated. During the experimental studies, a non-uniform electric 
field was created on the pressboard thanks to the rod-plane electrode system. The distance 
between the tip point of the rod electrode and the starting point of the plane electrode used as 
the ground was adjusted to be 2 cm, 3 cm and 4 cm, respectively, and the experiments were 
carried out. Experiments were carried out at only 5.4 kV and 10.8 kV high voltage levels, 
with the voltage level being constant. The leakage currents and harmonic results we measured 
in this study show us that; As the gap between the electrodes increased, the leakage current 
values decreased due to the decrease in the electrical field. However, when the gap between 
the electrodes is the same, as the voltage increases, the electric field will increase, so the 
leakage current and harmonics increase, and the pressboard breakdown at higher voltage 
levels. Thermal camera results show us that the temperature of the pressboard change with the 
carbonized circle radius. The higher radius is the lower temperature is. Magnetic flux density 
decreased when the electrode gap increased. But during the voltage level increment the 
magnetic flux density increased. 
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ÖZET 
Bu çalışmada; Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Fen Bilimleri sorularının, Yenilenmiş Bloom 
Taksonomisi (YBT)’nin Bilişsel Süreç Boyutu’na ve TIMSS Bilişsel Alan Kodlama Şemasına 
göre sınıflandırılması amaçlanmış olup nitel araştırma yöntemi olan doküman analizi yöntemi 
kullanılmıştır.  

LGS, ülkemizde 8.sınıf öğrencilerinin nitelikli liselere yerleştirilmesi amacıyla sayısal ve 
sözel olmak üzere iki oturumda gerçekleştirilen bir sınavdır. Öğrencilere sayısal alanda Fen 
Bilimleri ve Matematik, sözel alanda Türkçe, İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük, İngilizce, Din 
Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden sorular yöneltilmektedir. 

TIMSS, Uluslararası Eğitim Başarısını Değerlendirme Birliği (IEA) tarafından yürütülen 
uluslararası bir sınavdır. Katılımcı ülkelerin, fen ve matematik başarılarını tespit etmek 
amacıyla, 4 ve 8.sınıf öğrencilerine 4 yılda bir olarak uygulanmaktadır. IEA, testlerin 
geliştirilmesinde öğrenme becerilerinin sınıflandırabileceği Bilişsel Alan Kodlama Şeması’nı 
geliştirmiştir. TIMSS Bilişsel Alan Kodlama Şeması’na göre Fen Öğrenme Alanları bilgi, 
uygulama ve akıl yürütme şeklinde sınıflandırılmaktadır. 

YBT’nin bilişsel süreç boyutunda hatırlama, anlama, uygulama, analiz etme, değerlendirme 
ve yaratma olmak üzere altı basamak bulunmaktadır. YBT’ye göre; hatırlama, anlama, 
uygulama basamakları alt düzey bilişsel alana karşılık gelirken, analiz etme, değerlendirme ve 
yaratma basamakları üst düzey bilişsel alana dâhil edilmektedir. 

Bu çalışmada, 2018 LGS’de 20, 2019 LGS’de 20 olmak üzere öğrencilere yöneltilen 40 Fen 
Bilimleri sorusu incelenmiş, YBT ’ye göre sınıflandırılmıştır.  Bu araştırmada, 2018 LGS’de 
sorulan Fen Bilimleri sorularının %85’i alt düzey bilişsel alana, %15’i üst düzey bilişsel alana 
dâhil olduğu belirlenmiştir. Ayrıca 2019 LGS Fen Bilimleri sorularının %85’i alt düzey 
bilişsel alan, %15’i ise üst düzey bilişsel alan sorusu olarak değerlendirilmiştir. 

2018, 2019 LGS Fen Bilimleri soruları TIMSS Bilişsel Alan Kodlama Şemasına göre 
incelendiğinde ise; 2018 yılına ait soruların %60’ı bilgi, %25’i uygulama, %15’i ise akıl 
yürütme basamağındadır. 2019 yılında LGS Fen Bilimleri sınavında isebilgi basamağından 
%55, uygulama basamağından %30, akıl yürütme basamağından %15 oranında soru 
sorulduğu tespit edilmiştir. 
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Anahtar Kelimeler: TIMSS, LGS, Yenilenmiş Bloom Taksonomisi, Alt Düzey Bilişsel 
Alan, Üst Düzey Bilişsel Alan, Bilişsel Alan Kodlama Şeması. 

ABSTRACT 
In this study; it was aimed to classify the High School System (LGS) Science questions 
according to the Cognitive Process Dimension of the Revised Bloom Taxonomy (YBT) and 
TIMSS Cognitive Field Coding Scheme, and the document analysis method, which is a 
qualitative research method, was used. 

LGS is an exam held in two sessions, numerical and verbal, in order to place 8th grade 
students in qualified high schools in our country. Students are asked questions from Science 
and Mathematics courses in the numerical area, Turkish in the verbal area, History of Turkish 
Revolution and Ataturk's Principles, English, Religious Culture courses. 

TIMSS is an international test run by the International Association for the Assessment of 
Educational Achievement (IEA). It is applied every 4 years to 4th and 8th grade students in 
order to determine the science and mathematics achievements of the participating countries. 
The IEA has developed the Cognitive Field Coding Chart, by which learning skills can be 
classified in the development of tests. According to TIMSS Cognitive Field Coding Scheme, 
Science Learning Fields are classified as knowledge, practice and reasoning. 

There are six steps in the cognitive process dimension of YBT: remembering, understanding, 
applying, analysing, evaluating and creating. According to YBT; remembering, 
understanding, applying steps correspond to low-level cognitive domain, while analyzing, 
evaluating and creating steps are included in high-level cognitive domain. 

In this study, 40 Science questions asked to students, 20 in 2018 LGS and 20 in 2019 LGS, 
were examined and classified according to YBT. In this study, it was determined that 85% of 
the Science questions asked in 2018 LGS were included in the low-level cognitive domain 
and 15% in the high-level cognitive domain. In addition, 85% of the 2019 LGS Science 
questions were evaluated as low-level cognitive domain questions and 15% as high-level 
cognitive domain questions. 

2018, 2019 LGS Science questions were examined according to the TIMSS Cognitive Field 
Coding Scheme, and as a result, it was determined that 60% of the 2018 questions were at the 
knowledge level, 25% at the application level, and 15% at the reasoning level. In 2019, it was 
determined that 55% of the questions were asked from the knowledge level, 30% from the 
practice level, and 15% from the reasoning level in the LGS Science exam. 

Keywords: TIMSS, LGS, Revised Bloom Taxonomy, High-level cognitive domain, Low-
level cognitive domain, Cognitive Field Coding Scheme. 

GİRİŞ 
Eğitim kişilerin davranışlarında istendik değişiklik getirme süreci olarak tanımlanmaktadır 
(Ertürk, 1972).  Devletlerin ekonomik olarak kalkınması ve kaynaklarının verimli bir şekilde 
kullanılabilmesi için nitelikli eğitimli insan gücüne ihtiyaç vardır. Nitelikli insan gücü ise 
ancak eğitimle ortaya çıkabilir (Ergün, 2011). Öğretim, öğrenme olayının gerçekleşmesi için 
yapılan sistematik planlamadır (Demirel, 2015). Eğitim ve öğretimin en önemli unsurlarından 
birisi ölçme ve değerlendirmedir (Turgut, 1990). 

Ülkemizde ortaöğretime geçiş sınavları 1955 yılında yapılmaya başlanmıştır. Ortaoöğretime 
geçişte sınav yapılmasının nedeni nitelikli okullara başvuru sayısının yüksek olmasıdır. 
Yıllara göre ortaöğretime geçiş sınavlarında yenilikler, düzenlemeler olmuştur. 1998-2003 
yılları arasında ortaöğretime geçiş için Liselere Giriş Sınavı (LGS), 2004-2007 yılları arasında 
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Ortaöğretim Kurumları Seçme ve Yerleştirme Sınavı (OKS), 2008-2013 yılları arasında 
Seviye Belirleme Sınavı (SBS), 2013-2017 yılları arasında Temel Öğretime Geçiş Sınavı 
(TEOG), 2018 yılından itibarense Liselere Geçiş Sistemi (LGS) uygulanmaktadır (Atılgan, 
2018). 

Liselere Geçiş Sistemi’nde ortaöğretim kurumlarından nitelikli olanlar belirlenerek, diğer 
liselere adrese dayalı şekilde öğrenci yerleştirmesi yapılacağı duyurulmuştur (MEB, 2018a). 
Nitelikli okulların sayısı belirlendiğinde öğrencilerin yalnız %10’luk kısmı için merkezi sınav 
yapılacağı belli olmuş ve diğer %90’ı adrese dayalı olarak okullara yerleştirileceği Milli 
Eğitim Bakanlığı tarafından kararlaştırılmıştır (Atılgan, 2018). 

LGS 8. Sınıf müfredatında yer alan kazanımlardan oluşan bir sınavdır. Öğrencilerin yanlış 
yaptığı soru sayısının üçte biri kadar, doğru cevap sayısından düşülmektedir.  LGS, sayısal ve 
sözel olmak üzere iki oturumda gerçekleştirilmektedir. Sayısal oturumda, Fen Bilimleri ve 
Matematik, sözel oturumda Türkçe, İngilizce, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve 
Ahlak Bilgisi testleri bulunmaktadır (Çepni, 2019). Öğrencilerin her derse ait standart puanı, o 
derse ait ortalama ve standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonucunda elde 
edilir. Alt testler için hesaplanan standart puanla, belirlenen katsayılar çapılarak her testin 
ağırlık standart puanları bulunur (MEB, 2018a).  

Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS), uluslararası olarak 4 ve 8. 
Sınıf öğrencilerinin Fen Bilimleri ve Matematik başarılarını 4 yıllık periyotlarla ölçen bir 
sınavdır. TIMSS ilk kez 1995 yılında uygulanmış ve Türkiye bu ilk uygulamaya 
katılmamıştır. Ülkemiz 1999 yılında 8. Sınıf düzeyinde katılırken, 2003 yılında uygulamaya 
dâhil olmamıştır. 2007 yılında yalnız 8. Sınıflar düzeyinde katılım sağlarken; 2011, 2015 ve 
2019 yıllarında 4 ve 8. Sınıf düzeyinde katılım sağlanmıştır (Çepni, 2019). 

TIMSS, katılımcı ülkelere eğitim durumlarını değerlendirme ve politikalarını değiştirip 
sınama olanağı sunar (Karamustafaoğlu&Sontay, 2012). Katılımcı ülkelerin; coğrafi konumu, 
ekonomik düzeyleri, nüfus yoğunlukları vs. değişkenlik göstermesi doğal laboratuvar ortamı 
oluşmasına zemin hazırlamıştır (Oral&McGivey, 2011).  

TIMSS; bilişsel alan ve öğrenme alanı olmak iki boyuttan oluşmaktadır. TIMSS bilişsel alan 
kodlama şeması incelendiğinde Bloom’un taksonomisinden izler görünmektedir (Delil, 2006). 
TIMSS bilişsel alanları; bilgi, uygulama ve akıl yürütmedir. Her bilişsel alanın alt boyutları 
bulunmaktadır (Mullis&Martin, 2013). 

Bloom önderliğinde bir grup eğitimci, 1948-1956 yılları arasında çalışarak; yaygın olarak 
kullanılan bilişsel alan sınıflandırması ortaya çıkarmışlardır. Günümüzde pek çok alanda 
gelişme olduğu için sınıflandırmada da geliştirmeye ihtiyaç duyulmuştur. Bloom’un 
öğrencileri 2001 yılında Orijinal Bloom Taksonomisini revize etmişlerdir (Tutkun&Okay, 
2012). Yenilenmiş Bloom Taksonomisi’nde hatırlama, anlama, uygulama, analiz, 
değerlendirme ve yaratma olmak üzere 6 basamak bulunmaktadır (Sönmez, 2007). 

 

YÖNTEM 
Araştırmada doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Yapılacak olan çalışmayla ilgili var olan 
kayıtların, belgelerin belirli bir düzen içinde incelenmesine doküman analizi denir (Çepni, 
2019). Araştırmada 2018 LGS’den 20 ve 2019 LGS’den 20 olmak üzere toplam 40 Fen 
Bilimleri sorusu kullanılmıştır. Sorular; YBT’nin bilişsel süreç boyutuna ve TIMSS bilişsel 
alan kodlama şemasına göre sınıflandırılmıştır. 

Yenilenmiş Bloom Taksonomisi’ne göre ilk basamak olan hatırlama basamağında, öğrencinin 
bilgiyi tanıma ve hatırlama becerisine sahip olması beklenmektedir. Anlama basamağında, 
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öğrencinin sözlü, yazılı mesajlardan anlam çıkarması beklenmektedir. Öğrencinin anlama 
basamağında, yorumlama, örneklendirme, sınıflandırma, özetleme, çıkarım yapma, 
karşılaştırma, açıklama becerilerine sahip olması gerekmektedir. Uygulama basamağında 
öğrenci, verilen bir durumda uygun işlemi kullanma ve uygulama becerisine sahip olmalıdır. 
Analiz etme basmağında öğrenciden, materyalleri bileşenlerine ayırabilmesi, parçaların 
birbirleriyle olan ilişkilerini açıklayabilmesi ve materyalin genel yapısı ve amacıyla ilişkisini 
belirleyebilmesi beklenmektedir. Değerlendirme basamağında öğrencilerin, kriter ve 
standartları göz önüne alarak karara varması beklenmektedir. Yaratma basamağında 
öğrencinin, planlama yapması, orijinal bir ürün oluşturması gerekmektedir (Krathwolh, 2002). 

TIMSS Bilişsel Alan Kodlama Şemasına göre; bilme alanındaki sorular, hatırlama, tanıma, 
tanımlama, betimleyerek anlatma, örnekler verme, araç ve yöntem kullanma becerilerini 
içermektedir. Uygulama alanında; karşılaştırma, sınıflama, modellerin kullanımı, 
ilişkilendirme, bilgiyi yorumlama, çözüm bulma, açıklama becerileri bulunmaktadır. Akıl 
yürütme basamağında;  analiz etme, problem çözme, bütünleme, hipotez, tasarı, sonuç 
çıkarma, genelleme yapma, değerlendirme ve doğrulama becerileri bulunmaktadır (Şişman, 
Acat, Aypay&Karadağ, 2011). 

 

BULGULAR 
Bu araştırmada 2018 ve 2019 LGS sınav sorularının YBT ve TIMSS Bilişsel Alan 
standartlarına göre sınıflandırılması yapılmıştır. Yapılan incelemede, 2018 LGS Fen Bilimleri 
soruları YBT’ye göre sınıflandırıldığında elde edilen bulgular Tablo1 de verilmiştir. 

 

Tablo 1. 2018 LGS Fen Bilimleri Sorularının YBT’ye Göre Sınıflandırılması 

2018 LGS YBT Basamakları  f Yüzde% 

Alt Düzey  

Bilişsel Alan 

Hatırlama  1 5 

Anlama 11 55 

Uygulama 5 25 

Toplam  17 85 

Üst Düzey  

Bilişsel Alan 

Analiz  2 10 

Değerlendirme 1 5 

Yaratma 0 0 

Toplam 3 15 

 GENEL TOPLAM 20 100 

 

Tablo 1 incelendiğinde ağırlıklı olarak alt düzey bilişsel alandan soru sorulduğu tespit 
edilmiştir. Yapılan incelemede 2018 LGS sınavında üst düzey bilişsel alandan 3 soru 
sorulmuş olduğu, ancak soruların içerisinde yaratma basamağını içeren soru bulunmadığı 
belirlenmiştir (Tablo 1). 
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Araştırmada 2019 LGS Fen Bilimleri soruları da YBT’ye göre sınıflandırılmıştır (Tablo 2). 

Tablo 2. 2019 LGS Fen Bilimleri Sorularının YBT’ye Göre Sınıflandırılması 

2019 LGS YBT Basamakları  f Yüzde% 

Alt Düzey  

Bilişsel Alan 

Hatırlama  0 0 

Anlama 11 55 

Uygulama 6 30 

Toplam  17 85 

Üst Düzey  

Bilişsel Alan 

Analiz 2 10 

Değerlendirme 0 0 

Yaratma 1 5 

Toplam 3 15 

 GENEL TOPLAM 20  

YBT’ye göre Yapılan incelemede, 2019 LGS’de 3 soru üst düzey bilişsel alandan sorulmasına 
rağmen değerlendirme basamağından soru sorulmadığı tespit edilmiştir. Tablo 1 ve Tablo 2 
incelendiğinde 2018 ve 2019 LGS sorularının YBT’ye göre sınıflandırılması sonucunda aynı 
basamaklardan sayıca benzer sorular sorulduğu sonucu çıkmaktadır. 

Ayrıca araştırmada 2018 ve 2019 LGS Fen Bilimleri soruları TIMSS Bilişsel Alan Kodlama 
Şeması’na göre değerlendirilmiştir (Tablo 3 ve Tablo 4 ). 

 
Tablo 3. 2018 LGS Fen Bilimleri Sorularının TIMSS Bilişsel Alana Göre Sınıflandırılması 

2018 LGS f Yüzde % 

Bilgi 12 60 

Uygulama 5 25 

Akıl Yürütme 3 15 

TOPLAM 20 100 

Araştırmada, TIMSS Bilişsel Alana Göre Sınıflandırılmasına göre soruların incelenmesi 
sonucunda 2018 LGS’de sorulan sorular arasında 12 soru bilgi, 5 soru uygulama ve 3 soru 
akıl yürütme basamağından soruların bulunduğu belirlenmiştir (Tablo 3). 

 
Tablo 4. 2019 LGS Fen Bilimleri Sorularının TIMSS Bilişsel Alana Göre Sınıflandırılması 

2019 LGS f Yüzde % 

Bilgi 11 55 

Uygulama 6 30 

Akıl Yürütme 3 15 

TOPLAM 20 100 
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Yapılan incelemeler sonucunda, TIMSS Bilişsel Alana Göre Sınıflandırılmasına göre 2019 
LGS’de 11 soru bilgi, 6 soru uygulama ve 3 soru akıl yürütme sorusu bulunduğu 
belirlenmiştir(Tablo 4). 

Tablolardan yola çıkarak; LGS Fen Bilimleri sorularının 2018 ve 2019 yıllarında TIMSS 
Bilişsel alan basamaklarına göre soru sayısı bakımından benzerlik gösterdiği sonucuna 
ulaşılmaktadır (Tablo 3 ve Tablo 4). 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ  
Bu araştırmada; 2018, 2019 LGS Fen Bilimleri soruları YBT’ye ve TIMSS Bilişsel alana göre 
sınıflandırılmıştır. 2018, 2019 yıllarında YBT basamaklarındaki soru sayılarının benzer 
olduğu tespit edilmiştir. 2018, 2019 LGS Fen Bilimleri soruları TIMSS Bilişsel Alan 
basamaklarına göre sınıflandırıldığında soruların basamaklara göre dağılımı sayıca benzerlik 
göstermektedir. Ayrıca, sorular YBT’ye göre incelendiğinde soruların ağırlıklı olarak alt 
düzey bilişsel alanını kapsadığı belirlenmiştir.  Yapılan değerlendirmeler sonucunda her iki 
yılda da üst düzey bilişsel alandan çıkan soru yüzdesinin %15 olduğu tespit edilmiştir. 2018 
ve 2019 LGS Fen Bilimleri soruları TIMSS Bilişsel alanına göre sınıflandırıldığında; bilgi 
basamağından ağırlıklı olarak olmak üzere her basamaktan soru sorulduğu ortaya çıkmıştır. 

LGS öncesinde uygulanan TEOG sınavının soruları YBT’ye göre incelendiğinde ağırlıklı 
olarak bilişsel boyutun alt basamaklarından soru sorulduğu belirlenmiştir (Altun, 2016).  
Öğrencilerin bilgiye sahip olma ve kullanabilme durumlarını tespit edebilmek için hem alt 
düzey bilişsel alan hem üst düzey bilişsel alan basamaklarından sorular çözmelidirler (Demir, 
2011). 2017 yılında taslak Fen Bilimleri Programı Cangüven  vd., tarafından YBT’ye göre 
değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda kazanımların; % 8,65’i hatırlama, % 40,79’u anlama, 
% 16,35’i uygulama, %11,65’i analiz, % 3,95’i değerlendirme, % 16,92’sinin yaratma 
basamağında olduğu ortaya çıkmıştır (Cangüven, Öz, Binzet&Avcı, 2017). 

Tolan (2011) tarafından seviye belirleme sınavında sorulan Fen Bilimleri soruları Orijinal 
Bloom Taksonomisine göre değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda Tolan, sınav sorularının 
ağırlıklı olarak bilgi ve kavrama basamağından olduğunu, kazanımların ölçülmesi bakımından 
yetersiz olduğunu bildirmektedir (Tolan, 2011). 

Uluslararası olarak uygulanan TIMSS, ülkelerin eğitim politikalarını belirlemede önemli rol 
almaktadır. TIMSS, öğrenci başarısını etkileyen çeşitli sebeplerin, etkilerinin incelenmesini 
sağlar (Ker, 2016). TIMSSBilişsel alana göre yapılan inceleme sonucunda öğrencilerimizin 
başarılarının akıl yürütme basamağındaki soruları, bilgi basamağındaki sorulara nazaran daha 
iyi cevaplandırdığı tespit edilmiştir. Öğrencilerimizin %12’si fen yeterlik düzeyine 
ulaşamamışken, ileri yeterlik düzeyine ulaşan öğrenci sayımız % 13’tür (MEB, 2020). 

LGS’de Fen Bilimleri, Matematik, Türkçe derslerinin ağırlık katsayısı 4, Yabancı Dil, İnkılap 
Tarihi ve Atatürkçülük, Din kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin katsayıları 1’dir. LGS’de 
sınav başvuruları otomatik olarak yapılmasına karşın katılım öğrencinin isteğine bağlıdır. 
2022 yılında öğrencilerin % 83,46’sı sınava katılım göstermiştir (MEB, 2022). 

2018 LGS’ye öğrencilerin % 81,46’sı katılım gösterdiği belirtilmektedir. Öğrencilerin, Fen 
Bilimleri testindeki soruların cevaplama oranlarının 2-20 arasında geniş bir dağılım gösterdiği 
açıklanmıştır.  Dağılımda en fazla tekrarlanan doğru sayısının 16 ve genel Fen Bilimleri 
ortalamasının 14,47 olduğu ortaya çıkmıştır. Standart sapmanın 3,06 olması öğrencilerin bu 
testte başarılı olduğu ve doğru cevapların sayısı açısından farklılaştığı anlamına gelmektedir 
(MEB, 2018b). Merkezi sınavlarda da uluslararası sınavlarda olduğu gibi öğrenci başarısını 
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etkileyen başka faktörler de bulunmaktadır. Anne ve babanın eğitim seviyelerinin artması, 
ekonomik düzeyin iyileşmesi öğrenci başarısına pozitif yönde etki etmektedir (MEB, 2018b). 

2019 yılında merkezi sınava katılan öğrenci sayısında önceki yıla göre artış gözlenmiştir. 
Öğrencilerin %95,86’sı sınava katılım sağlamıştır. Fen bilimleri testinde ortalama doğru 
cevap sayısı 9,97 olarak tespit edilmiştir. Sayısal oturumunda öğrencilerin boş bıraktığı soru 
sayısının yüksek olması sebebiyle, 26 Kasım 2018 tarihinde alınan karar sonucunda sayısal 
oturumu süresine 20 dakika daha eklenmiş vetoplam süre 80 dakika olarak yenilenmiştir 
(MEB, 2019). 

Fen okuryazarı bireylerin yetiştirilmesi için üst düzey becerilerin gelişmesi gerekir ve buna 
yönelik soruların merkezi sınavda sayılarının artırılmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 
Araştırmada elde edilen sonuçlara göre LGS’de YBT nin üst bilişsel alan basamaklarından 
çıkan soruların sayısı artırılabilir. Ayrıca LGS‘de TIMSS bilişsel alana göre akıl yürütme 
becerisi isteyen soruların sayısı artırılabilir. 
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ÖZET 
Kaposiform hemanjioendotelyoma (KH) insan dışı türlerde çok nadir bildirilen bir tümör 
tipidir. Bu olgu sunumunda 2 yaşında, erkek bir British Shorthair melezi kedideki KH 
patolojik olarak tanımlandı. Kedinin, kastrasyon operasyonundan yaklaşık 3 ay sonra, 
işemede zorluk, penisin dışarı çıkmasının engellenmesi, sürekli işeme pozisyonu alması ve 
damla damla idrar çıkışı gibi klinik bulgularla özel bir Veteriner kliniğine başvurduğu 
bildirilmiştir. Burada yapılan fiziksel muayenede hastanın prepisyumunda mercimek-nohut 
büyüklüğünde bir nodül varlığı saptanmıştır. Bu nodül cerrahi olarak ekstirpe edildikten sonra 
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Departmanına yönlendirildi. Kitlenin 
makroskobik muayanesinde 0.5x0.3x0.2 cm ebatlarında, yumuşak kıvamlı, beyazımtrak renkli 
olduğu saptandı. %10’luk formalin solüsyonunda fikse edilen örneklere rutin histopatolojik 
doku takip prosesleri uygulanarak parafine gömüldü. Ardından 5μm ebatlarında alınan 
kesitler hematoksilen-eozin ile boyanarak ışık mikroskobunda incelendi. Kitlenin merkezi 
bölgelerinde çok sayıda ve büyüklükte, çoğunluğu tek sıra yuvarlak epiteloid endotel 
hücrelerinin oluşturduğu, ince fibröz bir stromayla çevrili ve daha çok kapillar hemangiom 
bulgularıyla örtüşen vasküler yapılar belirlendi. Perifer bölgelerde ise iğsi hücrelerin 
oluşturduğu yarık şeklindeki boşluklu yapılar dikkati çekti. Bu bölgelerde yoğun 
lenfoplazmasiter ve nötrofil hücre infiltrasyonu gözlendi. Mitotik hücreler yok denilecek 
kadar az sayıdaydı. Ayrıca KH’a spesifik hiperplastik endotelyal hücrelerle oluşturduğu 
mikrokanal paketleri ile karakterize glomeruloid yapıları belirlendi. Tümör hücreleri ve 
prolifere damar yapılarının kuvvetli CD31 pozitif olduğu immünohistokimyasal olarak 
saptandı. Sonuç olarak kapillar hemangioma benzeri yapılar, iğsi hücre alanları ve 
glomeruloid yapılarının gözlendiği bu tümör Kaposiform hemanjioendotelyoma olarak teşhis 
edildi. Bilindiği kadarıyla çok nadir gözlenen bu vasküler tümör kedilerde ilk defa rapor 
edilmektedir.    

Anahtar Kelimeler: Kaposiform, hemanjioma, hemanjioendotelyoma, vasküler tümör, CD31 
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ABSTRACT 
Kaposiform hemangioendothelioma (KH) is a very rare tumor type reported in non-human 
species. In this case report, KH in a 2-year-old male British Shorthair mixed breed cat was 
defined as pathological. It has been reported that the cat applied to a private veterinary clinic 
about 3 months after the castration operation with clinical findings such as difficulty 
urinating, obstruction of the penis to protrude, taking a continuous voiding position and 
dripping urine output. In the physical examination performed here, the presence of a lentil-
chickpea-sized nodule was detected in the patient's prepuce. After this nodule was surgically 
extirpated, it was referred to Selçuk University, Faculty of Veterinary Medicine, Department 
of Pathology. In the macroscopic examination, the mass was 0.5x0.3x0.2 cm in size, soft in 
consistency and whitish in color. The samples fixed in 10% formalin solution were embedded 
in paraffin by applying routine histopathological tissue processing processes. Then, sections 
of 5μm were stained with hematoxylin-eosin and examined under a light microscope. In the 
central regions of the mass, vascular structures of many and various sizes, mostly composed 
of single-row epithelioid endothelial cells, surrounded by a thin fibrous stroma, and mostly 
overlapping with capillary hemangioma findings, were determined. In the peripheral regions, 
slit-shaped space structures formed by spindle cells drew attention. Intense 
lymphoplasmacytic and neutrophil cell infiltration was observed in these regions. Mitotic 
cells were negligible in number. In addition, glomeruloid structures characterized by 
microchannel packages formed by hyperplastic endothelial cells specific to KH were 
determined. Immunohistochemically, tumor cells and proliferating vascular structures were 
determined to be strongly CD31 positive. As a result, this tumor with capillary hemangioma-
like structures, spindle cell areas and glomeruloid structures was diagnosed as Kaposiform 
hemangioendothelioma. To the best of our knowledge, this is the first report of this very rare 
vascular tumor in cats. 

Keywords: Kaposiform, hemangioma, hemangioendothelioma, vascular tumor, CD31 

 

INTRODUCTION 
Kaposiform hemangioendothelioma (KH), is a scarce human and non-human species local 
aggressive malignant vascular neoplasm. It was stated as a skin, deep soft tissue, and bone 
tumor. It has morphological features of Kaposi's sarcoma and kaposiform 
hemangioendothelioma, and there are only a few reports in animals. Although instances have 
lately been documented in adults, KH mostly affects infants and young children, with 45% of 
cases evident within the first year of life. Cases frequently occur at birth. This tumor type 
indicates significant similarity to Kaposi’s sarcoma and some lesions of KH have been 
associated with Kasabach Merritt syndrome. It is a local aggressive tumor and no case of 
metastasis has been reported yet. The dominant characteristic of the histopathology of KH is 
progressive angiogenesis. In veterinary medicine this tumor type was reported in three dogs, a 
new-born calf, a cow and a Fischer’s lovebird (Agapornis fischeri) (Epikmen, Aydogan, Avci, 
& Birincioğlu, 2020; Liu et al., 2015; Pires, Queiroga, Silva, Pinto, & Lopes, 2009; Rossi et 
al., 2016; Vincek, Zaulyanov, & Mirzabeigi, 2004; Yaman, Uyar, Keles, & Yener, 2018).  

The first report of KH in non-human species was reported in a 10-year-old male Dalmatian 
dog. According to this report, a red mass of 1 to 3 mm in size was detected in the 
ventromedial of the dog's left leg. Histopathological examination of the mass revealed 
multinodular dermal vascular proliferations. These vascular proliferations were found to be 
slits formed by spindle cells and CD31 positive immunohistochemically in these structures. In 
another case report, multiple masses attached to the skin and subcutaneous tissue were 
reported in a Holstein new-born calf. In the microscopic examination of these masses, 
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vascular structures consisting of spindle and round endothelial cells were identified and CD31 
positive immunohistochemically was found in these structures. In a case of KH observed in 
the bladder of a Holstein cow, nodular structures formed by spindle cells and clefts containing 
extravasated erythrocytes were observed in the peripheral regions (Epikmen et al., 2020; 
Flucke, Karanian, Broek, & Thway, 2020; Ji, Chen, Yang, Xia, & Li, 2020; Liu et al., 2015; 
Rossi et al., 2016; Yaman et al., 2018).  

The reporting of Kaposiform hemangioendothelioma in non-human species is very limited in 
the literature. In addition, to the best of our knowledge, this is the first report in the cats. 
Therefore, in this study, it is aimed to describe this rare tumor macroscopically and 
microscopically. 

 

CASE HISTORY 
In this presentation, a Kaposiform hemangioendothelioma in the prepuce region of a 2-year-
old male British cat was described by pathological findings. It has been reported that the cat 
applied to a private veterinary clinic about 3 months after the castration operation with 
clinical findings such as difficulty urinating, obstruction of the penis to protrude, taking a 
continuous voiding position and dripping urine output. In the physical examination performed 
here, the presence of a lentil-chickpea-sized nodule was detected in the patient's prepuce. This 
nodule was extirpated in the private veterinary clinic and was delivered to Selçuk University, 
Faculty of Veterinary Medicine, Department of Pathology.  

 

 

MATERIAL VE METHODS 
First, macroscopic examination of the biopsy material was performed, and its dimensions 
were recorded. Then, the tissue sample was fixed in 10% buffered formaldehyde liquid for 24 
hours. The tissue was washed in running tap water for 12 hours to remove the fixative. 
Routine tissue processing procedures were performed on a tissue processing machine 
(LeicaTP1050). Then the tissue sections embedded in paraffin blocks were cut on 5 
micrometres thick with a microtome (Leica RM2120) and stained with haematoxylin-eosin 
(H&E) (Luna 1968) and examined under a light microscope (Olympus BX51, Tokyo, Japan). 
Selected sections were stained by immunohistochemical method with CD31   primary 
antibody (sc-376764, Santa Cruz Biotechnology Inc). Five-micron thick sections were stained 
in a fully automated Bondmax (Leica, USA) immunohistochemistry staining device by the 
procedure of the Bond ™ polymer refine detection kit (Leica DS9800) (peroxidase block, 
protein block, post primer, polymer, DAB, haematoxylin). First, all tissues were 
deparaffinized with heat and dewax solution and rehydrated in alcohol. The sections were 
washed at least 3 times after each step with separate washing solution (Bond ™, Leica, 
AR9590) and de-ionized water. Then, heat-induced epitope retrieval (HIER), (epitope 1 
antigen retrieval solution, Bond ™, Leica, AR9961, citrate buffer Ph: 6.0, 100 ℃-10 min.) 
was applied to the sections of tissue. Peroxidase block (30 min.) was used to remove the 
peroxidase activity and protein block (30 min.) was applied to prevent non-specific adhesions. 
Post-primary and polymer applications were made to the sections after a one-hour reaction 
with CD31 antibody at room temperature. Subsequently, all sections were incubated with 
DAB for 5 min. at room temperature. After the sections were washed with distilled water, 
contrast staining was performed with Mayer's haematoxylin. The sections were examined 
under the light microscope (Olympus BX51, Tokyo, Japan) and photographed (Olympus 
EP50) (Ateş, Çelik, & Çiftçi, 2020; Yavuz & Erer, 2017).  
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RESULTS 
In the macroscopic examination of the mass, its size was 0.5x0.3x0.2 cm, soft texture and 
whitish in color (Figure 1). Red-brown foci were observed on the cross-sectional surface of 
the mass. 

Figure 1. A-B: The macroscopic image of the mass. 

Microscopically, vascular structures were determined large numbers of and various sizes in 
the central region of the mass. They were mostly formed by single-row nested epithelioid 
endothelial cells, surrounded by a thin fibrous stroma, and mostly overlapping with the signs 
of capillary hemangioma. In the peripheral regions, slit-shaped space structures formed by 
spindle cells drew attention. In addition, many lymphoplasmacytic cells and neutrophil 
granulocyte infiltrations were found in this region. The atypia of the spindle and round 
epithelioid endothelial cells was minimal. Mitotic figures were negligible in number. 
Glomeruloid structures characterized by microchannel packages formed by hyperplastic 
endothelial cells specific to KH were determined. In conclusion, this tumor with capillary 
hemangioma-like structures, spindle cell areas and glomeruloid structures was diagnosed as 
Kaposiform hemangioendothelioma. 
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Figure 2. A. General micro-image of the mass, H&E, X4. B. Glomeruloid structures 
characterized by microchannel packages formed by hyperplastic endothelial cells (black 
arrow), H&E, X20. C. Sheets of spindled and round epithelioid endothelial cells (white 
arrow) and vascular structures surrounded by a thin fibrous stroma (black arrow), lymphocyte, 
plasma cell and neutrophil granulocyte infiltrates H&E, X40. D. Slit-shaped hollow structures 
formed by spindle cells in the peripheral regions, H&E, X40. E-F. Vascular proliferation 
reacting positively with CD31 antibody, X20, X40, IHC. 

 

DISCUSSION 
Kaposiform hemangioendothelioma is a soft tissue tumor that is especially in new-born 
children but very rare in animals (Epikmen et al., 2020). Only one Fischer's Lovebird, three 
dogs and two cattle cases have been reported in animals related to this tumor (Epikmen et al., 
2020; Pires et al., 2009; Rossi et al., 2016; Vincek et al., 2004; Yaman et al., 2018). Finding 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES-III

September 23-25, 2022 425 Ankara Turkey



very few reports about KH in animals motivated the researchers for this case report and it was 
aimed to contribute to the field of Veterinary Oncology. 

In the previous non-human species reports of KH, macroscopically, the mass was found in the 
neck of the Fischer’s lovebird, on the left leg, in the right atrium and abdominal cavity of 
dogs,  spread over the whole body in a new-born calf, arising in the urinary bladder of a 
Holstein-Friesian adult cow (Pires et al., 2009; Rossi et al., 2016; Vincek et al., 2004; Yaman 
et al., 2018). In the present case, it was found that in the patient's prepuce. Based on the 
existing cases, it was thought that KH did not show an anatomically specific localization 
pattern. 

In the microscopic examination of the mass taken from the new-born calf was observed that 
the tumor area consisted of spindle-like and endothelial cells. Also, slit-like vascular lumens 
and extravasated red blood cells were observed. Atypia and mitosis were rare in spindle and 
round epithelioid endothelial cells and this cells immunohistochemically was stained positive 
with CD31 antibody (Epikmen et al., 2020). In the microscopic examination of a dog's brain 
tissue, neoplastic endothelial cells with a plump epithelioid or histiocytic appearance and 
slightly differentiated spindle endothelial cells with a myxoid were identified, similar to 
formerly described cases of KH in humans and other animals (Yaman et al., 2018).  Similar 
microscopic findings were seen in other reported non-human cases. In our case the 
histological appearance of the tumor has significant resemblance with the other reporting 
cases. In the case presented here in the central region of the mass vascular structures formed 
by single-row nested epithelioid endothelial cells, surrounded by a thin fibrous stroma were 
determined. In the peripheral regions, lymphoplasmacytic cells and neutrophil granulocyte 
infiltrations and slit-shaped space structures formed by spindle cells were seen. In addition, 
spindle and round epithelioid endothelial cells stained positively with CD31 antibody in 
immunohistochemical staining.  

Differential diagnosis involves Kaposi’s sarcoma, epithelioid hemangioendothelioma, spindle 
cell hemangioendothelioma, and capillary hemangioma. Kaposi's sarcoma is characterized by 
a uniform spindle cell and it has a characteristic lymphoplasmacytic infiltrate (Vincek et al., 
2004). In the present case epithelioid endothelial cells were seen as well as spindle cells. In 
addition, neutrophil granulocyte infiltrates were observed in the periphery and centre of the 
mass.  Spindle cell hemangioendotheliomas are usually characterized by cavernous vascular 
spaces in the periphery of the lesion and consisted of cellular spindled zones. These cavernous 
structures were not seen in this case. Intracytoplasmic vacuoles containing erythrocytes have 
been reported in epithelioid hemangioendothelioma, but these findings were not seen in the 
present case (Vincek et al., 2004). Capillary hemangioma has a characteristic 
histopathological pattern in which masses of plumped endothelial cells try to form vascular 
structures. Mitotic figures are seen intensely (Haik, Karcioglu, Gordon, & Pechous, 1994). 
The number of mitotic figures in this presentation was negligible.  

CONCLUSION 

In this presentation, a case of Kaposiform hemangioendothelioma was described 
histopathologically and immunohistochemically. According to the information obtained, the 
cat was in good health and no recurrence was reported. It was thought that regular follow-up 
of KH cases in terms of recurrence would be beneficial. To the best of our knowledge, this 
unusual case is the first report of Kaposiform hemangioendothelioma in a cat.  

 

 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES-III

September 23-25, 2022 426 Ankara Turkey



REFERENCES  

Ateş, M. B., Çelik, Z., & Çiftçi, M. (2020). Pathological and Immunohistochemical 
Examinations on Co-Infection with Coligranulomatosis and Marek's Disease in a 
Turkey Flock. Journal of Poultry Research, 17(2), 87-95.  

Epikmen, E. T., Aydogan, A., Avci, H., & Birincioğlu, S. S. (2020). Congenital Cutaneous 
Kaposiform Hemangioendothelioma in a Newborn Calf. Macedonian Veterinary 
Review, 43(2), 193-196.  

Flucke, U., Karanian, M., Broek, R. W. t., & Thway, K. (2020). Soft tissue special issue: 
perivascular and vascular tumors of the head and neck. Head and Neck Pathology, 
14(1), 21-32.  

Haik, B. G., Karcioglu, Z. A., Gordon, R. A., & Pechous, B. P. (1994). Capillary hemangioma 
(infantile periocular hemangioma). Survey of ophthalmology, 38(5), 399-426.  

Ji, Y., Chen, S., Yang, K., Xia, C., & Li, L. (2020). Kaposiform hemangioendothelioma: 
current knowledge and future perspectives. Orphanet Journal of Rare Diseases, 15(1), 
1-16.  

Liu, Q., Jiang, L., Wu, D., Kan, Y., Fu, F., Zhang, D., . . . Kong, L. (2015). 
Clinicopathological features of Kaposiform hemangioendothelioma. International 
journal of clinical and experimental pathology, 8(10), 13711.  

Pires, I., Queiroga, F. L., Silva, F., Pinto, C., & Lopes, C. (2009). Kaposi-like vascular tumor 
of the urinary bladder in a cow. Journal of Veterinary Medical Science, 71(6), 831-
833.  

Rossi, G., Galosi, L., Berardi, S., Piano, M. A., Robino, P., Rose, T., & Calabrò, M. L. 
(2016). Neck Kaposiform haemangioendothelioma in a Fischer’s lovebird (Agapornis 
fischeri). Research in veterinary science, 106, 112-115.  

Vincek, V., Zaulyanov, L., & Mirzabeigi, M. (2004). Kaposiform hemangioendothelioma: the 
first reported case in a nonhuman animal species. Veterinary pathology, 41(6), 695-
697.  

Yaman, T., Uyar, A., Keles, O., & Yener, Z. (2018). Epithelioid and spindle-cell 
haemangioendothelioma in the brain of a dog: a case report. Veterinární medicína, 
63(4), 193-197.  

Yavuz, O., & Erer, H. (2017). Immunohistochemical and immunocytochemical findings 
associated with Marek’s disease virus in naturally infected laying hens. Biotechnic & 
Histochemistry, 92(7), 498-505.  

 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES-III

September 23-25, 2022 427 Ankara Turkey



HAÇLI SEFERLERİ ESNASINDA BATI DÜNYASINDA BİZANS İMAJI (1095-1204) 

THE IMAGE OF BYZANTIUM IN THE WESTERN WORLD DURING THE 
CRUSADES (1095-1204) 

 

Fatma İNCE SANCAKLI 

İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü/Malatya/Türkiye 

ORCİD: 0000-0003-4579-6703 

 

 

ÖZET 

Bilindiği üzere haçlı seferlerinin başlamasının görünürdeki en önemli sebebi Bizans 
Devleti’nin Selçuklular, Peçenekler ve Çaka Bey tehdidi karşısında onlarla tek başına 
mücadele edemeyeceğini anlayarak Batı’dan istemiş olduğu yardımdır. Batı da sözde 
doğudaki kardeşlerini Müslümanların zulmünden kurtarmak için Bizans’ın bu yardım 
çağrısına olumlu yanıt vermiştir. Bizans Devleti, haçlı seferleri ilk başladığında haçlılardan 
paralı asker gibi faydalanabileceğini ve aynı zamanda, haçlılar sayesinde Türklerin ellerine 
geçirmiş oldukları topraklara yeniden hakim olabileceklerini düşünmüşlerdir. Ancak yaşanan 
süreç göstermiştir ki, haçlılar doğuya geçici olarak değil, yerleşmek amacı ile gelmişlerdir. 
Haçlıların bu niyetini fark eden Bizans Devleti, ilk seferden itibaren onlara karşı bir takım 
önlemler almak mecburiyetinde kalmıştır. İşte Bizans Devleti’nin haçlılara karşı almış olduğu 
bu önlemler, haçlılarda daha haçlı seferleri başlamadan önce “kadınsı ve korkak” diye tabir 
ettikleri Bizans’a karşı bir önyargının oluşmasına sebebiyet vermiştir. Bizans Devleti’ni, 
Haçlılara karşı önlem almaya sevk eden başka bir takım sebepler de vardır. İlk seferinden 
itibaren haçlılar Bizans topraklarında ilerlerken, özellikle Balkan coğrafyasında çok fazla 
huzursuzluk yaratmışlardır. Bu durum üzerine Bizans Devleti de onlara sert bir şekilde 
karşılık vermiştir. Haçlılar sadece Balkanlarda değil, İstanbul önlerine geldiklerinde de 
taşkınlıklarına devam etmişlerdir. Bu durumda Bizans İmparatoru da haçlıları hızla 
Anadolu’ya geçirmiştir. Haçlıların, Bizans Devleti’ne vasallık yemini etme konusunda zorluk 
çıkarmaları da iki taraf arasındaki ilişkilerin gerginleşmesine sebebiyet vermiştirİlk haçlı 
seferinde, haçlıların Bizans’a karşı sergilemiş oldukları bu tavırlar dolayısıyla 1101 Yılı Haçlı 
Seferleri, II. ve III. Haçlı Seferleri esnasında Bizans Devleti Türklerle anlaşma yapmış, 
haçlıları sarp yollardan Anadolu’ya geçirerek Türklerin önüne atmıştır. İki taraf arasında 
yaşanan bütün bu olaylar, haçlıların Bizans’a karşı kin ve nefret duymalarına sebebiyet 
vermiştir. Onların, aynı zamanda Bizans’ın zenginliklerini görmeleri de yönlerini Bizans’a 
dönmelerinde etkili olmuştur. Bu çalışmada haçlı seferleri esnasında Batı dünyasının Bizans 
Devleti’ne bakış açısı izah edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Bizans Devleti, haçlılar, haçlı seferleri. 
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ABSTRACT 

As it is known, the most important reason for the start of the crusades is the help that 
the Byzantine State requested from the West, realizing that it could not fight against the threat 
of the Seljuks, Pechenegs and Çaka Bey alone. The West also responded positively to the 
Byzantine call for help in order to save their so-called eastern brothers from the persecution of 
the Muslims. The Byzantine State thought that when the crusades first started, they could 
benefit from the crusaders like mercenaries and at the same time, they could dominate the 
lands they had taken over by the Turks thanks to the crusaders. However, the process has 
shown that the crusaders came to the east with the aim of settling, not temporarily. Realizing 
this intention of the Crusaders, the Byzantine State had to take some measures against them 
from the first time. These measures taken by the Byzantine State against the crusaders caused 
a prejudice against Byzantium, which they called "feminine and cowardly" before the 
crusades began. There are also some other reasons that prompted the Byzantine State to take 
measures against the Crusaders. From the first expedition, while the crusaders were advancing 
in the Byzantine lands, they created a lot of unrest, especially in the Balkan geography. Upon 
this situation, the Byzantine State responded harshly to them. The Crusaders continued their 
outrage not only in the Balkans, but also when they came to Istanbul. In this case, the 
Byzantine Emperor quickly transferred the crusaders to Anatolia. The crusaders' difficulties in 
taking the oath of vassalage to the Byzantine State also caused the relations between the two 
sides to become tense. In the first crusade, the Crusades of 1101, II. and III. during the 
Crusades, the Byzantine State made an agreement with the Turks and threw the crusaders in 
front of the Turks by passing them through steep roads to Anatolia. All these events between 
the two sides caused the crusaders to feel grudge and hatred against Byzantium. Seeing the 
riches of Byzantium at the same time was effective in turning their direction to Byzantium. In 
this study, the perspective of the Western world on the Byzantine State during the crusades 
will be explained. 

 Keywords: Byzantine State, crusaders, crusades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES-III

September 23-25, 2022 429 Ankara Turkey



 

GİRİŞ 

Haç ve hilal çatışması ya da batı ile doğunun karşılaşması olarak tanımlanan haçlı seferler 
1096-1291 yılları arasında gerçekleşmiştir. Bu seferler başlarken, seferlere katılımı 
sağlayabilmek amacıyla din argümanı ön planda tutulmuştur. Ancak bu seferlerin 
düzenlenmesindeki asıl sebep, Karolenjiyan Devleti’nin yıkılışı sonrasında Avrupa’da 
yaşanan ekonomik, sosyal ve siyasi darboğaza çözüm bulabilmektir. 

Aslında, batı dünyasında haçlı seferleri düşüncesinin doğuşunda, Bizans Devleti oldukça 
önemli bir yere sahiptir. Nitekim bir taraftan Selçuklular, bir taraftan Peçenekler, diğer 
taraftan ise Çaka Bey tehdidi ile karşı karşıya kalan Bizans Devleti, tüm bu unsurlarla tek 
başına mücadele edemeyeceğini anlayınca batı dünyasından yardım istemek mecburiyetinde 
kalmıştır. Bizans Devleti’nin, Türkler karşısında yaşamış olduğu bu zor durum Aleksios 
Komnenos’un, papaya yazdığı mektupta da yer bulmuştur. Aleksios Komnenos bu 
mektubunda şunları söylemektedir: “Türkler, Anadolu şehirlerini zapettiler. Karadeniz, 
Marmara, Adalar Denizi ve Akdeniz arasındaki beldelere sahip oldular. Şayet boğazlar 
olmasa idi, İstanbul’u da alacaklardı.”1 

Bizans’ın, batıdan talep ettiği bu yardım çağrısı sonrasında haçlı seferlerinin düzenlenmesi 
için ilk çağrıyı Papa II. Urban (1088-1099) yaptı. Keşiş Pierre L’Ermitte de, Papa II. Urban’a 
bu konuda yardımcı oldu. Keşiş Pierre L’Ermitte, bütün Fransa’yı dolaşarak, halkın bu sefere 
katılımını gerçekleştirmeye çalıştı. (Kotan, 1974, s.25). 

Keşiş Pierre L’Ermitte’nin bu girişimlerinden sonra Papa II. Urban, 26 Kasım 1095 tarihinde, 
Clermont şehrinde bir meclis toplamıştır. Ve toplanan bu meclis sonrasında, halkın büyük bir 
kısmı papanın çağrısına uyarak, haçlı seferlerine katılmayı kabul etmiştir. Bu sefere 
katılacağını ilk açıklayan kişi Le Puy Piskoposu Adhemar olmuştur. Bunun hemen arkasından 
da Toulouse Kontu Raimond de Saint Gilles haçı kabul etmiştir. (Urfalı Mateos, 2000, s.111-
112). 

İlk haçlı seferi, yapılan bu çağrılar neticesinde 1096 tarihinde başlamıştır. Bizans Devleti 
batıdan yardım isterken, Türklere karşı onlardan paralı asker olarak faydalanabileceği 

                                                            
1  Franklar, V. yüzyılda Kuzey Galya’da hâkimiyetlerini kurmuşlardır. Franklar arasında da Merovenjler, 
yönetimi ele geçirmişlerdir. Ancak Merovenjler hanedanlığının en büyük hatası imparatorların, zamanla 
genişleyen topraklarını oğulları arasında paylaştırma âdetini benimsemeleridir. Ancak bu durum onların 
zayıflamasına ve yönetimin yeteneksiz kralların eline geçmesine sebebiyet vermiştir. Merovenjlerden sonra ise 
bu bölgenin hâkimiyeti saray bakanları olan Karolenjlerin eline geçmiştir. Karolenjler, dünya tarihi açısından 
Puvatya Savaşı (732) dolayısıyla tanınmaktadırlar. Karolenjler, bu savaş ile Müslüman Arapları yenilgiye 
uğratmışlardır. Şayet bu savaşta Müslümanlar başarılı olsaydı, Avrupa’nın etnik ve dinî kimliği farklı olabilirdi. 
Bu imparatorluk içerisinde özellikle iki isim önemlidir: Kısa Pepin ve onun oğlu Charlemagne. Pepin, Karolenj 
Devleti’ni kurmuş, Charlemagne ise devleti doğal sınırlara ulaştırmış, Lombard tacını ele geçirmiş ve 
Saksonların Hristiyan olmalarını sağlamıştır. Charlemagne’den sonra başa Dindar Louis geçmiştir. Onun 
ölümünden sonra ise oğulları arasında mücadele başlamış ve bu mücadelenin sonrasında devletin toprakları 
Verdun Anlaşması ile birlikte Doğu Krallığı, Batı Krallığı ve Orta Krallık olmak üzere üçe ayrılmıştır. Daha 
sonraki süreçte önce Orta Krallık, Doğu ve Batı Krallıkları arasında paylaşılmış, arkasından da Batı Krallığı 
Capet Hanedanlığı’nın Doğu Krallığı ise Otto Hanedanlığı’nın hakimiyeti altına girmiştir. Karolenjler, 987’de 
ortadan kalkmışlardır. (Evedy, 2004, s.42-44, Seignobos, 1938, s.20, Metthew, 1988, s.55, Davies, 2006, s.347). 
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düşüncesindeydi. Bu sayede Türkler karşısında kaybetmiş oldukları toprakları da tekrar 
kazanabileceklerdi. Ancak daha haçlı seferleri başlar başlamaz, haçlıların güzergahları 
üzerinde bulunan yerlerde –özellikle Baklanlarda- büyük huzursuzluklar yaratmaları, ele 
geçirdikleri yerleri Bizans ile daha önceden yapmış oldukları anlaşma gereğince Bizans’a 
teslim etmeyip, buralarda kontluklar kurmaları ve buralara yerleşmeleri dolayısıyla Bizans 
Devleti çok büyük bir hayal kırıklığına uğramıştır. (Gölgesiz Karaca, 2012, s.141-153; 
Oldenburg, 1996, s.61). 

Bütün bu yaşananlar, Bizans Devleti’nde haçlılara karşı bir ön yargı oluşmasına sebebiyet 
verdi. Aynı zamanda haçlıların İstanbul’a gelinceye kadar yollarda yaratmış oldukları 
huzursuzluklar, İstanbul önlerine geldiklerinde Bizans Devleti’nin haçlılardan istemiş olduğu 
vasallık yeminini vermek istememeleri, yine iki taraf arasında yapılan anlaşma mucibinde 
Bizans Devletine teslim etmeleri gereken toprakları onlara vermemeleri gibi sebepler, iki taraf 
arasındaki ilişkilerin gerginleşmesine sebebiyet vermiştir. Yine Antakya’da, Urfa’da ve 
Kudüs’te kurulan haçlı kontlukları da, haçlıların Bizans topraklarına, dindaşlarını kurtarmak 
amacıyla değil, Anadolu’ya yerleşmek amacıyla geldiklerini göstermektedir.2 

II. Haçlı Seferi’ne bakıldığında ise, I. Haçlı Seferi sonrasında 1098 yılında kurulan Urfa Haçlı 
Kontluğu, Zengiler Hanedanlığı’nın kurucusu olan İmadeddin Zengi tarafından 24 Aralık 
1144 tarihinde fethedilmiştir. Urfa, jeopolitik konumu dolayısıyla oldukça önemli bir 
bölgedir. Çünkü burası Horosan’dan gelen Türklerin akışının sağlandığı yerdir. Dolayısıyla 
Urfa’nın, madeddin Zengi tarafından fethedilmesinin Avrupa’daki yankıları büyük olmuştur. 
Urfa’nın, İmadeddin tarafından fethinden sadece üç yıl sonra haçlılar, Urfa’nın intikamını 
almak için yeni bir sefer düzenlemeye karar vermişlerdir. Bu yeni haçlı seferinin 
düzenlenmesinde özellikle Kudüs Kraliçesi Melisende ve Antakya Prinkepsi Raimond’un 
batıdan yardım istemelerinin de oldukça büyük bir payı vardır. Bütün bunların neticesinde, 
Papa III. Eugenius hemen işe girişti ve Fransa Kralı VII. Louis (1137-1180) ve Alman Kralı 
III. Konrad (1138-1152) ile iletişime geçerek, yeni bir seferin düzenlenmesi için çalışmalara 
başladı. (Berry, 1969, s.466; Michaud, 1853, s.329). 

Birinci seferde, haçlı seferi çağrısını Papa II. Urban yapmıştı. Bu kez bu görevi, Papa III. 
Eugenius üstlenecektir. Keşiş Pierre L’Ermitte’nin yerinde ise papanın yardımcısı olarak bu 
kez Fransızların başrahibi Bernard’ı görmekteyiz. Papa III. Eugenius tarafından yeni bir haçlı 
seferi için ilk çağrı 1 Aralık 1145 tarihinde gerçekleştirilecektir. Ancak bu çağrı istenilen 
yankıyı uyandırmayacaktır. Çünkü bu dönemde, ilk haçlı seferinin üzerinden kırk yıl gibi bir 
zaman geçmişti. Bu süre içerisinde de batının Kudüs’e olan ilgisi ve şevki büyük ölçüde 
azalmıştı. Yeni bir haçlı seferi için bu ilgi ve şevkin yeniden canlandırılması gerekmekteydi. 

                                                            
2 Haçlılar, İstanbul önlerine ilk ulaştıkları andan itibaren vasallık yemini etmek istememeleri sebebiyle, Bizans 
Devleti ile bozulan ilişkileri, İznik’in alınması esnasında iki taraf arasında yaşanan sıkıntılar dolayısıyla daha da 
kötü hale gelmiştir. Antakya’nın haçlılar tarafından alınması meselesi ise Bizans Devleti ve haçlılar arasındaki 
ilişkilerin daha da gerginleşmesine sebebiyet vermiştir. Antakya meselesinde iki taraf arasındaki ilişkilerin 
bozulmasının sebebi, şehrin meşru sahibinin kim olması gerektiğidir. Bizans Devleti’ne göre, burası geçmişte 
Bizans Devleti’ne aitti ve Müslümanlardan geri alındığında da yeniden Bizans Devleti’ne iade edilmeliydi. 
Üstelik haçlıların İstanbul önlerinde yapmış oldukları vasallık yemini de bunu gerektiriyordu. Haçlılar açısından 
bakıldığında ise onların Anadolu’ya asıl gelme sebepleri, doğuda toprak elde edebilmekti. (İnce, 2022, s.196-
210). 
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Bundan dolayı Papa III. Eugenius, ilk bildiride bir takım değişiklikler yaparak, 1 Mart 1146 
tarihinde yeniden yayınlanmıştır. (Constable, 2008, s.229-231; Phillips, 1996, s.78). 

II. Haçlı çağrısı yapıldığında, haçı ilk kabul eden Kral Louis oldu. Pek çok şövalye ve ileri 
gelen de Kral Louis’i (1137-1180) örnek aldı. Kralın kardeşi, dayısı, Flandre, Toulouse, 
Neverse, Champagne kontları ve birçok piskopos da sefere katılmayı kabul etti. (Demirkent, 
1997, s.101-102). 

Bizans İmparatoru Manuel (1143-1180), yeni bir seferin düzenlenmesine sıcak bakmıyordu. 
Çünkü I. Haçlı Seferi esnasında Bizans Devleti, haçlılar açısından kötü bir tecrübe yaşamıştır. 
Bizans Devleti, I. Haçlı Seferi öncesinde batılılardan yardım talep ederken, onlardan paralı 
asker olarak yararlanma düşüncesindeydi. Aynı zamanda onlar sayesinde, Türkler tarafından 
ele geçirilen toprakların, tekrar Bizans’a kazandırılacağını sanıyordu. Ancak işler hiç de 
Bizanslıların istedikleri gibi olmadı. Haçlılar, bölgeye geçici olarak değil, kalıcı olarak 
gelmişlerdi. Birinci sefer sonrasında kurulan haçlı kontlukları da bunun göstergesidir. Üstelik 
haçlılar, Bizans arazisinde de birçok huzursuzluğa sebep olmuşlardı. Bunun için Bizans 
İmparatoru Manuel (1143-1180) ikinci bir seferi gereksiz görüyordu. (Önül, 2007, s.58). 

Bizans Devleti, II. Haçlı Seferi öncesinde, Türkiye Selçuklu Devleti ile mücadele etmekteydi. 
Üstelik bu mücadele esnasında Alman İmparatoru III. Konrad’dan da (1138-1152), destek 
alıyordu. Türklere karşı tek başına mücadele edebilecek güçteyken, yeni bir seferin 
düzenlenmesi Bizans Devleti açısından olumlu bir durum değildi. Bizans İmparatoru Manuel 
( 1143-1180), yeni bir haçlı seferinin düzenleneceğini haber alınca mecburen Türkiye 
Selçuklu Sultanı Mesud (1116-1155) ile anlaşma yapmak zorunda kalmıştır. Aslında 
imparatorun bu anlaşmayı yapmasındaki amaç, doğu sınırlarının güvenliğini sağlamaktı. 
Nitekim Bizans Devleti, I. Haçlı Seferi esnasında haçlıların kendi topraklarında yaratacağı 
tehlikeyi deneyimlemişti. Dolayısıyla Manuel, Türkiye Selçuklu Devleti ile anlaşma 
yapmasaydı hem doğu sınırlarında Türkiye Selçuklu Devleti ile hem de batıda haçlılar ile 
mücadele etmek zorunda kalabilirdi. Ancak Manuel, Türkler ile yapmış olduğu bu anlaşma 
nedeniyle her zaman haçlılar tarafından ihanetle suçlanmıştır. (Altan, 2003, s.41-43; Ayönü, 
2014, s.132-137; Runciman, 1986, II, s.220; Magdalino, 1993, s.42). 

Yeni bir seferin başlamasının Manuel açısından bir başka önemli sıkıntısı ise Alman 
İmparatoru Konrad ile yapmış olduğu anlaşmanın tehlikeye girmesidir. Çünkü Alman 
İmparatoru Konrad da bu yeni düzenlenecek sefere katılmaya karar vermiştir. Ancak bütün bu 
olumsuz durumlara rağmen, Manuel’in haçlılar ile anlaşarak, onlara yardım etmekten başka 
çaresi de yoktu. Manuel, kendisine düzenlenecek bu yeni seferle alakalı sürekli mektuplar 
yollayan papa ve Fransa Kralı’na olumlu yanıt verdi. Ancak Manuel’in de haçlılardan bir 
takım istekleri vardı: ele geçirilen araziler, Bizans’a verilecek ve imparatora da sadakat 
yemini edeceklerdi. (Altan, 2003, s.41-43; Runciman, 1986, II, s.220). 

Ancak II. Haçlı Seferi başlar başlamaz, haçlıların tıpkı I. Haçlı Seferi’nde olduğu gibi yine 
yollarda huzursuzluklar çıkartmaları, sadakat yemini etme konusunda isteksiz davranmaları, 
Bizans Devleti’ni onlara karşı bir takım tedbirler almaya zorlamıştır. II. Haçlı Seferi 
vakanüvistlerinden VII. Louis’in ordusunda papaz olarak görev yapan Oda de Deuil 
tarafından yazılan “De Profectiona Ludovici VII. in Orientem” isimli eserde, Bizans 
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Devleti’nin bu sefer esnasında haçlılara karşı takındıkları olumsuz tutumlar hakkında bilgi 
verilmiştir. Bizanslıları “kadınsı” ve “iki yüzlü” olarak tanımlayan Odo, Manuel’in daha 
önceden Fransa Kralı ile yapılan müzakereler gereğince, haçlıların ihtiyaç duydukları 
yiyecekleri temin etme ve gerekli kolaylıkları sağlama hususunda teminat vermesine rağmen 
bu sözü yerine getirmediğini belirtmiştir. Haçlıların, güzergahları üzerindeki yerel halk, 
haçlıların paralarını değerlerinin çok altına bozmuşlardır. Aynı zamanda haçlılar, Bizans 
topraklarından geçerken, Bizans şehirlerinin kapıları haçlılara kapatılmıştır. Bizanslılar, 
haçlılara yiyecek teminini surlardan aşağı sarkıttıkları sepetler vasıtası ile sağlamışlardır. 
Bizanslılar, bu sepetlere ya düşük kalitede ya da eksik ölçüde yiyecek koymuşlardır. (Deuil, 
1948, s.11; İnce, 2019, s.81). 

Bazı Bizanslılar ise, haçlılardan ücretlerini aldıkları halde karşılığında yiyecek vermiyorlardı. 
Aynı zamanda Fransız haçlıları İstanbul önlerine ulaştıklarında Bizans’ın haçlılara karşı 
ihanetini kanıtlayan bir olayla karşılaştılar. Bizans Devleti, Selçuklular ile on iki yıllık bir 
anlaşma imzalamıştı. Bizans Devleti’nin haçlılara karşı takındıkları bu olumsuz tavırlar 
bununla da sınırlı değildi. Bizanslıların, haçlılara vermiş oldukları rehberler, onları sarp 
yollardan götürmüş ve sonra da Türklerin saldırıları ile baş başa bırakmışlardır. Odo eserinde, 
II. Haçlı Seferi esnasında, Türklerin haçlılara karşı sergilemiş oldukları müşfik tavırlar 
hakkında da bir takım bilgiler vermiştir. Buna göre Türkler, kendileri karşısında zavallı 
duruma düşen haçlılara yiyecek vermişler, hasta olanların tedavilerini yaptırmışlar ve fakir 
olanlarına da para dağıtmışlardır. (Usta, 2008, s.150; Taylor, 1930, s.120-130). 

III. Haçlı Seferi esnasında da Bizanslılar ve haçlılar arasındaki ilişkilerin ilk iki seferden daha 
farklı olmadığını görmekteyiz. Zaten ilk iki sefer esnasında yaşananlardan dolayı Bizans’a 
karşı tepkili olan haçlılar, üçüncü sefer esnasında da Bizans İmparatoru II. Isaakios (1156-
1204) ve Selahaddin Eyyubi (1138-1193) arasında bir askeri ittifak anlaşması yapıldığı 
söylentileri ile onlara karşı iyice bilenmişlerdir. Aslında Eyyubiler ile görüşmeler, daha I. 
Andronikos Komnenos (1118-1185) zamanında başlamıştır. II. Isaakios da tahta geçtikten 
sonra özellikle Normanların, II. Haçlı Seferi’nde Bizans topraklarını istila etmesinin de etkisi 
ile Selahaddin Eyyubi ile anlaşma yapmayı uygun buldu. (Reichersberg, 2010, s.154). 

İlk üç haçlı seferi sonrasında hem Bizans Devleti’nde haçlılara karşı hem de haçlılarda Bizans 
Devleti’ne karşı bir nefret duygusu oluşmuştur. Bu da IV. Haçlı Seferi esnasında batılıların, 
İstanbul’u hiç acımadan istilalarına ve yağmalarına sebebiyet vermiştir. 

IV. HAÇLI SEFERİ ESNASINDA BİZANS-HAÇLI İLİŞKİLERİ 

15 Ağustos 1198 tarihinde, yeni bir haçlı seferinin düzenlenmesi için Papa III. Innocentius 
tarafından çağrıda bulunuldu. Bu yeni sefer çağrısı yapılırken, yine klasik din argümanı 
kullanılarak, seferin düzenlenmesinin amacı olarak, Kudüs’ün kurtarılması olduğu ifade 
edilmiştir. 

Papa, yeni seferin düzenlenmesi amacı ile hitabeti çok kuvvetli olan rahiplerinden, Foulque de 
Neuilly’i, Champagne Kontu Thibaut’a gönderdi. Foulque, Ecri Kalesi’nde düzenlenen bir 
turnuva sırasında haçlı seferi çağrısında bulunmuş ve onun verdiği vaazın etkisi ile Thibaut 
başta olmak üzere birçok kont ve baron da haçı kabul etmişlerdir. Bu kont ve baronların 
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arasında Baudouin de Flandre, Louis de Blois ve IV. Haçlı Seferi’nin en önemli 
vakanüvistlerinden Geoffrai de Villehardouin de bulunmaktaydı. (Queller, Madden, 1997, 
s.40). 

Papa, bu seferin maddi gücünü karşılayabilmek amacıyla Bizans İmparatoru III. Aleksios’a 
(1153-1211) bir mektup gönderdi. Papa, bu mektubunda, Aleksios’a, eğer Kudüs davasında 
sadık bir Hristiyan ise, ülkesinin zenginliğini bu davanın hizmetine sunmak zorunda olduğunu 
belirtti. Papa, Aleksios’dan sadece bu yeni sefer için destek istemiyordu. Aynı zamanda 
Bizans Kilisesi’nin de Roma’ya bağlanmasını istiyordu. (Angold, 1984, s.285-287). 

Papa, bu mektubunda şayet Bizans Devleti, bu yeni sefer için yardımda bulunmazsa, batıda 
daha önceden Bizans Devleti aleyhinde oluşan nefretin ve öfkenin durdurulmasının da 
mümkün olamayacağını ifade etmekteydi. Papa, haçlı liderlerine de şayet Bizans Devleti, 
haçlılar ile işbirliği yapmazsa ve onlara yardım etmezse, batılı liderlerin Bizans’a karşı askeri 
müdahalede bulunması konusunda da gerekli direktifi vermişti. (Andrea, 2000, 2.67-68; 
Pairis, 1997, s.84). 

IV. Haçlı Seferi’nin liderlerinden Champagne Kontu Thibout, Flandre Kontu Baudouin ve 
Blois Kontu Louis, bu seferin önce Mısır’a, arkasından da Kudüs üzerine düzenlenmesine 
karar verdiler. Ancak bu seferin düzenlenebilmesi için de güçlü bir filoya ihtiyaç 
duyulmaktaydı. Bu filoya sahip olan tek devlet de Venedik’ti. Bundan dolayı Venedik’ten 
yardım talebinde bulunulması amacı ile altı kişilik bir heyet Venedik’e gönderildi. 
(Villehardouin, 2008, s.6). 

1201 tarihinde, Venedik’e ulaşan altı kişilik bu heyet, Venedik Dukası Enrico Dandola’ya 
isteklerini ilettiler. O da bu istekleri kabul etti. İki taraf arasında yapılan anlaşmaya göre: 
Venedik atları ile birlikte 4500 şövalye, 9000 şövalye yardımcısı ve 20.000 piyadenin 
taşınmasını ve onların dokuz aylık yiyeceklerini de temin ederek, üstleneceklerdi. 
(Villehardouin, 2001, s.40; Bradford, 1967, s.53-54). 

İki taraf arasında yapılan bu anlaşmadan sonra Venedikliler bu filoyu hazırlayabilmek için 
bütün dış ticaretlerini askıya aldılar ve herhangi başka bir işle meşgul olmayarak, sadece 
haçlılara verilen filoyu hazırlamakla uğraştılar. Haçlılar, bu anlaşmayı imzalarken, her 
haçlının kendi masrafını ödeyeceğini düşünmüşlerdi. Ancak Venedik’te toplananların sayısı 
çok az olunca Venedik’e ödenmesi gereken 85.000 marklık ücretin sadece 51.000 marklık 
kısmı ödenmiş, geriye kalan ise tedarik edilememiştir. Bunun üzerine Venedik Dukası Enrico, 
hiçbir geminin hareket etmesine müsaade etmemiştir. (Villehardouin, 2001, s.50). 

Enrico’nun en büyük hedeflerinden birisi Dalmaçya’da bulunan Zara’yı ele geçirebilmekti. 
Zara, Macarların elinde bulunmaktaydı. Venedik, bu bölgeyi ele geçirmek için girişimlerde 
bulunmuş ancak başarılı olamamıştır. Enrico, haçlıların kendisine olan borçlarını 
ödeyememelerini fırsat bilerek, onlardan, kendisine burayı alması için yardım etmesini 
istemiştir. Böylece hem Enrico istediğini elde etmiş olacak hem de haçlılar buradan elde 
edecekleri ganimetle Enrico’ya olan borcun bir kısmını ödeyebileceklerdi. Haçlılar, aslında 
Hristiyan olan bir bölgeye sefer düzenlenmesine karşıydılar ancak başka çareleri de yoktu. 
(Procter, 1854, s.121). 
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Papa III. Innocentius da Zara üzerine böyle bir seferin düzenlenmesine karşıydı. Hatta 
haçlılara bir mektup göndererek, bu seferin düzenlenmesi durumunda bütün haçlıların aforoz 
edileceğini ifade etmiştir. Ancak buna rağmen haçlılar, 10 Kasım 1202 tarihinde kuşatmayı 
başlatmış ve bu bölgeyi ele geçirmişlerdir. Papa, sefere katılan haçlıları aforoz etmiş ancak 
daha sonradan IV. Haçlı Seferi’nin düzenlenmesini istediği için onları affetmiştir. Venedik, 
papa tarafından bu seferin müsebbibi olarak görüldüğü için affedilmeyecektir.(MC Neal, 
Edgar, Wallf, 1996, s.153-185). 

Aynı dönemde, Bizans Devleti’nde de bir takım karışıklıklar yaşanmaktaydı. Bizans 
İmparatoru Isaakios, daha önceden Türklere fidye vererek, kurtardığı kardeşi Aleksios (1153-
1211) tarafından gözleri oydurulmuş ve oğlu Aleksios ile birlikte hapse atılmıştır. Ancak Oğul 
Aleksios (1182-1204) bir yolunu bularak, hapisten kaçmış ve yardım istemek üzere Papa III. 
Innocentius’un yanına gitmiştir. Ancak Innocentius, Bizans Devleti ile bir sorun yaşamak 
istemediği için Aleksios’un yardım talebini reddetmiştir. (Villehardouin, 2001, s.52). 

Aleksios, bunun üzerine kız kardeşinin de eşi olan Alman Hükümdarı Philipp von 
Schwaben’in (1177-1208) yanına gitmeye karar vermiştir. Aleksios, Almanya’ya giderken, 
yolda karşılaştığı bazı haçlı gruplarından Venedik’teki haçlı ordusunun varlığını öğrendi. Ve 
Aleksios, İstanbul’da tahtı yeniden ele geçirebilme konusunda onlardan yardım alabileceğini 
düşünmüş ve bundan dolayı da onlara elçiler göndererek, durumunu izah etmiş ve yardım 
talebinde bulunmuştur. Aleksios ve haçlılar arasında yapılan müzakerelere Philipp von 
Schwaben de katılmıştır. (Vasiliev, 1928, s.455; Wright, 2001, s.64). 

İki taraf arasında gerçekleştirilen müzakerelerin sonucunda anlaşmaya varılmıştır. Bu 
anlaşmaya göre, haçlıların, Aleksios’a yardım etmeleri karşılığında, Aleksios, Venedikliler ve 
haçlılar arasında paylaşılmak üzere 200.000 gümüş mark verecek aynı zamanda haçlıların 
bütün erzaklarını da temin edecekti. Şayet haçlı liderleri isterlerse Aleksios da, IV. Haçlı 
Seferi’ne onlarla birlikte katılacak ancak kendisi katılmasa dahi 10.000 kişilik bir Grek 
ordusunu haçlıların hizmetine verecekti. Yine 500 kişilik bir şövalye birliğini de kutsal 
ülkedeki Hristiyanların hizmetine tahsis edecekti. Aynı zamanda Aleksios, Bizans Kilisesi ve 
Roma Kilisesi arasındaki ayrılığa da son vererek, İstanbul Kilisesi’nin, Roma Kilisesi’nin 
otoritesini tanımasını sağlayacaktı.( Wright, 2001, s.64). 

Yapılan bu anlaşma sonucunda, 23 Mayıs 1203 tarihinde, Korfu Adası’ndan ayrılan haçlılar, 
24 Haziran 1203 tarihinde, Kadıköy’de ordugahlarını kurmuşlardır. Haçlı birlikleri Üsküdar 
ve civarına da akınlar yapmışlar ve sayıca üstün olan Grek birliklerini ciddi manada sarsıntıya 
uğratmışlardır. Bunun üzerine Bizans tarafından Nicholas Roux adında bir elçi haçlı 
karargahına gönderilmiştir. Elçi, haçlılara şu mesajı iletmiştir: “Efendim İmparator Aleksios, 
beni sizin krallardan sonra yaşayan en soylu kişi olduğunuzun ve dünyanın en iyi ülkesinden 
geldiğinin farkında olduğunu söylemem için gönderdi. Bu yüzden, o, ciddi olarak sizin niçin 
ve hangi amaçla imparatorun egemen olduğu bu ülkeye girdiğinizi merak etmektedir. Çünkü 
tıpkı onun olduğu gibi siz de Hristiyansınız ve o çok iyi biliyor ki siz kendi ülkenizden 
denizaşırı Kutsal Ülke’yi ve kutsal haçı ve İsa’nın mezarını kurtarmak için ayrıldınız. Eğer siz 
fakirseniz ve yiyecek ihtiyacınız varsa, o size kendi stoklarından kumanya ve kendi 
hazinesinden para verecek, sizin onun ülkesinden çekilmenizi sağlayacaktır. Eğer siz 
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ayrılmayı reddederseniz, o size zarar vermek için gönülsüz olacaktır. Ancak yine de böyle 
yapmak onun gücündedir.” (Demirkent, 2013, s.173). 

Ancak III. Aleksios’un bu teklifi haçlılar tarafından reddedildi. Onlar, III. Aleksios’a 
gönderdikleri haberde, tahtı kendi isteği ile yeğenine terk etmesi durumunda kendisinin 
affedileceği ve aynı zamanda bir miktar da ödeme yapılacağı, aksi taktirde kendilerine bir 
daha elçi gönderilmesine gerek olmadığı, onun yerine kendisini savunmak için hazırlaması 
gerektiğini ifade etmişlerdir. Ve 5 Temmuz 1203 tarihinde de Galata’da karaya çıkarak, 
Haliç’e girişi kapayan zinciri parçalamışlar ve gemilerini Haliç’e sokmuşlardır. Burada 
bulunan birkaç Bizans gemisini de yok eden haçlılar, bu şekilde Bizanslılar karşısında büyük 
bir başarı sağlamışlardır. (Demirkent, 2013, s.173). 

17 Temmuz 1203 tarihinde ise İstanbul’a haçlılar tarafından daha büyük bir hücum düzenledi. 
III. Aleksios, ilk anda ordusu ile birlikte haçlıları geri püskürtmeyi başardı ancak kendisini 
daha fazla riske atmak istemediğinden dolayı yanına kızı İrene’yi de alarak kaçtı. (MC Neal, 
Edgar, Wallf, 1996, s.179). 

Bizanslılar, ertesi sabah uyandıklarında III. Aleksios’un kaçmış olduğunu duyunca, II. 
Isaakios’u yeniden tahta çıkardılar. IV. Aleksios da haçlılar ile yaptığı anlaşmanın II. Isaakios 
tarafından da onaylanmasından sonra İstanbul’a gelerek, babası ile birlikte eş imparator olarak 
taç giyindi. ( 

IV. Aleksios, eş imparator olarak ilan edilmesinden sonra haçlılara dostluğunu gösterebilmek 
amacıyla onların gruplar halinde İstanbul’da gezmesine müsaade etti. IV. Aleksios, haçlılar 
ile yaptığı anlaşma gereğince, haçlıların, Venediklilere ödemeleri gereken 34.000 marklık 
miktarı karşıladı. Aynı zamanda haçlılara ilave 100.000 mark daha ödeme yaptı. Ancak 
haçlılar, bununla da yetinmek istemiyorlardı. Onlar, kendilerine vaat edilen miktarın tümünü 
istiyorlardı. Ancak Aleksios’un da bütün bunları karşılayabilecek gücü yoktu. Aleksios, 
haçlıları memnun edebilmek amacı ile yeni vergiler koydu ve kiliseye ait olan çok miktarda 
gümüşe de el koydu. Aleksios’un, Roma Kilisesi’ne bağlanma sözüne kırgın olan Bizans 
Kilisesi, bütün bu yaşananlar sonrasında Aleksios’a karşı iyice kin duymaya başladı. Bütün bu 
olanları, haçlılar açısından değerlendirdiğimizde ise onlar, Aleksios’un kendilerine verdiği 
sözleri tutup tutmayacağı konusunda artık iyiden iyiye şüphe içerisindeydiler. 

Sonunda yaşanan bütün bu kargaşa ve gerginlik yerini Bizanslılar ve haçlılar arasında bir 
çatışmaya bıraktı. Haçlılar, Mitaton Camisi’ni yıkmaya kalkıştıklarında, Bizanslılar, 
Müslümanların yardımına geldiler. Bu durum haçlılar ve Bizans Devleti arasındaki ilişkilerin 
daha da bozulmasına sebebiyet verdi. IV. Aleksios, bütün bu yaşananlar karşısında, kendi 
halkının tepkisini çekmemek için haçlılar ile kendi arasına mesafe koydu. Bu arada IV. 
Aleksios, haçlılara önce sadece simgesel ödemeler yaptı, arkasından da bu ödemeleri sürekli 
olarak erteledi.3 

                                                            
3 Bizans İmparatoru IV. Aleksios’un, haçlılara ödenen paranın ertelenmesi konusunda saray görevlilerinden 
bazılarının telkinlerinin oldukça önemli bir yere sahip olduğu düşünülmektedir. Nitekim İmparator üzerinde bu 
konuda tesirde bulunan isimlerden bir tanesi Murzuphlos’dur. Murzuphlos, İmparator’a: “Ah! Haşmetmeap, 
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Bütün bu yaşananlar sonunda haçlılar, resmi bir vasallığı ve müttefikliği bozma bildirisi 
yayınladılar. Aynı zamanda, imparatorun kendilerine vaat ettiği şeyleri vermemesi durumunda 
onun malına el koyduklarını da bildirdiler. Bu durum Bizans Devleti açısından son derece 
gurur kırıcıydı. Çünkü onlara göre, bu olay yaşanıncaya kadar hiç kimse imparatora sarayında 
böyle bir saygısızlıkta bulunmamıştı. Ve haçlıların bu saygısız tavrı sergilemelerinin tek 
sebebi de IV. Aleksios’un ta kendisiydi. Muhalefete göre, IV. Aleksios biran  önce tahttan 
indirilmeliydi. Muhalefetin girişimleri neticesinde, Nicolaus Kanabos imparator olarak ilan 
edildi. Ancak onun da imparatorluğu uzun sürmedi. Onun yerine bu defa da Murtzuphlos 
geçti. Ancak o da haçlılar karşısında yenilgiye uğradı. Haçlılar, Konstantinopolis üzerine 13 
Nisan 1204 tarihinde bir taarruzda bulundular ve İstanbul’u ele geçirdiler. (Bradford, 1967, 
s.127). 

Yaklaşık dokuz asır boyunca Hristiyan medeniyetinin merkezi olan İstanbul, IV. Haçlı Seferi 
vakanüvistlerinden Geoffroi de Villehardouin’in ifadelerine göre, tarihte eşine rastlanmamış 
bir yağmaya tabi tutulmuştur. Haçlılar, Yunan medeniyetinden kalma sanat şaheserlerini 
toplayarak, kendi ülkelerine götürmüşlerdir. İstanbul’daki bütün saraylar, kütüphaneler ve 
manastırlar tahrip edilmiştir. Ancak bununla da sınırlı kalınmamıştır. İkonlar, kutsal 
emanetler, değerli eşyalar da üzerlerindeki altın gümüş ve değerli taşlar sökülüp alınmak 
sureti ile tahrip edilmiştir. Ayasofya’ya atları ile giren haçlılar, burada da duvarları süsleyen 
ikonları ve kıymetli halıları çalmışlardır. (Demirkent, 2013, s.177).  

Bazı Katolik askerler ise Ayasofya’nın bir takım hastalıklara iyi geldiği söylenilen 
sütunlarından parçalar kopararak, Ayasofya’daki tahribe devam ettiler. Bu öyle bir yağmaydı 
ki, batılılar ilk üç haçlı seferinde Bizans Devleti’nin kendilerine karşı sergilemiş oldukları 
bütün olumsuz tavırların intikamını bu şekilde almış oluyorlardı. Kutsal Meryem Kilisesi’nin 
akıbeti de Ayasofya’dan farklı olmadı. Aynı zamanda Bizans Devleti tarafından muhafaza 
edilen İsa’nın birkaç damla kanının bulunduğu bir şişe, İsa’nın çarmıha gerildiği hakiki haçın 
bir parçası Aya Yani’nin birkaç kemiği, Aya Yakovos’un bir kolu da bu yağmadan nasibini 
aldı. (Kongar, 2006, s.37). 

Rölikler, Aya Hristofil’in kafatası, Aya Yorgi’nin parmağı ve kolu da çalınanlar arasındaydı. 
Bu yağma ve katliamda manastırlara, kütüphanelere ve kiliselere de hürmet edilmedi. 
Özellikle kütüphanelerde bulunan kitapların yakılıp yıkılması, medeniyetin uğradığı katliamın 
en bariz göstergesiydi. (Erer, 2002, s.112). 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          
onlara çok para verdiniz, artık vermeyin. Borcunuzdan tamamen kurtuldunuz, o kadar çok verdiniz ki! Gitsinler 
buradan. Memleketinizden kovun onları.” dedi. (Clari, 1994, s.25)  
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SONUÇ  

Haçlı seferleri öncesinde bir taraftan Selçuklular, bir taraftan Peçenekler, diğer taraftan 

ise Çaka Bey tehdidi ile karşı karşıya kalan Bizans Devleti, bütün bu unsurlarla tek başına 

mücadele edemeyeceğini anlayınca, batıdan yardım istemek zorunda kalmıştır. Avrupa, 

Bizans’ın bu talebine olumlu yanıt vermiştir. Onlara göre, dindaşları Müslümanların baskısı 

altındadır ve onlara yardım edilmesi gerekmektedir. Haçlılar, bu seferleri başlatabilmek 

amacıyla din argümanını kullanmıştır. Halbuki onların Anadolu’ya asıl geliş sebebi, doğunun 

zenginliklerinden faydalanabilmektedir. Haçlılar, Anadolu’ya asıl geliş planlarının doğunun 

zenginlikleri olduğunu da daha yola çıktıkları ilk andan itibaren sergilemiş oldukları tavırlarla 

göstereceklerdir. Haçlıların yol boyunca kendi dindaşlarına yapmış oldukları zûlümler, 

vasallık yemini etme konusunda yaratmış oldukları zorluklar, yapılan anlaşma mucibince 

Bizans’a teslim etmeleri gereken bölgeleri onlara teslim etmemeleri ve kurmuş oldukları 

kontluklar daha ilk seferden itibaren Bizans Devleti’nde haçlılara karşı bir ön yargının 

oluşmasına sebebiyet vermiştir. İşte bundan dolayı da Bizans Devleti İkinci ve Üçüncü Haçlı 

Seferleri esnasında haçlılara destek vermemişler hatta Türkler ile anlaşmışlardır. Haçlılar ise, 

Bizans Devleti’nin kendilerine karşı samimi olmadığını hissetmişler ve buna uygun bir 

politika izlemeye başlamışlardır. Neticede ilk üç haçlı seferi sonrasında hem Bizans 

Devleti’nde haçlılara karşı hem de haçlılarda Bizans’a karşı bir nefret duygusu oluşmuştur. 

Haçlıların, Bizans’a karşı bu nefret duyguları, IV. Haçlı Seferi’nde su yüzüne çıkacak ve 

haçlılar, İstanbul’u görülmemiş bir yağmaya tabi tutacaklar, sözde kurtarmaya geldikleri 

dindaşlarını da hiç acımadan katledeceklerdir. 
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ÖZET 

Günümüzde petrol rezervlerinin azalması ile birlikte, elektrik ve hidrojen gibi 
yakıtların teknolojisi gün geçtikçe gelişmektedir. Son dönemlerde, otomotiv endüstrisinde 
elektrikli araç üretimlerinin artması ile birlikte, otomobillerde kullanılan çelik alaşımlarından 
üretilen parçaların yerini alüminyum gibi daha hafif alaşımlar almaktadır. Manyetik olmayan 
bu tarz alaşımların çatlak kontrolünün güvenli, hızlı ve ekonomik olarak gerçekleştirmek 
büyük önem arz etmektedir. Manyetik olmayan malzemelerin çatlak kontrolü tahribatsız 
muayene yöntemlerinden biri olan sıvı penetrant yöntemi ile gerçekleştirilebilir. Sıvı 
penetrant ile çatlak kontrol yönteminin, diğer tahribatsız muayene yöntemlerinden üstün olan 
en önemli özelliği metal dışı (manyetik olmayan malzemeler) malzemelere de ekonomik 
olarak uygulayabilmemizdir. Bu tezde, östenitik paslanmaz çelik ve alüminyum 
hammaddesinden üretilmiş, dövme parçaların çatlak kontrolünü sıvı penetrant yöntemi ile 
kamera yardımıyla otomotik olarak gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Sıvı penetrant 
uygulanmış, manyetik olmayan dövme malzemelerin, kamera yardımıyla ile çatlak 
kontrolünün gerçekleştirilip, tespit edilebilirliği doğrulanmış olup, seri şekilde kontrolün 
gerçekleştirilebilmesi için hat tasarımı gerçekleştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sıvı penetrant kontrol, Tahribatsız muayene yöntemleri, Kamera ile 
çatlak kontrol 

 

ABSTRACT 

Nowadays, with the decrease of oil reserves, the technology of fuels such as electricity 
and hydrogen is developing day by day. Recently, with the increase in electric vehicle 
production in the automotive industry, parts produced from steel alloys used in automobiles 
have been replaced by lighter alloys such as aluminum. It is of great importance to perform 
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crack control of such non-magnetic alloys safely, quickly and economically. Crack control of 
non-magnetic materials can be performed with liquid penetrant method, which is one of the 
non-destructive testing methods. The most important feature of the liquid penetrant crack 
control method, which is superior to other non-destructive testing methods, is that we can 
apply it economically to non-metal (non-magnetic materials) materials. In this thesis, it is 
aimed to perform the crack control of forged parts produced from austenitic stainless steel and 
aluminum raw materials automatically with the help of a camera using the liquid penetrant 
method. Liquid penetrant applied, non-magnetic forged materials were checked for cracks 
with the help of a camera, their detectability was verified and a line design was made in order 
to control in accordance with mass production. 

 

1.GİRİŞ 

Dövme en eski metal şekillendirme yöntemden biridir. Dövme yoluyla şekillendirme M.Ö. 
5000 yıllarına kadar gider. Dövme iki kalıp arasında basınç uygulanarak gerçekleştirilen 
şekillendirme yöntemidir. Genelde daha büyük şekil değişimlerine olanak sağladığı ve kuvvet 
gereksinimleri daha az olduğundan büyük parçaların dövülmesine de olanak sağladığından 
dolayı sıcak dövme uygulamaları daha çok tercih edilmekle birlikte, getirdiği dayanım artışı 
ve hassas boyutlar ve yüzey kalitesi nedeniyle küçük parçalara uygulanan soğuk dövme 
uygulamaları da vardır. 

Dövme prosesi her ne kadar basit bir operasyon olarak gözükse de içerisinde birçok proses ve 
değişken barındırdığı için birçok kusur ve hataya sahip olabilmektedir. Bunlardan birçoğu 
gelişen teknoloji ile birlikte CAD, CAM ve sonsuz eleman analizlerinde engellenebilse de, 
dövme prosesinin doğası gereği halen birçok hata türü %100 olarak engellenememektedir.  
 
Dövme prosesinde proses öncesi ve proses esnasında değişik hatalar söz konusudur. Bunlar, 
hammadde hataları, hammadde kesim aşamasında çıkan hatalar, malzeme ısıtma sırasında 
çıkan hatalar, dövme sırasında ortaya çıkan hatalar ve kalıptan kaynanan hatalar olarak temel 
olarak sıralanabilir. 
  
Yukarıda belirtilen hata türlerini detaylandırdığımızda, dövme prosesinde meydana 
gelebilecek hata türleri, parça kalınlığının fazla olması, parça kalınlığının düşük olması, 
doldurmama, tufal ve yüzey kalitesi, sertlik, tane büyümesi (malzeme yanması), katmer ve 
çatlak olarak sıralanabilir. 
 
Belirtilen tüm bu hata türleri ele alındığında, hem kontrol zorluğu açısında hem de emniyet 
(can güvenliği) taşıyan bölgelerde katmer ve çatlak hata türleri çok tehlike arz eden bir 
konudur. Bu çalışma kapsamında, paslanmaz çelik ve alüminyum alaşım gibi manyetik 
olmayan malzemelerden üretilmiş parçaların penetrant ile çatlak kontrolünün kamera 
yardımıyla otomatik olarak gerçekleştirilmesi üzerinde çalışılacaktır. 
 
Çatlak dövme parçalarda oluşabilecek en tehlikeli problemlerden bir tanesidir. Özellikle gözle 
görülemeyen kılcal çatlaklar parçanın mukavemetini önemli ölçüde düşürürler. Emniyet (can 
güvenliği) taşıyan yerlerde kullanılan dövme parçalar, tahribatsız muayene yöntemleri 
kullanılarak %100 olarak kontrol edilmelidir. Çatlak birçok sebepten dolayı meydana 
gelebilir. Bunlardan birincisi kulalnılan malzeme içinde mevcut olan çatlaklardır. Bu çatlaklar 
kullanılacak olan hammaddenin ultrasonik ve %100 çatlak kontrollü alınması ile önlenebilir. 
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Çatlak ayrıca dövme sırasında da meydana gelebilir. Dövme sıcaklığının altındaki 
sıcaklıklarda malzemenin plastik şekil değiştirme kabiliyetinin düşük olması sebebiyle 
yapılan dövme işlemi, parçanın iç ya da dış yüzeyinde çatlaklara sebep olabilir. Ayrıca çok 
yüksek kuvvetler altındaki dövme işlemlerinde malzeme yeterince sıcak olsa dahi tek bir 
darbe anında aşırı şekil değiştirme meydana getiriyorsa, kılcal çatlamalar meydana gelebilir. 
Bunun için parçanın şekillendirilmesi sırasında presteki tonaj dağılımı ve vuruş kuvveti uygun 
olarak seçilmelidir. Dövülen sıcak parçanın ani soğutulması da çatlak oluşumu açısından 
tehlikeli durumlar oluşturabilir. Bu sebeple seçilen hammaddeye bağlı olarak parçanın 
soğuma ve sertleşme kabiliyetine göre uygun soğuma prosesi oluşturulmalıdır. Tüm bunların 
dışında, hammadde kesiminden kaynaklanan kesim hataları da çatlağa sebep olabilir. Şekil 
1.1’de oluşabilecek çatlak türlerine örnekler yer almaktadır. 

 

(A)                                                                                  (B) 

  

 

 

 

 

 

 

      (C) 

Şekil 1.1. Çatlak parça örnekleri. A) Dövme kaynaklı çatlak B)Dövme kaynaklı çatlak C) 
Hammadde kaynaklı çatlak (hadde kusuru) 

Yukarıda belirtilen katmer ve çatlak kusurlarından dolayı çelik alaşımları ve martenzitik 
paslanmaz çelikler kısaca manyetik parçalar MPI ( Magnetic Particle Inspection) yöntemi ile 
%100 olarak hızlı ve kolayca kontrol edilebilmektedir. Ancak, östenitik paslanmaz çelik ve 
alüminyum alaşımlarının (manyetik olmayan parçalar) tahribatsız muayene yöntemi oldukça 
zahmetli ve uzun sürmektedir. Bu çalışma ile birlikte, manyetik olmayan parçaların çatlak 
kontrollerinin daha hızlı, daha ekonomik ve daha efektif bir hale getirilmesi amaçlanmaktadır. 

Tahribatsız muayene yöntemlerinden biri olan sıvı penetrant yönteminin önemi son yıllarda 
önem kazanmaya başlamıştır. İlk olarak, havacılık ve uzay sanayiinde sıkça kullanılmaya 
başlanmıştır. Günümüzde ise petrol rezervlerinin azalması ile birlikte, alternatif yakıt 
türlerinden olan hidrojen ve elektrik teknolojisi gelişmeye devam etmektedir. Otomobillerin 
elektrikli hale gelmesi ile birlikte, otomobillerde ağırlık azaltma çalışmaları önem 
kazanmıştır. Ağırlık azaltma çalışmalarının en önemli basamağı, çelik alaşımı kullanılan 
parçalar yerine alüminyum alaşımlar kullanılmaya başlanmıştır. Bununla birlikte hidrojen 
yakıtının kullanılmasıyla ilgili çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir. Hidrojen yakıtının, 
çelik alaşımlarını korozyona uğratması sebebiyle, çelik alaşımları yerine östenitik paslanmaz 
çelikler kullanılmaya başlanmıştır.  
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Otomotiv endüstrisinin ürün grubu yelpazesinin havacılık sektörüne oranla çok fazla ve 
üretim adetlerinin yüksek olması sebebiyle kurulacak olan tahribatsız muayene sisteminin tüm 
ürün gruplarını kontrol edebilecek esneklikte ve hızlı olması beklenmektedir.  
 
G.Meneghetti ve arkadaşları (2017), 4mm kalınlığında sıcak haddelenmiş AISI 304L 
paslanmaz çelik numunelerinden oluşturulan çatlak büyüme verilerini, özgül ısı ve ısı enerjisi 
ile yakalama üzerine çalışmalarını gerçekleştirdiler. B.Oswald ve arkadaşları (2018), 
manyetik ve manyetik olmayan malzemelerin termography yöntemiyle çatlak kontrolün 
gerçekleştirilebildiğini tespit etti. J.Yang ve arkadaşları (2019), çelik bir sacın üzerini termal 
olarak uyarmak için yatay bir ısı iletimi yöntemi araştırarak (bobin yardımı ile parçanın 
ısıtılması), sıcaklık farklarını termal görüntüleme yöntemiyle belirleyerek, çatlak tespiti 
üzerine çalışmalar gerçekleştirmişlerdir. Tüm bu çalışmalar göz önüne alındığında, otomotiv 
endüstrisindeki ürün yelpazesinin genişliği ile birlikte, özellikle parça ısıtma ve görüntüleme 
problemleri sebebiyle, parçanın ısıtılarak ve termal kamera yardımıyla çatlak kontrolün pek 
uygun olmadığı tespit edilmiştir. Bunun yerine, sıvı penetrant yönteminin otomotize hale 
getirilip, kontrol işleminin kamera yardımıyla operatör insiyatifinden çıkarılması otomotiv 
endüstrisi için daha uygulanabilir olarak değerlendirilmektedir.  
 
Tahribatsız muayene yöntemlerinden olan sıvı penetrant muayenesi de gözle muayene 
yöntemi gibi yüzeysel hata ve süreksizliklerin tespit edilmesinde kullanılmaktadır. Ancak, sıvı 
penetrant muayene yöntemi ile malzemelerin iç yapısındaki kusurlar tespit edilememektedir 
(Kılıç,2019). Parida ve arkadaşları (2009) çalışmalarında, penetrant muayenesinin temel 
prensibinin, yüzey gerilimi ve kılcal hareketin birleşik etkisiyle incelenecek temiz bir yüzeye 
penetrant uygulayıp, bir geliştirici (developer) tozunun etkisiyle ortaya çıkan kusurun içine 
sızması olduğu belirtilmiştir. Penetrant sıvı kontrolünde penetrant ve test parça ısısı 16ºC-
52ºC limitleri arasında olmalıdır (Kafalı,2004). Bu muayene yönteminin etkinliği, kullanılan 
materyellerin boyutuna, parlaklığına ve konstrastına bağlıdır (Kalinichenko et al.,2019; 
Omelic ve Hrman, 2006). Bu yöntemin avantajlarından biri, diğer yöntemlere göre daha 
düşük maliyetli olmasıdır. Sıvı penetrant muayenesi metaller, manyetik olmayan malzemeler, 
cam, plastikler ve yanmış seramikler gibi gözeneksiz ve oldukça pürüzsüz malzemelerde 
hataların ve süreksizliklerin tespit edilmesinde başarıyla kullanılabilir (Taheri et al., 2019). 
Sıvı penetrant yönteminde, yüzeyin pürüzsüz olması büyük önem arz etmektedir. Eğer 
malzeme yüzeyi pürüzlü ise sıvı penetrantın uygulaması oldukça zorlaşır ve hatalı sonuçlar 
almamıza neden olur (Migoun ve Delenkovsky, 2008). Bu hatalı sonuçlar, yüzey 
pürüzlülüğüne sahip bir test yüzeyinden penetrantın bazı kalıntı parçalarının yüzey mikr 
kusurlarının içinde kalması ve rahatsız edici bir arka plan oluşturması olgusundan kaynaklanır 
(Migoun ve Delenkovsky, 2008). Bu yöntemde öncelikle test edilecek malzemenin yüzeyi, 
uygun bir solvent ile temizlenir. Temizleme işlemi bittikten sonra malzemenin üzerine sıvı 
penetrant uygulanır. Sıvı penetrant uygulandıktan sonra belli bir süre (5-30 dakika) beklenir. 
Bu bekleme süresi içinde, penetrant malzeme üzerindeki çatlaklara nüfus eder. Bu bekleme 
süresinden sonra uygun bir şekilde, malzeme üzerindeki fazla penetrant temizlenir. 
Temizleme işlemi yapılırken, malzemedeki çukurlara nüfuz eden penetrantın kaldırılmasına 
dikkat edilir. Malzeme üzerindeki fazla penetrant uzaklaştırıldıktan sonra, malzeme üzerine 
bir geliştirici (spray) püskürtülür. Geliştiricinin uygulanmasından sonra bir süre beklemek 
gerekmektedir. Bu bekleme süresinden sonra da malzeme üzerine püskürtülen developer 
beyaz bir tabaka oluşturur ve malzemenin çatlak bölgelerine nüfuz eden penetrant yüzeye 
çıkar. Böylece malzeme yüzeyindeki hata ve süreksizlikler kırmızı bir renkte görülmeye 
başlar (Manikandan et al., 2020). Bu işlemlerden sonra da test edilen malzemenin görsel 
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kontrolü yapılır ve elde edilen bulgular not edilir (Suhaila et al., 2014). Sıvı penetrant 
yönteminde kullanılan malzemeler Şekil 1.2’de görülmektedir. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.2. Sıvı penetrant yönteminde kullanılan malzemeler 

Sıvı penetrant yöntemi uçak komponentler ve malzemeleri üzerinde de oldukça etkilidir. 
Guirong ve arkadaşları (2015) çalışmalarında, sıvı penetrant testinin helikopter ve uçak 
bileşenleri için etkili bir tahribatsız muayene yöntemi olduğunu belirtmişlerdir. Taşınabilir 
penetrant malzemeler, fırça veya silme uygulaması için küçük kaplarda ‘Aerosol sprey 
kutularında’ mevcuttur (Stancu ve arkadaşları, 2011). Bu aerasol kutu ile uçağın yapısında 
monte edilmiş parçalar üzerinde penetrant testi yapılabilmektedir (Stancu ve arkadaşları, 
2011). 

Sezgin ve arkadaşları (2017), çalışmalarında uçakların üretiminde ve bakımında yüksek 
güvenilirlik sağlamak için yaygın olarak sıvı penetrant testinin kullanıldığını ve bu yöntemin, 
esneklik ve kullanım kolaylığı gibi avantajlara sahip olduğunu belirtmişlerdir. 

Duarte ve arkdaşları (2016) çalışmalarında, ‘Portekiz hava kuvvetleri’nde tahribatsız 
yöntemler ile arıza analizinin uçuş güvenliğine nasıl katkıda bulunduğuna dair araştırma 
yapmışlardır. Bu araştırmada, filodaki 6 uçağın tamamını floresan sıvı penetrant muayene 
yöntemi ile incelemişler ve 24 esnek noktanın tamamında 70mm uzunluğa ulaşan çatlaklar 
olduğunu tespit etmişlerdir. 

T.Vetterlein ve arkadaşları (2005) havacılık sektöründe tahribatsız muayene yöntemlerinin 
daha önemli hale gelmesiyle birlikte gerçekleştirdikleri çalışmada otomotik sıvı penetrant 
sistemi geliştirdiler. Bu yöntemle daha fazla ve daha basit şekilde parçaların test 
edilebileceğini tespit ettiler. Kurdukları sistem 5 tanktan oluşmaktadır. Bunlar, 
emülsifikasyon, yıkama, kurutma, geliştirme (developer uygulama) ve muayene 
istasyonlarıdır. Şekil 2.8’de uçak parçaları için kurdukları otomotik sıvı penetrant test sistemi 
gösterilmektedir. Kurdukları proses 3 bağımsız hattan oluşur ve aynı anda 15 parça taşıma ve 
kontrol etme kapasitesine sahiptir.  

Fatma Nur Yiğit ve arkadaşları (2021) havacılık sektörünün her geçen gün büyümesiyle 
birlikte ortaya çıkan ekonomik ve tahribatsız muayene yöntemlerinin geliştirilmesi üzerine 
çalışmalar gerçekleştirmişlerdir. Yapmış oldukları bu çalışmada, uçak kanat parçalarının sıvı 
penetrant yöntemi ile muayenesini araştırdılar. Sıvı penetrant muayene yöntemini 
uyguladıklarını uçak kanadı üzerinde derin ve düzensiz çizikler tespit ettiler. 
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2. MATERYAL ve METOD 

Yapılan araştırmalar sonucu elde edilen bilgiler ışığında görüleceği üzere havacılık ve 
otomotiv sektörünün her geçen gün gelişmesiyle birlikte çelik alaşımlarının dışında, manyetik 
olmayan parça ihtiyaçları artmaktadır. Çelik alaşımlarının dışında, üretilen manyetik olmayan 
malzemelerin hızlı, ekonomik ve emniyetli bir şekilde tahribatsız muayenesi her geçen gün 
önem kazanmaktadır. Bu çalışma kapsamında, alüminyum ve paslanmaz malzemeden 
üretilecek ventil ve rail iş parçasının kalıp tasarımı, simülasyon çalışmaları, dövme 
operasyonu ve kamera yardımıyla sıvı penetrant kontrolü ile çatlak kontrolünün 
gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Yapılacak olan çalışmalar sırasıyla,  kalıp tasarım 
çalışmaları, simülasyon çalışmaları, dövme prosesinin kurgulanması, dövme parça üretimi, 
sıvı penetrant uygulama işlemleri, sıvı penetrant uygulanmış iş parçasının kamera ile çatlak 
kontrolü, otomatik hat tasarımının gerçekleştirilmesidir. 

Özellikle alüminyum dövme prosesinde, kalıba parça yapışmasını engellemek için dövme 
model ve kalıp tasarımı çok fazla önem arz etmektedir. Bunun yanı sıra uygun dövme 
sıcaklığı, uygun dövme tezgahı ve uygun kalıp ayırıcı yağ kullanılması gerekmektedir. 
Ayrıca, dövme prosesi sonrası yapılacak olan sıvı penetrant çatlak kontrolünün başarılı bir 
şekilde gerçekleştirilebilmesi için uygun ölçülerde kumlama bilyeleri kullanılması 
gerekmektedir. 

6082 kalite alüminyum ve 304L paslanmaz çelikten üretilecek, parçaların kalıp tasarım 
süreçleri ayrı ayrı CAD (Catia) programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Kalıp tasarım 
çalışmaları gerçekleştirilen parçalar şekil 2.1’de gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

(A)                                                                                                   (B) 

Şekil 2.1. Sıvı penetrant yönteminde kullanılacak dövme parça tasarımları,  A) 6082 kalite 
Alüminyum Ventil  B) 304L kalite common rail 
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Çizelge 1.1. Simülasyon denemelerine ait genel veriler 

 

 

Yukarıda belirtilen 6082 kalite alüminyumdan dövme olarak üretilecek ventil ve 304L kalite 
paslanmaz çelikten dövme olarak üretilecek common rail parçası için Simufact ve Forge 
simülasyon programları kullanılarak birçok simülasyon yapılarak, gerekli hammadde miktarı, 
pres tonajı, kat ve/veya çatlak kusurları incelenmiştir. Yapılan simülasyon denemelerine ait 
deney tablosu Çizelge 1.1’de gösterilmiştir. Simülasyon görüntüleri Şekil 2.2’de 
gösterilmiştir. 

  

 

 

 

 

 

(A)                                                                                     (B) 

Şekil 2.2. Simülasyon görüntüleri, A) Alüminyum ventil B) Common rail 

 

 

 

Simülasyon Denemeleri 

Simülasyon 
Adı Hammadde Hammadde 

Sıcaklığı C Kesit(Ø) 
Brüt 

Ağırlık 
(gr) 

Operasyon  Sonuç 

Simülasyon-
1 

6082 
Alüminyum 430 Ø58 1450 S.D Doldurmadı 

Simülasyon-
2 

6082 
Alüminyum 430 Ø58 1550 S.D Doldurmadı 

Simülasyon-
3 

6082 
Alüminyum 430 Ø58 1650 S.D Doldurmadı 

Simülasyon-
4 

6082 
Alüminyum 430 Ø58 1450 Ezme+Ö.D+S.D Doldurmadı 

Simülasyon-
5 

6082 
Alüminyum 430 Ø58 1650 Ezme+Ö.D+S.D Doldurdu 

Simülasyon-
6 

6082 
Alüminyum 430 Ø58 1550 Ezme+Ö.D+S.D Doldurdu 
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Simülasyon çalışmaları sayesinde, doğrulanan kalıp tasarımları ve pres tonaj bilgileri ışığında 
dövme olarak alüminyum ventil ve common rail parçası üretilmiştir. Üretilen parçaların çatlak 
kontrolünün gerçekleştirilebilmesi için sıvı penetrant uygulaması yapılmıştır. Penetrant 
uygulanan parçalara ait görseller Şekil 2.3’te gösterilmiştir. 

 

 

(A)                                                                                           (B) 

 

 

 

 

 

 

                           (C)                                                                                               (D) 

Şekil 2.3.Penetrannt ve Geliştirici uygulanmış ventil ve common rail parçası, A) Penetrant 
uygulanmış ventil B) Penetrant uygulanmış common rail C) Geliştirici uygulanmış ventil D) 
Geliştirici uygulanmış common rail 

Dövme üretimleri tamamlanan alüminyum ventil parçası ve common rail parçalarına 
kumlama işlemi uygulandıktan sonra, BT68 penetrant sıvısı manuel olarak uygulanmıştır. 
Penetrant sıvısı uygulanan parçalar 15-30dk bekletildikten sonra BT69 ile yüzey temizliği 
sağlanmıştır. BT69 ile yüzey temizliği gerçekleştirildikten sonra parçalar hava yardımı ile 
kurutulmuştur. Temizleme ve kurutma işleminin ardından, parça yüzeylerine yine manuel 
olarak BT70 geliştirici uygulanmıştır.  

3. SONUÇLAR ve TARTIŞMA 

 

3.1 Kamera Yardımıyla Çatlak Kontrol Denemeleri 

Sırasıyla penetrant, temizleme sıvısı ve geliştirici uygulanan parçaların kamera yardımıyla 
çatlak kontol işlemi gerçekleştirilmiştir. Kamera olarak Basler ace acA2500-60μm kamera 
kullanılmıştır. Kullanılan kamera saniyede 60 fotoğraf çekme kabiliyetine sahiptir. Kamera ile 
çatlak tespitinin yapılabilmesi için MVTec HALCON görüntü işleme programı kullanılmıştır. 
Dövme parçalarda oluşan çatlak tipleri genel olarak çizgisel olarak oluştuğundan, kullanılan 
program içinde gömülü olarak bulunan ‘lines gauss’ metodu kullanılarak yazılım 
gerçekleştirilmiştir. Kullanılan bu çizgi dedektörü, görüntüdeki her bir piksel için görüntüyü 
tanımlayan bir polinomun parametrelerini belirlemek için bir Gauss çekirdeğinin standart 
sapması, görüntüye uygulanacak yumuşatma miktarını belirler. Daha büyük miktarda 
düzleştirme, daha az algılanan çizgiyle sonuçlanır, ancak aynı zamanda çizgilerin daha kötü 
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lokalizasyonuna da neden olur. Polinomum parametreleri, görüntü düzlemindeki çizginin 
yönünü hesaplamak için kullanılır. Bu yöntem kullanılarak tespit edilen common rail 
parçalarına ait çatlak görüntüleri, Şekil 3.1’de deney tablosu ise Çizelge 3.1’de 
gösterilmiştir.ve 4.20’de gösterilmiştir. Çizelgede de görüleceği üzere alüminyum kalite 
hammaddeden üretilen ventil parçaları ile 304L paslanmaz çelikten üretilen common rail 
parçaları ayrı ayrı incelenmiştir. Tüm tespit edilen çatlaklar incelendiğinde ventil parçasının 
gravür bölgesinde çatlak tespit edilememiş ancak ince çapak olarak tabir edilen bölgesinde 
çatlaklar otomatik olarak tespit edilmiştir. Common rail parçalarının braket, şaft ve bos olarak 
tabir edilen bölgelerinde çatlaklar otomatik olarak kamera yardımıyla tespit edilmiştir. 
Çatlaklar incelendiğinde, hammadde üretiminden kaynaklı hadde izlerinin, parçanın 
yüzeyinde kılcal çatlaklar oluşturduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte kamera tarafından 
çatlak tespit edilemeyen parçalar göz ile muayene edilmiş olup, kameranın tespit ettiği 
sonuçlar doğrulanmıştır.  

 

 

(A)                                                                                              (B) 

 

 

 

 

 

 (C)                                                                                               (D) 

Şekil 3.1..Kamera yardımıyla çatlak tespiti yapılan parçalar, A) Bos bölgesinde çatlak tespit 
edilen common rail B) Braket bölgesinde çatlak tespit edilen common rail C) İnce çapak 
bölgesinde çatlak tespit edilen ventil D) Braket bölgesinde çatlak tespit edilen common rail 

 

 

 

 

 

 

 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES-III

September 23-25, 2022 449 Ankara Turkey



Çizelge 3.1. Deney tablosu 

PARÇA ADI NUMUNE 
NUMARASI 

ÜRETİM 
TARİHİ 

DÖVME 
SICAKLIĞI 

HAMMADDE 
KALİTESİ 

ÇATLAK 
( /X) 

Ventil 1 02.03.2022 450-480 °C 6082 
Alüminyum 

Ventil 2 02.03.2022 450-480 °C 6082 
Alüminyum 

Ventil  3 02.03.2022 450-480 °C 6082 
Alüminyum 

Ventil 4 02.03.2022 450-480 °C 6082 
Alüminyum 

Ventil 5 02.03.2022 450-480 °C 6082 
Alüminyum 

Common 
Rail 6 28.02.2022 1000 °C 304 L Paslanmaz 

Common 
Rail 7 28.02.2022 1000 °C 304 L Paslanmaz 

Common 
Rail 8 28.02.2022 1000 °C 304 L Paslanmaz 

Common 
Rail 9 28.02.2022 1000 °C 304 L Paslanmaz   

Common 
Rail 10 28.02.2022 1000 °C 304 L Paslanmaz 

     
 

3.2 Kontrol Sistemi için Ara yüz Oluşturma 

Otomotiv kalite yönetim sisteminin gerekliliği olarak, çatlak kontrolü gerçekleştirilen 
parçaların, kontrol verilerinin ve sonuçlarının dökümante edilmesi gerekmektedir. Aynı 
zamanda, sistemin doğru çalıştığının kontrolünü sağlamak amacıyla belli periyotlar ile 
doğrulama operasyonu eklenmelidir. Bu isterleri sağlayabilmek adına, operatör kullanım 
kolaylığı da düşünülerek bir ara yüz programı geliştirilmiştir. Ara yüz programına ait görsel 
Şekil 3.2’de gösterilmiştir. 

Doğrulama işleminin sağlıklı yapılabilmesi amacıyla, daha önce çatlak tespiti 
gerçekleştirilmiş ve onaylanmış iki parça etalon ve/veya doğrulama parçası olarak 
belirlenmiştir. Operatörün vardiya başında ve sonunda doğrulama yapılabilmesi için, ara yüz 
programına ilave kod yazılmıştır. Vardiya başı ve sonunda program otomatik olarak, 
doğrulama parçası ölçümü talep edecek, doğrulama gerçekleştirilmeden, seri ölçüme devam 
etmeyecektir. Bununla birlikte, belirlenen periyot dışı doğrulama ve etalon tanımlama 
işlemleri için ara yüz ekranına, operatörün kolaylıkla gerçekleştirebileceği butonlar 
eklenmiştir. 

Çatlak kontrol sürecinden sorumlu personeller, kullanıcı alanından tanımlanabilmektedir. 
Kontrol edilen parçalar ve sorumlu personele ait veriler server üzerinde otomatik olarak kayıt 
altına alınmaktadır. Bu kayıtlar, ara yüz programında bulunan rapor butonu ile görülebilmekte 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES-III

September 23-25, 2022 450 Ankara Turkey



ve istenildiğinde çıktı olarak alınabilmektedir. Bu sayede hem sistem verimliliği takip ve 
dökümante edilebilmekte, hem de kalite yönetim sistemi gereklilikleri yerine getirilmektedir. 

Oluşturulan kameralı penetrant çatlak kontrol sistemi ara yüzü, imalatı yapılacak olan, seri 
üretim hattında bulunan PLC ekranında kullanılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.2. Çatlak kontrol ara yüz programı 

4. SONUÇ 

Bu çalışma kapsamında, manyetik olmayan 6082 kalite alüminyum ve 304L kalite östenitik 
paslanmaz çeliklerin tasarım, simülasyon, dövme üretimi ve kontrol sistematiği incelenmiştir. 
Yapılan deneyler ve çalışmalar ile ilgili elde edilen sonuçlar aşağıda sırası ile gösterilmiştir; 

 

 6082 Alüminyum kalite hammadde ile dövme olarak, krank tipi preste ventil 
parçası üretilmiştir. 6082 kalite alüminyum, 450-480ºC arasında ısıtılmıştır. 
Hammaddeyi ısıtmak için indüksiyonlu fırınlar kullanılmıştır. 1650gr’lık 6082 
kalite alüminyum kalite parçayı şekillendirmek için gerekli pres kuvveti 
520ton olarak hesaplanmıştır. Gerçekte tespit edilen değer ile simülasyon 
değerinin aynı olduğu tespit edilmiştir. 
 

 304L kalite paslanmaz çelik ile dövme olarak, krank tipi preste common rail 
parçası üretilmiştir. Parça 1000°C’de şekillendirilmiştir. Üretim parametreleri, 
çelik alaşımları ile karşılaştırıldığında, şekillendirmek için yaklaşık iki kat 
kuvvet gerektiği tespit edilmiştir. 

 
 Üretilen ventil ve commol rail parçalarına sırası ile penetrant, temizleyici ve 

geliştirici uygulanmıştır. Penetrant uygulama sonrası, penetrantın emilmesi için 
15-30dk arası beklemenin yeterli olduğu tespit edilmiştir. Bu bekleme süresi 
sonrasında, sırası ile uygulanan temizleyici ve geliştirici operasyonlar 
sonrasında göz ile manuel olarak tespit edilen çatlakların görüntüleri Basler 
marka kamera yardımıyla alınmıştır. 

 
 Çatlak görüntüleri, lisanslı MVTec HALCON görüntü işleme merkezinin 

‘gauss liner’ metodu ile incelenmiştir. Çatlak görüntülerinin tespiti ile ilgili 
yazılımda minör değişiklikler yapıldıktan sonra, çatlakların sağlıklı bir şekilde 
tespiti sağlanmıştır. Derinliği 0,5mm’nin altında olan kılcal çatlak olarak tabir 
edilen, hammaddenin haddeleme operasyonundan kaynaklı çatlakların dahi 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES-III

September 23-25, 2022 451 Ankara Turkey



tespit edilebilirliği sağlanmıştır. Kontrolün tek bir ekrandan otomatik olarak, 
sağlanabilmesi için, ara yüz programı geliştirilmiştir. 
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ÖZET 

Esnek yapıların titreşimlerinin azaltılması yapılan işin hassasiyeti için önemlidir. Özellikle 
kren, depolama sistemlerinde kullanılan yükleyiciler, kartezyen robotlardaki son eksen 
uzantısı gibi esnek yapıların titreşimlerinin azaltılması yapılan işin süresini azaltıp 
hassasiyetini arttırır. Kullanılacak hız profilinin seçimi, özellikle yüksek hızlı hareketler 
sırasında titreşimleri azaltmak için çok önemlidir. Bu çalışmada, esnek yapıların doğal 
periyodu ile ilişkili trapez hız hareket profili zaman parametrelerinin esnek bir kirişin uç 
nokta titreşimleri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Trapez hız hareket profillerinin hızlanma ve 
yavaşlama süreleri eşit olarak seçilmiştir. Esnek tek eksende hareket eden kirişin sonlu 
elemanlar modeli oluşturulmuş ve verilen hız profili altındaki hem geçici hem de düzenli 
rejim sonuçları ANSYS programı kullanılarak elde edilmiştir. Trapez hız profili zaman 
parametrelerinin, uç nokta titreşimleri üzerindeki etkileri, ivme ve genlikler ile gösterilmiştir.  

Anahtar kelimeler: Trapezoidal Motion Profile, Vibration Control, Flexible Moving 
Structures. 

ABSTRACT 

Reducing the vibrations of flexible structures is important for the precision of the work done. 
Reducing the vibrations of flexible structures such as cranes, loaders used in storage systems, 
the last axis extension in cartesian robots, reduces the duration of the work and increases its 
sensitivity. The choice of speed profile to be used is very important to reduce vibrations, 
especially during high speed movements. In this study, the effect of trapezoidal velocity 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES-III

September 23-25, 2022 455 Ankara Turkey



  

motion profile time parameters associated with the natural period of flexible structures on the 
endpoint vibrations of a flexible beam was investigated. The acceleration and deceleration 
times of the trapezoidal velocity motion profiles are chosen equally. A finite element model 
of a flexible beam moving in a single axis was created and both transient and residual 
vibration results under the given velocity profile were obtained using ANSYS program. The 
effects of trapezoidal velocity profile time parameters on endpoint vibrations are illustrated by 
acceleration and amplitudes. 

Keywords: Trapez Hareket Profili, Titreşim Kontrolü, Hareketli Esnek Yapılar. 

 

INTRODUCTION 

Single shaft cranes have been frequently used in warehouses and load handling works for a 
long time. The ability of these cranes to operate at high speeds is very important in terms of 
efficiency. However, when these structures are operated at high speed, the force acting on the 
load and the structure increases. With the effect of these increasing forces, high amplitude 
vibrations occur in the crane body. These vibrations threaten both the structure and the load 
and the sensitivity of the work. So, in order to prevent this situation in industrial uses, the 
durability of building materials has been increased and the load-carrying capacity has been 
reduced. Structures similar to this carrier have been studied in research by adding mass to a 
moving beam (Hajdu and Gáspár, 2014). Also, Sándor and Péter performed multi-body 
modeling of these structures and investigated the inertial forces acting on the crane (Hajdu 
and Gáspár, 2016). Another study examines these structures and prevents residual vibrations 
(Bachmayer, Zander, and Ulbrich, 2009). In addition, studies have been carried out on the 
control of these cranes. In this study, flatness-based control theory was used and residual 
vibrations were tried to be prevented. (Bachmayer, Zander, and Ulbrich, 2011). Another study 
prevented the vibrations of this carrier by performing Robust control. (Hajdu and Gáspár, 
2014). 

 

MODAL ANALYSIS 

The modal analysis of the model was completed by using ANSYS. The natural frequencies of 
the experimental model were calculated with acceleration data measured by WDA and 
displacement data measured by the laser distance sensor. The natural frequencies of the 
experimental model were calculated by using the Fast Fourier Transform (FFT) method in 
two different ways and the measurement methods were compared. The results were consistent 
for both measurement methods when the results of the experiment and ANSYS analysis were 
compared. The first natural frequencies of the system were shown in Table 1. 
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Table 1. Natural Frequencies 

  
Experimental Ansys 

Model Laser Accelerometer 
Natural 
Freq (Hz) 8.3374 8.3836 8.3326 

 

MODELING THE SYSTEM ON ANSYS 

The finite element model of the system was created by using ANSYS and transient analysis 
responses of the beam under different velocities were collected. The created analysis model 
was the same as the model which was used in the experiment. BEAM188 element was used 
for the modeling. A part that simulates the weight and inertia of the accelerometer was added 
to the end of the beam. The beam was fixed to the point which was sliding on the ground. The 
properties of the model were given in Table 2. Finite element model was shown in Figure 1. 

Table 2. Properties of the model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elastic modules 6.8x1010 Pa 

Poisson Ratio 0.3 

Density of beam 2665 kg/m³ 

Density of mass 7850 kg/m³ 

The inertia of the accelerometer 9.1845x10-6 kgm2 

Accelerometer mass 53 gr 

Cross-section of beam 1.4x40 mm2 

Cross-section of mass 40x44 mm2 

Beam length 243 mm 

Mass thickness 11.02 mm 

Accelerometer position from the origin 220 mm 

Rayleigh damping coefficients η=0  β=9.323x10-5 

Number of the finite elements 215 

Timestep of analyses 0.0016 s 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES-III

September 23-25, 2022 457 Ankara Turkey



  

Figure 1. Finite element model of the beam 

 

MOTION PROFILE DESIGN 

The desired trapezoidal velocity profile design was created as in the study (Karagulle, H., 
Malgaca, L., Dirilmis¸ M., Akdağ, M. and Yavuz, Ş. 2017). Movement angles and times 
determined as TACC, TDEC, and TCON were shown in the figure 2. The deceleration time of the 
trapezoidal velocity profile based on the natural frequency of the link manipulator had been 
proven to influence residual vibrations (Yavuz, Ş. 2018). 

Figure 2. Motion profiles 

 

TEST CONDITIONS DESIGN 

In this study, six motion profiles were created and tested on the system. The effect of the 
motion profile on the system's residual vibrations was observed. In four of these six cases, the 
effect of the acceleration-deceleration and the remaining constant speed time on the system 
was observed by keeping the total motion time constant. In the other two cases, the effect of 
whether the total motion time is an exact multiple of the natural period was observed. These 
cases were shown in Table 3. The Tω used in the tables is assumed to be half of the natural 
period of the manipulator. The motion time parameters of trapezoidal velocity profile were 
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defined by the vector [Tacc, Tcons, Tdec]. The simulations were performed same total motion 
angle θm and same time motion which is 21xTω.  

Table 3. Test Cases and Results 

Case Motion Profile 
Vmax 
(mm/s) 

Amax 
(mm/s2) 

Max. End Pnt. 
Acc. (mm/s2) 

Max. Amp. 
(mm) 

Max. Res. 
Amp. (um) 

C
as

e 
1 

[2Tω,17Tω,2Tω] 438.596 3654.97 7556.54 3.251 44.9717 

[4Tω,13Tω,4Tω] 490.196 2042.48 4223.00 1.816 50.0679 

[6Tω,9Tω,6Tω] 555.556 1543.21 3190.98 1.372 57.0118 

[8Tω,5Tω,8Tω] 641.026 1335.47 2761.45 1.188 66.0717 

[10Tω,1Tω,10Tω] 757.576 1262.63 2610.84 1.123 78.1715 

C
as

e 
2 

[17Tω,2Tω,2Tω] 724.638 6038.65 13865.40 5.951 550.568 

[13Tω,4Tω,4Tω] 666.667 2777.78 7406.84 3.173 659.168 

[9Tω,6Tω,6Tω] 617.284 1714.68 5771.11 2.466 880.659 

[5Tω,8Tω,8Tω] 574.713 1915.71 6207.28 2.653 1476.85 

[1Tω,10Tω,10Tω] 537.634 8960.57 19264.64 8.148 6858.20 

C
as

e 
3 

[2Tω,2Tω,17Tω] 724.638 6038.65 12482.67 5.371 631.332 

[4Tω,4Tω,13Tω] 666.667 2777.78 5743.36 2.471 759.631 

[6Tω,6Tω,9Tω] 617.284 1714.68 3545.44 1.525 1016.77 

[8Tω,8Tω,5Tω] 574.713 1915.71 4048.86 1.732 1706.39 

[10Tω,10Tω,1Tω] 537.634 8960.57 18875.94 7.984 7983.77 

C
as

e 
4 

[1Tω,19Tω,1Tω] 416.667 6944.44 14627.58 6.177 857.741 

[3Tω,15Tω,3Tω] 462.963 2572.02 5390.77 2.287 281.155 

[5Tω,11Tω,5Tω] 520.833 1736.11 3610.71 1.544 169.098 

[7Tω,7Tω,7Tω] 595.238 1417.23 2930.52 1.260 121.325 

[9Tω,3Tω,9Tω] 694.444 1286.01 2659.18 1.144 94.8012 

C
as

e 
5 

[2Tω,16Tω,2Tω] 462.963 3858.02 7976.20 3.451 4.0531 

[4Tω,12Tω,4Tω] 520.833 2170.14 4486.82 1.954 2.9504 

[6Tω,8Tω,6Tω] 595.238 1653.44 3418.84 1.499 2.6524 

[8Tω,4Tω,8Tω] 694.444 1446.76 3075.50 1.321 2.5332 

[10Tω,0Tω,10Tω] 832.519 1388.89 3000.85 1.276 2.3246 

C
as

e 
6 

[17Tω,2Tω,2Tω] 438.596 7309.94 28617.11 12.150 12150.8 

[13Tω,4Tω,4Tω] 490.196 2723.31 10747.10 4.538 4538.36 

[9Tω,6Tω,6Tω] 555.556 1851.85 7384.45 3.086 3086.00 

[5Tω,8Tω,8Tω] 641.026 1526.25 6149.39 2.623 2527.36 

[1Tω,10Tω,10Tω] 757.576 1402.92 5709.30 2.436 2336.89 
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CONCLUSIONS 

To interpret the results correctly, two separate graphs were created. In the first graph, 
acceleration, deceleration, and constant time effects were observed with constant total time. 
Values placed in the graphs are the analysis results of each group with the best results. As can 
be seen in figure 3, the shorter the deceleration time, the greater the immediate effect is, and it 
increases the endpoint motion.  

Figure 3. Graph of the first group 

 

Comparing the two results in which the total time is 10 times the natural frequency, is seen in 
figure 4. When we compared both results in Figure 4, we realized that the condition where the 
acceleration and deceleration time is exact multiples of the natural frequency gives much 
better results than the other. The residual vibration is almost zero. In addition, vibrations 
during movement are very low. 

Figure 4. Graph of the second group 

 

When all the results are considered, the best results were observed under conditions where all 
durations were integer multiples of the natural frequency. Likewise, better results were 
observed in vibration amplitudes than other results when all durations were odd multiples of 
half of the natural frequency. 
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As a result, if the amplitudes of vibrations during the movement are to be reduced, the 
acceleration and deceleration times should be chosen as long as possible, and these times 
should be exact multiples of the natural frequency. 
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ÖZET 
Muz dünya genelinde oldukça yaygın tüketilen bir meyvedir. Buğday pirinç ve mısırdan sonra 
başlıca besin maddesidir. Yılda kişi başı ortalama 12 kg tüketilmektedir. Asya, dünya muz 
üretiminin %54,4'lük payıyla en büyük muz üreticisidir. Muz, kabuk ve meyve kısmından 
oluşmaktadır. Kabuk kısmı, muzun yaklaşık %40’ını oluşturmaktadır. Genellikle muzun 
meyve kısmı tüketilirken kabuk kısmı atılmaktadır. Günümüzde sürdürülebilirlik ve geri 
dönüşüm kapsamında yapılan çalışmalarda gıda atıklarının geri kullanımı popülerlik kazanmış 
ve bu alanda çalışmalar artmıştır. Muzun oldukça yaygın tüketilmesi ve neredeyse üçte birlik 
kısmını oluşturan kabuğunun atılması muz kabuğunun geri kullanımı için fırsat 
oluşturmaktadır.  
Fonksiyonel besinler, temel besin ögesi gereksinimlerini karşılamaya ek olarak hastalıklardan 
korunmada ve sağlığın geliştirilmesinde rol alan, biyoaktif unsurlar içeren besin veya besin 
bileşeni olarak tanımlanmaktadır. Fonksiyonel besin, besinin doğal formunda bulunan aktif 
bir bileşen olabileceği gibi, teknolojik işlemlerle biyoaktif unsurlarla zenginleştirilmiş 
besinler de olabilir. Muz, fenolik bileşikler, mineraller ve vitaminler başta olmak üzere çok 
çeşitli ögeleri içeren temel bir bitkisel besin kaynağıdır. Karotenoidler, flavonoidler, amin 
bileşikleri ve diyet lifi açısından zengindir. Bunlar ögeler meyve ve kabuk kısmında farklı 
oranlarda bulunur. Yapılan çalışmalar muz kabuğunun zengin bir içeriğe sahip olduğunu 
göstermektedir. Muz kabuğunun zengin içeriği nedeniyle fonksiyonel bir besin kaynağı olarak 
kullanılabileceği belirtilmiştir.  

Dünya genelinde muzun farklı tüketim türleri bulunmaktadır. Tüketim türü muzun çeşitlerine 
ve yetiştiği bölgelere göre değişmektedir. Muz kabuğu bazı ülkelerde yemeklerde 
kullanılmaktadır. Bunun yanında muz kabuğunun yüksek lif içeriği nedeniyle pek çok alanda 
hammadde olarak kullanıldığı bilinmektedir. Gıda endüstrisinde de muz kabuğu yaygın 
kullanılabilmektedir. Özellikle antioksidan ve lif açısından besinleri zenginleştirmektedir. 
Bunun yanında gıda endüstrisinde muz kabuğunun özellikle un haline getirilerek kullanılması 
yaygındır. Böylece tahıl unu kullanımı azaltılarak glisemik indeksi daha düşük ve lif 
açısından zengin unlu mamuller üretilebilmektedir. Bu derleme çalışmanın amacı muz 
kabuğunun besin değeri ve gıda sektöründe kullanımımı güncel literatür ile tartışarak 
Türkiye’de muz kabuğunun çöpe atılmasını önleyip fonksiyonel bir besin olarak 
kullanılabileceği yöntemleri göstermektir.  

Anahtar Kelimeler: Beslenme, Muz Kabuğu, Fonksiyonel Besin 
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ABSTRACT 
Banana is a fruit that is widely consumed around the world. Banana is the main food item 
after wheat, rice and corn. An average of 12 kg is consumed per person per year. Asia is the 
largest banana producer with a 54.4% share of the world's banana production. Banana consists 
of peel and fruit part. The peel part makes up about 40% of the banana. Generally, the fruit 
part of the banana is consumed while the peel part is discarded. Today, the reuse of food 
waste has gained popularity in studies conducted within the scope of sustainability and 
recycling, and studies in this area have increased. The widespread consumption of bananas 
and the discarding of the peel, which constitutes almost one-third of it, creates an opportunity 
for the reuse of the banana peel. 

Functional foods are defined as foods or nutritional components containing bioactive elements 
that play a role in preventing diseases and improving health in addition to meeting basic 
nutritional requirements. Functional food can be an active ingredient in the natural form of the 
food, or it can be foods enriched with bioactive elements through technological processes. 
Banana is an essential plant food source containing a wide variety of elements, especially 
phenolic compounds, minerals and vitamins. It is rich in carotenoids, flavonoids, amine 
compounds and dietary fiber. These elements are found in different proportions in the fruit 
and shell parts. Studies show that banana peel has a rich content. It has been stated that 
banana peel can be used as a functional food source due to its rich content. 

There are different types of consumption of bananas around the world. The type of 
consumption varies according to the varieties of bananas and the regions where they are 
grown. Banana peel is used in cooking in some countries. In addition, it is known that banana 
peel is used as a raw material in many areas due to its high fiber content. Banana peel can be 
widely used in the food industry. It enriches foods especially in terms of antioxidants and 
fiber. In addition, it is common to use banana peel in the food industry, especially by turning 
it into flour. Thus, by reducing the use of grain flour, bakery products with a lower glycemic 
index and rich in fiber can be produced. The aim of this review is to discuss the nutritional 
value of banana peel and its use in the food industry with the current literature and to show 
the methods in Turkey to prevent the waste of banana peel and use it as a functional food. 

Keywords: Nutrition, Banana Peel, Functional Food 

 

GİRİŞ 
Muz tropikal iklim meyvesi olup Musaceae familyasının Musa cinsindeki bir dizi 
türü içermektedir (Aurore et al., 2009).  Muz dünya genelinde oldukça yaygın tüketilen bir 
meyvedir. Buğday, pirinç ve mısırdan sonra tüketilen başlıca besin maddesidir. Yılda kişi başı 
ortalama 12 kg muz tüketilmektedir. Asya, dünya muz üretiminin %54,4'lük payıyla en büyük 
muz üreticisi konumundadır (FAOSTAT, 2017). Dünya genelinde ithalat ve ihracatı yapılan 
binden fazla muz türü bulunmaktadır. Cavendish muzu gibi tatlı türler çiğ meyve olarak 
yenmekte, Plantain gibi türler ise pişirilerek yemek olarak tüketilmektedir. Bazı türler hem 
meyve hem de pişirme amaçlı beslenmede kullanılmaktadır. En çok ticareti yapılan çeşit, 
tahmini yıllık 50 milyon ton üretim hacmiyle küresel üretimin yarısından biraz azını oluşturan 
Cavendish muzudur. Muz özellikle düşük gelirli ve kıtlık yaşayan pek çok ülkede temel besin 
maddesi görevini üstlenmektedir. Aynı zamanda bu ülkeler için önemli bir iş istihdamı ve 
ekonomik gelir kaynağıdır. Muz ağırlıklı olarak Asya dışında Latin Amerika ve Afrika'da da 
üretilmektedir. İç tüketimde en büyük üreticiler ise Hindistan ve Çin'dir (Food and 
Agriculture Organization, 2022a).  

Dünya genelinde muz tüketimi yaygınlaşmaktadır. Muzun tarım ürünleri içerisindeki pazar 
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payı büyümektedir. 2020 yılında Covid-19 nedeniyle ulaşımın aksaması, tarım maliyetlerinin 
yükselmesi ve iş gücü kaybı gibi çeşitli nedenlerle muz pazarı olumsuz etkilenmiştir. Küresel 
muz ticareti 2019 yılında en yüksek değerlere ulaşıp 2020’den sonra düşüş yaşansa da dünya 
genelinde muz ithalat ve ihracatın en yüksek olduğu dönem yaşamaktadır. 2017-2020 yılları 
arasındaki dünya muz ihracatı miktarı ve bölgelerin pazar payı Şekil 1’de, muz üretiminde 
başı çeken ülkelerin üretim durumu Şekil 2’de ve başta gelen bölgelere göre küresel muz 
ithalat durumu Şekil 3’de özetlenmiştir (Food and Agriculture Organization, 2022b).  

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Ürünleri Piyasaları Muz Raporu’na göre Türkiye’de muz 
üretimi ve tüketimi giderek artmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre muz 
üretimi son 5 yılda %139.4 artmıştır. Türkiye muz ticaretinde ithalatçı konumda iken son 
yıllardaki üretim artışları ile kendi kendine yeterlilik seviyesi %76,6’ya yükselmiştir.  
Türkiye’de 2019-2020 sezonunda 548 bin ton üretim ve 696 bin ton tüketim bildirilmiştir. 
Bunun yanında 2021’de muz üretimi yaklaşık 884 bin tona, 2022 yılında da yaklaşık 963 bin 
tona yükselmiştir. Üretimin en fazla olduğu bölge Akdeniz ve Ege Bölgesi iken Adana, Hatay 
ve Muğla en fazla üretimin olduğu illerdir. İllere göre ekilen muz çeşitleri ve üretilen muz 
miktarı farklılık gösterebilmektedir  (Tarım ve Orman Bakanlığı, 2022; Türkiye İstatistik 
Kurumu, 2022).  

 
Şekil 1. Bölgelere göre dünya muz ihracatı, 2017-2021 (Milyon Ton) 

 
 

Şekil 2. Başta gelen ülkelere göre dünya muz ihracatı, 2017-2021 (Milyon Ton) 
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Şekil 3. Başta gelen bölgelere göre dünya muz ithalatı, 2017-2021 (milyon ton) 

 
Muz, kabuk ve iç meyve kısmından oluşmaktadır. Kabuk kısmı muzun yaklaşık %40’ını 
oluşturabilmektedir. Genellikle muzun meyve kısmı tüketilirken kabuk kısmı atılmaktadır 
(Agama-Acevedo et al., 2016). Günümüzde sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm kapsamında 
yapılan çalışmalarda besinlerden oluşan atıkların kullanımı popülerlik kazanmış ve bu alanda 
çalışmalar artmıştır. Bazı bitkilerin atıklarının da sağlığı geliştirmek için kullanılabileceği 
görülmüştür. Özellikle üretilen muzun üçte birinin kabuk olarak atık oluşturması muz 
kabuğunun kullanım yöntemlerini araştırma teşvik etmektedir. (Sheikh et al., 2017). Bu 
derleme çalışmanın amacı muz kabuğunun besin değeri ve gıda sektöründe kullanımımı 
güncel literatür ile tartışarak Türkiye’de muz kabuğunun çöpe atılmasını önleyip fonksiyonel 
bir besin olarak kullanılabileceği yöntemleri göstermektir.  

Muz Kabuğunun Besinsel Değeri 
Muz kabuğunun makro ve mikro besin ögesi miktarı muzun türü ve olgunluk derecesine göre 
değişmektedir. Olgunlaşma sırasında nişasta basit şekerlere hidrolize edilmekte lignin içeriği 
artarken tanen içeriği azalmakta ve antioksidan kapasite artmaktadır. Olgunlaşma aminoasit 
örüntüsü veya kalitesini oldukça az etkilerken karbonhidrat örüntüsü oldukça değişmektedir. 
Bazı muz çeşitlerinin kabuk olgunluk durumuna göre 100 g kuru maddedeki besin ögesi 
içeriği Tablo 1’de verilmektedir (Emaga et al., 2011). Musa paradaisica L. için 100 g kuru 
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ağırlığında 68.31 g karbonhidrat, 10.44 g yağ, 7.57 g protein, 13.42 g kül olduğu bildirilmiştir 
(Aboul-Enein et al., 2016). Farklı bir çalışma 100 g kuru ağırlıkta 61.7 g karbonhidrat, 10.6 g 
diyet lifi, 1.3 g yağ, 8.7 g protein ve 8.2 g kül bildirmiştir (Okareh et al., 2015). Musa 
Sapietum ile yapılan çalışmada da kabuğunun ortalama %62.33 nem, %11.82 karbonhidrat, 
%1.95 protein, %5.93 lipid, %8.37 diyet lifi ve %9.6 kül içerdiği bildirilmiştir (Hassan et al., 
2018).  

Genel olarak muz kabuğu besin ögesi bileşeni kuru ağırlık yüzdeleri nişasta 3.5-6.3, dirençli 
nişasta 2.3-2.5, diyet lifi 47-53, doymuş yağ 2.24-11.6, ham protein 5.5-7.87, kül 9-11 ve 
karbonhidrat 59.51-76.58 aralığındadır (Zaini et al., 2022). 

Tablo 1. Bazı muz çeşitlerinin kabuk olgunluk durumuna göre besin ögesi içeriği (100 g kuru 
madde) (Emaga et al., 2011) 

Muz Türü Musa, genotip AAB, Big 
Ebanga 

Musa, genotip AAA, Yangambi 
Km5 

Olgunlaşma Durumu Yeşil Sarı Siyah 
Noktalı 

Yeşil Sarı Siyah 
Noktalı 

Ham Protein 8.1 8.4 8.6 6.9 7.4 7.9 
Ham Yağ 2.2 3.7 3.6 6.3 8.6 10.9 
Toplam Kül 6.4 7.5 7.4 10.4 10.8 10.7 
Nişasta 39.3 24 0.1 14 12.6 2.6 
Toplam Diyet Lifi 35.9 35.7 37.3 49.9 51.9 47.9 
Çözünmeyen Diyet 
Lifi 

29.7 30.4 31.3 36.3 39.9 35.2 

Çözünür Diyet Lifi 6.2 5.3 6.0 13.6 12.0 12.7 
Serbest Şeker 4.3 23.5 38.3 1.4 23.0 33.2 
Selüloz 6.4 7.1 6.1 15.2 15.7 15.6 
Hemiselüloz 6.3 4.5 0,3 5.3 0.6 0,4 
Lignin 7.9 12.0 15.0 7.3 15.0 13.3 
 

Besin içeriği açısından makro besin ögelerinin miktarları yanında makro besin ögesi örüntüsü 
de büyük önem taşımaktadır. Muz kabuklarında toplam yağ asidi miktarının %40’ından 
fazlasını çoklu doymamış yağ asitleri oluşturmaktadır. Bunun yanında tekli doymamış yağ 
asitleri ve doymuş yağlar da farklı miktarlarda bulunmaktadır. Tablo 2’de bazı muz türlerinin 
kabuğundaki yağ asidi içeriği özetlenmiştir (Emaga et al., 2007; Khawas and Deka, 2016).  

Muz kabuğu aminoasit örüntüsü ile de besinsel açıdan değerli bir ürün olduğunu 
göstermektedir. Muz kabuğu elzem olan ve olmayan aminoasitleri olgunluk durumuna göre 
farklı miktarlarda bulundurmaktadır. Yemeklik muzlarda en fazla glutamik asit, çiğ olarak 
tüketilen olgun muzlarda ise en fazla glisin bulunmaktadır.  Genel olarak muz kabukları 
triptofan ve sistin açısından fakirdir. Tablo 3’de Musa ABB, Fransız Clair ve Grande Naine 
muz türlerinin kabuk aminoasit içeriği olgunluk derecelerine göre özetlenmiştir (Tsado et al., 
2021).  
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Tablo 2. Bazı muz türlerinin kabuğundaki esansiyel yağ asiti içeriği (Emaga et al., 2007; 
Khawas and Deka, 2016) 

Muz Türleri Musa 
ABB (%) 

Fransız Clair (%) Grande Naine (%) 

Olgunluk Dereceleri Yeşil Sarı Yeşil Kahverengi Yeşil Kahverengi 
Doymuş yağ 
asitleri 

Laurik asit (12:0)
  

0.8 0.4 0.8 - 1.0 0.7 

Miristik asit (14:0) 0.2 0.1 5.2 0.9 4.3 4.6 
Palmitik asit (16:0) 3.3 2.7 38.1 37.2 38.2 41.5 
Stearik asit (C18:0) 3.0 2.6 3.7 4.5 5.3 3.4 

Tekli 
doymamış 
yağ asidi 

Oleik asit (C18:1) 5.3 4.8 4.1 6.1 4.2 3.2 

Çoklu 
doymamış 
yağ asidi 

α-Linoleik asit 
(18:3n-3) 

2.1 2.0 20.2 29.0 21.1 21.2 

Linolenik asit 
(18:2n-6) 

2.3 2.0 23.9 22.2 22.7 23.9 

 

Tablo 3. Bazı muz türlerinin kabuk aminoasit içeriği (Tsado et al., 2021) 

Aminoasit Yemeklik Muz (Plantain - 
Yeşil) 

(g/100 g protein) 

Muz (Banana - Meyve) 
(g/100 g protein) 

Toplam 89.71 ± 5.45 86.71 ± 3.02 
Lösin  7.76 ± 0.05 0.01 ± 0.00 
Lizin  7.90 ± 0.03 6.71 ± 0.06 
İzolösin 5.24 ± 0.05 8.06 ± 0.04 
Fenilalanin 4.79 ± 0.06 4.98 ± 0.07 
Norlösin 0.02 ± 0.00 5.23 ± 0.06 
Triptofan 0.58 ± 0.03 0.01 ± 0.00 
Valin 5.67 ± 0.01 0.52 ± 0.02 
Metionin 1.60 ± 0.03 5.79 ± 0.03 
Prolin 3.25 ± 0.02 1.71 ± 0.02 
Arginin  4.99 ± 0.03 3.25 ± 0.05 
Tirozin 3.96 ± 0.06 5.50 ± 0.03 
Histidin 2.11 ± 0.04 3.96 ± 0.01 
Sistin 0.85 ± 0.02 2.24 ± 0.03 
Alanin 6.22 ± 0.05 0.85 ± 0.04 
Glutamik asit 12.72 ± 0.02 5.31 ± 0.01 
Glisin 3.94 ± 0.01 13.02 ± 0.82 
Treonin 5.38 ± 0.06 6.10 ± 0.03 
Serin 4.05 ± 0.04 4.59 ± 0.04 
Aspartik asit 8.68 ± 0.02 9.06 ± 0.05 
 

Muz kabuğunun mineral içerikleri türleri veya yetiştikleri yerlere göre oldukça farklılık 
gösterebilmektedir. Tablo 4’de farklı çalışmalarda bulunan mineral içerikleri verilmektedir 
(Hassan et al., 2018; Tsado et al., 2021). Bunun yanında mineral içeriklerinin hangi 
yöntemlerle tayin edildiği önem taşımaktadır. Yapılan bir çalışmada farklı tayin yöntemlerinin 
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içerik sonuçlarını etkilediği gösterilmiştir (Okole et al., 2022).  

Tablo 4. Muz Kabuğunun Mineral Bileşimi (mg/100g)  

Mineral Musa Sapietum (mg/100g) 
(Hassan et al., 2018) 

Musa paradisiaca (mg/100g) 
(Tsado et al., 2021) 

Fosfor 211.30± 1.24 22.64±0.38 
Magnezyum 44.50 ± 0.08 49.32±0.74 
Sodyum 115.10 ± 0.26 58.16±2.73 
Demir 47.00 ± 1.26 5.06±0.07 
Kalsiyum 59.10 ± 0.85 17.85±0.25 
Bakır 0.51 ± 0.02 1.35±0.05 
Potasyum 4.39 ± 0.15 38.22±0.16 
Manganez 0.702± 0.09 10.38±0.04 
Çinko 0.033± 0.04 11.60±0.03 
Fonksiyonel Bir Besin Olarak Muz Kabuğu 
Fonksiyonel besinler temel besin ögesi gereksinimlerini karşılamaya ek olarak, hastalıklardan 
korunmada ve sağlığın geliştirilmesinde rol alan, biyoaktif unsurlar içeren besin veya besin 
bileşeni olarak tanımlanmaktadır. Fonksiyonel besin, besinin doğal formunda bulunan aktif 
bir bileşen olabileceği gibi, teknolojik işlemlerle biyoaktif unsurlarla zenginleştirilmiş ve 
böylece sağlık üzerinde olumlu etkileri olan bir besin de olabilmektedir (Özkaya, 2021). Muz 
türleri fenolik bileşikler (gallik asit, ferulik asit, kafeik asit…), taninler, flavanoidler 
(naringin, rutin, kuersetin, krizin, kateşin…), karotenoidler (lutein, alfakaroten, betakaroten, 
neoksantin, kriptoksantin…), antosiyaninler, steroller, triterpenler, alkanlar, aminler ve çeşitli 
yağ asitleri gibi biyoaktif maddeleri içermektedir. Bu maddelerin çoğu antioksidan veya 
antimikrobiyal etki göstermektedir. (Zaini et al., 2022). Ayrıca çeşitli vitaminler, mineraller 
ve diyet lifleri açısından da zengindir. Bu ögeler meyve ve kabuk kısmında farklı oranlarda 
bulunmaktadır (Amini Khoozani et al., 2019).  

Diyet antioksidanları serbest radikalleri temizleyerek, oksidatif stresi azaltarak ve oksidatif 
hasarı onararak pek çok hastalığa karşı koruyucu etki göstermektedir. Fitokimyasallar, 
özellikle fenolik asitler, sağlık yararları sağladığı bilinen başlıca biyoaktif bileşiklerdir. 
Muzda fenolik bileşiklerin yüzdesinin kabukta iç meyveden daha fazla olduğu bildirilmiştir. 
Karotenoidler, depolama sırasında gıdaların stabilitesine katkıda bulunan doğal 
antioksidanlardır. Yeşil muz kabuğunun iç meyveden önemli ölçüde daha yüksek 
karotenoidlere sahip olduğu tespit edilmiştir. A, C, E vitamini ve birçok mineral de 
antioksidan etki göstermektedir (Adetuyi et al., 2022; Hikal and Said-Al Ahl, 2021;  Hikal et 
al., 2022). Olgun meyve kabuğunun fenolik içeriği, flavonoid içeriği ve antioksidan kapasitesi 
yeşil kabuğunkinden daha düşüktür (Sundaram et al, 2011). 

Nendran muz kabuklarının flavonoid içeriğinin oldukça yüksek olduğu (51.47 μg/ml) bu 
durumun antioksidan aktiviteye katkı sağladığı ve bu kabuktan elde edilen ekstratın meme 
kanseri hücrelerinde büyümeyi engellediği bulunmuştur. Ekstrakt konsantrasyonu 20'den 200 
μg/ml'ye yükseldikçe, kanser hücre canlılığının %91,14'ten %24,7'ye düştüğü bildirilmiştir 
(Durgadevi et al., 2019). Muz kabuğu özütünün insanlardan alınan kolorektal karsinom 
hücrelerinde hücre proliferasyonunu %60 üzerinde bir oranda azalttığı bildirilmiştir (Dahham 
et al, 2015). Farklı bir çalışmada da cilt kanseri hücresinin (A431), kolorektal kanser 
hücresinin (SW620) ve karaciğer kanseri hücresinin (HepG2) hücre canlılığına karşı güçlü 
antikanser aktivite gösterdiği bulunmuştur (Ruangtong et al., 2020). 

Biyojenik aminler, depresyonun önlenmesinde anahtar rol oynamaktadır. Katekolaminler, 
dopamin, norepinefrin ve epinefrin (adrenalin), glikojen metabolizmasındaki hormonları 
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düzenleyen bu biyoaktif bileşiklerin bilinen örnekleridir (Özçelik et al., 2020). Muzun farklı 
olgunlaşma aşamalarındaki dopamin konsantrasyonu ile meyvenin olgunluğu arasında ters bir 
ilişki olduğunu bildirilmiş ve kabuğun meyveden daha fazla dopamin içerdiğini gösterilmiştir 
(Kanazawa and Sakakibara, 2000).  

Muz kabuğu glikozitler, flavonoidler, terpenoidler ve tanenler gibi biyolojik olarak aktif 
bileşikler sayesinde antimikrobiyal etki de göstermektedir. Escherichia coli (ATCC 25922), S. 
aureus (ATCC 25923), Lactobacillus casei , Bacillus spp., Pseudomonas aeruginosa ve 
Saccharomyces cerevisiae'ye karşı değişken inhibitör aktivite sergilediği bildirilmiştir (Aboul-
Enein et al, 2016; Niamah, 2015; Venkatesh et al., 2013).  Farklı bir çalışmada da kabuğu 
muz ekstraktının iki gram pozitif ( S. aureus ve Streptococcus pyogenes ), dört gram negatif 
( Enterobacter aerogenes , Klebsiella pneumoniae , E. coli ve Moraxella catarrhalis ) ve bir 
mayaya (Candida albicans ) karşı en yüksek antibakteriyel aktivite gösterdiği sonucuna 
varılmıştır (Chabuck et al., 2013).  

Diyet lifi su tutma kapasitesi, su şişme kapasitesi, yağ tutma kapasitesi, glikoz adsorpsiyon 
kapasitesi, kolesterol adsorpsiyon kapasitesi ve viskozite gibi farklı fizikokimyasal özelliklere 
sahiptir ve bu da obezite, diyabet, kanser ve bağırsak hastalıkları riskini azaltmak gibi farklı 
fizyolojik fonksiyonlar sergilemesini sağlamaktadır. Çözünmez lifler su tutarak doygunluğu 
sağlama ve bağırsaklarda patojen üremesini engelleme gibi etki gösterirken çözünür lifler kan 
değerleri üzerinde değişiklikler yaparak hastalıklara karşı koruyucu etki gösterir (He et al., 
2022). Muz kabuğu lignin, selüloz ve hemiselüloz gibi çözünür ve çözünmez diyet lifi 
fraksiyonlarına sahiptir ve genel olarak meyve kısmından daha fazla posa içermektedir. Aynı 
zamanda muzun türü, yetişme zamanı, yeri veya olgunluk durumuna göre içerik değişken 
olabilmektedir (Emaga et al, 2011). Aynı zamanda kolorektal kanserlerin önlenmesinde ve 
bağırsak mikrobiyotasının desteklenmesinde etkili olduğu bilinen dirençli nişasta kaynağıdır.  
Olgunlaşmamış kabukta dirençli nişasta miktarı daha fazladır. Kabuk olgunluğundaki ilerleme 
ile dirençli nişasta miktarının %8'den %2'ye düştüğü gösterilmiştir (Ramli et al., 2010). Tüm 
bu yönleriyle muz kabuğundan elde edilen posanın ticari poslara alternatif olabileceği 
belirtilmiştir (Khamsucharit,et al., 2018).  

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Obezite Raporu 2022’ye göre Türkiye Avrupa’da 
obezitenin en yaygın olduğu ülkedir (WHO European Regional Obesity Report, 2022). 
Obezite beslenme ile yakından ilişkilidir. Özellikle besin değeri düşük, diyet lifinden fakir 
beslenme modelleri obezitenin gelişmesine neden olmaktadır (Salçın and Ercoşkun, 2021). 
Muz kabuğu yüksek dirençli nişasta ve diyet lifi içeriği ile özellikle besin değeri düşük ve 
posadan fakir besinlerin zenginleştirilmesi ayrıca besinlerin hammadde ihtiyacının besin atığı 
ile tedarik edilmesiyle ekonomik fayda sağlaması için önemli fırsatlar sunmaktadır. Dünya 
genelinde ekmek, kurabiye, makarna, şekerleme gibi pek çok besin zenginleştirilmesinde 
kullanılmıştır (Amini Khoozani et al., 2019).  

Muz kabuğu içerdiği birçok besin ögesi ile antidiyabetik, antiobezojenik, antikanserojen, 
antioksidan, ve antimikrobiyal etki gösterebilmektedir. Aynı zamanda ucuz ve ulaşılabilir bir 
besin yan bileşenidir. Farmakolojik bir nutrasötik ve gıda sanayinde pek çok alanda kullanılan 
fonksiyonel bir besindir (Adetuyi et al, 2022; Hilak et al, 2022; Zaini et al., 2022)   

Muz Kabuğunun Gıda Alanında Kullanımı 
Muz kabuğu gıda alanında pek çok yerde kullanılmaktadır. Bunlar; 

 Ürünlerde lif, protein, yağ, kül, biyoaktif madde içeriğini ve antioksidan kapasiteyi 
arttırmak 

 Antioksidan ve antimikrobiyal kapasiteyi arttırarak raf ömrünü uzatmak 
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 Yüksek lif içeriği nedeniyle besinlerde viskozite veya doku ayarlaması yapmak 

 Ürün ham malzeme kullanımını azaltarak maliyet tasarrufu yapmak 

 Ambalaj veya kaplama gibi alanlarda kullanılarak ürün kalitesini arttırmak 

 Ürünlerde duyusal değerlendirme veya fiziko-kimyasal değerleri değiştirmek 

 Prebiyotik etki sağlamak 

şeklinde sıralanabilir (Adetuyi et al., 2022; Hikal et al., 2022; Zaini et al., 2022). Muz 
kabuğunun gıda alanında kullanımı ile ilgili literatür özeti Tablo 5’de verilmektedir. 

 

Tablo 5. Muz kabuğu türevlerinin gıda alanında kullanım örnekleri 

Ürün Etkiler Kaynak 
Un  Tahıl unları muz kabuğu unu ile karıştırılarak protein, 

diyet lifi ve antoksidan kapasite açısından 
zenginleştirilebilir. Bu un ile yapılan ürünlerde tahıl 
ununa göre koku, renk ve lezzet özellikleri değişebilir. 

Gómez Montaño  
et al., 2019 
 

Ekmek Maksimum %10 buğday unu ile muz kabuğu unu yer 
değiştirilerek posa, potasyum, kalsiyum, sodyum, demir 
ve manganez açısından zenginleştirme yapılabilir. Ayrıca 
ekmeğin su ve yağ tutma kapasitesi artar. 

Eshak, 2016 

Kek Muz kabuğu unun keklerde %15’e kadar zenginleştirmede 
kullanılabilir. Organoleptik özellikler %6 ilave sonrası 
değişmeye başlayabilir. Muz kabuğu unu ilavesi 
antioksidan özelliği arttırarak raf ömrünü uzatabilir. 

Ahmed  et al., 
2021 
 

Bisküvi Kurabiyelere muz kabuğu unu eklenmesi ile yağ, diyet 
lifi, kalsiyum, potasyum, magnezyum, demir, manganez, 
çinko, potasyum ve sodyum miktarı artar. Fitatlar, 
fenoller, flavonoidler, saponin ve tanen açısından daha 
yüksek anti-beslenme değerlerine sahip olabilir. 

Oguntoyinbo et 
al., 2021 

Düşük 
Kalorili 
Bisküvi 

Bisküvilerde muz kabuğu posası arttıkça; yağ formundaki 
kaloriler azalır, diyet lifi artar, diğer gıda değerlerinde 
kayda değer bir değişiklik olmaz. Üründe mantar üreme 
belirtisi olmaz. Hammadde maliyeti düşer.  

Joshi, 2007 
 

Erişte Muz kabuğu unu %15 eklendiğinde protein, kül ve diyet 
lifi içeriği artar. Daha yüksek antioksidan kapasite 
sağlanır. Viskozite değerleri %22'ye kadar düşebilir. Su 
emme kapasitesi ve pişirme kayıpları sırasıyla yüzde 15 
ve 13'e kadar artır. Duyusal değerlendirme %10 kadar 
ilave en iyi olarak belirlenmiştir. 

Pasha, et al., 
2022 
 

Glutensiz 
Börek 

Muz kabuğu unu ilavesi ile tipik özelliklerini 
değiştirmeden beslenme, doku ve renk özellikleri üzerinde 
olumlu etki bildirilmiştir. Diyet lifi artarken karbonhidrat 
oranı azalmıştır. Ayrıca sertlik, yaylanma ve çiğneme 
değerlerini biraz artırmıştır. %10 ilave rengin 1.5 kat 
koyulaşmasına neden olmuştur. 

Gomes et al., 
2022 

Glutensiz 
Kek 

Yaylanma ve su tutma kapasitesi artmış, renk koyulaşmış 
ve yüksek çözünür lif oranı sağlanmıştır. 

Brigagão et al., 
2021 
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Et 
Ürünleri 

Özellikle et ürünlerinde antimikrobiyal ajanlar olarak muz 
kabuğunun kullanıldığı araştırmalarda bir artış olduğunu 
gösterilmiştir. 

Manzoor and 
Ahmad, 2021 
 

Tavuk 
Sosisi 

Muz kabuğu unu ilavesi ile sosiste diyet lifinde artış ve 
yağ miktarında azalma sağlanır. Su tutma kapasitesi ve 
antioksidan içerik artar. Doku olarak sosis daha sert olur. 

Zaini et al., 
2020 

Tavuk 
Köftesi 

Muz kabuğu ilavesi ile fiziko-kimyasal özelliklerden daha 
yüksek emülsiyon pH'ına, emülsiyon stabilitesine, ürün 
pH'ına, su aktivite değerlerine ulaşılmıştır. . Muz kabuğu 
unu seviyesi arttıkça çeşitli duyu puanları önemli ölçüde 
azalmıştır. 

Chappalwar et 
al., 2022 
 

Yoğurt Muz kabuğu unu takviyesi lipid oksidasyonunu azaltıp 
viskoziteyi arttırmaktadır. Depolama sırasında renk, 
sinerez, pH ve laktik asit üzerinde önemli bir etkisi 
olmamıştır. 100 g yoğurt başına 600 μl'ye kadar olan ilave 
duyusal değerlendirme ile “çok beğenilen” puanı almıştır. 

Kabir et al., 
2021 
 

Deve Sütü 
Yoğurdu 

Muz kabuğu unu mikatarı artması ile pH, hidrasyon, 
yüzey gerilimi, genel kabul edilebilirlik, renk ve 
numunelerin lezzeti önemli ölçüde azalmıştır. 
Lactobacillus casei ve Lactobacillus gasseri ve doku 
kabulü önemli ölçüde artmıştır.  

Safdari et al., 
2021 

Mozerella 
Peyniri 
Kaplama 

Muz kabuğundan elde edilen pektin ile Mozzarella 
peynirini kaplamanın raf ömrünü 7 günden 21 güne 
çıkardığı görülmüştür. 

Tripathi and 
Mishra, 2021 
 

Portakal 
Suyu 

Muz kabuğu ekstresinin taze sıkılmış portakal sularında 
ve konsantre meyve sularında antioksidan olarak 
kullanılarak serbest radikal temizleme kapasitesi 
arttırılmıştır. 

Ortiz et al., 2017 
 

Jole Muz kabuğu tozu ilavesi ile üretilen jölelerin sertliği, 
çiğnenebilirliği ve yaylılığı artmıştır. Jölelerin dokusal 
özellikleri, toplam diyet lifi, fenolikler ve flavonoidlerin 
içeriği ve antioksidan aktiviteleri, jöleler için eklenen muz 
kabuğu tozu miktarı ile pozitif ilişkilendirilmiştir.. 

Lee et al., 2010 

Besin 
Kaplama 

Gıda ürünlerinin kullanım ömrünü artırmak için olgun 
“Prata” muz kabuklarından ve mısır nişastasından yapılan 
un kullanılarak yenilebilir kaplamalar (suda çözünür, 
biyolojik olarak parçalanabilen , filmlerin işlenmesini 
kolaylaştıran doğal bir polimer) geliştirilmiştir.  

de Faria 
Arquelau et al., 
2019 
 

Yenilebilir 
Film 

Muz kabuğu, nişasta ve yenidünya yaprağı özü içeren 
filmler biyolojik olarak parçalanabilir. Olgun muz kabuğu 
filmleri sürekli ve kompakt bir yapıya sahip olur ve %4 
özütlü film en az dirençli ve en esnek filmdir. Filmdeki 
ekstrakt miktarının artması fenolik içeriği ve antioksidan 
aktiviteyi arttırmıştır. 

Silva et al., 2020 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 
Muz kabuğu içerdiği birçok besin ögesi ile antidiyabetik, antiobezojenik, antikanserojen, 
antioksidan, ve antimikrobiyal etki gösterebilen fonksiyonel bir besindir. Bu nedenle 
farmakoloji ve gıda alanında pek çok amaçla kullanılmaktadır. Genel olarak atık olan muz 
kabuklarının kullanımı geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik açısından fayda sağlamaktadır. Muz 
kabuğunun beslenme alanında kullanımı besinlerde maliyet azalması sağlarken besleyici 
değerli arttırmaktadır. Lakin muz kabuğunun işlenmesi ve ürünlerde kullanımı ile ilgili 
mevzuatlar ve muz kabuğunun sağlık üzerindeki etkilerine dayanan klinik kontrollü insan 
çalışmaları sınırlıdır. Bu nedenle; 

 Muz kabuğunun beslenmede kullanılması için sağlık üzerine etkilerinin anlaşılmasını 
sağlayacak klinik kontrollü insan çalışmaları arttırılmalıdır. 

 Muz kabuklarının toplum tarafından beslenmeye dahil edilebilmesi için sosyokültürel 
çalışmalar ile toplum algısının ölçülmesi gerekmektedir. 

 Muz kabuklarının gıda alanında kullanım için risk faktörlerinin değerlendirilmesi, üretim, 
depolama, işleme gibi alanlarda kritik kontrol noktalarının belirlenmesi ve ilgili 
mevzuatların oluşturulması gerekmektedir. 

KAYNAKLAR 
Aboul-Enein, A. M., Salama, Z. A., Gaafar, A. A., Aly, H. F., Abou-Elella, F., & Ahmed, H. 
A. (2016). Identification of phenolic compounds from banana peel (Musa paradaisica L.) as 
antioxidant and antimicrobial agents. Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, 8(4), 
46-55. 
Adetuyi, B. O., Ogundipe, A. E., Ogunlana, O. O., Egbuna, C., Estella, O. U., Mishra, A. P., 
... & Achar, R. R. (2022). Banana Peel as a Source of Nutraceuticals. In Food and 
Agricultural Byproducts as Important Source of Valuable Nutraceuticals (pp. 243-250). 
Springer, Cham.  

Agama-Acevedo, E., Sañudo-Barajas, J. A., Vélez De La Rocha, R., González-Aguilar, G. A., 
& Bello-Perez, L. A. (2016). Potential of plantain peels flour (Musa paradisiaca L.) as a 
source of dietary fiber and antioxidant compound. CyTA-Journal of Food, 14(1), 117-123. 

Ahmed, Z., El-Sharnouby, G. A., & EL-Waseif, M. A. (2021). Use of Banana Peel As A By-
Product to Increase The Nutritive Value of The Cake ةدايزل ىوناث جتنمک زوملا رشق مادختسا 
یک. ک ل یة ل غذائ یمة ال ق  .Journal of Food and Dairy Sciences, 12(4), 87-97 ال

Amini Khoozani, A., Birch, J., & Bekhit, A. E. D. A. (2019). Production, application and 
health effects of banana pulp and peel flour in the food industry. Journal of food science and 
technology, 56(2), 548-559.  

Aurore, G., Parfait, B., & Fahrasmane, L. (2009). Bananas, raw materials for making 
processed food products. Trends in Food Science & Technology, 20(2), 78-91. 

Brigagão, T. C. S., Fortes, R. R., Lourenço, C. O., Carvalho, E. E. N., Cirillo, M. Â., 
Nachtigall, A. M., & Vilas Boas, B. M. (2021). Optimization of gluten‐free muffins made 
with pineapple peel, banana peel, and pumpkin seed flours. Journal of Food Processing and 
Preservation, 45(12), e16037. 

Chabuck, Z. A. G., Al-Charrakh, A. H., Hindi, N. K. K., & Hindi, S. K. K. (2013). 
Antimicrobial effect of aqueous banana peel extract, Iraq. Res. Gate. Pharm. Sci, 1, 73-5.  

Chappalwar, A. M., Pathak, V., Goswami, M., Verma, A. K., Rajkumar, V., & Singh, P. 
(2022). Effect of banana peel flour on rheological, physico-chemical, mineral content and 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES-III

September 23-25, 2022 472 Ankara Turkey



sensory properties of chicken patties. British Food Journal, 124(10), 3053-3066. 
https://doi.org/10.1108/BFJ-05-2021-0524 

Dahham, S. S., Mohamad, T. A., Tabana, Y. M., & Majid, A. M. S. A. (2015). Antioxidant 
activities and anticancer screening of extracts from banana fruit (Musa sapientum). Academic 
Journal of Cancer Research, 8(2), 28-34.  

Durgadevi, P. K. S., Saravanan, A., & Uma, S. (2019). Antioxidant potential and antitumour 
activities of Nendran banana peels in breast cancer cell line. Indian Journal of Pharmaceutical 
Sciences, 81(3), 464-473. 

de Faria Arquelau, P. B., Silva, V. D. M., Garcia, M. A. V. T., de Araújo, R. L. B., & Fante, 
C. A. (2019). Characterization of edible coatings based on ripe “Prata” banana peel 
flour. Food Hydrocolloids, 89, 570-578. 

Emaga, T. H., Andrianaivo, R. H., Wathelet, B., Tchango, J. T., & Paquot, M. (2007). Effects 
of the stage of maturation and varieties on the chemical composition of banana and plantain 
peels. Food chemistry, 103(2), 590-600. 

Emaga, T. H., Bindelle, J., Agneesens, R., Buldgen, A., Wathelet, B., & Paquot, M. (2011). 
Ripening influences banana and plantain peels composition and energy content. Tropical 
animal health and production, 43(1), 171-177. 

Eshak, N. S. (2016). Sensory evaluation and nutritional value of balady flat bread 
supplemented with banana peels as a natural source of dietary fiber. Annals of Agricultural 
Sciences, 61(2), 229-235. 

Food and Agriculture Organization [FAO]. (2022a). Markets and Trade. Bananas. 
https://www.fao.org/markets-and-trade/commodities/bananas/en/ 

Food and Agriculture Organization [FAO]. (2022b). Banana Market Review 2021. Rome. 

FAOSTAT (2017). Top production-bananas-2016. Food and Agriculture Organisation of the 
United Nations. http://www.fao.org/economic/est/est-commodities/bananas/en/ 

Gomes, S., Vieira, B., Barbosa, C., & Pinheiro, R. (2022). Evaluation of mature banana peel 
flour on physical, chemical, and texture properties of a gluten‐free Rissol. Journal of Food 
Processing and preservation, 46(8), e14441. 

Gómez Montaño, F. J., Bolado García, V. E., & Blasco López, G. (2019). Compositional and 
antioxidant analysis of peels from different banana varieties (Musa spp.) for their possible use 
in developing enriched flours. Acta universitaria, 29. https://doi.org/10.15174/au.2019.2260 

González-Montelongo, R., Lobo, M. G., & González, M. (2010). Antioxidant activity in 
banana peel extracts: Testing extraction conditions and related bioactive compounds. Food 
Chemistry, 119(3), 1030-1039. 

Hassan, H. F., Hassan, U. F., Usher, O. A., Ibrahim, A. B., & Tabe, N. N. (2018). Exploring 
the potentials of Banana (Musa Sapietum) peels in feed formulation. International Journal of 
Advanced Research in Chemical Science, 5(5), 10-14. 

He, Y., Wang, B., Wen, L., Wang, F., Yu, H., Chen, D., ... & Zhang, C. (2022). Effects of 
dietary fiber on human health. Food Science and Human Wellness, 11(1), 1-10. 

Hikal, W. M., & Said-Al Ahl, H. A. (2021). Banana peels as possible antioxidant and 
antimicrobial agents. Asian Journal of Research and Review in Agriculture, 3(3), 35-45. 

Hikal, W. M., Ahl, S. A., Hussein, A. H., Bratovcic, A., Tkachenko, K. G., Sharifi-Rad, J., ... 
& Atanassova, M. (2022). Banana Peels: A Waste Treasure for Human Being. Evidence-

INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES-III

September 23-25, 2022 473 Ankara Turkey



Based Complementary and Alternative Medicine, 2022. 

Joshi, R. V. (2007). Low calorie biscuits from banana peel pulp. Journal of Solid Waste 
Technology & Management, 33(3), 142-147. 

Kabir, M. R., Hasan, M. M., Islam, M. R., Haque, A. R., & Hasan, S. K. (2021). Formulation 
of yogurt with banana peel extracts to enhance storability and bioactive properties. Journal of 
Food Processing and Preservation, 45(3), e15191. 

Kanazawa, K., & Sakakibara, H. (2000). High content of dopamine, a strong antioxidant, in 
cavendish banana. Journal of agricultural and food chemistry, 48(3), 844-848.  

Khamsucharit, P., Laohaphatanalert, K., Gavinlertvatana, P., Sriroth, K., & Sangseethong, K. 
(2018). Characterization of pectin extracted from banana peels of different varieties. Food 
science and biotechnology, 27(3), 623-629. 

Khawas, P., & Deka, S. C. (2016). Comparative nutritional, functional, morphological, and 
diffractogram study on culinary banana (Musa ABB) peel at various stages of 
development. International Journal of Food Properties, 19(12), 2832-2853. 

Lee, E. H., Yeom, H. J., Ha, M. S., & Bae, D. H. (2010). Development of banana peel jelly 
and its antioxidant and textural properties. Food Science and Biotechnology, 19(2), 449-455. 

Manzoor, A., & Ahmad, S. (2021). Banana Peel: Characteristics and Consideration of Its 
Extract for Use in Meat Products Preservation: A Review. ACS Food Science & 
Technology, 1(9), 1492-1506. 

Niamah, A. (2015). Determination, identification of bioactive compounds extracts from 
yellow banana peels and used in vitro as antimicrobial. International Journal of 
Phytomedicine, 6(4), 625-632. 

Oguntoyinbo, O. O., Olumurewa, J. A. V., & Omoba, S. O. (2021). Physico-chemical and 
sensory properties of cookies produced from composite flours of wheat and banana peel 
flours. Journal of Food Stability, 4(3), 1-21 

Okareh, O. T., Adeolu, A. T., & Adepoju, O. T. (2015). Proximate and mineral composition 
of plantain (Musa Paradisiaca) wastes flour; a potential nutrients source in the formulation of 
animal feeds. African Journal of Food Science and Technology, 6(2), 53-57. 

Okole, P. A., Isirima, C. B., Ogunu-Ebiye, U. G., & Chijioke-Eke, J. N. (2022). Proximate 
and Mineral Composition of Plantain (Musa Paradisiaca) Flour obtained through Different 
Processing Methods. Nigeria Agricultural Journal, 53(1), 137-142. 

Ortiz, L., Dorta, E., Gloria Lobo, M., González-Mendoza, L. A., Díaz, C., & González, M. 
(2017). Use of banana (Musa acuminata Colla AAA) peel extract as an antioxidant source in 
orange juices. Plant Foods for Human Nutrition, 72(1), 60-66. 

Özcelik, F., Temel, M. C., Ozcelik, I. K., Kale, E., & Sankhla, M. S. (2020). The role of 
biogenic amines in nutrition toxicology: review. International Journal of Nutrition, 5(1), 21-
29.  

Pasha, I., Basit, A., Ahsin, M., & Ahmad, F. (2022). Probing nutritional and functional 
properties of salted noodles supplemented with ripen Banana peel powder. Food Production, 
Processing and Nutrition, 4(1), 1-10. 

Ramli, S., Ismail, N., Alkarkhi, A. F. M., & Easa, A. M. (2010). The use of principal 
component and cluster analysis to differentiate banana peel flours based on their starch and 
dietary fibre components. Tropical Life Sciences Research, 21(1), 91. 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES-III

September 23-25, 2022 474 Ankara Turkey



Ruangtong, J., Jiraroj, T., & T-Thienprasert, N. P. (2020). Green synthesized ZnO nanosheets 
from banana peel extract possess anti-bacterial activity and anti-cancer activity. Materials 
Today Communications, 24, 101224. 

Salçın, N., & Ercoşkun, H. (2021). Diyet Lifi ve Sağlık Açısından Önemi. Akademik 
Gıda, 19(2), 234-243. 

Safdari, Y., Vazifedoost, M., Didar, Z., & Hajirostamloo, B. (2021). The Effect of Banana 
Fiber and Banana Peel Fiber on the Chemical and Rheological Properties of Symbiotic Yogurt 
Made from Camel Milk. International Journal of Food Science, 2021. 
https://doi.org/10.1155/2021/5230882 

Sheikh, B. Y., Sarker, M. M. R., Kamarudin, M. N. A., & Ismail, A. (2017). Prophetic 
medicine as potential functional food elements in the intervention of cancer: A 
review. Biomedicine & Pharmacotherapy, 95, 614-648. 

Silva, V. D. M., Macedo, M. C. C., Rodrigues, C. G., dos Santos, A. N., e Loyola, A. C. D. F., 
& Fante, C. A. (2020). Biodegradable edible films of ripe banana peel and starch enriched 
with extract of Eriobotrya japonica leaves. Food Bioscience, 38, 100750. 

Sundaram, S., Anjum, S., Dwivedi, P., & Rai, G. K. (2011). Antioxidant activity and 
protective effect of banana peel against oxidative hemolysis of human erythrocyte at different 
stages of ripening. Applied biochemistry and biotechnology, 164(7), 1192-1206. 
Tarım ve Orman Bakanlığı. (2022). Tarım Ürünleri Piyasaları, Muz. 
https://arastirma.tarimorman.gov.tr/tepge/Menu/27/Tarim-Urunleri-Piyasalari (30.09.2022). 

Tripathi, S., & Mishra, S. (2021). Antioxidant, Antibacterial Analysis of Pectin Isolated from 
Banana Peel and its Application in Edible Coating of Freshly Made Mozzarella Cheese. Asian 
Food Sci. J. 20(7), 82-92. 

Tsado, A. N., Okoli, N. R., Jiya, A. G., Gana, D., Saidu, B., Zubairu, R., & Salihu, I. Z. 
(2021). Proximate, Minerals, and Amino Acid Compositions of Banana and Plantain 
Peels. BIOMED Natural and Applied Science, 1(01), 032-042. 

Türkiye İstatistik Kurumu. (2022). Bitkisel Üretim 1.Tahmini, 2022. Meyve ürünleri içecek 
ve baharat bitkileri üretim miktarları. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Bitkisel-Uretim-
1.Tahmini-2022-45502 (30.09.2022).  

Özkaya, Ş. Ö. (2021). Yaşam kalitesi ve fonksiyonel besinler. Fenerbahçe Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Dergisi, 1(1), 62-68. 

Venkatesh, K. V., Girish, K. K., Pradeepa, K., & Santosh, K. S. R. (2013). Antibacterial 
activity of ethanol extract of Musa paradisiaca cv. Puttabale and Musa acuminate cv. grand 
naine. Asian J. Pharm. Clin. Res, 6(Suppl 2), 167-170. 

WHO European Regional Obesity Report 2022. Copenhagen: WHO Regional Office for 
Europe; 2022. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO 

Zaini, H. B. M., Sintang, M. D. B., & Pindi, W. (2020). The roles of banana peel powders to 
alter technological functionality, sensory and nutritional quality of chicken sausage. Food 
science & nutrition, 8(10), 5497-5507. 

Zaini, H. M., Roslan, J., Saallah, S., Munsu, E., Sulaiman, N. S., & Pindi, W. (2022). Banana 
peels as a bioactive ingredient and its potential application in the food industry. Journal of 
Functional Foods, 92, 105054. 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES-III

September 23-25, 2022 475 Ankara Turkey



YEREL BASINDA KADIN ÇALIŞANLARIN SORUNLARI: İZMİR ÖRNEĞİ 
PROBLEMS OF FEMALE EMPLOYEES IN THE LOCAL PRESS: THE CASE OF 

IZMIR 
 

NAZLI ŞENTÜRK 
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GAZETECİLİK ERZURUM 

TÜRKİYE.  

ORCID ID: 0000 0001 6539 8222 

 
ÖZET 
Toplumsal cinsiyet kavramı, bireylerin içinde bulundukları toplumun ve kültürün kadın ile 
erkeğe yükledikleri roller ve sorumluluklar olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle kadını bir 
kalıba sokmaya çalışan ataerkil toplumlarda kadın, kamusal alandan soyutlanarak özel alan ile 
sınırlı kalmıştır. Kadını ikincil bir şekilde konumlandıran erkek egemen sistemin, kadından 
beklediği annelik ve eş rolünü gerçekleştirmesidir. Üzerine yüklenen rollerden dolayı kadın 
(evinde) özel alanında kalmalı, erkek ise iş dünyasında hakimiyet sağlamalıdır. Bu bağlamda, 
toplumda erkek egemenliği kendini her alanda gösterir hale gelmiştir. Medya sektörü de erkek 
egemen yapısıyla öne çıkan sektörlerden biridir. Dolayısıyla medya sektörü içerisinde yer 
alan kadın çalışanların konumları ve yaşadıkları sorunlar incelenmesi gereken bir problem 
alanı olarak dikkat çekmektedir. Bu çalışmanın konusunu, yerel basında kadın çalışanların 
konumu ve mesleki sorunlarına bakışları oluşturmaktadır. Böyle bir çalışma yapılmasının 
temel amacı, yerel basındaki kadın çalışanların sorunlarını ortaya koymak, problemlerini dile 
getirmek ve buna karşılık çözüm önerileri geliştirmektir. Çalışmada ilk önce yerel basın ve 
önemi üzerinde durulmuş, daha sonra ise iş gücünde toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dikkat 
çekilmiştir. Çalışmanın araştırma bölümünde İzmir’de günlük yayın yapan gazetelerin (Yeni 
Bakış, Ege Meclisi, Haber Ekspres, İlkses, Ticaret, 9 Eylül, Ege Telgraf) kadın çalışanları ile 
derinlemesine mülakat yapılmıştır. Yapılan görüşmeler ışığında, İzmir yerel basınında 
toplumsal cinsiyet eşitliğinin hala tam olarak sağlanamadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yerel Basın, Kadın, Toplumsal Cinsiyet. 

 

ABSTRACT 
The concept of gender emerges as the roles and responsibilities that the society and culture in 
which individuals live in, ascribe to women and men. Especially in patriarchal societies that 
try to mold women, women have been isolated from the public sphere and limited to the 
private sphere. The male-dominated system, which places women in a secondary way, is to 
fulfill the role of mother and wife that it expects from women. Due to the roles imposed on 
her, the woman should stay in her private area (at home), while the man should dominate the 
business world. In this context, male dominance in society has become manifest in every 
field. The media sector is also one of the sectors that stand out with its male-dominated 
structure. Therefore, the positions and problems of female employees in the media sector 
draw attention as a problem area that needs to be examined. The subject of this study is the 
position of female employees in the local press and their perspectives on their professional 
problems. The main purpose of such a study is to reveal the problems of female employees in 
the local press, to express their problems and to develop solutions in response. In the study, 
firstly, the local press and its importance were emphasized, and then attention was drawn to 
gender inequality in the workforce. In the research part of the study, in-depth interviews were 
conducted with the female employees of the daily newspapers (Yeni View, Ege Council, 
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Haber Ekspres, İlkses, Ticaret, 9 Eylül, Ege Telegraf) in İzmir. In the light of the interviews, 
it was concluded that gender equality in the local press of İzmir still has not been fully 
achieved. 

 
Keywords: Local Press, Woman, Gender. 

 
GİRİŞ 
Toplumsal cinsiyet kavramının kadına biçtiği öncelikli roller eş, anne ve ev kadını olmasıdır. 
Ataerkil kodların yer aldığı toplumlarda cinsiyete dayalı ayrımcılık yaşamın her alanında 
varlığını hissettirmektedir. Kadınlara çocukluktan itibaren empoze edilen ikincil konum, 
onları kamusal alanda görünmez kılarak özel alan ile sınırlandırmaya çalışmaktadır. 
Toplumda erkek egemen sistemden kaynaklanan toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kadınları iş 
yaşamında birçok ayrımcılığa maruz bırakmaktadır. Bu durumun en açık göstergelerinden 
biri, işlerin kadın işi ve erkek işi olarak ayrılmış olmasıdır. İş yaşamında yer alan kadınların 
ne kadar çabalarsa çabalasın, sadece kadın oldukları için engellendikleri “cam tavan”lar 
bulunmaktadır. Kadınların karşılaştıkları bu tür sorunlar, medya sektöründe de kendini 
göstermektedir. Özellikle medya, erkek egemen yapısıyla öne çıkan bir kuruluş olması ile 
dikkat çekicidir. Kadın gazetecilerin erkek gazetecilere göre uğradıkları iş gücündeki 
eşitsizlik, sırf kadın oldukları için yaşadıkları ayrımcılık beraberinde kadınların iş gücündeki 
temsil sorununu meydana getirmektedir. Bu problem, hem ulusal hem de yerel basında 
yaşanmaktadır. Yapılan çalışma bu bağlamda, yerel basındaki kadın çalışanların yaşadıkları 
sorunları ortaya koymak amacını taşımaktadır. 
Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, varlığını iş yaşamında etkili bir biçimde göstermektedir. Bu 
bağlamda yerel basında kadın çalışanların konumu ve mesleğe dair sorunları oldukça 
önemlidir. Konuyla ilgili literatür tarandığında yerel basında kadın çalışanların sorunlarını ele 
alan (Yunusoğlu Eroğlu, 2019); (Alpsoy, 2016); (Yazıcı, 2012) çalışmalar olduğu 
görülmektedir. Bu çalışma ise yerel basında kadın çalışanların sorunlarını İzmir örnekleminde 
tartışmaktadır. İzmir yerel basınında daha önce böyle bir çalışmanın yapılmamış olması 
konuyu özgün kılmakta ve çalışma bu açıdan önem kazanmaktadır. 

 
 

 
 

1. GENEL OLARAK YEREL BASIN VE ÖNEMİ 
Yerel basın, sadece belirli bir bölgede yayımlanan ve okunan, ulusal haberlerden ayrı olarak 
yerel haberlerin ve konuların yer aldığı gazeteler veya genellikle bir kasaba ya da kentte 
yaşayan insanları ilgilendiren haberlerin yer aldığı, o şehirde yayımlanan gazete olarak 
tanımlanmaktadır (Girgin, 2001: 160). Yerel basın bir başka tanımda şu şekilde ifade 
edilmektedir: “ Yurdun çeşitli yerlerinde özellikle il, ilçe ve beldelerde günlük, haftalık ya da 
fazla aralıklarla yayımlanan, yayımlandıkları yörenin haber ve sorunlarını dile getiren, halkın 
isteklerini yetkili kişilere iletmeyi amaçlayan yazılı basın organı.” (Ünal, 1996: 1068). Basın, 
bir toplumda yasama, yürütme ve yargıdan sonra dördüncü kuvvet olarak görülmektedir. 
Ulusal ve yerel basının amacı, toplumu gelişmelerden haberdar etmek ve bilgilendirmektir. 
Yerel basın, bulunduğu kentin sorunlarını en küçük detaylarına kadar dile getirmekte ve 
bölgede yaşayan insanları haberdar etme görevini üstlenmektedir. Yerel basın, bölgede 
yaşayanların sesi olabilmektedir. Devlet ve vatandaş arasında ilişki kuran yerel basın, 
sorunların iletilmesinde baskın rol oynamaktadır (Şeker, 2007: 62). Genel olarak kitle iletişim 
araçları insanlara hayali bir dünya sunarken, onların içinde bulundukları sorunları çözmekte 
yetersiz kalmaktadır. Yerel basının temel özelliği ise, yayımlanmakta olduğu yöredeki 
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insanların sorunlarını çözmede etkin bir rol üstlenmek, bulunduğu yöredeki kamuoyunun 
oluşmasına katkıda bulunarak kamu görevi yapmaktır (Girgin, 2001: 161). Mısırlı’ya göre, 
kamuoyunun oluşumuna katkı sunan yerel basın, verdiği bilgilerle toplum bireylerini hem 
eğiterek hem de eğlendirerek toplumsal sorumluluk bilincini artırmaktadır (2020: 61). 
Yerel basın, toplum yaşamı için son derece önem taşımaktadır. Yakın çevre ile ilgili kapsamlı 
bilgiler sunan yerel basının önemi gelişmiş ülkelerde daha fazladır. Bu ülkelerde öncelik yerel 
gazetelerin okunmasıdır. Çünkü yerel gazeteler, o toplumda yaşayanların gerçek sesini 
oluşturmaktadır (Gezgin, 2007: 177). Ulusal ile yerel basın arasındaki ayrım bu noktada 
kendini göstermektedir. Bir kent için önemli olan bir konuya veya probleme ulusal basında 
yer verilmezken yerel basında titizlikle üstünde durulmaktadır. Bu durum yerel basının 
önemini bir kez daha vurgulamaktadır.  
 

2. İŞ GÜCÜNDE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ 
Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kendini iş ve eğitim gibi alanlarda daha çok gösterir. Kızların 
daha az okutulması ya da belli okullara sadece kızların veya sadece erkeklerin alınması bunun 
örneklerindendir. İş hayatında da bazı işkollarının kadınlara veya bazılarının erkeklere kapalı 
olması ya da kadınlar için işte yükselme olanaklarının zorlaştırılması, “eşit işe eşit ücret” 
ilkesinin kadınlar için işletilmemesi ayrımcılığın örneklerindendir. Kadınların lider veya 
yönetici olma yollarının genellikle kapalı olduğu, çalıştıkları işyerlerinde üst konumlara 
gelmelerinin engellendiği, bu anlamda bir cam tavan etkisinin yaşandığı söylenebilir. 
Kadınların yönetici, amir gibi pozisyonlara gelmelerini engelleyecek (tavan) yönetmelikler 
bulunmamasına rağmen kadınların yükselmesini önleyen görünmeyen (cam) uygulamalar 
vardır. Kadın ne kadar çabalarsa çabalasın bir türlü bu cam tavanı aşamaz (Yaşın Dökmen, 
2009: 118,122). Aydınlanmamış toplumlarda erkekler için din, ırk, renk vs. neyse kadınlar 
için de cinsiyet o durumdadır. Başkalarının yapamadığı veya yapmak istemedikleri işler 
dışında neredeyse tüm onurlu işlerden dışlanmaları söz konusudur (Stuart Mill, 2016: 138). 
Cinsiyet ayrımcılığı yoluyla bir iş bölümü yapılır ve bu iş bölümünde kadının, fiziksel ya da 
duygusal yapısı sebebiyle baştan dışlanarak belirli işlere gelmesi önlenir. Kendilerine 
ayrıcalık sağlamak isteyen birtakım bireyler veya sınıfların çabasıyla iş bölümü erkeklerin 
lehine dönmüştür. Bugün iş bölümünde, erkekler ayrıcalıklarını güvence altına almışlardır. 
Egemenliklerinden faydalanarak kadının iş bölümündeki yerini kendi çıkarlarına göre 
belirlerler. Kadınlara erkeklerin bakış açısına uygun yaşam şekilleri biçerler (Adler, 1999: 10-
11).  

Tarih boyunca cinsiyetçi iş bölümü varlığını korumuştur. Günümüzde, kadınların iş gücüne 
katılımı artsa bile ev içindeki iş dağılımında veya kurumlardaki hiyerarşik yapılanmada pek 
fazla değişim yaşanmamıştır. Kadınların yaşam alanı çoğunlukla ev içi ile sınırlandırılmıştır. 
Erkek, mal ve hizmet üretiminde daha çok yer almış ve söz söyleme, iktidarı elinde 
bulundurma hakkının da sahibi olmuştur (Kuruoğlu ve Aydın, 2014: 7). Cinsiyet farklılığına 
dayalı şekillendirilen iş bölümü, toplumsal faydadan yararlanma halinde kadınları 
dezavantajlı duruma getirerek eğitim, sağlık, çalışma ve siyaset gibi alanlarda eşitsizliklere 
sebep olmaktadır (Altun ve Toker, 2017: 62). 

Kadınlar, özel alan ile sınırlandırılmış ev içi hizmet ağırlıklı işlerden sorumlu tutuldukları için 
profesyonel mesleklerde uzmanlaşamamakta ve daha düşük nitelikli işlerde çalışmak zorunda 
kalmaktadırlar. Kadınların ev içi alanda maruz kaldığı iktidar ve tahakküm ilişkileri kadınları 
iş gücü piyasalarında güçsüz duruma düşürmektedir. Böylece hizmet işleri kadın tarafından 
aile içinde ücretsiz olarak gerçekleştirilmekte, aynı zamanda çocuk, hasta yaşlı bakımını, ev 
içi alanın hizmet yükünü taşımak durumunda kalan kadın, profesyonel iş piyasalarında söz 
konusu işlerden muaf tutulan erkeklerle aynı koşullarda yer almakta ve erkeğin gösterdiği 
başarıyı göstermekte zorluk çekmektedir (Altun ve Toker, 2017: 74). 
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Toplumda kabul gören düşünce, çalışmanın, para kazanmanın ve evi geçindirmenin erkeğin 
işi olmasıdır. Kadın ise evde, annelik ve eş görevlerini yerine getirmelidir. Bu bağlamda 
kadınların ekonomi ile olan ilişkisi salt ev ekonomisi olmalıdır. Kadının ev işleri, çocuk 
bakımı gibi geleneksel rolleri gerçekleştirmesi, erkeğin ise dışarıda çalışarak ailenin geçimini 
sağlama rolünü üstlenmesi, kadın ve erkek arasındaki toplumsal cinsiyet rollerinin 
geçerliliğini sürdürmesine ve bundan kaynaklanan eşitsizliğin de devam etmesine sebep 
olmaktadır. Bunda kadının çalışma ortamını ev olarak tanımlayan zihniyet ile parasal karşılığı 
olmayan çok sayıda işin evde yerine getirilmesinin ekonomiye katkısının belirlenmemesi 
etkili olmuştur (Hablemitoğlu, 2004: 53,66). 

Birçok toplumsal alan cinsiyet farkları ile işaretlenmiştir. Emek biçimleri cinsiyetlenmiştir, 
kapitalist piyasa düzeni kadın işi-erkek işi ayrımına göre işler. Ücretsiz ev içi emek kadınların 
sevgi ve fedakarlık ile yaptıkları işlere dayanmakta, karşılığında ise evlilik, duygusal takdir 
sunmaktadır. Fabrikadaki endüstriyel makinenin işleyişi erkek-kas gücünü kullanmakta, 
karşılığında para, kendine bağımlı bir kadın ve aile hayatı, toplumsal ayrıcalıklar 
kazanmaktadır. Ev kadını sosyal güvenlik haklarından bile mahrumdur. Erkek ise para 
kazanıyor olmanın getirdiği serbestliklerden de faydalanmaktadır (Sancar, 2017: 24). 

Cavendish’ in İngiliz motorlu taşıt fabrikalarına yönelik araştırmasında ifade ettiği “daha iyi 
bir iş için sahip olmanız gereken tek nitelik erkek olmak. Bu çok açık” sözlerinden yola 
çıkarak Connell, motorlu taşıtların teknolojinin en gelişkin noktası olmadığını bunun yerini 
bilgisayarların aldığını belirterek, hesaplamanın (yani, bilgi saymanın) gelişiminin, herhangi 
bir işgücü kadar ayrımcı iş piyasaları ortaya çıkardığını vurgulamaktadır. Bu bağlamda, 
kadınların bilgisayarların okuyabilmesi için veri giriş kartlarına delik açmak üzere işe 
alındığını; erkeklerin ise operatör, satış sorumlusu, sistem analisti ve yönetici konumlarında 
asıl güce sahip olduklarını eklemektedir (2017: 154-155). 

3. YÖNTEM 
Çalışmanın evrenini kadın çalışanlar ile yerel basın oluşturmaktadır. Örneklem ise İzmir’de 
günlük yayın yapan gazeteler (Yeni Bakış, Ege Meclisi, Haber Ekspres, İlkses, Ticaret, 9 
Eylül, Ege Telgraf) ve bu gazetelerdeki kadın çalışanlar olarak belirlenmiştir. Çalışmada 
örneklem seçilen kadın çalışanlar ile derinlemesine mülakat yapılmıştır. Araştırmada, 
çalışmanın amacına uygun biçimde soru formu hazırlanmıştır. Mülakat yapılan kadın 
çalışanlar isimlerini açıklamak istemedikleri için çalışan isimleri (G1, G2, G3…) şeklinde 
verilmiştir. 
 

4. BULGULAR 
Araştırmada elde edilen bulgular üç kategoride toplanmıştır. Kategorilerin başlıklarını 
sırasıyla, Kadın Gazetecilerin Demografik Özellikleri; Kadın Gazetecilerin Mesleğe İlişkin 
Görüşleri; Kadın Gazetecilerin Meslekteki Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Üstüne 
Değerlendirmeleri oluşturmaktadır. 

4.1. KADIN GAZETECİLERİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ 
İzmir yerel basınında çalışan kadın gazetecilerin yaşları, 25-35 yaş aralığındadır. Bu anlamda 
çalışan kadın gazetecilerin genç kuşak gazeteci neslini temsil ettiği söylenebilir. Kadın 
gazetecilerin eğitim durumları sorgulandığında ise, 7 kadın gazetecinin de lisans mezunu 
oldukları görülmektedir. Genel olarak, İzmir yerel basındaki kadın gazetecilerin eğitimli 
oldukları gözlemlenmektedir. Deneyim konusunda ise çalışmaya katılan kadın gazetecilerin 
4’ü 9-10 yıldır gazetecilik mesleğini sürdürdüklerini, diğer 3 kadın gazeteci ise 4-5 yıldır 
sektörde çalıştıklarını ifade etmişlerdir. Çalışmaya katılan 7 kadın gazeteciden 2’si evli, 5 
tanesi ise bekar olduğunu belirtmiştir. Evli olduğunu belirtenlerden 1 tanesi ise 1 çocuğa 
sahiptir. 
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4.2. KADIN GAZETECİLERİN MESLEĞE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 
İzmir ili yerel basınında çalışmaya katılan kadın gazeteciler, terfi etmek konusunda kadın-
erkek gazeteci arasında herhangi bir ayrım yapılmadığını belirtmişlerdir.  
Konuyla ilgili olarak G1, “Ben mesleğimizde terfi konusunda bir cinsiyetçilik yapıldığını 
düşünmüyorum. Terfi etmede karşılaştığımız güçlüklerin sebebinin, gazetelerin imtiyaz 
sahiplerinin meslek dışından olmasından kaynaklandığını düşünüyorum” sözleriyle 
düşüncesini ifade etmiştir.  
G3 ise, “Şu ana kadar çalıştığım tüm gazetelerde terfi konusunda erkek çalışanlarla aramızda 
bir ayrım yapıldığını görmedim. Görevinde başarılı arkadaşlarımız cinsiyet ayrımı 
yapılmadan terfi edildi. Terfi edilme konusunda yaşanan güçlükler ise bakıldığında her 
gazeteye göre değişebildiğini düşünüyorum. Örneğin, çalışanlarla yönetim arasındaki yakın 
ilişkilerin de terfi konusunda etkili olduğunu gözlemledim” diyerek terfi konusunda bir 
ayrımcılığın yaşanmadığını belirtmiştir. Çalışmaya katılan diğer kadın gazeteciler de bu 
konuda bir güçlükle karşılaşmadıklarını ve erkek çalışanlarla aynı derecede terfi şanslarının 
olduğunu eklemişlerdir. Bu durum, İzmir yerel basını için olumlu bir konu olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bununla birlikte, çalışmaya katılan kadın gazetecilerin gelir durumu esas 
alındığında asgari ücret kazandıkları görülmektedir. Bu bağlamda yerel basındaki ücret 
sorunu kadın-erkek fark etmeksizin varlığını sürdürmektedir. 
Kadın gazetecilerin sektördeki konumları sorgulandığında ise 1’inin yazı işleri müdürü, 1’inin 
haber müdürü, 2’sinin internet editörü, 2’sinin muhabir, 1’inin de sayfa sekreteri olduğu 
görülmektedir. 
Kadın gazeteciler üretilen haber metinlerinde, kadın bakış açısını yansıtabildiklerini ve 
cinsiyetçi bir dil kullanmamaya özen gösterdiklerini ifade etmişlerdir.  
Bu konuda G2, “Çalıştığım kurumda yapılan haberler tamamen tarafsız olup yine üretilen 
haberlerde kadın-erkek eşitliği söz konusudur” diyerek eşitliğe vurgu yapmıştır.  
G5 ise, “Haber içeriklerimde hiçbir zaman böyle bir sorunla karşılaşmadım. Kurumumuz eril 
bir yapıya sahip olmadığı için böyle bir hegemonya da yaratılmıyor. Ürettiğim haberlerin 
çoğu yaşam ve kent sorunlarıyla alakalı. Ortaya çıkardığım metin ise çizginin dışına 
çıkmadığım sürece aynen gazeteye giriyor. Kastettiğim çizgi ise halkı yanıltabilecek ya da 
aşırıya kaçabilecek söylemler. Farklı kurumlarda bahsettiğimiz tutumlar elbette ki 
gerçekleşiyor hem de en üst safhada. Özellikle kadınların yoğun olduğu basın yayın 
organlarında tahakkümün fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bu, Türkiye’de kaçınılmaz… Ancak 
kurumum için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Tam aksine bizler erkek egemen söylemleri 
değil, ‘öteki’ye dair söylemleri hep yeniden üretiyoruz” sözleriyle düşüncesini belirtmiştir.  
Aynı konu hakkında G3 ise, “Kadınlarla ilgili yaptığımız haberlerde tamamen özgür bir dille 
haberlerimizi yapabiliyoruz. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Ve aslında sektörde 
kadın haberleri yapan muhabirlerin çoğunluk olarak kadın olması da erkek egemen bir dilin 
kullanılmasını azaltan bir etken” şeklinde konuşmuştur. 
Erkek egemen yapının yoğun bir biçimde konumlandırıldığı medyada, özelinde ise İzmir 
yerel basınında cinsiyetçi bir dilin kullanılmaması ve yerel basında çalışan kadın muhabirlerin 
bu konuda etkin bir rol üstlenmeleri olumlu bir değişim olarak karşımıza çıkmaktadır. 
 

4.3. KADIN GAZETECİLERİN MESLEKTEKİ TOPLUMSAL CİNSİYET 
EŞİTSİZLİĞİ ÜSTÜNE DEĞERLENDİRMELERİ 

Kadın gazetecilerin tümü mesleklerini icra etme konusunda her zaman ailelerinin desteğini 
aldıklarını ve bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını dile getirmişlerdir. Kadını 
sadece özel alanda sınırlı tutmak isteyen ataerkil zihniyete karşın bu durum dikkat çekici 
niteliktedir. 
 G4 bu konu hakkında, “Zamansız gelen haberler konusunda ailemin aksi bir tutumuyla 
karşılaşmadım. Tam tersine bana destek veriyorlar. Fakat röportajlara gittiğimde erkek 
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arkadaşımın rahatsızlık duyduğunu ve bunu bana yansıttığını söyleyebilirim” diyerek 
görüşlerini belirtmiştir.  
G5 ise, “Şu ana kadar ailem tarafından sert bir tutum görmedim. İletişim Lisesi mezunu 
olduğum için nasıl bir işin içerisine gireceğimi biliyorlardı, bunu kabullenmişlerdi. Her 
şeyden önce bu işten yorulmuyor aksine yaptıkça keyif alıyorum. Tüm bunlar ortaya 
çıkabilecek sorunları da yok ediyor aslında” biçiminde düşüncelerini ifade etmiştir. 
Kadın gazetecilere taciz ve mobbing konusu sorulduğunda ise, 4’ü hiçbir zaman taciz ve 
mobbing ile karşılaşmadıklarını söylemiştir.  
Çalışan kadın gazetecilerden 1 tanesi tacize uğradığını dile getirerek, “Haber kaynaklarımın 
bazılarından ve habere gittiğim ortamlarda sözlü tacize maruz kaldığım zamanlar oldu” (G4) 
ifadesinde bulunmuştur. Diğer 2 kadın gazeteci ise zaman zaman mobbinge uğradıklarını 
belirtmiştir.  
G3, “Herhangi bir tacize maruz kalmadım ancak dönem dönem yöneticilerim tarafından 
mobbinge uğradım. Mobbinge uğramamın sebepleri ise, işi iyi yapıp yapmamamla ilgili 
değildi. Kendi haklarımı savunmam, bu kişilerin azarlama veya küçük düşürme gibi 
hareketlerine sözle karşılık vermem gibi sebeplerden kaynaklanmıştır” 
Gazeteciliği “kadın” olarak yapmanın artı ve eksi yönleri sorgulandığında ise çalışmaya 
katılan kadın gazetecilerden şu şekilde yanıtlar alınmıştır: 
 “Kadın olduğum için bir artı görmedim. Ancak iş bulmak konusunda kadın gazetecilerin 
yaşadığı zorlukları ben de yaşadım. Şu an çalıştığım yerde kadın olmamdan kaynaklı bir 
sorun yaşamıyorum ama bu sektör içerisinde birçok kadın arkadaşımın mobbing, taciz ve 
işten geri bırakılma gibi zorluklarla mücadele etmek zorunda kalmasına şahit oldum” (G6).  
Konuyla ilgili olarak G7 ise, “Artı tarafları da, eksi tarafları da bulunduğunuz ortama göre 
değişiyor. Eğer ortamda hoşgörü ve pozitif ayrımcılık ilkesi benimsenmişse artı yanlarını, 
benimsenmemişse eksi yanlarını görüyorsunuz. Artı yanları özellikle fiziksel güç gerektiren 
konularda yardımcı olması gelirken, eksi yanları arasında üslup dikkatsizliği geliyor” şeklinde 
düşüncesini belirtmiştir. 
G5, “Başta da belirttiğim gibi çalıştığım kurumda hiçbir zaman “kadın” olduğum için 
dezavantajlarımın olduğunu düşünmedim, hissetmedim. Çünkü kadın olmanın bir 
“dezavantaj” olduğunu düşünen zihniyete sahip değiller. Fakat sektör için şunu 
söyleyebilirim; zor olan sadece “gazeteci bir kadın” değil, kadın hemşire, kadın doktor, kadın 
mühendis, kadın mimar vs. kadın olmak zor aslında… Toplumda, işinizi yapmaya çalışırken 
bir yandan da cinsiyetçilikle mücadele etmek zorundasınız. Eğer başarılı bir kadınsanız işinizi 
konuşmak yerine giydiğiniz kıyafeti ya da dudağınızdaki ruju konuşmayı tercih ederler. Ama 
ne mutlu ki bizler ve dayanışmamız ağaç kadar güçlü, her şeyin üstesinden geliyor. Tüm 
zorluklara rağmen insana dokunmaya devam edeceğiz” diyerek ifade etmiştir.  
G4 ise, “Kadın gazeteci olmanın elbette iyi ve kötü yanları var. Haber kaynaklarınız hassas 
kişilerse pozitif ayrımcılık yapıp rekabetin de yoğun olduğu bu sektörde size öncelik 
gösterebiliyor. Tabii çok kaba davranışlara da maruz kalabiliyoruz. Eksi taraflarına 
baktığımızda ise, bir gazeteci erkek arkadaşımın bana ‘Sen kadınsın diye herkes seninle 
iletişime geçiyor, gelip de bize bakacak değiller’ söyleminde bulunması ve aslında 
birçoğunun aynı fikri taşıması… Bu durum kadın gazetecilere karşı büyük bir ön yargı 
oluşturuyor. Eğer güzel, bakımlı bir kadınsanız karşınızdaki erkek bu konuda size daha 
bilenmiş olabiliyor, hatta sizi tehlike olarak görebiliyorlar” şeklinde görüşlerini belirtmiştir. 
Çalışmaya katılan kadın gazetecilere yöneltilen sadece “kadın” oldukları için sorun 
yaşamayıp yaşamadıkları ve “Keşke bu mesleği yapmasaydım” dedikleri zamanların olup 
olmadığı sorusuna G3, “Sadece kadın gazeteci olduğum için herhangi bir sorun yaşamadım. 
‘Keşke bu mesleği yapmasaydım’ dediğim anlar oldu ne yazık ki. Bunun sebebi ise, sektörde 
ücretlerin çok düşük olması ve kimi zamanlarda yıpratıcı etkilerinden dolayı” şeklinde yanıt 
vermiştir. 
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 Aynı konuyla ilgili olarak G4, “Kadın olduğum için birçok problemle karşılaştım. 
Çocukluğumdan beri istediğim bu mesleği, iş hayatına girdiğimde ‘Yapmak istemiyorum’ 
dediğim anları çoğu zaman yaşadım” ifadesinde bulunmuştur.  
G7 ise, “Kadın olduğum için değil ama zaman zaman maddi yetersizliği nedeniyle ‘Keşke bu 
işi yapmasaydım’ dediğim anlar oldu” diyerek düşüncesini belirtmiştir. 

 
 
 

SONUÇ 
Yapılan çalışmanın temel amacı, yerel basındaki kadın çalışanların sorunlarını ortaya 
koymak, problemlerini dile getirmek ve buna karşılık çözüm önerileri geliştirmektir. Bu amaç 
doğrultusunda elde edilen bilgiler ışığında, İzmir yerel basınında toplumsal cinsiyet eşitliğinin 
hala tam olarak sağlanamadığı söylenebilmektedir. 
Genç nesil gazetecilerin temsil ettiği İzmir yerel basınındaki kadın çalışanların eğitim 
seviyelerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Haber üretim süreci sorgulamasında kadın 
gazeteciler, erkek meslektaşları tarafından bir ayrımcılığa maruz kalmadıklarını ifade 
etmişlerdir. Çalışma koşulları bağlamında ise kadın çalışanlar, maaş ve terfi etmek konusunda 
herhangi bir eşitsizlik yaşamadıklarını ve bir güçlükle karşılaşmadıklarını dile getirmişlerdir. 
Farklı iş kollarında yaşanan ücret dağılımındaki eşitsizlik ve terfi etme sorunlarının İzmir 
yerel basınında yaşanmadığı söylenebilir. Genel olarak sorun, yerel basındaki ücretlerin düşük 
olmasıdır. Bu durum kadın-erkek fark etmeksizin varlığını sürdürmektedir. 
Kadın gazeteciler, mesleklerini gerçekleştirme konusunda her zaman ailelerinin desteğini 
aldıklarını ve bu konuda hiçbir sorun yaşamadıklarını belirtmişlerdir. Kadınların meslek 
hayatlarında karşılaştığı toplumsal cinsiyet bağlamındaki en büyük sorun taciz olayıdır. 
Çalışmaya katılan kadın gazetecilerden 1 tanesi tacize maruz kaldığını ifade etmiştir. 
Sonuç olarak yapılan bu çalışma, İzmir ili yerel basınında çalışan kadın gazetecilerin 
yaşadıkları sorunları tespit etmeye yönelik girişimlerden birini oluşturmaktadır. 
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OBEZİTENİN İLAÇ FARMAKOLOJİSİ VE DOZLAMAYA ETKİSİ 
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ÖZET 

Obezite tüm dünyada görülme sıklığı giderek artmakta olan bir hastalıktır. Obez hastalar 
birliktelik arz eden komorbit durumlar nedeniyle daha fazla tedavi gereksinimi duyarlar. Kilo 
almayla meydana gelen fizyolojik değişiklikler, ilaçların farmakokinetik ve farmakodinamik 
parametrelerinin değişmesine neden olur. Klirens, dağılım hacmi, minimum inhibitör 
konsatrasyon ve etki altındaki alan gibi önemli parametreler vücut kompozisyon 
değişikliklerinden etkilenir. Sadece vücut ağırlığının baz alındığı idame doz hesaplamaları 
obez hastalar için çok uygun değildir. Örneğin 1000 miligram dozunda 60 kiloda olan bir 
insana verildiğinde etki elde edilen bir antibiyotik 180 kilo olan bir hastaya yetmeyebilir. 
Bunun  için dozu üç katına çıkarmak ise ilacın toksikasyon riskini artıracaktır. İlaç etkisizliği 
ve intoksikasyon gibi advers olaylar skalası arasında hasta için en optimal dozu hesaplamak 
bu hasta gruplarında karmaşıklaşabilmektedir.  

Özellikle kronik hastalığı olan obez hastaların artan ilaç kullanımı ile birlikte önemli riskler 
barındırdığını bilmekteyiz. Değişen kalp debisi, karaciğer kan akımı, karaciğer yağlanması, 
sitokrom P450 enzim aktivitelerini de değiştirecektir. Çoklu ilaç kullanımı sırasında dikkat 
edilecek noktalar ise değinilecek bir diğer konudur. 

Bu çalışmada obez hastalığında değişen farmakoloji ve yetişkin obez hastalarda dikkat 
edilmesi gereken hususlar incelenmek istenmiştir.  

Bu amaç çerçevesinde klasik kitaplar, ülkemizde ve dünyada yapılmış alanında  çalışmalar, 
periyodik olarak yayınlanan basılı ve elektronik dergiler, Google Books, Google Akademik, 
Science Direct, Scopus, Web of Science gibi büyük veri tabanları ile uluslararası indeksler 
(PubMed) aracılığıyla, 2000 yılından itibaren Türkçe ve İngilizce dillerde taranarak verilere 
ulaşılmıştır. 

Temel ilaç bilgilerinin obez hastalar özelinde tedavinin kişiselleştirilmesi amacı 
güncellenmesi önemlidir. Bu çalışmanın klinisyenlere dozlama konusunda kaynaklık 
edeceğini düşünüyoruz. 

Anahtar Kelimeler: Obezite, ilaç dozlama, farmakokinetik, farmakodinamik 

 

GİRİŞ 
Obezite birçok hastalık için predispozan faktörlerden biridir. Artan hastalık insidansı 
nedeniyle fazla ilaç kullanımı kaçınılmaz olarak ortaya çıkmaktadır. İlaçların farmakokinetik 
ve farmakodinamik süreçleri, vücut kompozisyonları farklılıklarından etkilenen 
parametrelerdir. Obezitenin ilaç farmakolojisi üzerindeki etkisine ilişkin mevcut bilgimiz 
sınırlıdır. Konvansiyonel ilaçlar standart boy ve kiloya sahip kişiler üzerinde araştırılmıştır. 
İlaç araştırmalarında özel hasta grupları temsili yeterli değildir. Herkes için tek bir doz ilaç 
sağlık gereksinimlerini karşılamamaktadır. İlaç dozlamalarının obez hasta grupları içinde 
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efektif uygulamaları standart dışı yaklaşımlar gerektirebilmektedir ve konusunda özel 
farmakokinetik çalışmalara ihtiyaç vardır. (Apovian, 2016).  

Bu çalışmada obez hastalığında değişen farmakoloji ve yetişkin obez hastalarda dikkat 
edilmesi gereken hususlar incelenmek istenmiştir. Bu amaç çerçevesinde klasik kitaplar, 
ülkemizde ve dünyada yapılmış alanında  çalışmalar, periyodik olarak yayınlanan basılı ve 
elektronik dergiler, Google Books, Google Akademik, Science Direct, Scopus, Web of 
Science gibi büyük veri tabanları ile uluslararası indeksler (PubMed) aracılığıyla, 2000 
yılından itibaren Türkçe ve İngilizce dillerde taranarak verilere ulaşılmıştır. 

Temel ilaç bilgilerinin obez hastalar özelinde tedavinin kişiselleştirilmesi amacı 
güncellenmesi önemlidir. Bu çalışmanın klinisyenlere dozlama konusunda kaynaklık 
edeceğini düşünüyoruz. 

OBEZİTE 
Obezite,  tüm dünyada görülme sıklığı giderek artan; sağlık, sosyal ve ekonomik sonuçları 
nedeniyle önemli bir problemdir. Obezite tanısı alan birey sayısı 650 milyonu geçmiştir. 2030 
yılında ABD’ de her iki kişiden birinin obez olacağı öngörülmektedir. Obezite 4 milyon 
ölümle ilişkili olan dünyada beşinci sırada olan ölüm nedenidir. Obezite total adipoz doku 
miktarında artış olarak tanımlanmaktadır. Birçok hastalıkla komorbid seyreden kronik bir 
hastalıktır. Obeziteden etkilenen kişilerin kardiyovasküler hastalık, serebrovaskuler hastalık, 
kas eklem rahatsızlıkları, tromboembolik hastalık ve kanser yaşama olasılığı daha yüksektir 
(Engin, 2017), (World Health Organization, 2022). Assari ver arkadaşları kilo arttıkça çoklu 
ilaç kullanma gereksinimi de arttığının altını çizen çalışmaları ile polifarmasi etyolojisi olarak 
obezitenin de altını çizmektedirler (Assari, Wisseh, & Bazargan, 2019). 

Obezite tanımı için Dünya Sağlık Örgütü tarafından Vücut Kitle İndeksi (VKİ, kg/m2) olarak 
isimlendirilen bir indeks formüle edilmiştir. Kilogram cinsinden ağırlığın, santimetre 
cinsinden boy uzunluğunun karesine bölünmesi ile hesaplanan bu değer 30 ve üzerindekiler 
için obez tanımını ifade etmektedir (Hall & Cole, 2006). (Tablo 1). 

  

Tablo 1: 
Gruplar 

VKİ(kg/m2) 

Zayıf <18,5 

Normal 18,5-24,9 

Kilolu 25-29,9 

Obez 

 

Sınıf 1      30,0 - 34,9 

Sınıf 2      35-39,9 

Sınıf 3      40> 

Tablo 1. Vücut Kütle İndexine göre obezite sınıflaması 

Obezitede artmış bir yağ kitlesi mevcuttur. Vücut ağırlığına göre yağ oranının erkeklerde 
%25,  kadınlarda %30 ‘un üzerindedir.  

Obezite ile değişen vücut kas, yağ ve intravasküler sıvı hacmi ilaçların farmakolojik 
etkilerinde de farklılıklara sebep olmaktadır. Bu hem farmakokinetik hem de farmakodinamik 
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düzeydedir. Klirens, dağılım hacmi, minimum inhibitör konsatrasyon ve etki altındaki alan 
gibi önemli parametreler vücut proporsiyon değişikliklerinden etkilenir. Değişen kalp debisi, 
karaciğer kan akımı, karaciğer yağlanması, sitokrom P450 enzim aktivitelerini de 
değiştirecektir. Bu değişimlerin sonucunda hekimi zorlayan önemli bir konu ilaç dozlaması 
olmaktadır. Sadece vücut ağırlığının baz alındığı doz hesaplamaları obez hastalar için çok 
uygun değildir. Örneğin 1000 miligram dozunda 60 kiloda olan bir insana verildiğinde etki 
elde edilen bir antibiyotik,180 kilo olan bir hastaya yetmeyebilir. Bunun  için dozu üç katına 
çıkarmak ise ilacın toksikasyon riskini artıracaktır. İlaç etkisizliği ve intoksikasyon gibi 
advers olaylar skalası arasında hasta için en optimal dozu hesaplamak bu hasta gruplarında 
karmaşıklaşabilmektedir.  (Bahap, Ekinci, Ekincioğlu, & Demirkan, 2020). Morbid obez olan 
18-65 yaş arası toplam 150 kişi dahil edildiği bir çalışmada advers ilaç reaksiyonu 
prevalansının %32.67 olduğu belirlenmiş ve klinik eczacılık uygulamalarının obez hastalar 
için desteklenmesi gerektiğinin altını çizilmek istenmiştir (Modesto et al., 2020). Özellikle 
düşük molekül ağırlıklı heparinler, aminoglikozid antibiyotikler, bazı anestezikleri, 
monoklonal antikorlar ve kemoterapötikler obez hastalarda hassas olunması gereken ilaç 
gruplarındandır (Baturay, Topuz, Ay, & Gültop, 2014). Farmakokinetik düzeyde obez 
hastalara ait farmakolojik farklılıkların bilinmesi kişileştirilmiş ve bireye özgü doğru bir 
reçeteleme için önemlidir. 

OBEZİTEDE DEĞİŞEN FARMAKOKİNETİK 

ABSORBSİYON 
Obez hastalarda subkutanöz yoldan ilaç uygulamaları sonucu emilim adipoz dokudaki 
kanlanma azlığı nedeniyle azalmıştır. Transdermal ya da intradermal  ilaç uygulamalarında ki 
ilaç dozları normal kilodaki bir bireye göre dozlandığından  obez bir hastaya yetmeyecektir, 
üstelik doku perfüzyonundaki bozulmalardan dolayı da emilim yetersizdir. İntramuskuler 
uygulamalar ise hastayı hareket ettirmekten kaynaklı olarak zorluklar içerir, uygun uygulama 
noktasının belirlenmesi güçtür. Bunun yanı sıra enjektör uzunluğu kasa ulaşamayacak kadar 
kısa kaldığında adipoz dokuya bırakılan ilacın emilim hızı azalır, ilacın hedeflenen kan 
konsantrasyonuna ulaşması gecikir, ilaç etkisi uzar. Bu sebeplerden bahsi geçen uygulama 
yollarından obez hastalarda kaçınılmalıdır (Zengin, 2014). 

Obez bireylerde yüksek yağlı içerikli beslenme ve gerilen mide çeperi uzamış gastrik 
boşalmaya sonuç olarak oral alınan ilacın plazma konsantrasyonlarında azalmaya sebep olur. 
Bunun dışında alınan ilaç lipofilik özellikli bir ilaç ise bu tür bir beslenme ile ilacın 
emilimlerinde bir artış beklenebilir. Tüm bu  değişimlerin ilaçların oral absorbsiyonlarını 
anlamlı  düzeyde bir etkiye sebep olmamaktadır. İntravenöz yol uygulama açısından da zorluk 
barındırır. Yine de oral ve intarvenöz yol emilim açısından obez hastalarda tercih edilmesi 
gereken ilaç uygulama yollarıdır.(Taggart, Mincer, & Thompson, 2004). 

DAĞILIM 
İlaçların doku dağılımını etkileyen ana faktörler birisi, ilacın fizikokimyasal özellikleridir.  
İlacın molekül ağırlığı, lipofilitesi, hidrofilitesi, iyonlaşma derecesi, ilacın plazma 
proteinlerine ve/veya doku bileşenlerine afinitesi dağılımı belirleyen ilaca bağlı faktörlerdir.  
Dağılım, bireysel parametrelerden de etkilenir. Örneğin vücut kompozisyonu ve bölgesel kan 
akışına bağlı olarak ilaçların dağılımı değişmektedir. Obez hastalarda artan yağ kitlesi 
lipofilik bir ilacın dağılım hacmini artıracaktır. İlacın plazmaya göre diğer vücut sıvılarında ne 
oranda dağıldığını gösteren Sanal Dağılım Hacmi (Vd), esas olarak ilaçların arzu edilen 
plazma konsantrasyonu için gereken dozların hesaplanması için gereklidir.  

Lipofilik ilaçların artan yağ kütlesi ile dağılım hacmi artacaktır, bu durum ilacın plazma 
konsantrasyonunda azalmaya sebep olur. Bu sebeple örneğin lipofilik yapıda bir antibiyotik 
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dozlanırken önce yükleme dozu verilerek belirli bir konsantrasyona ulaşılılması sağlanır, 
sonrasında idame doza geçilmesi planlanır (Barras & Legg, 2017).  

Genel anestezide kullanılan lipofilik bir ilaç olan propofol uzamış infüzyonlarda yağ 
dokusunda birikerek depolanır. İlaç sonlandırılmasına rağmen etki, depo olan formun 
plazmaya geçişi ile birlikte uzayacaktır. Çok az ilaç tamamen plazmada kalır ve bu yağ 
kitlesinden etkilenmez. Hidrofilik ilaçların dağılım hacimleri düşüktür çünkü hidrofilik ilaçlar 
için dağılım hacmi yağsız vücut kütlesi ile korelasyon gösterme eğilimindedir. Fakat yoğun 
sıvı desteğine sekonder ve kritik hastalarda ki kapiller yetersizlik durumunda bu ilaçlarında 
dağılım hacimlerinde artmalar görülebilir (Al-Dorzi, Al Harbi, & Arabi, 2014; A. A. Udy, J. 
A. Roberts, & J. Lipman, 2013). 

Obez hastalarda bir çok benzodiyazepin, fenitoin, lidokain dağılım hacimlerinden yüksek 
oranda etkilenirken, aminglikozitler,pensilinler, heparin daha az, digoksin ve simetidin ise hiç 
etkilemez(Abernethy & Greenblatt, 1986). 

Yapılan bazı çalışmalar obez hastalarda protein bağlanmasında önemli bir değişiklik 
göstermediği yönündedir (Cheymol, 2000). Bazı çalışmalarda ise sex horman bağlayıcı 
globulin miktarının değiştiğini bu sebeple kontraseptif steroidlerin bu durumdan 
etkileneceğini savunmaktadır(Simmons & Edelman, 2016). 

METABOLİZMA 
Karaciğer önemli bir metabolizan organdır. Faz1 oksidasyon, reduksiyon ve hidroliz Faz 2 ise 
konjugasyon fazıdır. Burada görev yapan enzimler obezitede artan kronik inflamauar süreçte 
görev alan sitokinlerle regüle edilmektedir. Faz 1 reaksiyonları ilaca göre artıp, azalıp 
değişmeden kalabilir. İlaca göre bu reaksiyonlarda değişik düzeyde farklılıklar gözlenebilir. . 
Faz 2 sulfatasyon ve glukronidasyon artar.  

Obezitede artan kan akışının yüksek oranda karaciğerde presisitemik eliminasyona uğrayan 
ilaçlar üzerine etkisi tam olarak belirgin değildir. Örneğin propofol üzerinde gösterilen artmış 
hepatik klirens lidokain için gösterilememiştir. (Cho, Yoon, & Kim, 2013) 

Artmış yağ infitrasyonu karaciğerin işlevini ve hepatik kan akımını değiştirerek hasara ve 
hepatik ilaç klirensinde bozulmalara yol açabilir (nonalkolik steatohepatitis). Sitokrom P450 
enzim değişiklikleri ile çalışmalar sınırlı sayıdadır (Andrew A. Udy, Jason A. Roberts, & 
Jeffrey Lipman, 2013).  

ELİMİNASYON 
Obez hastalarda artan renal kitle ve volum nedeniyle glomeruler filtrasyon hızı(GFR) ve 
sonuç olarak ilaç klirensi artar. Bu artışın 126 kilo ve üzerinde  %62 lik bir GFR artışından 
sözedilmektedir.  Fakat eşlik eden hipertansif ya da diyabetik hastalık sebebiyle bir nefropati 
varlığı klirens azalır. İlaçların fizikokimyasal özellikleri obez hastalarda dağılım hacmi ve 
klirensi belirleyen ana parametrelerdir (Cheymol, 2000). (Cho et al., 2013) 

İLAÇ DOZLAMA 
Sadece total kilo üzerinden yapılan bir doz hesaplaması etkin bir tedavi için yeterli değildir. 
Bu sebeple ilaçların özelliklerine göre hesaplamalarda kullanılacak vücut ölçüsü 
tanımlayıcıları geliştirilmiş ve formüle edilmiştir. Tablo 2.Hepsinin kendi içinde avantaj ve 
dezavantajları vardır. (Han, Duffull, Kirkpatrick, & Green, 2007).  

Her ne kadar obez hastalar ile yapılan çalışmalar az olsa da bazı ilaçların ruhsat alınırken kilo 
bazlı önerileri olduğu izlenebilir. Örneğin Karvedilol’un toplam vücut ağırlığına göre ruhsat 
edilmiş iki farklı dozu vardır. 85 kilo olan hastaya 25 mg, 85 kg üstü olan hastaya ise 
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maksimum doz olan 50 mg dozda verilmesini önermektedir. Bu durumda 86 kilo olan hastaya 
2 katı ilaç vermek gerekecektir (Webpage, 2022).  

İlaçların dozları ile ilgili karar verirken birçok özellik gözönünde tutulmalıdır.  

 

Tablo 2: Vücut Ölçüsü Formülasyonları 

Total Vücut Ağırlığı: 

 İdeal Vücut Ağırlığı: Boy ve cinsiyet 45,4 kg (49,9 kg erkek ise)+ 0,89 x (uzunluk (cm) – 152,4), 

Yağsız Vücut Kütlesi:  Erkeklerde: 9270 x TVA(kg) / (6680 +216 x BKİ (kg/m2)) 

Kadınlarda: 9270 x TVA (kg) / (8780 +244 xBKİ (kg/m2)) 

Düzeltilmiş Vücut Ağırlığı: İlaç dozu = Düzeltme Faktörü x (TVA-İVA)+İVA 

Vücut Yüzey Alanı: Vücut Yüzey Alanı = √((Uzunluk (cm) xTVA)/3600) 

İlaçların özelliği ve obez hastalar için önerilen dozlamalara ait bilgi Tablo3 te verilmiştir 
(Hanley, Abernethy, & Greenblatt, 2010),(Barras & Legg, 2017)  

TERAPÖTİK İLAÇ MONİTÖRİZASYONU 
Terapötik ilaç monitörizasyonu sonucu, kandaki ilaç konsantrasyonlarını terapötik aralıkta 
tutarak hem tedaviden optimum verim alınması hem de muhtemel ilaç toksisitesi riskinin 
minimuma indirilmesi hedeflenir. Digoksin, Teofilin, Vankomisin gibi terapötik indeksi dar 
olan ilaçlar için takiplerde kullanılması önerilir. Bunların yanında hastaların tedavi cevabı da 
dozlamayı belirleyen önemli bir klinik antitedir (Demirkan, 2007).  

Tablo3: İlaçların özellikleri ve dozlama önerileri 

HİDROFİLİK İLAÇLAR LİPOFİLİK İLAÇLAR 

 Vd (Düşük)/ Renal itrah/Doku dağılımı 
düşük 

Plazma proteinlerine yüksek oranda 
bağlanırlar/ Vd (Geniş)/Karaciğerden 
itrah/Doku dağılımı yüksek 

Obezite hastalarında  Vd(etkilenmez)/ 
Renal klirens* artar. 

Obezitede Vd artar.  Karaciğer itrahı 
değişir 

DOZLAMA: İdeal vücut ağırlığı (İVA) ya 
da düzeltilmiş vücut ağırlığı (DVA) 
kullanılarak yapılmalıdır 

DOZLAMA: Total Vücut Ağırlığı 
(KSS için yükleme doz sonrasında idame 
doza geçilir) 
İdame dozu için klerens* göz önüne 
alınarak ayarlanmalıdır. 
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SONUÇ 
Kişileştirilmiş bir tedavi obez hastalar için çok daha uygundur. Terapötik İlaç İzlemi, 
güvenlik aralığı dar ilaçlar için klinik antite ile beraber dozlamayı daha güvenli sınırlarda 
tutmak için kullanılmalıdır. Obez hastanın sağlık profili dozlamada gözardı edilmemelidir. 
Obez hastaları için kanıta dayalı doz ayarlama yönergeleri kılavuzlarda yerini almalıdır. 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, genç futbolcularda Yo-Yo aralıklı toparlanma (seviye 1 ve 2) testinde 
kat edilen koşu mesafelerinin oyun pozisyonlarına göre karşılaştırılmasıdır. Bu amaç 
doğrultusunda, çalışmaya farklı oyun pozisyonlarında (kaleci, stoper, bek, orta saha, kanat ve 
forvet) mücadele eden toplam 106 amatör erkek futbolcu (yaş: 15,38 1,68 yıl, boy: 
167,12 ,12 cm, kilo: 54,22 11,24 kg) gönüllü olarak katıldı. Çalışmada, katılımcılara aerobik 
kapasitenin belirlenmesinde yaygın bir şekilde kullanılan ve bir saha testi olarak tasarlanan 
Yo-Yo aralıklı toparlanma seviye 1 (Yo-Yo AT1) ve seviye 2 (Yo-Yo AT2) testleri 
uygulandı. Verilerin değerlendirilmesinde normallik testi, tanımlayıcı istatistik, tek yönlü 
varyans analizi (ANOVA) ve gruplar arası farklılıkları gösteren Tukey ikili karşılaştırma 
testleri kullanıldı. Analiz sonuçlarına göre, hem Yo-Yo AT1 hem de Yo-Yo AT2 testlerinde 
katılımcılar tarafından kat edilen koşu mesafeleri arasında oyun pozisyonları bakımından 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı elde edildi (p>0,05). Yine de, her iki Yo-Yo 
AT testleri esnasındaki en düşük koşu mesafeleri ise kaleciler tarafından kat edilmiştir. Sonuç 
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olarak, günümüzde futbolun daha kollektif oynanması ve sahadaki tüm oyuncuların başarılı 
bir performans için üst düzeydeki bir performans özelliğine sahip olması gerektiğinden oyun 
pozisyonları arasında anlamlı farklılık çıkmadığı söylenebilir. Ayrıca, kaleciler için aerobik 
kapasitenin başarılı bir performans için önemli bir performans kriteri olmamasından dolayı 
kalecilerin daha düşük koşu performansına sahip oldukları ileri sürülebilir.. 

Anahtar kelimeler: Futbol, Oyun Pozisyonları, Yo-Yo Testleri 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to compare of running distances covered in the Yo-Yo 
intermittent recovery test (level 1 and 2) according to playing positions in young soccer 
players. For this purpose, a total of 106 amateur male soccer players (age: 15,38 1,68 years, 
height: 167,12 ,12 cm, weight: 54.22 11,24 kg) competed in the different playing positions 
(center back, goalkeeper, fullback, midfield, winger and forward) participated in this study 
voluntarily. In the study, Yo-Yo intermittent recovery level 1 (Yo-Yo IR1) and level 2 (Yo-
Yo IR2) tests, which are widely used in determining aerobic capacity and designed as a field 
test, were applied to the participants. Normality test, descriptive statistics, one-way analysis of 
variance (ANOVA) and Tukey pairwise comparison tests have been used to evaluate the data. 
According to the results of the analysis, it was found that there was no statistically significant 
difference between the running distances covered by participants in both Yo-Yo AT1 and Yo-
Yo AT2 tests in terms of playing positions (p>0.05). As a result, it can be said that there is no 
significant difference between the playing positions, since football is played more collectively 
and all players on the field must have a high level of performance for a successful 
performance. In addition, it can be argued that goalkeepers have lower running performance 
because aerobic capacity is not an important performance criterion for a successful 
performance. 

Keywords: Football, Playing Positions, Yo-Yo Tests 

 

GİRİŞ 

Futbol; erkekler, kadınlar, çocuklar ve yetişkinler tarafından farklı uzmanlık seviyelerinde 
oynanan en popüler ve aynı zamanda (Stølen ve diğerleri., 2005) dünyada en geniş çapta 
oynanan ve en karmaşık olan spor branşlarından birisi (Helgerud ve diğerleri., 2001) 
olmasının yanı sıra iyi düzeyde anaerobik ve aerobik kondisyonun gerekli olduğu yüksek 
yoğunluklu ve aralıklı bir fiziksel aktivitedir (Castagna ve diğerleri., 2006). Futbolun ilk defa 
ne zaman ve nerede oynandığı tam olarak bilinmemesine rağmen Çin, Türk, Japon ve Mısır 
gibi topluluklar tarafından milattan önceki dönemlerde oynanmış olduğu topluluklara ait 
duvar resimleri ve yazılı tarihi eserler incelenmesi sonucunda anlaşılmıştır. Bu kaynaklar 
futbolun M.Ö. 5000 ila 2500 yılları arasında Çin ve Mısır topluluklarında başladığını 
göstermektedir. Bu nedenle futbolun antik dönemlerde birçok topluluk tarafından farklı isim 
ve kurallarla oynandığı belirlenmiştir (Tazegül, 2017). 
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Futbol, öncelikle sık aktivite dönemleri içeren aerobik bir spor olarak kabul edilir.  (Bangsbo, 
1994; Reilly, 2006). Aktivite dönemleri yoğunluk ve süre açısından değişiklik gösterir ve 
aktivitelerin hafif olduğu veya oyuncunun hareketsiz kaldığı durumlarda toparlanma 
duraklamaları ile noktalanır. Bu düzensiz aktivite profilinin üzerine doğrudan oyuna katılımla 
ilgili eylemler eklenir; bunlar arasında çalım atma, topa sahip olma yarışında rakiplerle 
fiziksel mücadeleler, topa kafa atmak için sıçrama, şut atma, pas verme ve topu oyuna sokma 
gibi hareketler yer alır (Carling ve diğerleri., 2007). Oyuncuların hareket özelliklerine ilişkin 
ek olarak hareketin genellikle alışılmışın dışında olmasıdır. Bireyler bir futbol müsabakası 
sırasında bazen karışık bir yürüyüşle geriye veya yana doğru hareket eder, markajcılarının 
hareketlerine uymak için ve pozisyon için 'jokeylik' yapar veya taktiksel bir avantaj sağlamak 
için markajcılarından boş alana doğru 'dönerek' uzaklaşırlar. Savunma hattını atlatmak için 
koşular çapraz veya açılı olabilir ve oyuncular genellikle kısa mesafelerde çabucak hızlanır 
veya yavaşlar. Tüm bu alışılmışın dışındaki hareketler normal hareketlere kıyasla enerji 
harcamasını artırır (Reilly ve Bowen, 1984). Koşarken top sürmek de enerji harcamasını, kalp 
atış hızını, kan laktat konsantrasyonunu ve algılanan eforu artırır (Reilly, 1984). 

Futboldaki aktivite profilleri ayrıca hava koşullarına, rakibin gücüne, oyuncuların 
kondisyonuna, önceki maçların sonuçlarına ve sayısız diğer faktöre bağlı olarak maçtan maça 
değişiklik gösterebilir (Drust ve diğerleri., 2007). Oyuncular arasında oynadıkları pozisyon ve 
kondisyon seviyelerine göre de farklılıklar mevcuttur. Bu farklılıkların sonucu, tüm 
oyunculara genelleme yapmanın taktiksel ve pozisyonel sorumluluklardan kaynaklanan 
bireysel farklılıkları hesaba katmamasından ötürüdür. Örneğin, kişiden kişiye markaj, oyun 
sırasında alan paylaşımı veya bölge markaj sistemine göre daha yüksek kan laktat seviyelerine 
neden olur (Gerisch ve diğerleri., 1988). 

Sporda, her oyuncunun veya takımın performans profili hem biyolojik hem de çevresel 
faktörlerle ilgili kısıtlamalardan etkilenebilir. Buradan, futbol performansının sayısız faktöre 
bağlı olduğu sonucu çıkarılabilir (Stølen ve diğerleri., 2006). Bir maç sırasında futbolcuların 
kinematik analizleri, performansları hakkında faydalı bilgiler sağlayabilir (Barros ve 
diğerleri., 2007). Oyuncular üzerindeki fizyolojik taleplerin genel göstergesi, bir maç anında 
kat edilen toplam mesafe ile temsil edilir (Reilly ve Gilbourne, 2003). Oyuncular tarafından 
oyun pozisyonlarına göre bir maç esnasında kat ettikleri mesafe, daha spesifik bir antrenman 
önermek veya takım antrenmanının verimliliğini artırmak için yeni yollar düşünmek için 
kullanılabilir. Bu bakış açısıyla, birçok çalışma bu değişkeni analiz etmiştir (Reilly, 1976; 
Miyagi ve diğerleri., 1999; Di Salvo ve diğerleri., 2007; Odetoyinbo ve diğerleri., 2007; 
Rampinini ve diğerleri., 2007). Buna ek olarak, bazı çalışmalar ise oyuncuların pozisyonlarını 
dikkate alarak kat ettikleri mesafeyi analiz etmiş ve ardından gözlemlenen farklılıkları 
doğrulamıştır (Reilly, 1976; Mohr ve diğerleri., 2003; Di Salvo ve diğerleri., 2007; Rampinini 
ve diğerleri., 2007; Braz ve diğerleri., 2010; Dellal ve diğerleri., 2011). Aslında, her 
oyuncunun davranışı takımın özel stratejisi ve taktiksel tanımından güçlü bir şekilde etkilenir, 
çünkü bunlar özellikle bireysel pozisyonu gözönünde bulundurulduğunda profesyonel bir 
futbol maçında çağdaş oyuncunun fiziksel profilini belirler (Dellal ve diğerleri., 2011). Bazı 
çalışmalar oyuncuların fiziksel profilini anlamada kilit bir faktör olarak taktiksel pozisyonun 
önemini gösteren global pozisyonlar (örneğin bekler, stoperler, orta saha oyuncuları ve 
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forvetler) arasında ortak farklılıklar ortaya koymuştur (Di Salvo ve diğerleri., 2007; Braz ve 
diğerleri., 2010). 

Elit futbolcular bir maç esnasında kat ettikleri mesafenin çoğunu düşük aktivite yoğunluğunda 
kat ederler (Rienzi ve diğerleri., 2000). Nitekim, Rienzi ve diğerleri., (2000) tarafından 
yapılan bir çalışma, orta saha oyuncularının minimal aktivite profili yüzdesinin % 79,68 
olduğunu göstermiştir. Ayrıca kaleciler haricinde, stoper oyuncularının düşük yoğunluklu 
aktivite süresinin en yüksek yüzdesini (% 85,87) gösterdiğini, yani maçın çoğunu düşük 
yoğunlukta oynadıklarını doğrulamak mümkündür. Bununla birlikte, diğer çalışmalar 
oyuncuların taktiksel pozisyonlarına bağlı olarak farklı mesafeleri farklı yoğunluklarda kat 
ettiklerini göstermektedir (Rampinini ve diğerleri., 2007; Di Salvo ve diğerleri., 2010). 

Mohr ve diğerleri., (2003) tarfından bazı hareketlerin maç içerisindeki yüzdeliklerinin 
araştırıldığı çalışmada, bir futbol müsabakasında % 19,5 oranında durma, %41,8 oranında  
yürüme, % 16,7 oranında jog, % 9,5 oranında düşük yoğunluklu koşu, % 3,7 oranında geriye 
koşma, % 4,5 oranında orta hızda koşu, % 2,8 oranında yüksek hızda koşu ve % 1,4 oaranında 
sprint hareketlerinin yapıldığı ifade edilmiştir. Bir maç esnasında kat edilen toplam mesafe üst 
düzey oyuncular için 10,86 ± 0,18 km'dir ve bu mesafe orta düzeydeki oyunculara (10,33 ± 
0,26 km) kıyasla % 5 daha fazladır. Bir maç sırasında yapılan yüksek yoğunluklu koşu 
miktarı üst düzey oyuncular için orta düzey oyuncularla kıyaslandığında % 28 daha fazla elde 
edilmiştir (2,43 ± 0,14 vs 1,90 ± 0,12 km). Sprint yaparken kat edilen mesafe üst düzey 
oyuncular için 0,65 ± 0,06 km ve bu orta düzey oyunculara göre % 58 daha fazladır (0,41 
±0,03 km). İlk yarıda kat edilen mesafe üst düzey oyuncular için ikinci yarıdan daha uzundur 
(5,51 ± 0,10 vs 5,35 ± 0,09 km); orta düzey oyuncular için bir fark gözlenmemiştir (5,20 ± 
0,14 vs 5,13 ± 0,12 km). Her iki oyuncu grubu da maçın ilk yarısında ikinci yarısına kıyasla 
yüksek yoğunluklu koşuda daha fazla mesafe kat etmiştir (üst düzey: 1.27 ± 0.07 vs 1.15 ± 
0.08 km; orta düzey: sırasıyla 1,01 ± 0,07 vs 0,90 ± 0,06 km). Ayrıca, hem üst düzey hem de 
orta düzey oyuncular için ilk yarıda sprint yaparken kat edilen mesafenin ikinci yarıya göre 
daha fazla olduğunu rapor etmişlerdir (sırasıyla 0,35 ± 0,04 vs 0,30 ± 0,03 ve 0,21 ± 0,03 vs 
0,19 ± 0,02 km). 

Clemente ve diğerleri., (2013) tarafından oyuncuların 2010 FIFA Dünya Kupası'nda kat 
ettikleri mesafe ve sergiledikleri aktivite profilini analiz etmek için yapılan bir çalışmada, 
oyun pozisyonları arasında dakika başına kat edilen ortalama mesafenin karşılaştırılması 
istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermiştir. Spesifik olarak, orta saha oyuncularının 
kaleciler, stoper oyuncuları, bek oyuncuları ve forvetlere kıyasla en fazla mesafeyi kat ettiğini 
göstermiştir. İkinci en fazla mesafeyi kat eden pozisyon ise kaleciler ve stoper oyuncularına 
göre bek oyuncuları olduğu belirtilmiştir. Reilly (1976) tarafından yapılan çalışmada, dış saha 
oyuncuları arasında en fazla mesafenin orta saha mevkisinde oynayan oyuncular tarafından 
kat edildiği, en az mesafenin stoper mevkisinde oynayan oyuncular tarafından kat edildiğini 
belirtmiştir. Bu bulgular Bangsbo (1994) ve Rienzi ve diğerleri., (2000) tarafından da 
tekrarlanmıştır. Genel olarak, oyuncular tarafından kat edilen en büyük mesafe orta saha 
oyuncuları tarafından gerçekleştirilir çünkü bu oyuncular savunma ve hücum arasında 
bağlantı görevi görür (Reilly, 1976; Bloomfield ve diğerleri., 2007). Savunma oyuncuları en 
fazla jog, sıçrama ve yavaş yürüme hareketlerini gerçekleştirir ve diğer oyunculara göre çok 
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daha az miktarda sprint ve koşu zamanı harcarlar (Bloomfield ve diğerleri., 2007). Bu 
gözlem, stoper oyuncularının orta ve yüksek yoğunluklu aktivitelerde daha az zaman 
harcadığını göstermiştir. Benzer bir durum Bangsbo (1994) tarafından yapılan bir çalışmada 
görülmüş ve defans oyuncularının diğer oyunculara kıyasla yüksek yoğunluklu koşularla daha 
az mesafe kat ettikleri gözlemlenmiştir. Bu durum muhtemelen defans oyuncularının taktiksel 
rollerinden ve daha düşük fiziksel kapasitelerinden kaynaklanır (Clemente ve diğerleri., 
2013). Ancak, bek oyuncuları da sprint atarlar ve koşarlar. Bu durum, genellikle hem 
savunmada hem de hücum aşamalarında sprint yapmaları gereken bek oyuncularının taktiksel 
rolleriyle ilgili olabilir (Di Salvo ve diğerleri., 2010). Dolayısıyla, orta saha oyuncusundan 
hemen sonra orta ve yüksek yoğunluklu aktivitelerde en fazla zaman harcayan pozisyonun 
bek oyuncusu olduğu sonucuna varmak mümkündür. Ayrıca, orta saha ve forvet oyuncuları 
yüksek yoğunluklu koşularda defans oyuncularından daha fazla mesafe kat etmektedir (Mohr 
ve diğerleri., 2003). Sadece bek oyuncuları için değil, geniş orta saha oyuncuları ve forvetler 
için de daha uzun bir sprint mesafesi gereklidir (Di Salvo ve diğerleri., 2010). 

YÖNTEM 

Evren ve Örneklem  

Evren; araştırma sonuçlarının genellenmek istendiği canlı ya da cansızlardan oluşan elemanlar 
bütünüdür (Karasar, 2007). Bu çalışmanın evrenini, Iğdır ve Van illerindeki futbol 
takımlarında mücadele eden farklı yaş kategorilerindeki genç erkek futbolcular 
oluşturmaktadır. 

Örneklem; ulaşılabilir evrenden belirli sayıdaki birimlerin seçimiyle oluşan ve evrenin 
temsilcisi olan parçaya denir (Canbazoğlu Bilici, 2019). Bu çalışmanın örneklemi Van ve 
Iğdır illerindeki futbol takımlarının (Iğdır Spor, Van GSİM Spor, Kartal Spor, Van Gölü 
Spor) farklı yaş kategorilerindeki liglerde amatör olarak 13 ila 18 yaşları arasında ve farklı 
oyun pozisyonlarında (Kaleci, Bek, Stoper, Orta Saha, Kanat ve Forvet) mücadele eden 106 
erkek futbolcu oluşturmaktadır. Katılımcıların oyun pozisyonları faktörüne göre fiziksel 
özellikleri tablo 1.’de verilmiştir. 
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Tablo 1. Katılımcıların oyun pozisyonlarına göre fiziksel özellikleri 

 

Veri Toplama Araçları 

Bu çalışma kapsamında, aşağıda sıralanan ve kapsamlı bir şekilde açıklanan veri toplama 
araçları kullanılmıştır. 

 

 

Oyun 

Pozisyonu 

Değişkenler N Minimal Maksimal Ortalama Standart 

Sapma 

 

Kaleci 

Boy (cm)  

8 

1,37 1,60 1,52 ,06 

Kilo (kg) 36 60 43,0 7,59 

Yaş (yıl) 14 18 15,50 1,85 

 

Stoper 

Boy (cm)  

19 

1,35 1,78 1,55 ,12 

Kilo (kg) 31 64 43,42 9,59 

Yaş (yıl) 13 18 15,21 1,61 

 

Bek 

Boy (cm)  

21 

1,42 1,86 1,66 ,12 

Kilo (kg) 35 75 52,38 10,93 

Yaş (yıl) 13 18 15,52 1,72 

 

Orta saha 

Boy (cm)  

21 

1,49 1,84 1,69 ,09 

Kilo (kg) 42 75 56,71 9,44 

Yaş (yıl) 13 18 15,52 1,60 

 

Kanat 

Boy (cm)  
 
 

 21 

1,62 1,87 1,74 ,06 

Kilo (kg) 44 74 60,29 6,60 

Yaş (yıl) 13 18 15,19 1,80 

 

Forvet 

 

Boy (cm)  
 

16 

1,65 1,87 1,76 ,053 

Kilo (kg) 50 72 63,81 5,71 

Yaş (yıl) 13 18 15,43 1,78 
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Boy Uzunluğunun Ölçümü 

Katılımcıların boy uzunluğu, ayakkabısız ve topuklar birleşik, vücut ve baş dik, kollar 
vücudun yanında serbest duracak pozisyonda (anatomik pozisyon) bir stadiometre 
kullanılarak başın tepe bölgesi ve ayak tabanı arasında mesafe santimetre (cm) cinsinden 
ölçüldü. 

Vücut Ağırlığının Ölçümü 

Katılımcıların vücut ağırlığı ayakkabısız ve üstlerinde vücut ağırlıklarını çok fazla 
etkilemeyecek futbolcu kıyafetleri (şort, forma) ile bir baskül kullanılarak kilogram (kg) 
cinsinden ölçüldü. 

Koşu Mesafesinin Ölçümü 

Katılımcıların koşu mesafeleri, Bangsbo (1994) tarafından bireysel ya da takım sporlarındaki 
sporcuların aerobik performansını belirlemek amacıyla bir saha testi olarak tasarlanan Yo-Yo 
aralıklı toparlanma (AT) seviye 1 ve 2 testleri kullanılarak belirlendi. Her iki Yo-Yo testi 
esnasında katılımcılar başlama, dönme ve bitiş çizgileri arasında ileri ve geriye doğru yapılan 
kademeli olarak artan hızlardaki 2 x 20 metrelik mekik koşuları yaparlar. Her mekik koşusu 
arasında 5 metrelik bir alan içinde katılımcının yürüme ya da jog olarak yaptığı 10 saniyelik 
aktif bir toparlanma dönemi vardır. 2 m genişliğinde ve 20 m uzunluğundaki koşu şeritlerini 
belirlemek için huniler kullanılır. Her şerit, başlangıç çizgisinin 5 m arkasına yerleştirilen 
diğer bir huniye sahiptir ve bu alan aktif toparlanma bölgesini gösterir (Resim 1). Test 
esnasındaki koşu hızları, CD çalardan otomatik olarak verilen uyarı sesleri ile belirlenir. Yo-
Yo aralıklı toparlanma (AT) seviye 1 testi, yüksek yoğunlukta aerobik çalışmayı tekrarlayarak 
yapabilme yeteneğini ölçerken, seviye 2 testi yüksek oranda anaerobik enerji kaybı ve 
maksimal bir aerobik enerji üretimi ile yüksek şiddette tekrarlanan egzersizi yapabilme 
yeteneğine yoğunlaşır. Bu bakımdan, Yo-Yo AT testleri arasındaki temel fark koşu hızıdır. 
Seviye 1 testi 10 km/h ile başlarken, seviye 2 testi 13 km/h ile başlar ve kademeli olarak artar 
(Can ve Cihan, 2013).  

Hem Iğdır hem de Van illerindeki Yo-Yo aralıklı toparlanma seviye 1 ve 2 ölçümleri, Gençlik 
ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki suni çim futbol sahalarında yapıldı. Katılımcıların aralıklı 
toparlanma seviye 1 ve 2 testleri esnasında tamamladıkları her bir koşu turu Yo-Yo Aralıklı 
Toparlanma Testi Veri Formuna kaydedildi. Katılımcılar testi devam ettiremediklerinde ya da 
iki kez sinyal sesinden önce bitiş çizgisine yetişemediklerinde testleri sonlandırıldı ve 
bitiremedikleri son mekik koşusu da dahil olmak üzere test esnasında kat ettikleri toplam koşu 
mesafeleri, test sonucu olarak hesaplandı. Tüm ölçümler öğleden sonra saat 15:00 ila 17:00 
arasında gerçekleştirildi. 
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Resim 1. Yo-Yo aralıklı toparlanma seviye 1 ve 2 test alanı (Can ve Cihan, 2013) 

Verilerin Analizi 

Sonuçlar, SPSS 23 paket program kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen 
veriler ile ilk olarak betimsel istatistik kullanılmıştır. Bu programda veri dağılımının 
normalliğini belirlemek için Shapiro Wilk testi kullanılmıştır. Test parametrelerini oyun 
pozisyonları arasında kıyaslamak için tek yönlü varyans analizi (One Way ANOVA) 
kullanılmıştır. Varyans homojenliğini belirlemek için Levene’s testi kullanılmıştır. Oyun 
pozisyonu grupları arasında belirlenen anlamlı farkın ikili karşılaştırmaları Tukey ikili 
karşılaştırma testi tarafından belirlenmiştir. İstatistiksel analizin anlamlılık düzeyi p<0,05 
olarak yapılmıştır. 

BULGULAR 
Tablo 2’ de katılımcıların oyun pozisyonlarına göre Yo-Yo AT1 ve AT2 testinde kat ettikleri 
mesafelerin betimleyici istatistikleri görülmektedir. Bu bağlamda Yo-Yo AT1 testinde en 
fazla mesafe kat eden katılımcıların orta saha oyuncuları olduğu (1194,3±470,5) saptanmıştır. 
Öte yandan Yo-Yo AT2 testinde ise en fazla mesafe kat eden katılımcıların stoper 
(448,4±209,4) oyuncuları olduğu saptanmıştır. Yo-Yo AT1 ve AT2 testlerinde en düşük 
mesafe skorunu elde eden katılımcıları oyun pozisyonlarına göre değerlendirdiğimizde ise bu 
değer Yo-Yo AT 1 için kaleci (710±220,9), Yo-Yo AT2 testinde ise kanat(379±163,3) 
pozisyonlarında oynayan sporcular olduğu söylenebilir. 
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Tablo 2. Yo-Yo aralıklı toparlanma testlerinde kat edilen mesafe değerlerinin oyun 
pozisyonlarına göre tanımlayıcı değerleri 

Değerler Oyun 
Pozisyonu  n Ortalama Standart 

Sapma Minimal  Maksimal 

Yo-Yo 
AT1 testi 
kat edilen 

mesafe 
(m) 

Kaleci 8 710,0 220,9 480,0 1120,0 

Stoper 19 1061,1 299,1 720,0 1760,0 

Bek 21 1116,2 435,6 440,0 1960,0 

Orta saha 21 1194,3 470,5 280,0 2120,0 

Kanat 21 1142,9 390,0 640,0 2000,0 

Forvet 16 1172,5 327,8 640,0 1840,0 

Toplam 106 1104,9 395,0 280,0 2120,0 

Yo-Yo 
AT2 testi 
kat edilen 

mesafe 
(m) 

Kaleci 8 400,0 120,9 240,0 520,0 

Stoper 19 448,4 209,4 240,0 960,0 

Bek 21 400,0 120,0 240,0 600,0 

Orta saha 21 437,1 181,1 240,0 800,0 

Kanat 21 379,0 163,3 200,0 760,0 

Forvet 16 407,5 148,4 240,0 720,0 

Toplam 106 413,0 162,3 200,0 960,0 

 
Tablo 3’ te Yo-Yo AT1 ve AT2 testlerinde kat edilen mesafenin oyun pozisyonları arasındaki 
farklılığına ait tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonuçları gösterilmiştir. Analiz 
sonuçlarına göre, Yo-Yo AT1 ve AT2 testlerinde kat edilen mesafe değerinin oyun 
pozisyonları arasında anlamlı farklılık göstermediği görülmektedir (p>0.05). 
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Tablo 3. Genç futbolcuların Yo-Yo AT1 ve Yo-Yo AT2 testinde kat ettikleri mesafe 
değerlerinin oyun pozisyonlarına göre farklılığına ilişkin tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 
sonuçları 

Değerler Varyans 
Kaynağı Kareler Toplamı Sd Kareler 

Ortalaması F p  

Yo-Yo 
AT1 Testi 
Kat Edilen 
Mesafe 
(m) 

Gruplar 
arası 1557932,014 5 311586,403 

2,101 0,071 

 

Grup içi 14827517,043 100 148275,170 

Toplam 16385449,057 105  

Yo-Yo 
AT2 Testi 
Kat Edilen 
Mesafe 
(m) 

Gruplar 
arası 65671,807 5 13134,361 

0,487 0,487 Grup içi 2699162,155 100 26991,622 

Toplam 2764833,962 105  

*p<0.05, 1:kaleci, 2:stoper, 3:bek, 4:orta saha, 5:kanat, 6:forvet 

TARTIŞMA VE SONUÇ  

Katılımcıların Yo-Yo AT1 ve AT2 testlerinde kat ettikleri koşu mesafeleri ve oyun 
pozisyonları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır 
(p>0.05). Yine de, Yo-Yo AT1 testindeki en fazla mesafe kat eden futbolcuların orta saha 
oyuncuları olduğu (1194,3± 470,5), Yo-Yo AT2 testinde ise stoper (448,4 ± 209,4) 
oyuncularının olduğu elde edilmiştir. Buna karşılık, Yo-Yo AT1 ve AT2 testlerindeki en 
düşük ortalama koşu mesafelerini kateden sporcuların ise söylenen sıraya göre kaleciler (710 
± 220,9) ve kanat oyuncularının (379 ± 163,3) olduğu elde edilmiştir. Literatüre bakıldığında, 
Rebelo ve diğerleri., (2014) tarafından erkek futbolcuların belirli fiziksel özellikleri üzerine 
karşılaştırılmalı bir analizin yapıldığı çalışmada, Yo-Yo AT1 testinde ortalama koşu 
mesafeleri bakımından pozisyonlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı 
elde edilmiştir. Bu sonuçlar, şimdiki çalışmada elde edilen sonuçlarla paralellik 
göstermektedir. Yine de ortalama koşu mesafelerinin oyun pozisyonlarına göre 
değerlendirilmesinde, şimdiki çalışma elde edilen sonuçlardan farklı olarak bahsi geçen 
çalışmada, forvet oyuncuların (1537 ± 290 m) orta saha (1482 ± 444 m), bek (1496 ± 335 m) 
ve stoper (1253 ± 231 m) oyuncularından daha iyi ortalama koşu mesafelerine sahip olduğu 
elde edilmiştir. Mohr ve Krustrup (2014) tarafından yapılan ve farklı dönemlerde (sezon 
öncesi, sezon başı, sezon ortası ve sezon sonu) uygulanan Yo-Yo AT1 ve AT2 test 
perfomanslarının üst düzey bir futbol takımındaki futbolcuların oyun pozisyonlarına göre 
karşılaştırıldığı bir çalışmada, farklı dönemlerde uygulanan hem Yo-Yo AT1 hem de AT2 
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testlerindeki ortalama koşu mesafesinin pozisyonlar arasında farklılıklar olmakla birlikte 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı elde edilmiştir.  

Çetinkaya ve diğerleri., (2018) tarafından yapılan ve oyun pozisyonlarına (orta saha, forvet ve 
defans) göre Yo-Yo AT1 testinde koşu mesafelerinin karşılaştırıldığı çalışmada, ortalama 
koşu mesafeleri bakımından pozisyonlarda arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 
olmadığı elde edilmiştir. Şimdiki çalışmadan farklı olarak, bahsi geçen çalışmada forvet 
oyuncuları (1829± 477 m), orta saha (1712,7 ± 562,2 m) ve defans (1705,4 ± 600,8) 
oyuncularından daha yüksek ortalama koşu mesafesine sahiptir. Bu farklılığın sebebinin, 
katılımcıların yaş ortalamalarının yüksek olması, daha az katılımcı ile gerçekleştrilmesi, 
katılımcıların antrenman yaşı ve mücadele seviyesi gibi etkenlerden kaynaklanabileceği 
düşünülmektedir. Benzer bir şekilde, Markovic ve Mikulic (2011) tarafından yapılan bir 
çalışmada, farklı oyun pozisyonlarında (stoper, bek, orta saha, kanat ve forvet) mücadele eden 
futbolcuların Yo-Yo AT1 koşu mesafeleri ve oyun pozisyonları arasında istatistiksel olarak 
anlamlı farklılık olmadığı elde edilmiştir. Bahsi geçen çalışmada, orta saha (1539 ± 672 m), 
kanat (1504 ± 492 m) ve forvet 1472 (± 526 m) oyuncularının, stoper (1213 ± 407 m) ve 
beklerden (1375 ± 505) daha fazla bir mesafe kat ettikleri elde edilmiştir. Bu sonuçlar, 
şimdiki çalışmada elde edilen sonuçlarla paralellik göstermektedir. 

Reilly ve diğerleri., (2000) tarafından Danimarkalı oyuncuların oyun pozisyonlarına göre 
(kaleci, stoper, bek, orta saha ve forvet) karşılaştırıldığı bir çalışmada, Yo-Yo AT1 koşu 
mesafesi bakımından orta saha (1950 ± 130 m) ve bek (1950 ± 150 m) oyuncularının en 
yüksek koşu mesafesine sahip olduklarını, en düşük koşu mesafesine ise kalecilerin (1790 ± 
120 m) sahip olduğunu elde etmişlerdir. Benzer bir şekilde, Oliveira ve diğerleri., (1998) ise 
üst düzey Portekizli futbolcularda yaptıkları bir çalışmada, orta saha ve bek oyuncularının 
diğer pozisyonlardaki oyunculara göre Yo-Yo AT testinde daha iyi bir koşu performansı 
sergilediklerini rapor etmişlerdir. 

Cihan ve ark., (2012b) tarafından profesyonel futbolcularda yapılan bir çalışmada, farklı oyun 
pozisyonlarında mücadele eden (kaleci, defans, orta saha forvet) futbolcuların Yo-Yo AT1 
testindeki koşu mesafeleri karşılaştırılmış ve oyun pozisyonlarına göre Yo-Yo AT1 testinde 
koşu mesafeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu elde edilmiştir. Bahsi 
geçen çalışmada Yo-Yo AT1 testinde ortalama koşu mesafeleri orta saha oyuncuları için 1987 
(± 260,3 m) olarak elde edilirken, defans ve forvet oyucuları için söylenen sıraya göre 1925 (± 
168,9 m) ve 1744 (± 360,6 m) olarak elde edilmiştir. En düşük mesafe ise kaleciler (1266 
±83,2 m) tarafından katedilmiştir. Şimdiki çalışmada Yo-Yo AT1 testindeki en yüksek koşu 
mesafesi orta saha oyuncuları tarafından, en düşük koşu mesafesi ise kaleciler tarafından 
katedilmiştir. Bu bakımdan, şimdiki çalışmada elde edilen sonuçlarla paralellik 
göstermektedir. Fakat şimdiki çalışmadaki oyun pozisyonları arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir farklılık elde edilmemesine rağmen, bahsi geçen çalışmada ise koşu mesafesi 
bakımından oyun pozisyonları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık elde edilmiştir. 
Bu farklılık, katılımcıların üst düzey bir futbol liginde profesyonel olarak mücadele etmesi ve 
ileri düzey antrenmanlı olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Benzer bir şekilde, 
Yapıcı ve diğreleri., (2016) tarafından üst düzey bir ligde mücadele eden 18-22 yaşları 
arasında futbolcuların oyun pozisyonlarına göre Yo-Yo AT1 testindeki ortalama koşu 
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mesafeleri bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olduğu elde edilmiştir. Bahsi 
geçen çalışmada, Yo- Yo AT1 testinde koşu mesafesi olarak orta saha oyuncularının (2838,3 
±279 m) defans (2346,6 ± 607,6 m) ve forvet (2813,3 ± 373, 8 m) oyuncularından daha fazla 
koşu mesafesi katettikleri elde edilmiştir. 

Bayrakdaroğlu ve diğerleri., (2020) tarafından bir çalışmada, U21 yaş kategorisindeki 
futbolcuların Yo-Yo AT1 testindeki koşu mesafeleri oyun pozisyonlarına (orta saha, bek, 
kanat, forvet ve stoper) göre karşılaştırılmıştır. Bahsi geçen çalışmada, Yo-Yo AT1 koşu 
mesafeleri orta saha oyuncularında 2425,3 (± 440,4 m), bek oyuncularında 2056 (± 512.4 m), 
kanat oyuncularında 2137,3 (± 615,1 m), forvet oyuncularında 2146,6 (± 339.6 m) ve 
stoperlerde 1960 (± 313,5 m) olarak elde edilmiştir. Sonuç olarak; farklı pozisyonlarda 
mücadele eden futbolcuların Yo-Yo AT1 koşu mesafelerinde farklılık olduğu, lig seviyesi ve 
bireysel faktörlerin koşu mesafesinde etkili olduğu ileri sürülmüştür. 

Can ve diğerleri., (2011) tarafından farklı oyun pozisyonlarında mücadele eden erkek amatör 
futbolcularda yapılan çalışmada, oyuncuların Yo-Yo AT1 testinde koşu mesafesi oyun 
pozisyonlarına göre karşılaştırılmıştır. Bahsi geçen çalışmada, bek oyuncularının (1968 m), 
orta saha (1774 m), forvet (1662 m) ve stoper (1472 m) oyuncularına göre daha fazla ortalama 
koşu mesafeleri katettikleri ve AT1 testindeki koşu mesafesi bakımından oyun pozisyonları 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu elde edilmiştir. Bu sonuçlar, şimdiki 
çalışmada elde edilen sonuçlarla farklılık gösterir. Bu farklılıkların, katılımcıların yaş 
ortalamalarının daha yüksek olması, daha az sayıda örneklem grubu ile yapılması ve 
antrenman düzeylerinin farklı olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Bizati (2016) tarafından yapılan bir çalışmada, Yo-Yo AT1 testinde ortalama koşu mesafesi 
olarak kanat oyuncularının 2515 (± 191,4 m) orta saha (2465,7 ± 162,7 m), bek (2475 ± 138.9 
m), forvet (2305,7 ± 56,2 m), stoper (2195 ± 161,9 m) ve kalecilerden 1813,3 ± 120,5) daha 
yüksek bir koşu mesafesine sahip olduklarını ve Yo-Yo AT1 koşu mesafesi bakımından 
pozisyonlar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğunu elde etmiştir. Bu sonuçlar, 
şimdiki çalışmada elde edilen sonuçlarla farklılık gösterir. Bu farklılığın sebebi, bahsi geçen 
çalışmadaki katılımcıların yaş ortalamasının (yaş: 23,3) şimdiki çalışmadaki katılımcılardan 
yüksek olması ve katılımcıların profesyonel futbolcu olmasın kaynaklandığı düşünülmektedir. 
Yine de, şimdiki çalışma sonuçlarına paralel olarak bahsi geçen çalışmada da en düşük koşu 
mesafesine kaleciler sahiptir. 

Krustrup ve diğerleri, (2006) tarafından yapılan ve oyun pozisyonlarına göre Yo-Yo AT2 
testindeki koşu mesafelerinin karşılaştırıldığı çalışmada, Yo-Yo AT2 testindeki ortalama koşu 
mesafesi stoper oyuncuları için 985 (± 43m), bek oyuncuları için 978 (± 40 m), orta saha 
oyuncuları için 968 (± 48 m), kanat oyuncuları için 984 (± 41 m), kaleciler için 602 (± 27 m) 
ve forvet oyuncuları için 894 (± 47 m) olarak elde edilmiş ve oyun pozisyonları bakımından 
Yo-Yo AT2 testindeki koşu mesafeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu 
ekde edilmiştir. Rebeleo ve diğerleri., (2014) tarafından yapılan çalışmada, orta saha 
oyuncularının (1143 ± 274 m) Yo-Yo AT2 testinde bek (1130 ± 300 m), stoper (980 ± 311 m) 
ve forvet (1020 ± 276 m) oyuncularından daha yüksek bir koşu mesafesine sahip olduğu elde 
edilmiştir. Buna karşılık, Mohr ve Krustrup (2014) tarafından yapılan bir çalışmada ise stoper 
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oyuncularının (704 ± 236 m) diğer pozisyolardaki oyunculardan daha düşük bir Yo-Yo AT2 
koşu mesafesine sahip oldukları elde edilmiştir. 

Bradley ve diğerleri., (2011) tarafından yapılan çalışmada, Yo-Yo aralıklı dayanıklılık 
testinde koşu mesafeleri oyun pozisyonlarına göre elit ve U19 İngiliz ve elit Danimarkalı 
futbolcularda araştırılmıştır. Elit İngiliz futbolcularda stoper oyuncuları için 2000 (± 247 m), 
bek oyuncuları için 2107 (± 438 m), kanat oyuncuları için 2302 (± 302 m), orta saha 
oyuncuları için 2223 (± 394 m) ve hücum oyuncuları için 1786 (± 306 m) ortalama bir koşu 
mesafesi rapor edilmiştir. Bu değerler elit genç İngiliz U19 oyuncularında orta saha 
oyuncuları için 2638 (± 331 m, kanat oyuncuları için 2520 (± 546 m), hücum oyuncuları için 
2176 (± 444 m), bek oyuncuları için 2200 (± 313 m) ve stoper oyuncuları için 2143 (± 203 m) 
olarak elde edilmiştir. Elit düzeydeki Danimarkalı oyuncularda ise savunma 2897 (± 311 m) 
ve orta saha oyuncularının 3155 (± 200 m), hücum oyuncularından 2191 (± 386) daha iyi bir 
koşu performansına sahip oldukları elde edilmiştir. 

Sonuç olarak, literatüre bakıldığında orta saha oyuncularının diğer pozisyonlarda mücadele 
eden oyunculara kıyasla daha yüksek bir koşu mesafesine sahip olduğu görülür. Mohr ve 
Krustrup (2014) tarafından yapılan çalışmada, orta saha oyuncularının Yo-Yo AT testlerinde 
daha yüksek koşu mesafesine sahip olma eğiliminde olduğu belirtilmiştir. Şimdiki çalışmada, 
stoper ve orta saha oyuncularının Yo-Yo AT2 test performanslarının diğer oyun 
pozisyonlarındaki oyunculardan daha iyi olduğu elde edilmiştir. Bu bakımdan stoper ve orta 
saha oyuncularının yüksek anaerobik enerji katkısı ile yoğun bir egzersiz gerçekleştirme 
kapasitesinin diğer oyun pozisyonlardaki oyunculardan daha üstün olduğu söylenebilir. 
Ayrıca, birçok çalışmada profesyonel oyuncuların, profesyonel olmayan oyunculara kıyasla 
ve orta saha oyuncularının diğer oyun pozisyonlarına göre bir futbol müsabakasında en uzun 
mesafeleri koştuğunu bildirmektedir (Whitehead, 1975; Mohr ve diğerleri., 2003). 

Genellikle bir futbol maçında oyuncular tarafından kat edilen en büyük mesafe, savunma ve 
hücum arasında bağlantı görevi görmelerinden dolayı orta saha oyuncuları tarafından 
gerçekleştirilir (Reilly, 1976; Bloomfield ve diğerleri., 2007). Savunma oyuncuları en fazla 
jog, sıçrama ve yavaş yürüme hareketlerini gerçekleştirir ve diğer oyunculara göre daha az 
miktarda sprint ve koşu zamanı harcarlar (Bloomfield ve diğerleri., 2007). Bu gözlem, stoper 
oyuncularının orta ve yüksek yoğunluklu aktivitelerde daha az zaman harcadığını 
göstermiştir. Benzer durum Bangsbo (1994) tarafından yapılan çalışmada da görülmüş ve 
defans oyuncularının diğer oyunculara göre yüksek yoğunluklu koşularla daha az mesafe kat 
ettikleri belirtilmiştir. Bunun sebebi muhtemelen defans oyuncularının daha düşük bir fiziksel 
kapasiteye sahip olmaları ve taktiksel rollerinden kaynaklanır (Clemente ve diğerleri., 2013). 
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ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN YÜKSEKÖĞRETİM İÇİN TÜRKİYE’Yİ 

TERCİH SEBEPLERİ 

 

Öğr. Gör. Latif ÖZBAY 

Doç. Dr. Bünyamin HAN 

 

Özet 

Bu çalışma uluslararası öğrencilerin yükseköğretim için Türkiye’yi tercih sebeplerinin 

araştırılmasını amaçlamaktadır. Araştırma, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi örnekleminde 

gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 2020-2021 eğitim öğretim yılında Kütahya Dumlupınar 

Üniversitesi’ne öğrenim görmek için kayıt yaptıran uluslararası öğrencilerden anket yoluyla 

veri toplanmıştır. Araştırmacılar tarafından hazırlanan ankette uluslararası öğrencilerin 

yükseköğrenim için genelde Türkiye’yi ve özelde de Kütahya ilini tercih nedenlerine yönelik 

sorular bulunmaktadır. Basit seçkisiz yolla belirlenen öğrencilerden online formlar yoluyla 

veri toplanmıştır. Veriler analiz edilerek elde edilen sonuçlar ortaya konulmuş ve buna 

yönelik öneriler geliştirilmiştir.  

Anahtar kelimeler: Uluslararası öğrenci, yabancı öğrenci, yükseköğretim, Türkiye, 

Dumlupınar Üniversitesi 

 

Giriş  

Küreselleşme ile birlikte neredeyse tüm dünya insanları için yaşadıkları ülke dışında 

eğitime erişim imkanları artmaktadır. Her geçen yıl başka bir ülkeye öğrenim amacıyla giden 

uluslararası öğrencilerin sayısında ciddi artışlar yaşanmaktadır. Özellikle gelişmemiş veya az 

gelişmiş ülkelerden nispeten daha çok gelişmiş ülkelere doğru bir öğrenci göçü 

yaşanmaktadır. Bu gelişen eğitim fırsatlarını değerlendirmek üzere dünya ülkeleri daha fazla 

uluslararası öğrenci çekebilmek için çeşitli politikalar geliştirmektedirler. Bu bağlamda 

Türkiye, uluslararası öğrencilerin çekim merkezlerinden biri olma yolunda hızlıca 

ilerlemektedir. Dünyada uluslararası öğrenci popülasyonu bakımından ilk 10’da yer alan 

Türkiye’ye yükseköğretim için gelen öğrencilerin ülkemizi tercih sebepleri araştırmaya değer 

bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.  

INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES-III

September 23-25, 2022 507 Ankara Turkey



Ülkemiz son dönemde; üniversite sayısı, araştırma merkezi sayısı, akademisyen sayısı 

ve uluslararasılaşma boyutlarıyla birlikte yükseköğretim alanında büyük bir değişim 

yaşamıştır. Son 10 yılda, yükseköğretim kurumlarımızda okuyan uluslararası öğrenci 

sayısında yüzde 75 oranında bir artış kaydedilmiş ve güncel rakamlara göre ülkemiz 

yaklaşık 148 bin uluslararası öğrencisiyle, bu alanda dünyanın en fazla uluslararası öğrenci 

ağırlayan ülkelerinden biri hâline gelmiştir (URL-1). Yabancılara Türkçe öğretimi son 

dönemde eğitim alanında öne çıkan, popülerliği artan alanlardan biri haline gelmiştir. 

Günümüz dünyasında Türkiye’nin dünya görüşü, diğer devletlerle olan ilişkileri, gerek 

ekonomik gerekse sosyal anlamdaki ilerlemeleri özellikle yabancı öğrencilerin eğitim 

alanında tercih seçenekleri arasına girmiştir. Bu gelişmeler ışığında görülmüştür ki hem lisans 

hem de lisansüstü eğitimleri için Türkiye’yi tercih eden yabancı öğrencilerin sayısında son 

yıllarda gözle görülür bir artış yaşanmıştır (Gürbüz ve Güleç, 2016).  

Dünya’da ve Türkiye’de uluslararası yükseköğretim hareketliliğinin hacmi, hızı ve 

ivmesi her geçen gün artarak büyümektedir. Dünyada klasik anlamda uluslararası 

yükseköğretim açısında hedeflenen ülkelerin yanında yeni aktörlerin de yükseliş gösterdiği 

değerlendirilmektedir. Uluslararası öğrenciler kaynak ve hedef ülkeler açısından göz ardı 

edilemez seviyede bir ekonomik getiri sağlamanın yanında kültürel, sosyal, ticari ve bilimsel 

alanlarda da son derece önemli katkılar ortaya koyarlar. Türkiye’nin uluslararası öğrenciler ile 

ilgili politikaları ve uygulamaları 90’lı yılların başına dayanır. 2010 yılına kadar önemli bir 

değişim gözlemlenmezken, bu yıldan sonra Türkiye’ye gelen uluslararası öğrenciler sayısı 

birkaç kat artış göstermiştir (Sağıroğlu, 2011). 

Küreselleşme olgusu birçok alanda değişim ve dönüşümün gerçekleşmesine aracılık 

etmiştir. Ekonomide, siyasal kurumlarda, sosyo-kültürel değerlerde, bilim ve teknolojide 

dinamik dönüşümlere neden olan küreselleşmenin eğitim alanındaki en belirgin 

etkilerinden biri uluslararası öğrenci hareketliliğinin artmasıdır (Levent ve Karaevli, 2013). 

Küreselleşmenin eğitim alanında gerçekleştirdiği değişimin sonucu uluslararası öğrenci 

dolaşımının boyutları artmıştır. Uluslararası öğrencilerin gittikleri ülke ekonomilerine 

sağladıkları katkılar yanında sağladığı prestij ve beşeri sermayeyi oluşturan taraf olmanın 

sağladığı sosyokültürel avantajlar dolayısıyla tüm ülkeler bu gelişmeden pay alma çabası 

içerisine girmiştir (Yardımcıoğlu, 2017).  

Değişen dünya şartları ile günümüzde gençlerin eğitim amaçlı ülke değiştirme, 

gittikleri ülkede üniversite eğitimi alma oranları git gide artmaktadır. Türkiye de bu şekilde 

öğrenci kabul eden ülkelerdendir (Musaoğlu, 2016). Türkiye 1990’lı yılların başına kadar 
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üniversite öğrenimi görmek üzere yurtdışına öğrenci gönderen bir ülke iken bu durum 1990’lı 

yıllarının başında değişmeye başlamış ve üniversitelerde daha fazla yabancı uyruklu öğrenci 

kabul eden ve her geçen gün eğitim öğretim görmek için gelen öğrenci sayısını artıran bir ülke 

konumuna gelmiştir. Özellikle Türk Cumhuriyetlerinden, akraba olduğu topluluklardan ve 

gelişmekte olan kültür anlaşmalı ülkelerden çok sayıda öğrenci gelmektedir (Ghanbary, 

2017). 

Son yıllarda hem dünyada hem de Türkiye'de yabancı öğrenci hareketliliğinin giderek 

arttığı gözlenmektedir. Öğrenciler,  eğitim alanında daha iyi fırsatlar yakalamak ve sosyo-

kültürel açıdan kendini geliştirmek amacıyla farklı ülkelere gitmektedir (Konate, 2017). 

Günümüzde özellikle Ortadoğu’da yaşanan olumsuz olayların etkisiyle ciddi bir göç 

dalgasıyla karşı karşıya kalınmıştır. Bu durumdan en çok etkilenen ülkelerin başında gelen 

ülkelerden biri Türkiye’dir (Mert ve Çıplak, 2017). Ülkemiz, 2023 yılında 200 bin uluslararası 

öğrenciye ev sahipliği yapmayı hedeflemektedir. Benzer şekilde dünyada da, kendi ülkesi 

dışında eğitim görenlerin sayısı hızla artmaktadır. Kendi ülkelerinden başka bir ülkede eğitim 

gören öğrenci sayısı 1975 yılında yalnızca 800 bin iken, bu sayı 2010 yılında 4 buçuk milyona 

ulaşmıştır. Bugün 7 buçuk milyona ulaşmış bu sayının 2030 yılında ise 20 milyona ulaşacağı 

tahmin ediliyor (URL-1). 

Yaşamımızın her alanında olduğu gibi eğitimde de, hızlı bir ilerleme ve gelişme 

görülmektedir. Bunun sonucunda, insanlar iletişimin de etkisiyle küresel bir etkileşim 

çemberinin içine girmişlerdir (Yilmaz ve Arslan, 2014). Dünya genelinde ve ülkemizde 

uluslararası öğrencilerin sayılarının artmasında etkili olan diğer faktörler şöyle sıralanabilir 

(Tekelioğlu, vd., 2012): 

 Öğrenci hareketliliği ve öğrenci değişim imkânlarının artması, (Erasmus, Mundus 

gibi) 

 Teknolojinin gelişmesiyle seyahat imkanlarının artması ve seyahat ücretlerinin 

ucuzlaması, 

  Uluslararasılaşan ortak müfredat programları (bu bağlamda ortak ECTS 

kredilendirme sisteminden bahsedilebilir), 

 Türk üniversitelerinin sayılarının ve dışa açılımlarının son yıllarda artması, 

 Devletin uluslararası öğrencilere yönelik tanıtım ve teşvikleri, 

 Ülkemizin adının ve eğitim kalitesinin dünyaya açılan Türk okulları ile son yıllarda 

bilinirliğinin artması,  

 Sosyal, kültürel, dini ortak paydaların olması.   
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Yeryüzünde farklı kültürlere ait kişi, grup ya da topluluklar değişik nedenlerle (eğitim, 

göç, felaket, daha iyi yaşam koşulları vb.) hareket halindedirler (Aliyev ve Öğülmüş, 2016). 

Günümüzde bilim ve teknolojinin hızlı gelişimi ile birlikte ulaşım araçları gelişmiş, 

küreselleşme olgusu ile birlikte sınırlar ortadan kalkmaya başlamıştır. Dünyanın herhangi bir 

yerine rahatlıkla gidilebilmektedir. Dünyadaki bu hızlı değişim birçok alanı da etkilemiştir. 

Eğitim de bu etkilenen alanların en başında gelmektedir. Eğitim amacıyla yurtdışına gitmek 

tarih boyunca varolagelmiştir. Günümüzde ise bu durum ülkeler için gelir getiren bir sektör 

haline gelmiştir. Küreselleşmenin getirdiği değişimlerle birlikte uluslararası öğrenci 

hareketliliği giderek artmaktadır (Çelik, 2013).  

Dışa açılma, ulusal ölçekten uluslararası ölçeğe geçiş ve uluslararası fırsatlardan 

yararlanma şeklinde tanımlanabilecek uluslararasılaşma günümüz dünyasında göz ardı 

edilemeyecek bir olgudur. İletişim ve bilgi teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler birçok 

alanda olduğu gibi yükseköğretimde de birtakım değişmeleri zorunlu kılmakta ve 

üniversitelerin her geçen gün artan öğrenci hareketliliğinde söz ve pay sahibi olmaları 

noktasında gösterdikleri çabalara katkı sağlamaktadır. 4,5-5 milyon uluslararası öğrencinin 

dünyanın çeşitli üniversitelerinde öğrenim gördüğü günümüzde ülkemiz, geliştirdiği yeni 

politika ve programlarla uluslararası öğrenci sayısını artırmaya çalışmakta ve üniversitelerin 

uluslararasılaşma projelerine önemli destekler vermektedir (Şimşek ve Bakır, 2016). Radmard 

(2017) tarafından yapılan araştırmaya göre  Türkiye’de öğrenim gören öğrencilerin çoğunluğu 

Türkiye’deki mevcut eğitimden memnun olduklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin 

memnuniyetlerini sürdürmek ve geliştirmek için uzun ve kısa erimli stratejik kamusal 

politikaların oluşturulmalıdır. Katılımcıların yarısından çoğunun Türkiye’ye ilişkin olumlu 

algılarının bir tercih nedeni olduğu görülmekle birlikte, öğrenciler genel olarak Türkiye’ye 

olan kültürel yakınlığında nitelikli bir yükseköğrenim sağlama ve ekonomik bakımdan 

gelişmiş bir ülke olmasından dolayı Türkiye’yi tercih ettikleri saptanmıştır.  

 

Yöntem 

Araştırma, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi örnekleminde gerçekleştirilmiştir. Bu 

kapsamda 2020-2021 eğitim öğretim yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’ne öğrenim 

görmek için kayıt yaptıran uluslararası öğrencilerden anket yoluyla veri toplanmıştır. 

Araştırmacılar tarafından hazırlanan ankette uluslararası öğrencilerin yükseköğrenim için 

genelde Türkiye’yi ve özelde de Kütahya ilini tercih nedenlerine yönelik sorular 

bulunmaktadır. Basit seçkisiz yolla belirlenen 284 uluslararası öğrencilerden online formlar 
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yoluyla veri toplanmıştır. Verilerin analizinde yüzde ve frekans gibi betimsel istatistikler 

kullanılmıştır.  

Bulgular 

Bu kısımda araştırmada elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Öncelikle araştırmaya 

dahil edilen katılımcıların kişisel bilgilerinden uyruk, cinsiyet, fakülte gibi bilgiler ortaya 

konulmuştur. Daha sonra ise araştırma bulgularına yer verilmiştir. Bulguların daha anlaşılır 

olması için grafik ve tablolar kullanılmıştır.  

1. Katılımcıların Demografik Bilgilerine Yönelik Bulgular 

Tablo 1. Katılımcıların uyruklarına göre dağılımları 

Ülke  Frekans % 
Afganistan 16 5,6 
Türkmenistan 11 3,9 
Suriye 31 10,9 
Azerbaycan 25 8,8 
Somali 93 32,7 
Irak 12 4,2 
Cibuti 12 4,2 
Rusya 3 1,1 
Almanya 12 4,2 
Yemen 16 5,6 
Filistin 4 1,4 
İran 2 ,7 
Ürdün 5 1,8 
Kırgızistan 2 ,7 
Çin 1 ,4 
Lübnan 3 1,1 
Bulgaristan 4 1,4 
Avusturya 3 1,1 
Etiyopya 2 ,7 
Kamerun 3 1,1 
Tacikistan 1 ,4 
Fildişi 3 1,1 
Mısır 10 3,5 
Belçika 1 ,4 
Özbekistan 1 ,4 
Fransa 1 ,4 
Endonezya 3 1,1 
Fas 1 ,4 
Eritre 2 ,7 
Nijer 1 ,4 
Toplam 284 100,0 
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Araştırmaya katılan öğrencilerin uyrukları incelendiğinde farklı ülkelerden geldikleri 

görülmektedir. Özellikle en çok sayıda öğrenci Somali, Azerbaycan, Yemen, Suriye 

ülkelerinden gelmiştir.  

Tablo 2. Cinsiyete göre dağılımları 

Cinsiyet  Frekans % 

Kadın 88 31,0 

Erkek 196 69,0 

Toplam 284 100,0 

Tabloya göre katılımcıların %31’i (88) kadın, %69’u (196) ise erkek öğrencilerden 

oluşmaktadır.  

Tablo 3. Katılımcıların yaşına göre dağılımları 

Yaş Frekans  % 

20 ve aşağısı 126 44,4 

21-23 arası 110 38,7 

24-30 arası 41 14,4 

31 ve yukarısı 7 2,5 

Toplam 284 100,0 

Katılımcıların yaşı incelendiğinde, 20 yaş ve aşağısı %44, 21-23 yaş arası %38,7, 24-

30 yaş arası %12,4, 31 ve yukarı yaşta olanlar ise %2,5 oranındadır. Buna göre katılımcıların 

çoğunluğu 24 yaş ve aşağısındadır.  

Tablo 4. Katılımcıların gelir durumuna göre dağılımları 

Gelir  Frekans % 

1000tl ve aşağı 199 70,1 

1001-3000 arası 45 15,8 

3001-5000 arası 27 9,5 

5001 ve yukarısı 13 4,6 

Toplam 284 100,0 
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Araştırmaya katılan öğrencilerin gelir durumları incelendiğinde %70,1’inin geliri 

1000tl ve aşağısında, %15,8’i 1001-3000 arası, 9,5’i 3001-5000 arası, %4,6’sı ise 5001 ve 

üzeridir. Katılımcıların çoğunluğunun 1000 tl ve aşağısında aylık gelirlerinin olduğu 

anlaşılmaktadır.  

 

Tablo 5. Katılımcıların fakültelerine göre dağılımları 

Fakülte   Frekans  % 
İİBF 90 31,7 
Eğitim 17 6,0 
Mühendislik 89 31,3 
Güzel sanatlar 11 3,9 
Mimarlık 19 6,7 
Fen edebiyat 16 5,6 
Spor 9 3,2 
Myo 33 11,6 

Toplam 284 100,0 

Araştırmaya katılan öğrencilerin farklı bölümleri tercih ettikleri görülmektedir. 

Tabloya göre uluslararası öğrenciler daha çok İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi ile 

Mühendislik Fakültesini tercih etmektedirler.  

Tablo 6. Katılımcıların ikamet türüne göre dağılımları 

İkamet türü   Frekans  % 
Uluslararası koruma 12 4,2 
Kısa dönem ikamet (turist vizesi)/ 23 8,1 
Öğrenci vizesi 170 59,9 
Mavi kart 15 5,3 
Suriye geçici kimlik 22 7,7 
Çift uyruklu 16 5,6 
Türk vatandaşı (liseyi yurt dışında 
bitirmiş)/ 

1 ,4 

Diğer 25 8,8 
Toplam 284 100,0 

Tabloya göre katılımcıların büyük bölümü  (%59,9) öğrenim vizesi ile Türkiye’ye 

gelmişlerdir. Bunun yanında kısa dönem vizesi ve uluslararası koruma yoluyla ülkemize gelen 

öğrenciler de vardır.  
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Tablo 7. Katılımcıların coğrafi bölgelerine göre dağılımları 

Coğrafi bölge    Frekans  % 
Afrika  117 41,2 
Asya  20 7,0 
Arap ülkeleri 38 13,4 
Avrupa  21 7,4 
Orta doğu 45 15,8 
Türki cumhuriyetler 43 15,1 
Toplam 284 100,0 

Araştırmaya katılan uluslararası öğrencilerin farklı bölgelerden geldikleri 

görülmektedir. Buna göre ülkemizi tercih eden uluslararası öğrenciler çoğunlukla Afrika 

(%41,2), Orta Doğu (15,8), Türki Cumhuriyetler (%15,1) bölgelerinden gelmektedirler.   

2. Katılımcıların Türkiye’yi Tercih Nedenlerine Yönelik Bulgular 

Araştırma kapsamında görüşlerine başvuru yapılan uluslararası öğrencilere 

yükseköğretim için Türkiye’yi hangi nedenlerle tercih ettikleri sorulmuştur. Öğrencilerin 

cevapları analiz edilerek aşağıdaki grafikte verilmektedir. 

 

Grafik 1. Uluslararası öğrencilerin Türkiye’yi tercih nedenleri 

Grafik 1’de görüldüğü gibi uluslararası öğrenciler yükseköğretim için Türkiye’yi 

tercih konusunda farklı görüşler belirtmişlerdir. Buna göre uluslararası öğrencilerin 

Türkiye’yi tercih nedenleri arasında “Eğitimi başarılı olduğu için  (%69,5), Türkiye’yi 

sevdikleri için (%56,3), Türkiye Müslüman bir ülke olduğu için (%46,8), Ekonomik olarak 

daha ucuz olduğu için (%43,4)” gibi nedenler belirtmişlerdir.  
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Grafik 2. Uluslararası öğrencilerin Türkiye’yi tercihinin en önemli nedeni 

Grafik 2’de görüldüğü gibi uluslararası öğrencilere Türkiye’yi tercihlerindeki en 

önemli faktörün ne olduğuna yönelik soruya “Türkiye’yi sevdiğim için (%24,1), Eğitimi 

başarılı olduğu için  (%22)” şeklinde cevaplamışlardır.  

3. Katılımcıların Kütahya’yı Tercih Nedenlerine Yönelik Bulgular 

Araştırma kapsamında görüşlerine başvuru yapılan uluslararası öğrencilere 

yükseköğretim için Kütahya’yı hangi nedenlerle tercih ettikleri sorulmuştur. Öğrencilerin 

cevapları analiz edilerek aşağıdaki grafikte verilmektedir. 

 

Grafik 3. Uluslararası öğrencilerin Kütahya’yı tercih nedenleri 

Grafik 3’de görüldüğü gibi uluslararası öğrenciler yükseköğretim için Kütahya’yı 

tercih konusunda farklı görüşler belirtmişlerdir. Buna göre uluslararası öğrencilerin 

Kütahya’yı tercih nedenleri arasında “Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nin eğitimi başarılı 

olduğu için  (%60,7), Kütahya ilinin ekonomik olarak daha ucuz olduğu için (%36,9) 
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Türkiye’yi sevdikleri için (%56,3), DPÜ’nün başvuru ve kabul süreçleri kolay olduğu için 

(%28,5),” gibi nedenler belirtmişlerdir.  

 

Grafik 4. Uluslararası öğrencilerin Kütahya’yı tercihinin en önemli nedeni 

Grafik 4’de görüldüğü gibi uluslararası öğrencilere Kütahya’yı tercihlerindeki en 

önemli faktörün ne olduğuna yönelik soruya “DPÜ’nün eğitimi başarılı olduğu için (%36,6) 

şeklinde cevaplamışlardır.   

 

Sonuç 

Uluslararası öğrencilerin yükseköğretim için Türkiye’yi tercih nedenlerinin araştıran 

bu araştırma Kütahya Dumlupınar Üniversitesi örnekleminde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada 

elde edilen sonuçlar şu şekildedir:  

1. Araştırmaya katılan öğrenciler çoğunlukla Somali, Azerbaycan, Yemen, Suriye 

ülkelerinden gelmiştir.  

2. Kütahya’yı tercih eden uluslararası öğrenciler çoğunlukla Afrika, Orta Doğu, 

Türki Cumhuriyetler gibi bölgelerden gelmektedirler.   

3. Uluslararası öğrencilerin Türkiye’yi tercih nedenleri arasında “eğitiminin başarılı 

olması, Türkiye’yi sevmeleri, Türkiye’nin Müslüman bir ülke olması, ekonomik 

olarak daha ucuz olması gibi nedenler belirtmişlerdir. 

4. Uluslararası öğrencilerin Türkiye’yi tercihlerindeki en önemli faktörün Türkiye’yi 

sevmeleri ve eğitiminin başarılı olmasıdır. 

5. Uluslararası öğrencilerin Kütahya’yı tercih nedenleri arasında Kütahya 

Dumlupınar Üniversitesi’nin eğitiminin başarılı olması, Kütahya ilinin ekonomik 
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olarak daha ucuz olması, Türkiye’yi sevmeleri, DPÜ’nün başvuru ve kabul 

süreçlerinin kolay oluşu gibi nedenler belirtmişlerdir.  

6. Uluslararası öğrencilerin Kütahya’yı tercihlerindeki en önemli faktörün DPÜ’nün 

eğitiminin başarılı olmasıdır.   

Genel olarak değerlendirildiğinde, son yıllarda Türkiye’nin uygulamaya koyduğu 

uluslararasılaşma politikaları doğrultusunda uluslararası öğrencilerin ülkemizi tercih 

durumlarında önemli bir gelişme sağlandığını söylemek mümkündür. Bu araştırma 

sonuçlarından da görüldüğü üzere ülkemizi tercih eden öğrencilerin büyük bir kısmı gönül 

coğrafyası olarak tarif edilen kültürel, dini, sosyal ve ekonomik ilişkilerimizin yoğun olduğu 

Türki cumhuriyetler, Asya ülkeleri ve Afrika ülkelerinden gelmektedirler. Ülkemizi tercih 

nedenleri arasında dikkati çeken önemli bir nokta öğrencilerin Türkiye’nin eğitimini başarı 

bulmaları olmuştur. Buna göre Türk üniversitelerinin son yıllardaki uluslararası göstergelerde 

göstermiş olduğu gelişme ve başarıların daha yoğun bir uluslararası öğrenci talebine neden 

olacağı söylenebilir. Bunun yanında öğrencilerin büyük kısmı Türkiye’yi tercih nedenleri 

olarak ülkemizin Müslüman bir ülke oluşunu göstermişlerdir. Bu durumun ülkemizin son 

yıllarda Müslüman ülkeler ile geliştirdiği olumlu ilişkiler ve dini yönden zulüm gören 

toplumlara verdiği destekler ile uluslararası alanda yarattığı olumlu imajın etkisinden 

kaynaklandığı söylenebilir. Ayrıca Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nin de ulusal 

politikalara uygun olarak uluslararasılaşma konusunda göstermiş olduğu proaktif çalışmaların 

etkisiyle uluslararası öğrenci alanında gösterdiği gelişme de dikkate değerdir.  
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Abstract 

The research on In-situ synthesis of Zeolite Socony Mobile-5 (ZSM-5) Zeolite using Kankara clay as a 

starting material was done by beneficiating, oven drying, sieving and calcining  the clay at high 

temperature to convert the in-active state of the clay to it active Kankara microspheres. The high silica to 

alumina ratio content ZSM-5 synthesized via the in-situ hydro-thermal crystallization method. The 

physicochemical properties and propylene boosting performance of the resulting samples was 

characteried by using phenol adsorption and Fourier Transformed Infrared Spectroscopy (FITR) 

respectively. The results obtained from the phenol adsorption characterization shows that, the adsorption 

increases slightly from raw Kankara clay to the Zeolite produced at 1200 OC calcined temperature. 

IR spectra of these samples showed the characteristic adsorption bands corresponding to those from the 

literature bands at 900-1150 cm-1 and 850-950 cm-1, due to internal symmetric and asymmetrical 
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stretches, and bands at 520-620 cm-1, due to ring vibrations, and bands at 410-500 cm-1 bends were 

observed and were slightly in accordance with the band assignments reported in the literature. 

 

INTRODUCTION 

Zeolites are complex hydrated aluminosilicate minerals made from interlinked tetrahedra of alumina 

(AlO4) and silica (SiO4) (Drisko, 2018). ZSM-5 is a synthetic zeolite used in reactions involving aromatic 

compounds and in fluid catalytic cracking (FCC) zeolites. The rapid increase in world energy demand 

which calls for the processing of heavy petroleum feedstock has increased the importance of developing 

new catalyst systems. Heavy feeds have residue contents of about 40 % and require further processing in 

order to form a market through catalytic processes using zeolite catalyst (Strathmann et al., 2010). Nigeria 

with a huge amount of oil reserves estimated recently to be about 3 7.2 billion barrels and the 13th world 

producer of petroleum, with four refineries across the nation (another one still on construction) and a total 

processing capacity of 450,000 bpd consumes approximately 1600 t of zeolite catalyst per day. The 

catalysts are imported annually over 500,000 t, at a cost of about N25 m while the country has the clay that 

can be used for producing the zeolite. Nigeria has a good potential to develop zeolite for its local use 

(Ratel et al., 2022). 

 There are many significant efforts that have been made to synthesize ZSM-5 zeolite in Nigeria using 

different kaolin clay sources such as at Covenant University Ota, Amadu Bello University Zaria, Federal 

University of Technology Minna and Obafemi Awolowo University Ile-ife but mostly for ex-situ or 

incorporation method. The attempt made here in Modibbo Adama University of technology Yola was for 

in-situ but failed due to inadequate knowledge of the ratio of seed composition that can go into the kaolin 

microsphere to form ZSM-5 in-situ (Ratel et al., 2022; Wise, 2013).  

The aim and objectives of this research is to synthesize in-situ ZSM-5 zeolite from reformed Kankara 

microspheres under hydrothermal condition in a period of 72 h at a contant heating temperature of 100 °C 

using 5 h aged seed solution. Towards ascertaining its production, the synthesized samples were 

characterized by water absorption, phenol adsorption, fourier transform infrared (FTIR) and Scanning 

electron microscopy (SEM) (Dyer, 2001; Wise, 2013).  

ZSM-5 zeolites are synthesized using different alumina/silica sources such as diatomites and kaolin clay 

(Wise, 2013). But in this study, Kankara clay was used as a starting material. This research was based on 
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in-situ method used by Engelhard technology using seed solution without organic template, binders or 

ZSM-5 seeding crystals because previous works on the synthesis of this catalyst via traditional ex-situ 

method from Kankara clay has produce catalyst of low attrition, much impurities and various zeolite like 

materials which are undesired product(Feng et al., 2022). Therefore  in-situ technique was used because it 

provide best active acid sites for feedstock cracking, higP a g e  | 3hest porosity so that the zeolite can be 

used to its maximum capacity, high attrition index and regeneration can be made easy, bulk properties that 

are important for heat transfer during regeneration and cracking and heat storage in large-scale catalytic 

cracking (Hu et al., 2014). The catalyst via in-situ technique exhibited improved properties such as 

activity, activity stability and anti-heavy metals ability (Wise, 2013). 

 

2.1 MATERIALS AND METHODS 

2.1.1 Instrumentation and Equipment’s 

Instruments and steps Kankara clay was beneficiated to remove the impurities present in the clay. The 

resultant slurry was then spray dried to particle sizes, the particles was calcined at extremely high 

temperatures of 1050 oC such that organic cations are removed. The calcined microspheres were then 

treated with zeolite seed solution along which the ZSM-5 zeolite crystals was grown.  

After the ZSM-5 zeolite crystallizes, sodium hydroxide was ion-exchanged out of the produced Zeolite. 

This was done with a hydrogen ion through ammonium nitrate exchange ion through rare earth exchange. 

This stabilizes the zeolite. The produced zeolite was finally dewatered and dried. 

 A process for making ZSM-5 comprises forming an aqueous reaction mixture containing calcined kaolin 

microspheres, a solution of seeds characterized as promoting growth of zeolite Y crystals, and silicate,  

said reaction mixture having a mole ratio of silica to reactive alumina of at least 20 and a pH of less than 

14, reacting said mixture at elevated temperature and for a time forming in-situ ZSM-5 crystals on said 

microsphere, said aqueous reaction mixture been free of organic template and free of ZSM-5 seed-crystals 

as illustrated in figure 1 bellow; 
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Figure 1: In-situ ZSM-5 Synthesis 
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2.2     Experimental Procedure 

The procedures that was used in the in-situ synthesis of ZSM-5 Zeolite from Katsina kaolin includes; 

procurement of the Kankara clay from Kankara Local Government area of Katsina state, beneficiation of 

the clay using: a plastic container with manufacturer; Dana plast, model number; DP 1566, The ground-up 

mass was sieved to pass through the ASTM standard sieve number 30 (i.e. sieve aperture size of 200 μm) 

after oven drying at atemperature of 200 oC. Any aggregate retained on the 200 μm sieve was rejected as 

too coarse. The accepted aggregates obtained from sieving were remixed. 

 Calcination using mulfle furnace: manufacturer; Chesterfield UK, model number LF3, maximmun 

temperature; 1200 oC, zeolite Y seed solution was prepared using plastic manufacturer; Dana plast, 

model number; DP 1566, and was transferred to polypropylene bottles of model number; formation and 

crystallization will be done in a rubber bath of model number; DP 1566 as illustrated in the figure bellow.  

2.2.1   Beneficiation of Clay 

Two kilograms of raw Kankara Kaolin clay was poured into a large plastic container with manufacturer; 

Dana plast, model number; DP 1566 and sufficient quantity of water was added to it so as to suspend the 

dry clay. The mixture in the container was stirred thoroughly and was left for two days. During this 

period, sand, stones and other forms of impurities was removed and at every four hours, the mixture was 

decanted, fresh de-ionized water was added and it was left to settle. On the fifth day, the clay was then 

filtered using a sieving cloth and the remaining water contained in the filter cloth was removed by 

squeezing. The resulting clay was then spread out for further drying. 

3.2.2 Sieving of Clay 

The beneficiated clay was then charged into the oven at 200 oC to reduce the moisture content and 

enhance sieving. The ground-up mass was sieved to pass through the ASTM standard sieve number 30 

(i.e. sieve aperture size of 200 μm). Any aggregate retained on the 200 μm sieve was rejected as too 

coarse. The accepted aggregates obtained from sieving were separated into three different samples said A, 

B and C for calcinations process. 
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3.2.3   Calcinations of Clay  

   The clay was separated into three different samples said sample A, B and C each sample contain one 

hundred and forty grams (140 g) of the beneficiated kaolin clay was put into a crucible and charged into 

an electric mulfle furnace manufacturer; Chesterfield UK, model number LF3, maximmun temperature; 

1200 oC was left in the furnace for five hours at a temperature of 1200, 1000 and 800 oC respectively. The 

furnace was left to cool and the calcined samples were discharged thereafter.  

3.3.4   Procedure for Preparing Zeolite Seed Solution 

The seed solution was prepared by dissolving 4.50 g of sodium silicate via heating with stirring at 100 oC 

mixed with a solution of 5.50 g of sodium aluminate + 0.5 g of sodium hydroxide and 0.36 g of sodium 

silicate with continuous heating and stirring for 2 h. and aged for 8 h to improve it pour sizes. Upon in-situ 

hydrothermal synthesis, the active Si and Al species dissolve in the alkali solution and form the 

supersaturated solution. They react with each other and reconstruct to form some ring-like reconstruction. 

It is this reconstruction and recrystallization of Si and Al species that results in the formation of ZSM-5 

type zeolite skeleton. This seed solution reveals the changes of chemical composition of zeolites prepared 

and corresponding Si/Al molar ratio, percent yield and morphological structure of ZSM-5 zeolite obtained 

with respect to variation of water volume and aging time.  

3.3.5   ZSM-5 Zeolite Syntheses  

ZSM-5 zeolite was synthesized from Kankara clay in alkaline phase under hydrothermal conditions. The 

seed solution was then mixed with 5 g each of the clay calcined at 800, 1000 and 1200 OC respectively 

and allowed to be aged for five hours before transferring into different polypropylene bottles. The hydro-

thermal crystallization was done for 48 h for sample A, and 72 h for sample B as shown in figure 14a 

bellow. 

The calcined kaolin microsphere (20 g) was mixed with the Zeolite seed solution and stirred continuously 

for ten minutes before transferring to the poly propylene bottles for aging. After the aging period of 5 d 

and addition of the remaining quantity of water to each of the samples, the samples ware then placed 

inside a pot containing water for heating. The heating was achieved with the aid of a gas cooker for 96 h at 

100 oC. Water already boiling was used to replace the one inside the pot when the water level reduces. 

After the 96 h, the samples were discharged, and each of the samples was poured into a bigger plastic 
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container containing de-ionized water to cool them and stop any further reaction. The resulting cake was 

dried at room temperature 

3.4. Characterization of ZSM-5 Zeolite 

The dried sample was then taken for and Absorption (Cation Exchange Test) analysis, in the synthesis of 

ZSM-5zeolite, the effect of various parameters such as the amount of water volume added, ageing time, 

crystallization time and ageing temperature on the zeolite formation was investigated. In order to know the 

crystal structure and the relative crystallinity, 

3.4.1    Characterization by Adsorption                                                               

 Adsorption studies were carried out using 50 ppm stock solution of phenol in distilled water 

as calculated bellow. 

  C=m/106 
 m/v = 50×10-6 

 for 1000 ml of distilled water 

 m=50×10-6×1000 = 0.05 g 

Therefore, 0.05 g of phenol was dissolved in 1000 ml of distilled water to form the stock solution. One 

hundred milligramme (1g) each of raw kankara clay, beneficiated clay, calcined clay at 800, 1000, 1200 
OC and the in-situ ZSM-5 zeolite synthesized hydro-thermally at different temperatures and crystallization 

times were introduced into 10 ml of the stock solution. Eachnj of the mixtures were shaken for 2 h and 

allowed to settle for 6 h. After the adsorption, the samples were centrifuged to separate the adsorbent 

particles. The change in phenol concentrations in the liquid were monitored using UV scans Perkin Elmer 

UV/VIS Spectrometer Lambda.  

       

3.1 RESULTS AND DISCUSSION 

3.1 Clay Beneficiation 

Kankara clay which was found in Kankara Local Government Area located in Katsina state of Nigeria 

precisely around longitudes 7°26E and 7°28E and latitude 11°53N is a weathering product of a unit of the 

basement rocks in this area, most likely feldspars. The clay sequence overlies mica schists and underlain 

by marble which are impurities to the highly aliminosilica clay as shown in figure 8a bellow. ZSM-5 

zeolites with chemical formula: (0.9±0.2) H·Al2O3· (25–50)SiO2 ·2H2O. In order to synthesize from this 
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clay which at this state, has a low exchange capacity, its surface area and absorption capacity is relatively 

low and were removed by benficiation process as shown in figure 8b bellow. The results obtained by 

taking account of the weight of clay before and after beneficiation were recorded and tabulated in 

appendix A1, and sample three (3) was picked and oven dried at 200 OC for 2 h to prepare it for sieving 

analysis.    

  

 a b 

Figure 2a: A Sample of Raw Kankara Clay. Figure 2b: Sample of Beneficiated Kankara Clay 

4.2 Oven Drying 

The beneficiated Kankara clay was not well sun dried and needed more drying to reduce the moisture 

content which prepared the sample for sieving analysis. The weight of Kankara clay before and after the 

oven drying was tabulated as shown in appendix A2 and the weight of kaolin after oven drying sum up to 

4.74 kg. The sample was then charged into the oven at 200 OC for an hour to reduce the moisture content 

and enhance sieving as represented in the figure 3a bellow.  
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Figure 3a: A Sample of Oven Dried Kankara Clay. 3b: A Sample of a Sieved Kankara Clay 

4.3 Sieving 

The ground-up mass was sieved to pass through the ASTM standard sieve number 30 (i.e. sieve aperture 

size of 200 μ mesh). Any aggregate retained on the 200 μ mesh sieve was rejected as too coarse as 

illustrated in figure 9b above. The weight of kaolin before and after sieving using 200 μmesh is tabulated 

in appendix A3. The total sieved kaolin clay amount to 2.897 kg 

4.4 Calcination 

Kaolin possesses the Si-0 or Al-0 octahedral and tetrahedral sheets which are inactive to modification or 

activation. This means that it is difficult to directly synthesize ZSM-5 zeolites and the kaolin must be pre-

activated to change this inert structure. The most effective way to activate such natural clay was to 

thermally transform the inert phase into the active phase at elevated temperatures in an electric muffle 

furnace, the weight of beneficiated uncalcined kaolin clay, weight of beneficiated calcined kaolin clay at 

the temperature of 800, 1000 and 1200 OC were shown in appendices A4, A5, A6, A7, A8, and A9 

respectively. Under the basic environment the inert skeletal structure of Kankara clay was converted into 

activated silicate and aluminate as shown in figure 4 bellow.  
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a b c 

Figure 4: Samples of Calcined Clay at 800, 1000 and 1200 OC respectively 

4.6  In-situ Synthesis of ZSM-5 Zeolites  

 After the crystallization processes, the samples were oven dried at 150 OC for 4 h which gives 

ZSM-5 zeolite as shown in figure 11b bellow. 

 

 
 a b 

Figure 5a: Crystallization Process. Figure 5b: Samples of ZSM-5 Zeolite Synthesized 
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4.7 Characterization of ZSM-5 

4.7.2 Characterization by Adsorption                                                               

  The picture obtained from the change in phenol concentrations in the liquid which was 

monitored using UV scan, Perkin Elmer UV/VIS Spectrometer Lambda was shown in figure 12 bellow. 

The adsorption of the stock solution was obtained to be 4.02. Therefore, each absorbance value was 

subtracted from its value as shown in appendix A10, A11, and A12 for different samples. The adsorption 

test was also shown in the bar chart in figure 7, 8 and 9 using table A10, A11, and A12 respectively. From 

the result of the pH of zeolite samples as shown in appendix A13, it shows that, as the pH increases from 

the zeolite synthesized at 800 OC to the zeolite products calcined at 1200 OC the adsorption increases 

slightly.        

   

 a b   c  

Figure 6a/b: Samples of Stock Solutions for Adsorption Test, c: UV Spectrometer 
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Figure 7: Treatment 1 

 
Figure 8: Treatment 2 
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Figure 9: Adsorption for Kankara Clay 

4.7.3 Characterization by Fourier Transform Infrared (FTIR) 

  The IR spectra of these samples showed the characteristic adsorption bands corresponding to those 

from the literature bands at 920-1250 cm-1 and 1050-1150 cm-1, due to internal symmetric and 

asymmetrical stretches, and bands at 500-650 cm-1, due to ring vibrations, and bands at 420-500 cm-1 

bends were observed and were in slightly accordance with the band assignments reported in the literature. 

However, the extra peaks observed in the fingerprint region of the spectrum are probably due to the slight 

crystalline changes, different extra-framework cat ions, and presence of ZSM-5 as shown in figure 10 and 

11. 
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Figure 10 a: Fiber Metric Image                                  Figure 11 b: Width of Crystal                                               

 

Figure 12: FT-IR image of ZSM-5 Zeolite Synthesized at 1200 OC 
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CONCLUSION AND RECOMMENDATION 

1. From the result obtained after the adsorption characterization, it was observed that in-situ ZSM-5 

zeolite may likely be present due to the small change in adsorption found on sample at 1200 OC for 

treatment 2. 

2. It was also observed that, the crystallization time has little or no effect on the adsorption of the 

product. 

3. From the result of the pH of zeolite samples as shown in appendix A13, it shows that, as the pH 

increases from the zeolite synthesized at 800 OC to the zeolite products calcined at 1200 OC the adsorption 

increases slightly. 

4. It was concluded that, the IR spectra of these samples showed the characteristic adsorption bands 

which does not completely corresponds to those from the literature bands at 920-1250 cm-1 and 1050-

1150 cm-1, due to internal symmetric and asymmetrical stretches, therefore, there may or may not be 

ZSM-5 present. 

RECOMMENDATION 

1. It was recommended that, further research on this project should include spray dried kankara clay 

which gives the right morphology, particle sizes and pore sizes for the synthesis of ZSM-5 zeolite in-situ 

from Kankara clay under hydrothermal condition using zeolite seed solution. 

2. More research on this work should include characterization using X-ray diffractometer (XRD) to 

determine the right finger print and wave length of the ZSM-5 synthesized compared to the commercial 

zeolites. 

3. It was also recommended that, more study on this project should include characterization using 

Scanning Electron Microscope (SEM).  

 

 

 

 

 

 

 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES-III

September 23-25, 2022 533 Ankara Turkey



 

REFERENCE 

Drisko, J.A. 2018. Chapter 107 - Chelation Therapy. in: Integrative Medicine (Fourth Edition), 

(Ed.) D. Rakel, Elsevier, pp. 1004-1015.e3. 

Dyer, A. 2001. Zeolites. in: Encyclopedia of Materials: Science and Technology, (Eds.) K.H.J. 

Buschow, R.W. Cahn, M.C. Flemings, B. Ilschner, E.J. Kramer, S. Mahajan, P. 

Veyssière, Elsevier. Oxford, pp. 9859-9863. 

Feng, C., Deng, Y., E, J., Han, D., Tan, Y., Luo, X. 2022. Effects of the ZSM-5 zeolites on 

hydrocarbon emission control of gasoline engine under cold start. Energy, 260, 124924. 

Hu, L., Wu, Z., Xu, J., Sun, Y., Lin, L., Liu, S. 2014. Zeolite-promoted transformation of glucose 

into 5-hydroxymethylfurfural in ionic liquid. Chemical Engineering Journal, 244, 137-

144. 

Ratel, L., Kuznik, F., Johannes, K. 2022. Open Sorption Systems. in: Encyclopedia of Energy 

Storage, (Ed.) L.F. Cabeza, Elsevier. Oxford, pp. 526-541. 

Strathmann, H., Giorno, L., Drioli, E. 2010. 1.05 - Basic Aspects in Polymeric Membrane 

Preparation*. in: Comprehensive Membrane Science and Engineering, (Eds.) E. Drioli, L. 

Giorno, Elsevier. Oxford, pp. 91-112. 

Wise, W.S. 2013. MINERALS | Zeolites . in: Reference Module in Earth Systems and 

Environmental Sciences, Elsevier. 

 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES-III

September 23-25, 2022 534 Ankara Turkey



 

MICROALGAE AS A START UP MATERIAL FOR GASOLINE PRODUCTION 
 
 

Isaac JATO 
Department of Science Laboratory Technology, Federal Polytechnic N’yak Shendam, Plateau, 

Nigeria 
 

Habibu Abubakar WANIYO 
Department of Chemical Engineering, Federal Polytechnic Kaltungo P.M.B 009, Gombe, Nigeria  

 
Abduljabbar Abubakar 

Department of Biomedical and Pharmaceutical Technology, Federal Polytechnic Mubi P.M.B 035, 
Adamawa, Nigeria 

 
Hebron ABNER 

Department of Chemical Engineering, Abubakar Tafawa Balewa University P.M.B 0247, Bauchi, 
Nigeria 

 
 

Abstract 
Nowadays, clean energy has been a major focus in the global energy industry as global energy 

demand is rising as a result of technological advancement. In recent years, the production of biofuels 

from microalgae, particularly biodiesel, has attracted a lot of attention. However, a lot of the papers 

that have been published do not take into account the issue of scaling up and the viability of the 

various processes to be operated at the very large scale necessary if algal biofuels are to meaningfully 

contribute to renewable fuels. The process's various steps must all be extremely affordable. This 

paper discusses the scalability of the unit processes needed to produce algal biofuels, such as growing 

the algae, harvesting, dewatering, extraction, and conversion to biofuel. There is still much to learn 

about the scalability and economic viability of the various processes proposed, especially in the step 

of lipid extraction. In this paper, the crucial biological and engineering problems that need to be 

solved before the production of biofuels from microalgae can be commercially viable. 
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INTRODUCTION 
 

All living things, including humans, depend on energy. Coal, gas, and petroleum, which are non-

renewable energy sources, have been continuously used and depleted to power daily human activity 

for decades. Energy security has become crucial to maintaining the nation's economic prosperity in 

the wake of the worldwide energy crises of the 1970s Petroleum prices peaked in July 2008 at 

US$174 per barrel (yazud & adbdul, 2021). History as a result of ongoing resource depletion oil, 

however, continues to be the primary source of energy consumption in the world having a 33.6% 

share of the global market. To achieve this, researchers are looking for the best way to utilize 

renewable energy sources like solar, wind, geothermal, hydro, oceanic, and bioenergy. Through 

thermochemical conversion, gasoline is often made from oleaginous plants like rapeseed, soybean, 

sunflower, and palm (Briens et al., 2008; Dimitriadis et al., 2021). However, the use of microalgae 

can be a suitable substitute because algae are the most effective biological oil producer on the planet 

and a versatile biomass source, and they may soon be one of the Earth's most important renewable 

fuel crops because of their higher photosynthetic efficiency, higher biomass productivities, faster 

growth rate than higher plants (which is also significant in the screening step), highest CO2 fixation 

and O2 production, and ability to grow in liquid medium while undergoing photosynthesis. Since 

they possess a number of appealing qualities, algae have recently emerged as the most practical 

source being targeted for the manufacture of biofuels. Oil can be produced year-round by 

microalgae. In comparison to conventional crops, microalgae produce more oil. Microalgae have 

higher oil content than their rivals (20–50%), and they produce 15–300 times more oil for biodiesel 

production per unit of land than conventional crops (Xu et al., 2018). Algal lipid is produced into 

biodiesel that is both highly biodegradable and non-toxic. Microalgae have a high rate of 

multiplication that can be up to 50 times greater than the rate of growth of the quickest-growing 
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terrestrial crop. By using the photosynthetic process, which transforms solar energy into chemical 

energy, they can finish their development cycle in a few days. Compared to terrestrial plants, they 

have higher photon conversion efficiency, which is between 3 and 8%. Microalgae do not compete 

with food crops for land. They may be cultivated practically everywhere and can thrive in fresh 

water, salt water, sewage, or non-arable terrain. As a result, they barely affect the environment, such 

as when it comes to deforestation (yazud & adbdul, 2021). Microalgae are a substitute fuel feedstock 

that could resolve the dilemma between fuel and food. Algae are more regulated and stable for 

energy production than land-based biomass, and algal farming has the potential to create greater 

volumes of biofuel without using good water or fertile land than other renewable energy sources 

such as solar, geothermal, wind, tidal energy, etc. The use of microalgae biomass as a feedstock for 

the manufacture of biofuels was originally proposed in the 1960s and was given early consideration 

by the US National Renewable Energy Laboratory (NREL) in the 1980s. Due to their potential for 

cultivation close to coal, oil, and natural gas power plants, interest in them has resurged. Microalgae 

research and commercial uses have attracted increased attention in recent years. Organic material 

generated from microalgae biomass has recently been used as a sustainable energy source. Although 

over 90% of current production comes from open raceways, high value microalgae and products are 

now being grown commercially in both closed photo bioreactors (PBRs) and open raceway ponds 

(Gouveia & Oliveira, 2008). 

Obviously, PBRs are a better cultivation system than open ponds in a number of ways. An open 

pond, however, is significantly less expensive. Microalgae, which are used for cultivation, are tiny 

single cells with the capacity to produce significant amounts of lipids (40–50% w/w oil) appropriate 

for the generation of biodiesel. Algae may produce and accumulate significant amounts of neutral 

lipids, carbohydrates, and other useful co-products using only sunshine, carbon dioxide, and 
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nutrients (Bundschuh et al., 2014). According to studies, algae might produce up to 10,000 gal/acre 

(about 94,000 l/ha) of biofuel yearly, compared to corn's output of only 60 gal/acre (roughly 560 

l/ha) and the potential biodiesel yields from algae ranging from 5000 to 100,000 l/ha/a. In addition to 

having the potential to be used in the CO2 sequestration process, microalgae may produce up to 60% 

of their biomass in the form of oil or carbohydrates, from which biofuel and many other significant 

industrial products can be made. The main nutrient for growing microalgae is CO2 emissions from 

industrial units (Hossain et al., 2020). This gives the algae the chance to convert contaminants into 

lipids. Algae can meet the world's future energy needs in a sustainable and economical manner, 

according to research and scientific studies conducted at numerous universities and research centers 

around the globe about the advantages and potentials of alga culture. Microalgae-based biodiesel 

was regarded by several academics as third-generation biofuel (Bundschuh et al., 2014). 

The constraints of first- and second-generation biofuels can be overcome by using microalgae as a 

sustainable renewable energy source for biodiesel. Microalgae-based biodiesel production is the 

most logical option and appealing in a number of ways. A variety of techniques, which can be 

broadly categorized into thermal, chemical, and biochemical approaches, can be used to convert 

biomass into biofuel. The biomass's carbohydrate content can be fermented into sugars using 

biotechnology-based conversion techniques, which can then be used for additional processing. As an 

illustration, the production of lactic acid by fermentation offers hope for the development of 

biodegradable plastics (Khan et al., 2022). Ethanol and biogas can be produced by fermenting 

biomass. Employing thermochemical conversion methods, which gasify or pyrolyze biomass to 

produce a hydrogen-rich synthesis gas used in a wide variety of chemical processes, is 

unconventional. A bio-refinery is a facility that supplies equipment and procedures for converting 

biomass into fuels and chemicals. The idea of a bio-refinery is comparable to a petroleum refinery, 
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which produces a variety of fuels (Bundschuh et al., 2014; Hossain et al., 2020; Khan et al., 2022).  

2.2 BIOMASS PRODUCTION 

 Organic material produced by living or recently lived creatures is called biomass, and it is a 

renewable energy source (Balagurumurthy et al., 2015; Dimitriadis et al., 2021; Konwar et al., 2018; 

Mašek, 2016). It can be used as a source of energy, and it most importantly pointed to plant-based 

substances known as lignocellulosic biomass that are not used for animal feed. As with municipal 

solid trash and forest wastes, biomass can be utilized directly to generate heat or indirectly by being 

transformed into different kinds of biofuel. The various processes that can be used to convert 

biomass to biofuel can be categorized as thermal, chemical, and biological techniques (Adams et al., 

2018; Briens et al., 2008; Demirel, 2014). 

 2.3 BIOMASS SOURCES 

Even now, biomass is regarded as the most basic fuel source for residential usage in many poor 

nations. Total biologically generated matter made of hydrogen, carbon, and oxygen is referred to as 

biomass (Sahrakorpi et al., 2021; Varghese et al., 2018). The estimated global biomass yield is 104.9 

pentagrams (104.9 1015 g, or roughly 105 billion metric tons) of carbon per year, with almost equal 

amounts on land and in the water. Wood is still the most common biomass energy source; examples 

include forest byproducts (such as dead trees). By burning lignocellulosic biomass (second-

generation biofuels) as fuel, wood energy is produced. The two primary categories of biofuels are 

mainly based on the biomass source. First-generation biofuels come from sources like sugarcane and 

corn starch (Aparicio et al., 2020; El Bassam et al., 2013; Lam et al., 2019). The biomass's sugars are 

fermented to produce bioethanol, which can be utilized right away as a fuel to generate energy or as 

a flavoring for gasoline. Second-generation biofuels are made from biomass that isn't derived from 

food, like municipal garbage and agricultural products. Several companies use this low-cost waste, 
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lignocellulosic biomass, which is not edible, to make these biofuels. Despite being the preferred 

alternative, second-generation biofuel is neither produced cheaply nor is it made possible by 

technical difficulties. These problems mostly arise because lignocellulosic biomass is chemically 

sluggish and becomes increasingly rigid (Hersh, 2006). 

According to Energy Information Administration projections, biomass-based energy will be the 

greatest non-hydroelectric renewable source of electricity in the US between 2000 and 2020. 

According to study, the production of algae as a non-food source can be 5–10 times higher than that 

of other land-based agricultural practices, like soy and corn. Once collected, it can be fermented to 

produce hydrogen and biodiesel in addition to biofuels like ethanol and methane (Sagastume 

Gutiérrez et al., 2020).  

3.4 BIOMASS TYPES 

Researchers categorize different kinds of biomass in various ways, but one straightforward approach 

is to separate them into four broad groups: woody plants, herbaceous plants/grasses, aquatic plants, 

and manures. There are primary, secondary, and tertiary biomass resource types. The first one 

(primary biomass resources) was made up of income derived directly from the land and the 

photosynthesis process. (Kazawadi et al., 2021; Zhang & Coble, 2020). They contain permanent 

short-rotation woody and herbaceous crops, oil crop seeds, and waste products from the harvesting 

of agricultural crops and forest trees. Processing primary biomass resources including agricultural 

byproducts (field crop wastes) and aquatic vegetation yields secondary biomass resources (algae, 

seaweeds, etc.). Post-consumer residual streams, such as used vegetable oils, packaging waste, and 

building and demolition debris, constitute a source of tertiary biomass. The third generation of 

biofuels is produced using algae. This new generation of biofuels is highly developed and 

biologically based. Numerous algal species naturally produce little long-chain fatty acid, however 
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when under stress, these algae species can be screened and/or altered to create more long-chain fatty 

acid (Abas et al., 2015; Zhang et al., 2021). 

2.5 ALGAE 

Prokaryotic or eukaryotic photosynthetic organisms are microalgae. In fact, they have a unicellular 

or straightforward multicellular construction structure, which allows them to grow swiftly in fresh or 

saline water (Dong et al., 2023). They are extremely effective solar energy converters thanks to their 

straightforward cellular structure. Microalgae are generally autotrophic, oxygen-producing 

microorganisms with chlorophyll "a" that use ambient CO2 as their main carbon supply. Microalgae 

cells can efficiently obtain water, CO2, and other nutrients as they develop in an aqueous solution. 

One of the planet's oldest living things, microalgae have more than 300,000 species. A few of their 

species have oil content that can reach 80% of their dry body weight. Table 1 displays the oil 

concentrations of various microalgal species. (Hossain et al., 2020). 

 

 

Table 1: Oil contents of different microalgal species 
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2.6  PRODUCTION OF MICROALGAE 

Gouveia & Oliveira produced microalgae by the use of Chlorella vulgaris (INETI 58), Spirulina 

maxima (LB 2342), Nannochloropsis sp., Neochloris oleabundans (UTEX # 1185, USA), 

Scenedesmus obliquus (FCTU Coimbra) and Dunaliella tertiolecta (IPIMAR). The microalgae were 

cultivated in appropriate growth medium. All the microalgae tested were initially grown in airlift 

bioreactors and then in polyethylene bags with bubbling air under low lighting conditions, at the 

optimal temperature for each microalga (indoors), and finally in outdoor raceways agitated by paddle 

wheels, during 4 months (May–August) (Hossain et al., 2020). For N. oleabundans and 

Nannochloropsis sp. growth was also performed under N-starvation during 5 days, after removing 

culture medium (initially NaNO3 = 0.25 g L-1 and KNO3 = 0.2 g L-1 as N-sources for N. oleabundans 

and Nannochloropsis, respectively) by centrifugation and re-inoculating it in N-deficient medium. 

Microalgae biomass harvesting was processed without flocculation by simply removing agitation 

and concentrating by centrifugation (Beckman Avanti, J-25I (small volumes) and Alfa-Laval 

LAPX202 (big volumes)) and freeze-dried (Qu et al., 2022). 

Growth evaluation 

Growth parameters such as optical density (OD) (540 nm) (Hitachi U-2000) and ash free dry weight 

were measured three times a week. 

Oil extraction 

Oil extraction from microalgal biomass was performed in a Soxhlet apparatus using n-hexane as 

solvent with sample pre-treatment (propanol) after cell disruption by sonication during 20 min. 

These conditions were established after selection from a wide range of procedures and by 

comparison with the results obtained with the Bligh and Dyer extraction method (Hossain et al., 

2020).  
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Oil characterization 

Fatty acid composition 

Oil samples (150 mg) (in duplicate) were chemically derivatized using the borum triXuoride 

procedure outlined in EN ISO 5509 to ascertain the fatty acid makeup of each raw material. Gaseous 

chromatography was used to evaluate the organic phase using a CP-3800 GC (Varian, USA) fitted 

with a 30 m DB-WAX (J&W, Agilent) capillary column (0.25 mm of internal diameter). 

Temperatures of the injector (split 1:100) and detector (Xame ionization) were held constant at 

250°C. The oven's temperature program began at 180 °C for five minutes, climbed by four degrees 

per minute until it reached 220 °C, and then stayed there for 25 minutes. He was carried at a steady 

flow rate of 1 mL min-1. Fatty acid composition was calculated as percentage of the total fatty acids 

present in the sample, determined from the peak areas (Qu et al., 2022). 

 

2.7 HARVESTING OF ALGAL BIOMASS 

According to common sense, the production of first-generation biodiesel and microalgal biodiesel 

are equivalent (Qu et al., 2022). The resulting biomass is subsequently harvested. After the lipids are 

eliminated, the process of transesterification is used to create fatty acid methyl ester, also known as 

biodiesel. Although different from oil seed plants, farming microalgal cells can prove to be quite 

difficult. Because it is more difficult to access the tiny aquatic organisms than it is to access 

microscopic ones, the conventional method of extracting oil from oil seeds has gotten more 

sophisticated throughout the years. Numerous conventional methods have been examined for 

application in mass algal growth, and detailed reviews of their drawbacks may be found elsewhere 

(Rodrigues de Assis et al., 2020). Thus, harvesting can be done at once or divided into different 

steps, each one varying depending upon the desired final total solids concentration. Of course, 
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selection of crop process will differ according to the critical use of the biomass. Physical cropping 

techniques may be required for nutritional product yields to maintain the natural qualities of the food 

and avoid chemical contamination. In this case, the high product value will contribute to the 

method's high cost and energy requirement (Sutherland et al., 2020). One of the main challenges in 

creating a potential microalgae-based biodiesel production process is figuring out how to 

successfully and economically collect the biomass. There may be a number of methods, including 

flocculation, centrifugation, filtering, sedimentation, and mat generation; however, new studies give 

some optimism for the development of a practical harvesting technology in the near future (Malaguti 

et al., 2022). 

2.8 CONCLUSION 

One of the best means of producing sustainable energy is microalgae. In comparison to other plants 

or animals, microalgae have a higher concentration of vitamins B1, B2, B3, B6, B12, E, K, D, and 

others, including up to 50:70% protein, 30% lipids, over 40% glycerol, and up to 14% carotene. 

Algal industry techniques are an integrated method for capturing CO2, helping to reduce global 

warming, and producing usable byproducts including lipids (oils), carbohydrates, proteins, and 

different feedstocks that can be used to make gasoline and other useful materials. Microalgae are 

probably an important source of vitamins, amino acids, and useful by-products. The biotechnology 

process is known to be more profitable when microalgae are produced. It is safe for the environment 

and creates less trash. Oil can be produced year-round by microalgae. Microalgal gasoline 

production is higher than that of conventional crops. Microalgae have a higher oil content than their 

rivals, which ranges from 20 to 50 percent. Algal lipid biodiesel synthesis is both extremely 

biodegradable and non-toxic. Switchgrass, the fastest-growing terrestrial crop, can grow at a rate up 

to 50 times faster than microalgae. Compared to terrestrial plants, microalgae have higher photon 
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conversion efficiency, which ranges from 3-8%. Microalgae can be grown in wastewater as a source 

of nutrients, making them an alternative fuel feedstock that could prevent the fuel vs food conflict. 

The wastewater treatment function pays for the costs of algae harvesting and growing for the 

generation of biofuel. 
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ÖZET 
Ülke ve dünya ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi yapıları işlevlerinden kaynaklı 
olarak birçok tehlikeyi bünyesinde bulundurmaktadır. Söz konusu tehlikelerin başında gelen 
yangın olayları; ölüm, yaralanma, sakatlanma, yapısal hasarlar, çevre kirliliği, üretim 
faaliyetlerinin durması, iş kaybı gibi can ve mal kayıplarına sebebiyet vermektedir. Yangın 
olayları ile mücadele eylemlerinin etkinliği ve yeterliliği açısından yapıların mimari 
tasarımından itibaren başlaması önemli bir zorunluluktur.  Yangın riskinin gerçekleşmesi, 
boyutları, yangına müdahale eylemleri ve sonuçları yapıların mimari tasarımından büyük 
ölçüde etkilenmekte, alınabilecek yanlış kararlar yangın olaylarının felaketle sonuçlanmasına 
neden olabilmektedir. Bu bağlamda sanayi yapılarında yangın güvenliğini konu alan bu 
çalışmada sanayi yapılarında gerçekleşebilecek yangınların başlaması, büyümesi ve yayılması 
hususlarının mimari tasarım ile ilişkisi incelenmiş, potansiyel riskleri ve risk bölgelerini tespit 
ederek tanımlayabilmek amacıyla sorgu adımları oluşturulmuştur. Sorgu adımlarının 
geliştirilmesi sürecinde yapılı çevrelerde yangın güvenliği üzerine literatürde var olan 
akademik çalışmalar, ilgili yönetmelikler ve standartlar sistematik bir şekilde incelenmiş, 
yangın olaylarının yaşandığı sanayi yapıları analiz edilmiş ve elde edilen veriler 
değerlendirilmiştir. Yerleşim ölçeği, bina ölçeği, yapı elemanı ve malzemesi ölçeği olmak 
üzere 3 ana başlık altında geliştirilen sorgu adımlarının yangına güvenli mimari tasarım 
süreçlerinde dikkate alınması ve çözüm geliştirilmesi gereken alanları ortaya koyması 
hedeflenmiştir. Çalışmanın sonunda geliştirilen sorgu adımları ile Dünya’da ve Türkiye’de 
meydana gelmiş olan sanayi yapısı yangınları incelenmiş ve mimari tasarımdan gelen 
hataların etkileri ortaya konmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Yangın Riski, Mimari Tasarım, Sanayi Yapıları, Sorgu Adımları  
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ABSTRACT 
Industrial structures, which have an important place in the national and world economy, 
contain many dangers due to their functions. Fire incidents, which are at the forefront of these 
dangers causes loss of life and property such as death, injury, disability, structural damage, 
environmental pollution, cessation of production activities and job loss. In terms of the 
effectiveness and adequacy of the actions to fire incidents, it is an important necessity to start 
from the architectural design of the buildings. The realization of the fire risk, its dimensions, 
fire response actions and results are greatly influenced by the architectural design of the 
buildings, and the wrong decisions that can be made can lead to catastrophic fire events. In 
this context, in this study on fire safety in industrial buildings, the relationship between the 
initiation, growth and spread of fires in industrial buildings with architectural design was 
examined, and query steps were created in order to identify and define potential risks and risk 
zones. During the development of the query steps, academic studies, relevant regulations and 
standards in the literature on fire safety in built environments were systematically examined, 
industrial buildings where fire events took place were analyzed and the data obtained were 
evaluated. It is aimed that the query steps developed under 3 main headings: settlement scale, 
building scale, building element and material scale, should be taken into account in fire-safe 
architectural design processes and to reveal the areas where solutions should be developed. 
With the query steps developed at the end of the study, industrial building fires that took place 
in the world and in Turkey were examined and the effects of errors from architectural design 
were revealed. 

Keywords: Fire Risk, Architectural Design, Industrial Buildings, Query Steps 

 

GİRİŞ 
İhtiyaçlar bağlamında üretimlerin gerçekleştirildiği sanayi yapıları, yarattıkları istihdam 
alanları çerçevesinde de ulusal ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan önemli oluşumlardır. 
Üretim odaklı işlevleri ve destek birimleri ile tipleşen bir mimari tasarım yaklaşımına dayalı 
olarak üretilebilecekleri algısına rağmen, sanayinin hızla gelişmesinin getirdiği makine 
kullanımının artması ve üretim alanlarının çeşitlenmesi, bu yapıların mimari tasarımında 
karmaşık üretim süreçlerinin ve değişen risk potansiyellerinin değerlendirilmesini zorunlu 
hale getirmiştir. 
Sanayi yapısında bulunması gereken temel mekânlar (üretim mekânları, yönetim mekânları ve 
sosyal mekânlar) yapının temel işlevleri gözetilerek oluşturulan mekân kurgusu bağlamında 
örgütlenir. Sanayi yapısının en temel işlevi olan üretim alanındaki iş akışının programlanması 
ve bununla birlikte sosyal birimler ve yönetim birimleri ile olan ilişkisinin doğru biçimde 
kurgulanması gereklidir (Şekil 1). (İlgürel, 2003)  
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Şekil 1. Sanayi Yapısındaki Temel İlişkiler (İlgürel, 2003) 

Üretim alanı; hammaddenin yapıya ulaşmasıyla başlayan, depolama, üretim, kontrol ve 
işlenen hammaddenin mamul olarak dağıtım alanlarına gönderilmesini kapsayan süreçlerin 
tümünün gerçekleştiği alandır. Yönetim alanı; üretim faaliyetlerinin kontrol ve idaresini 
yürüten, imalat süreci ile dolaylı bağlantısı olan bölümdür. Yönetici büroları, açık ofisler, 
toplantı odası, ar-ge ofisleri, satış büroları, arşiv, teknik personel odalarından meydana gelir. 
Bunların yanı sıra yemekhane, kantin, ıslak hacimler vb. den oluşan servis hacimleri de 
yönetim alanlarında bulunur. Sosyal Alanlar; üretim ve yönetim birimlerinde çalışanların 
ihtiyaçlarına ve isteklerine cevap oluşturacak seminer salonu, yemekhane, kantin, sağlık 
hizmetleri, dinlenme salonu gibi mekânlardır. Alanların büyüklüğü sanayi yapısının 
büyüklüğüne göre belirlenir. Üretim, yönetim ve sosyal alanların yanı sıra trafo, jeneratör, 
arıtma tesisi gibi destek birimler, tamir atölyeleri, spor alanları, lojmanlar, otopark vb.den 
oluşan teknik ve sosyal altyapı donatıları da sanayi yapılarının ihtiyaç programlarında 
mevcuttur. (Çamoğlu, 2001) (İlgürel, 2003) 
 
Sanayi yapılarındaki üretim süreci ile idari ve sosyal işleyişin düzenli bir şekilde 
ilerleyebilmesi için tüm birimler arasındaki organizasyonun mimari tasarım aşamasında 
planlanması gerekmektedir. Tasarım özellikleri, sanayi yapısının işlevini yerine getirmesini 
ve verimini etkileyen önemli bir unsurdur. Tipik bir sanayi yapısının yerleşim şeması Şekil 
2’de verilmiştir. 

 

Şekil 2. Tipik bir sanayi yapısının yerleşim şeması (İlgürel, 2003)  
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Sanayi yapılarının tasarım sürecinde; bütün işlevlerin aynı yapı içinde toplanması veya farklı 
işlevdeki alanların bağımsız ya da kısmen bağımsız planlanması olmak üzere iki farklı 
yaklaşım mevcuttur. Bütün işlevlerin aynı yapı içinde toplanması yönetim ve sosyal alanların 
üretim alanı içinde bir arada olması (mekân içinde mekân) durumudur; aynı zamanda 
genellikle aynı taşıyıcı sistem içinde yer alırlar. (İlgürel, 2003) Su deposu, güvenlik, arıtma, 
atık alanı gibi destek birimlere ait kütleler ise bu hacimden ayrı olarak tasarlanabilir. Ana 
işlevin yani üretimin gerçekleştirildiği yapının içinde, diğer işlevlere ait (sosyal ve idari) 
gerekli boyutta birimler konumlandırılır.  Sosyal ve idari birimler tek bir kapalı birimde 
planlanabileceği gibi 2 ayrı kütlede de planlanabilir. Bir diğer yaklaşım ise idari ve sosyal 
birimlerin üretim binasından tamamen ya da kısmen bağımsız olarak bir veya birden fazla 
yapıda planlanmasıdır. Bu yaklaşımda daha esnek yerleşim planları yapılabilmektedir. 
(İlgürel, 2003) Şekil 3’ te yer alan a, b ve c şemaları bu durumları tariflemektedir. 

 
               (a)                                                 (b)                                      (c) 
Şekil 3. (a) Yönetimle ilgili işlevlerin ayrı yapıda planlanması, (b) Yönetim ve Sosyal 

işlevlerin ayrı bağımsız yapılarda planlanması (c) Yönetim ve Sosyal işlevlerin Üretim 
hacminden ayrı planlanması (servis hacimleri üretim yapısında) (İlgürel, 2003) 

Bütün işlevlerin aynı hacimde toplanması halinde bazı olumsuz durumlar ortaya 
çıkabilmektedir. Üretim hacminde çıkabilecek yangın, gürültü ve titreşim ya da gaz-toz-koku 
gibi hava yoluyla yayılan atık maddeler yönetim birimleri ve sosyal donatı alanlarını içeren 
tüm birimlere kolayca yayılabilir.  

SANAYİ YAPILARINDA YANGIN RİSKİ 
Sanayi yapıları sahip oldukları işlevleri açısından bünyesinde birçok tehlike bulundurmaktadır 
ve yangınlar bu tehlikelerin başında gelmektedir. Sanayi tesisleri işlevleri gereği, yoğun enerji 
tüketimi, yanıcı ham maddeler ve makine kullanımı gibi sebeplerden ötürü sahip olduğu 
risklerin yanı sıra genellikle kullanım frekansının yoğun olması, kullanıcı profilinin çeşitliliği, 
bilinç ve eğitim eksikliği gibi sebepler de tesisler için büyük yangın riskleri oluşturmaktadır.  
Sanayi tesislerinde yapılan üretim süreçlerinin en önemli tehlikelerinin başında gelen ve 
henüz tam olarak çözülemeyen yangınlar; ölüm ve yaralanmalara, büyük çevresel zararlara ve 
ekonomik olarak da maddi kayıplara sebebiyet vermektedir. (Genç & Pekey, 2014) Sanayi 
alanlarında meydana gelen veya gerçekleşmesi muhtemel yangınların insan hayatına, sağlık 
bütünlüğüne ve ekosistemin işleyişine doğrudan veya dolaylı olarak birçok etkisi 
bulunmaktadır. (Karatutlu, Altıntaş, Kaya, & Şahan, 2019) Sanayi yapılarında meydana 
gelebilecek olan yangın riski, yapıda gerçekleştirilen faaliyet türüne ve koşullarına bağlı 
olarak değişmekle birlikte söz konusu yapılarda meydana gelen yangınlar, genellikle diğer 
yapı türlerine göre daha tehlikeli ve şiddetlidir. Meydana gelebilecek bir yangın olayı, mülke 
ve sanayi yapısına yönelik önemli bir hasar riski oluşturur ve yüksek maliyetli olabilir. 
(Khalid, Burneo, & Hvam, 2021) (Campbell, 2018) 
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Sanayi tesisleri üretilen ürün, yapılan işlemlerin aşamaları, kullanılan malzemelerin yanıcılık 
özellikleri ve miktarlarına göre farklı yangın risklerine sahiptir. Bu bağlamda sanayi yapısı 
bünyesinde yer alan farklı alanların yangın riskleri de değişkenlik gösterebilmektedir: 
Üretim Alanlarındaki Yangın Riskleri; Üretim tesisinde kullanılan makine, malzeme ve 
elektrik tüketimi gibi durumların tayini ve üretim-işleyiş sürecinin tanımı ile riskler 
saptanarak uygun önlemlerin alınması hem çalışan güvenliği hem de üretim sürekliliği 
açısından büyük önem taşımaktadır. Isı kaynakları, üretim alanlarındaki yangın risklerini 
oluşturan önemli unsurlardan biridir. Üretim alanlarında kullanılan malzemelerin tutuşması 
için gerekli miktardaki ısıyı üreterek malzemelerin tutuşmasına sebep olabilecek ısı 
kaynakları tespit edilerek yangın üçgeninin oluşması engellenebilmektedir.  
Açık alev, sıcak işlemler, ısıtıcılar, elektrikten ve sürtünmeden kaynaklı ortaya çıkan ısılar 
üretim alanlarındaki yangınlara sebep olan başlıca ısı kaynaklarıdır. Açık alevli ısı kaynakları; 
sigara, kibrit, çakmak, pişirme ekipmanları, gazlı veya sıvı yakıtlı ısıtıcılar gibi yaygın 
malzemeler olmakla birlikte sanayide kullanımı yaygın olan çeşitli gaz veya sıvı yakıtlı 
olabilen açık alevli ekipmanlar, araç egzozları, sıcak kanallar, kaynak yapılması gibi sıcak 
işlemleri içermektedir. Üretim alanlarında kullanılan çeşitli durumlardaki malzemeler, yangın 
üçgeninde yakıt görevi görür ve ısı kaynağıyla bir araya gelmesi durumunda oksijen bulunan 
bir ortamda yangının başlamasına sebep olabilir. Yangın riskini belirlemek, yangının 
başlamasını ve yayılmasını engellemek için ortamdaki yakıtların tespitinin yapılması 
gerekmektedir. (HMGovernment, 2006)  
Sanayi yapılarında üretim esnasında kullanılan ve üretim alanlarında bulunan en yaygın 
yakıtlardan bazıları şunlardır: boyalar, vernikler gibi yanıcı sıvı bazlı ürünler; benzin, ispirto 
ve yemeklik yağlar gibi yanıcı sıvılar; temizlik ürünleri; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), 
yanıcı gazlar; şeker kaplı tahıl ve tereyağı gibi şeker ve yağ içeren gıda maddeleri; poliüretan 
köpük dolgulu mobilyalar ve polistiren bazlı plastik ve kauçuk; yanıcı yalıtım; tekstil ürünleri 
ve mobilyalar, kıyılmış kağıt ve ağaç talaşları, artıklar, toz ve çöp gibi ince bölünmüş 
maddeler. (HMGovernment, 2006) 
Yangının gerçekleşmesi için gerekli olan 3.unsur ise oksijendir ve üretim alanlarındaki gerekli 
hava genellikle doğal ya da mekanik havalandırma sistemi tarafından sağlanır. Doğal 
havalandırma kapılar, pencereler ve diğer açıklıklardan geçen doğal hava akışı ile 
sağlanırken; mekanik havalandırma klima sistemleri ve klima santralleri yardımıyla sağlanır. 
Genellikle bu iki sistemin kombinasyonu ile havalandırma sağlanır. (HMGovernment, 2006) 
Depolardaki Yangın Riskleri; Tesiste üretimi yapılacak ürünlerin çeşidine göre depolarda 
farklı malzemelerin depolanması gerekmektedir ve her malzeme sahip olduğu özelliklere 
bağlı olarak bünyesinde değişken riskler barındırmaktadır. Depolardaki yangın risklerinin 
tespiti için, saklanacak ve istifi yapılacak malzemelerin özelliklerinin bilinmesi 
gerekmektedir. 
Malzemelerin yanıcılık düzeyi ve alevlenme özelliklerinin gerektirdiği şekilde depolama 
yapılmadığı durumlarda yanıcı olmayan malzemeler bile yangın tehlikesi oluşturabilir. Yanıcı 
malzemeler, yalnızca genel olarak yüksek düzeyde yanıcı olarak kabul edilenler değil, aynı 
zamanda kolayca alev alabilen tüm malzemelerdir. Malzemenin türü ve miktarına uygun 
olarak depolama düzenlemeleri yapıldığında yangın riski önemli ölçüde azaltılabilir. 
(HMGovernment, 2006) 
Statik elektrik yüklenmesi, üretim alanlarında olduğu gibi depolama alanlarında da oluşmakta 
ve gerekli topraklama önlemleri alınmadığı takdirde yangın ve patlamalara sebep olmaktadır. 
Sıcak çalışmalar ve elektrik tesisatları da uygun önlemler alınmadığı takdirde depolarda 
yangın risklerine sebep olmaktadır. Depo binaları, tüm riskler göz önünde bulundurularak 
risklerin oluşumunu engelleyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. 
Mutfak ve Yemekhanelerdeki Yangın Riskleri; Yüksek tutuşma tehlikesi olan alanlardan biri 
olan mutfaklardaki en büyük tutuşma tehlikeleri yemek pişirme kaynaklıdır. Ocak, fırın gibi 
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pişirme aletlerinin yer almasından dolayı yangın tehlikesi altındadır. Mutfaktaki sıcak 
yüzeyler, kızartma yağları gibi birçok yakıt yangın riskini arttırmaktadır. Yemekhanelerde ise 
masa, sandalye gibi olası tutuşma kaynakları mevcuttur.  (Hurley et al., 2015); 
(HMGovernment, 2006) 
AR-GE Laboratuvarlarındaki Yangın Riskleri; Laboratuvarlarda yapılan deneyler ya da 
kimyasalların birbirleriyle reaksiyona girmesi, boyalar ve yanıcı sıvılar özellikle yangın 
riskini arttıran sebeplerdir. Laboratuvarlarda bulunan mobilyalar, masa, sandalyeler, elektrikli 
cihazlar da yanma riskine sahip materyallerdir.   
Ar-Ge laboratuvarlarında yetersiz havalandırma ve statik elektrik yüklemesi gibi sebeplerden 
dolayı da yangın ve patlama riskleri oluşmaktadır. Laboratuvarlarda yanıcı kimyasalların 
buharlarının birikmesine karşı havalandırmaya özen gösterilmelidir ve gerekli durumlarda 
kaynak emişleri konulmalıdır. Yanıcı ve parlayıcı maddelerin kullanımı sırasında etrafta sıcak 
veya alev oluşturabilecek etmenler göz önünde bulundurulmalı ve alandan uzaklaştırılmalıdır. 
(Öztürk, 2016) 

ARAŞTIRMA VE BULGULAR 
İşlevleri gereği, yoğun enerji tüketimi, yanıcı ham maddeler ve makine kullanımı gibi 
sebeplerden ötürü sahip olduğu risklerin yanı sıra genellikle kullanım frekansının yoğun 
olması, kullanıcı profilinin çeşitliliği, bilinç ve eğitim eksikliği gibi sebeplere dayalı olarak 
büyük yangın risklerini bünyesinde barındıran sanayi yapılarında gerçekleşebilecek 
yangınların başlaması, büyümesi ve yayılması hususlarının mimari tasarım ile ilişkisinin 
incelenmesi bu çalışmanın araştırma konusu olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda potansiyel 
riskleri ve risk bölgelerini tespit ederek tanımlayabilmek amacıyla sorgu adımları 
oluşturulmuştur. Sorgu adımlarının geliştirilmesi sürecinde yapılı çevrelerde yangın güvenliği 
üzerine literatürde var olan akademik çalışmalar, ilgili yönetmelikler ve standartlar sistematik 
bir şekilde incelenmiş, yangın olaylarının yaşandığı sanayi yapıları analiz edilmiş ve elde 
edilen veriler değerlendirilmiştir. Yerleşim ölçeği, bina ölçeği, yapı elemanı ve malzemesi 
ölçeği olmak üzere 3 ana başlık altında geliştirilen sorgu adımlarının yangına güvenli mimari 
tasarım süreçlerinde dikkate alınması ve çözüm geliştirilmesi gereken alanları ortaya koyması 
hedeflenmiştir (Şekil 4).  

 

Şekil 4. Yangın risk bölgelerinin ve potansiyel risklerin belirlenmesi odaklı temel sorgu 
adımları 

Geliştirilen sorgu adımları kapsamında Dünya’da ve Türkiye’de meydana gelmiş olan sanayi 
yapısı yangınları incelenmiş, yangın başlama, gelişim ve büyüme süreçleri ile sonuç 
etkilerinin mimari tasarımla ilişkisi ortaya konmaya çalışılmıştır. Çalışma sürecinde daha 
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fazla yangın örneği analiz edilmiş, ancak bu metin kapsamında 1 örnek analizine yer 
verilmiştir. 

 Çizelge 1. Lakeland Mills Ltd. Kereste Fabrikası yangını analizi 
LAKELAND KERESTE FABRİKASI (WorkSafeBC, 2014) 
(BCSafetyAuthority, 2012) ÖRNEK 1 

Yeri River Road Prince George, BC 
Kanada 

 
 

İşlev Kereste Üretimi 

İçerik 
Planya değirmeni, fırınlar, saplama 
ve filtre üniteleri içeren bir 
kompleks 

Toplam Yapı 
Alanı 59.000 m2 

Taşıyıcı Sistem  Çelik 
Havalandırma 
Sistemi  

Doğal Havalandırma-Mekanik 
Havalandırma 

Kullanıcı Sayısı Kompleks: 200 kişi, Fabrika: 95 

Yerleşim Planı 

Zemin Kat (Bodrum olarak 
adlandırılmış): Atık konveyörleri - 

öğütücüler - bakım atölyeleri 
Birinci Kat:  

Ana işletme katı - Makine 
merkezleri 

Vardiya Sistemi 

Üretim Vardiyaları 
Pazartesi-Perşembe 

Gündüz: 05.30-16.00 
Öğleden sonra: 
16.30-03.00 

Hafta sonu 
Gece: 17.00-05.00 

Cuma- Pazar  
(Üretim ve bakım 

vardiyaları) 
Gündüz: 06.00-18.00 

Bakım Vardiyaları 
Pazartesi-Perşembe 

Gündüz: 06.00-16.00 
Öğleden sonra: 
16.00-22.00  

Hafta sonu 
Gece: 22.00-07.30  

Elektrikçi Vardiyaları (Her gün toplam 3 vardiya) 
05.00-15.00, 07.00-17.00, 17.00-03.00 

Üretim Süreci 

 Fabrikaya gelen kütükler 2 kabuk soyucuda soyulur. 
 Eğim masasında gerekli uzunlukta kesilir.   
 Kesilen bloklar durumlarına göre elemeden geçerek sınıflandırılır.  
 Bu işlemlerin sonucunda yoğun miktarda odun artıkları oluşur. 
 Artıklar konveyörler ile değirmene taşınır ve öğütülür.   
 Bodrum katta yer alan parçalayıcı talaş haline getirdi.  
 Talaşlar daha sonra, bodrum katında atık konveyörüne taşındı.  
 Çeşitli elekler ve transfer konveyörleri, atık malzemeleri ya levha 

parçalayıcıya ya da kereste fabrikası binasının dışında kuzeyde 
bulunan çeşitli depolama kutularına ayrılır.  

YANGIN OLAYI 
Olayın Tarihi - 
Saati 23 Nisan 2012 - 21.38 (Yemek molası zamanı) 

Yangın Çıkış 
Nedeni 

Başlangıç: Kereste fabrikasının çeşitli alanlarında yangınla sonuçlanan 
bir patlama 
Yakıt: Odun tozu birikimleri  
Olası Isı Kaynakları: Elektrikli ışık tertibatları, elektrikli ekipman ve 
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kablolar 

Yangın Çıkış 
Noktası Tesisin bodrum katının kuzey doğusu 

Yangın Seyri ve 
Büyüklüğü 

 Gerçekleşen patlama ile kuzeydeki filtre ünitesinin yanması 
 Geçiş bölümlerinin kırılması, yangın ve patlama basıncının kanallar 

vasıtasıyla batı tarafındaki bodrum alanlarına ve ayrıca atık 
oluklarından işletme katına ulaşması 

 Toz toplama sistemi kanalının kereste fabrikasının iki noktasında 
ciddi şekilde kırılması  

Yangın 
Bilançosu 

Ölüm Yaralanma Maddi Hasar 

2 22 Fabrika kullanılamaz hale 
geldi. 
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Çizelge 1. Lakeland Mills Ltd. Kereste Fabrikası yangını analizi (Devam) 
LAKELAND KERESTE FABRİKASI (WorkSafeBC, 2014) 
(BCSafetyAuthority, 2012) ÖRNEK 1 

SORGU 
ADIMLARI KAPSAM 

I. 
Y

er
le
şi

m
 Ö

lç
eğ

in
de

 

a. Konuma 
bağlı 
çevresel 
risklerin 
tespiti 

a.1. Hakim rüzgar yönüne bağlı olarak binaların risk sınıfları açısından 
yerleşim planının uygunluğunun incelenmesi 

Prince George bölgesindeki hâkim rüzgâr yönü yıl boyunca değişiklik 
gösterdiği için yerleşim planın uygunluğu incelenememiştir. 
 https://tr.weatherspark.com/y/1016/Prince-George-Kanada-Ortalama-
Hava-Durumu-Y%C4%B1l-Boyunca  

b. Risk 
bölgelerini
n 
tanımlanm
ası 

b.1. İşlevsel risk gruplarına bağlı olarak binaların risk sınıflarının 
belirlenmesi

Kereste Fabrikası: Orta Tehlike -4 / Fırınlar:  Orta Tehlike 2 / 
Değirmenler ve Mağaza: Orta Tehlike-3 

b.2. Risk sınıflarına bağlı olarak güvenlik bölgelerinin incelenmesi 
Yapıların çevresinde kalan boş alanlarda malzeme depolamasının 
yapılması yangın riski oluşturacağı ve alan için güvenli bölge olarak 
tanımlanacak bir alanın mevcut olmadığı sonucuna varılmıştır.  

c. Yakın 
çevredeki 
yapılar 
arası 
ilişkisi 
düzeylerini
n 
belirlenme
si  

c.1. Yapılar arasındaki mesafelerin analizi 
Kereste fabrikası binası bitişik nizam - Şartnameye göre çekme 
mesafeleri sınır değerler içinde 
Kereste fabrikası-Fırın: 16 m                                            
Kereste fabrikası-Planarya Değirmeni: 58 m 
Kereste fabrikası-Filtre Ünitesi: Kuzey cepheden bağlantı boruları 
mevcuttur. 
Kereste fabrikası-Mobil Mağaza: 140 m 
c.2. Yapılar arasında işlevden ve yapı kabuklarından doğan risklerin 

tespiti (Isı, alev ve duman yayılım potansiyelinin incelenmesi) 
Yangının ilk olarak fabrikaya kanallar ile bağlantılı olan filtre ünitesine 
sıçraması 

d. Erişi
m 
yollarının 
analizi 

d.1. Yapıya her cephesinden erişim yollarının varlığının incelenmesi 
Kuzey: Erişim var, bir kısmında filtre ünitesi var. 
Güney: Erişim var ancak kereste depolaması yapılmış 
Doğu: Kereste depolaması yapılmış 
Batı: Erişim var.
d.2. Yol genişlikleri ve yük kaldırma kapasiteleri 
Mevzuattaki İç ulaşım yolları min.: 6 m       Alandaki min. Yol 
genişliği: 20 m  
d.3. Çıkmaz yolların varlığının tespiti  
d.4. Yangına müdahale araçlarının manevra kabiliyetlerine uygunluğu 
Dönemeçte iç yarıçap min.: 11 m                        Alanda iç yarıçap:  - 
Dış yarıçap: 15 m            dış yarıçap: - 
d.5. Erişime engel teşkil edecek durumların sorgulanması (Eğim, kot 

farkları, kentsel donatı, peyzaj vs.) 
-1,5-10 m içerisinde yanıcı malzeme bulundurulamaz  – yapı etrafında 
kereste depolaması yapılmış 

e. Yangın 
hidrantları

e.1. Yangın hidrantlarının varlığı, kapasitesi ve konumlarının 
incelenmesi 
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nın ve 
söndürme 
havuzlarını
n 
gerekliliği
nin ve 
varlığının 
tespiti  

hidrantlar, korunan binalardan ortalama 5 ilâ 15 m kadar uzağa 
yerleştirilir. 
Yangın hidrantları kampüs içinde toplam 10 adet  
Kereste üretim fabrikasının; kuzeyinde 2, güneyinde 1 ve batı tarafında 
2 tane olmak üzere yakın çevresinde toplam 5 tane hidrant 
bulunmaktadır.  

Resim 9. Yangın hidrantlarının konumları
e.2. Söndürme havuzlarının gerekliliği, varlığı ve kapasitesinin 

incelenmesi 
Sanayi tesisinin yakın çevresinde Nechako Nehri bulunmaktadır. 

f. Risk
durumunda
kullanılaca
k güvenli 
toplanma
bölgesinin
belirlenme
si

Güvenlik bölgesi tasarımı 
Elde edilen veriler ve ulaşılan görsellerden yola çıkılarak yapıların 
çevresinde kalan boş alanlarda malzeme depolama yapılmasından 
kaynaklı olarak yangın riski oluşturacağı ve alan için güvenli bölge 
olarak tanımlanacak bir alan mevcut olmadığı sonucuna varılmıştır.

Çizelge 1. Lakeland Mills Ltd. Kereste Fabrikası yangını analizi (Devam) 
LAKELAND KERESTE FABRİKASI (WorkSafeBC, 2014) 
(BCSafetyAuthority, 2012) ÖRNEK 1 

SORGU 
ADIMLARI KAPSAM 

II
.B

in
a 

Ö
lç

eğ
in

de

a. 
Bina-Yapı 
yüksekliği 

a.1. Yüksek yapı sınıfı tayini 
Yüksek yapı: Bina yüksekliği 21.50 - yapı yüksekliği 30.50 ‘ dan fazla 
Yapı: 13.71 m, bodrum kat 4.26 m (14 fit)  BYKHY’ e göre yüksek 
yapı sınıfında değildir.

b. Taban
alanı –
Toplam
alan

b.1. Kompartıman gerekliliğinin sorgulanması 
Orta Tehlike-3 ve üstü tehlike sınıfında en fazla kompartıman alanı: 
6000 m2 
Kereste fabrikası taban alanı: 4.185 m2 
b.2. Kaçış yolları tasarım kararlarına dair sınır değerlerin ve 

bağlamların belirlenmesi 
Tek yön kaçış uzaklığı Yağmurlama sistemi yoksa: 15 m            
Çift yön kaçış uzaklığı; Yağmurlama sistemi yoksa: 30 m
Ayrılmış büyük alanlı bir katta, kuş uçuşu uzaklık yukarıda verilen 
değerlerin 2/3’ünü aşmıyor ise kabul edilir. 

Alanda en fazla kaçış mesafesi 22,5 m verilen değerlerin 2/3’ünü 
aşıyor. 

c. Kat sayısı c.1. Kaçış yolları tasarım kararlarına dair sınır değerlerin ve bağlamların
belirlenmesi 

Zemin (bodrum) + 1 (operasyon katı) 

ımı
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d. Yapı 
geometrisi
nin analizi 

d.1. Bina kabuğunda girinti ve çıkıntıların tespiti 
Tüm cephelerde farklı boyutlarda cephe girinti ve çıkıntıları  
Kuzey ve güney cephelerinde yoğun kütle hareketleri  (Resim 2) 
d.2. Bina kabuğunda doluluk-boşluk oran ve konumlarının tespiti 
Çatıda 30 tane fan çıkışı ve boru çıkışları   (Resim 2) 
Kuzey duvarında yaklaşık 4,5x4 m ölçülerinde sürgülü kapı (Resim 3) 
Güney cephede 4 adet farklı boyutlarda pencere ve 3 adet çıkış kapısı  
Doğu cephede farklı boyutlara sahip 6 adet pencere ve 4 adet kapı  
Batı cephesinde 3 adet kapı  

 e. İşlevsel 
analiz ve 
mekânsal 
kurgunun 
sorgulanm
ası 

e.1. Mekânsal işlevler açısından yangın sınıfı bağlamında risk 
bölgelerinin tayini 

Kapalı dükkânlar, depolar, yemekhaneler, Motor Kontrol Merkezleri 
(MCC'ler) 
Üretim alanında yoğun toz birikimi ve mekanik teçhizatın fazla 
olmasından dolayı diğer mekânlara göre daha risklidir. Depolarda 
yanıcı malzeme depolanmasından dolayı yanma riski vardır. Yanıcı toz 
birikiminin fazla olduğu toz toplama ünitesiyle doğrudan bağlantılı 
mekânlar en riskli alanlardır.  (Resim 7-8) 
e.2.Risk bölgeleri açısından mekân organizasyonu bağlamında tasarım 

kararlarının irdelenmesi 
Tesisteki depo, yemekhane, ilk yardım odası gibi az riskli alanlar 
üretim alanından yalnızca duvarlar ile ayrılmıştır. 
e.3. Kompartıman alanlarının belirlenmesi 
Depo, yemekhane, ilk yardım odası gibi mekânlarda kompartıman 
alanlarının oluşturulması 
 

     
               

f. Bina içi 
yatay 
boşlukları
n analizi 

f.1. Yangının yayılması ve büyümesi kapsamında etkin olabilecek yatay 
boşlukların ve risk oluşturma potansiyelinin tespiti 

Koridor, kapı, havalandırma-tesisat kanalları, toz toplama sistemi kanalı 
yangının yayılmasına katkıda bulunur. 
f.2. Yüksek ısı, alev ve duman yayılımına karşı alınacak yangın 

güvenlik önlemlerinin geliştirilmesi sürecine dair tasarım 
bağlamlarının belirlenmesi 

Yapının tavanından sarkan belirli aralıklarla duman perdeleri yapılması 
Havalandırma ve tesisat kanalları yalıtılması ve damper tasarlanması 
Duvarlardan geçen boru ve kanal etraflarında kalan boşlukların 
yalıtılması 
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II
. B

in
a 

Ö
lç

eğ
in

de
 

g. Bina içi 
düşey 
boşlukları
n analizi 

g.1. Yangının yayılması ve büyümesi kapsamında etkin olabilecek 
düşey boşlukların ve risk oluşturma potansiyelinin tespiti 

İşletme kat ile bodrum kat arasındaki çelik ızgaralı açık bölümlerden 
toz, yangın ve duman geçişi  
Atık oluklarından ve kanallardan toz, yangın ve duman geçişi.  
Kanalların geçiş bölümlerinin kırılması, yangın ve patlama basıncının 
kanallar vasıtasıyla batı tarafındaki bodrum alanlarına ve ayrıca atık 
oluklarından işletme katına ulaşması 
Kuzeyde havalandırma sisteminin olmaması 
Tavanda yer alan diğer havalandırma sistemlerinin uygun şekilde 
çalışmaması (Yetersiz havalandırma)
g.2. Yüksek ısı, alev ve duman yayılımına karşı alınacak yangın 

güvenlik önlemlerinin geliştirilmesi sürecine dair tasarım 
bağlamlarının belirlenmesi 

Döşemeden geçen boru ve kanal etraflarında kalan boşlukların 
yalıtılması 

Havalandırma ve tesisat kanalları yalıtılması 
Kuzeyde havalandırma sisteminin kurulması 
Tavanda uygun havalandırma sistemlerinin kurulması 

h. Kaçış 
yollarının 
analizi ve 
tasarımı 

h.1. Kullanıcı yükünün hesaplanması 
Fabrika üretim alanlarında kullanıcı yükü katsayısı 10 m2/kişi 
4.185 m2 / 10 = 418 kişi        Fabrikada 95 kişinin çalışmakta 
h.2. Kullanıcı yükü dağılımının ve kullanım saatlerinin tespiti 
Olay anında tesiste öğleden sonra vardiyası çalışanları; operasyon 
katında 20, bodrum katta 5 kişi bulunmaktadır.  
h.3. Yatay kaçış yollarının analizi ve tasarım bağlam ve gereklerinin 

belirlenmesi 
. Kaçış mesafelerinin sorgulanması    *Bkz. II.b.2 

Kaçış alanları fabrika içinde bulunan mekanik teçhizattan kaynaklı 
olarak kısıtlanmaktadır.     

Resim 10.   Çalışma katı planı 
. Kaçış yolu genişliklerinin sorgulanması 

50 ila 500 kişi arasında kaçış yolu genişliği minimun: 100 cm.  
Alanda min.100 cm 
              . Kaçış güzergâhının süreklilik ve engellerden arındırılmışlık 
bağlamında sorgulanması  

Yangın Merdiveni 
Kaçış yolu 

En yakın çıkışa 
ulaştıran güzergâh 
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Çıkışa ulaşmak için oda içinden başka bir odaya geçmeyi gerektiren 
mekânlar 
Makine boruları ve mekanik teçhizat gereksinimleri kaçış yollarında 
engel 
              . Yangın güvenlik holü  

       Resim 11. Bodrum kat planı 
                  . Çıkışların ve yangın kapılarının sorgulanması 
Toplam çıkış genişliği = (Mahaldeki toplam kullanıcı yükü/Birim 
genişlikten geçen kişi sayısı) x 0,5 
                                    = (418/100) x 0,5= 2,09 m 
Yapıda tek kanatlı kapılar 80-95 cm, çift kanatlı kapılar 180 cm’ dir. 
Hepsi kaçış yönüne doğru açılmaktadır. 

Çizelge 1. Lakeland Mills Ltd. Kereste Fabrikası yangını analizi (Devam) 
LAKELAND KERESTE FABRİKASI (WorkSafeBC, 2014) 
(BCSafetyAuthority, 2012) ÖRNEK 1 

Çıkış kapısı 

Yangın Merdiveni 

olü
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II
. B

in
a 

Ö
lç

eğ
in

de
 

h. Kaçış 
yollarının 
analizi ve 
tasarımı 

h.4. Düşey kaçış yollarının analizi ve tasarım bağlam ve gereklerinin 
belirlenmesi 

Yapıda 3 adet açık yangın kaçış merdiveni bulunmaktadır. Diğer 
merdivenler yapının içinde korumasız olarak bulunmaktadır. 

Resim 12. Çalışma katı 
planı 

. Merdiven konumlarının tespiti 
Kaçış merdivenlerinin konumları birbirlerine alternatif olamayacak 
şekilde yakın mesafede 
Kuzey ve doğu cephelerinde yangın merdiveni bulunmamaktadır. 

.  Merdiven boyutlarının analizi 
Merdiven genişliği Min. 80 cm                      Merdiven genişlikleri 90-
100 cm 
h.5. Duman kontrolü bağlamında sorgulama 
Döşemeden ve duvar geçen boru ve kanal etraflarında kalan boşlukların 

bulunması 
İşletme katı ile bodrum kat arasındaki çelik ızgaralı açık bölümlerden 
duman geçişi  
Havalandırma sistemi yetersiz 
Kuzeyde havalandırma sistemi yok 
Tavanda uygun havalandırma sistemlerinin kurulması  
Merdivenlerin korunması ve yangın holü oluşturulması 

II
I. 

Y
ap
ı E

le
m

an
la

rı
 v

e 
Y

ap
ı M

al
ze

m
el

er
i 

Ö
lç

eğ
in

de
 

a.  Yapı 
elemanları 
bağlamınd
a 
“Yönetmel
ik” 
gereklerini
n tespiti 

a.1. Binanın yangın sınıfı ve alt işlevlerin yangın sınıfları bağlamında 
yapı elemanlarının sağlaması beklenen yangın dayanım sınıflarının 
belirlenmesi 

Kereste fabrikası: çelik çerçeveli
Dış duvarlar: metal dış cephe kaplaması altında fiberglas yalıtımlı ahşap 
dikmeli kontrplak  
Yağmurlama sistemi var ise:   60 dak.                        Yağmurlama 
sistemi yok: yeterli dayanım süresine sahip değil 
Yağmurlama sistemi yok ise:   90 dak.     
 
I-kirişler, yatay olarak büküldü.    (Resim 4-5) 
Zemin ve çatı patlamayla yukarı doğru havalandı 
Kuzeydoğu köşesinin (eski kısım) duvarı patlamanın etkisiyle dışa 
doğru fırladı. 
Kuzey duvarında bulunan çelik ızgaralı büyük sürgülü kapı 76 m ileriye 
fırladı 
Bodrum katındaki tuvalet kapısı basınç etkisiyle sıkıştı. 

Yangın Merdiveni 

Kat Merdiveni 
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Batı duvarında, bulunan pencerelerin çoğu sağlam olarak yere 
serilmiştir. 

b. Yapı 
malzemeleri
nin yangın 
karşısındaki 
davranışları
na dair 
gereklerin 
tespiti 

b.1. Malzemelerin yanıcılık tepki sınıflarının belirlenmesi 
. Yüzey bitiş malzemeleri 

Tavan çelik kaplama ( korumasız) 
Çatı metal üzerine bitüm ve iç bölmeler kontrplak ile kaplanmış ahşap 
çerçeve, 
Dış duvarlar çelik konstrüksiyona sabitlenmiş kereste panelleri, 
Kereste fabrikası 2x4 keresteden oluşan lamine zemin ve derzlerde 
biriken tozlar bulunmaktadır. 
Duvarlarda ve bölmelerde kullanılan ahşap yakıt yükü oluşturmaktadır. 

 
Yürütülen tez çalışması kapsamında yangına güvenli tasarıma bağlam oluşturacak veri 
hazırlama amacıyla geliştirilen sorgulama adımlarına dayanarak yapılan örnek analizlerinde 
mimari tasarım kararlarının farklı ölçeklerde yangın olaylarının seyrini, büyüklüğünü ve 
sonuç etkilerini değiştirdiği tespit edilmiştir. 
 

SONUÇ 

Ülke ve dünya ekonomisinde önemli bir paya sahip olan sanayi sektörünün üretime devam 
ettikleri yapılarda işlevden kaynaklı yangın riskleri bulunmaktadır. Söz konusu yangın 
risklerini tamamen sıfıra indirmek mümkün değildir, ancak yangının etkilerinin alınacak 
önlemler ile en aza indirilmesi mümkündür. Tasarım aşamasında alınan uygun mimari 
kararlar ile bir yangın durumunda yangın ve dumanın yayılması kısıtlanabilir, kullanıcılar 
binadan güvenli bir şekilde tahliye edilebilir. Mimari anlamda alınacak olan güvenlik 
önlemleri tasarım aşamasında başlayarak doğru bir uygulama ile devam ettiğinde yangının 
canlılara, çevreye ve ekonomiye verdiği zararın minimum seviyede tutulması mümkün 
olmaktadır. Yangına güvenli tasarım süreçleri ise risk potansiyellerinin ve bölgelerinin 
önceden tanımlanabilmesi ile yakından ilişkilidir. Tanımlanabilen riskler dikkate alınarak 
çözüm stratejilerinin geliştirilebilmesi ise ihtiyaç duyulan mimari program bağlamında olası 
risklerin sorgulanması süreçlerini gerektirmektedir. Yapılan çalışmada literatür taraması ve 
mevzuatlar bağlamında belirlenen sorgu adımları yerleşim ölçeğinde, bina ölçeğinde ve yapı 
malzemesi ve yapı elemanı ölçeğinde olmak üzere 3 ana adımdan oluşturulmuştur. Belirlenen 
sorgu adımları ile Dünya’da ve Türkiye’ de meydana gelen sanayi yangınları incelenmiş ve 
bunların sonucunda alınacak mimari tasarım kararlarının önemi ortaya konulmuştur. Sorgu 
adımları ile genellikle tespiti yapılan eksik noktalar binalardaki yangın ve dumanın yayılımını 
hızlandıran boşluklar ve buralardaki yetersiz güvenlik önlemleri feci yangın sonuçlarının 
gerçekleşmesine sebebiyet vermiştir.  Kaçış yollarının uygun ölçü ve mesafeye sahip 
olmaması, mekânların işlevsel kurgusunun yangın güvenliği bağlamında uygun olmaması, 
yapı elemanlarının yetkin ve uygun korunum önlemlerine sahip olmaması gibi yaygın 
durumlar beraberinde yangının yaralanma, can kaybı ve büyük maddi hasarla sonuçlanmasına 
sebep olmuştur. Sanayi yapılarının bünyesinde barındırmış olduğu büyük yangın risklerinin 
tespiti ve analizleri yapılarak tasarım aşamasında alınacak olan gerekli önlemler ile can ve 
mal kaybı, çevre kirliliği, iş kaybı, üretimin durması gibi birçok istenmeyen sonuçlar 
engellenerek yangınların etkisinin en az seviyeye indirilmesi mümkündür.  
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ÖZET 

Bu çalışmada Pisagor nötrosofik dörtlü küme ve Pisagor nötrosofik dörtlü sayılar tanımlandı 
ve temel özellikleri verildi. Nötrosofik dörtlü kümelerin ve Pisagor nötrosofik kümelerin bir 
genelleştirilmiş hali olan bu yeni küme hem nötrosofik dörtlü kümelerin hem de Pisagor 
nötrosofik kümelerin özelliklerini sağlamaktadır. Böylece hem nötrosofik dörtlü kümeler için 
hem de Pisagor nötrosofik kümeler için yeni bir yapı elde etmiş olduk. Ayrıca, bu çalışmada 
küme değerli Pisagor nötrosofik dörtlü küme ve küme değerli Pisagor nötrosofik dörtlü 
sayılar tanımlandı ve temel özellikleri verildi. Bu yapı elde edilirken, Pisagor nötrosofik 
dörtlü küme ve Pisagor nötrosofik dörtlü sayılardaki reel sayılar yerine kümeler alındı. 
Böylece küme değerli nötrosofik dörtlü kümelerin yeni bir genelleştirilmiş hali elde edildi. 
Araştırmacılar bu çalışmadan faydalanarak Pisagor nötrosofik dörtlü küme ve küme değerli 
Pisagor nötrosofik dörtlü kümeleri karar verme uygulamalarında kullanabilir ve farklı karar 
verme metotlarını bu kümeler üzerinde tekrar uygulayabilir. 

Anahtar Kelimeler: Nötrosofik teori, Nötrosofik dörtlü teori, Pisagor nötrosofik küme, 
Pisagor nötrosofik dörtlü küme, küme değerli Pisagor nötrosofik dörtlü küme 

ABSTRACT 

In this study, the pythagorean neutrosophic quadruple set and the pythagorean neutrosophic 
quadruple numbers were defined and their basic properties were given. This new set, a 
generalization of neutrosophic quadruple sets and pythagorean neutrosophic sets, provides the 
properties of both neutrosophic quadruple sets and pythagorean neutrosophic sets. Thus, we 
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have obtained a new structure for both neutrosophic quadruple sets and pythagorean 
neutrosophic sets. In addition, in this study, set valued pythagorean neutrosophic quadruple 
set and set valued pythagorean neutrosophic quadruple numbers were defined and their basic 
properties were given. While obtaining this structure, sets were taken instead of real numbers 
in the pythagorean neutrosophic quadruple set and the pythagorean neutrosophic quadruple 
numbers. Thus, a new generalization of set valued neutrosophic q quadruple sets was 
obtained. By benefiting from this study, researchers can use the pythagorean neutrosophic 
quadruple sets and set valued pythagorean neutrosophic quadruple sets in decision-making 
applications and re-apply different decision-making methods on these sets. 

Keywords: Neutrosophic Theory, Neutrosophic Quadruple Theory, Pythagorean 
neutrosophic set, Pythagorean neutrosophic quadruple set, set valued pythagorean 
neutrosophic quadruple set 

GİRİŞ 

Nötrosofik mantık ve nötrosofik küme kavramından meydana gelen nötrosofik teori [1] 
Florentin Smarandache tarafından 1998 yılında tanımlandı. Nötrosofik küme teorisindeki her 
bir eleman üyelik fonksiyonu T, belirsizlik fonksiyonu I ve üye olmama fonksiyonu F 
tarafından oluşmaktadır. Bu fonksiyonlar birbirinden bağımsız olarak tanımlanır. Diğer bir 
ifadeyle, nötrosofik mantıkta tüm olası durumlar incelenmektedir. Bundan dolayı nötrosofik 
küme teorisi hemen hemen bütün bilim dallarında ve hemen bütün karar verme yöntemlerinde 
kullanılmıştır.   

Smarandache, 2015'te nötrosofik dörtlü küme ve sayıları [2] elde etti. Nötrosofik dörtlü küme, 
nötrosofik kümelerde olduğu gibi T, I ve F bileşenlerine sahipken; nötrosofik kümelerin 
aksine, bilinen kısma ve bilinmeyen kısma sahiptir. Bu nedenle, nötrosofik dörtlü kümeler, 
nötrosofik kümelerin bir genellemesidir. Bu nedenle nötrosofik dörtlü kümeler cebirsel ve 
uygulama alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Son zamanlarda Şahin ve Kargın küme 
değerli nötrosofik dörtlü sayıları tanımladı [3]. 

Jansi ve ark. 2019 yılında Pisagor nötrosofik kümeleri [4] ilk kez tanımladı. Pisagor 
nötrosofik kümelerde nötrosofik kümelerden farklı olarak 0 ≤ T2 + I2 + F2 ≤ 2 şartı vardır.  
Bundan dolayı, Pisagor nötrosofik kümeler, nötrosofik kümelerin özel bir halidir. Bu kümede                        
0 ≤ T2 + I2 + F2 ≤ 2 şartından dolayı, T, I ve F bileşenlerinden herhangi 2 tanesi bağımlı 
olarak tanımlanıp diğeri ise bağımsız olarak tanımlanabilir. 

Bu çalışmanın Ön Bilgiler Bölümünde, çalışmada kullanılacak temel tanı ve özelliklere yer 
verildi. Araştırma ve Bulgular Bölümünde Pisagor nötrosofik dörtlü küme ve Pisagor 
nötrosofik dörtlü sayılar tanımlandı ve temel özellikleri verildi. Nötrosofik dörtlü kümelerin 
ve Pisagor nötrosofik kümelerin bir genelleştirilmiş hali olan bu yeni küme hem nötrosofik 
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dörtlü kümelerin hem de Pisagor nötrosofik kümelerin özelliklerini sağlamaktadır. Böylece 
hem nötrosofik dörtlü kümeler için hem de Pisagor nötrosofik kümeler için yeni bir yapı elde 
etmiş olduk. Ayrıca, bu çalışmada küme değerli Pisagor nötrosofik dörtlü küme ve küme 
değerli Pisagor nötrosofik dörtlü sayılar tanımlandı ve temel özellikleri verildi. Bu yapı elde 
edilirken, Pisagor nötrosofik dörtlü küme ve Pisagor nötrosofik dörtlü sayılardaki reel sayılar 
yerine kümeler alındı. Sonuç Bölümünde ise çalışmada elde edilen sonuçlar ve gelecek 
çalışmalar için öneriler verildi. 

ÖN BİLGİLER 

Tanım 2.1: [5] X bir evrensel küme olsun. ∀x ∈ X,  

0 ≤ T (x) + I (x) + F (x) ≤ 3 

olmak üzere, 

T : X → [0,1] , I : X → [0,1]  ve F : X → [0,1] 

 fonksiyonları ile X üzerinde bir A tek değerli nötrosofik küme; 

A = {〈x, T (x), I (x), F (x)〉: x ∈ X} 

şeklinde tanımlanır. Burada  T (x), I (x), F (x) sırasıyla x ∈ X’in doğruluk, kararsızlık ve 
yanlışlık derecesidir 

Tanım 2.2: [4] X bir evrensel küme olsun. ∀x ∈ X,  

0 ≤ T (x) + I (x) + F (x) ≤ 2 

olmak üzere, 

T : X → [0,1] , I : X → [0,1]  ve F : X → [0,1] 

 fonksiyonları ile X üzerinde bir P Pisagor nötrosofik küme; 

P = {〈x, T (x), I (x), F (x)〉: x ∈ X} 

şeklinde tanımlanır. Burada  T (x), I (x), F (x) sırasıyla x ∈ X’in doğruluk, kararsızlık ve 
yanlışlık derecesidir. 

Tanım 2.2 den anlaşılacağı üzere Pisagor nötrosofik küme, nötrosofik kümelerin özel bir 
halidir. 
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Tanım 2.3: [2] Bir nötrosofik dörtlü sayı  

(a , a T, a I, a F) 

şeklinde gösterilir. Burada; T, I ve F bileşenleri nötrosofik mantıktaki doğruluk, belirsizlik ve 
yanlışlık fonksiyonlarıdır. Bunun yanı sıra a , a , a , a ∈ ℝ veya a , a , a , a  ∈ ℂ.  

Ayrıca, bir nötrosofik dörtlü küme 

NDK = {(a , a T, a I, a F): a , a , a , a ∈ ℝ veya a , a , a , a  ∈ ℂ} 

şeklinde gösterilir. Burada, (a , a T, a I, a F); bir sayıyı, fikri, objeyi vb. temsil eder. “a ” 
bilinen kısım ve (a T, a I, a F) ise bilinmeyen kısım olarak adlandırılır.  

Bundan dolayı nötrosofik dörtlü kümeler nötrosofik kümelerden daha genel bir yapıya 
sahiptir. 

Tanım 2.4: [2] a = ( , T, I, F) ve b = ( , T, I, F) iki nötrosofik dörtlü sayı 
olsun. +, –, *, # işlemleri aşağıdaki gibi tanımlanır.  

i) a + b = (  + , ( + )T, ( + )I, ( + )F) 

ii) a - b = (  - , (  - )T, (  - )I, (  - )F) 

iii) T < I < F olmak üzere  

a*b = ( , T, I, F) * ( , T, I, F) = ( , (  +  + )T,                        
(  +  +  +  + )I, (  +  +  +  +  +  + 

)F) 

iv) T > I > F olmak üzere 

a#b = ( , T, I, F) # ( , T, I, F) = ( , (  +  +  +  + 
 +  + )T, (  +  +  + )I, (  +   + )F) 

Tanım 2.5: [3] N bir küme ve P(N), N kümesinin kuvvet kümesi olsun. Bir küme değerli 
nötrosofik dörtlü sayı                                 

( , T, I, F) 

 şeklinde gösterilir. 
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 Burada; T, I ve F bileşenleri nötrosofik mantıktaki doğruluk, belirsizlik ve yanlışlık 
fonksiyonlarıdır. Bunun yanı sıra , , ,  ∈ ( ).  

Ayrıca, bir küme değerli nötrosofik dörtlü küme 

KDNK = {( , T, I, F): , , ,  ∈ ( )} 

şeklinde gösterilir.  

Burada,  bilinen kısım ve ( T, I, F) bilinmeyen kısım olarak adlandırılır. 

Tanım 2.6:  [3] A = ( , T, I, F) ve B = ( , T, I, F) iki küme değerli 
nötrosofik dörtlü sayı olsun. ∪, ∩, \, , * ve  # işlemleri aşağıdaki gibi tanımlanır. 

i) A ∪ B = (  ∪ , ( ∪ )T, ( ∪ )I, ( ∪ )F) 

ii) A ∩ B = (  ∩ , ( ∩ )T, ( ∩ )I, ( ∩ )F) 

iii) A \ B = (  \  , (  \  )T, (  \  )I, (  \  )F) 

iv)  = ( , T, I, F)  

v) T < I < F olmak üzere 

A*B = ( , T, I, F) * ( , T, I, F) = ( ∩ , (( ∩ ) ∪ ( ∩ ) ∪ 
( ∩ ))T,       (( ∩ ) ∪ ( ∩ ) ∪ ( ∩ ) ∪ ( ∩ ) ∪ ( ∩ ))I, (( ∩

) ∪ ( ∩ ) ∪ ( ∩ ) ∪ ( ∩ ) ∪ ( ∩ ) ∪ ( ∩ ) ∪ ( ∩ ))F) 

vi) T > I > F olmak üzere  

A # B = ( , T, I, F) # ( , T, I, F) = ( ∩ , (( ∩ ) ∪ ( ∩ ) ∪ 
( ∩ )  ∪ ( ∩ )  ∪ ( ∩ )  ∪ ( ∩ )  ∪ ( ∩ ))T, (( ∩ ) ∪ ( ∩ ) 
∪ ( ∩ ) ∪ ( ∩ ))I, (( ∩ ) ∪ ( ∩ ) ∪ ( ∩ ))F) 

 ARAŞTIRMA VE BULGULAR  

1. Pisagor Nötrosofik Dörtlü Kümeler 

Tanım 3.1: Bir Pisagor nötrosofik dörtlü sayı, 0 ≤ + + ≤ 2 olmak üzere, 

( , T, I, F) 
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şeklinde gösterilir. Burada; T, I ve F bileşenleri nötrosofik mantıktaki doğruluk, belirsizlik ve 
yanlışlık fonksiyonlarıdır. Bunun yanı sıra , , , ∈ ℝ veya , , ,  ∈ ℂ.  

Ayrıca, bir Pisagor nötrosofik dörtlü küme 

PNDK = {( , T, I, F): , , , ∈ ℝ veya , , ,  ∈ ℂ} 

şeklinde gösterilir. Burada, ( , T, I, F); bir sayıyı, fikri, objeyi vb. temsil eder. “ ” 
bilinen kısım ve ( T, I, F) ise bilinmeyen kısım olarak adlandırılır.  

Burada,  

0 ≤ + + ≤ 2 

şartından dolayı Pisagor nötrosofik dörtlü kümeler nötrosofik dörtlü kümelerin özel bir 
halidir.  

Sonuç 3.2: Her Pisagor nötrosofik dörtlü küme aynı zamanda bir nötrosofik dörtlü kümedir. 
Ancak bunun tersi her zaman doğru değildir. 

Tanım 3.3:  = ( , T, I, F) ve  = ( , T, I, F) iki Pisagor 
nötrosofik dörtlü sayı olsun. 0 ≤ + + ≤ 2 olmak üzere +, –, *, # işlemleri aşağıdaki 
gibi tanımlanır.  

i)  +  = (  + , ( + )T, ( + )I, ( + )F) 

ii)  -  = (  - , (  - )T, (  - )I, (  - )F) 

iii) T < I < F olmak üzere  

*  = ( , T, I, F) * ( , T, I, F) = ( , (  +  + 
)T, (  +  +  +  + )I, (  +  +  + 
 +  +  + )F) 

iv) T > I > F olmak üzere 

#  = ( , T, I, F) # ( , T, I, F) = ( , (  +  + 
 +  +  +  + )T, (  + p  +  + )I, 

(  +   + )F) 

Örnek 3.4:  = (1, 2T, 3I, 4F) ve  = (5, 6T, 7I, 8F) iki Pisagor nötrosofik dörtlü sayı 
olsun. 0 ≤ + + ≤ 2 olmak üzere 
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i)  +  = (6, 8T, 10I, 12F) 

ii)  -  = (−4, −4T, -4I, -4F) 

iii) T < I < F olmak üzere  

*  = (5, 32T, 75I, 150F) 

iv) T > I > F olmak üzere 

#  =  (5, 107T, 80I, 60F) 

Özellik 3.5:  = ( , T, I, F),  = ( , T, I, F) ve                        
 = ( , T, I, F) üç Pisagor nötrosofik dörtlü sayı olsun. 0 ≤ + + ≤ 2 

olmak üzere; 

i)  +  =  + , (  + ) +  =  + (  + ) 

ii)  *  =  * , (  * ) *  =  * (  * ) 

iii)  #  =  # p , (  # ) #  =  # (  # ) 

iv) (  * ) #  = (  # ) * (  # ) 

v) (  # ) *  = (  * ) # (  * ) 

 

2. Küme değerli Pisagor Nötrosofik Dörtlü Kümeler 

Tanım 3.6: N bir küme ve P(N), N kümesinin kuvvet kümesi olsun.  

0 ≤ + + ≤ 2 

olmak üzere bir küme değerli Pisagor nötrosofik dörtlü sayı                                 

( , T, I, F) 

 şeklinde gösterilir. 

 Burada; T, I ve F bileşenleri nötrosofik mantıktaki doğruluk, belirsizlik ve yanlışlık 
fonksiyonlarıdır. Bunun yanı sıra , , ,  ∈ ( ).  

Ayrıca, bir küme değerli Pisagor nötrosofik dörtlü küme 
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KDPNK = {( , T, I, F): , , ,  ∈ ( )} 

şeklinde gösterilir.  

Ayrıca,  bilinen kısım ve ( T, I, F) bilinmeyen kısım olarak adlandırılır. 

Burada,  

0 ≤ + + ≤ 2 

şartından dolayı küme değerli Pisagor nötrosofik dörtlü kümeler küme değerli nötrosofik 
dörtlü kümelerin özel bir halidir.  

Sonuç 3.7: Her küme değerli Pisagor nötrosofik dörtlü küme aynı zamanda bir küme değerli  
nötrosofik dörtlü kümedir. Ancak bunun tersi her zaman doğru değildir. 

Tanım 3.8:  = ( , T, I, F) ve  = ( , T, I, F) iki Pisagor 
nötrosofik dörtlü sayı olsun. 0 ≤ + + ≤ 2 olmak üzere ∪, ∩, \, , * ve  # işlemleri 
aşağıdaki gibi tanımlanır.  

i)  ∪  = (  ∪ , ( ∪ )T, ( ∪ )I, ( ∪ )F) 

ii)  ∩  = ( ∩ , ( ∩ )T, (  ∩ )I, (  ∩ )F) 

iii)  \  = ( \ , ( \ )T, (  \ )I, (  \ )F) 

iv)  = ( , T, I, F) 

v) T < I < F olmak üzere  

*  = ( , T, I, F) * ( , T, I, F) = ( ∩ , (( ∩ ) ∪ 
( ∩ ) ∪ ( ∩ ))T, (( ∩ ) ∪ ( ∩ ) ∪ ( ∩ ) ∪ ( ∩ ) ∪ 
( ∩ ))I, (( ∩ ) ∪ ( ∩ ) ∪ ( ∩ ) ∪ ( ∩ ) ∪ ( ∩ ) ∪ 
( ∩ ) ∪ ( ∩ ))F) 

vi) T > I > F olmak üzere 

#  = ( , T, I, F) # ( , T, I, F) = ( ∩ , (( ∩ ) ∪ 
( ∩ ) ∪ ( ∩ ) ∪ ( ∩ ) ∪ ( ∩ ) ∪ ( ∩ ) ∪ ( ∩ ))T, 
(( ∩ ) ∪ ( ∩ ) ∪ ( ∩ ) ∪ ( ∩ ))I, (( ∩ ) ∪  ( ∩ ) ∪ 
( ∩ ))F) 
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Özellik 3.9:  = ( , T, I, F),  = ( , T, I, F) ve                        
 = ( , T, I, F) üç Pisagor nötrosofik dörtlü sayı olsun. 0 ≤ + + ≤ 2 

olmak üzere 

i)  ∪  =  ∪ , (  ∪ ) ∪  =  ∪ (  ∪ ) 

)  ∩  =  ∩ , (  ∩ ) ∩  =  ∩ (  ∩ ) 

iii)  *  =  * , (  * ) *  =  * (  * ) 

iv) ( ∪ ) ∩  = ( ∩ ) ∪ (  ∩ ) 

v) ( ∩ ) ∪ P  = (P ∪ P ) ∩ (P  ∪ P ) 

vi) P  # P  = P  # P , (P  # P ) # P  = P  # (P  # P ) 

vii) (P  * P ) # P  = (P  # P ) * (P  # P ) 

viii) (P  # P ) * P  = (P  * P ) # (P  * P ) 

 

SONUÇ 

Bu çalışmada Pisagor nötrosofik dörtlü sayı ve küme değerli Pisagor nötrosofik dörtlü sayılar 
tanımlandı ve temel özellikleri verildi. Nötrosofik dörtlü kümelerin ve Pisagor nötrosofik 
kümelerin genelleştirilmiş bir hali olan bu yeni kümeler hem nötrosofik dörtlü kümelerin hem 
de Pisagor nötrosofik kümelerin özelliklerini sağlamaktadır. Özellikle cebirsel yapılarda 
kullanılabilecek bu kümeler sayesinde araştırmacılar cebirsel yapıları Pisagor nötrosofik 
dörtlü sayı ve küme değerli Pisagor nötrosofik dörtlü sayılar üzerinde yeniden tanımlayabilir. 
Ayrıca araştırmacılar bu çalışmadan faydalanarak Pisagor nötrosofik dörtlü küme ve küme 
değerli Pisagor nötrosofik dörtlü kümeleri karar verme uygulamalarında kullanılabilir hale 
getirebilir ve farklı karar verme metotlarını bu kümeler üzerinde uygulayabilir. 
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Abstract 

The study looked at the political and socioeconomic effects of banditry in Niger State, Nigeria. 
The study used an exploratory research design. The data for the study were collected from 
primary and secondary sources. The primary data were collected through interviews with key 
people while the secondary data were collected from internet materials, newspapers, journal 
articles, official reports and books. Content-analysis technique was adopted to analyze and 
categorized the data into key themes of the study based on the research questions. The situational 
action theory was adopted for the study because it effectively explained the reasons behind the 
rising banditry in Niger State. Findings revealed that the drivers of banditry in Niger State were 
attributed to poverty, unemployment, large swathes of ungoverned forest reserves, illegal mining 
activities, porosity of borders, proliferations of arms and weak security system. It also revealed 
that banditry activities have led to displacement of residents, payment of huge ransom, 
abandonment of means of livelihoods, shortage of food and has triggered socio-economic crisis 
for individuals and communities. To address the scourge of banditry, the study recommended 
that the ungoverned forests where the bandits operate need to be combed by the military 
personnel through air raid, community policing should be established and equipped with security 
tools to enable them secure the various communities against banditry, Nigerian porous borders 
should be blocked to prevent the influx of foreign criminal elements and bandits into the country, 
the security agencies manning the borders should be strengthened and technologies such as 
closed circuit cameras, drones and other technologies should be deployed at the borders to 
enhance maximum security, the government should design programmes to eliminate poverty and 
create jobs and more security personnel should be deployed to rural communities that are mostly 
affected by the activity of bandits  

Keywords: Banditry; Drivers; Attacks; Effects; Niger State; Nigeria 

1. Introduction  

Different parts of Nigeria are currently experiencing different levels of security challenges. 
These challenges include terrorism, insurgency, armed banditry, kidnapping, killings, armed 
robbery, arson, herder-farmer conflicts, attacks by unknown gunmen, ritual killings, extra-
judicial killing and cybercrime, cultism (Nigeria Watch, 2018; Okoli & Ugwu, 2019; Olapeju & 
Peter, 2021; Usman & Singh, 2021; Charles, 2021; Akinyetun, 2022; Mosadomi, 2022; Aodu, 
2022). These security challenges have assumed an uneven geopolitical stance. Consequently, the 
persistent insecurity in Nigeria has presupposed varying magnitude in different geopolitical 
zones (Akinyetun, 2022). For instance, since 2009, the North East has been bedeviled with Boko 
Haram insurgency, which metamorphosed to the Islamic State in West Africa Province (ISWAP) 
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and terrorism.  The North West and North Central have been engulfed in banditry, illegal mining, 
ethnoreligious killings and herder-farmer conflicts. South East has been plagued with 
secessionist agitation, kidnapping, attacks by unknown gunmen, ritual killings, herder-farmer 
clashes and banditry. The South West has been experiencing a surge in various types of crime, 
including armed robbery, killings for ritual, kidnapping for ransom, cybercrime, banditry and 
herder-farmer clashes. While, the South South region have been threatened by kidnapping, 
militancy, environmental agitation, crude oil bunkering and sea piracy (Nigeria Watch, 2018; 
Okoli & Ugwu, 2019; Olapeju & Peter, 2021; Akinyetun, 2022; Aodu, 2022).  

Observably, from these security challenges, banditry has recently come to the fore with increased 
activities especially in the northern states of Nigeria, particularly in Zamfara, Kaduna, Katsina,  
Sokoto, Niger, Kebbi, Taraba, Plateau and Benue states (Olaniyan & Yahaya, 2016; Kuna & 
Jibrin 2016; Mac-Leva, 2021; Mohammed, 2021; Usman & Singh, 2021; Akinyetun, 2022).  
Since 2014 bandits have taken a center stage in Nigeria’s North West and North Central regions 
of Nigeria. However, in recent times, these regions have witnessed escalation in deadly attacks 
and kidnappings by bandits (Lawal, 2022; Akinyetun, Bakare & Oke, 2022). This is reflected in 
the increased rates of killings, robbing and rustling of cattle in every nook and cranny of these 
regions (Usman & Singh, 2021). Notwithstanding, banditry started in the North West region of 
Nigeria and later expanded other regions of the country which has now become a large-scale 
crime (Akinyetun, 2022).  

In the North Central region of Nigeria, different states, particularly Niger State have been 
brutally attacked by bandits. The past seven years have seen Niger state fall under the control of 
bandits, with 18 of the 25 local government areas experiencing persistent attacks (Amata, 2022; 
Mosadomi, 2022). These bandits raided several villages, farms, correctional centers, schools, 
hostels, highways, etc. Their attacks have resulted in numerous deaths and kidnapping for 
ransom, which has become a common occurrence in affected locations. A family with loved ones 
in captivity will be forced to sell off all their property in order to secure the release of the victims  
(Lawal, 2022). 

Bandit activities include kidnapping for ransom, cattle rustling, burning homes, shooting, killing,  
raping, raiding, robbing villagers and tourists (Assessment Capacities Project (ACAPS), 2020; 
Mohammed, 2021; Mac-Leva, 2021; Usman & Singh, 2021). Consequently, banditry is one of 
the criminal activities that have had negative impact on the security of the communities, the 
development of the country, and the peaceful coexistence of the citizens and residents. The 
activities of bandits have had a profound impact on the security and resources of the country 
(Charles, 2021). Their activities have posed a major security threat as villagers no longer feel 
safe in places they once called home (Lawal, 2022). Thus, the activities of bandits have posed a 
serious threat to the livelihoods of rural dwellers and to the entire people of the North (Usman & 
Singh, 2021).  The current situation in Nigeria is causing significant harm to the well-being of its 
citizens, and it is having negative consequences on socio-political and economic development. 
Banditry is on the rise in Nigeria, and this has serious implications for food security, human 
security, and national security (Akinyetun, 2022).  

The rampant banditry across the country has resulted in many deaths, destruction of property, 
displacement of people, desertion of communities,  loss of billions of naira in ransom payments, 
interruption of children’s education and a host of other negative consequences.  (Usman & 
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Singh, 2021; Aodu, 2022; Mosadomi, 2022). Data from the ICIR's Nigeria Security Tracker 
(NST) indicates that from January to March 2022, 1,308 people were killed in violent attacks, 
while 1,333 people were kidnapped across Nigeria by bandits 
 (Abolade, 2022). From the data, Niger state reported the highest number of deaths from 
insecurity in the country, with 787 deaths in 90 days. This implies that eight people died from 
violent attacks each day in the first quarter of the year, 2022 in Niger State. Also, the data further 
indicates that Zamfara state had 337 fatalities, Borno state had 322 fatalities, Kaduna state had 
230 fatalities, and Katsina state had 203 fatalities (Abolade, 2022). 

Presently, the frequency of attacks by bandits in Niger State is increasing, with deadly cases 
being reported on a daily basis. Bandits attack and loot villages, kidnap residents for ransom and 
subject even women and children to unspeakable horror. (Asishana, 2021). Niger State's 
residents are currently living on the margins due to the constant attacks and raids of bandits from 
their communities. The bandits seem to have a reprehensible mission of wiping out the entire 
population of these communities (Mosadomi, 2022). Long-ago, these bandits operated in isolated 
communities where there was little or no law enforcement. Today, the gangs have come out in 
full force, attacking communities indiscriminately without regard for whether there are any 
security personnel nearby or not (Mosadomi, 2022). 

Problem Setting 

Banditry which begun slowly through cattle stirring in Shiroro local government area of Niger 
state in 2015 has presently become out of control and it has spread to other local government 
areas of the state (Mosadomi, 2021). As a result of this, inhabitants across Niger state, 
communities have been experiencing a surge in attacks by bandits in recent months. This is 
causing serious problems for the residents of these communities (Mosadomi, 2022). In the 
process, many men, women and children were slaughtered like livestock by bandits while 
demanding huge ransoms from those they let go their lives and property. Since the outbreak of 
the banditry in Niger state, 10,000 members of different communities have been displaced 
(Mosadomi, 2022). Since 2021 there have been rising violent attacks by bandits across 
communities in Niger state. For instance, in February 2021, 42 people were abducted by bandits 
for ransom in Kagara, among them were 27 students (Abankula, 2021). The bandits capped their 
reign of impunity with the kidnapping of over 200 students of Tegina Islamiyya school, Niger 
State in June, 2022 (Abankula, 2021; UNICEF, 2021). On January 11, 2022, thirteen people 
were killed in an attack by bandits in Shiroro Local Government Area of Niger State. Again, on 
January 14th, 2022, five vigilante members were killed when bandits attacked local markets and 
some communities in Shiroro local government area of the state (Umoru, 2022). 

Bothered by the recent and persistent bandit invasion across communities in Niger state, the 
current Governor of the state, Abubakar Sani Bello raised the alarm in January 2022 that 18 of 
the 25 Local Government Areas of the state had been attacked by bandits and seven of these 
local government areas such as Shiroro, Munyan, Rafi, Mashegu, Mariga, Lavun and Paiko had 
constantly almost completely overrun by bandits. He, thus called for a concrete effort to deal 
with the threat posed by the bandits (Ibrahim, 2021; Mosadomi, 2022; Amata, 2022). The Senate 
was perturbed by the increasing cases of banditry in Nigeria, especially in Niger State, and the 
massive killings and reckless destruction of property that has been happening. They passed a 
resolution on the issue on January 17, 2022, and appealed to the Federal Government to declare a 
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full-fledged war on bandits as they are now considered terrorists (Umoru, 2022). Sequel to the 
demand of the senate to curbing banditry especially in Niger state, the Federal Government gave 
the matching order to the chief security officers of the Nigeria security apparatuses to deploy 
security personnel to the affected localities in order to flush out the bandits. Before then, the state 
governor have made concerted efforts to end banditry in the state by granting amnesty to the 
bandits and setting up vigilante groups to secure the communities (Mohammed, 2021; Maishanu, 
2022). 

Despite these efforts toward addressing banditry in Niger State, the spates of banditry have 
astronomically increased. The bandits now strike mostly during the daytime, and despite being 
challenged by security agents, they continue to operate with impunity (Mosadomi, 2021). This 
shows that the Nigeria security chiefs, working in conjunction with President Muhammadu 
Buhari, who is the Commander in-Chief of the Armed Forces, have failed to curb banditry in 
Niger state in particular and Nigeria as a whole. Thus, there is need to assess the socio-political 
and economic implications of these persistent attacks and killings by bandits in Niger State with 
a view of finding sustainable solution to banditry. 

Objectives of the Study 

1. To identify the drivers of rising banditry in Niger State  
2. To identify the extent of attacks and killings by bandits in Niger State.   
3. To assess the political and socioeconomic effect of banditry in Niger State 
4. To suggest ways of tackling banditry in Niger state  

Research Questions  

1. Are there factors driving the rise of banditry in Niger State? 
2. What is the extent of attacks and killings by bandits in Niger State? 
3. What are the effects of banditry on socio-political and economic activities in Niger State?  
4. How can the scourge of banditry be tackled in Niger State? 

 
 
 
 
 
2. Conceptual Clarification 
Banditry 

Conceptually the term banditry which is inferred from the word bandit implies an unlawful 
armed group that terrorizes people and takes possession of their properties. In other words, 
bandits are a group of criminals who utilize weapons to carry out assaults against individuals in 
order to steal, rob, kidnap, or murder them. In this regard, banditry refers to an organized crime 
that includes kidnapping, armed robbery, murder, rape, cattle theft and abuse of environmental 
assets (Brenner, 2021; Akinyetun, 2022). To Eyikomisan et al (2021) banditry can encompass a 
range of criminal activities, including those affiliated with various non-ethnic and ethnic factors. 
Many of the recent large-scale outfitted assaults are suspected to have been carried out by Fulani 
raiders. 
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According to Okoli & Okpaleke 2014) banditry refers to cases of armed robbery or related 
violent crimes such as kidnapping, cattle rustling, and raids in villages or markets. It involves the 
use of force, or the threat to that end, to intimidate someone or group of people in order to 
pillage, rape, or kill (Okoli & Okpaleke 2014). Similarly Okoli (2019) refers banditry as a form 
of armed violence that is driven principally by the criminal intent to steal and plunder. The 
pursuit of economic gain is the driving force behind many bandit activities and attacks. The 
victims of banditry are people and communities whose possessions have value. The foremost 
common forms of banditry in Nigeria are armed robbery, kidnapping for ransom, cattle rustling, 
and village raids (Okoli, 2019). In same direction Usman & Singh (2021) opined that banditry 
mean the act of rustling, stealing, robbing agricultural produce, livestock (cattle, sheep, goats and 
poultry etc.) and raiding of farms as well as villages by unknown armed men.  

On the other hand, Hassan (2021) refers to bandits as criminal gangs that have terrorized 
Nigeria’s rural areas, especially in northwest and north central regions of Nigeria. They have 
killed, kidnapped, forced people out from their homes, and taunted the authorities with their 
hardheartedness. Villages are often attacked by bandit gangs on motorcycles, who shoot all the 
young men they can find on the assumption that they are members of local vigilante groups and 
after that, they often take livestock and other valuable items away with them (Hassan, 2021). On 
the contrary, Okoli & Ugwu (2019) noted that there are basically two interests that motivate 
banditry in Nigeria. These are economic and political interests. Economic interest refers to 
behaviour motivated by the need for material wealth, while political interest is driven by the 
desire to rob, assault, or eliminate people based on their political or ideological beliefs. 
Regardless, Nigeria's bandit violence has its roots in clashes between nomadic pastoralists and 
sedentary farmers over land and resources. But in retaliation for other actions, the cycle of 
violence has continued to spiral out of control (Aljazeera News, 2022). Thus, banditry 
commenced with petty stealing and graduated into murder, kidnapping, armed robbery, 
terrorism, rape, raiding, etc (Sunnewsonline, 2021). 

 
Theoretical Framework 
This study tries to explain the reasons behind the scourge of banditry in Niger state using 
Situational Action Theory (SAT). Situational action theory was developed by Per-Olof Wikström 
in 2004 and since then it has been used to help explain how people respond to different situations 
(Wikström, 2019). The theory focuses on the motives behind crimes such as terrorism, banditry, 
insurgency kidnapping, and armed robbery. It tries to explicate why people become motivated to 
commit crimes, taking into account the effects of ecological, criminological, sociological, and 
behavioural factors. Agreeing to Wikström (2019) crime is an activity that break the law and 
may be a result of the transaction between an individual’s introduction to criminal environments 
and the penchant for culpability, that's , an individual’s time in an unsupervised or ineffectively 
administered space and level of self-control decide the event of crime. According to situational 
action theory, crime is usually motivated by an individual's sense of right and wrong in the 
context of the situation. People are responsible for their actions, but the causes of their actions 
are situational. Criminal behavior is the result of a decision made after considering various 
options and factors in a particular situation. According to this theory, crime is committed when 
an individual believes that it is the right thing to do in the current situation, and/or when they do 
not apply common sense when making decisions (Wikström, 2019). 
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 Situational action theory is hinged on four key factors: the individual (mental makeup, past 
experiences, and so on), the setting (the environment the individual is exposed to), the situation 
(the choices made as a result of interaction with the environment), and the action (the 
individual's conduct) (Wikström, 2019). The theory argues that people's criminal tendencies vary 
depending on the environment they are in. The environment in which an individual finds himself 
affects whether a crime will be committed or not. For instance, someone who lives in a situation 
of multi-dimensional poverty and lacks guardian care, it is likely that they will become involved 
in crime. Crime occurrence is the result of two factors: the individual's criminal propensity, and 
the criminogenic incentive in the setting. A person with a low propensity for crime - due to 
strong moral rectitude and/or the presence of governmental authority - will be less likely to have 
criminal incentives, while a person with a high propensity for crime will be less likely to resist 
incitement to crime (Wikström, 2019). To develop crime tendency, the theory explains that an 
individual's propensity to commit crimes is influenced by the presence of crime-supportive moral 
contexts and the individual's sensitivity to the influence of these context ( Bouhana & Wikström, 
2011).  

Following Wikström’s postulations, the rise in banditry in Niger state and other states in the 
northern region is due to the interface between and among the bandits and the 
environment (Wikström, 2019). From these postulations, it is germane to note that the situation 
and settings lead to an individual being more vulnerable to crime in the society. Due to the 
mental experience of multifaceted poverty, unemployment, marginalization, inequality, 
displacement, injustice, and exclusion, as well as the prevailing situation in the setting, such as 
under-governed spaces, unlawful mining activities, the proliferation of arms and weapons, and 
ineffectively prepared security device, incite a negative circumstance which energizes deadly 
activity such as banditry and insurgency. In this way, the rise in banditry in Niger state and other 
states within the northern region of Nigeria is inferable to the effects of adverse socioeconomic 
conditions on the people there. The setting is characterised by repeating social disquietude. 
Negative choices result from interaction with the setting, which leads to criminal activity  
(Akinyetun, 2022). 

3. Methodology 
The study was carried out in Niger State which is situated in the north-central geopolitical zone 
of Nigeria. The capital of Niger State is Minna and the State is made up of 25 Local Government 
Areas (LGAs). Niger State was created in 1976 from the defunct North-Western States and it is 
the largest state in Nigeria with a vast land area of 86,000km2. This makes it about 9.3% of the 
total land area of the country. The state shares borders with the Republic of Benin to the west, 
Federal Capital Territory (FCT) to the south-east, Zamfara to the north, Kebbi to the north-west, 
Kwara to the south-west, and Kaduna to the north-east. 
 
The study adopted exploratory research design.  Data were collected from both primary and 
secondary sources. This allows for a more complete and accurate study. The primary data 
collection was based on interviews with key individuals while the secondary data were generated 
from internet materials, newspapers, government official and empirical reports, journal articles 
and textbooks publications that are related to banditry activities in Niger State within the period 
under study. Due to security restrictions, explosive and impenetrable situations of the study area, 
the purposive sampling technique was used to select the sample from the population of the study. 
These consist of security operatives (the police, army and vigilante groups), community leaders 
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and government officials. In all 16 participants were interviewed. These consist of 6 local and 
state government officials, 6 community leaders, 4 security operatives. These participants were 
purposively selected from the two local government areas (Shiroro and Munya) that have been 
majorly attacked by the bandits. Content- analysis technique was adopted for the analysis of data. 
Data collected from interview were transcribed, edited and categorized into themes reflecting the 
objectives of the study. Thus, data collected were content analyzed and interpreted descriptively 
in order to answer the stated research questions of the study.  

 
4. Results and Discussions 

The data from the study were analyzed and classified according to the research questions as 
follows:  

Question One: Are there factors driving the rise of banditry in Niger State? 

There are different factors engendering the rise of banditry in Niger state. Data collected from  
the respondents attributed the causes of the rising banditry in Niger state to perceived socio-
economic marginalization which have made people to device crime options for livelihood, weak 
governance at the rural areas, high rate of youth unemployment that have invariably induced 
some of the youths to criminal actions such as banditry, high rate of poverty, inadequate 
deployment of security agents to the rural areas, vast impenetratable forests due to lack of roads 
which have served as safe haven for bandits, unregulated and illegal thriving gold mining cites 
which have attracted the bandits to penetrate, raids and kidnap the miners for ransom and gold, 
porous borders which have enabled the influx of foreign bandits into the country and 
proliferation of small arms and light weapons. However, one of the respondents differed from 
above reasons engendering banditry. Below is an excerpt from him: 

  
“The rising spate of banditry we have been encountering in our communities is 
because banditry is now a lucrative business. The bandits make a lot of money from 
kidnapping, rustling of cattle and raiding of our villages for cash, farm produce and 
other valuables. For instance, any time they kidnap any person here, they usually 
charge huge amount of money for ransom before the victim is released. Because of 
the money they are making especially for kidnapping, they kept coming here for 
kidnapping every now and then. Hence, the business of banditry will continue to 
thrive here. Besides, there is connivance of the bandits with top government officials 
and security personnel. They are in support of the bandits if not by now they would 
have arrested those bandits that have been terrorizing us here” (Field Report, 2022). 

 

 The above statement corroborated with the assertion expressed by the secretary to state governor 
as capture by Maishanu (2022) on Sunrise Television program concerning the rise of banditry in 
Niger State from Channels Television on February 1st 2022 as thus: Bandits have become very 
successful in their business of abducting victims. They make a lot of money from this activity. 
The group uses a lot of its money to purchase more weapons, which fortifies and supports its 
ability to continue its activities (Maishanu, 2022). 

Furthermore, most of these factors driving banditry in Niger state as claimed by the respondents 
also corroborate with the findings of Akinyetun (2022) which indicated that there are several 
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factors that have contributed to the resurrection of banditry in Nigeria. These include socio-
economic problems, weak law enforcement, and the presence of gangs and organized crime. 
These factors are responsible for the proliferation of insecurity in under-governed spaces, the 
prevalence of small arms and light weapons, a weak security apparatus, socioeconomic 
conditions such as poverty and unemployment, cattle rustling, and illegal mining activities 
(Akinyetun, 2022). Similarly, Hamza (2021) affirmed that the proliferation of arms, poverty, 
unemployment, drug abuse, unregulated and illegal gold mining and the vast forests have served 
as a safe haven for the intensified banditry in Niger State and other states in the northern region 
of Nigeria. In the same vein, Olapeju & Peter (2021) noted that Nigeria's bandits are a result of 
the country's poverty, weak leadership, bad governance, arms proliferation, weak state 
institutions, corruption, and state fragility. 

On the contrary, Uche & Iwuamadi (2018) stressed that banditry is on the rise due to the 
complex relationship between herdsmen and farmers. The ongoing migration of herdsmen is the 
result of desertification, drought, climate change, cattle rustling, insurgency, and population 
growth. Consequently, the movement of herders has led to clashes with farmers over the 
encroachment of farmland and destruction of crops. In some cases, these clashes have led to the 
reckless destruction of life and property of both the farmers and herders, contributing to the level 
of insecurity in the country (Uche & Iwuamadi, 2018). From the foregoing, different factors have 
been adduced as the driver of banditry in Niger state in particular and Nigeria in general. Some 
of these drivers of banditry are elaborately discussed below: 

1. Under-Governed Spaces:  Under-governed or ungoverned spaces are zones, territories or 
areas that lie beyond the reach of the government and create a large threat to safety measures and 
stability in Nigeria (Akinwale, 2022). In other words under-governed space refers to an area 
where state’s control is not sufficient as a result of the topography and remoteness which 
constraints the state’s security agencies to curtail the activities of non-state actors that threaten 
the peaceful cohabitation of the society (Usman & Singh, 2021). There are various ungoverned 
spaces in the northern regions of Nigeria. These ungoverned spaces and vast forests have served 
as a safe haven for criminals are other critical factors that have exacerbated banditry (Hamza, 
2021). The prevalence of under-governed spaces where the government's control is inadequate 
and ineffective is a major cause of the scourge of banditry (Ojo, 2020).   There are some areas of 
the country where the government's control is minimal or nonexistent, but they are governed 
differently from larger communities. These poorly governed territories are overrun by bandits 
and other criminal gangs because of their isolation, which allows for the continuation of a 
collection of illegal business activities. This is why illegal economic activities are so common in 
these areas. Such areas are characterized with cattle rustling, illegal mining, human trafficking, 
and piracy, kidnapping and raiding. There are many large forests in various parts of Nigeria. 
Some of these forests are in the Rumah/Kukar Jangarai, Kamuku, Balmo, Katsina, Kaduna, 
Bauchi, and Kano states respectively. (Akinyetun, 2022). These vast areas of un-regulated forests 
make them ideal for hiding, and police and military forces have difficulty penetrating the rough 
terrain (Muhammad, 2021). 

2. Proliferation of Small Arms and Light Weapons: Nigeria has seen an increase in the flow 
of small arms and light weapons from neighboring Sahelian states since the fall of Ghadaffi's 
regime in Libya. This has led to the weapons ending up in the hands of non-state actors, such as 
terrorists and bandits (Gaye, 2018). The movements of these arms into Nigeria were enabled by 
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the porosity of Nigeria’s land and sea borders. The borders are porous and poorly guided, hence, 
remained the channel for the small and light weapons being trafficked into the country for 
operations by the bandits and other armed groups (Egbejule, 2022). Thus, the under-policed 
Nigeria’s borders have aided the proliferation of small arms and light weapons’ amongst bandits 
and criminal groups (Muhammad, 2021). The porosity of Nigeria’s borders has increased the 
influx of arms and weapons from the neighbouring African countries, thus increasing the 
opportunities for crime and criminalities throughout the country. The availability of vast forests 
in northern regions, as well as the increasing illegal arms trade, makes it easier for criminals to 
get weapons. Again, the socioeconomic conditions in the northern region of Nigeria make the 
youth particularly vulnerable to being recruited into criminal activities (Akinyetun, 2022).  

3. Socioeconomic Conditions: Generally the socioeconomic conditions of Nigerian citizens are 
appalling. There are a number of socioeconomic challenges currently facing Nigerians, such as 
poverty, unemployment, deprivation, inequality, marginalisation, and lack of access to basic 
amenities. Although the national challenges facing the northern states are significant, they are 
primarily experienced by the north (Akinyetun, 2022). In the northern region of Nigeria, banditry 
has become an attractive way of making money due to the weak governance and high levels of 
unemployment, poverty, and inequality. This has led to people turning to banditry as a way to 
make a living, which in turn has led to an increase in crime (Muhammad, 2021). Besides the 
issues of border porosity and proliferations of arms, the states in the northern region are leading 
in terms of unemployment and poor people in Nigeria and these two variables are triggers of 
criminality and social problems which the region is facing (Feyisipo, 2021). For instance, 
Zamfara, Jigawa, and Sokoto each have poverty rates of 74%, 87%, and 87.7%. (Abdulrasheed, 
2020).  These conditions present in this region make it more likely that crime and banditry will 
occur. Thus, Alao, Atere & Alao (2015) Linking banditry, terrorism and other criminal acts in 
the northern region of Nigeria to poverty is understandable. Nevertheless, it should be noted that 
not all forms of criminality are associated with poverty, it has been argued that economic 
deprivation can influence people to resort to illegal means to meet their daily needs. However, 
the prevalence of poverty, widespread unemployment, poor governance and poor service 
delivery in the northern region of Nigeria has been attributed to the increase in illegal activities 
which has made the youth susceptible to involvement in crime and criminalities (Akinyetun, 
2022). 

4. Illegal Mining Activities: Another reason why banditry is common in Nigeria is the illegal 
mining activities in the north-west and north-central parts of the country. Illegal mining is a 
major issue in Zamfara, Niger, Katsina and Kebbi states and it has caused a lot of bloodshed over 
control of minefields. This has led to the deaths of thousands of people (International Crisis 
Group, 2020).  Due to the displacement caused by the conflict, the people of the region have to 
resort to banditry to make ends meet (Ogbonnaya, 2020).  

5. Weak Security Apparatus: The inadequate and lack of rural security coupled with the 
protection offered by a vast unregulated forest in most states in the north, especially Niger state 
has provided the conditions for banditry to thrive (Eyikomisan et al, 2021). The Nigerian police 
are understaffed and poorly equipped, which makes it difficult for them to protect the population 
and promote security in under-governed areas. This is a major factor that encourages criminality 
in these areas (Ojo, 2020; Akinyetun (2022). Thus, the Nigeria security agencies are inadequate, 
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understaffed and they lack the equipment and resources to effectively combat banditry in the 
rural areas (Muhammad, 2021). 

Question Two: What is the extent of attacks and killings by bandits in Niger State? 

On the level of bandits’ attacks in Niger State, all the respondents stated that they have 
encountered and witnessed incessant attacks of bandits across villages and communities in Niger 
state in recent times. Some of the excerpts from the respondents are stated below: 
 

“The bandits usually attack us every now and then. These attacks have become daily 
activity with dire consequences. They move from one village to the other on 
motorcycles killing, kidnapping people and rusting cows. No day goes by without 
people being kidnapped by bandits. A lot of people have been kidnapped which I 
cannot specifically tell you the number. Kidnapping incidents here have become so 
widespread that we are no longer safe to move about or to even go to our farmlands” 
(Field Report, 2022). 

“We have been attacked here severally. Scores of our members have been killed. 
They usually ambush us at check points before carrying out raids and kidnapping in 
our communities and in the process of confronting them, some of our members have 
lost their lives. Our challenge is that we don’t have enough manpower and 
sophisticated weapons like the ones bandits usually possess. Besides, nobody wants 
to join vigilante group because of payments and welfare conditions” (Field Report, 
2022). 

The incidences of banditry in Niger State have astronomically increased in recent times. 
Since 2020, bandit attacks have increased in communities in Niger State, resulting in a 
high number of deadly cases. The bandits usually attack, raid villages and schools, 
kidnapping the residents and students for ransom, setting ablaze their houses, looting, 
stealing livestock and   cattle rustling (Olaniyan & Yahaya, 2016; Al Jazeera, 2021; 
Asishana, 2021; Mosadomi, 2021; Abankula, 2021; Ahmadu-Suka,  Ahmad & Bashir, 
2021; Amata, 2022; Ajibola, 2022; Mosadomi, 2022). Reports from various media have 
shown that bandits have carried out numerous attacks in Niger State. Some of these 
bandits’ attacks and killings are shown in the table below:  
 
Table 1. Bandit Attacks and Killings in Niger State (from January 2020 to July, 2022) 

S/
N 

Date Location Death/ 
Casualties 

Nature/Place  of Attack Source 

1 Januar
y 26, 
2020 

Shiroro 
Local 
Government 
Area of 
Niger State 

 11 persons 
were killed 
and scores 
of others 
were 
kidnapped 
while some 
women 

Bandits attacked some 
Niger communities, killed 
11 people, and abducted 
scores of others and raping 
women. The incident took 
place at Kudodo, Galapai, 
Dnakpala, Makera, and 
Dnalgwa villages of 

https://www.thisdaylive
.com/index.php/2020/0
1/26/bandits-kill-11-
kidnap-scores-rape-
women-in-niger-
communities/ 
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were raped.  Shiroro Local Government 
Area of Niger State 

2 June 
25, 
2020 

Shiroro 
LGA of 
Niger State 

4 persons 
were killed 

Bandits killed 4 persons in 
Sunko, Gavya and Marafa 
communities in Manta 
District of Shiroro LGA of 
Niger State 

https://thenationonlinen
g.net/four-feared-
killed-in-renewed-
niger-bandit-attacks/ 

3 July 
21, 
2020 

Rafi LGA, 
Niger State 

16 persons 
were 
kidnapped 

Bandits attacked and  
kidnapped 16 persons in 
Magani and Tungan-Bajo 
communities of Rafi LGA, 
Niger State  

https://thenationonlinen
g.net/16-feared-
kidnapped-in-fresh-
niger-bandit-attacks/ 
 

4 August 
17, 
2020 

Tashan 
Kare, Niger 
State. 

3 Soldiers 
were killed 

Bandits attacked and killed 
3 soldiers trying to repel 
their attack in Tashan Kare, 
Niger State  

https://businessday.ng/
news/article/three-
soldiers-killed-as-
bandits-attack-niger-
village/ 

5 Septem
ber 4, 
2020 

Dukku and 
Kagara 
towns, 
Niger State 

22 persons 
were killed 

Bandits kill 22 people, 
including 19 vigilantes in 
Dukku and Kagara towns 
of Niger State 

https://www.vanguardn
gr.com/2020/09/gunme
n-kill-22-in-niger-
including-19-
vigilantes/ 

6 Octobe
r 13, 
2020 

Kagara 
town of Rafi 
LGA of 
Niger State 

14 persons 
were killed, 
3 injured 
and 1 
kidnapped. 

Bandits killed 14 persons 
in Kastina State and 
Kagara town of Rafi LGA 
of Niger State  

https://www.vanguardn
gr.com/2020/10/bandits
-kill-14-persons-in-
niger-katsina/ 

7 Novem
ber 20, 
2020 

Mariya 
LGA of 
Niger State 

A police 
man was 
killed while 
13 persons 
were 
kidnapped. 

Bandits kidnap 14 persons 
and killed mobile 
policeman in Mariya LGA 
of Niger State 

https://www.vanguardn
gr.com/2020/11/bandits
-kidnap-13-kill-mobile-
policeman-in-niger/ 

8 Decem
ber 13, 
2020 

 Shiroro 
LGA of 
Niger State 

1 person 
was Killed 
and 20 
others were 
kidnapped 

Bandits killed a pastor of 
ECWA Gospel and 
kidnapped 20 people in in 
Shiroro  Local Government 
Area of Niger state 

https://thenationonlinen
g.net/bandits-kill-
pastor-kidnap-20-in-
niger/ 

9 Februa
ry 2, 
2021 

Kanyan and 
Sabon Gida 
communitie
s in Kurebe 
Ward in 
Niger State, 

27 persons 
were killed 
and 40 
persons 
were 
kidnapped 

Bandits attacked and killed 
27 persons, injured 20 
others and abducted no 
fewer than 40 persons in 
Kanyan and Sabon Gida 
communities in Kurebe 
Ward in Niger State. 

https://saharareporters.c
om/2021/02/02/breakin
g-bandits-kill-27-
abduct-40-niger-
communities-midnight-
attack 

10 Februa Kagara 41 persons Bandits kidnapped 41 https://www.vanguardn
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ry 17, 
2021 

LGA of 
Niger State 

were 
kidnapped 

persons (students, teachers, 
and their family members 
from the Government 
Science College Kagara 

gr.com/2021/06/timelin
e-of-abductions-in-
schools/ 

11 April 
3, 2021 

Military 
base at 
Allawa 
town of the 
Shiroro 
local 
government 
area of 
Niger State 

14 persons 
were killed 

Bandits numbering about 
200 killed six soldiers, one 
policeman, seven people 
and abducted several others 
when they attacked 
military base at Allawa 
town of the Shiroro local 
government area of Niger 
State. 

https://africa.cgtn.com/
2021/04/03/fourteen-
killed-in-bandit-attack-
in-north-central-
nigeria/ 
 
 

12 April 
12, 
2021 

Shiroro 
Local 
Government 
Area of 
Niger State. 

5 persons 
were killed 

Bandits attacked and killed 
5 vigilante members on a 
local market in Shiroro 
Local Government Area of 
Niger State. 

https://www.premiumti
mesng.com/news/top-
news/454739-bandits-
kill-five-vigilante-
members-in-fresh-
attacks-in-niger.html 

13 April 
27, 
2021 

Shiroro and 
Munya local 
government 
areas of 
Niger State 

35 persons 
were 
kidnapped 

In an attack at Chiri, Gini, 
and Fuka communities in 
Shiroro and Munya local 
government areas of Niger 
State, bandits abducted 35 
people and injured several 
others. 

https://www.icirnigeria.
org/bandits-abduct-35-
persons-in-niger/ 

14 May 6, 
2021  
 

Yangalu 
Community 
in Magama 
Local 
Government 
Area of 
Niger State. 

8 persons 
were killed 
and many 
were 
abducted 

Bandits invaded Shadadi in 
Niger State, killed 8 
persons and kidnapped 
undisclosed number of 
person 

 

https://www.aa.com.tr/
en/africa/8-dead-
dozens-abducted-as-
gunmen-storm-town-
in-nigeria/22313 
 

15 May 
30, 
2021 

Tegina town 
of Rafi 
Local 
Government 
Area of 
Niger State 

1person was 
killed and 
136 pupils 
were 
kidnapped 

Bandits invaded Salihu 
Tanko Islamiyya school in 
Tegina town, killed one 
person and abducted 136 
pupils of the school. 

https://www.bbc.com/p
idgin/tori-57300621 

 
 

16 Septem
ber 4, 
2021 

Magami 
community 
in the 
Shiroro 
local 
government 
area of 

20 persons 
were killed 

Bandits in their large 
numbers, invaded Magami 
community in the Shiroro 
local government area of 
Niger state and killed 20 
villagers in what source 
close to the community 

https://www.sunnewso
nline.com/breaking-
bandits-kill-20-in-
reprisal-attack-in-niger-
community/ 
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Niger state said it was a reprisal attack 
by the gunmen. 

17 Octobe
r  1, 
2021  
 

Munya 
Local 
Government 
Area of 
Niger state 

10 persons 
were burnt 
alive, 
several 
others were 
killed and 7 
women 
were 
kidnapped 

Bandits burned 10 people 
alive, several others were 
killed, and 7 women were 
kidnapped in an attack in 
the Kachiwe community of 
Sakimpawa district, Munya 
local government area, 
Niger state 

https://punchng.com/te
n-burnt-alive-seven-
kidnapped-scores-
killed-by-bandits-in-
niger-communities/ 

18 Novem
ber 17, 
2021 

Rafi Local 
Government 
Area of 
Niger State 

4 persons 
were 
kidnapped 

Bandits kidnapped 4 
persons in Tegina in Rafi 
Local Government Area of 
Niger State. 

 

https://www.premiumti
mesng.com/regional/no
rth-central/495878-
bandits-return-to-niger-
community-abduct-
four-demand-n150-
million-ransom.html 

19  
Januar
y 5 
2022 

Zunguru 
Niger State 

2 were 
killed while 
2  Chinese 
expatriates 
kidnapped 

Bandits killed two Niger 
State natives and abducted 
two Chinese expatriates 
working on a hydroelectric 
dam in Zunguru 

https://www.aa.com.tr/
en/africa/bandits-
kidnap-2-chinese-kill-
2-natives-in-
nigeria/2466434 

20 Januar
y 19, 
2022  
 

300 
communitie
s in  Niger 
State 

220 persons 
comprising 
civilians, 
security 
personnel, 
and local 
vigilantes, 
were killed. 

Governor Abubakar Sani 
Bello of Niger State said 
that in January of 2022, 
220 people - 165 civilians, 
25 security personnel, and 
30 local vigilantes - were 
killed in 50 cases of bandit 
attacks in the state. 

https://www.ripplesnig
eria.com/220-killed-in-
50-bandits-attacks-in-
niger-in-january-2022-
gov-bello/ 
 

21 Januar
y 23, 
2022 

Rafi Local 
Government 
Area of 
Niger State 

1 person 
was killed 
and 15 
persons 
were 
kidnapped 

Bandits killed one person 
and abducted 15 other 
villagers in Batagari 
village, Maikujeri district 
of Rafi Local Government 
Area of Niger State  

https://www.thisdaylive
.com/index.php/2022/0
1/23/again-bandits-
attack-niger-
community-kill-1-
abduct-15-villagers/ 

22 Feb 1 
2022 

 

Shiroro and 
Paikoro 
local 
government 
areas of 
Niger State. 

11 Joint 
Security 
Taskforce 
members 
were killed 

Over 100 bandits raided 
many communities in 
broad daylight and killed 
11 Joint Security Taskforce 
and injured several 
villagers. 

https://www.premiumti
mesng.com/news/headl
ines/509058-bandits-
kill-11-security-agents-
several-villagers-in-
niger-state-official.html 

23  Feb 27 
2022 

Mashegu, 
Lavun and 
Wushishi 

17 persons 
were killed 
and several 

Bandits attacked  and 
killed 17 people, 
kidnapped several others 

https://www.trtworld.c
om/africa/bandits-raid-
nigeria-s-niger-state-
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 Local 
Government 
areas  in 
Niger State 

others were 
kidnapped. 

and  rustled cows 
belonging to villagers in 
Mashegu, Lavun and 
Wushishi Local 
Government areas of the 
state.   

killing-and-abducting-
villagers-55136 
 

24 March 
15, 
2022 

Nasko 
village, 
Magama 
LGA of 
Niger State 

7 persons 
including a 
DPO were 
killed 

Bandits kill DPO and six 
others in Niger state 

 

https://lifestyle.ng/band
its-kill-dpo-and-six-
others-in-niger-state/ 
 

25 April 
8, 2022 

Shiroro 
Local 
Government 
Area of 
Niger State 

3 persons 
were killed 
while 
undisclosed 
others were 
kidnapped 

Bandits killed three people, 
and several others were 
injured in an attack in the 
Rumache-Madalla 
community in 
Bassa/Kukoki Ward, 
Shiroro Local Government 
Area of Niger State. Many 
others were abducted in the 
attack. 

https://punchng.com/ba
ndits-raid-niger-
community-kill-three-
abduct-others/ 
 

26 April 
17, 
2022 

Tafila 
village, near 
Gwada town 
in Shiroro 
Local 
government 
of Niger 
State 

4 persons 
were killed 

Bandits stormed the village 
on Motorcycles each 
carrying no fewer than two 
to three passengers and 
fully armed with AK47 
rifles. Four people 
reportedly killed and scores 
abducted. Among those 
killed were two women 
including two kids of 
which one of them was the 
child of one of the 
deceased women 

https://www.vanguardn
gr.com/2022/04/bloody
-easter-in-niger-as-
bandits-kill-four-
kidnap-scores-in-
gwada-community 

 

27 June 
25, 
2022 

Lapai local 
government 
area of 
Niger State. 

 

3 vigilante 
men were 
killed 

Bandits killed 3 vigilante 
men and injured  many 
others during an attack in 
Kpada community, Lapai 
Local Government area of 
Niger State. 

https://dailypost.ng/202
2/06/25/banditry-three-
vigilantes-dead-scores-
abducted-injured-in-
niger-community/ 

28 June 
30, 
2022 

Gurmana 
Ward of 
Shiroro 
Local 
Government 
Area of 

37 persons 
comprising 
military 
personnel,  
mobile 
policemen 

Bandits invaded a mining 
site on Wednesday 
29/6/2022 at Ajata-Aboki 
in Gurmana Ward of 
Shiroro Local Government 
Area of Niger State, killed 

https://www.premiumti
mesng.com/news/headl
ines/539985-scores-
including-37-security-
personnel-feared-
killed-as-bandits-
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Niger State and civilians 
were killed 
while  
4 Chinese 
Miners and 
others were 
kidnapped 

20 military personnel, 
seven mobile policemen 
and scores of civilians. 
They also kidnapped 4 
Chinese Miners and others 

attack-mining-site-in-
niger-state.html 

 

29 July 
22, 
2022 

Munya local 
government 
area of 
Niger state 

5 persons 
were killed 
while about 
50 people 
were 
kidnapped 

Bandits attacked and killed 
5 persons and kidnapped 
50 people on 21/7/22 in 
Kuchi community of 
Munya Local Government 
area of Niger state. . 

 

https://thewillnigeria.co
m/news/bandits-
invade-niger-
community-abduct-
scores/ 

https://dailypost.ng/202
2/07/22/terrorists-
abducted-50-in-niger-
community/ 

Source: Compiled by Author from Newspapers and News Media  
 
Data from the table 1 above shows that there have been increased and persistent bandits attacks, 
raids, abductions and killings in Niger State. The table indicated that from January 2020 to July 
2022, those bandits had carried out 29 attacks which resulted in raiding of villages, burning of 
houses, burning of 10 people alive, raping of several women, injuring scores of persons, 
kidnapping of over 304 persons and killing of 512 persons. The table also shows that most of the 
bandits’ attacks in Niger State were carried majorly in Shiroro, Rafi and Munya Local 
Government Areas. This confirmed the statement credited to the State Governor, Abubakar Sani 
Bello that some local government areas of the state such as Shiroro, Munya, Rafi, Mashegu, 
Mariga, Lavun and Paiko had constantly almost completely overrun by bandits (Ibrahim, 2021; 
Mosadomi, 2022; Amata, 2022). 
 
 
 

Question Three: Are there effects of banditry on socio-political and economic activities in 
Niger State?  

On what could be the effects of banditry in Niger state, all the respondents stated that they have 
directly and indirectly suffered severe attacks of bandits which has resulted in loss of lives, 
displacement of residents, payment of huge ransom to release their kidnapped family members, 
destruction of their houses, abandonment of farm lands due to constant raids by bandits, loss of 
means of livelihood, loss of farm produce and animals, truncation of their children education and 
so on (Field Report, 2022). Some of the excerpts of the interviewees are stated below: 
 

“We don’t longer have access to our farmlands due to the constant attacks by 
bandits. This usually happened during the time of cultivation. They usually come in 
groups, raid our farm lands and take away our farm produce. In the process, the rape 
our women and kidnapped and even killed our men who attempted to resist their 
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raid. In fact, the usually warn us not to come to our farmlands and whoever dares 
them will be either kidnapped or killed” (Field Report, 2022). 

 
“Kidnapping is a booming business for the bandits here. They keep coming here to 
kidnapping our people. Sometimes they raid the entire village, cart away our 
valuables and burn our houses. Due to incessant attacks and kidnapping of our 
people, most of the residents have fled this community. Most of our people have 
been displaced and now living in Internally Displaced Persons Camps” (Field 
Report, 2022).  

 
The above submission is supported by Mosadomi (2021), who argues that farmers are unable to 
fully engage in farming due to banditry in Niger State. Since 2019, most of the farmers in Niger 
state have been displaced and can no longer farm full-time. This has had a negative impact on 
food production and prices. Part of the crops harvested between 2019 and 2020 were stolen by 
these bandits and the rest were burnt. Consequently, food prices have increased in Niger state 
and throughout the country as a result of these recent developments (Mosadomi, 2021). 

The banditry attacks in Niger state have forced many residents to desert their genealogical homes 
and seek refuge in different Internally Displaced Persons (IDPs) camps found in six distinctive 
places over the three local government areas of the state (Mosadomi, 2021). Concurring to 
insights given in 2020, no less than 3600 people, including men, women and children, have been 
forced to relocate from their homes to camps at primary schools in Kuta and Zumba in Shiroro 
local government area and Bosso and Kagara in Bosso and Kagara local government areas of the 
state (Mosadomi, 2021). As the assault continues, the number of people in the camp continues to 
grow. There are a lot of IDPs camps in Kuta, the headquarters of Shiroro local government. The 
Camp in Kuta has the highest number of IDPs, with over 3,000 people. The Bosso primary 
school camp is accommodating over 2,500 people. The other IDPs camps in Zumba, Kagara, and 
Erena towns each have not less than 2,000 people living in them (Mosadomi, 2021). Also, 
between 2020 and 2021, 151380 people were displaced by bandits. Most of these people were 
peasant farmers. The displaced persons were registered in 13 different local government areas in 
the state, with Rafi council area near Zamfara State topping the list with 28,988 displaced 
persons (Maishanu, 2022; Umoru, 2022). In November 2019, an estimated 4,000 people were 
displaced within Shiroro Local Government Area in Niger State alone (The Guardian, 2019, 
November 26).  

A reporter, Asishana visited Munya, one of the most affected local government areas in Niger 
State, on 4 May 2021. She reported on the predicament of its inhabitants, who are under the 
control of bandits. According to Asishana, (2021) before the banditry attacks, Munya Local 
Government Area was one of the top producers of yam, corn and rice in the state and its markets 
had been profoundly patronized some time ago before the upsurge of banditry assaults.  
Presently, majority of the farmers no longer have farm produce to sell as the markets are no 
longer full like before. Minna, the state capital, is where others have to take their produce to sell 
(Asishana, 2021). A female farmer recalled that people used to come to their farms in the past to 
buy crops even before they were harvested, but it had become difficult to get a buyer as everyone 
cited insecurity as the reason they could not go to Munya anymore (Asishana, 2021). For 
instance the female farmer told Asishana (2021) the difficulty in selling her crops. She said that: 
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“She had to take her goods to Minna because people refused to come here because of 
the security situation. The sales of our goods have been affected by this. Sometimes 
getting transportation to Minna, the state capital is a problem because some of the 
vehicles will refuse to carry your goods or they will charge extravagant fees” 
(Asishana, 2021). 

Numerous families in the affected areas are presently insolvent as they have had to sell their farm 
produce, lands, and other forms of property to pay for their abducted loved ones (Asishana, 
2021). The frequency of kidnapping incidents in this area has caused people to stop asking when 
the next one will occur, and instead focus on who would be the victim. It has been reported that 
the residents have now made concerted efforts of donating money to anyone whose family 
member is abducted. According to the youth leader as captured by Asishana, (2021) said:  

“If they kidnap anyone, we contribute money for those that are kidnapped to 
enable their families pay for their ransoms and secure the release. If I don’t do it, 
when it is my turn, no one will join hands to help me. I must help others so that 
when it is my turn, they will help me. The bandits don’t usually demand for small 
amount of money for ransom. You don’t usually hear about small amounts but 
large ones between N1 and N5 million naira. Just one family cannot pay it. A lot 
of people don’t have any farm produce anymore because they sold them to raise 
ransoms” (Asishana, 2021). 

 

 Another woman recounted how she was forced to sell everything she owned to pay for her 
daughter and son's release after they were kidnapped by bandits that have been holding large part 
of Niger State hostage  (Asishana, 2021). According to her as captured by Asishana, (2021):   

“They have finished me, as I am now. I have sold all my farm produce and I have 
loans to pay because I had to borrow money to pay the ransom for my children 
abducted by bandits. Now I have absolutely nothing left. My son was kidnapped 
when he was returning from school, and we were asked to pay N1 million to 
rescue him. What can I do? I had to pay because if I didn’t, they would kill him. I 
sold my farm produce, added my salary to the proceeds and also obtain a loan to 
raise the sum demanded as ransom. My daughter was also kidnapped. But that 
happened before they kidnapped my son. We also had to pay a ransom to rescue 
her. Right now, I don’t have anything left. It has not been easy for us in Munya” 
(Asishana, 2021). 

 
Again, according to the report as captured by Asishana (2021) the Vice-Chairman of 
Munya Local Government Area was not excepted from the torment of banditry in Niger 
State. According to him: 

“Two months ago, I lost my younger brother to bandits. My younger brother was a 
member of the local vigilantes in Kachu village and was killed during an ambush. 
Because of persistent attacks by bandits, people in the communities are currently 
running away from their homes and they are either entering Sarkin Pawa, Gwada and 
Kuta or running to Minna, Niger State capital, for safety” (Asishana, 2021). 
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In concurrence of the effects of banditry as adduced by the respondents and reports, Umoru 
(2022) asserted that attacks by bandits across communities in Niger state has resulted in killings, 
abductions, homelessness and displacement of many of residents in the rural areas of the state. 
Despite repeated assurances from the government, attacks by bandits have continued in Niger 
State (Umoru, 2022). Similarly, Usman & Singh (2021) stressed that banditry has led to deaths, 
displacements and the disruption of both individual livelihood and the broader economy of most 
affected areas and localities in Niger state. 

Apart from fatalities recorded, the increase in banditry within communities is having a negative 
impact on social safety, discouraging investment, and exacerbating socio-economic problems for 
individuals and communities. This has a particularly damaging effect on national security which 
has to do with the security of lives and property of the citizens as well as the guarantee of 
citizen’s welfare through the provision of the basic needs of lives (Ojah 2019; Osewa, 2022). 
The persistent attack by bandits is causing a spill over effects on other neighbouring communities 
and local government areas of Niger State and hindering inter-communal and inter-state trade 
(Ojah 2019). There have been a lot of banditry attacks in the Munya Local Government Area, 
and the area has become a terror zone for everyone to avoid. The bandits often attack villages, 
targeting people with reckless abandon and often leaving them injured or dead. The situation has 
caused significant disruptions to socio-economic activities in the local government, as farmers 
are afraid to go to their farms for fear of being attacked. Vendors who used to go to local 
government to buy agricultural products are no longer showing up, causing local government 
revenue generation to drop drastically (Asishana, 2021). 
 

Large-scale farming and animal husbandry have been acknowledged to be the main economic 
activities in the north with trading as an alternative source of income (Council on Foreign 
Relations, 2020).  Most farmers cultivate rice and yam in Niger state. Targeted attacks on 
farmers throughout the year have made cultivation and harvest impossible (Council on Foreign 
Relations, 2020). Bandits have ordered farmers to stay away from their farms and those who 
ignored the order have been kidnapped. Thus, farmers have been kidnapped for ransom, while 
bandits in Shiroro Local Government Area of Niger state have demanded payments of up to 
$1,100 before farmers can access their farmlands (Muhammed, 2020). Cattle rustling have had a 
negative effect on animal husbandry in these areas. Food insecurity is a major problem for 
displaced and non-displaced populations because they are no longer able to produce their own 
food. This is because violence and displacement have left these communities without their usual 
sources of food (Anka, 2017). 

Generally, the effect of banditry particularly in Niger state and Nigeria in general is wide-
ranging. Banditry has worsen the security crisis in Nigeria, it has amplified the rate of forced 
relocation, looting and burning of houses, displacement, humanitarian crises, health challenges, 
food insecurity, cattle rustling, destruction of property and death. For example, between 2018 
and 2020, an estimated 4,900 people were killed in bandit attacks, while 309,000 internally 
displaced persons and 60,000 refugees were recorded (ACAPS, 2020; Akinyetun, 2022). 
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Question Four: How can the scourge of banditry be tackled in Niger State? 

On what can be done to address the scourge of banditry in Niger State, one of the respondents 
queried the essence of border security. According to him: 

“Most of these bandits terrorizing villages and communities are foreign fulanis that 
came from neighbouring countries especially from Niger Republic. To end banditry, 
the security agents manning the borders should stop them from entering the country. 
The security agents at the borders should sincerely put an end to the elicit movement 
of foreign bandits across the borders into Nigeria. They have to be seriously 
checkmated” (Field Report, 2022). 

Another respondent who is a security agent lamented that they were overstretched in securing the 
communities affected by banditry in Niger state. An excerpt from him: 

 “We don’t have adequate personnel here to confront these bandits that usually 
unleash attacks in bands of hundred or thereabout and most of them carries 
sophisticated weapons. To arrest the situation here, more personnel should be 
deployed. Apart from deployment of more security personnel, we need superior 
weapons to repel bandit attacks. More so, our welfare has to be properly taken care 
of to boost our morale in this battle” (Field Report, 2022).  

 
In all, the respondents suggested different measures to curb banditry such as the security system 
need to be revived and the personnel should be adequately deployed to the interior villages and 
forest reserves that serves as hideouts for bandits; government should drastically tackle the twin 
challenge of unemployment and poverty which breeds crime and have contributed to the rising 
wave of banditry; government should checkmate the influx of arms and foreign bandits into the 
country and government should put a stop to illegal mining activities (Field Report, 2022). 
 
 In line from above measures, Hamza (2021) averred that the level of banditry in Niger State is 
complex and multifaceted trend that call for a multi-dimensional process to curb. He emphasized 
that the challenges of banditry and general insecurity need to be tackled from the root causes. In 
same vein, Muhammad (2021) lamented that the government's current strategy of fighting 
banditry in the northern region of Nigeria will be difficult to resolve if the government does not 
consider the various factors involved in the conflict. To him, the volatile population growth and 
climate change in Nigeria are contributing to economic apprehension and fueling lack of control, 
especially in communities bordering Niger Republic (Mohammed, 2021). Furthermore, border 
crossing between herder tribes is unrestricted, which can lead to problems. Anyone in the Niger 
Republic can come to Nigeria and commit any crime, without fear of retribution in their home 
country (Mohammed, 2021). Moreover, corruption is a big drawback in border security as some 
security agencies collect bribes from Nigeriens and grant them access to the country without a 
proper investigation (Mohammed, 2021). 
 
To Freilich & Newman (2017) and  Akinyetun (2022) curbing or  reduce banditry in Nigeria 
requires an increased anti-crime efforts, which include making the target more difficult to exploit 
by encouraging community policing, managing access to facilities through controlling 
transhumance activities, deflecting offenders by reducing the porousness of borders, and 
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punishing illicit arms dealers. Other measures to curb banditry as suggested by Akinyetun  
(2022)  include: 

- Increased government presence in vast under-governed spaces; assisting natural 
surveillance through improved security; and reducing anonymity through identifying 
offenders and sponsors of banditry.  

- Strengthening of formal surveillance through the deployment of forest guards and the use 
of drones to monitor activities in forests. 

- Discouraging illicit gold mining; converting the vast forests for government use; 
identifying property, for example, by branding cattle to reduce cattle rustling; disrupting 
markets by monitoring illicit trade hotspots; and denying benefits by desisting from 
paying ransoms to bandits for the release of kidnapping victims. 

- Enact policies and programs that reduce poverty, marginalisation and unemployment;  
- The control of violent attacks and management of disputes, particularly between herders 

and farmers; arresting and prosecuting offenders; and responding swiftly to distress calls. 
- Granting licenses for mining activities; appeal to individuals’ conscience through 

messages such as ‘crime does not pay’; and discourage drug abuse among youths. 
- Reform the security apparatus with an emphasis on increasing the size, funding, training, 

intelligence, support, and communication equipment of security forces; 
- Reduce or prevent the situational actions that motivate crime (banditry) and encourage 

the adoption of a situation-based prevention strategy;  
- Establish the presence of government and make use of effective leadership in poorly 

governed spaces in the country (Akinyetun, 2022). 

5. Conclusion and Recommendations  
 

The study set out to investigate the political and socioeconomic dimensions to the effect of rising 
banditry in Niger state with a view of proffering sustainable remedy to the scourge of banditry in 
Niger state in particular and Nigeria in general. Most of the responses generated from key 
persons interviews are in concurrence with the views expressed by scholars from the secondary 
data on the drivers of rising banditry in Niger state, the effects of banditry and ways of tackling 
banditry in Niger state. It is obvious that the scourge of banditry have expanded into 
transnational crime. Hence, a holistic national and international solution is needed to put an end 
to it. Therefore, there should be political will and concerted efforts among the governments of 
Nigeria (federal, state and local governments) to put an end to banditry in Nigeria. Also, the 
federal government should collaborate with the governments of the neighbouring countries to 
ensure that foreign bandits are curtailed from infiltrating the country.  

Based on the findings, the study therefore recommended the following measures to curb banditry 
in Niger State and Nigeria in general 

1. The ungoverned spaces and forests where the bandits operate need to be combed.  The 
Federal Government should increase, maintain and sustain military operations in the 
affected localities in Niger State to comb the forests from inhabiting bandits. 

2. Nigeria’s security system needs to be totally overhauled.  There should be collaboration 
and synergy among the agencies and they need to imbibe with modern policing methods.   

INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES-III

September 23-25, 2022 595 Ankara Turkey



 

3. There is the need to revive community policing. Community police should be establish, 
trained and equipped with security tools to enable them secure their various communities 
against banditry.  

4. Borders are very important to national security. Therefore, Nigerian porous borders 
should be blocked to prevent the influx of foreign criminal elements and migration of 
foreign bandits into the country. 

5. To secure the borders effectively, the security agencies manning the borders should be 
strengthened and technologies such as closed circuit cameras, drones and other 
technologies should be deployed at the borders to enhance maximum security. With these 
efforts, banditry will reduce drastically. 

6. Government at all level should aggressively tackle the endemic poverty and high rate of 
youth unemployment in the country. 

7. There is a correlation between insecurity and jobless among the (youths) young persons, 
therefore the government should design programmes to eliminate poverty and create jobs. 

8. More security personnel should be deployed to rural communities that are mostly affected 
by the activity of bandits in order to enforce law and order and reduce the scourge of 
banditry in the rural areas of Niger State. 
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ABSTRACT 

The Bina Bersama Plantation Producers Cooperative in collaboration with PT Lanang Agro 
Bersatu (LAB) has never reported taxes since 2018, this is based on the results of the 
Extraordinary Members' Meeting (RALB) on 28 June 2022. This study uses the literature 
review method by searching for literature sources from articles that are in accordance with the 
topic and research focus of the Bina Bersama Cooperative which has not reported taxes since 
2018. When taking care of administrative completeness, the names that are said to be the 
person in charge of Cooperatives such as Sadardi in 2020 to 2022 is not registered with the 
Ministry of Cooperatives and the Directorate General of Taxes at the Ministry of Finance of 
the Republic of Indonesia. Sardadi declared himself to be the management of the Bina 
Bersama Cooperative but was not registered as the person in charge of taxes. And not 
completing the cooperative's obligations related to taxation. This creates problems for the 
Bina Bersama Cooperative. It even harms many people, especially all members, because they 
think that Sadardi has been carrying out the obligations of the Bina Bersama cooperative. 
because of many problems so that cooperative members do RALB. Then Muhaimin was 
elected as the new chairman who then took care of administrative completeness. So it has 
been registered with the Directorate General of General Legal Administration, Ministry of 
Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.After knowing the legal issues and the 
legality of the Producer Cooperative Bina Bersama Plantation. So PT LAB is no longer 
associated with the management of the old cooperative but with the new management. This 
study aims to explain about the Bina Bersama Cooperative which has not reported taxes since 
2018. The findings of the literature review in this study. 

Keywords: cooperatives, tax reporting. 
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INTRODUCTION 

 

Taxes are one of the sources of financing for national development in the context of 

improving people's welfare. Taxes according to law number 16 of 2009 can be interpreted as 

mandatory contributions to the state owed by individuals or entities that are coercive 

according to law, without receiving direct compensation and are used for the needs of the 

state for the greatest prosperity of the people. Tax contributions in supporting national 

financing, implementation and development require support in the form of taxpayer 

compliance in carrying out tax activities. Compliance with paying taxes comes from the 

understanding that people have enjoyed and utilized public goods and services more in their 

daily lives, then continued with the understanding that these facilities and infrastructure are 

maintained and developed for present and future life (Rahayu, 2017). 

A tax report is a form that must be reported to report personal or company income 

which is usually done annually to the Directorate of Taxes (DGT). Annual tax reports must be 

submitted annually by Indonesian taxpayers. The self-assessment system adopted in the 

Indonesian tax system makes taxpayer compliance an important aspect. Minister of Finance 

Regulation No. 192/PMK. 03/2007 article 1 describes the criteria for compliant taxpayers 

who must meet the following requirements: 

a. Timely in submitting Notification Letter 

b. Have no tax arrears for all types of taxes 

c. Financial statements are audited by public accountants or government financial          

supervisory bodies                  

d. Never punished for committing a crime in the field of taxation based on a decision 

a court that has permanent legal force for a period of 5 years (five) last years 

(Susanti, 2017).  

Each taxpayer is fully responsible for the obligation to pay taxes, report taxes and notify 

the tax owed to the government. Before making tax payments, the taxpayer must first notify 

the tax payable to the tax authorities through the Tax Payment Letter (SSP). After paying 

taxes through the Tax Payment Letter (SSP) to the bank or post office, the Taxpayer reports 

how much tax was paid or withheld through the Tax Return (SPT) (Qalbi et al., 2020). The 

purpose of this study is to explain about the need to report taxpayers and to overcome the 
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problem of joint development Bina Bersama cooperatives that have not reported taxes since 

2018. 

 

RESULT AND DISCUSSION 

The Importance Of Awareness And Responsibility Of Taxpayers 

 

Based on the topic related to the issue of the Bina Bersama Cooperative not reporting 

taxes since 2018, this is because Sadardi as the chairman of the cooperative is not fully 

responsible for his role in managing the cooperative, namely tax reporting. Whereas taxpayer 

compliance is possible to be one of the variables that play a major role in determining tax 

revenue. Compliance is important because non-compliance at the same time will lead to tax 

avoidance efforts, which results in reduced tax funds being deposited into the state treasury 

(APBN). Taxpayer compliance is influenced by the condition of the tax administration 

system. Improvements in tax administration itself are expected to encourage taxpayer 

satisfaction and compliance (Ferdiana & Laksmi, 2018).  

As a leader, in addition to having a role to lead an organization, he must also have a 

high sense of responsibility. Regarding the issue of the Bina Bersama Cooperative which has 

not reported taxes since 2018, it creates problems for the Bina Bersama Cooperative and is 

detrimental to its members. However, not a few in Indonesia, there are still many taxpayers 

who are reluctant to report taxes, besides that taxpayers often submit tax reports close to the 

specified time limit. So that this problem does not recur, the Directorate General of Taxes 

strives to provide excellent service to taxpayers and innovate in its services. One of the 

innovations carried out is the strengthening of taxation data and information systems to be 

more up to date and integrated, through e-filing. 

E-filing is a service for filling out and submitting Taxpayer Tax Returns which is 

carried out electronically through a real time online system to the Directorate General of 

Taxes via the internet on the website of the Directorate General of Taxes. With the 

implementation of the e-filing system, it is expected to provide convenience for taxpayers in 

compiling and submitting SPT because it can be sent anytime and anywhere so as to minimize 

the cost and time used by taxpayers. submissions can also overcome some of the problems 

faced by DGT. These problems include a large administrative burden for DGT in receiving, 

processing, and reporting tax returns throughout the year (Serai & Pura, 2021). 
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CONCLUSION 

This study concludes that taxpayer awareness needs to be increased so that mistakes do not 

occur as in the case of the Bina Bersama cooperative with joint development which has not 

reported taxes since 2018. This trend is caused by low public awareness and lack of public 

knowledge and understanding. of tax regulations. Because tax contributions, to support 

financing, implementation and national development, support is required in the form of tax 

obligations during the implementation of tax activities. The public's willingness to pay taxes 

is suspected as one of the factors that can affect taxpayer reporting compliance. Before 

making tax payments, taxpayers must first notify the tax payable to the tax authorities through 

a Tax Deposit Letter (SSP). After paying taxes through the Tax Deposit Letter (SSP) to the 

bank or post office, the Taxpayer reports how much tax was paid or withheld through the Tax 

Return (SPT). So that this problem does not happen again, the Directorate General of Taxes 

tries to provide excellent service to taxpayers and innovate in its services. One of the practical 

innovations is the strengthening of taxation data and information systems to be more up-to-

date and integrated through electronic delivery. E-filing is done electronically through a real 

time online system to the Directorate General of Taxes via the internet on the website of the 

Directorate General of Taxes. The electronic filing system aims to provide convenience for 

taxpayers in preparing and submitting SPT because it can be submitted anytime, anywhere by 

minimizing costs and time. 
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ÖZET 

Bu çalışmada nötrosofik beşli küme ve nötrosofik beşli sayılar tanımlandı ve temel özellikleri 
verildi. Nötrosofik dörtlü kümelerden ve dört bölümlü nötrosofik kümelerin bir genelleştirilmiş 
hali olan bu yeni küme hem nötrosofik dörtlü kümelerin hem de dört bölümlü nötrosofik 
kümelerin özellikleri sağlamaktadır. Böylece hem nötrosofik dörtlü kümelere hem de dört 
bölümlü nötrosofik kümelere yeni bir yapı elde etmiş olduk. Ayrıca, bu çalışmada küme değerli 
nötrosofik beşli küme ve küme değerli nötrosofik beşli sayılar tanımlandı ve temel özellikleri 
verildi. Bu yapı elde edilirken, nötrosofik beşli küme ve nötrosofik beşli sayılardaki reel sayılar 
yerine kümeler alındı. Böylece küme değerli nötrosofik dörtlü kümelerin yeni bir 
genelleştirilmiş hali elde edildi. Araştırmacılar bu çalışmadan faydalanarak ve bu çalışmayı 
geliştirerek nötrosofik beşli küme ve küme değerli nötrosofik beşli kümeleri karar verme 
uygulamalarında kullanabilirler. 

Anahtar Kelimeler: Nötrosofik teori, Nötrosofik dörtlü teori, Dört bölümlü nötrosofik küme, 
nötrosofik beşli küme, küme değerli nötrosofik beşli küme 



ABSTRACT 

In this study, neutrosophic quintuple sets and neutrosophic quintuple numbers were defined 
and their basic properties were given. This new set, a generalization of neutrosophic 
quadruple sets and quadripartitioned neutrosophic sets, provides features of both neutrosophic 
quadruple sets and neutrosophic quadripartitioned neutrosophic sets. Thus, we have obtained 
a new structure for both the neutrosophic quintuple sets and the quadripartitioned 
neutrosophic sets. In addition, in this study, set valued neutrosophic quintuple sets and set 
valued neutrosophic quintuple numbers were defined and their basic properties were given. In 
obtaining this structure, sets were taken instead of the real numbers in the neutrosophic 
quintuple and neutrosophic quintuple numbers. Thus, a new generalization of set valued 
neutrosophic quintuple sets was obtained. By benefiting from and improving this work, 
researchers can use neutrosophic quintuple sets and set valued neutrosophic quintuple sets in 
decision-making applications. 

Keywords: Neutrosophic Theory, Neutrosophic Quadruple Theory, Quadripartitioned 
neutrosophic set, neutrosophic quintuple set, set valued neutrosophic quintuple set 

GİRİŞ 

Nötrosofik mantık ve nötrosofik küme kavramından meydana gelen nötrosofik teori [1] 
Florentin Smarandache tarafından 1998 yılında tanımlandı. Nötrosofik küme teorisindeki her 
bir eleman üyelik fonksiyonu T, belirsizlik fonksiyonu I ve üye olmama fonksiyonu F 
tarafından oluşmaktadır. Bu fonksiyonlar birbirinden bağımsız olarak tanımlanır. Diğer bir 
ifadeyle, nötrosofik mantıkta tüm olası durumlar incelenmektedir. Bundan dolayı nötrosofik 
küme teorisi hemen hemen bütün bilim dallarında ve hemen bütün karar verme yöntemlerinde 
kullanılmıştır.   

Smarandache, 2015'te nötrosofik dörtlü küme ve sayıları [2] elde etti. Nötrosofik dörtlü küme, 
nötrosofik kümelerde olduğu gibi T, I ve F bileşenlerine sahipken; nötrosofik kümelerin 
aksine, bilinen kısma ve bilinmeyen kısma sahiptir. Bu nedenle, nötrosofik dörtlü kümeler, 
nötrosofik kümelerin bir genellemesidir. Bu nedenle nötrosofik dörtlü kümeler cebirsel ve 
uygulama alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Son zamanlarda Şahin ve Kargın küme 
değerli nötrosofik dörtlü sayıları tanımladı [3]. 

Chatterjee ve ark. 2016 yılında dört parçalı [4] nötrosofik kümeleri ilk kez tanımladı. Dört 
bölümlü nötrosofik kümelerde nötrosofik kümelerden farklı olarak belirsizlik fonksiyonu I 
yerine C ve U fonksiyonları yer almaktadır. Böylece belirsizlik durumunu çelişki ve 
bilinmezlik olarak ikiye ayırmış ve daha kullanışlı bir tanım elde edilmiştir. Bu sebeple 
özellikle uygulamam alanında geniş bir kullanım alanına sahiptir. 
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Bu çalışmanın Ön Bilgiler Bölümünde, çalışmada kullanılacak temel tanı ve özelliklere yer 
verildi. Araştırma ve Bulgular Bölümünde nötrosofik beşli küme ve nötrosofik beşli sayılar 
tanımlandı ve temel özellikleri verildi. Nötrosofik dörtlü kümelerin ve dört parçalı nötrosofik 
kümelerin bir genelleştirilmiş hali olan bu yeni küme hem nötrosofik dörtlü kümelerin hem de 
dört parçalı nötrosofik kümelerin özelliklerini sağlamaktadır. Böylece hem nötrosofik dörtlü 
kümeler için hem de dört parçalı nötrosofik kümeler için yeni bir yapı elde etmiş olduk. 
Ayrıca, bu çalışmada küme değerli nötrosofik beşli küme ve küme değerli nötrosofik beşli 
sayılar tanımlandı ve temel özellikleri verildi. Bu yapı elde edilirken, nötrosofik dörtlü küme 
ve nötrosofik dörtlü sayılardaki reel sayılar yerine kümeler alındı. Sonuç Bölümünde ise 
çalışmada elde edilen sonuçlar ve gelecek çalışmalar için öneriler verildi. 

ÖN BİLGİLER 

Tanım 2.1: [5] X bir evrensel küme olsun. ∀x ∈ X,  

0 ≤ T (x) + I (x) + F (x) ≤ 3 

olmak üzere, 

T : X → [0,1] , I : X → [0,1]  ve F : X → [0,1] 

 fonksiyonları ile X üzerinde bir A tek değerli nötrosofik küme; 

A = {〈x, T (x), I (x), F (x)〉: x ∈ X} 

şeklinde tanımlanır. Burada  T (x), I (x), F (x) sırasıyla x ∈ X’in doğruluk, kararsızlık ve 
yanlışlık derecesidir 

Tanım 2.2: [4] X bir evrensel küme olsun. ∀x ∈ X,  

olmak üzere, 

T : X → [0,1] , U : X → [0,1], C : X → [0,1] ve F : X → [0,1] 

 fonksiyonları ile X üzerinde bir dört parçalı nötrosofik küme; 

P = {〈x, T (x), U (x), C (x), F (x)〉: x ∈ X} 

şeklinde tanımlanır. Burada  T (x), U (x), C (x), F (x) sırasıyla x ∈ X’in doğruluk, 
bilinmezlik, çelişki ve yanlışlık derecesidir. 

Tanım 2.2 den anlaşılacağı üzere dört parçalı nötrosofik küme, nötrosofik kümelerin genel bir 
halidir. 
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Tanım 2.3: [2] Bir nötrosofik dörtlü sayı 

(a , a T, a I, a F) 

şeklinde gösterilir. Burada; T, I ve F bileşenleri nötrosofik mantıktaki doğruluk, belirsizlik ve 
yanlışlık fonksiyonlarıdır. Bunun yanı sıra a , a , a , a ∈ ℝ veya a , a , a , a  ∈ ℂ.  

Ayrıca, bir nötrosofik dörtlü küme 

NDK = {(a , a T, a I, a F): a , a , a , a ∈ ℝ veya a , a , a , a  ∈ ℂ} 

şeklinde gösterilir. Burada, (a , a T, a I, a F); bir sayıyı, fikri, objeyi vb. temsil eder. “a ” 
bilinen kısım ve (a T, a I, a F) ise bilinmeyen kısım olarak adlandırılır.  

Bundan dolayı nötrosofik dörtlü kümeler nötrosofik kümelerden daha genel bir yapıya 
sahiptir. 

Tanım 2.4: [2] a = (a , a T, a I, a F) ve b = (b , b T, b I, b F) iki nötrosofik dörtlü sayı 
olsun. +, –, *, # işlemleri aşağıdaki gibi tanımlanır.  

i) a + b = (a  +b , (a +b )T, (a +b )I, (a +b )F)

ii) a - b = (a  - b , (a  - b )T, (a  - b )I, (a  - b )F)

iii) T < I < F olmak üzere

a*b = (a , a T, a I, a F) * (b , b T, b I, b F) = (a b , (a b  + a b  + a b )T,
(a b  + a b  + a b  + a b  + a b )I, (a b  + a b  + a b  + a b  + a b  + a b  + 
a b )F) 

iv) T > I > F olmak üzere

a#b = (a , a T, a I, a F) # (b , b T, b I, b F) = (a b , (a b  + a b  + a b  + a b  + 
a b  + a b  + a b )T, (a b  + a b  + a b  + a b )I, (a b  +  a b  + a b )F) 

Tanım 2.5: [3] N bir küme ve P(N), N kümesinin kuvvet kümesi olsun. Bir küme değerli 
nötrosofik dörtlü sayı

(A , A T, A I, A F) 

 şeklinde gösterilir. 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES-III

September 23-25, 2022 608 Ankara Turkey



 Burada; T, I ve F bileşenleri nötrosofik mantıktaki doğruluk, belirsizlik ve yanlışlık 
fonksiyonlarıdır. Bunun yanı sıra A , A , A , A  ∈ P(N).  

Ayrıca, bir küme değerli nötrosofik dörtlü küme 

KDNK = {(A , A T, A I, A F): A , A , A , A  ∈ P(N)} 

şeklinde gösterilir. 

Burada, A  bilinen kısım ve (A T, A I, A F) bilinmeyen kısım olarak adlandırılır. 

Tanım 2.6:  [3] A = (A , A T, A I, A F) ve B = (B , B T, B I, B F) iki küme değerli 
nötrosofik dörtlü sayı olsun. ∪, ∩, \, A , * ve  # işlemleri aşağıdaki gibi tanımlanır. 

i) A ∪ B = (A  ∪ B , (A ∪ B )T, (A ∪ B )I, (A ∪ B )F)

ii) A ∩ B = (A  ∩ B , (A ∩ B )T, (A ∩ B )I, (A ∩ B )F)

iii) A \ B = (A  \  B , (A  \  B )T, (A  \  B )I, (A  \  B )F)

iv) A  = (A , A T, A I, A F)

v) T < I < F olmak üzere

A*B = (A , A T, A I, A F) * (B , B T, B I, B F) = (A ∩ B , ((A ∩ B ) ∪ (A ∩ B ) ∪ 
(A ∩ B ))T,       ((A ∩ B ) ∪ (A ∩ B ) ∪ (A ∩ B ) ∪ (A ∩ B ) ∪ (A ∩ B ))I, ((A ∩
B ) ∪ (A ∩ B ) ∪ ( A ∩ B ) ∪ (A ∩ B ) ∪ (A ∩ B ) ∪ (A ∩ B ) ∪ (A ∩ B ))F) 

vi) T > I > F olmak üzere

A # B = (A , A T, A I, A F) # (B , B T, B I, B F) = (A ∩ B , ((A ∩ B ) ∪ (A ∩ B ) ∪ 
(A ∩ B )  ∪ (A ∩ B )  ∪ (A ∩ B ) ∪ (A ∩ B )  ∪ (A ∩ B ))T, ((A ∩ B ) ∪ (A ∩ B ) 
∪ (A ∩ B ) ∪ (A ∩ B ))I, ((A ∩ B ) ∪ (A ∩ B ) ∪ (A ∩ B ))F) 

 ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

1. Nötrosofik Beşli Kümeler

Tanım 3.1: Bir nötrosofik beşli sayı, 

(b , b T, b U, b C, b F) 
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şeklinde gösterilir. Burada; T, U, C ve F bileşenleri dört parçalı nötrosofik mantıktaki 
doğruluk, bilinmezlik, çelişki ve yanlışlık fonksiyonlarıdır. Bunun yanı sıra b , b , b , 
b , b ∈ ℝ veya b , b , b , b , b  ∈ ℂ.  

Ayrıca, bir nötrosofik beşli küme 

NBK = {(b , b T, b U, b C, b F):b , b , b , b , b ∈ ℝ veya b , b , b , b , b  ∈ ℂ} 

şeklinde gösterilir. Burada, (b , b T, b U, b C, b F); bir sayıyı, fikri, objeyi vb. temsil eder. 
“b ” bilinen kısım ve (b T, b U, b C, b F) ise bilinmeyen kısım olarak adlandırılır.  

Sonuç 3.2: Bir nötrosofik beşli küme nötrosofik dörtlü küme ve dört parçalı nötrosofik küme 
özelliklerinden meydana gelmektedir ve bu yapıların özelliklerini beraber barındıran yeni bir 
yapıdır.  

Tanım 3.3: b  = (b , b T, b U, b C, b F) ve b  = (b , b T, b U, b C, b F) iki 
nötrosofik beşli sayı olsun. +, –, ∗ , ∗ , # , #  işlemleri aşağıdaki gibi tanımlanır.  

i) b  + b  = (b  + b , (b +b )T, (b +b )U, (b + b )C, (b + b )F)

ii) b  - b  = (b  - b , (b  - b )T, (b - b )U, (b - b )C, (b - b )F)

iii) T < U < C < F olmak üzere

b ∗ b  = (b b , (b b  + b b  + b b )T, (b b  + b b  + b b  + b b  + 
b b )U, (b b  + b b  + b b  + b b  + b b + b b  + b b )C, (b b  
+ b b  + b b  + b b  + b b  + b b  + b b +  b b  + b b )F) 

iv) T < C < U < F olmak üzere

b ∗ b  = (b b , (b b  + b b  + b b )T, (b b  + b b  + b b  + b b  + 
b b  + b b + b b )U, (b b  + b b   + b b  + b b  + b b )C, (b b  
+ b b  + b b  + b b  + b b  + b b  + b b +  b b  + b b )F) 

v) T > U > C > F olmak üzere

b # b  = (b b , (b b  + b b  + b b  + b b  + b b + b b  + b b  + 
b b + b b )T, (b b  + b b  + b b  + b b + b b + b b + b b )U, 
(b b  + b b  + b b  + b b +b b )C, (b b  +  b b  + b b )F) 

vi) T > C > U > F olmak üzere
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b # b  = (b b , (b b  + b b  + b b  + b b  + b b + b b  + b b  + 
b b + b b )T, (b b  + b b  + b b  + b b + b b )U, (b b  + b b  + 
b b  + b b + b b  + b b +b b )C, (b b  +  b b  + b b )F) 

Örnek 3.4: b  = (1, 2T, 3U, 4C, 5F) ve b  = (5, 4T, 3U, 2C, 1F) iki nötrosofik beşli sayı 
olsun.  

i) b  + b  = (6, 6T, 6U, 6C, 6F)

ii) b  - b  = (−4, −2T, 0I, 2C, 4F)

iii) T < U < C < F olmak üzere

b ∗ b  = (5, 22T, 45U, 68C, 85F) 

iv) T < C < U < F olmak üzere

b ∗ b  = (5, 22T, 57U, 50C, 85F) 

v) T > U > C > F olmak üzere

b # b  = (5, 82T, 63U, 44C, 7F) 

vi) T > C > U > F olmak üzere

b # b  = (5, 82T, 45U, 62C, 7F) 

Özellik 3.5: b  = (b , b T, b U, b C, b F), b  = (b , b T, b U, b C, b F) ve
b  = (b , b T, b U, b C, b F) üç nötrosofik beşli sayı olsun. 

i)  +  =  + , (  + ) +  =  + (  + )

ii)  ∗   =  ∗  , (  ∗  ) ∗   =  ∗  (  ∗  )

 ∗   =  ∗  , (  ∗  ) ∗   =  ∗  (  ∗  )

iii)  #   =  #  , (  #  ) #   =  #  (  #  )

 #   =  #  , (  #  ) #   =  #  (  #  )
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2. Küme değerli Nötrosofik Beşli Kümeler

Tanım 3.6: N bir küme ve P(N), N kümesinin kuvvet kümesi olsun. Bir küme değerli 
nötrosofik beşli sayı

( , T, U, C, F) 

şeklinde gösterilir. Burada; T, U, C ve F bileşenleri dört parçalı nötrosofik mantıktaki 
doğruluk, bilinmezlik, çelişki ve yanlışlık fonksiyonlarıdır. Bunun yanı sıra , , , 

, ∈ ( ). Ayrıca, bir küme değerli nötrosofik beşli küme 

KNBK = {( , T, U, C, F): , , , , ∈ ( )} 

şeklinde gösterilir. Burada, ( , T, U, C, F); bir sayıyı, fikri, objeyi, topluluğu vb. 
temsil eder. “ ” bilinen kısım ve ( T, U, C, F) ise bilinmeyen kısım olarak 
adlandırılır.  

Sonuç 3.7: Bir küme değerli nötrosofik beşli küme, küme değerli nötrosofik dörtlü küme ve 
dört parçalı nötrosofik küme özelliklerinden meydana gelmektedir ve bu yapıların 
özelliklerini beraber barındıran yeni bir yapıdır. 

Tanım 3.8:  = ( , T, U, C, F) ve  = ( , T, U, C, F) iki 
küme değerli nötrosofik beşli sayı olsun. ∪, ∩, \, , ∗ , ∗ , # , #  işlemleri aşağıdaki gibi 
tanımlanır.  

i)  ∪  = (  ∪ , ( ∪ )T, ( ∪ )U, ( ∪ )C, ( ∪ )F)

ii)  ∩  = ( ∩ , ( ∩ )T, (  ∩ )U, (  ∩ )C, (  ∩ )F)

iii)  \  = ( \ , ( \ )T, (  \ )U, (  \ )C, (  \ )F)

iv)  = ( , T, U, C, F)

v) T < U < C < F olmak üzere

∗  = ( ∩ , (( ∩ ) ∪ ( ∩ ) ∪ ( ∩ ))T, (( ∩ ) ∪ 
( ∩ ) ∪ ( ∩ ) ∪ ( ∩ ) ∪ ( ∩ ))U, (( ∩ ) ∪ ( ∩ ) 
∪ ( ∩ ) ∪ ( ∩ ) ∪ ( ∩ )  ∪ ( ∩ ) ∪ ( ∩ ))C, (( ∩

) ∪ ( ∩ ) ∪ ( ∩ ) ∪ ( ∩ ) ∪ ( ∩ ) ∪ ( ∩ ) ∪ 
( ∩ ) ∪ ( ∩ ) ∪ ( ∩ ))F) 

vi) T < C < U < F olmak üzere
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∗  = ( ∩ , (( ∩ ) ∪ ( ∩ ) ∪ ( ∩ ))T, (( ∩ ) ∪ 
( ∩ ) ∪ ( ∩ )  ∪ ( ∩ ) ∪ ( ∩ ) ∪ ( ∩ ) ∪ ( ∩

))U, (( ∩ ) ∪ ( ∩ ) ∪ ( ∩ ) ∪ ( ∩ )  ∪ ( ∩ ))C, 
(( ∩ ) ∪ ( ∩ ) ∪ ( ∩ ) ∪ ( ∩ ) ∪ ( ∩ ) ∪ ( ∩ ) ∪ 
( ∩ ) ∪ ( ∩ ) ∪ ( ∩ ))F) 

vii) T > U > C > F olmak üzere

#  = ( ∩ , (( ∩ ) ∪ ( ∩ ) ∪ ( ∩ ) ∪ ( ∩ ) ∪ 
( ∩ ) ∪ ( ∩ ) ∪ ( ∩ ) ∪ ( ∩ ) ∪ ( ∩ ))T, (( ∩ ) 
∪ ( ∩ ) ∪ ( ∩ ) ∪ ( ∩ ) ∪ ( ∩ )  ∪ ( ∩ ) ∪ ( ∩

))U, (( ∩ ) ∪ ( ∩ ) ∪ ( ∩ ) ∪ ( ∩ ) ∪ ( ∩ ))C, 
(( ∩ ) ∪ ( ∩ ) ∪ ( ∩ ))F) 

viii) T > C > U > F olmak üzere

#  = ( ∩ , (( ∩ ) ∪ ( ∩ ) ∪ ( ∩ ) ∪ ( ∩ ) ∪ 
( ∩ ) ∪ ( ∩ ) ∪ ( ∩ ) ∪ ( ∩ ) ∪ ( ∩ ))T, (( ∩ ) 
∪ ( ∩ ) ∪ ( ∩ ) ∪ ( ∩ )  ∪ ( ∩ ))U, (( ∩ ) ∪ ( ∩

) ∪  ( ∩ )  ∪ ( ∩ ) ∪ ( ∩ ) ∪ ( ∩ ) ∪ ( ∩ ))C, 
(( ∩ ) ∪ ( ∩ ) ∪ ( ∩ ))F) 

Özellik 3.9:  = ( , T, U, C, F),  = ( , T, U, C, F) ve        
 = ( , T, U, C, F) üç küme değerli nötrosofik beşli sayı olsun.  

i)  ∪  =  ∪ , (  ∪ ) ∪  =  ∪ (  ∪ )

)  ∩  =  ∩ , (  ∩ ) ∩  =  ∩ (  ∩ ) 

iii)  ∗   =  ∗  , (  ∗  ) ∗   =  ∗  (  ∗  )

 ∗    =  ∗  , (  ∗  ) ∗   =  ∗  (  ∗  )

iv) ( ∪ ) ∩  = ( ∩ ) ∪ (  ∩ )

v) ( ∩ ) ∪  = ( ∪ ) ∩ (  ∪ )

vi)  #   =  #  , (  #  ) #   =  #  (  #  )

 #  B  = B  #  B , (B  #  B ) #  B  = B  #  (B  #  B )
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SONUÇ 

Bu çalışmada nötrosofik beşli sayılar ve küme değerli nötrosofik beşli sayılar tanımlandı ve 
temel özellikleri verildi. Nötrosofik dörtlü kümelerin ve dört parçalı nötrosofik kümelerin 
genelleştirilmiş bir hali olan bu yeni kümeler hem nötrosofik dörtlü kümelerin hem de dört 
parçalı nötrosofik kümelerin özelliklerini sağlamaktadır. Özellikle cebirsel yapılarda 
kullanılabilecek bu kümeler sayesinde araştırmacılar cebirsel yapıları nötrosofik beşli sayı ve 
küme değerli nötrosofik beşli sayılar üzerinde yeniden tanımlayabilir. Nötrosofik kümelerdeki 
belirsizliği, çelişki ve bilinmezlik olarak iki parçaya ayırmak ve nötrosofik dörtlü yapılardaki 
bilinen kısmı, bilinmeyen kısmı bir arada kullanmasıyla nötrosofik beşli sayıların 
uygulamalarda daha objektif çözüm elde edebilmek için kullanılması daha mantıklı olacaktır. 
Bu sebeple araştırmacılar bu çalışmadan faydalanarak nötrosofik beşli küme ve küme değerli 
nötrosofik beşli kümeleri karar verme uygulamalarında kullanılabilir hale getirebilir ve farklı 
karar verme metotlarını bu kümeler üzerinde uygulayabilir. 
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ÖZET 

Günümüz küresel yaşantısında sağlık turizmi kavramının önem taşıdığı gözlemlenmektedir. 
Bu kapsamda sağlık turizminin, sağlık turisti alan ülkelere çeşitli faydalar sağladığı 
gözlemlenmektedir. Bu doğrultuda ülkeler ve/veya ülkelerdeki kuruluşlarının sağlık turisti 
alabilmek için sürekli olarak yenilikler ve teknolojik gelişmeler paralelinde düzenlemeler 
yaptıkları gözlemlenmektedir. Yapılan bu işlemlerin ise sağlık inovasyonu kavramını 
doğurduğu gözlemlenmektedir. Bu bağlamda bu araştırmanın konusunu açıklanan kavramlar 
olan sağlık turizmi ve inovasyonu oluşturmaktadır. Kavramlar paralelinde bu çalışma, sağlık 
turizmi kavramının değerlendirilmesi ve sağlık hizmetlerinde inovasyon olgusunun sağlık 
turizmi çerçevesinde açıklanmasını amaçlamaktadır. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak 
doküman analizi kullanılmıştır. İlgili alanyazın çalışmalarında yer alan bilgiler derleme 
tarzında verilmiştir. Araştırma kapsamında ortaya çıkan genel sonuç; günümüzde sağlık 
turizmi kavramının oldukça önemli olduğu ve ilgililerin sağlık turizmini geliştirebilmek adına 
sağlıkta inovasyona yöneldikleri gözlemlenmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Sağlık, İnovasyon, Sağlıkta İnovasyon, Sağlık Turizmi 
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ABSTRACT 

It is observed that the concept of health tourism is important in today's global life. In this 
context, it is observed that health tourism provides various benefits to the countries that 
receive health tourists. In this direction, it is observed that countries and/or their organizations 
in the countries constantly make arrangements in line with innovations and technological 
developments in order to receive health tourists. It is observed that these processes give birth 
to the concept of health innovation. In this context, the subject of this research is health 
tourism and innovation, which are the concepts explained. In parallel with the concepts, this 
study aims to evaluate the concept of health tourism and to explain the phenomenon of 
innovation in health services within the framework of health tourism. Document analysis was 
used as a data collection method in the research. The information in the related literature 
studies is given in the form of compilation. The general result of the research; It has been 
observed that the concept of health tourism is very important today and those concerned are 
turning to innovation in health in order to develop health tourism. 

Keywords: Health, Innovation, Innovation in Health, Health Tourism 

GİRİŞ 

Sağlık hizmetlerine yönelik artan talep, artan gelirler ve eğitim sağlayan ekonomik 
kalkınmayla bağlantılı küresel bir olgudur. Demografik değişim, özellikle nüfusun yaşlanması 
ve yaşlıların daha fazla tıbbi hizmete yönelik gereksinimleri, epidemiyolojik değişimle, yani 
kronik hastalıkların görülme sıklığının artmasıyla birleştiğinde, daha fazla ve daha iyi sağlık 
hizmetlerine yönelik talebi de artırmaktadır. Bekleme süreleri veya evde sağlık hizmetlerinin 
artan maliyeti, gelişmekte olan ülkelerde daha ucuz alternatiflerin mevcudiyeti ile 
birleştiğinde, yeni sağlık hizmeti tüketicilerini veya sağlık turistlerini yurtdışında tedavi 
aramaya yöneltmiştir (Aydın, 2012; Özsarı & Karatana, 2013). Küresel kapsamda sağlık 
turizmi olgusunun günümüzde bu denli büyümesi, açıklanan durumu gözler önüne 
sermektedir. Ayrıca sağlık hizmetlerinin küreselleşmesi, önemli bir şekilde sınır ötesi hasta 
akışları yoluyla sağlık ürünleri ve hizmetlerinde uluslararası ticaretin artmasıyla karşımıza 
çıkmaktadır (Aydın, 2012; Edinsel & Adıgüzel, 2014). 

Yukarıda açıklanan kapsamda sağlık turizmi turistlerin belirli tedavileri almak veya zihinsel, 
fiziksel veya ruhsal iyiliklerini geliştirmek amacıyla seyahat etmelerini öngören bir genel 
turizm dalı, olarak karşımıza çıkmaktadır (Tütüncü vd., 2011). Sağlık seyahatleri, farklı tedavi 
amaçlarını ve türlerini içerebilmektedir (Aydın, 2012). Günümüzde ülkeler ve ekonomiler için 
büyük bir faktör olan sağlık turizminin önemli bir faktör olduğu gözlemlenmektedir (Kantar 
& Işık, 2014).  Sağlık turizminin devamlılığın sağlanmasında günümüz küresel dünyasındaki 
mevcut gelişmelerin takip edilmesi, çağa ayak uydurulması ve teknolojik gelişmelerin takip 
edilerek hastalara sunulması, özellikle uluslararası sağlık hizmeti veren kuruluşlar tarafından 
önem taşımaktadır (Tontus, 2018). Bu bağlamda yurtdışından sağlık turisti çekmek, itibarını 
artırmak ve tanıtımını yapmak vb. gibi amaçlar doğrultusunda sağlık hizmeti sunucularının 
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farklı, değişik veya yeni fikirleri uygulamasının gerekliliği ortadadır. Açıklanan bu bağlamda 
bu araştırmanın konusunu sağlık turizmi ve inovasyonu oluşturmaktadır. 

Yukarıda verilen kısa bilgilerin ardından bu çalışmanın birinci bölümünde sağlık turizmi 
kavramı, önemi, türleri, dünyadaki sağlık turizmi ve ülkemizdeki sağlık turizmi ilgili 
alanyazın çalışmaları paralelinde açıklanacaktır. Araştırmanın ikinci bölümünde ise yine bu 
araştırmanın önemli bir diğer değişkeni olan inovasyon kavramı sağlık olgusu perspektifinde 
değerlendirilerek açıklanacak ve sağlık turizmi ve inovasyonu arasındaki ilişkinin açıklanması 
sağlanacaktır.  

SAĞLIK TURİZMİ KAVRAMI 

Günümüz küresel dünyasında, ülkelerin artan işbirliği, ülkeler arası seyahat özgürlüğü ve 
sağlık hizmetlerinin finansmanındaki mevcut bireysel ve bütçesel zorluklar vb. gibi 
faktörlerin dünya genelinde sağlık hizmetlerinin kalitesinin ve öneminin artmasına sebep 
olduğu gözlemlenmektedir (Aydın, 2012). Artan bu önem ve kalite ise bu araştırmanın ana 
değişkeni olan ‘’sağlık turizmi’’ kavramını karşımıza çıkarmaktadır.  Bu bağlamda 
araştırmanın bu bölümünde sağlık turizmi kavramı ilgili alanyazın çalışmaları paralelinde 
değerlendirilip incelenecektir.  

Sağlık turizmi kavramı paralelinde ilgili çalışmalarda yer alan tanımlar değerlendiğinde; 
kavrama ilişkin olarak farklı araştırmacıların farklı tanımlar yapmış oldukları 
gözlemlenmektedir (Aydın, 2012; Özsarı & Karatana, 2013; İçöz, 2009; Aslanova, 2013; 
Özkurt, 2007; Edinsel & Adıgüzel, 2014; Kantar & Işık, 2014). Belirten çeşitliliğin kavramın 
önemini ortaya koyduğu düşünülmektedir. Bu doğrultuda temel manada sağlık turizminin, 
koruyucu, tedavi edici, rehabilite edici ve sağlığı geliştirici hizmetler almak amacıyla kendi 
ülkesinden başka bir ülkeyi sağlık amacıyla ziyaret eden bireyleri kapsadığı 
gözlemlenmektedir (Aslanova, 2013). Bir diğer araştırmada kavram; insanlar bir yerden başka 
bir yere, uluslararası sınırın ötesine, bir tür tıbbi tedavi almak için seyahat ettiklerinde ortaya 
çıkan durumuna sağlık turizmi denir, şeklinde ifade edilmiştir (Tontus, 2018). Bu bağlamda 
kavrama ilişkin farklı araştırmalardan derlenen tanımlar Tablo 1’de sunulmuştur. 
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Tablo 1: Sağlık Turizmi Kavramına İlişkin Tanımlar 

Yazar Tanım 
OECD (2021) Tüketiciler, tüm tıbbi hizmetleri (en yaygın 

olarak diş bakımı, kozmetik cerrahi, elektif 
cerrahi ve doğurganlık tedavisini içerir) 
kapsayabilecek bir tür tıbbi tedavi almak 
için uluslararası sınırları aşmayı seçtiğinde 
ortaya sağlık turizmi kavramı çıkmaktadır. 

Garcia-Altes (2005) Sağlık turistleri, ikamet ettikleri ülkede 
bakım arayan gurbetçiler, en yakın komşu 
bölgelere seyahat eden hastalar hariç olmak 
üzere, seyahat etmedeki birincil ve açık 
amacı yabancı ülkede tıbbi tedavi almak 
olan bir kişi olduğunda, mevcut bakım 
sağlık turizmi olarak adlandırılmaktadır. 

Izadi vd. (2012) Sağlık turizmi gerçekleştiren sağlık turisti, 
tıbbi bir durumun cerrahi veya vücutsal 
tedavi için kendi ülkesinin dışına seyahat 
eden kişidir  

Hall (1992) Hastanelerde ve kliniklerde şifa terapileri 
için ulusal veya uluslararası seyahat eden 
hastaları ifade eder.  
 

    Kaynak: İlgili alanyazın çalışmalarında yer alan tanımlar araştırmacı tarafından 
derlenmiştir.  

Tablo 1 incelendiğinde; sağlık turizminin en genel manada, tıbbi tedavi veya yardım almak 
için başka ülkelere seyahat eden hastalardan oluşan bir turizm şekli olarak ifade edildiği 
gözlemlenmektedir. Bu bağlamda sağlık turizmi ulaşım, konaklama ve ağırlama gibi turizm 
terminolojisine ait hizmetleri içermektedir. Aynı zamanda sağlık turizminin; sağlığı 
geliştirmek amaçlı tıbbi kontrol, kaplıca turizmi, estetik turizmi vb. gibi bileşenlerden 
meydana geldiği gözlemlenmektedir. Açıklanan kapsamda kendi ülkesi dışında herhangi bir 
ülkeye sağlık hizmeti almak için giden kişinin ise ‘’medikal turist’’ ve ‘’sağlık turisti’’ olarak 
adlandırıldığı gözlemlenmektedir (Hall, 1992; Izadi vd., 2012). 

Sağlık turizmi kavramı, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün bünyesinde yer alan 
Uluslararası Resmi Seyahat Örgütleri Birliği'nin (1973) “kırsal alanlarda, özellikle kaplıca 
alanları ve benzersiz doğal kaynaklara sahip sağlık tesislerinin sağlanması” olarak tanımladığı 
tanımdan ileri geldiği gözlemlenmektedir (akt; Garcia-Altes, 2015). Sağlık turizmi; hastalık 
önleme, yaralanma, immünoloji, bulaşıcı hastalıklar ve aşılama ile ilgili bir kavram olarak 
karşımıza çıkmaktadır (Tontus, 2012).  Sağlık muayeneleri ve plastik cerrahi gibi tıbbi 
seyahatler tıbbi tedavi, rehabilitasyon ve kişisel bakımı içermektedir (Aslanova, 2013). 
Sağlıklı yaşam turizminde turistlerin, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için orman tatil 
köyleri gibi bol doğal kaynaklara sahip kırsal alanlara seyahat ettikleri açıklanmaktadır (Izadı 
vd., 2012). Bu seyahatlerin hem sektörün hem de ziyaret edilen ülkelerdeki kuruluşların 
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gelişimini sağlamakta olduğu gözlemlenmektedir.  Ayrıca sağlık turizminin,  sağlık 
turistlerinin sağlığını iyileştirmek ve geliştirmek amacıyla yapılan faaliyetleri de kapsadığı 
gözlemlenmektedir (Özkurt, 2007).  

Yukarıda açıklanan kapsamda sağlık turizmi, bireylerin sağlık hizmeti alabilmek için kendi 
ülkesinden başka bir ülkeye seyahat etmesini içeren turizm çeşidi olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu bağlamda sağlık turizminin geçmişi araştırmanın bir sonraki bölümünde 
verilecektir. 

Sağlık Turizminin Tarihi 

Sağlık turizminin tarihi incelendiğinde; bireylerin sağlık ve zindelik bakımları için seyahat 
etmelerinin uzun bir geçmişe dayandığı gözlemlenmektedir (Aslanova, 2013). Bu bağlamda 
Wong & Hazley (2020) araştırmasında kaplıcalara ve hamamlara akın eden eski Yunanlılar ve 
Mısırlılardan, tüberküloz gibi hastalıkları tedavi etmek umuduyla kaplıcalara gelen 18. ve 19. 
yüzyıl Avrupalı ve Amerikalılara kadar insanlar yüzyıllardır sağlık adına seyahat ettiklerini 
açıklamaktadır.  

Yukarıda açıklanan kapsamda Avrupa’da sağlık turizminin tarihi Kiss (2015) araştırmasında 
şu şekilde ifade edilmiştir: Esas olarak çok sayıda termal-mineral kaynak olması, deniz 
kıyısına yakın yerlerin çoğunlukta olması sebepleriyle geçmişte Avrupa’da sağlık turizmi 
daha çok kaplıcalar ve deniz suyu tedavileri kapsamaktaydı, şeklinde ifade edilmiştir.   

Sağlık turizmi, kavram olarak 1930’lu yıllarda ortaya çıkmıştır (Aslanova, 2013). Bu 
bağlamda kavramın yurtdışında kaliteli sağlık hizmeti almak isteyen varlıklı ABD ve Avrupa 
ülkeleri arasında popüler hale geldiği gözlemlenmektedir. Günümüze daha da 
yaklaştığımızda; 1983’ten beri formda ve sağlıklı kalmak isteyen bireylerin büyük önceliği 
olarak belirtilen sağlık turizminin günümüzde artarak devam ettiği ve küresel kapsama 
yayıldığı gözlemlenmektedir (Kiss, 2015; Aslanova, 2013; Wong & Hazley, 2020). 

Yukarıda açıklanan doğrultuda günümüz küresel dünyasında hızla yaygınlaşan bir terim 
olarak karşımıza çıkan sağlık turizminin bünyesinde çeşitli ögeleri bulundurduğu 
gözlemlenmektedir. Bu bağlamda sağlık turizminin kapsamı araştırmanın bir sonraki 
bölümünde açıklanacaktır.  

Sağlık Turizmi Kapsamı 

Sağlık turizmi kavramı kapsamında ilgili alanyazın çalışmaları değerlendirildiğinde; 
çalışmalarda sağlık turizminin çeşitli türlerinin olduğu ve bu türlerin farklı amaçlara hizmet 
ettiği gözlemlenmiştir (Edinsel & Adıgüzel, 2014; Kantar & Işık, 2014; Tontus, 2018; İçöz, 
2009). Bu bağlamda; termal sağlık turizmi, medikal turizm, yaş turizmi, estetik turizm, engeli 
turizmi vb. gibi türleri bulunan sağlık turizminin bahsedilen çeşitleri araştırmanın bu 
bölümünde açıklanacaktır.  

Medikal Turizm: Medikal turizm aynı zamanda medikal seyahat sağlık turizmi olarak da 
bilinir. Medikal turizm, öncelikle sağlık hizmeti almak amacıyla yapılan seyahat olarak 
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tanımlanmaktadır. Medikal turistler, yeni veya deneysel tedaviler de dahil olmak üzere çeşitli 
prosedürler için seyahat edebilir. Medikal turistler, gelişmekte olan veya gelişmiş ülkelere de 
seyahat edebilirler (İçöz, 2009). Medikal turizmin içeriğinde ileri tedaviler (Kalp Damar 
Cerrahisi, Radyoterapi vb.) nakil, kısırlık tedavileri (tüp bebek uygulamaları), Plastik Cerrahi, 
Göz, Diş, Diyaliz tedavileri vb. gibi tedavi yöntemlerinin yer aldığı gözlemlenmektedir. Bir 
diğer araştırmada medikal turizm, kardiyoloji jinekoloji nöroloji oftalmoloji onkoloji 
ortopedik transplantlar koruyucu tıp suni tohumlama yaşlanmayı önleyici tıp ve plastik 
rekonstrüktif tıp dahil olmak üzere farklı alanlarda tıbbi tedaviler için hastanelere ve 
kliniklere seyahat etmeyi içerir, şeklinde ifade edildiği gözlemlenmektedir (Özkan, 2019). 

Termal Sağlık Turizmi: Termomineral su banyosu, nefes alma, içme, çamur banyoları gibi 
terapilerin yanı sıra fizik tedavi, iklim kürü, egzersiz, rehabilitasyon, diyet, psikoterapi gibi 
tedavilerin tedavi türleri ile birleştirilmesinin yanı sıra termal sularda rekreasyon ile turizm 
formu oluşturulmaktadır. Türkiye jeotermal kaynaklar açısından dünya çapında bir 
potansiyele sahip bir ülke olarak açıklanmaktadır. Bu bağlamda termal sağlık turizmi: Kaplıca 
tedavileri ve fizyoterapi, talossoterapiler, hidroterapi ve egzersizler, balneoterapi, 
peloidoterapi ve klimaterapi vb. gibi alt tedavi boyutlarını içeren sağlık turizmi türü olarak 
karşımıza çıkmaktadır (Aydın, 2012; Çelik, 2009). 

Yaş Turizmi: Yaş turizmi temelde yaşlı bireyler için çevre gezileri, uğraşı terapileri, yaşlı 
bakım hizmetleri (huzurevi veya rehabilitasyon hizmetleri), klinik otellerinde rehabilitasyon 
hizmetleri vb. gibi tedavi ve hizmetleri içeren ve yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmayı 
hedefleyen sağlık turizmi çeşidi olarak karşımıza çıkmaktadır (Aydın, 2012; Yardan vd., 
2014). 

Engelli Turizmi: Engelli bireylere yönelik olarak özel bakım ve gezi turları düzenlemesi gibi 
içeriğe sahip olan engelli turizminin, günümüzde yavaş yavaş yaygınlaştığı 
gözlemlenmektedir (Bozca vd., 2017). 

Estetik Turizm:  Estetik turizm, estetik cerrahi ve tedavileri içermektedir (Özkan, 2019). 
Zaninovic, & Matzarakis (2009) araştırmasında estetik/plastik turizmde en önemli ülkeleri 
Amerika Birleşik Devletleri ve Brezilya olarak açıklanmıştır. Diğer destinasyonlar Arjantin 
Avusturya Belçika Bolivya Kosta Rika Küba Fransa Almanya Yunanistan Macaristan İtalya 
Polonya Güney Afrika İspanya Tunus Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri ve Venezuela olarak 
karşımıza çıkmaktadır.  

İlgili alanda yapılan çalışmalar çerçevesinde bazı araştırmacıların ise sağlık turizminin 
türlerini: (1) Uluslararası Sağlık Turizmi ve (2) Yurtiçi Sağlık Turizmi olarak sınıfladığı 
gözlemlenmektedir. Bu kapsamda:  

Uluslararası sağlık turizmi, bir ülkede yaşayan insanlar tıbbi hizmet, diş ve cerrahi bakım 
almak için başka bir ülkeye seyahat etmesi durumunda ortaya çıkmaktadır. Bu bireyler aynı 
zamanda gidecekleri ülkede kendi ülkelerine oranla daha iyi veya fazla bakım alıyorsa ve 
sağlık hizmetlerinin karşılanabilirlik durumu sebebiyle ziyaret ediyorsa uluslararası sağlık 
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turizminin ortaya çıktığı açıklanmaktadır (Altın vd., 2012)  Uluslararası sağlık turizmi Carrera 
& Bridges (2006) araştırmasında gelen sağlık turizmi ve giden sağlık turizmi olarak iki alt 
kategoriye ayrılmıştır. Bu bağlamda gelen sağlık turizminin, belirli bir ülkeye giren dış 
kaynaklı turistleri ifade ettiği; giden sağlık turizminin ise, geldikleri ülkeden başka bir ülkeye 
seyahat eden turistleri ifade ettiği açıklanmaktadır.  

Yurtiçi sağlık turizmi ise, bir ülkede yaşayan kişilerin tıbbi bakım, diş ve cerrahi bakım almak 
için başka bir ile, ilçeye seyahat ederken ortaya çıkan sağlık turizmi türü olarak ifade 
edilmektedir (Altın vd., 2012). 

Sağlık Turizminin Önemi ve Faydaları 

Sağlık turizmi günümüzde seyahat ve turizm endüstrilerinde önemli bir kavram olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda her sene birçok insanın tedavi için seyahat ettiği 
gözlemlenmektir (Özsarı & Karatana, 2013). Belirtilen doğrultuda ülke ekonomileri için de 
büyük faydalar sağlayan sağlık turizminin yararları aşağıda sıralanmıştır (Amouzagar vd., 
2016):    

 Ülkelerin ekonomik kalkınmaları için önemli bir faktör, 

 Daha fazla sağlık iş gücü istihdamı yaratmaktadır, 

 Daha fazla sağlık tesisi oluşturulmasına sebep olur, 

 Daha iyi küresel sağlık standartlarına ulaşılması, 

 Sosyal, siyasal ve ekonomik faydalar, şeklinde ifade edilmektedir.  

Bireylerin yurtdışında tıbbi bakım tercih etmeleri altında da yukarıda bahsedilen faydaların 
yattığı araştırmalar sonucunda ortaya koyulan bir diğer bilgi olarak açıklanmaktadır. Bu 
bağlamda bireylerin yurtdışında tıbbi bakımı tercih etme nedenleri aşağıda sıralanmaktadır 
(Omay & Cengiz, 2013): 

 Bireyin kendi ülkesinde aldığı tıbbi tedavi ile ilgili yaşadığı hayal kırıklığı, 

 Ülkelerdeki sağlık hizmetlerinin maliyetlerinin fazla olması ve zaman sıkıntısının yaşanması, 

 Ülkelerdeki sağlık hizmeti ödemelerinin fazla oluşu ve yetersiz sigorta ile gelir, 

 Gelişmekte olan ülkelerde yüksek tıbbi bakımın yüksek olması, 

 Bekleme sıralarının olmaması, 

 Yurtdışında tıbbi hizmet almanın artan popülaritesi, 

 En son teknolojiye erişim isteği vb. şeklinde ifade edildiği gözlemlenmektedir.  

Sağlık turizmi, adından da anlaşılacağı üzere sağlık ve turizm sektörünün bir pazar birleşimi 
olarak ifade edilmektedir (Şengül & Bulut, 2019). Bu bağlamda salık turizmi, yurt içinde 
olduğu kadar yurt dışında da her geçen gün büyümekte olan bir sektör olarak karşımıza 
çıkmaktadır (Özer & Songur, 2012). Açıklanan bu kapsamda bireylerin tıbbi tedavi alabilmek 
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amacıyla başka ülkelere seyahat ettiği gözlemlenmektedir. Bu seyahat sonucunda bazı 
sorunlar ve zorlukların çıktığı Laws (2015) araştırmasında bulgulanmıştır. Bu bağlamda 
bireyler başka ülkelere gittiğinde; teknolojik engeller, dil engelleri, kültür farklılığı vb. gibi 
birçok sorunla karşılaşmaktadır. Açıklanan doğrultuda sağlık turizmin ev sahibi ülke için de 
çeşitli sorunlar yarattığı gözlemlenmektedir. Sağlık turizminin çeşitli sorunları ve zorlukları 
aşağıda sıralanmıştır (Laws, 2015; Şengül & Bulur, 2019; Özer & Songur, 2012; Omay & 
Cengiz, 2013):  

Takip Sorunları: Medikal turizmde takip bakımlarının çok zor olduğu ifade edilmektedir. Bu 
kapsamda herhangi bir hastanın kendi ülkesine gittikten sonra enfeksiyon kapma durumu 
veya başka sorunlar yaşama durumu paralelinde ortaya çıkacak sorunlar için sağlık turizminde 
köklü bir takip sisteminin olmadığı ve bu kapsamda da ortaya sorun çıktığı 
gözlemlenmektedir (Laws, 2015).   

Dil Engeli ve Kültür: Dil engeli ve kültür farklılıklarının sağlık turizmi alanında en büyük 
sorunlardan birisi olduğu ilgili çoğu araştırmada yer alan açıklama olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu bağlamda hasta-hekim ilişkisinin anlaşılamaması, turistin yerel halkla 
anlaşamaması vb. gibi sorunların ortaya çıkması sağlık turizmini olumsuz yönde etkileyen bir 
durum olarak açıklanmaktadır (Omay & Cengiz, 2013) 

Altyapı Eksikliği: Sağlık turizmi kapsamında turist alan ülkelerin çoğunun gelişmekte olan 
ülkeler olduğundan araştırmanın önceki bölümlerinde bahsedilmiştir. Bu bağlamda 
gelişmekte olan ülkelerde farklı sektörlerde farklı sorunların olduğu da açıktır. Açıklanan 
doğrultuda gelişmekte olan ülkelerin hastanelerinde uygun su ve güç kaynağının 
bulunamaması, kalitesiz ürün veya gıda, kötü hijyen vb. gibi farklı sorunlarla karşılaşılmakta 
ve bu durumda sağlık turizminde altyapı eksikliğini doğurmaktadır, şeklinde ifade 
edilmektedir (Laws, 2015; Şengül & Bulut, 2019).  

Profesyonellik Eksikliği: Yukarıda açıklanan doğrultuda; gelişmekte olan ülkelerin çoğunda 
sağlık personeli profesyonellikten ve davranışsal yönden yoksun olduğu ilgili bazı 
açıklamalarda belirtilmektedir. Açıklanan bu durumda sağlık sektöründe profesyonellikten 
uzak bir hizmetin sunulmasına yol açmakta ve bu durumda sağlık turizmini olumsuz 
etkilemektedir, şeklinde ifade edilmektedir (Omay & Cengiz, 2013; Laws, 2015). 

Tanıtım Zorlukları: Gelişmekte olan ülkelerin bir diğer sorunu ise sağlık turizmini 
tanıtmada yaşadıkları zorluklar olarak ifade edilmektedir. Bu bağlamda bahsedilen 
ülkelerdeki hastanelerin çoğunun kalite akreditasyonu ve düzenlemesinin bulunmadığı 
gözlemlenmektedir. Bu kapsamda müşteriler sunulan hizmetlere güven konusunda problemler 
yaşamakta ve hizmetlerin tanıtımı yapılamamaktadır, şeklinde ifade edilmektedir (Özer & 
Songur, 2012). 

Sağlık turizminin öneminden, faydalarından ve çeşitli sorunlarından bahsedilen bu bölümden 
hareketle, genel manada sağlık turizminin ülkelerin ekonomisi ve standartlarının yükseltilmesi 
açısından önem taşıdığı gözlemlenmektedir. Bu kapsamda araştırmanın bir sonraki 
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bölümünde küresel kapsamda dünyada sağlık turizmi kavramı çeşitli ülkeler perspektifinde 
değerlendirilecektir.  

Dünyada Sağlık Turizmi 

Sağlık turizmi kavramı günümüzde küresel olarak ülkeler bazında ekonomik getirileri 
sebebiyle oldukça önemli olarak nitelendirilmektedir (Hall, 1992). Bu bağlamda her yıl 
milyonlarca bireyin, sağlık altyapısı olmayan veya belirli bir tıbbi bakım alanında daha az 
gelişmiş ülkelerden yüksek düzeyde uzmanlaşmış tıbbi bakım sağlayan ülkelere seyahat ettiği 
gözlemlenmektedir (Aydın 2012). Bu doğrultuda son 10 yılda oldukça önemli bir yükseliş 
yakalayan sektörün ülkeler bazında değerlendirilmesi ve incelenmesi çalışmanın bu 
bölümünde yapılacaktır.  

ABD'de artan sağlık maliyetleri ve güzel bir seyahat deneyimiyle desteklenen kaliteli ve 
uygun fiyatlı sağlık hizmeti sunan sağlık turizmi destinasyonlarının yükselişiyle, 
Amerikalıların yurtdışındaki sağlık hizmeti sağlayıcılarına yöneldiği gözlemlenmektedir 
(Sandberg, 2017). Belirtilen doğrultuda ilgili literatür çalışmaları değerlendirildiğinde 
Chambers (2015) tarafından yayımlanan çalışmada; ABD'den giden tıbbi turistlerin dünya 
toplamının yaklaşık %10'unu oluşturduğu açıklanmıştır. ABD hükümetinin yaptığı bir 
anketten elde edilen veriler, 150.000 ile 320.000 ABD'li yolcunun her yıl yurt dışına seyahat 
etme nedeni olarak sağlık hizmeti verdiğini veya tüm giden ABD hava yolcularının %0,2 ile 
%0,6'sını oluşturduğunu göstermektedir, şeklinde ifade edilmektedir. Bu bağlamda Amerikalı 
hastaların gitmiş oldukları kıtaların verileri aynı araştırmada şu şekilde paylaşılmıştır (bkz. 
Şekil 1.) 

Şekil 1: ABD'li Sağlık Turistlerinin Gittikleri Kıtalar ve Oranları 

Kaynak: Chambers, A. (2015). Trends in US health travel services trade. United States 
International Trade Commission, août., ss: 2. 

Sağlık turizmi açısından değerlendirilecek bir diğer ülke ise Kanada’dır. Kanada’nın, kaliteli 
ve uzmanlaşmış tıbbi tedaviler ile birinci sınıf sağlık tesisleri sunma konusundaki itibarında 
üst sıralarda yer almakta olduğu gözlemlenmektedir. Ancak bu durum, ülkedeki büyük tıbbi 
hizmetler için uzun bekleme listeleri yaratmış ve bu da ülkedeki tıbbi turizmde bir azalmaya 
yol açmıştır, şekline ifade edilmektedir. Ayrıca ülkenin ABD'ye olan yakınlığıyla, evde uzun 
bekleme sürelerini azaltmak isteyen kişilerce ve yüksek sağlık maliyetlerini vermek 
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istemeyen kişilerce tercih edildiği gözlemlenmektedir (Salehi-Esfahani vd., 2021).  Bu 
bağlamda Fraser Enstitüsü'nün (FE) 2017 yılında yaptığı bir araştırma, 2016 yılının 
Kanadalıların tıbbi bakım için ülkeyi terk etmelerinde keskin bir artışa işaret ettiğini 
göstermektedir (bkz. Tablo 2.). 2015 yılında yaklaşık 46.000 Kanadalı medikal turist iken 
2016 yılında bu sayı yaklaşık 64.000'e yükselmiştir. Düşünce kuruluşunun çalışması 2014'te 
başladığından beri, Kanadalı medikal turist sayısı istikrarlı bir şekilde artmaktadır. Bu artış, 
yalnızca yurtdışına seyahat eden Kanadalılarla ilgili değil, aynı zamanda hedef ülkeler ve 
Kanada sağlık sistemi üzerindeki potansiyel etkileri de çevreleyen etik soruları gündeme 
getirmiştir, şeklinde ifade edilmektedir (FE, 2022a). 

Tablo 2: Kanada Dışında Tedavi Gören Tahmini Hasta Sayısı, 2016 

Bölüm Kişi Sayısı 
Estetik cerrahi 751 
Jinekoloji 2,371 
Oftalmoloji 3,990 
Kulak burun boğaz 2,103 
Genel Cerrahi 9,454 
Ortopedik cerrahi 2,861 
Beyin cerrahisi 1,018 
Diğer 13,112 
Toplam 63,459 

    Kaynak: FE, 2022a: Online Erişim: 
https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/leaving-canada-for-medical-care-2017.pdf, 
Erişim Tarihi ve Saati: 16.05.2022, 16:54. ss: 3 

Sağlık turizmi perspektifinde önemli bir diğer ülke Singapur olarak açıklanmaktadır. Bu 
bağlamda Singapur’un sağlık turizmi endeksinde ikinci sırada yer aldığı gözlemlenmektedir. 
Bu bağlamda ülkedeki sağlık tesisleri ve hizmetlerinin kalitesi sıralamasında en üst sırada yer 
aldığı açıklanmaktadır. Açıklanan doğrultuda 2019 yılı itibariyle 500.000'den fazla yabancı 
turistin, uygun fiyatlı ve kaliteli sağlık hizmetleri için Singapur'u ziyaret ettiği 
gözlemlenmektedir. Singapur kısa süre önce, uluslararası hastalar ve Singapurlu sağlık 
hizmeti sağlayıcıları arasında aracılık yapmak için tıbbi seyahat acenteleri olarak hareket eden 
Uluslararası Hasta Servis Merkezleri (IPSC'ler) kurmuştur, şeklinde ifade edilmektedir 
(Cheah &  Abdul-Rahim, 2018).  

Japonya, her ölçüye göre dünyanın en gelişmiş sağlık sistemlerinden biri olarak 
nitelendirilmektedir. Teknoloji ve tıptaki son gelişmelere öncülük eden Japonya, çoğu Çin 
anakarasından gelen vatandaşlara ve yabancı turistlere birinci sınıf sağlık hizmetleri sunmaya 
devam etmektedir. Ülkenin Dışişleri Bakanlığı'na göre, uluslararası hastalara verilen tıbbi vize 
sayısı 2011'de 70'ten 2018'de 1.650'ye yükselmiş ve tıbbi ziyaretçiler ülkenin en iyi kanser 
tedavi merkezlerine ve kozmetik cerrahi uzmanlığına çekilmiştir. Düşük bakım maliyeti aynı 
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zamanda Japonya'ya gelen tıbbi seyahatin önemli bir itici gücü olarak nitelendirilmektedir 
(Han vd., 2018). 

İspanya, her yıl on milyonlarca turist çeken bir turist profili ile dünyanın en çok ziyaret edilen 
turistik yerlerinden biri olarak bilinmektedir. Bu bağlamda ülke, yabancı hastalara güzel bir 
seyahat deneyimi ile birlikte kaliteli sağlık hizmetleri sunduğundan, Avrupa'nın tercih edilen 
medikal turizm merkezlerinden biri olarak açıklanmaktadır. Bu kapsamda İspanya’nın, Orta 
Doğu, Kuzey Afrika ve Britanya Adaları'ndan, çoğu ileri ortopedik, kozmetik ve dişçilik 
prosedürleri için ülkeyi ziyaret eden artan sayıda uluslararası turisti kendine çektiği 
gözlemlenmektedir (Perera-Gil vd., 2017). 

İngiltere ise, Londra Ortopedi Kliniği, Birmingham Çocuk Hastanesi ve en kaliteli sağlık 
hizmetleriyle tanınan Cambridge Kompleksi Ortopedik Travma Merkezi gibi ünlü tıbbi 
kurumlara ev sahipliği yapmaktadır. Ülke aynı zamanda, çoğu İngiltere’nin zengin kültürel 
mirasına ilgi duyan, her yıl 31 milyondan fazla uluslararası turisti ağırlayan, tercih edilen bir 
sağlık turizm merkezi olarak açıklanmaktadır (Saygılı vd., 2021). 

Dubai, ultra modern mimarisi, yüksek binaları ve lüks alışverişiyle tanınmaktadır. 9,4 
milyonu aşan nüfusuyla Dubai, her yıl 10 milyondan fazla turisti ülkesine almaktadır. Ayrıca 
Medikal Turizm Endeksi, Dubai'yi çeşitli uzmanlık alanlarında birinci sınıf hastaneler ve 
uluslararası doktorlara sahip olması nedeniyle Arap bölgesindeki en iyi tıbbi destinasyon 
olarak seçmiştir. Dubai, başta Asya olmak üzere komşu Arap ve Körfez ülkelerinden medikal 
turistleri ve Avrupa ve Afrika ülkelerinden bazı seyahatçileri ağırlamakta olduğu 
gözlemlenmektedir (Hosseini, & Mirzaei, 2021). 

Yukarıda açıklanan kapsamda küresel kapsamda bazı ülkelerin sağlık turizmi 
değerlendirmeleri yapılmış ve çeşitli veriler paylaşılmıştır. Bu bağlamda küresel kapsamda 
Türkiye’nin de önemli bir sağlık turizm merkezi olduğu gözlemlenmektedir. Açıklanan 
doğrultuda araştırmanın bir sonraki bölümünde Türkiye’deki sağlık turizmi 
değerlendirilecektir.  

Türkiye’de Sağlık Turizmi 

Sağlık turizminin kapsamında, tanımından öneminden ve faydalarından bahsedilen önceki 
bölümlerden hareketle, sağlık turizmi kısaca; bir ülkeye hem koruyucu, hem tedavi edici, hem 
de sağlığı geliştirici hizmetler almak için yapılan bireysel ziyaret olarak ifade edilebilir (İçöz, 
2009). Bu bağlamda sağlık turizmi, hareketlilik potansiyelini uluslararası sağlık amaçları için 
kullanarak sağlık kurumlarının büyümesini sağlayan bir sektördür (Arı, 2022). Sağlık turizmi 
dünyada ve Türkiye'de son yıllarda hızla yükselen bir trend ve çok önemli bir alternatif turizm 
türü olarak nitelendirilmektedir (Tengilimoğlu, 2021). Açıklanan doğrultuda araştırmanın bu 
bölümünde Türkiye’deki sağlık turizmi değerlendirilecektir.  

İlgili araştırmalar değerlendirildiğinde; günümüzde insanların sağlık sorunlarının uygun 
çözümü için sadece kendi ülkelerindeki sağlık olanaklarını ve giderlerini değil, diğer 
ülkelerdeki en iyi tedavi ve fiyat olanaklarını da karşılaştırarak hareket etmekte oldukları 
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gözlemlenmektedir (Özkurt, 2007; Kadıoğlu & Sümen, 2021; Arı, 2022; İçöz, 2009). Bu 
bağlamda Türkiye sağlık turizminde kalite açısından değerlendirildiğinde dünyanın önde 
gelen ülkeleri arasında 6. sırada yer almaktadır. Bu nedenle dünyanın her yerinden 
milyonlarca hasta tedavileri için ülkemizi tercih etmektedir, şeklinde açıklanmaktadır 
(Tengilimoğlu, 2021). Aynı şekilde günümüzde sağlık turizmi için en popüler 17 ülkeden biri 
olarak karşımıza çıkan Türkiye’de, 2019 yılında sağlık turizmi ve turistiğin sağlığı 
kapsamında 662.087 hasta sağlık hizmeti aldığı gözlemlenmektedir. Sağlık ve tıbbi nedenlerle 
gelen yabancı ziyaretçi ve yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edilen 
turizm geliri 2019 yılında 1 milyar 65 milyon 105 bin ABD Doları tutarında gerçekleştiği 
gözlemlenmektedir (SB, 2022a). 

2020 yılında yaşanan küresel salgın sebebiyle sağlık turisti sayısında gözle görülür bir azalma 
meydana gelmiştir. 388 bin 150 hasta, sağlık hizmeti almak için Türkiye’yi tercih etmiştir. 
Sağlık turizmi ve tıbbi nedenlerle gelen yabancı ziyaretçi ve yurt dışında ikamet eden 
vatandaş ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri, 2020 yılında 548 milyon 882 bin dolara 
gerilemiştir. 2021 yılında 642.444 kişi sağlık hizmeti almış ve buradan elde edilen gelir 
1.048.549.000 ABD doları tutarında gerçekleşmiştir. 2022 yılının ilk çeyreğinde ise 284.577 
kişi  sağlık hizmeti almak için ülkemize gelmiş ve  buradan elde edilen gelir 332.212.000 
ABD doları tutarında gerçekleşmiştir, şeklinde ifade edilmektedir (SB, 2022a). 

Şekil 2: Türkiye’ye Gelen Sağlık Turisti Sayıları 

 

Kaynak:SB,2022a:OnlineErişim:https://www.ushas.com.tr/saglikturizmiverileri/#:~:text=388
%20bin%20150%20hasta%2C%20sa%C4%9Fl%C4%B1k,milyon%20882%20bin%20dolara
%20gerilemi%C5%9Ftir. , Erişim Tarihi ve Saati: 17.05.2022, 14:01.  

Şekil 2 değerlendirildiğinde; ülkemize gelen en çok sağlık turisti sayısının 2019 yılında 
olduğu gözlemlenmektedir. Covid-19 sebebiyle tüm sektörler olduğu gibi sağlık turizmi 
sektörünün de etkilendiği gelen turist sayısındaki ani düşüşten anlaşılmaktadır. Bu duruma 
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karşın pandeminin etkisinin tamamen bitmediği günümüzde bile ülkemize gelen sağlık turisti 
sayısının pik seviyesine ulaşmaya yakın olduğu gözlemlenmektedir.  

Şekil 3: Sağlık Turizmi Gelirleri (BİN $) 

 

Kaynak:SB,2022a:OnlineErişim:https://www.ushas.com.tr/saglikturizmiverileri/#:~:text=388
%20bin%20150%20hasta%2C%20sa%C4%9Fl%C4%B1k,milyon%20882%20bin%20dolara
%20gerilemi%C5%9Ftir. , Erişim Tarihi ve Saati: 17.05.2022, 14:32. 

Şekil 3 değerlendirildiğinde; ülkemize gelen turist sayısı paralelinde dolar girdisi olduğu 
gözlemlenmektedir. Bu doğrultuda en çok sağlık turistinin geldiği 2019 yılında sağlık turizmi 
gelirlerinin de tavan yaptığı gözlemlenmektedir. Ayrıca şekil 3’de de görüleceği üzere sağlık 
turizminin ülke ekonomisine büyük katkılarının olduğu gözlemlenmektedir. 

Türkiye coğrafi konumu nedeniyle sağlık turistlerini çeken bir ülke niteliğindedir. Bu 
bağlamda Türkiye'nin doğu ile batı arasındaki geçiş kapısı olması yani konumu, sağlık 
turistlerinin herhangi bir kıtadan kolayca erişim sağlayabileceği bir ülke konumuna 
getirmektedir. Ayrıca Türkiye'deki İstanbul Havalimanı’nın, aynı zamanda dünyanın en 
büyük havalimanlarından biri olarak kabul edildiği gözlemlenmektedir. Açıklanan doğrultuda 
ulaşım kolaylığı faktörünün de etkisiyle sağlık turistlerinin artacağı öngörülmektedir (Bulut, 
2021; Arı 2022).  

Türkiye’nin sağlık turizmi açısından gelişmesinde bir diğer önemli faktörün ise ameliyatların 
diğer çoğu ülkeye göre ucuz yapılmasıdır. Bu bağlamda genel olarak, Türkiye'deki 
ameliyatlar yüzde 90'a kadar daha ucuz olabilmekte ve yurt dışına gidenlerin yüzde 67'si özel 
hastane tedavileri için bundan yararlanmaktadır. Ayrıca Türkiye'deki kozmetik cerrahinin de 
Avrupa'nın çoğundan yüzde 70 daha ucuz olduğu açıklanmaktadır (Tengilimoğlu, 2021).  

Bazı ülkeler belirli tedavi türleri için popüler olsa da, Türkiye’de bu durumun çeşitlilik arz 
ettiği açıklanmaktadır. Bu bağlamda dünyanın her yerinden insanlar saç ekimi, kanser 
tedavileri, diş tedavileri, düşük maliyetli tüp bebek ve daha fazlası gibi çeşitli nedenlerle 
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Türkiye'ye seyehat etmektedirler (Kadıoğlu & Sümen, 2021). Açıklanan doğrultuda SB 
(2022a)’ya göre uluslararası hastaların en çok tercih ettiği klinik branşlar sırasıyla; Kadın 
hastalıkları, iç hastalıkları, göz hastalıkları, tıbbi biyokimya, genel cerrahi, diş hekimliği, 
ortopedi ve travmatoloji, enfeksiyon hastalıkları ve kulak-burun-boğaz, şeklindedir. 

Yukarıda açıklanan kapsamda araştırmanın ilk bölümünde sağlık turizmi kavramı, önemi, 
faydaları, küresel bağlamda ve ülkemiz perspektifinde kavramın değerlendirmesinin yapılmış 
olduğu gözlemlenmektedir. Bu bağlamda araştırmanın bir sonraki bölümünde yine bu 
araştırmanın bir diğer değişkeni olan inovasyon kavramı sağlık olgusu perspektifinde 
açıklanacaktır. 

İNOVASYON KAVRAMI 

Bu çalışmanın bir diğer değişkeni olan inovasyon kavramı paralelinde ilgili çalışmalar 
değerlendirildiğinde; kavramın farklı araştırmalarda farklı sektörler paralelinde kullanıldığı 
gözlemlenmektedir. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı kapsamında inovasyon kavramı 
sağlıkla ilişkilendirilerek açıklanacaktır. 

Yukarıda açıklanan kapsamda “İnovasyon” kelimesinin, yenilemek anlamına gelen Latince 
innovare fiilinden türetilmiş olduğu gözlemlenmektedir. Özünde kelime, anlamını günümüze 
kadar korumuştur. İnovasyon, örneğin bir süreç, ürün veya hizmet gibi bir şeyi iyileştirmek 
veya değiştirmek anlamına gelmektedir (Herzlinger, 2006). Bir diğer araştırmada inovasyon, 
bir alanın, bir ürünün veya hizmetin yeni süreçler uygulayarak, yeni teknikleri tanıtarak veya 
yeni değer yaratmak için başarılı fikirler oluşturarak yenilendiği ve güncellendiği bir süreç 
olarak ifade edilmiştir (Terzi, 2019). 

Sağlık Hizmetlerinde İnovasyon 

Sağlık hizmeti inovasyonu, Halpaap vd (2019)’a göre bazen komplike bir yapıda bazen ise 
basit bir yapıda karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda sağlık sonuçlarında ve hasta 
deneyimlerinde iyileştirmelere yol açan basit veya karmaşık herhangi bir gelişme, sağlık 
hizmeti yenilikleri (sağlık hizmeti inovasyonu) olarak açıklanmaktadır.  

Günümüzde sağlık sektörünün, sıkı düzenlemeler, mahremiyet endişeleri ve hızla artan 
maliyetler vb. gibi birçok büyük zorlukla karşı karşıya kaldığı gözlemlenmektedir.  Açıklanan 
doğrultuda birçok sağlık uzmanı veya ilgili bireyin, daha akıllı sağlık hizmeti sunum türleri 
geliştirmek için yeni teknolojilere ve bilişime yöneldiği gözlemlenmektedir (Kurt, 2018). Bu 
bağlamda bu yeniliklerin önemli olduğu bazı araştırmacılarca açıklanmaktadır. Sağlık 
sektöründe yenilikler önemlidir çünkü insan ağları ve teknoloji birbirine daha bağlı hale 
geldikçe, sağlık kuruluşları daha büyük ölçeklerde sağlık sorunlarını çözmek için daha iyi 
araçlara ihtiyaç duyacaktır, şeklinde ifade edilmektedir (Toprak, 2019). Günümüzde özellikle 
COVID-19 salgını, sağlık sistemleri, hükümetler ve diğer kuruluşlar arasında daha iyi veri 
sistemlerine ve bilgi alışverişine güçlü bir ihtiyaç olduğunu göstermiştir Pandemi sırasında 
telesağlık hizmetlerine hızlı geçiş, sağlık hizmetleri gibi sıkı bir şekilde düzenlenen bir 
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endüstrinin bile hızla yenilik yapabileceğini gözler önüne sermektedir (Kendirkıran vd., 
2021). 

Sağlıkta inovasyonun en önemli nedeni sağlığın insanlara yardım etmesinden ileri 
gelmektedir. Bu bağlamda yeni tedaviler, yeni teknoloji veya yeni süreçler yoluyla olsun, 
sağlık hizmetleri alanındaki yenilikler, klinisyenlere ve sağlık kuruluşlarına, hastalarının 
ihtiyaçlarına daha fazla odaklanmak ve insanların yaşamlarını iyileştirmelerine yardımcı 
olmak için ihtiyaç duydukları araçları sağlayacaktır. Bu kapsamda sağlık turizmi açısından da 
önemi gözlemlenen inovasyonun sağlık turistlerine ilişkin olarak yeni teknoloji hizmeti, 
kaliteli hizmet, kaliteli süreç vb. gibi birçok fayda sağladığı gözlemlenmektedir (Terzi, 2019).  

Yukarıda açıklanan kapsamda sağlık hizmetlerindeki mevcut yenilik ihtiyacının sağlık turizmi 
ve inovasyon kavramları üzerindeki etkisini gözler önüne sermektedir. Açıklanan doğrultuda 
sağlık hizmetlerinde karar vericilerin, sınırlı kaynaklarla kaliteli bakım sunma konusunda 
sürekli olarak büyük bir baskı altında oldukları gözlemlenmektedir. Yaşlanan nüfus, uzun 
vadeli koşullarda keskin artışlar, azalan fonlar, artan hasta beklentileri ve tabii ki mevcut 
COVID-19 pandemisi gibi faktörler bu beklentileri daha çok artırmakta ve sonucunda sağlık 
hizmetlerinde sürekli yenilik ihtiyacını vurgulamaktadır (Kendirkıran vd., 2021).  

Sağlık hizmeti sağlayıcılar bağlamında bir diğer zorluk ise kalifiye personelin 
mevcudiyetindeki eksiklikler olarak açıklanmaktadır (Eriş & Bucak, 2020). Bu kapsamda 
mevcut teknolojiler ve sağlık hizmetlerinin sürekli büyüyen dijitalleşmesi, çok ihtiyaç 
duyulan bu yeniliğin sağlanmasına yardımcı olabilir ve hastaların ve personelin çekiciliğini 
artırırken hasta sonuçlarını ve verimliliğini iyileştirecek fırsatlar yaratabilir, şeklinde ifade 
edebilirim. 

Noled vd. (2019)’a göre sağlık hizmetleri bağlamında, inovasyonlar, şu anda yapılanlarla 
karşılaştırıldığında net bir fayda göstermelidir. Örneğin, Dünya Sağlık Örgütü Sağlık 
İnovasyon Grubu, inovasyonun “yeni düşünme ve öğrenme yolları yaratarak karşılanmayan 
halk sağlığı ihtiyaçlarına yanıt verdiğini” ve “gelişmiş verimlilik, etkinlik, kalite, 
sürdürülebilirlik biçiminde değer katmayı amaçladığını” açıklamaktadır.  Bu nedenle, sağlık 
hizmetlerinde inovasyon, yeni tedaviler, cerrahi prosedürler, araçlar ve testlerden eğitim, 
öğretim, satın alma ve hizmet sunum modellerine yönelik yeni yaklaşımlara kadar geniş bir 
uygulama yelpazesini kapsamaktadır.  

Günümüzün dijital dünyasında, sağlık hizmeti inovasyonu kavramının dijital dönüşüm ve 
dijitalleşme ile sıkı sıkıya bağlantılı olması gerekmektedir. Bu kapsamda hem hastanın hem 
de potansiyel personelin gözünde rekabetçi kalabilmek için birçok kuruluşun, en son dijital 
sağlık teknolojilerini benimsemeleri gerektiğini kabul ettikleri gözlemlenmektedir. Açıklanan 
bu durum aynı zamanda sağlık turizminde sağlık turisti çekebilmek amacıyla yapılması 
gerekenlerden olan sanal randevular, yeni cerrahi görüntüleme teknolojileri veya mobil sağlık 
uygulamaları için platformları içerebilmektedir (Yüzbaşıoğlu & Doğan, 2018). 
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Yukarıda açıklanan kapsamda sağlık hizmetlerinin dijitalleştirilmesinin hasta deneyimini ve 
sonuçlarını iyileştirdiği bazı araştırmalarda vurgulanmaktadır. Bu kapsamda sağlıktaki 
mevcut dijitalleşme iletişim için sanal yöntemlerden, hasta kayıtlarını ve verilerini 
güncelleme gibi idari görevleri gerçekleştirmek için dijital platformlara kadar yeni 
teknolojilerin potansiyel faydalarının, tüm hastane organizasyonunu etkilediği 
gözlemlenmektedir. Bu nedenle verimlilik, kullanım kolaylığı, zaman tasarrufu ve maliyet 
düşürme gibi faydaların, hastane yönetiminden uygulayıcı klinisyenlere kadar sektörde 
çalışan herkes tarafından hissedilmekte olduğu açıklanmaktadır (Yüzbaşıoğlu & Doğan, 2018; 
Eriş & Bucak, 2020) 

İlgili çalışmalar değerlendirildiğinde günümüzde ülkelerde kullanılan birçok sağlık 
sisteminin, sağlık sonuçlarını dikkate almadan hizmetlerin sunulması etrafında organize 
edildiği gözlemlenmiştir. Bu doğrultuda sağlık sonuçlarını dikkate almayan sistemlerde yer 
alan hasta bireylerin başka ülkelere tedavi olmak amacıyla gittikleri ve bu durumunda sağlık 
turizmini doğurduğu açıklanmaktadır (Herzlinger, 2006; Miraldo, 2019; Çalışkan, 2019; Kurt, 
2018; Terzi, 2019). 

Günümüzdeki modern sağlık teknolojisi ve dijital kayıtlara geçişin, tıbbın uygulanma şeklini 
tamamen değiştirdiği gözlemlenmiştir. Artık dijital kayıtlara dönüşüm büyük ölçüde 
tamamlandığından, yeni yenilikler bu kayıtları daha bağlantılı hale getirmeye odaklanacak, 
böylece sağlık sistemleri hasta bakımını iyileştirmek için büyük verileri ve içgörüleri 
kullanabilecektir, şeklinde ifade edilmektedir. Bu bağlamda ülkelerin sağlık sistemlerini 
geliştirip iyileştirmesinin sağlık turistlerini ülkeye çekmek açısından fayda sağlayacağı 
düşünülmektedir (Miraldo vd., 2019).   

Ülkelerin sağlık turizmini geliştirebilmesi için gerekli olan bir diğer sağlık inovasyon faktörü 
ise değer temelli bakıma uyum sağlamaktır. Bu doğrultuda ülkeler değer temelli uyum 
sağlamak için, sağlık kuruluşları bakımı iyileştirmeye ve maliyetleri düşürmeye çalışmalıdır. 
Bu, hem klinik hem de iş süreçlerini kolaylaştırmak anlamına gelmektedir Bu bağlamda, daha 
az gecikme olması için mali onayları verimli hale getirmek veya klinisyenlerin daha iyi 
kararlar alabilmeleri için hastanın en son kayıtlarına zamanında erişmelerini sağlamak, 
açıklanan duruma örnek olarak verilebilir (Noles vd., 2019; Toprak, 2019). 

Yukarıda açıklanan kapsamda günümüzde sağlık hizmetlerinde dijital dönüşümün devam 
ettiği gözlemlenmektedir. Bu kapsamda sağlık hizmetlerinde ödeme yapanların, sağlık 
hizmeti sağlayıcılarının ve diğerlerinin hastalar, tüketiciler ve paydaşlarla etkileşim kurma 
biçimlerinin temelden yeniden düzenlenmesinin gerekliliği ortaya çıkmaktadır (Terzi, 2019; 
Kurt, 2018; Kendirkıran vd., 2021; Çalışkan, 2019). Belirtilen düzenlemeler kapsamında 
sağlık hizmetlerinin geliştirilmesinin sağlık turizmi açısından ülkeye veya bölgeye katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir (Kurt, 2018). Açıklanan doğrultularda sağlıkta inovasyonun 
önemli bir faktör olduğu ve sağlıkta dönüşümün günümüz standartlarına uygun yapılmasının 
gerekliliği ortadadır. Bu bağlamda araştırmanın bir sonraki bölümünde inovasyon kavramının 
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önemi, sağlıkta inovasyonun önemi ve sağlıkta inovasyonun sağlık turizmi üzerindeki olası 
etkileri açıklanacaktır.  

İnovasyonun Önemi 

İnovasyonun kendisinin yeni bir kavram olmadığı gözlemlenmektedir. Terimin temelde, iş, 
teknoloji, pazarlama vb. gibi alanlarda kullanılanlara benzer bir tanımla diğer alanlardan 
benimsenen bir kavram olarak sağlık hizmetine girdiği gözlemlenmektedir (Terzi, 2019). 
İnovasyon, günümüzde farklı sektörlerin gelişmesi, çağa ayak uydurması için geçirmesi 
gereken süreci ifade etmektedir (Çalışkan, 2019). Bu bağlamda önemli bir kavram olarak 
karşımıza çıkan inovasyonun sağlık alanındaki yenilikleri de kapsadığı gözlemlenmektedir. 
Açıklanan doğrultuda araştırmanın bir sonraki bölümünde sağlık sektöründe inovasyonun 
önemi açıklanacak olup bu durumun sağlık turizmi üzerindeki etkisi değerlendirilecektir.  

Sağlık İnovasyonunun Önemi 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 'sağlık inovasyonunun' sağlık hizmetlerinin verimliliğini, 
etkililiğini, kalitesini, sürdürülebilirliğini, güvenliğini ve/veya satın alınabilirliğini 
iyileştirdiğini açıklamaktadır. Bu tanım, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesiyle sonuçlanan 
yeni veya iyileştirilmiş sağlık politikaları, uygulamaları, sistemleri, ürünleri ve teknolojileri, 
hizmetleri ve dağıtım yöntemlerini içermektedir. Açıklanan doğrultuda sağlık turizminin de 
önemli bileşenleri olan ve sağlık turisti çeken ‘’yeni teknolojiler, ürünler, uygulamalar ve 
sistemlerin’’ uygulanması esasına dayandığı gözlemlenmektedir (akt; Miraldo vd., 2019).  

Sağlık inovasyonunun nihai hedefi, sağlık sisteminin performansını optimize ederek kamu ve 
kişisel sağlık ihtiyaçlarını ve taleplerini karşılama yeteneğini geliştirmektir. Bu kapsamda 
dışarıya sağlık turisti veren ülkelerdeki sağlık turisti oranının sağlık inovasyonunu 
gerçekleştirdikten sonra düşmesi beklenmektedir (Yüzbaşıoğlu & Doğan, 2018). Bu 
bağlamda teoride, sağlık hizmetlerindeki yenilikler, tedavi, teşhis, eğitim, sosyal yardım, 
önleme, araştırma kalitesi ve sunumu ve bunlara erişimi iyileştirmek için sağlık 
politikalarında, sistemlerinde, ürünlerde, teknolojilerde, hizmetlerde ve dağıtım 
yöntemlerinde ölçeklenebilir çözümler ve iyileştirmeler sağlamalıdır, şeklinde ifade 
edilmektedir (Eriş & Bucak, 2020). 

Sağlık hizmetleri sürekli değişmekte ve çağa uyum sağlamaktadır (Toprak, 2019). Noles vd 
(2019)’a göre bir sağlık sorununa yönelik çözümün inovasyon olabilmesi için, alandaki diğer 
çözümlerden yeni veya önemli ölçüde farklı bir şey sunması gerekmektedir.  İnovasyonun 
genel bir terim olarak kullanılması, sağlıkta anlamının ve nasıl anlaşıldığının seyrelmesine yol 
açmıştır. İnovasyonun gerçekte ne olduğu konusunda netlik olmadan, terim gevşek bir şekilde 
benimsenmiş ve uygulanmış olduğu gözlemlenmektedir.  

Yukarıda açıklanan kapsamda Halpaap vd. (2019)’e göre sağlık inovasyonu başarılı bir 
şekilde gerçekleştiğinde, üç temel alana hitap etmektedir. Bu alanlar: 

 Hastanın nasıl görüldüğü, 
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 Hastanın nasıl duyulduğu, 

 Hastanın ihtiyaçlarının nasıl karşılandığı, şeklinde ifade edilmektedir.  

Yukarıda verilen kriterler karşılansa bile, sağlık hizmetlerindeki yeniliklerin tanınması ve 
benimsenmesinin önündeki engeller devam etmektedir. Yayılma süreci sosyal ve etkileşimli 
bir özellik göstermektedir ve sistem içinde yer alanlar arasında işbirliği, iletişim ve bilgi 
alışverişini gerektirmektedir. Bu nedenle, sağlık hizmetlerinde benimseme ve uygulama, 
belirli bir sistemin sosyal, politik, politika, ekonomik, kurumsal ve kültürel bağlamına özgü 
birden çok bireyi, kısıtlamayı içermektedir, şeklinde ifade edilmektedir (Halpaap, 2019). 

 Herzlinger (2006) ise sağlık hizmetlerinde inovasyonun karmaşık olmasına rağmen üç 
kategoriye göre anlaşılabileceğini açıklamaktadır. Bu kategoriler: 

i) Tüketici Odaklılık, 

ii) Teknoloji 

iii) İş Modelleri 

Yukarıda verilen üç kategori içinde, sağlık hizmetlerinde alım ve yayılımı etkileyen 
faktörlerin bazıları Noles vd., (2019) araştırmasında şu şekilde ifade edilmiştir:  Paydaşlar ve 
çıkarları, finansman ve maliyet, politika ve hükümet düzenlemeleri, sağlık teknolojilerinde 
alımı etkileyen rekabet ve diğer gelişmeler, tüketici görüşleri ve hesap verebilirlik. Bu 
faktörlerin her biri sadece bir şeyin yenilik olarak kabul edilip edilmeyeceğini değil, aynı 
zamanda sağlık alanında kabul edilip edilmediğini de etkilemektedir. Paydaşların, bireysel ve 
kurumsal kapasiteye sahip olmaları, kendi çıkarlarıyla uyumlu olması, kolayca benimsenmesi 
yeterince basit olması, küçük ölçekte test edilebilir olması, gözlemlenebilir olması, ihtiyaca 
göre rafine edilebilir olması durumunda bir yeniliği benimseme olasılıkları daha yüksektir, 
şeklinde ifade edilmektedir.  

Yukarıda açıklananlara ek olarak sağlık hizmetlerinde inovasyonun önünde engel teşkil eden 
birkaç farklı alanın bulunduğu gözlemlenmektedir.  Bu bağlamda araştırmanın bir sonraki 
bölümünde sağlık hizmetlerinde inovasyonu etkileyen faktörler açıklanacaktır. 

Sağlık Hizmetlerinde İnovasyonu Etkileyen Faktörler 

Sağlık hizmetlerinde inovasyon olgusu paralelinde ilgili çalışmalar değerlendirildiğinde; 
çalışmalarda sağlık hizmetlerinde inovasyonun sağlanmasının önünde çeşitli faktörlerin 
olduğu açıklanmaktadır (Çalışkan, 2019; Toprak, 2019; Miraldo vd., 2019; Noles vd., 2019; 
Herzlinger, 2006; Halpaap vd., 2019). Bu bağlamda altı gücün inovasyonu etkilediği 
açıklanmaktadır. Bu 6 güç: Endüstri oyuncuları, finansman, kamu politikası, teknoloji, 
müşteriler ve hesap verebilirlik olarak açıklanmaktadır. Belirtilen kapsamda bu 6 gücün 
açıklanmasının ülkelerin sağlık hizmetlerini ve dolayısıyla sağlık turizmlerini geliştirmesinin 
tam manasıyla anlaşılması noktasında önem taşıyacağı düşünülmektedir.  
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Endüstri Oyuncuları:  Sağlık sektörünün, her birinin bir gündemi olan birçok paydaşa sahip 
olduğu gözlemlenmektedir. Bu bağlamda çoğu zaman, bu oyuncular önemli kaynaklara ve 
yenilikçiye saldırarak veya onlara yardım ederek kamu politikasını ve görüşünü etkileme 
gücüne sahiptirler. Örneğin, hastaneler ve doktorlar bazen sağlık sisteminin yüksek 
maliyetleri için teknoloji odaklı ürün yenilikçilerini suçlamaktadırlar. Tıp uzmanları, hasta 
hizmetlerinin kontrolü için müdahalelerde bulunmak ister ve sigortacılar, tedavilerin ve 
ödemelerin kabul edilebilir olduğu tıbbi hizmet ve teknoloji sağlayıcılarıyla savaşır. Yatan 
hastaneler ve ayakta tedavi hizmeti sağlayıcıları hastalar için rekabet ederken, zincirler ve 
bağımsız kuruluşlar piyasa etkisi üzerinde tartışırlar.  Bu kapsamda da endüstri etkenlerinin 
bazen sağlık hizmeti inovasyonunun sağlanmasının önünde bir engel teşkil edebileceği 
açıklanmaktadır (Halpaap vd., 2019; Noles vd., 2019). 

Finansman:  Halpaap vd. (2019)’a göre sağlık hizmetlerinde inovasyon iki tür finansal 
zorluk sunmaktadır. Bunlar; (1) İnovasyonun gelişimini finanse etmek ve (2) Sağladığı ürün 
veya hizmet için kimin ne kadar ödeyeceğini bulmak. Sorunlardan biri, FDA onayı gerektiren 
yeni ilaçlar veya tedaviler için gereken uzun yatırım süresidir. Bir biyoteknoloji kuruluşunu 
destekleyen risk sermayedarları paralarını iki ila üç yıl içinde geri alabilirken, bir 
biyoteknoloji firmasındaki yatırımcıların bir ürünün kullanım için onaylanıp 
onaylanmayacağını öğrenmek için bile on yıl beklemesi gerekmektedir, şeklinde ifade 
etmiştir (Halpaap vd., 2019).  Diğer bir sorun ise, birçok geleneksel sermaye kaynağının 
sağlık sektörüne aşina olmaması ve bu nedenle de, yenilikçilere yardımcı olacak rehberlik 
sağlayabilecek yatırımcıların bulunmasının zorluğu durumunun ortaya çıkmaktadır 
(Yüzbaşıoğlu & Doğan, 2018; Halpaap vd., 2019). 

Yatırımcıların kafa karışıklığının sık görülen bir kaynağı, tipik olarak nihai tüketiciden değil, 
üçüncü bir taraftan (hükümet veya özel sigortacı) gelen sağlık sektörünün karmaşık ödeme 
veya geri ödeme sistemleridir. Bu düzenleme bir dizi sorunu gündeme getirmektedir. En açık 
şekilde, sigortacılar ödeme yapmadan önce yeni bir ürün veya hizmeti ve fiyatını 
onaylamalıdır. Bu kapsamda sağlık turizminin de en büyük itici gücü olan ‘’sağlık 
finansmanı’’ sağlık hizmet inovasyonu önündeki bir diğer engel olarak karşımıza çıkmaktadır 
(Noles vd., 2019; Çalışkan, 2019).  

Politika: Sağlık hizmetlerine ilişkin devlet düzenlemeleri bazen yeniliklere yardımcı 
olabilmekte ve bazen de engelleyebilmektedir. Bu nedenle, yenilikçilerin belirli bir yeniliği 
etkileyebilecek kapsamlı düzenlemeler ağını ve bu kuralların nasıl ve kimler tarafından kabul 
edildiğini, değiştirildiğini ve uygulandığını anlamaları önemli bir etken olarak karşımıza 
çıkmaktadır.  Yeni bir sağlık hizmeti fikrine sahip bir şirketin, düzenleyicilerin halka 
değerlerini göstermek için zaman zaman belirsiz kuralları sıkı bir şekilde yorumlayarak veya 
şanssız bir yenilikçiyi cezalandırarak kurum itibarını dalgalandırabileceğinin farkında olması 
gerekmektedir (Kurt, 2018).  

Teknoloji:  Tıp teknolojisi geliştikçe, onun nasıl ve ne zaman benimseneceği veya ona 
yatırım yapılıp yapılmayacağını anlamak kritik derecede öneme sahip bir diğer faktör olarak 
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karşımıza çıkmaktadır.  Bu faktör aynı zamanda diğer şirketlerle bulunulan mevcut rekabet 
ortamında önemli faydalar sağlayabilmektedir. Bahsedilen rekabetin yalnızca her bir teknoloji 
içinde değil, örneğin bir hastalık kategorisine yönelik ilaçlar arasında değil, aynı zamanda 
farklı teknolojiler arasında da var olduğu unutulmamalıdır. Bu kapsamda ne kadar farklı ve 
yeni teknoloji olursa sağlık turisti çekme olasılığının da o kadar fazla olduğu düşünülmektedir 
(Terzi, 2019; Eriş & Bucak, 2020; Toprak, 2019).   

Müşteriler: Gerek sağlık turizmi gerekse sağlık hizmetlerindeki inovasyonu etkileyen önemli 
bir kavram olan müşterilerin, sağlık hizmeti inovasyonunda da hesaba katılması gereken bir 
güç olarak karşımıza çıktığı gözlemlenmektedir. Çeşitli rahatsızlıklardan muzdarip olan 
mütşerilerin, etkili olduğunu düşündükleri ilaçlara, teşhislere, hizmetlere ve cihazlara erişim 
için sağlık hizmeti sunucularına baskı yaptıkları açıklanmaktadır (Çalışkan, 2019). Açıklanan 
duruma ek olarak, tüketicilerin sağlık hizmetlerine büyük sayılar harcadığı ve bu kapsamda da 
söz hakkı elde ettikleri gözlemlenmektedir. Tüketicilerin artan yetkilendirme duygusunu ve 
gerçek gücünü tanıyan ve kullanan bir şirketin, bir yeniliğin benimsenmesini büyük ölçüde 
artırabileceği açıklanmaktadır (Herzlinger, 2006).  

Hesap verebilirlik: Yukarıda açıklanan kapsamda giderek yetkilendirilmiş tüketiciler ve 
maliyet baskısı altındaki ödeyenlerin, sağlık hizmeti yenilikçilerinden hesap verebilirlik talep 
ettikleri gözlemlenmektedir. Örneğin, düzenleyici kurumların daha kısa vadeli etkinlik ve 
güvenlik gereksinimlerini karşılamanın yanı sıra, teknoloji yenilikçilerinin maliyet etkinliği 
ve uzun vadeli güvenlik göstermelerini şart koşmaktadırlar (Halpaap vd., 2019), şeklinde 
ifade edilmektedir.    

Sağlık Turizminde İnovasyon Örnekleri 

Günümüzde sağlık turizminde inovasyonun çeşitli örneklerle karşımıza çıkmakta olduğu 
gözlemlenmektedir. Bu kapsamda ilgili literatür çalışmaları değerlendirildiğinde; sosyal 
inovasyon kapsamında golf sporunun terapötik etkisinden yararlanarak helal turizmde 
değerlendirilmesinin kavramsal incelemesinin yapıldığı Yozcu vd. (2019) araştırmasında 
helal turizm kapsamında golfun, sağlıklı bireyler için İslami kurallara uygun olarak 
yapıldığında rekreatif bir amaç taşımakta olduğu ve golfün, sağlık sorunları yaşayan ve helal 
kavramına önem veren turistler için de terapötik amaçla kullanılabileceği sonuçlarına 
ulaşıldığı gözlemlenmiştir.  

Yıldırım vd. (2021) tarafından gerçekleştirilen bir diğer araştırmada sağlık turizmi hastaları 
için E-Nabız uygulamalarının geliştirilmesi için bir model önerisinin sunulması amacıyla 
oluşturulan çalışma değerlendirildiğinde; araştırmanın 409 sağlık turizmi hastası ve 572 
hekim örnekleminde gerçekleştirilmiş olduğu gözlemlenmiştir. Bu kapsamda katılımcılara 
anket yoluyla ulaşılmış ve edilen veriler SPSS programıyla analiz edilmiştir. Yapılan analizler 
sonucunda sağlık turizmi hastalarının söz konusu talep ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla e-
Pulse International sistemi model önerisinin oluşturulmuş olduğu gözlemlenmiştir. Bu 
kapsamda E-Pulse International sistemi ile Türkiye’ye gelen sağlık turizmi hastalarının sağlık 
verilerine dünyanın her yerinden hızlı ve güvenilir bir şekilde erişmelerini sağlamak, 
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işlemlerini kolaylaştırarak, onlara kişiselleştirilmiş, hızlı ve güvenilir hizmet sunmak ve sağlık 
turizmi hastalarına verilen hizmetlerin kalitesinde bir değer yaratarak sağlık turizminin ülke 
ekonomisine katkısını artırmak gibi amaçlarla oluşturulmuş bir uygulama olarak tanıtılmıştır.  

Sağlık turizminde inovasyon konusu çerçevesinde global kaynaklar ve örnekler 
değerlendirildiğinde; “Amerikan Sağlık Araştırmaları ve Kalite Ajansı (The Agency for 
Healthcare Research and Quality-AHRQ)” sağlıkta inovasyon konusunu çeşitli başlıklara 
ayırarak incelemekte olduğu gözlemlenmektedir. Bu kapsamda Orhan (2022) kitabında bu 
başlıkları (1) Hastalık ve klinik kategorileri, (2) Amerikan Tıp Enstitüsünün belirlemiş olduğu 
ana kalite alanları, (3) İnovasyon tarafından etkilenen organizasyonel süreçler, (4) Hasta 
bakım süreçleri, (5) Hasta popülasyonu,  (6) Kalite İyileştirme hedefleri ve mekanizmaları, (7) 
Kalite araçlarında yaşanan inovasyonlar, (8) Bakım programları ve (9) Bakım düzeyleri 
olarak açıklamıştır. Aynı çalışmada Türkiye’de kalite çalışmaları bağlamında sağlıkta 
inovasyonunun Sağlık Bakanlığı  tıp fakülteleri, meslek kuruluşları, dernek ve vakıflar, 
araştırma şirketleri, ilaç şirketleri, ilgili üniversite birimleri ve “Türkiye Bilimsel ve Teknik 
Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından yürütüldüğünün ifade edildiği gözlemlenmektedir.  

Sağlık hizmeti inovasyonu, Halpaap vd (2019)’a göre bazen komplike bir yapıda bazen ise 
basit bir yapıda karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda sağlık sonuçlarında ve hasta 
deneyimlerinde iyileştirmelere yol açan basit veya karmaşık herhangi bir gelişme, sağlık 
hizmeti yenilikleri (sağlık hizmeti inovasyonu) olarak açıklanmaktadır.  

Günümüzde sağlık sektörünün, sıkı düzenlemeler, mahremiyet endişeleri ve hızla artan 
maliyetler vb. gibi birçok büyük zorlukla karşı karşıya kaldığı gözlemlenmektedir.  Açıklanan 
doğrultuda birçok sağlık uzmanı veya ilgili bireyin, daha akıllı sağlık hizmeti sunum türleri 
geliştirmek için yeni teknolojilere ve bilişime yöneldiği gözlemlenmektedir (Kurt, 2018). Bu 
bağlamda bu yeniliklerin önemli olduğu bazı araştırmacılarca açıklanmaktadır. Sağlık 
sektöründe yenilikler önemlidir çünkü insan ağları ve teknoloji birbirine daha bağlı hale 
geldikçe, sağlık kuruluşları daha büyük ölçeklerde sağlık sorunlarını çözmek için daha iyi 
araçlara ihtiyaç duyacaktır, şeklinde ifade edilmektedir (Toprak, 2019). Günümüzde özellikle 
COVID-19 salgını, sağlık sistemleri, hükümetler ve diğer kuruluşlar arasında daha iyi veri 
sistemlerine ve bilgi alışverişine güçlü bir ihtiyaç olduğunu göstermiştir Pandemi sırasında 
telesağlık hizmetlerine hızlı geçiş, sağlık hizmetleri gibi sıkı bir şekilde düzenlenen bir 
endüstrinin bile hızla yenilik yapabileceğini gözler önüne sermektedir (Kendirkıran vd., 
2021). 

Sağlıkta inovasyonun en önemli nedeni sağlığın insanlara yardım etmesinden ileri 
gelmektedir. Bu bağlamda yeni tedaviler, yeni teknoloji veya yeni süreçler yoluyla olsun, 
sağlık hizmetleri alanındaki yenilikler, klinisyenlere ve sağlık kuruluşlarına, hastalarının 
ihtiyaçlarına daha fazla odaklanmak ve insanların yaşamlarını iyileştirmelerine yardımcı 
olmak için ihtiyaç duydukları araçları sağlayacaktır. Bu kapsamda sağlık turizmi açısından da 
önemi gözlemlenen inovasyonun sağlık turistlerine ilişkin olarak yeni teknoloji hizmeti, 
kaliteli hizmet, kaliteli süreç vb. gibi birçok fayda sağladığı gözlemlenmektedir (Terzi, 2019).  
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Yukarıda açıklanan kapsamda sağlık hizmetlerindeki mevcut yenilik ihtiyacının sağlık turizmi 
ve inovasyon kavramları üzerindeki etkisini gözler önüne sermektedir. Açıklanan doğrultuda 
sağlık hizmetlerinde karar vericilerin, sınırlı kaynaklarla kaliteli bakım sunma konusunda 
sürekli olarak büyük bir baskı altında oldukları gözlemlenmektedir. Yaşlanan nüfus, uzun 
vadeli koşullarda keskin artışlar, azalan fonlar, artan hasta beklentileri ve tabii ki mevcut 
COVID-19 pandemisi gibi faktörler bu beklentileri daha çok artırmakta ve sonucunda sağlık 
hizmetlerinde sürekli yenilik ihtiyacını vurgulamaktadır (Kendirkıran vd., 2021).  

Sağlık hizmeti sağlayıcılar bağlamında bir diğer zorluk ise kalifiye personelin 
mevcudiyetindeki eksiklikler olarak açıklanmaktadır (Eriş & Bucak, 2020). Bu kapsamda 
mevcut teknolojiler ve sağlık hizmetlerinin sürekli büyüyen dijitalleşmesi, çok ihtiyaç 
duyulan bu yeniliğin sağlanmasına yardımcı olabilir ve hastaların ve personelin çekiciliğini 
artırırken hasta sonuçlarını ve verimliliğini iyileştirecek fırsatlar yaratabilir, şeklinde ifade 
edebilirim. 

Noled vd. (2019)’a göre sağlık hizmetleri bağlamında, inovasyonlar, şu anda yapılanlarla 
karşılaştırıldığında net bir fayda göstermelidir. Örneğin, Dünya Sağlık Örgütü Sağlık 
İnovasyon Grubu, inovasyonun “yeni düşünme ve öğrenme yolları yaratarak karşılanmayan 
halk sağlığı ihtiyaçlarına yanıt verdiğini” ve “gelişmiş verimlilik, etkinlik, kalite, 
sürdürülebilirlik biçiminde değer katmayı amaçladığını” açıklamaktadır.  Bu nedenle, sağlık 
hizmetlerinde inovasyon, yeni tedaviler, cerrahi prosedürler, araçlar ve testlerden eğitim, 
öğretim, satın alma ve hizmet sunum modellerine yönelik yeni yaklaşımlara kadar geniş bir 
uygulama yelpazesini kapsamaktadır.  

Günümüzün dijital dünyasında, sağlık hizmeti inovasyonu kavramının dijital dönüşüm ve 
dijitalleşme ile sıkı sıkıya bağlantılı olması gerekmektedir. Bu kapsamda hem hastanın hem 
de potansiyel personelin gözünde rekabetçi kalabilmek için birçok kuruluşun, en son dijital 
sağlık teknolojilerini benimsemeleri gerektiğini kabul ettikleri gözlemlenmektedir. Açıklanan 
bu durum aynı zamanda sağlık turizminde sağlık turisti çekebilmek amacıyla yapılması 
gerekenlerden olan sanal randevular, yeni cerrahi görüntüleme teknolojileri veya mobil sağlık 
uygulamaları için platformları içerebilmektedir (Yüzbaşıoğlu & Doğan, 2018). 

Yukarıda açıklanan kapsamda sağlık hizmetlerinin dijitalleştirilmesinin hasta deneyimini ve 
sonuçlarını iyileştirdiği bazı araştırmalarda vurgulanmaktadır. Bu kapsamda sağlıktaki 
mevcut dijitalleşme iletişim için sanal yöntemlerden, hasta kayıtlarını ve verilerini 
güncelleme gibi idari görevleri gerçekleştirmek için dijital platformlara kadar yeni 
teknolojilerin potansiyel faydalarının, tüm hastane organizasyonunu etkilediği 
gözlemlenmektedir. Bu nedenle verimlilik, kullanım kolaylığı, zaman tasarrufu ve maliyet 
düşürme gibi faydaların, hastane yönetiminden uygulayıcı klinisyenlere kadar sektörde 
çalışan herkes tarafından hissedilmekte olduğu açıklanmaktadır (Yüzbaşıoğlu & Doğan, 2018; 
Eriş & Bucak, 2020) 

İlgili çalışmalar değerlendirildiğinde günümüzde ülkelerde kullanılan birçok sağlık 
sisteminin, sağlık sonuçlarını dikkate almadan hizmetlerin sunulması etrafında organize 
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edildiği gözlemlenmiştir. Bu doğrultuda sağlık sonuçlarını dikkate almayan sistemlerde yer 
alan hasta bireylerin başka ülkelere tedavi olmak amacıyla gittikleri ve bu durumunda sağlık 
turizmini doğurduğu açıklanmaktadır (Herzlinger, 2006; Miraldo, 2019; Çalışkan, 2019; Kurt, 
2018; Terzi, 2019). 

Günümüzdeki modern sağlık teknolojisi ve dijital kayıtlara geçişin, tıbbın uygulanma şeklini 
tamamen değiştirdiği gözlemlenmiştir. Artık dijital kayıtlara dönüşüm büyük ölçüde 
tamamlandığından, yeni yenilikler bu kayıtları daha bağlantılı hale getirmeye odaklanacak, 
böylece sağlık sistemleri hasta bakımını iyileştirmek için büyük verileri ve içgörüleri 
kullanabilecektir, şeklinde ifade edilmektedir. Bu bağlamda ülkelerin sağlık sistemlerini 
geliştirip iyileştirmesinin sağlık turistlerini ülkeye çekmek açısından fayda sağlayacağı 
düşünülmektedir (Miraldo vd., 2019).   

Ülkelerin sağlık turizmini geliştirebilmesi için gerekli olan bir diğer sağlık inovasyon faktörü 
ise değer temelli bakıma uyum sağlamaktır. Bu doğrultuda ülkeler değer temelli uyum 
sağlamak için, sağlık kuruluşları bakımı iyileştirmeye ve maliyetleri düşürmeye çalışmalıdır. 
Bu, hem klinik hem de iş süreçlerini kolaylaştırmak anlamına gelmektedir Bu bağlamda, daha 
az gecikme olması için mali onayları verimli hale getirmek veya klinisyenlerin daha iyi 
kararlar alabilmeleri için hastanın en son kayıtlarına zamanında erişmelerini sağlamak, 
açıklanan duruma örnek olarak verilebilir (Noles vd., 2019; Toprak, 2019). 

Yukarıda açıklanan kapsamda günümüzde sağlık hizmetlerinde dijital dönüşümün devam 
ettiği gözlemlenmektedir. Bu kapsamda sağlık hizmetlerinde ödeme yapanların, sağlık 
hizmeti sağlayıcılarının ve diğerlerinin hastalar, tüketiciler ve paydaşlarla etkileşim kurma 
biçimlerinin temelden yeniden düzenlenmesinin gerekliliği ortaya çıkmaktadır (Terzi, 2019; 
Kurt, 2018; Kendirkıran vd., 2021; Çalışkan, 2019). Belirtilen düzenlemeler kapsamında 
sağlık hizmetlerinin geliştirilmesinin sağlık turizmi açısından ülkeye veya bölgeye katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir (Kurt, 2018). Açıklanan doğrultularda sağlıkta inovasyonun 
önemli bir faktör olduğu ve sağlıkta dönüşümün günümüz standartlarına uygun yapılmasının 
gerekliliği ortadadır. 

Sağlık Turizminde İnovasyon ile İlgili Çalışmalar 

Sağlık turizmi inovasyon alanlarının günümüzde oldukça çeşitlendiği gözlemlenmektedir. Bu 
bağlamda ilgili literatür çalışmaları değerlendirildiğinde; sağlık turizminin inovasyon alanında 
farklı yeniliklerin yapıldığı sonucuna ulaşılmaktadır. Açıklanan kapsamda Hadzik & Tucki 
(2016) tarafından hazırlanan çalışma değerlendirildiğinde; araştırmanın sağlık spa turizminde 
sağlıkla ilgili hizmet sunumunda seçilen yeniliklerin analiz edilmesi amacıyla hazırlanmış 
olduğu gözlemlenmektedir. Bu kapsamda araştırmada turizm hizmetindeki temel yeniliklerin 
(süreç yeniliği, ürün yeniliği vb.) açıklandığı ve sağlık spa turizmiyle ilgili güncel 
değerlendirmelerin yapılmış olduğu gözlemlenmektedir. Avrupa Kaplıcalar Birliği (ESPA) 
dahil olmak üzere çeşitli spa organizasyonlarının literatür ve web sitelerinin analizi 
yöntemiyle hazırlanan araştırmanın sonuçları incelendiğinde; günümüzde sağlık turizmindeki 
yeniliğin spa ile ilgili alanındaki sağlık hizmetleri ile ilgili olduğu ortaya konulmuş ve sağlık 
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turizmi kaplıcalarında yenilik yaratılmasının öncelikle turistlerde sağlık olgusu haline gelen 
en önemli trende odaklanmaktan geçtiğinden bahsedildiği gözlemlenmektedir.  

Turizmde yenilik, uzun bir yaşam sürmek, sağlıklı kalmak, güzelliği ve iyiliği korumak için 
artan kamu talebine bir yanıt olarak ifade edilmektedir. Verilen ifadelerden hareketle ilgili 
literatür çalışmaları değerlendirildiğinde; özellikle sağlık turizminin çağa paralel şekilde 
geliştirilmesi gerekliliğinden bahsedildiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu bağlamda Szymańska 
(2015) tarafından sağlık turizmi yenilikçilik sisteminin teorik bir modelini oluşturma amacıyla 
hazırlanmış çalışma değerlendirildiğinde; araştırmanın metodolojisinin niteliksel olduğu 
gözlemlenmiş ve sağlık modeli yenilikçiliğinin inşasına ilişkin kavramsal varsayımlar, Delphi 
yöntemi kullanılarak uzman anketi için geliştirilmiştir. Araştırma kapsamında yapılan 
uygulama ve analizler sonucunda 9 farklı yenilikçi sistem modelinin geliştirilmiş olduğu 
gözlemlenmektedir. Yapılan nitel araştırmanın sonuçları değerlendirildiğinde; sağlık 
turizminin yenilikçiliğinin son derece karmaşık bir karaktere sahip olduğu, uzmanların 
görüşüne göre, bu turizmin biçimlerinin her birinin, farklı modellerin karşılık geldiği ve buna 
karşılık, uzmanların mevcut modellerin hiçbirini sağlık tesisi temelli turizme atayamadığı 
sonuçlarına ulaşılmıştır. Bir önceki cümlede açıklanan nedenle; araştırmacı, sağlık tesisi 
temelli turizmin yenilikçi faaliyetinde herhangi bir düzen (sistem) unsuru görememiştir.  

İnovasyon, ekonomik büyümenin ana itici gücü olarak algılanmaktadır. Yenilikçilik en 
önemli yönetim konularından biridir. Yenilikçilik, kuruluşların, sektörlerin, bölgelerin veya 
ülkelerin yenilikleri arama, uygulama ve yayma yeteneği olarak tanımlanır, yani bu, 
ölçülebilen ve değerlendirilebilen yeni bir şey yapmak veya önemli değişiklikler getirmek 
anlamına gelir. İfade edilen kapsamda tüketicilerin inovasyon sürecine katılımından 
yararlanan şirketler,  diğer yenilikçi sağlık turizmi hizmet sağlayıcılarından daha yüksek bir 
yenilikçilik seviyesini temsil etmektedir, varsayımından hareketle Szymanska (2016) 
tarafından hazırlanan çalışma değerlendirildiğinde; araştırmanın tüketici katılımı ile 
yenilikleri tanıtan şirketlerin yenilik düzeylerini diğer sağlık turizmi hizmeti sağlayıcıları ile 
karşılaştırmak, amacıyla oluşturulduğu gözlemlenmektedir. Bu bağlamda araştırmanın 461 
sağlık turizmi hizmeti sağlayıcısı örneklemi üzerinde yürütüldüğü ve çalışma kapsamında 
karşılaştırmalı analiz yönteminin kullanıldığı gözlemlenmektedir. Araştırma kapsamında 
toplanan verilerin analizi sonucunda; tüketicilerle (hastalar) işbirliği yapan şirketlerde diğer 
katılımcılara göre çok daha yüksek düzeyde bir inovasyon olduğu ortaya konulmuştur.  

Günümüzde önemli bir problem olarak karşımıza çıkan sağlık turizmi hizmetlerinde 
teknolojik yeniliklerin uygulanması konusu çerçevesinde Szymańska &  Panfıluk (2020) 
tarafından hazırlanan çalışma değerlendirildiğinde; araştırmanın temel amacının sağlık 
hizmeti sunan işletmelerin teknolojik yenilikçiliğinin belirleyicilerini teşhis etmek olduğu 
gözlemlenmektedir. Belirtilen amaç doğrultusunda araştırmada Delphi yöntemi kullanılmış ve 
karşılaştırmalı analiz yapılmıştır. İncelenen nüfusun tüm büyüklüğünün, 241.393 varlıktan 
oluşan yerel bir veri bankasına (2014) dayalı olarak tanımlanmış ve araştırma materyali bir 
anket aracılığıyla toplanmıştır. Bu kapsamda 461 işletmeden toplanan anketlerin analiz 
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sonuçları incelendiğinde; 2013-2015 döneminde yenilik uygulayan 316 kuruluştan 145'inin 
(%45.89) teknolojik yenilikler uyguladığını, 141 kuruluşun (%44.62) yeni makine ve teçhizatı 
içeren teknolojik yenilikleri ve 31'inin teknolojik yenilikleri uyguladığını göstermiştir. Ayrıca 
araştırma sonuçları yürütülen faaliyetin türü ne olursa olsun, kuruluşların, müşteri 
hizmetlerine, ebelgelere ve tedavi planlamasına adanmış yazılımlar dahil olmak üzere yeni 
bilgisayar yazılımının uygulanmasına işaret ettiği yönünde bulgulanmıştır.  

Avrupa 2020 stratejisinin, akıllı, sürdürülebilir, kapsayıcı büyüme ve kalkınmanın elde 
edilmesinin yönünü belirlemiş olduğu gözlemlenmektedir. Bu kapsamda Blazeviç (2016) 
tarafından sorunlara sistematik yaklaşımıyla sağlık turizminin, yalnızca turistik bölgelerin  
değil, ulusal düzeyde tüm destinasyonun ideal bir “akıllı uzmanlaşma” modeli olduğu 
hipotezini doğrulamak amacıyla hazırlanan çalışma değerlendirildiğinde; araştırmanın ilgili 
literatür çalışmalarının betimsel analiz yöntemiyle incelenmesi ve değerlendirilmesi yoluyla 
oluşturulduğu gözlemlenmiştir. Bu bağlamda araştırmanın teoride ve pratikte, sağlık 
turizminin hala tek bir tanımının olmadığı gerçeğine atıfta bulunduğu ve akıllı, sürdürülebilir 
ve kapsayıcı kalkınma ile sağlık turizmi arasında anlamlı bir ilişki olduğunu ortaya koyduğu 
gözlemlenmiştir. 

Hofer vd. (2012) tarafından  “sağlık turizmi” kavramına ilişkin güncel araştırmalara İsviçre 
odaklı bir genel bakışın sunulması ve bu kavramın mevcut/gelecekteki pazarlara 
yerleştirilmesi konusunda bir fikir birliğinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla 
hazırlanan çalışma değerlendirildiğinde; araştırmanın ilgili literatür çalışmalarının taranması 
ve mevcut anket/nitel görüşme sonuçlarının birleştirilmesi sonucunda ortaya çıkan keşifsel 
amaçlı bir çalışma olduğu gözlemlenmektedir. Araştırma kapsamında sağlık alanından bir 
hizmetin sağlık turizmi kapsamında sağlık hizmetleri kapsamında sınıflandırılmasına imkan 
verecek şekilde, sağlık turizmi öncesinde verilmiş olmasının gerekliliği ortaya konulmuş ve 
böylece sağlık turizminin, sağlıklıları hedefleyen turizm altında değil, hasta pazarı altında 
sınıflandırılmakta olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca bulgular gösteriyor ki sağlık 
turizminin sağlık hizmetlerine ve turizme nasıl dahil edildiğine dair bilgilere katkıda 
bulunmakta ve sağlıklılar için pazar potansiyelini gözler önüne sermektedir.   

Sağlık turizminde inovasyon konusu çerçevesinde, günümüzde yenilikçi birçok sağlığı 
geliştirme hizmetinin piyasa girdiği gözlemlenmektedir. Bu kapsamda Könyves (2014) 
tarafından yenilikçi bir sağlığı geliştirme hizmetinin piyasaya girişinin incelenmesi amacıyla 
oluşturulan çalışma değerlendirildiğinde; araştırmanın sağlık giderlerinin kişinin bütçesinin 
bir parçası olması gerektiği varsayımı temelinde gerçekleştirilmiş olduğu gözlemlenmektedir. 
Belirtilen varsayımdan hareketle ilgili sonuçlar değerlendirildiğinde; sağlıkla ilgili 
endişelerin, daha yüksek sosyal statüye sahip tüketiciler tarafından daha fazla 
gözlemlenmekte olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç ilgili bireylerin sağlıkları 
kapsamında sunulan koruyucu hizmetler için para ödemeye hazır oldukları anlamına 
gelmektedir, şeklinde ifade edilebilir.  
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Günümüzde sağlık turizmi sektöründe yeni kavramların ortaya atıldığı gözlemlenmektedir. 
Bu bağlamda Zsarnoczky (2018) tarafından sağlık turizmi sektöründeki yeni kavramların 
açıklanması amacıyla hazırlanan çalışma değerlendirildiğinde; sağlık turizmindeki trendlerin, 
sadece hizmetlerin kalitesinden değil, aynı zamanda sağlık bilincinin artmasından da 
etkilenmekte olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca geçtiğimiz yıllarda sağlık turizmi 
gelişiminin en önemli özelliği uzmanlaşma olduğu ve bunun sonucunda turizm işletmelerinin 
sunduğu hizmet, mekan ve destinasyonlarda önemli farklılıkların ortaya çıktığı da araştırma 
bulguları arasında yer almaktadır.  

Sağlık turizmi pazarının yeniliğe karşı duyarlılığının yüksek olduğu bilinmektedir.  Bu 
durumun nedenini; ‘’yalnızca bu pazardaki turizm işletmelerinin değil, her şeyden önce tıbbi 
hizmet sağlayıcıların işleyişidir’’ olarak açıklayan Panasiuk (2017) araştırmasında sağlık 
turizmi pazarında yenilikçi teklifler sunmaktan sorumlu olan varlıklarının belirlenmesi 
amacıyla hazırlanan çalışma değerlendirildiğinde; araştırmada ilk olarak, turizm pazarı 
yenilikleri ve sağlık turizmi pazarının yapısı ile ilgili teorik konularının açıklanmış olduğu 
gözlemlenmiştir. Araştırma sonuçları sağlık turizmi pazar yapısı üzerinde yapılan analiz, 
teklif açısından iyi gelişmiş pazarın ve onu oluşturan kuruluşlarla talep tarafını temsil eden  
sağlık turizmi hizmetlerini kullanmanın çeşitli nedenlerini gösteren piyasa katılımcıları 
olduğunu ortaya koymuştur.  

Panfiluk & Szymanska (2017) tarafından sağlık turizmi hizmeti sağlayıcılarının 
yenilikçiliklerinin optimum ölçütlerini belirlemek amacıyla hazırlanan çalışma 
değerlendirildiğinde; araştırmanın Polonya’da 438 sağlık turizmi hizmeti sağlayıcı 
örnekleminde gerçekleştirildiği gözlemlenmiştir. Bu bağlamda anket ve telefon görüşmesi 
yöntemiyle ulaşılan katılımcılardan toplanan verilerin analizi sonucunda; inovasyonu 
tanıtmak için bir stratejinin detaylandırılması gerekliliği ve yenilikçi faaliyetlerin etkisi olarak 
daha fazla turist sayısı olmak üzere beş optimum önlem belirlenmiş olduğu gözlemlenmiştir.  

Yüzbaşıoğlu & Doğan (2018) tarafından sağlık hizmetlerinde inovasyon sürecinin temelde 
diğer sektörlerde gerçekleştirilen inovasyon süreçleriyle benzerlik gösterdiği, ancak daha 
karmaşık bir yapıya sahip olduğu belirlenmiştir. Sürecin karmaşık olmasının sebebi olarak 
sektörde çok sayıda aktörün faaliyet göstermesi olarak ifade edilebilir. Bu bağlamda aynı 
araştırmada bu etkenler; rekabet, paydaşlar bütçe, ağ yapıları, pazar çevresi, hedefler, liderlik 
tarzı, kaynaklar olarak ifade edilmiştir.  

Son birkaç yıldır, "inovasyon" terimi, turizm işletmelerinin, destinasyonların ve turizm 
sektörünün gelişme davranışlarını tanımlamak için giderek daha fazla kullanılmaktadır. 
Turizm endüstrisinin yenilikler için tek başına tedarik ve düzenleyici sektörler kadar önemli 
olmadığı belirtilmektedir. Açıklanan doğrultuda Hjalager (2002) tarafından turizmde 
inovasyon eksikliğinin giderilmesi konusu çerçevesinde hazırlanan çalışma 
değerlendirildiğinde; günümüzde özellikle sağlık turizminde önemli inovasyon eksiklikleri 
olduğu ve buna göre, turizmde inovasyonu hedefleyen politikaların, tek tip olarak endüstrinin 
kendisine odaklanmaması ve bu kapsamda diğer iş sektörlerinin ve kamu sektörünün itici 
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güçlerinin hesaba katılması gerekliğinin ortada olduğunun belirtilmiş olduğu 
gözlemlenmektedir.   

Hajıhassanıasl ve Akçacı (2022), çalışmasının amacı 2019 yılı verilerine göre dünya 
genelinde en yüksek turizm gelirlerine sahip olan ilk 10 ülkenin inovasyon değişkeni yanı sıra 
turizm sektörü gelirini etkileyen bazı değişkenlerin 2015-2019 döneminde incelenmesidir. 
Elde edilen bulgulara göre incelenen dönemde, reel döviz kuru değişkeni incelenen ülkelerin 
turizm gelirlerini olumsuz etkilerken, global yönetişim değişkeni bu ülkelerin turizm 
gelirlerini olumlu etkilediği ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra inovasyon değişkeni olarak ele 
alınan global inovasyon endeksi değişkeni incelenen ülkelerin turizm sektörü gelirlerini 
etkilemediği sonucu ortaya çıkmıştır. çalışması sonuncunda elde edilen bulgulara göre 
incelenen dönemde, reel döviz kuru değişkeni incelenen ülkelerin turizm gelirlerini olumsuz 
etkilerken, global yönetişim değişkeni bu ülkelerin turizm gelirlerini olumlu etkilediği ortaya 
çıkmıştır. Bunun yanı sıra inovasyon değişkeni olarak ele alınan global inovasyon endeksi 
değişkeni incelenen ülkelerin turizm sektörü gelirlerini etkilemediği sonucu ortaya çıkmıştır.   

Atabey, İrmiş ve Akyürek (2022), çalışmasının amacı, termal turizminin ülke geliri ve 
kalkınması açısından önemi göz önünde bulundurularak, sağlık konusunun daha önemli 
olacağının düşünüldüğü gelecek dönemde termal turizm alanında yaşanılacak inovasyonun 
artacağı varsayımıyla; personel güçlendirmenin boyutlarının, çalışanın inovatif davranış 
boyutlarına olan etkisini Denizli’deki termal sağlık turizmi işletmelerinde ölçmek ve 
sonuçlarını paylaşmak olarak belirlenmiştir. Araştırma sonucunda personel güçlendirmenin 
çalışanın inovatif davranışını olumlu yönde etkilediği ve personel güçlendirmenin anahtarı 
olarak eğitim düzeyinin arttırılmasının inovasyonu desteklediği ortaya konmuştur.  

Şengül (2016), çalışmasında son yıllarda teknolojide yaşanan devrimsel gelişmeler, teşhis ve 
tedavi hizmetlerinin sunum şekline ve kalitesine etkileriyle sağlıkta önemli dönüşümlere 
sebep olmuştur. İnovatif uygulamaların en büyük kaynağı ve kullanıcılarından biri olan sağlık 
hizmetlerindeki konsept değişikliğinin ülkemizdeki ve dünyadaki durumu ve inovasyonun 
sağlık sektöründeki yeri ve önemi bütünsel bakış açısıyla sentezlenmiştir. 

Eraslan, Bulu ve Bakan (2008), çalışmasında Türkiye ekonomisinin en önemli ekonomi 
kalemlerinden birini oluşturan turizm sektörünün önde gelen kümelenmelerini ortaya 
koymakla birlikte kümelenmelerin inovasyona etkisini araştırma amacını taşımaktadır. Bu 
çalışmanın sonucu olarak kümelenmelerde inovasyonu tetikleyen üç adet mekanizma 
saptanmıştır. 

Yüzbaşıoğlu ve Doğan (2018), çalışmanın amacı son yıllarda talebin giderek arttığı ve hizmet 
veren destinasyon sayısının her geçen yıl çoğaldığı sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren 
sağlık kuruluşları, küresel rekabet ortamında rekabet avantajı kazanmak veya bu yeteneklerini 
geliştirebilmek amacıyla inovasyon faaliyetlerine başvurmaktadır. Bu çalışmanın amacı, 
inovasyon ve inovasyon süreciyle ilgili yazılı kaynakların detaylı bir şekilde taranarak sağlık 
turizmi işletmelerindeki inovasyon süreciyle ilgili kavramsal bir çerçeve oluşturmaktır. 
Yapılan tarama neticesinde sağlık hizmetlerinde inovasyon sürecinin temelde diğer 
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sektörlerde gerçekleştirilen inovasyon süreçleriyle benzerlik gösterdiği, ancak daha karmaşık 
bir yapıya sahip olduğu belirlenmiştir. Sağlık turizmi işletmelerinde inovasyon sürecine etki 
eden başlıca faktörlerin; organizasyon kültürü, paydaşlar ve çalışanlar olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır.  

Işık, Akoğul, Taş, Uyrun, Hajiyeva, Turan, ve Dırbo (2018), çalışması turizm-inovasyon 
ilişkisini irdeleyen bu literatür araştırmasında ulusal düzeydeki yayınların özelliklerini 
belirlemek amaçlanmıştır. Genel olarak elde edilen sonuçlar turizm-inovasyon çalışmalarının 
işletme performansına olan etkisi, işletme yöneticilerinin yenilik algısı, KOBİ’lerde 
inovasyon, işletmelerde inovasyonun önemi, inovasyon sürdürülebilirlik ilişkisi, bireysel 
yenilikçilik, işletme yöneticilerinin inovasyon anlayışı/algısı, turizmde teknoloji inovasyonu, 
kentlerde inovasyon, inovasyon harcamaları ile turizm geliri ilişkisi, hizmet inovasyonu ile 
turizmde inovasyon ve girişimcilik üzerine yoğunlaştığını göstermektedir.  

Uzun (2020), çalışması kavramsal nitelikte olup, inovasyon konusu kapsamında ele alınmıştır. 
Turizm işletmelerinin inovasyon stratejileri çerçevesinde değerlendirmeler yapılmış ve turizm 
işletmelerinde gerçekleştirilen inovasyon faaliyetleri örneklerle sunulmuştur. 

SONUÇ 

Bu çalışma sağlık turizmi kavramının değerlendirilmesi ve sağlık hizmetlerinde inovasyon 
olgusunun sağlık turizmi noktasında açıklanmasını amaçlamaktadır. Belirtilen amaç 
doğrultusunda araştırmada sağlık turizmi kavramı detaylı bir şekilde açıklanmış, sonrasında 
ise sağlık hizmetlerinde inovasyon olgusu sağlık turizmi kapsamında değerlendirilmiştir. Bu 
bağlamda araştırmanın ilk değişkeni olan sağlık turizminin en genel manada, tıbbi tedavi veya 
yardım almak için başka ülkelere seyahat eden hastalardan oluşan bir turizm şekli olarak ifade 
edebiliriz. Bu bağlamda sağlık turizmi ulaşım, konaklama ve ağırlama gibi turizm 
terminolojisine ait hizmetleri içermektedir. Aynı zamanda sağlık turizminin; sağlığı 
geliştirmek amaçlı tıbbi kontrol, kaplıca turizmi, estetik turizmi vb. gibi bileşenlerden 
meydana geldiği gözlemlenmektedir. Açıklanan kapsamda kendi ülkesi dışında herhangi bir 
ülkeye sağlık hizmeti almak için giden kişinin ise ‘’medikal turist’’ ve ‘’sağlık turisti’’ olarak 
adlandırıldığı gözlemlenmektedir. 

Günümüzde ülkelerin yukarıda açıklanan kapsamda sağlık turizmine ve sağlık turistlerine 
yöneldikleri gözlemlenmektedir. Bu durumun en belirgin ana itici gücünü, sağlık 
turistlerinden gelen ekonomik gereçlerin oluşturduğu bulgulanmıştır. Bu bağlamda ülkeler 
sürekli olarak sağlık hizmetleri sunumunu, teknolojisini, ürünlerini geliştirmekle karşı karşıya 
kalmaktadır. Bu doğrultuda da sağlıkta inovasyon kavramı karşımıza çıkmaktadır.  

Sağlıkta inovasyonun en önemli nedeni sağlığın insanlara yardım etmesinden ileri 
gelmektedir. Bu bağlamda yeni tedaviler, yeni teknoloji veya yeni süreçler yoluyla olsun, 
sağlık hizmetleri alanındaki yenilikler, klinisyenlere ve sağlık kuruluşlarına, hastalarının 
ihtiyaçlarına daha fazla odaklanmak ve insanların yaşamlarını iyileştirmelerine yardımcı 
olmak için ihtiyaç duydukları araçları sağlayacaktır. Bu kapsamda sağlık turizmi açısından da 
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önemi gözlemlenen inovasyonun sağlık turistlerine ilişkin olarak yeni teknoloji hizmeti, 
kaliteli hizmet, kaliteli süreç vb. gibi birçok fayda sağladığı gözlemlenmektedir.  

İlgili çalışmalar değerlendirildiğinde günümüzde ülkelerde kullanılan birçok sağlık 
sisteminin, sağlık sonuçlarını dikkate almadan hizmetlerin sunulması etrafında organize 
edildiği gözlemlenmiştir. Bu doğrultuda sağlık sonuçlarını dikkate almayan sistemlerde yer 
alan hasta bireylerin başka ülkelere tedavi olmak amacıyla gittikleri ve bu durumunda sağlık 
turizmini doğurduğu açıklanmaktadır.  

Sağlık inovasyonunun nihai hedefi, sağlık sisteminin performansını optimize ederek kamu ve 
kişisel sağlık ihtiyaçlarını ve taleplerini karşılama yeteneğini geliştirmektir. Bu kapsamda 
dışarıya sağlık turisti veren ülkelerdeki sağlık turisti oranının sağlık inovasyonunu 
gerçekleştirdikten sonra düşmesi beklenmektedir.  

Tıp teknolojisi geliştikçe, onun nasıl ve ne zaman benimseneceği veya ona yatırım yapılıp 
yapılmayacağını anlamak kritik derecede öneme sahip bir diğer faktör olarak karşımıza 
çıkmaktadır.  Bu faktör aynı zamanda diğer şirketlerle bulunulan mevcut rekabet ortamında 
önemli faydalar sağlayabilmektedir. Bahsedilen rekabetin yalnızca her bir teknoloji içinde 
değil, örneğin bir hastalık kategorisine yönelik ilaçlar arasında değil, aynı zamanda farklı 
teknolojiler arasında da var olduğu unutulmamalıdır. Bu kapsamda ne kadar farklı ve yeni 
teknoloji olursa sağlık turizminin o denli gelişeceği ve sağlık turisti çekme olasılığının da o 
kadar fazla olacağı düşünülmektedir.   

Sağlık hizmeti sağlayıcılar bağlamında bir diğer zorluk ise kalifiye personelin 
mevcudiyetindeki eksiklikler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamda mevcut teknolojiler 
ve sağlık hizmetlerinin sürekli büyüyen dijitalleşmesi, çok ihtiyaç duyulan bu yeniliğin 
sağlanmasına yardımcı olabilir ve hastaların ve personelin çekiciliğini artırırken hasta 
sonuçlarını ve verimliliğini iyileştirecek fırsatlar yaratılabilir.  
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Özet :  Sotos sendromu, çocuklukta aşırı büyüme, makrosefali, belirgin yüz şekli ve çeşitli 
derecelerde öğrenme güçlüğü gibi temel özelliklerle karakterize ve değişken minör 
özelliklerle ilişkili bir aşırı büyüme durumudur. Kesin prevalans bilinmemektedir ancak 
yüzlerce vaka bildirilmiştir. Aşırı boy ve oksipitofrontal çevre (OFÇ), ileri kemik yaşı, 
hipotoni ve beslenme güçlüğü gibi neonatal komplikasyonlar ve fasiyal görünüm nedeniyle 
tanıdan genellikle doğumdan sonra şüphelenilir. Diğer tutarsız klinik anormallikler arasında 
skolyoz, kardiyak ve genitoüriner anomaliler, nöbetler ve canlı derin tendon refleksleri 
bulunur. Kognitiv ve motor gelişimde değişken gecikmeler de gözlenir. Sendrom ayrıca tümör 
riskinin artmasıyla da ilişkili olabilir. NSD1 geninin mutasyonları ve silinmeleri (kromozom 
5q35'te bulunur ve transkripsiyonel düzenlemede yer alan bir histon metiltransferazı kodlar) 
vakaların %75'inden fazlasından sorumludur. NSD1 anormalliklerinin büyük çoğunluğu de 
novo olarak ortaya çıkar ve çok az ailevi vaka vardır. Çoğu vaka sporadik olmasına rağmen, 
birkaç otozomal dominant kalıtım raporu tanımlanmıştır. Germ hattı mozaisizmi hiç rapor 
edilmemiştir ve normal ebeveynler için tekrarlama riski çok düşüktür (<%1). Yenidoğan 
döneminde, sarılık durumunda fototerapi, beslenme güçlüğü ve gastroözofageal reflü tedavisi 
ve hipogliseminin saptanması ve tedavisi gibi yaklaşımlar çoğunlukla semptomatiktir. 
Skolyoz ve ateşli nöbetler gibi klinik komplikasyonların saptanması ve yönetilmesi için 
yaşamın ilk yıllarında genel pediatrik izlem önemlidir.Bu çocuklarda anestezi yönetimi 
raporları çok nadirdir. Biz bu durumda olan inmemiş testis ameliyatı gecirecek 14 aylık bir 
erkek çocukta genel anestezi yönetimini bildiririz. Sotos sendromunda hava yolu yönetimi, 
anestezik ilaç seçimi ve diğer anestezik uygulamalarla ilgili deneyimlerimizi paylaşıyoruz. 

Anahtar Kelimeler : Genel anestezi, Sotos sendromu, Larengeal maske  

Abstract: Sotos syndrome is an overgrowth condition characterized by cardinal features 
including excessive growth during childhood, macrocephaly, distinctive facial gestalt and 
various degrees of learning difficulty, and associated with variable minor features. The exact 
prevalence remains unknown but hundreds of cases have been reported. The diagnosis is 
usually suspected after birth because of excessive height and occipitofrontal circumference 
(OFC), advanced bone age, neonatal complications including hypotonia and feeding 
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difficulties, and facial gestalt. Other inconstant clinical abnormalities include scoliosis, 
cardiac and genitourinary anomalies, seizures and brisk deep tendon reflexes. Variable delays 
in cognitive and motor development are also observed. The syndrome may also be associated 
with an increased risk of tumors. Mutations and deletions of the NSD1 gene (located at 
chromosome 5q35 and coding for a histone methyltransferase implicated in transcriptional 
regulation) are responsible for more than 75% of cases. The large majority of NSD1 
abnormalities occur de novo and there are very few familial cases. Although most cases are 
sporadic, several reports of autosomal dominant inheritance have been described. Germline 
mosaicism has never been reported and the recurrence risk for normal parents is very low 
(<1%).During the neonatal period, therapies are mostly symptomatic, including phototherapy 
in case of jaundice, treatment of the feeding difficulties and gastroesophageal reflux, and 
detection and treatment of hypoglycemia. General pediatric follow-up is important during the 
first years of life to allow detection and management of clinical complications such as 
scoliosis and febrile seizures. Reports of anaesthetic management of these children are very 
rare.We report a case of general anesthesia in a 14 month old boy with this 
condition,undergoing undescended testis operation. We will report our experience with 
airway management, choice of anesthetic drugs, and other anesthetic implications in Sotos 
syndrome. 

Key Words : General anaesthesia, Sotos sydrome, Laryngeal mask  

Giriş: Sotos sendromu, lk olarak 1964 yılında, aşırı boy uzunluğu, akromegal k görünüm, 
haf f mental retardasyonu olan beş vakada Sotos ve arkadaşları tarafından 
tanımlanmıştır.Sotos sendromu ayırted c  b r yüz görünümü,öğrenme yetersizliği ve aşırı 
büyüme ile karakterizedir. Bu üç klinik özellik  Sotos sendromunun temel özellikleri olarak 
kabul edilmektedir.Sotos sendromunda yüz görünümündeki spesifik özellikler:geniş ve 
belirgin alın, frontotemporal bölgede saç seyrekliği, aşağı eğimli palpebral fissürler, malar 
bölgede kızarıklık, uzun ve dar yüz ve uzun çenedir. Sendromun diğer tipik bulguları ise 
davranış bozukluğu, ileri kemik yaşı, kardiyak, kranial, renal anomaliler, skolyoz, 
hipertelorizm,kemerli burun,belirgin mandibula gibi fasiyal bulgular ile serebellar nistagmus 
ve strabismustur.Sotos Sendromunun yaklaşık %75’inden sorumlu olan ve tümör süpresör 
genler arasında yer alan NSD1 geni, 5q35 kromozom bölgesine lokalize olup 23 ekzondan 
oluşmaktadır (4,6). NSD1 geni ile ilgili HGMD (Human Gene Mutation Database) ve LOVD 
(Leiden Open Variation Database) veritabanlarında 400’ den fazla mutasyon 
tanımlanmıştır.Bu sunumda inmemiş tetsis cerrahisi geçirecek olan daha önceden  Sotos 
sendromu tanısı konulan hastanın genel anestezi uygulaması gösterilmiştir. 

Olgu: Olgumuz 14 aylık erkek çocuğu. İnmemiş testis nedeniyle igili bölümde takipli olan 
hastaya elektif operasyon planlanmıştır.Anne baba arasında akrabalık yoktu,diğer 
akrabalarında doğumsal anomali ve kalıtsal bir hastalık mevcut değildi. Hastanın gebeliğin 
39. haftasında hastanede sezaryenle dünyaya geldiği, yenidoğan döneminde beslenme 
bozukluğu, morarma ve interkostal çekilmeler nedeniyle yoğun bakım tedavisi uygulandığı, 
hiperbilirübinemi nedeniyle 10 gün sürecinde küvöz bakımına alındığı ve fototerapi yapıldığı 
belirlendi.Hastanın sadece oturduğu,yürüyemediği, denge bozukluğu olduğu ve 2aydır özel 
eğitim,fizik-tedavi aldığı öğrenildi.Ayrıntılı medikal hikayesinde nöbet öyküsünün 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES-III

September 23-25, 2022 649 Ankara Turkey



olmadığı,kardiyak olarak ekokardiyografi sonucunda ASD (sekundum) MY (eser derecede) 
LMCA (sınırda) olduğu tespit edildi.Sayılan sendroma ait bulgular dışında fizik 
müayenesinde yüz uzun ve dar, alın geniş ve yüksek, saçlar kestane renginde seyrek ve 
yumuşak, baş dolikosefal ve makrosefal, alın ve temporal saç çizgisi geride, üçgen yüz 
görünümü mevcut, gözler derin yerleşimli, hipertelorizm görülmekte, burun küçük ve burun 
kökü basık,küçük ve sivri çene, yüksek damak, nisbeten büyük, hafif düşük ve geri yerleşimli 
kulaklar mevcut olduğu görülmüştür.  

                                         

    Dismorfik yüz görünümü  

 Hastanın preoperatif değerlendirme sonucu ASA2 olarak belirlenmiş olup inmemiş testis 
nedeniyle tektaraflı orşiopeksi planlanan vakada anestezi seçeneği olarak  Genel Anestezi 
TİVA (total intravenöz anestezi) uygulanmasına karar verilmiştir.Hasta hem cerrahi,hem 
anestezi açıdan preoperatif hazırlıkları  tamamlandıktan sonra önceden belirlenen tarih ve 
saatte operasyona alındı.Ameliyata başlamadan 15 dk öncesinde hastaya premedikasyon 
alanında 0.5mg/kg oral midazolam verildi.Operasyon salonuna alındıktan sonra 
elektrokardiyografi, periferik oksijen satürasyonu ve non-invaziv kan basıncı monitörizasyonu 
yapılan hastaya anestezi indüksiyonu propofol ile yapıldı,2 NO laringeal maske (lma) takıldı 
ve anestezi idamesinde %50:50 O2/Hava karışımı ile propofol ve remifentanil infüzyonu 
uygulandı.İnduksiyonda 3.5mg/kg olmakla toplam 50mg propofol yapıldı.Hastamızın 
operasyona giriş değerleri Nabız 94 spo2 97 TA 85/57 mm Hg olarak görüldü.İdamede 
uygulanan ajanların dozları 0,125mg/kg/dk olmakla toplam 145 mg propofol, 0.25mcg/kg/dk 
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olmakla toplam 295 mcg remifentanil olacak şekilde ayarlandı.İntraoperatif süreç içerisinde 
saturasyon düşüklüğü olmayan hastanın nabzı 85-90 civarında seyretti.Postoperatif analjezik 
amaçlı hastaya 10mg/kg olmakla 130mg parasetamol uygulandı.Bir buçuk saat süren 
operasyon sonunda sorunsuz uyandırılarak ekstübe edilen çocuk hasta anestezi sonrası bakım 
ünitesine alındı.Yarım saat süresince gözlem altında tutulan hastada her hangi komplikasyon 
gelişmemesi üzerine ilgili bölüm servisine devredildi. 

Tartışma: Sotos ve ark. tarafından lk kez 1964 yılında aşırı boy uzunluğu, akromegal k 
görünüm, ılımlı mental retardasyonu bulunan beş olgu le Sotos sendromu tanımlanmıştır. 
Sotos sendromunun t p k bulguları olan boy ve baş çevres  persent ller n n büyük olması, 
dol kosefal , alın çıkıklığı, h pertelero zm, kemerl  burun, düşük düzeyde palpebral f ssur, 
yüksek kubbe damak gibi yüz bulguları  olgumuzda gözlemlenmiştir.  

Sotos sendromu otozomal dominant kalıtsal bir sendromdur. Bireylerin %95'inden fazlasında 
de novo patojenik varyant görülmektedir. Etkilenen bireylerin ise gelecek kuşaklara sendromu 
aktarma olasılığı %50’ dir. Bu açıdan aile bireylerinin bilgilendirmesi ve diğer çocuklarında 
ve muhtemel gebeliklerde NSD1 geni açısından testler önerilmektedir.Aynı zamanda 
gelişimsel gecikme, motor becerilerde ve konuşmada gecikme, konjenital hipotoni 
görülebildiği, bu bulgularda yaşla birlikte azalma olabileceği bildirilmiştir. Genelde sakin 
yapıda olmalarına karşın bazı vakalarda çok şiddetli davranış problemleri 
gözlenmiştir.Hastamızın hikayesinde mental gerilik açısından hafif bulgular vardı ve  nöbet 
öyküsü bulunmuyordu ancak bu vakaların % 25’inde ateşli olmayan nöbet geçirme öyküsü 
bulunmaktadır. 

Otozomal dominant olarak oluşan bu sendromda ortaya çıkma ihtimali olan Malign 
Hipertermi sendromu, yüksek mortalite riski ve kısıtlı tedavi olanakları nedeniyle 
anestezistlerin karşılaşmaktan endişe ettikleri bir tablodur.Bu hastalarda depolarizan kas 
gevsetici ajan ve volatil anesteziklerden kaçınılmaktadır. Hastamızda da bu nedenle total 
intravenöz anestezi yöntemi tercih edilmiş,kas gevsetici ajan kullanılmamıştır.Tercihen 
Laringeal maske kullanılan  hastada aynı zamanda endotrakeal tüp takılma olasılığı göz 
önünde bulundurularak non-depolarizan kas gevşetici ajan çocuk hasta için olacak şekilde 
dozu ayarlanmıştır. 

Sonuç: Sotos sendromu bir çok sistemin beraber tutulduğu ve anestezi izlemi sırasında mortal 
komplikasyonlara sebep olabilmesi nedeniyle anestezistler tarafından dikkatle izlenerek 
tedavi edildiği takdirde başarıyla yönetilebilecek olgulardır. 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, Şırnak Spor Lisesi özel yetenek sınavına katılan adayların spor 

yaralanma kaygısının bazı demografik değişkenler perspektifinden incelenmesidir. 

Çalışmanın araştırma grubunu farklı branşlara sahip 48’i erkek ve 47’si kadın olmak üzere 

toplam 95 kişi oluşturmaktadır. Bu çalışmada veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu” 

ile “Spor Yaralanması Kaygı Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde; katılımcıların 

demografik verilerinin dağılımının belirlenmesi için yüzde (%) ve frekans (f) analizleri, iki 

grubun karşılaştırılması için t-testi ve grupların karşılaştırmaları için tek yönlü varyans analizi 

(ANOVA) kullanılmıştır. Gruplar arası farkın hangi gruplardan kaynakladığını tespit etmek 

için ise Tukey HSD çoklu karşılaştırma testi yapılmıştır. Cinsiyet değişkenine göre 

incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>0,05). Fakat 

incelendiğinde; spor yaralanması kaygı düzeyi alt boyutlarında, kadın katılımcıların aritmetik 

ortalamalarının erkek katılımcılara göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Ölçek Alt 

boyutlarının puan ortalamaları lisans durumuna göre sonuçlarına göre; zayıf algılanma kaygısı 

alt boyutunda anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Yine ailede spor yapan birey 

değişkenine göre; yeteneğini kaybetme kaygısı, hayal kırıklığına uğratma kaygısı ve yeniden 
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yaralanma kaygısı alt boyutunda anlamlı bir fark bulunmaktadır (p<0,05). Bulgular ışığında; 

lisans durumu, ailede spor yapan birey durumu, ailede spor yaparken yaralanan birey durumu, 

spor branşı, spor yapma sıklığı değişkenleri bağlamında yaralanma kaygısının anlamlılık 

yarattığı sonucuna varılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Spor, Lise, Kaygı, Spor Yaralanması. 

ABSTRACT  

This study seeks to examine the sport injury anxiety of the candidates who took the special 

talent exam of the Şırnak Sports High School in terms of some demographic variables. The 

study group consists of a total of 95 people (m: 48; f: 47) from different branches. In this 

study, a “Personal Information Form” and the “Sport Injury Anxiety Scale” were used as data 

collection tools. In the analysis of data, percentage (%) and frequency (f) analyzes were used 

to determine the distribution of demographic data of the participants, t-test was used to 

compare the two groups, and one-way analysis of variance (ANOVA) was used to compare 

the groups. Tukey HSD multiple comparison test was used to determine which groups caused 

the difference between the groups. There was no statistically significant difference in terms of 

the gender variable (p>0.05). But in terms of the sub-dimensions of the sport injury anxiety 

level, the arithmetic means of female participants were higher than male participants. 

According to the average score of the sub-dimensions of the scale depending on the license 

status, there was a significant difference in the anxiety of being perceived as weak (p<0.05). 

Besides, according to the variable of the individual doing sports in the family there was a 

significant difference in the sub-dimensions of fear of loss of athleticism, anxiety of 

disappointment, and fear of re-injury (p<0.05). In the light of the findings, it was concluded 

that injury anxiety was significant in the context of the variables of license status, the 

individual doing sports in the family, the status of the individual injured while doing sports in 

the family, the branch of sports, and the frequency of doing sports. 

Keywords: Sport, High School, Anxiety, Sport Injury. 

GİRİŞ 

İnsan bedeni hareket etmek üzerine tasarlanmış olup pasif ve durağan bir yaşam insanoğlunun 

yaratılış amacına aykırıdır. Vücut organlarının sağlıklı bir şekilde büyümesinde, gelişmesinde, 

vücudun fit kalmasında hareket önemli bir rol oynamaktadır (Orhan, 2019). Spor kavramı 

ansiklopedik tabiriyle; “Bireylerin sağlık durumunu geliştiren ve gelişmiş sağlık durumunu 
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devam ettiren hareketler” şeklinde açıklanmaktadır (Teke ve Karakuş, 2022). İlaveten sporu 

farklı biçimlerde tanımlayan bazı araştırmacılar da vardır. İnsanın oyun dürtüsünden 

kaynaklanan kuralları belirli olan, ölçülebilen, değerlendirilebilen, performansa dönük 

yarışma biçiminde yapılan, amacı serbest motorsal etkinlikler olarak tanımlanmakta; kimi 

araştırmacılara göre de bireyin genel anlamda fiziksel becerileri aracılığıyla bir rakiple 

karşılıklı olarak etkileşim içinde bulunularak yapılan yarışmaya dönük oyun biçimlerinin her 

türlüsü olarak açıklanmaktadır (Kumartaşlı ve Atabaş, 2014).   

Genel olarak spor aktiviteleri sırasında meydana gelen herhangi bir hasar spor yaralanmaları 

olarak ifade edilebilir. Vücudumuzda fiziksel aktivite sırasında oluşan bu hasarların birçok 

nedeni olabilir (Kılıç ve ark., 2014). Spor yaralanmaları, vücudun normalden daha büyük, 

dayanıklılık sınırlarını aşan bir kuvvetle karşılaşması sonucu meydana gelen durumları içerir 

(Erol ve Karahan, 2006). Spor yaralanmalarının meydana gelmesinde; Ekipman, hava 

koşulları, zemin, aşırı antrenman ve önceki yaralanma geçmişi gibi birçok değişkenin rol 

oynadığı düşünülmektedir. Tabanlık kullanımı, dış eklem desteği ve denge tahtası gibi özel 

eğitim programlarının etkinliğinin önemli ölçüde ve olumlu yönde desteklendiği gösterilmiştir 

(Karabörklü Argut ve Çelik, 2018). İlaveten spor yaralanmalarına yol açan olumsuz faktörler 

arasında; yükün şiddetine bağlı yorgunluk, önceki yaralanmanın tam olarak iyileşmemesi, 

sporun türü, şiddeti ve süresi, iklim koşulları ve enfeksiyonlar, önceki yaralanma veya yanlış 

antrenman nedeniyle kas atrofisi gibi etmenler sayılabilir. Kas kuvvetinin dengesiz dağılımı, 

eklem bölgelerindeki kısıtlılıklar, kötü spor tekniği, spor malzemelerinin eksikliği, fiziksel ve 

fizyolojik hazırlıksızlık, kişinin seçtiği branşa yatkınlığın olmaması gibi faktörler sakatlanma 

riskine neden olduğu söylenebilir (Alp ve ark., 2019). Bu bilgiler ışığında araştırmanın amacı; 

Şırnak Spor Lisesi özel yetenek sınavına katılan adayların spor yaralanma kaygılarının 

incelenmesidir. 

YÖNTEM 

Araştırma Modeli 

Şırnak Spor Lisesi sınavlarına katılan öğrencilerin “Spor Yaralanması Kaygı” düzeylerini 

İncelenmesine yönelik yapılan bu araştırma, genel tarama modellerinden biri olan anlık 

tarama modeline göre tasarlanmıştır. Anlık tarama araştırmaları büyük örneklemler üzerinden 

belirli bir konuda grupların veya bireylerin ilgi, beceri, yetenek, tutum, görüş vb. özelliklerini 

açıklar (Büyüköztürk ve ark., 2018). 
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Evren-Örneklem (Araştırma Grubu) 

Araştırmada oransız eleman örnekleme yöntemi ile örneklem grubu seçilmiştir. Bu bağlamda 

araştırma; Şırnak Spor Lisesi sınavlarına katılan 48 erkek ve 47 kadın olmak üzere toplam 95 

katılımcıyı kapsamaktadır. 

Veri Toplama Araçları 

Çalışmada veri toplama aracı olarak; Caz, Ç., Kayhan, R.F. ve Bardakçı, S. (2019) tarafından 

geliştirilen, 19 soru ve 6 alt boyuttan oluşan “Spor Yaralanması Kaygı Ölçeği” kullanılmıştır.  

Spor yaralanması kaygı Ölçeğinin Cronbach Alpha iç tutarlılık değerleri; Yeteneği kaybetme 

kaygısı, α=0.602 Zayıf algılanma kaygısı için α=0.697, acı çekme kaygısı boyutu için 

α=0.592, hayal kırıklığına uğrama kaygısı α=0.711 sosyal desteği kaybetme kaygısı α=0.743 

yeniden yaralanma kaygısı alt boyutu için ise α=0.596 olarak belirlenmiştir. Toplam ölçeğin 

Cronbach Alpha iç tutarlılık değerleri ise α=0.886 olarak bulunmuştur.  

Ölçeklerde ters çevrilerek puanlanan madde bulunmamaktadır. 5 kategori üzerinden 

değerlendirilmektedir. Maddelerin sayısal karşılığı; Heyecan Arayışı Ölçeğinde “Kesinlikle 

Katılmıyorum=1…Kesinlikle Katılıyorum=5” şeklinde puanlanmıştır.   

Verilerin Analizi 

Tablo 1. Verilerin Normallik Analiz Dağılımı 
 Yeteneğini 

kaybetme 
kaygısı 

Zayıf 
Algılanma 

Kaygısı 

Acı 
Çekme 
Kaygısı 

Hayal 
Kırıklığına 
Uğratma 
Kaygısı 

Sosyal 
Desteği 

Kaybetme 
Kaygısı 

Yeniden 
Yaralanma 

Kaygısı 

Skewness 0,721 0,510 -0,710 0,782 0,839 0,354 

Kurtosis -0,627 -0,607 -0,477 -0,254 0,195 -0,723 
N 95 95 95 95 95 95 

 

Tablo 1’de verilerin normal dağılım gösterme durumuna göre analiz dağılımı 

verilmiştir. Skewness ve kurtosis değerlerinin +2 ile -2 arasında olduğu görülmektedir. 

Çarpıklık ve basıklık katsayısı -∞ ile +∞ arasında değereler alabilmektedir. Bu değerler bazı 

yazarlara göre (+2 ile -2) değer olarak kabul edilmektedir. Bazılarına göre ise (+3 ile -3) 

aralığında değer alması durumunda toplanan verilerin normal dağılım gösterdiği kabul 

edilmiştir (Kalaycı, 2010). Bu sebeple çalışmada, Parametrik hipotez testlerinin 

kullanılmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda katılımcıların demografik verilerinin 
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dağılımının belirlenmesi için yüzde (%) ve frekans (f) analizleri, iki grubun karşılaştırılması 

için T-testi ve grupların karşılaştırmaları için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 

kullanılmıştır. Çalışmanın anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak belirlenmiştir. 

Tablo 2. Katılımcıların yüzde ve frekans dağılımları 

  N % Toplam  
Cinsiyet Erkek  48 50,5 95 

Kadın  47 49,5   
Lisans durumu Evet 21 22,1  95 

Hayır   74 77,9  
     
Ailede spor yapan birey var 
mı? 

Evet 30 31,6 95 
Hayır 65 68,4 

Sporla yapma sıklığı 
   

Hafta içi her gün  56 58,9 95 
Haftada iki veya üç 
gün 

25 26,3  

Hafta sonları 14 17,7 
Spor dalı Futbol  

Voleybol  
Basketbol   
Bireysel spor dalı 

39 
32 
7 
17 

41,1 
33,7 
7,4 
17,9 

95 

Ailede spor yaparken 
yaralanan birey 

Evet  
Hayır 

14 
81 

14,7 
85,3 

95 

 

Tablo 2’de katılımcıların çeşitli değişkenlere göre yüze ve frekans dağılımları 

verilmiştir. 

 
Tablo 3. Spor yaralanması kaygı düzeyinin cinsiyet değişkenine göre incelenmesi 
N=95 Cinsiyet N Ort. Ss t p 

Yeteneğini Kaybetme Kaygısı Kadın 

Erkek 

47 

48 

1,702 

1,500 

0,719 

0,652 

-1,435 0,155 

Zayıf Algılanma Kaygısı  

 

Kadın 

Erkek 

47 

48 

1,617 

1,562 

0,573 

0,649 

-0,434 0,666 

Acı Çekme Kaygısı  

 

Kadın 

Erkek 

47 

48 

1,893 

1,708 

0,865 

0,849 

-1,053 0,295 

 

Hayal Kırıklığına Uğratma 

Kaygısı 

  

Kadın 

Erkek 

47 

48 

1,780 

1,805 

0,729 

0,855 

0,156 0,877 

Sosyal Desteği Kaybetme Kadın 47 1,574 0,563 -1,000 0,320 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES-III

September 23-25, 2022 657 Ankara Turkey



Kaygısı 

 

Erkek 48 1,465 0,499 

Yeniden Yaralanma Kaygısı Kadın 

Erkek 

47 

48 

1,984 

1,916 

0,583 

0,787 

-0,473 0,637 

p>0,05 

Tablo 3 incelendiğinde spor yaralanması kaygı düzeyi cinsiyet değişkenine göre 

istatistiksel olarak anlamlılık göstermemektedir. Spor yaralanması kaygı düzeyi alt 

boyutlarına bakıldığında; kadın katılımcıların ortalaması erkek katılımcılara göre daha 

yüksektir. 

Tablo 4. Spor yaralanması kaygı düzeyinin lisans durumu değişkenine göre incelenmesi 
N=95   Lisans  N Ort. Ss     t p 

Yeteneğini Kaybetme Kaygısı Evet  

Hayır  

21 

74 

1,428 

1,648 

0,507 

0,729 

-1,578 0,121 

Zayıf Algılanma Kaygısı  

 

Evet  

Hayır 

21 

74 

1,333 

1,662 

0,483 

0,625 

-2,225 0,028* 

Acı Çekme Kaygısı  

 

Evet  

Hayır 

21 

74 

1,904 

1,770 

0,830 

0,868 

0,632 0,529 

Hayal Kırıklığına Uğratma 

Kaygısı 

  

Evet  

Hayır 

21 

74 

1,841 

1,779 

0,916 

0,759 

0,315 0,753 

Sosyal Desteği Kaybetme 

Kaygısı 

 

Evet  

Hayır 

21 

74 

1,396 

1,554 

0,374 

0,566 

-1,499 0,140 

Yeniden Yaralanma Kaygısı Evet  

Hayır 

21 

74 

1,750 

2,006 

0,876 

0,624 

-1,255 0,221 

*p<0,05 
       

Tablo 4’te spor yaralanması kaygı düzeyi lisans durumuna göre istatistiksel olarak 

zayıf algılanma kaygısı alt boyutunda (t=-2,225; p=0,028) anlamlılık göstermektedir. Fark 

incelendiğinde; lisanslı olmayan katılımcıların ( =1,662±0,625), aritmetik ortalamasının 

lisansı olan katılımcıların ( =1,333±0,483), aritmetik ortalamasından daha yüksek olduğu 

görülmektedir.  

x

x
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Tablo 5. Spor yaralanması kaygı düzeyinin ailede spor yapan birey değişkenine göre 
incelenmesi 
N=95 Ailede 

spor 
yapan 
birey 

N Ort. Ss     t p 

Yeteneğini Kaybetme Kaygısı 

 

Evet  

Hayır  

30 

65 

1,300 

1,738 

0,466 

0,734 

-3,516 0,001* 

Zayıf Algılanma Kaygısı  

 

Evet  

Hayır 

30 

65 

1,433 

1,661 

0,504 

0,644 

-1,712 0,090 

Acı Çekme Kaygısı  

 

Evet  

Hayır 

30 

65 

1,833 

1,784 

0,985 

0,800 

0,256 0,799 

Hayal Kırıklığına Uğratma 

Kaygısı 

  

Evet  

Hayır 

30 

65 

1,522 

1,917 

0,741 

0,788 

-2,316 0,023* 

Sosyal Desteği Kaybetme 

Kaygısı 

 

Evet  

Hayır 

30 

65 

1,411 

1,569 

0,452 

0,561 

-1,464 0,148 

Yeniden Yaralanma Kaygısı Evet  

Hayır 

30 

65 

1,691 

2,069 

0,761 

0,627 

-2,316 0,013* 

* p<0,05 

        

Tablo 5 incelendiğinde ailede spor yapan birey durumuna göre Spor yaralanması 

kaygı düzeyi alt boyutları arasında istatistiksel olarak yeteneğini kaybetme kaygısı (t=--

3,516; p=0,001), hayal kırıklığına uğratma kaygısı (t=-2,316;p=0,023) ve yeniden 

yaralanma kaygısı alt boyutunda (t=-2,316;p=0,013) anlamlı bir fark bulunmaktadır. Fark 

incelendiğinde; ailede spor yapan birey olmayan katılımcıların aritmetik ortalamasının 

ailede spor yapan birey olan katılımcıların aritmetik ortalamasından daha yüksek olduğu 

görülmektedir.  
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Tablo 6. Spor yaralanması kaygı düzeyinin ailede spor yaparken yaralanan birey 
değişkenine göre incelenmesi 
N=95 Ailede spor 

yaparken 
yaralanan 

birey 

N Ort. Ss     t p 

Yeteneğini Kaybetme Kaygısı Evet  

Hayır  

14 

81 

1,714 

1,580 

0,726 

0,686 

0,669 0,505 

Zayıf Algılanma Kaygısı  

 

Evet  

Hayır 

14 

81 

1,571 

1,592 

0,513 

0,628 

-0,119 0,905 

Acı Çekme Kaygısı  

 

Evet  

Hayır 

14 

81 

1,857 

1,790 

0,770 

0,876 

0,269 0,789 

Hayal Kırıklığına Uğratma 

Kaygısı 

  

Evet  

Hayır 

14 

81 

1,952 

1,765 

0,726 

0,803 

0,814 0,418 

Sosyal Desteği Kaybetme 

Kaygısı 

 

Evet  

Hayır 

14 

81 

1,547 

1,514 

0,464 

0,545 

0,215 0,831 

Yeniden Yaralanma Kaygısı Evet  

Hayır 

14 

81 

2,214 

1,904 

0,402 

0,721 

2,310 0,028* 

*p<0,05 

        

Tablo 6 incelendiğinde ailede spor yaparken yaralanan birey durumuna göre Spor 

yaralanması kaygı düzeyi alt boyutları arasında istatistiksel olarak yeniden yaralanma 

kaygısı (t=2,310; p=0,028) alt boyutunda anlamlı bir fark tespit edilmiştir. Fark 

incelendiğinde; ailede spor yaparken yaralanan birey olan katılımcıların ( =2,214±0,402) 

aritmetik ortalamasının ailede spor yaparken yaralanan birey olmayan katılımcıların (

=1,904±0,721) aritmetik ortalamasından daha yüksek olduğu görülmektedir.  

 

 

 

 

x

x
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Tablo 7. Spor yaralanması kaygı düzeyinin spor branşı değişkenine göre incelenmesi 
N=95 Branş N Ort.  Ss 

 
F           P Fark 

Yeteneğini Kaybetme 
Kaygısı 

Futbol  

Voleybol 

Basketbol 

Bireysel  

39 

32 

7 

17 

1,615 

1,656 

1,705 

1,000 

0,673 

0,700 

0,771 

0,000 

 

2,038 

 

0,114 

 

 

Zayıf Algılanma Kaygısı  
 

Futbol  

Voleybol 

Basketbol 

Bireysel  

39 

32 

7 

17 

1,641 

1,656 

1,470 

1,285 

0,668 

0,601 

0,514 

0,487 

 

1,015 

 

0,390 

 

Acı Çekme Kaygısı  
 

Futbol  

Voleybol 

Basketbol 

Bireysel  

39 

32 

7 

17 

1,769 

2,093 

1,571 

1,411 

0,902 

0,892 

0,534 

0,618 

 

2,737 

 

0,048* 

Voleybol> 
bireysel spor 

Hayal Kırıklığına Uğratma 
Kaygısı 
  

Futbol  

Voleybol 

Basketbol 

Bireysel  

39 

32 

7 

17 

1,914 

1,875 

1,000 

1,686 

0,860 

0,770 

0,000 

0,661 

 

3,052 

 

0,032* 

Futbol> 
voleybol> 
basketbol 

Sosyal Desteği Kaybetme 
Kaygısı 
 

Futbol  

Voleybol 

Basketbol 

Bireysel  

39 

32 

7 

17 

1,512 

1,552 

1,381 

1,529 

0,517 

0,476 

0,230 

0,745 

 

0,197 

 

0,898 

 

Yeniden Yaralanma 
Kaygısı 

Futbol  

Voleybol 

Basketbol 

Bireysel  

39 

32 

7 

17 

2,044 

2,023 

1,285 

1,867 

0,836 

0,540 

0,365 

0,545 

 

2,743 

 

0,048* 

Futbol> 
voleybol> 
basketbol 

* p<0,05 

Tablo 7’de spor branşı değişkeni bağlamında incelendiğinde acı çekme kaygısı (F 

(3;91)= 2,737; p<0.05), hayal kırıklığına uğratma kaygısı alt boyutunda (F (3;91)= 3,052; 

p<0.05) ve yeniden yaralanma kaygısı alt boyutunda (F (3;91)= 2,743; p<0.05) fark tespit 

edilmiştir. 
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Tablo 8. Spor yaralanması kaygı düzeyinin spor yapma sıklığı değişkenine göre 
incelenmesi 

N=95    Spor yapma 
sıklığı 

N Ort.  Ss 
 

F         P Fark 

Yeteneğini Kaybetme 
Kaygısı 

Hafta içi hergün 

Haftada 2 veya 3 
gün 

Hafta sonları 

56 

25 

14 

1,535 

1,560 

1,928 

0,659 

0,650 

0,828 

 

1,906 

 

0,154 

 

Zayıf Algılanma Kaygısı
  
 

Hafta içi hergün 

Haftada 2 veya 3 
gün 

Hafta sonları 

56 

25 

14 

1,482 

1,640 

1,928 

0,571 

0,637 

0,615 

 

3,265 

 

0,043* 

Hafta 
sonları>hafta 

içi hergün 

Acı Çekme Kaygısı  
 

Hafta içi hergün 

Haftada 2 veya 3 
gün 

Hafta sonları 

56 

25 

14 

1,625 

2,040 

2,071 

0,752 

1,019 

0,828 

 

2,962 

 

0,057 

 

Hayal Kırıklığına 
Uğratma Kaygısı 
  

Hafta içi hergün 

Haftada 2 veya 3 
gün 

Hafta sonları  

56 

25 

14 

1,726 

1,893 

1,881 

0,783 

0,931 

0,532 

 

0,481 

 

0,620 

 

 

Sosyal Desteği Kaybetme 
Kaygısı 
 

Hafta içi hergün 

Haftada 2 veya 3 
gün 

Hafta sonları 

56 

25 

14 

1,458 

1,546 

1,714 

0,559 

0,517 

0,410 

 

1,351 

 

0,264 

 

Yeniden Yaralanma 
Kaygısı 

Hafta içi hergün 

Haftada 2 veya 3 
gün 

Hafta sonları 

56 

25 

14 

1,741 

2,200 

2,339 

0,614 

0,699 

0,697 

 

7,262 

 

0,001* 

Hafta 
sonları>haftada 

2 veya 3 
gün>hafta içi 

hergün 
* p<0,05 

Tablo 8’e göre; spor yapma sıklığı değişkenine göre zayıf algılanma kaygısı (F (2;92)= 

1,906; p<0.05) ve yeniden yaralanma kaygısında (F (2;92)= 7,262; p<0.05) anlamlı bir fark 

bulunmuştur. 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Sakatlanan sporcuların uzun süreli iyileşme döneminde spordan uzak durmaları, aktif spor 

yaşamına dönememeleri ve yeniden sakatlanma gibi önemli duygusal travmalar yaşadıkları 

ifade edilmiştir (Mankad, Gordon ve Mallman, 2009). Bu bağlamda çalışma Şırnak Spor 

Lisesi özel yetenek sınavına katılan adayların spor yaralanma kaygısının bazı demografik 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES-III

September 23-25, 2022 662 Ankara Turkey



değişkenler perspektifinden incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Yapılan analizler sonrasında 

elde edilen bilgiler ışığında aşağıdaki yorumlamalara yer verilmiştir. 

Cinsiyet ile spor yaralanması kaygı düzeyi alt boyutları arasındaki farkın anlamlılık 

göstermediği belirlenmiştir (Tablo 3). Spor yaralanması kaygı düzeyi alt boyutlarına 

bakıldığında; kadın katılımcıların ortalaması erkek katılımcılara göre daha yüksektir. İlgili 

literatür bazında incelendiğinde çalışmamızı destekleyen ve desteklemeyen bazı çalışmalara 

ulaşılmıştır. Karayol ve Eroğlu (2020) yapmış oldukları araştırmada cinsiyet değişkenine göre 

anlamlı fark tespit etmemişlerdir. Bu belirtilen çalışmanın sonucu ile bizim çalışmamızın 

sonucu paralellik göstermektedir. Aksine, Tanyeri (2019) yapmış olduğu araştırmada kadın ve 

erkek sporcuların yaralanma kaygısı incelendiğinde Spor Yaralanması Kaygı ölçeğinin alt 

boyutları ile ölçeğin toplam puanındaki farkın anlamlı düzeyde olduğunu tespit etmiştir. 

Arıkan ve Çimen (2020) tarafından yapılan araştırma bulgularında farklı alt boyutlarda erkek 

sporcular lehine anlamlı farklılık olduğu saptanmıştır. Yine Çakır ve Kısa (2021) yapmış 

oldukları çalışmada cinsiyete göre farklılık tespit etmiş olup, erkek taekwondocuların spor 

yaralanması kaygı durumlarının kadın taekwondocuların kaygı durumlarından daha yüksek 

olduğunu belirtmişlerdir. Yalçınkaya ve arkadaşları (2020) yapmış oldukları araştırmada ise 

acı çekme kaygısı alt boyutunda kadınlar lehine anlamlı bir fark olduğunu tespit etmişlerdir. 

İlaveten Ünver ve arkadaşları (2020) çalışmalarında cinsiyete göre AÇK ve YYK alt 

boyutlarında anlamlı farklılık tespit etmişlerdir. Bahsedilen yazarların çalışmasında kadın 

sporcuların puanları erkek sporculara oranla daha yüksektir. Bir diğer araştırmada Jennifer ve 

Sandra (2005) kadın hokey oyuncularının erkeklere oranla daha fazla kaygıya sahip 

olduklarını izah etmişlerdir. Cassidy (2006) ise araştırmasında kadın sporcuların ağrı yaşama 

kaygısı ile yeniden yaralanma kaygısı alt boyutlarında anlamlı olarak daha yüksek puana 

sahip olduklarını bildirmiştir. Bu bağlamda çalışmamızın sonucu ile bu araştırmaların 

sonuçlarının örtüşmediği söylenebilir. 

Lisans durumuna göre spor yaralanması kaygı düzeyi alt boyutları arasındaki fark istatistiksel 

olarak incelendiğinde; zayıf algılanma kaygısındaki fark anlamlı düzeydedir (Tablo 4). Farkın 

hangi guruptan kaynaklandığı incelendiğinde lisanslı olmayan katılımcıların aritmetik 

ortalamasının lisansı olan katılımcıların aritmetik ortalamasından daha yüksek olduğu 

görülmektedir. Sporcuların karşılaştıkları yaralanmalarla ilgili kaygı düzeyi, sportif faaliyetin 

amacı ile doğru orantılıdır. Örneğin; Sağlıklı yaşam için spor yapan birinin kaygısı ile rekabet 

için spor yapanın kaygısı arasında da fark vardır. Elit bir sporcu sakatlanma ve rehabilitasyon 

sürecinde kaybedeceği zaman, eski performansını yakalayamama korkusu, başarıdan uzak 
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kalma kaygısı ve maddi olarak kaybedeceği fırsatlar aşırı stres ve kaygıya neden olur (Ergün, 

2006).  

Ailede spor yapan birey durumuna göre spor yaralanması kaygı düzeyi alt boyutları arasında 

istatistiksel olarak yeteneğini kaybetme kaygısı, hayal kırıklığına uğratma kaygısı ve yeniden 

yaralanma kaygısı alt boyutundaki farkın anlamlılık gösterdiği saptanmıştır (Tablo 5). Farkın 

hangi guruptan kaynaklandığı incelendiğinde ailede spor yapan birey olmayan katılımcıların 

aritmetik ortalamasının ailede spor yapan birey olan katılımcıların aritmetik ortalamasından 

daha yüksek olduğu görülmektedir. Ailede spor yaparken yaralanan birey durumuna göre spor 

yaralanması kaygı düzeyi alt boyutları arasında istatistiksel olarak yeniden yaralanma kaygısı 

alt boyutundaki fark anlamlı düzeydedir (Tablo 6). Farkın hangi guruptan kaynaklandığı 

incelendiğinde ailede spor yaparken yaralanan birey olan katılımcıların aritmetik 

ortalamasının ailede spor yaparken yaralanan birey olmayan katılımcıların aritmetik 

ortalamasından daha yüksek olduğu görülmektedir. Ünver ve ark. (2020) spor yaralanması 

kaygısı alt boyut puanlarına bakıldığında ZAK, AÇK ve YKK puanlarında önceki spor 

yaralanmalarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulmuştur. Spor yaralanması 

yaşamamış sporcuların zayıf algılanma ve yeteneğini kaybetme kaygısı, spor yaralanması 

geçirmiş sporcuların ise acı çekme kaygısının belirlendiği belirlenmiştir. Yine, Cassidy 

(2006), daha önce en az üç yaralanması olan kolej sporcularının, daha önce yaralanmamış 

sporculara göre ağrı ile ilgili kaygıda önemli ölçüde daha yüksek puan aldığını bulmuştur. 

Steffen ve ark. (2009), kadın futbolcular üzerinde yaptıkları çalışmada, yaralanma öyküsü 

olan oyuncuların, olmayanlara göre performanslarını daha fazla zayıflatan bir kaygı tepkisi 

hissettiklerini bildirmiştir. Ailesinde önceden spor yaralanması geçirmiş olan bireylerin bu 

duruma tanık olması, buna maruz kalma psikolojilerinin sakatlanma düşünceleri kaygılarının 

yüksek çıkmasına sebep olduğu söylenebilir. 

Spor branşı değişkenine göre acı çekme kaygısı, hayal kırıklığına uğratma kaygısı alt 

boyutunda ve yeniden yaralanma kaygısı alt boyutunda anlamlı bir farklılık görülmektedir 

(p<0,05), (Tablo 7). Yapılan bir araştırmada çalışmamıza benzer olarak hayal kırıklığına 

uğrama kaygısı boyutunda anlamlı fark tespit edilmiştir. Bu fark futbolcular ile basketbolcular 

arasında meydana gelmiştir (Tanyeri, 2019). Yine Karayol ve Eroğlu (2020) yapmış oldukları 

araştırmada spor dalı değişkenine göre bazı alt boyutlarda takım sporu yapanlar lehine anlamlı 

fark belirlemişlerdir. Başka bir çalışmada ise sporcuların bireysel veya takım sporlarına göre 

yaralanma kaygı düzeyleri ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (Kayhan 

ve ark., 2019). Başka bir çalışmada ise futbolcuların pozisyonlarına göre yaralanma kaygı 
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düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (Çetindemir ve Cihan, 2019). Adar 

(2021)’ın çalışmasında sporcu düzeyi açısından yeteneğini kaybetme ve yeniden yaralanma 

kaygısı boyutlarında anlamlı farklılık gözlenmektedir. Takım sporu ile ilgilenen sporcuların 

bazı alt boyutlarda kaygı durumlarının arttığı gözlenmektedir. Bu durumun, sporcunun takım 

arkadaşlarına kendini gösterme algısı ve takım içerisinde prestijini kaybetme kaygısından 

kaynaklandığı düşünülebilir.  

Spor yapma sıklığı değişkenine göre zayıf algılanma kaygısı ve yeniden yaralanma kaygısı alt 

boyutunda anlamlı bir farklılık bulunmuştur (Tablo 8). Arıkan ve Çimen (2020) yapmış 

oldukları araştırmada haftada 1-2 gün ile 3-4 gün ve üstü fiziksel antrenman yapanların 

“Yeteneğini Kaybetme Kaygısı” puanlarının daha fazla olduğunu tespit etmişlerdir. Mankad 

ve ark. (2009), yaptıkları bir çalışmada sporcuların spor sırasında meydana gelen spor 

yaralanmaları sonucu sporcu kimliğinden mahrum kalma, tekrar oynayamama, iyileşme 

sürecinde tekrar sakatlanma gibi önemli duygusal travmalar yaşadıklarını ortaya koymuştur. 

Antrenman ve/veya yarışmalara katıldıklarını ve bu travmalar nedeniyle depresif ve kaygı 

düzeylerinin arttığını belirtmişlerdir. 

Sonuç olarak çalışmada, spor lisesi yetenek sınavlarına katılan öğrencilerin yaralanma kaygı 

düzeyleri çeşitli değişkenler perspektifinden farklılaşmaktadır. Ölçekte yer alan alt 

boyutlardaki farklılaşmalar incelendiğinde daha çok sırasıyla; yeniden yaralanma kaygısı, 

yeteneğini kaybetme kaygısı, zayıf algılanma kaygısı, hayal kırıklığına uğratma kaygısı ve acı 

çekme kaygısı boyutlarında olduğu görülmüştür. Cinsiyet değişkeni bağlamında, kadın 

katılımcıların daha yüksek kaygı puan ortalamalarına sahip oldukları belirlenmiştir. Lisans 

durumuna göre zayıf algılanma kaygısının anlamlı bir farka sahip olduğu görülmektedir. Bu 

bağlamda lisansa sahip olmayan katılımcıların ortalamalarının daha yüksek olduğu tespit 

edilmiştir. Ailede spor yapan bireylerin olması ve ayrıca ailede spor yaparken yaralanan 

bireylerin bulunması da katılımcıların kaygı düzeylerini etkilemektedir. İlaveten spor 

branşlarının ve spor yapma sıklığının da katılımcıların spor yaralanması kaygıları üzerinde 

etkiye sahip olmakta ve farklılık meydana getirmektedir.  

Sonuçlar çerçevesinde; sporcuların kaygı durumlarını kontrol altına almak için profesyonel 

destek sağlanabilir. Şöyle ki; sporculara psikolog ve spor hekimleri eşliğinde bilgilendirme ve 

yönlendirmeler yapılabilir. Psikologlar kaygı düzeylerini kontrol almada rehber olurken, spor 

hekimleri de spor yaralanmaları bağlamında seminerler vererek bilgilendirme de ışık 

olabilirler. 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, z kuşağı bandında yer alan ortaokul öğrencilerinin spora yönelik 

tutumlarını bazı demografik değişkenler bağlamında incelenmesidir. Çalışmanın araştırma 

grubunu 80’i erkek ve 98’i kız olmak üzere toplam 178 kişi oluşturmaktadır. Çalışma Şırnak 

Cizre İsmail Ebul İz Ortaokulu’nda öğrenim görmekte olan öğrencileri oluşturmaktadır. Bu 

çalışmada veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu” ile “Spora Yönelik Tutum Ölçeği” 

kullanılmıştır. Verilerin analizinde; katılımcıların demografik verilerinin dağılımının 

belirlenmesi için yüzde (%) ve frekans (f) analizleri, iki grubun karşılaştırılması için t-testi ve 

grupların karşılaştırmaları için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Gruplar 

arası farkın hangi gruplardan kaynakladığını tespit etmek için ise Gabriel testi yapılmıştır. 

Okul sporlarına katılım değişkenine göre incelendiğinde; okul sporlarına katılım ile spora 

yönelik tutum alt boyutları arasında istatistiksel olarak spora ilgi, sporla yaşama ve aktif spor 

yapma arasında katılım sağlayanlar lehine anlamlı bir fark tespit edilmiştir (p<0,05). Yine 

spora yönelik tutum ile düzenli spor yapma değişkeni arasında istatistiksel olarak spora ilgi 

duyma alt boyutunda anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0,05). İlaveten, anne eğitim durumu 

değişkenine göre sporla yaşama ve aktif spor yapma alt boyutunda anlamlı bir farklılık 

görülmektedir (p<0,05). Fakat Spora Yönelik Tutum ölçeğinin alt boyutları ile cinsiyet, aile 
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gelir düzeyi, ailede boş zamanda düzenli spor yapan kişi, vücut kitle indeksi ve baba eğitim 

durumu değişkenleri arasında anlamlı bir fark tespit edilememiştir. Bulgular ışığında; okul 

sporlarına katılım gösterme, düzenli aktif bir şekilde spor yapma, anne eğitim durumu gibi 

değişkenlerin spora yönelik tutumda etkin olduğu sonucuna varılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Ortaokul öğrencisi, Beden Eğitimi, Spor, Tutum. 

ABSTRACT  

This study seeks to examine the attitudes of secondary school students in the generation z 

group towards sports in the context of some demographic variables. The study group consists 

of a total of 178 people, of which 80 are male and 98 are female. The study consists of 

students studying at Şırnak Cizre İsmail Ebul İz Secondary School. In this study, a “Personal 

Information Form” and the “Attitude towards Sports Scale” were used as data collection tools. 

In the analysis of data, percentage (%) and frequency (f) analyzes were used to determine the 

distribution of demographic data of the participants, t-test was used to compare the two 

groups, and one-way analysis of variance (ANOVA) was used to compare the groups. The 

Gabriel test was used to determine which groups caused the difference between the groups. In 

terms of the variable of participation in school sports, a statistically significant difference was 

found between participation in school sports and the sub-dimensions of attitude towards 

sports based on interest in sports, living with sports, and active sports in favor of those who 

participate (p<0.05). Besides, a statistically significant difference was found between the 

attitude towards sports and the variable of doing regular sports in terms of the sub-dimension 

of being interested in sports (p<0.05). There was also a significant difference in the sub-

dimensions of living with sports and doing active sports according to the mother's educational 

status (p<0.05). However, no significant difference was found between the sub-dimensions of 

the Attitude towards Sports scale and the variables of gender, family income level, an 

individual doing regular sports in the family, body mass index, and father's education level. In 

the light of the findings, it was concluded that variables such as participating in school sports, 

doing sports regularly, and educational status of the mother were effective in the attitude 

towards sports. 

Keywords: Secondary School Student, Physical Education, Sport, Attitude. 
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GİRİŞ 

Spor günümüz dünyasında; Bireyin sosyal uyumunu, ruh ve beden sağlığını, yarışmayı 

kazanmayı, kişiliğin oluşumu ve gelişimi açısından eğitimcilerin önerdiği bir disiplini, kitleler 

tarafından sevilen bir kursu, yöneticilerin enerjiyi şekillendirmek ve uyandırmak için 

kullandıkları bir yöntemi içerir. Dengeli ve mücadeleci bir anlayış, insani zevk ve 

memnuniyet veren bir oyun güdüsünün gelişmiş kurallara bağlı ifadesinin bir biçimidir (Kat, 

2009). Bilimsel temellere dayalı olarak, yaşı ne olursa olsun bireyler tarafından bilinçli ve 

sistemli bir şekilde yapılan spor, bireyin yaşamı boyunca sağlığını, başarısını ve mutluluğunu 

yüksek tutmasında önemli bir rol oynamaktadır (Koçak, 2014). Bireyin çevresindeki herhangi 

bir nesne, sosyal konu veya olaya karşı deneyim, motivasyon ve bilgisine dayalı olarak 

düzenlediği zihinsel, duygusal ve davranışsal bir tepki yatkınlığı “tutum” olarak adlandırılır 

(İnceoğlu, 2000).  

Bireylerin belirli bir kişiyi, grubu, fikri ve grubu benimseme düzeyi, belirli bir şekilde 

davranmalarına neden olur. Bireyin tutumları ve değer yargıları davranışlarını yönlendirir 

(Özgüven, 2000). Bireylerin erken yaşta sportif aktivitelere yönelmeleri spora dair olumlu 

tutum kazanmalarında avantaj sağlayabilir. Ergenlerin aktif olmalarıyla birlikte iletişim 

becerilerinin gelişmesi, takım çalışmasında uyumun sağlanması ve dolayısıyla 

sosyalleşmesinin de artması kaçınılmaz olacaktır. Sporla birlikte zamanını verimli kullanan 

ergenler bedensel olarak güçlü, zihinsel ve sosyal açıdan sağlıklı gençler olarak atletik 

kimlikleriyle öne çıkmaktadır (Göksel ve ark., 2017). Ergenler arasında spora yönelik olumlu 

tutumlar yaygınlaştıkça, atılganlık ve takım çalışması gibi arzu edilen davranışların 

kazanılması da artmaktadır. Ergenler, sportif faaliyetler yoluyla takım çalışması, öz disiplin, 

sportmenlik, liderlik, sosyalleşme ve iletişim becerileri ile sosyal, fiziksel ve zihinsel iyilik 

halleri açısından da gelişmektedirler (Akt: Yavuz ve Yücel, 2019). Bu bağlamda çalışma, z 

kuşağı bandında yer alan ortaokul öğrencilerinin spora yönelik tutumlarını bazı demografik 

değişkenler bağlamında incelenmesi amacıyla yapılmıştır. 
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YÖNTEM 

Araştırma Modeli 

Bu araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Bu model, araştırmaya konu olan olay, 

birey veya nesneyi kendi koşulları içinde ve olduğu gibi betimlemeye çalışır. Onları herhangi 

bir şekilde değiştirmek veya etkilemek için hiçbir girişimde bulunulmaz (Karasar, 2007). 

Evren-Örneklem (Araştırma Grubu) 

Çalışmanın araştırma grubunu 80’i erkek ve 98’i kız olmak üzere toplam 178 kişi 

oluşturmaktadır. Çalışma Şırnak Cizre İsmail Ebul-İz Ortaokulu’nda öğrenim görmekte olan 

öğrencileri oluşturmaktadır. 

 

Veri Toplama Araçları 

Kişisel Bilgi Formuna ilaveten çalışmada öğrencilere veri toplama aracı olarak “Spora 

Yönelik Tutum Ölçeği” uygulanmıştır. Şentürk (2014) tarafından geliştirilmiştir. 25 

maddeden oluşmaktadır ve 3 alt boyutu kapsamaktadır. Ölçeğin 3 alt boyutu;  

 

Spor yaralanması kaygı Ölçeğinin Cronbach Alpha iç tutarlılık değerleri; spora ilgi duyma, 

α=0.736 sporla yaşama α=0.542, aktif spor yapma alt boyutu için ise α=0.568 olarak 

belirlenmiştir. Toplam ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık değerleri ise α=0.845 olarak 

bulunmuştur.  Veriler yüz yüze anket şeklinde toplanmıştır. 
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Verilerin Analizi 

Tablo 1. Verilerin Normallik Analiz Dağılımı 
N= 178 Spora İlgi Duyma Sporla Yaşama  Aktif Spor 

Yapma 
Skewness -0,069 -0,009 0,200 
Kurtosis 0,012 -0,298 -0,027 
 

Tablo 1’deki verilerin normallik analizi dağılımı incelendiğinde; skewness ve kurtosis 

değerlerinin +2 ile -2 arasında olduğu görülmektedir. Çarpıklık ve basıklık katsayısı -∞ ile +∞ 

arasında değereler alabilmektedir. Bu değerler bazı yazarlara göre (+2 ile -2) bazılarına göre 

ise (+3 ile -3) aralığında değer alması durumunda toplanan verilerin normal dağılım özelliği 

gösterdiği kabul edilmektedir (Kalaycı, 2010). Bu nedenle bu çalışmada, Parametrik hipotez 

testlerinin kullanılmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda çalışmada; 

 Katılımcıların demografik verilerinin dağılımının belirlenmesi için yüzde (%) ve 

frekans (f) analizleri, 

 İkili karşılaştırmalarda Bağımsız t- testi, 

 Çoklu karşılaştırmalarda tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testi uygulanmıştır.  

 Farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek amacıyla Gabriel testi 

kullanılmıştır. 

 Çalışmanın anlamlılık düzeyi p<0,05, olarak kabul edilmiştir. 
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Tablo 2. Katılımcıların yüzde ve frekans dağılımları 

  N % Toplam  
Cinsiyet Erkek  80 44,9 178 

Kadın  98 55,1   
Vücut kitle indeksi Zayıf  67 37,6  178 

Normal  
Kilolu  

104 
7 

58,4 
3,9  

Ailede gelir düzeyi Asgari ücret ve altı 142 79,8 178 
Asgari ücret üzeri 36 20,2 

Anne eğitim durumu 
   

Okur yazar değil  96 53,9 178 
İlkokul ortaokul 74 41,6  
Lise  8 4,5 

Baba eğitim durumu Okur yazar değil  
İlkokul ortaokul  
Lise    
Lisans-Lisansüstü 

27 
109 
27 
15 

15,2 
61,2 
15,2 
8,4 

178 

Okul sporlarına sağlama durumu Evet  
Hayır 

122 
56 

68,5 
31,5 

178 

Serbest zamanlarda düzenli spor yapma 
durumu 

Evet yapıyorum 
Hayır yapmıyorum 

109 
69 

61,2 
38,8 

178 

Ailede düzenli spor yapan kişi durumu Evet var 
Hayır yok 

102 
76 

61,2 
38,8 

178 

 

Tablo 2’de katılımcıların çeşitli değişkenlere göre yüze ve frekans dağılımları 

verilmiştir. 

Tablo 3. Spora Yönelik Tutum Ölçeğini oluşturan alt boyutların aritmetik ortalaması ve 
standart sapmaları 
 Spora İlgi 

Duyma 

Sporla Yaşama Aktif Spor 

Yapma 

Aritmetik ortalama  3,393 3,484 3,317 

Standard sapma  0,685 0,668 0,706 

 

Tablo 3 incelendiğinde, katılımcıların Sporda spora yönelik tutum alt boyutlarından 

sırayla “Sporla Yaşama” (x=3,484±0,668), “Spora İlgi Duyma” (x=3,393± 0,685) ve “Aktif 

Spor Yapma” (x=3,317±0,706) aritmetik ortalama ve standart sapmaya sahip oldukları 

görülmektedir. Bu sonuçlara bakarak; katılımcıların “Sporla Yaşama” alt boyutunda diğer 

alt boyutlara göre daha yüksek “Aktif Spor Yapma” alt boyutunda ise daha düşük puana 

sahip oldukları söylenebilir. 
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Tablo 4. Spora Yönelik Tutumun okul sporlarına katılım değişkenine göre incelenmesi 
 Katılım 

Sağlama 
N Ort. Ss t p 

Spora İlgi Duyma Katılım sağlıyorum 

Katılım 
sağlamıyorum 

122 

56 

3,516 

3,125 

0,611 

0,764 

3,657 0,000* 

Sporla Yaşama  

 

Katılım sağlıyorum 

Katılım 
sağlamıyorum 

122 

56 

3,600 

3,232 

0,619 

0,707 

3,522 0,001* 

Aktif Spor Yapma  

 

Katılım sağlıyorum 

Katılım 
sağlamıyorum 

122 

56 

3,411 

3,113 

0,676 

0,732 

2,659 0,009* 

*p<0,05 

Tablo 4 incelendiğinde okul sporlarına katılım ile spora yönelik tutum alt boyutları 

arasında istatistiksel olarak spora ilgi (t=3,657; p=0,000), sporla yaşama (t=3,522; p=0,001) 

ve aktif spor yapma (t=2,659; p=0,009) arasında katılım sağlayanlar lehine anlamlı bir fark 

tespit edilmiştir.  

Tablo 5. Spora Yönelik Tutumun düzenli spor yapma değişkenine göre incelenmesi 
 Düzenli Spor 

Yapma Durumu 
N Ort. Ss t p 

Spora İlgi Duyma Düzenli spor 
yapıyorum 

Düzenli spor 
yapmıyorum 

109 

69 

3,508 

3,211 

0,687 

0,646 

2,872 0,005* 

Sporla Yaşama

  

 

Düzenli spor 
yapıyorum 

Düzenli spor 
yapmıyorum 

109 

69 

3,508 

3,447 

0,647 

0,704 

0,595 0,553 

Aktif Spor Yapma

  

 

Düzenli spor 
yapıyorum 

Düzenli spor 
yapmıyorum 

109 

69 

3,386 

3,207 

0,660 

0,765 

1,656 0,099 

*p<0,05 

Tablo 5 incelendiğinde spora yönelik tutum ile düzenli spor yapma değişkeni 

arasında istatistiksel olarak spora ilgi duyma (t=3,657; p=0,005) alt boyutunda anlamlı bir 

fark bulunmuştur. Farkın hangi guruptan kaynaklandığı incelendiğinde düzenli spor yapan 
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katılımcıların aritmetik ortalamasının düzenli spor yapmayan katılımcıların aritmetik 

ortalamasından daha yüksek olduğu görülmektedir. 

 
 
Tablo 6. Spora Yönelik Tutumun anne eğitim durumu değişkenine göre incelenmesi 
 Anne eğitim 

durumu 
N Ort.  Ss 

 
F         P Fark 

 

Spora İlgi 
Duyma 

Okuryazar değil 

Ilkokul-Ortaokul 

Lise  

96 

74 

8 

3,297 

3,483 

3,708 

0,665 

0,703 

0,626 

 

2,449 

 

0,089 

 

 

Sporla Yaşama

  

 

Okuryazar değil 

Ilkokul-Ortaokul 

Lise  

96 

74 

8 

3,345 

3,648 

3,642 

0,628 

0,693 

0,596 

 

4,724 

 

0,010* 

 

Ilkokul-ortaokul > 
okuryazar değil 

 

Aktif Spor 

Yapma  

 

Okuryazar değil 

Ilkokul-Ortaokul 

Lise  

96 

74 

8 

3,159 

3,459 

3,895 

0,704 

0,657 

0,666 

 

7,017 
 

0,001* 

 

Ilkokul-ortaokul > 
okuryazar değil 

*p<0,05 

Tablo 6 incelendiğinde, anne eğitim durumu değişkenine göre sporla yaşama (F 

(2;175)= 4,724; p<0.010) ve aktif spor yapma alt boyutunda (F (2;175)= 7,017; p<0.001)  

anlamlı bir farklılık görülmektedir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Yapılan analizler sonrasında elde edilen bilgiler ışığında aşağıdaki yorumlamalara yer 

verilmiştir. 

Spora ilişkin tutumda cinsiyet değişkeninde anlamlı farklılık meydana gelmemiştir 

(p>0,05). Çalışmamıza paralel olarak, Yavuz ve Yücel (2019) ‘in yapmış oldukları çalışmada 

spora yönelik tutum cinsiyete göre farklılık göstermemektedir. Yine Bostancı ve ark. 

(2005)’nın araştırmasında cinsiyete göre beden eğitimi derslerine yönelik tutumlar 

farklılaşmamaktadır. Gürbüz ve Özkan (2012)’ın çalışmasında da cinsiyet bağlamında 

herhangi bir farklılık meydana gelmemiştir. Çalışmamızın aksine, Türkmen ve ark. (2016) 

yapmış oldukları çalışmada spora yönelik tutumda erkek öğrenciler lehine anlamlı farklılık 

olduğunu saptamışlardır. Singh ve Devi (2013)’nin çalışmasında da spor branşları ve oyunsal 

aktiviteler bağlamında erkekler lehine anlamlı farklılık meydana gelmiştir. Uğurlu (2012) 
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tarafından yapılan çalışmada da kız öğrenciler lehine spora düzenli katılma düzeyleri anlamlı 

bulunmuştur. İlaveten, Tomik ve ark. (2012) yapmış oldukları çalışmada beden eğitimi ve 

spora karşı erkek öğrencilerin daha fazla olumlu tutum sergilediklerini tespit etmişlerdir. 

Tablo 4 incelendiğinde okul sporlarına katılım ile spora yönelik tutum alt boyutları 

arasında istatistiksel olarak spora ilgi (t=3,657; p=0,000), sporla yaşama (t=3,522; p=0,001) 

ve aktif spor yapma (t=2,659; p=0,009) arasında katılım sağlayanlar lehine anlamlı bir fark 

tespit edilmiştir. Tablo 5 incelendiğinde spora yönelik tutum ile düzenli spor yapma değişkeni 

arasında istatistiksel olarak spora ilgi duyma (t=3,657; p=0,005) alt boyutunda anlamlı bir 

fark bulunmuştur. Fark incelendiğinde; düzenli spor yapan katılımcıların aritmetik 

ortalamasının düzenli spor yapmayan katılımcıların aritmetik ortalamasından daha yüksek 

olduğu görülmektedir. Kangalgil ve ark. (2004)’nın yapmış olduğu çalışmada sporcu 

öğrencilerin tutum puanlarının daha olumlu olduğu belirlenmiştir. Yine bir başka çalışmada 

düzenli olarak spor yapan katılımcılarda farkın anlamlı düzeyde olduğu bulunmuştur (Varol, 

2017). Bir başka çalışmada da öğrencilerin spora ilişkin tutumlarında spor yapma durumunun 

etkili olduğu sonucuna varılmıştır (Yavuz ve Yücel, 2019). Türkmen ve ark. (2016)’nın 

çalışmasında da öğrencilerin tutum puanları spor yapma durumlarına göre anlamlı 

bulunmuştur. Keskin (2015)’in çalışmasında spor yapan öğrencilerin tutum puanının anlamlı 

düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır. Akandere ve ark. (2010) tarafından yapılan çalışmada 

ise spora yönelik tutum ile spor yapma durumu arasında anlamlı düzeyde bir farklılık ortaya 

çıkmıştır. Sportif etkinliklere aktif olarak katılım sağlayan bireylerin sedanter olan bireylere 

göre olumlu bir tutum sergilemesi sporun bireylere sağladığı katkı bağlamında 

düşünüldüğünde beklenen bir durumdur. 

Tablo 6 incelendiğinde, anne eğitim durumu değişkenine göre sporla yaşama (F 

(2;175)= 4,724;p<0.010) ve aktif spor yapma alt boyutunda (F (2;175)= 7,017;p<0.001)  

anlamlı bir farklılık görülmektedir. Çalışmamıza paralel olarak, Güllü ve ark. (2009) anne 

eğitim durumlarına göre anlamlı düzeyde farklılık bulmuşlardır. Başka bir çalışmada da 

öğrencilerin tutumları anne eğitim durumuna göre incelenmiş olup istatistiksel olarak farklılık 

meydana geldiği tespit edilmiştir (Çetin, 2007). Çalışmamızın aksine, Yıldız ve ark. (2017) 

çalışmalarında anne eğitim durumunun öğrencilerin spora yönelik tutumlarında bir etkiye 

sahip olmadığını belirlemişlerdir. 

Bulgular çerçevesinde incelendiğinde; öğrencilerin spora yönelik tutumlarının düzenli 

olarak sportif aktivitelere katılan öğrenciler lehine olumlu yönde anlamlı olduğu 

görülmektedir. İlaveten okul sporlarına aktif katılma ve anne eğitim düzeyinin spora yönelik 
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tutumda bir etkiye sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Cinsiyet, aile gelir düzeyi, ailede boş 

zamanda düzenli spor yapan kişi olması, vücut kitle indeksi ve baba eğitim durumu 

değişkenlerinin ise spora ilişkin tutum üzerine etkisinin olmadığı belirlenmiştir. 
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SUMMARY 

Blockchain technology has become one of the significant technologies that have recently 
impacted supply chains worldwide. It has opened a lot of space for innovative ideas to reform 
the supply chain process. In this study, the aim is to give an overview of the industry to 
understand how blockchain can be used in supply chains. Research has also been conducted 
on how blockchain technology is influencing food industry, pharmaceuticals, smart cities, 
energy sector, businesses, Internet of Things (IoT), and information and communications 
technologies (ICTs). Nevertheless, such new technology is still under development, and 
separating its effect from other factors and technologies that are being newly adapted by the 
supply chain is a concern. It is also important to understand the limitations, and flaws of the 
current form of this technology, as well as the steps all involved parties must take to capitalize 
on this innovation from governments, enterprises, banks, scholars, engineers, economists to 
developers. 

KEYWORDS: blockchain, supply chain, enhancements, limitations 

INTRODUCTION 

Over the last century, the global supply chain has undergone tremendous changes. As a result 
of globalization, inventions and technologies help shrink the world, consumption increases, 
and the demand for cheaper, and better-quality goods continues to grow. Keeping up with 
such demands and maximizing profits is what companies are trying to achieve and failing in 
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such times could mean elimination from the market (Ashcroft, 2021). According to Faris 
(2018, p.1.), supply chain management consists of four major components: integration, 
operation, purchasing, and distribution. To ensure a smooth transition from design to a 
realization at the lowest possible cost, they are working interdependently. Each component is 
given a focus for a better understanding of how they affect supply chain management, and in a 
larger context, could be improved by the usage of blockchain technology. Any business needs 
to have a long-term plan to succeed. A critical aspect of good planning is integrating the 
production process, which implies interacting with and participating with everyone involved. 
To ensure the product reaches the distribution stage, integrated teams collaborate rather than 
working in separate divisions or compartments. Enhancing communication prevents costly 
and time-consuming errors. Because everyone in the supply chain is working together, leaders 
can quickly monitor operations and identify areas in the supply chain that could be improved. 
Maintaining a healthy supply chain begins with daily operations, which are as important as 
strategy. Management ensures that a task is completed on schedule by monitoring its progress. 
Many modern firms employ lean manufacturing concepts to optimize their processes. 
Operations may adjust the supply chain to maximize performance, for example by monitoring 
equipment or reducing labour hours when production falls. The purchasing segment of supply 
chain management ensures that a firm has all the ingredients, vendors, instruments, and 
equipment it needs to produce goods. Logistics management systems are increasingly used 
today by businesses, whether they track their own deliveries or subcontract them to third 
parties. Proper handling ensures that items are delivered on time from warehousing to the 
client. Maintenance, repair, and operation, known as MRO, logistics services, and software 
systems can also be impacted by blockchain technology. The term "MRO" refers to products 
or supplies used in production but not part of the final product itself (Ahmed, 2018). It is the 
main responsibility of logistics services to coordinate the transportation of items and goods 
from manufacturing warehouses to the end customer, whether by air, sea, or land. Third-party 
logistics service providers can assist with coordination and business shipment management. 
Since logistics services are becoming increasingly important, technology has become one of 
the most advanced as it needs to be as efficient as possible. This part of the supply chain is 
highly intertwined with suppliers, retailers, clients, and end users (Faris, 2018). 

Common software systems used across industries are ERP (enterprise resource planning) and 
MRP (material requirements planning). Existing supply chain management systems could 
benefit from blockchain implementation. By integrating this newly developed technology into 
the legacy systems, supply chain operations can become more automated, efficient, and error-
free. Providing companies with real-time data and software solutions enables them to make 
data-driven decisions as manufacturing and supply chains expand globally (Finch, 2021).  
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RESEARCH AND FINDINGS 

CHARACTERISTICS OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY 

Among the key features of blockchain are immutability, decentralisation, improved securities, 
distributed ledger technology, consensus mechanism, and faster settlements by smart 
contracts. A fundamental feature of blockchain that ensures it remains a permanent, 
unchanging network is its immutability. Once a transaction block has been added to the 
ledger, it cannot be modified. Blocks in the chain cannot be altered or tampered with in this 
way. Blockchain infrastructures are decentralized, so there is no governing authority or single 
point of contact. As a result, the system works effectively, and users can access their digital 
assets directly online. Moreover, the algorithmic network system is more resistant to hostile 
attacks. Improved security is ensured by cryptography. A blockchain is a digital ledger where 
every piece of data is cryptographically encoded. As blocks are added to the ledger, hash 
codes are generated for them, the same as for the previous blocks. And as the system works 
redundantly, the codes are generated for every user. The hash ID for all the users would 
change if the content were attempted to be altered. In addition, public and private keys are 
needed to read data and to make transactions. Distributed ledger technology is an important 
component of blockchain as the capacity of the system is distributed among the participating 
nodes that act as ledger verifiers. For the blockchain functionalities to work, every active node 
must maintain the ledger and participate in the validation process. By reducing intermediaries, 
a faster system response time can be achieved. For a peer-to-peer system to function properly, 
a consensus mechanism is required. An agreement between active nodes on a network can be 
established by a consensus. Supply chain solutions using blockchain utilize smart contracts 
that allows transaction to be completed more quickly (Iredale, 2021). 

ENHANCEMENT OF SUPPLY CHAIN MANAGEMENT THROUGH 
BLOCKCHAIN 

In addition to revolutionizing the financial system, blockchain technology has great potential 
in supply chain management by facilitating speedier, more cost-effective distribution, 
improving traceability, facilitating financing, and enhancing partnership coordination. 
Complex supply chains with numerous shipments and purchases may not always line up with 
the invoices. A blockchain solution enables each party to add their data to a block, which 
contains all relevant data such as inventory, orders, payments or returns. Hence, each 
participant holds an immutable copy of the encrypted blockchain process, which contains all 
the trustworthy details about the flows (order, confirmation, financial and delivery) of the 
supply chain (Gaur & Gaiha, 2020). Listed below is a summary of the benefits of blockchain 
adoption in supply chain management (Table 1.) (Keresztes et al. 2022). 
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Table 1. Supply chain adoption of blockchain: identification of benefits. 

Drivers/Benefits 
Improving traceability (Ledger Insights 2018; Deloitte 2022; Gaur & 
Gaiha 2020; McKinsey 2017; Moosavi et al. 2021; Dasaklis et al. 
2022; Raja Santhi & Muthuswamy 2022), Tracing distribution steps 
(HSF Research 2020), Traceability for the entire lifecycle (Dasaklis 
et al. 2022) 

Enhancing transparency (Ledger Insights 2018; McKinsey 2017; 
Moosavi et al. 2021; Raja Santhi & Muthuswamy 2022; Casino et al. 
2019; HSF Research 2020), Increasing supply chain visibility 
(Deloitte 2022; Tan et al. 2022) 

Efficiency (Deloitte 2022; Gaur & Gaiha 2020; Gurtu & Johny 2019; 
Moosavi et al. 2021; Dasaklis et al. 2022; Raja Santhi & 
Muthuswamy 2022; HSF Research 2020) 

Speed (Gaur & Gaiha 2020; McKinsey 2017), Transaction speed 
(Raja Santhi & Muthuswamy 2022), Real-time exchange of 
information (Dujak & Sajter 2019) 

Smart contract applications, verification and execution of agreed 
transactions automatically when certain requirements are met (Dujak 
& Sajter 2019), Verification of digital identity for supplier 
management (HSF Research 2020), Disruption reduction with smart 
contracts (Gaur & Gaiha 2020) 

Cost saving (Ledger Insights 2018), Reducing administrative costs 
(Deloitte 2022), Reducing IT transaction costs associated with 
supply chains (McKinsey 2017) 

Creating trust (McKinsey 2017; Dujak & Sajter 2019), Developing 
trust among partners in container logistics (HSF Research 2020) 

Reducing counterfeiting and grey market losses (Deloitte 2022), 
Screening out illegal food (Dasaklis et al. 2022) 

Security (Casino et al. 2019; Dujak & Sajter 2019), Information 
security (Moosavi et al. 2021) 

Safety associated with the food supply (Dasaklis et al. 2022), 
Smarter and safer food system (HSF Research 2020) 

Credibility (Drljevic et al. 2022; Dasaklis et al. 2022) 

Implementing automated processes (McKinsey 2017) 
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Simple transaction consisting of information, inventory and financial 
flow (Gaur & Gaiha 2020) 

Digitized information by IoT sensors and blockchain through QR 
codes (Dasaklis et al. 2022) 

Agility (Raja Santhi & Muthuswamy 2022) 

Auditability (Casino et al. 2019) 

Environmental impact (Moosavi et al. 2021) 

Robustness (Casino et al. 2019) 

Information accessibility (Dujak & Sajter 2019) 

Source: Based on Keresztes et al. 2022, p.5. 

IMPLEMENTING BLOCKCHAIN IN DIFFERENT INDUSTRIES 

The development of blockchain technology is generating new opportunities for businesses in 
many fields. A wide variety of applications for blockchain can be found in healthcare, smart 
cities, energy, business, Internet of Things, manufacturing, digital content management, and 
agriculture. In the future, distributed ledger technology is expected to have a significant 
impact on supply chain management, particularly in procurement and logistics (see Figure 1). 
(DHL Trend Research, 2018) 

 

Figure 1: Taxonomy of Blockchain for Industry 4.0. Source (Bodkhe, et al., 2020, p. 79773) 

According to the prestigious 2022 Forbes Blockchain 50 list, supply chain management 
solutions of blockchain was apparent in 16 cases, including logistics, international trade, 
fintech, mining, aircraft, manufacturing, and communications technologies. The list of 
selected top companies, countries, the blockchain platforms used, and the supply chain 
application benefits of blockchain can be found in Table 2. 
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Table 2. The application benefits of blockchain technologies in the supply chain management 
of top companies. 

Company 
Name 

Country Industry 
Blockchain 
Platform 

Application Benefits 

A.P. Moller—
Maersk 

Copenhagen, 
Denmark 

Logistics 
TradeLens, 
Hyperledger 

Fabric 

Containers are being tracked as they move 
through global seaports by the second-largest 

container shipper in the world and other 
shipping giants. Over 55 million container 

shipments have been tracked with Tradelens, 
which Maerks codeveloped with IBM in 

2018. 

By utilizing its proprietary TradeLens 
blockchain in 250 ports and on 20 ocean 
carriers, the company is cutting down on 

considerable time and paperwork. In addition, a 
container can now be tracked in seconds rather 
than hours by the sportwear company Puma, 

which ships out of northern Germany. 

Ant Group Hangzhou, China 
International 

trade 
AntChain 

 

Millions of blockchain-tracked documents 
have been generated, including patents, 

vouchers, and warehouse receipts. In addition, 
the platform provides financing solutions. 

The Trusple app connects international buyers 
of products to six million sellers. 

Tax, customs, and shipping are simplified, and 
banks can process payments instantly, reducing 

auditing costs and default risks. 

Baidu Beijing, China  Fintech XuperChain 
Developing software to track the supply chain 

for textile centre’s $5 billion worth of 
synthetic fibres. 

Blockchain has cut lending costs, helped reduce 
the supply chain’s energy consumption by 17%, 
and could reduce carbon dioxide emissions by 

15,000 tons. 

BHP 
Melbourne, 
Australia 

Mining 
MineHub, 

Hyperledger 
Fabric 

MineHub, a blockchain-based platform for 
publicly available mining data, sold the first 

“paperless” shipment of Australian iron ore to 
China, recording of tests and emission data 

The technology ensures that slavery and illegal 
deforestation are not involved in the production 

of the rubber in the 6,000 giant truck tires it 
uses each year. 

Boeing  Chicago, USA Aircraft 

Go Direct, 
Hyperledger 

Fabric, 
Hyperledger Indy 

Maintains aircraft in compliance with 
maintenance requirements 

 There is a potential for savings of 25% in 
maintenance costs across the industry, worth 

billions of dollars per year. 

Breitling  
Grenchen, 

Switzerland 

Manufacturing, 
luxury 

watchmaker 
Ethereum 

Assuring the authenticity of products by 
providing a detailed product history. Breitling 
is also using it to tap into the resale market by 

providing information on previous owners 
and repair history. 

A Swiss company is testing blockchain-based 
warranty claims for lost watches and letting 

customers quickly alert police to stolen goods 
via their digital wallets. 

China 
Construction 

Bank  
Beijing, China  Banking 

Tianshu BaaS, 
CCB Chain, BC 

Trade 2.0  

A blockchain-based method for transacting 
anything from supply chain financing to 

cross-border payments 

It has reduced settlement time from two days to 
about ten minutes by enabling local CCB 
branches to process both halves of a trade 

simultaneously instead of sequentially. The 
platform connects 14,000 banks worldwide. 

De Beers 
London, 

Greathighlighted -
Britain 

Manufacturing 
diamond 
producer 

Tracr, Ethereum 
In addition to tracking a diamond’s cut, 

colour, clarity, and karat, the platform also 
tracks its location in the supply chain. 

An easy scan at any stage of the mining, 
cutting, polishing, or selling process verifies the 
rock’s origin and authenticity, eliminating the 
need for time-consuming and costly mail-in 

verifications. 

Fujitsu  Tokyo, Japan 

Telecommunicat
ions and 
computer 
hardware 
company 

Hyperledger 
Fabric, Besu and 

Cactus, plus 
Ethereum 

The water that is normally discarded by sugar 
mills, distilleries, and cola makers can now be 

recycled or sold. 

With the platform, companies can donate some 
of their purified water to communities in need 

of clean water as the water is purified, sold, and 
delivered 

Industrial and 
Commercial 

Bank of China 
Beijing, China  Banking 

Emperor Seal 
Chain  

Provides access to government transportation 
data through wallets owned by ICBC 

customers. China’s new central bank digital 
currency can be redeemed for carbon credits 

issued by the transit commission as 
nonfungible tokens. 

Eventually, securitized carbon emissions will be 
sold to companies to reduce carbon emissions. 
Qingdao, a city famous for its beer, was able to 

eliminate 99,000 kg of carbon in 2021. 

Nornickel Moscow, Russia 
Manufacturing, 
world’s largest 

producer of 

Hyperledger 
Fabric 

Among the metals it tokenizes as contracts 
are gold, silver, platinum, palladium, copper, 

and nickel. 

Atomyze blockchain contracts allow industrial 
firms like Umicore, Traxys, and Glencore to 

track the origin and environmental credentials 
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palladium and 
refined nickel 

of their metals and adjust inventories more 
easily. 

Oracle and 
Circulor 

Austin, USA 

Raw-materials 
supply-chain 

tracking 
company 

Hyperledger 
Fabric  

Cobalt and other conflict-area raw materials 
can be traced via a blockchain-enabled 

platform 

The service, which is built on Oracle’s 
blockchain, has been signed up by many of the 
world’s largest EV manufacturers, including 

Volvo, Mercedes-Benz, and Polestar. 

Renault 
Boulogne-
Billancour, 

France 
Automaker 

Hyperledger 
Fabric 

Tracking thousands of car parts entering 16 
European factories 

Streamlining audits and supply-chain 
traceability, saving weeks of time 

Samsung 
Group  

Seoul, South 
Korea 

Electronics, 
chaebol 

(conglomerate) 
Nexledger 

With a blockchain-based platform, small and 
midsize enterprises can request government 

loans easier. 

By reducing paperwork and processing time to 
12 days, the platform can save about 13,000 

working hours annually. 

Tech 
Mahindra, 
Unicef and 

Gavi 

Pune, India 

Technology 
arm: telecom, 

media and 
entertainment, 
manufacturing, 

retail, and 
energy 

Hyperledger 
Fabric 

Vaccine alliance collaborating with the World 
Health Organization on the Covid-19 vaccine 

database 

The platform allows the trace of vaccines from 
manufacturers to recipients, so counterfeiting is 

prevented, and vaccines do not go to waste. 

Walmart Bentonville, USA Food retail 
Hyperledger 

Fabric, Walmart 
Blockchain 

Monitoring more than a dozen kinds of risky 
foods 

With its food safety initiatives becoming more 
visible to consumers, the retailer already tracks 

1500 products on the blockchain, triple that 
from last year. 

Source: Keresztes et al. 2022, p.12. 

BLOCKCHAIN LIMITATIONS AND RISKS 

Despite cryptocurrencies’ greater promise, blockchain technology still faces huge obstacles. 
Its limitations include the lack of universal protocols and network security, a lot of power 
consumption, its limited degree of spread. There are certain risks associated with blockchain 
technology, even though it has the potential to increase efficiency and reduce costs (MARCA, 
2022). The benefits of contemporary technology will only be realized if organizations are 
aware of the risks and take appropriate precautions. Business models may be redefined by 
blockchain technology as human-based trust moves to algorithm-based trust (MHI & Deloitte, 
2021). Understanding the regulatory guidance and its implications is also crucial. The barriers 
to blockchain adoption are listed in Table 3. 

Table 3. The identification of blockchain adoption barriers 

Barriers/Disadvantages 
Economic and social sustainability performance is negatively affected (Drljevic et 
al. 2022)  

Lack of measurable return on investment (ROI) Lack of complementary systems at 
partners, a lack of compliance with privacy and regulatory policies, incompatibility 
with legacy systems, and security concern of transactions contribute to immaturity 
in technology (Ledger Insights 2018) 

Lack of information sharing, the need of ERP system (Gaur & Gaiha 2020) 

There is no central governance in permissionless blockchain, where trust is 
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established by consensus verification between unknown parties. The use of 
blockchain technology in the supply chain sector has to prove its unique value. 
Concerns with data capture across wide range of untrusted parties. Full transparency 
or traceability can be achieved through other methods, not just blockchain 
technology. Developing and running costs remain unclear, with few standards now 
available. Blockchain’s current capacity is insufficient for supply chain’s future 
needs (McKinsey 2017). 

Regulatory challenges of blockchain, blockchain governance, standardisation and 
certification of SC traceability processes, organizational challenges, evaluation and 
benchmarking, sustainability concerns, investment and operating costs, challenges 
associated with existing enterprise resource planning (ERP) systems, blockchain-
based technologies, and those of “garbage in, garbage out” (Dasaklis et al. 2022) 

Inefficiency and delays can be caused by the involvement of a centralized agency 
and multiple third parties to verify and approve transactions at once. Complications 
linked to customers, such as a wide variety of customers, changing customer 
expectations, multichannel distribution to reach customers (such as E-commerce, 
traditional retailers, drop shipping, and third-party marketplaces), heavy demand 
fluctuations, cross-border sourcing of raw materials, just-in-time manufacturing, 
and customers expecting highly customized products contribute to the vulnerability 
of the system (Raja Santhi & Muthuswamy 2022) 

Immaturity of the technology, issues with scalability, security, and privacy risks, 
interoperability, high energy costs, system conversions, investment cost, reluctance 
to change, insufficient knowledge and management support, organizational policies, 
and culture. Collaboration, coordination, and cooperation problems, intercultural 
differences, inadequate regulatory support, illegal use (Rejeb et al. 2022) 

While public blockchain can maximize its potential in large-scale environments, 
there is a lack of adoption results in smaller business networks due to its unfamiliar 
security and data-integrity systems. Therefore, they seek to control the system 
through a private blockchain, while losing some transparency and incur data 
redundancy. In addition, skills gaps exist in blockchain development and 
engineering (TechTarget 2021) 

Source: Keresztes et al. 2022, p.5. 

 

CONCLUSION 

A supply chain process can be very complex, since multiple parties, fields, and systems 
interact and rely on each other’s performance. Supply chain disruptions at any node will have 
a ripple effect throughout the entire chain. In the meantime, several solutions are being 
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developed to make the process faster, cheaper, and more efficient. In an analysis of the 
advantages and disadvantages of blockchain technology, it just highlights how perplexing the 
solution is. The limitations of this technology still need to be overcome to make it more 
widely adopted. In our research we have found that blockchain has a variety of benefits across 
economic, individual, governmental, and business levels, including supply chain, and its full 
potential has not yet been realized. Blockchain peer-to-peer systems can change current 
business processes by disintermediating central organizations, increasing efficiency, and 
preserving audit trails. By standardizing blockchain applications and collaboration between 
multiple business partners could lead to the widespread adoption of this technology. 
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ÖZET 

Profesyonel bir futbol maçında mevki farketmeksizin oyuncuların sergilemesi gereken 
fiziksel performans düzeyi oldukça yüksektir. Oyuncular, oynadıkları mevkilere göre farklı 
sorumluluklara sahiptir. Literatürde takımların saha içerisinde ortalama olarak kat ettikleri 
mesafelere ve skora etki eden pozisyonlarda oyuncuların ulaştıkları ortalama hıza yönelik 
çalışmalar bulunmaktadır. Bununla birlikte skor aksiyonunun gerçekleştirildiği bölgelerdeki 
oyuncuların sprint performansları da önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı ise hücum 
oyuncularının sprint performansları ile müsabaka sonucu arasındaki ilişkinin ortaya 
konmasıdır. 

Türkiye Süper Ligi 2021-2022 sezonu 38. haftasında müsabakanın tamamında forma giyen ve 
sprint ile en fazla mesafe kat eden ilk 5 hücum oyuncusu çalışmaya dahil edilmiştir. 38. hafta 
sonunda sprintle en fazla mesafe kat eden oyuncular ve müsabaka sonucu birlikte 
değerlendirilmiştir. Oyuncuların koşu hızı >7 m/s olduğu taktirde sprint olarak 
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değerlendirilmiştir. Veriler bireysel ve takım performans değerlendirmesini gerçekleştiren 
spor-performans analiz şirketi InStat Scout tarafından sağlanmıştır. 

Türkiye Süper Ligi 2021-2022 sezonu 38. Hafta sonunda sprint ile en fazla mesafe kat eden 
hücum oyuncusu Antalyaspor takımından Ndao olmuştur (302 metre). Hatayspor’un hücum 
oyuncusu Kaabi 279 metre, Gaziantep FK takımının hücum oyuncusu Maxim 265 metre, 
Karagümrük takımının hücum oyuncusu Karamoh 254 metre, Fenerbahçe takımının hücum 
oyuncusu Rossi ise sprint ile 238 metre mesafe katetmiştir. 

Oyuncuların takımlarının müsabaka sonucu değerlendirildiği ise, Hatayspor, Gaziantep FK ve 
Fenerbahçe takımları 38. Haftayı galibiyetle tamamlamıştır. Antalyaspor haftayı beraberlikle 
kapatırken Karagümrük takımı müsabakadan mağlubiyetle ayrılmıştır. Haftayı en fazla sprint 
mesafe kat ederek tamamlayan 5 oyuncudan 3’ünün takımı galibiyete ulaşmıştır. Hücum 
oyuncularının sprint mesafeleri takımın oyun anlayışına ve skor durumuna göre farklılık 
gösterebilir. Çalışmada ortaya konan veriler, aksiyon alanında gerçekleştirilen sprintin önemi 
ve sprint alanının oluşturulmasına yönelik taktiksel çalışmaların geliştirilmesi açısından 
antrenörlere ipucu verebilir.  

Anahtar kelimeler: Futbol, Maç Analiz, Fiziksel Performans, Sprint. 

ABSTRACT 

The physical performance required by the players in a professional football match is quite 
high. Players have different responsibilities according to the positions they play. In the 
literature, there are studies on the average distance covered by the players and the average 
speed reached by the players. In addition, the sprint performance of the players in the regions 
where the score action is carried out is also important. The aim of this study is to examine the 
relationship between the sprint performances of the attacking players and the result of the 
competition. 

In the 38th week of the 2021-2022 season of the Turkish Super League, the top 5 offensive 
players who played in the entire match and covered the most distance with the sprint were 
included in the study. At the end of the 38th week, the players who covered the most distance 
with the sprint and the result of the competition were evaluated together. It was considered as 
sprint if the running speed of the players was >7 m/s. Data were provided by InStat Scout, a 
sports-performance analysis company that performs individual and team performance 
evaluation. 

At the end of the 38th week of the 2021-2022 season of the Turkish Super League, Ndao from 
Antalyaspor was the offensive player who covered the most distance with the sprint (302 
meters). Hatayspor's offensive player Kaabi covered 279 meters, Gaziantep FK's offensive 
player Maxim 265 meters, Karagümrük's offensive player Karamoh 254 meters and 
Fenerbahçe team's offensive player Rossi 238 meters with sprint. 

When the teams of the players were evaluated as a result of the competition, the teams of 
Hatayspor, Gaziantep FK and Fenerbahçe completed the 38th week with a winning. While 
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Antalyaspor match ended with a draw, Karagümrük team was loss. The teams of 3 out of 5 
players who completed the week with the most sprint distance achieved the win. The sprint 
distances of the attacking players may differ according to the team's understanding of the 
game and the score. The data revealed in the study can give clues to the coaches in terms of 
the importance of the sprint in the action area and the development of tactical studies for the 
creation of the sprint area. 

Keywords: Football, Match Analysis, Physical Performance, Sprint. 

GİRİŞ 

Futbol, sprint, ivmelenme veya yavaşlama, dönme ve ikili mücadelenin yüksek yoğunlukta 
gerçekleştiği bir spor dalıdır. Müsabakadan galibiyetle ayrılmak fiziksel, zihinsel, psikolojik 
ve stratejik faktörler gibi bir dizi faktör birbiriyle ilişkilidir (Arnason ve ark., 2004). Futbol 
yıllar içerisinde aksiyonların daha fazla gerçekleştiği, daha yoğun ve hızlı bir spor haline 
gelmiştir. Takımlar bu hıza ve rekabete ayak uydurma amacıyla fizyolojik performans 
parametrelerini en düzeyde tutarak farklı antrenman metotları da geliştirmişlerdir. Ayrıca 
oyuncuların fizyolojik parametrelerine ilişkin veriler pozisyonlarına göre farklılık gösterebilir 
(Arnason ve ark., 2004). Ancak, oyuncuların teknik düzeyleri de başarı için önemli bir etken 
olarak ele alınmaktadır (Rampinini ve ark., 2009). 

Futbolda her mevkinin farklı görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Son yıllarda yapılan 
çalışmalar gol öncesi yapılan aksiyonlardaki sprint koşularında %35’lik bir artış olduğunu 
ortaya koymaktadır (Barnes ve ark., 2014). Dolayısıyla, hücum oyuncularının da gol öncesi 
gerçekleştirdikleri aksiyona bağlı olarak sprint sayılarında artış olduğu söylenebilir. Sprint 
koşularında olduğu gibi düşük şiddetli koşular ve yüksek şiddetli koşular da pozisyona göre 
farklılık gösterebilir (Mohr ve ark., 2003). Dolayısıyla yapılan bu çalışmanın amacı 2021-
2022 sezonu 38. haftasında müsabakanın tamamında forma giyen oyuncuları ele alarak 
hücum oyuncularının sprint performansları ile müsabaka sonucu arasındaki ilişkinin ortaya 
konmasıdır. 
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MATERYAL VE METOT 

Çalışmaya, Türkiye Süper Ligi 2021-2022 sezonu 38. haftasındaki müsabakaların tamamında 
forma giyen ve sprint ile en fazla mesafe kat eden ilk 5 hücum oyuncusu dahil edilmiştir 
(Tablo 1).  

Tablo 1. 2021-2022 Sezonu 38. Hafta Sprint İle En Fazla Mesafe Kat Eden İlk 5 Oyuncu 
 Oyuncu Adı Takım Adı 

1 Alassane Ndao Antalyaspor 
2 Ayoub El Kaabi Hatayspor 
3 Alexandru Maxim Gaziantep FK 
4 Yann Karamoh Fatih Karagümrük 
5 Diego Rossi Fenerbahçe 

38. hafta sonunda sprintle en fazla mesafe kat eden oyuncular ve müsabaka sonucu birlikte 
değerlendirilmiştir. Oyuncuların koşu hızı >7 m/s olduğu taktirde sprint olarak 
değerlendirilmiştir. Veriler bireysel ve takım performans değerlendirmesini gerçekleştiren 
spor-performans analiz şirketi InStat Scout tarafından sağlanmıştır. 

BULGULAR 

Türkiye Süper Ligi 2021-2022 sezonu 38. haftasında oynanan müsabakaların tamamında 
forma giyen ve sprint ile en fazla mesafe kat eden ilk 5 hücum oyuncusunun sprint verileri 
tablo 2’de verilmektedir. 

Tablo 2. Türkiye Süper Ligi 2021-2022 Sezonu 38. Hafta Hücum Oyuncuları Sprint 
Verileri 
 Oyuncu Adı Hücumdaki Sprint 

Verileri (m) 
Takım Adı Müsabaka Sonucu 

1 Alassane Ndao 302 Antalyaspor Antalyaspor 1-1 Galatasaray 
2 Ayoub El Kaabi 279 Hatayspor Hatayspor 4-1 Giresunspor 
3 Alexandru Maxim 265 Gaziantep FK Gaziantep FK 2-0 Rizespor 
4 Yann Karamoh 254 Fatih Karagümrük Karagümrük 0-1 Alanyaspor 
5 Diego Rossi 237 Fenerbahçe Yeni Malatyaspor 0-5 Fenerbahçe 

Türkiye Süper Ligi 2021-2022 sezonu 38. Hafta sonunda sprint ile en fazla mesafe kat eden 
hücum oyuncusu Antalyaspor takımından Ndao olmuştur (302 metre). Hatayspor’un hücum 
oyuncusu Kaabi 279 metre, Gaziantep FK takımının hücum oyuncusu Maxim 265 metre, 
Karagümrük takımının hücum oyuncusu Karamoh 254 metre, Fenerbahçe takımının hücum 
oyuncusu Rossi ise sprint ile 238 metre mesafe katetmiştir. 

Oyuncuların takımlarının müsabaka sonucu değerlendirildiği ise, Hatayspor, Gaziantep FK ve 
Fenerbahçe takımları 38. Haftayı galibiyetle tamamlamıştır. Antalyaspor haftayı beraberlikle 
kapatırken Karagümrük takımı müsabakadan mağlubiyetle ayrılmıştır. Haftayı en fazla sprint 
mesafe kat ederek tamamlayan 5 oyuncudan 3’ünün takımı galibiyete ulaşmıştır. 
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TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu çalışmada Türkiye Süper Ligi 2021-2022 sezonu 38. haftasında oynanan oynanan 
müsabakaların tamamında forma giyen ve sprint ile en fazla mesafe kat eden ilk 5 hücum 
oyuncusunun sprint verileri ve müsabaka sonucuyla olan ilişkisi incelenmiştir. Futbolcuların 
saha içerisinde kat ettikleri mesafeler ve devamında gerçekleştirdikleri aksiyonların 
istatistiksel verilerine yönelik birçok çalışma bulunmaktadır. Söz konusu çalışmalar ile 
fizyolojik parametreler ve teknik parametreler arasındaki ilişkilerin yorumlanması 
gerçekleştirilebilir. Bu çalışmada da hücum oyuncularının hücum aksiyonlarında 
gerçekleştirdikleri sprintler ve müsabaka sonunda takımlarının galibiyet durumu 
incelendiğinde; hafta sonunda yüksek sprint ortalaması gerçekleştiren 5 oyuncu’dan 3’ünün 
takımının galibiyetle haftayı tamamladığı gözlemlenmiştir. Diğer oyuncuların takımları ise 
haftayı beraberlik ve mağlubiyet ile tamamlamıştır. 

Oyuncuların koşu verileri oyun içerisindeki birçok değişkene göre farklılık gösterebilir. 
Yapılan çalışmalar, kazanan takımların topu tekrar kazanma ve takım olarak hareket etme 
açısından daha başarılı olduklarını göstermektedir (Bradley ve ark., 2009). Sprint ise saha 
içerisinde en gerçekleşen aksiyon olmasına rağmen müsabaka sonucuna en fazla etkisi olan 
koşu türüdür (Di Salvo ve ark., 2009). Bu çalışmada hücum bölgesinde en fazla sprint 
gerçekleştiren takımların oyuncularının müsabakayı galibiyetle tamamlama oranlarının daha 
yüksek olduğu ortaya konmuştur. Literatürde yer alan teknik parametreler ve fizyolojik 
parametrelerin müsabaka sonucuna olan etkisini inceleyen çalışmaların bulguları da ortaya 
koyduğumuz verilerle paralellik göstermektedir (Castellano ve ark., 2012). 

Antrenörler, belirledikleri oyun sistemlerini ve taktiksel stratejileri oyuncularının 
gerçekleştirmesini beklerler. Ancak, fizyolojik açıdan müsabakaya hazır olmayan futbolcu 
antrenörün beklentisini gerçekleştirmekte zorluk yaşayabilir. Yapılan bu çalışmada hücum 
oyuncularının sprint verilerinin önemi açıklanmaktadır. Antrenörler bu verilerden yola 
çıkarak hücum oyuncularının antrenman metotları hakkında düzenleme yapabilirler. 
Gelecekte yapılacak çalışmalarla birlikte, farklı mevkilerde görev yapan sporcuların fiziksel 
performans parametrelerinin uluslararası organizasyonlar ve liglerle karşılaştırması yapılarak 
fizyolojik gereklilikler hakkında fikir sahibi olunabilir. 
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ÖZET 

Futbol, doğası gereği düşük ve orta yoğunluklu aktiviyeler ile kısa süreli toparlanma 
periyotlarını içeren bir spor dalıdır. Oyuncuların fiziksel performans gereklilikleri bireysel 
olarak tespit edilir ve buna yönelik antrenman metotları uygulanır. Dolayısıyla yapılan bu 
çalışmanın amacı, futbol müsabakalarında gerçekleştirilen toplam koşu mesafeleri ile 
müsabaka sonucu arasındaki ilişkinin değerlendirilmesidir. 

Çalışmada, Türkiye Süper Ligi 2021-2022 sezonu 38. haftasında oynanan 4 müsabaka 
(Hatayspor-Giresunspor, Başakşehir-Trabzonspor, Altay-Kasımpaşa, Gaziantep FK-Rizespor) 
incelenmiştir. katedilen mesafeler yürüme (0-2 m/s), hafif koşu (2-4 m/s), hızlı koşu (5.5-7 
m/s) ve sprint (>7 m/s) olarak 4 farklı kategoride incelenmiştir. Veriler bireysel ve takım 
performans değerlendirmesini gerçekleştiren spor-performans analiz şirketi InStat Scout 
tarafından sağlanmıştır. 

Koşu mesafeleri kazanan ve kaybeden takımlar olarak iki farklı grupta incelenmiştir. 
Verilerde ilk olarak kazanan takımların koşu mesafeleri verilmektedir. Hatayspor-
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Giresunspor: yürüme mesafeleri 40004 metre (H) - 41329 metre (G), hafif koşu mesafeleri 
43952 metre (H) – 43781 metre (G), hızlı koşu mesafeleri 8262 metre (H) - 7781 metre (G), 
sprint mesafeleri ise 2268 metre (H) - 1375 metre (G). Başakşehir-Trabzonspor: yürüme 
mesafeleri 40616 metre (B) - 41107 metre (T) hafif koşu mesafeleri 45270 metre (B) – 41184 
metre (T) hızlı koşu mesafeleri 8039 metre (B) - 7211 metre (T), sprint mesafeleri ise 1073 
metre (H) - 1260 metre (T). Altay-Kasımpaşa: yürüme mesafeleri 41172 metre (K) - 43284 
metre (A), hafif koşu mesafeleri 43684 metre (K) – 39688 metre (A), hızlı koşu mesafeleri 
7815 metre (K) - 7118 metre (A) sprint mesafeleri ise 1601 metre (K) - 1814 metre (A). 
Gaziantep FK-Rizespor: yürüme mesafeleri 40843 metre (G) - 39070 metre (R) hafif koşu 
mesafeleri 40820 metre (G) – 42486 metre (R) hızlı koşu mesafeleri 8768 metre (G) - 8758 
metre (R), sprint mesafeleri ise 2099 metre (G) - 1938 metre (T). Takımların koşu mesafeleri 
taktiksel anlayış ve skor durumuna göre değişebilir, ancak kazanan ve kaybeden takımlar 
arasındaki koşu mesafelerinin önemi belirtilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Futbol, Maç Analiz, Koşu Mesafesi, Sprint. 

ABSTRACT 

Football is a sport that includes low and medium intensity activities and short recovery 
periods. The physical performance requirements of the players are determined individually. 
The aim of this study is to evaluate the relationship between the total running distances in 
football competitions and the result of the competition. 

In the study, 4 matches (Hatayspor-Giresunspor, Başakşehir-Trabzonspor, Altay-Kasımpaşa, 
Gaziantep FK-Rizespor) in the 38th week of the 2021-2022 season of the Turkish Super 
League were examined. Distances covered were examined in 4 different categories as walking 
(0-2 m/s), jogging (2-4 m/s), high speed running (5.5-7 m/s) and sprinting (>7 m/s). Data 
were provided by InStat Scout, a sports-performance analysis company that performs 
individual and team performance evaluation. 

Running distances were examined in two different groups as winning and losing teams. In the 
data, the running distances of the winning teams are given first. Hatayspor-Giresunspor: 
walking distances 40004 meters (H) - 41329 meters (G), jogging distances 43952 meters (H) - 
43781 meters (G), high speed running distances 8262 meters (H) - 7781 meters (G) sprint 
distances and 2268 meters (H) - 1375 meters (G). Başakşehir-Trabzonspor: walking distances 
40616 meters (B) - 41107 meters (T) jogging distances 45270 meters (B) - 41184 meters (GT 
high speed running distances 8039 meters (B) - 7211 meters (T), sprint distances 1073 meters 
(H) - 1260 meters (T). Altay-Kasimpasa: walking distances are 41172 meters (N) - 43284 
meters (A), jogging distances are 43684 meters (K) - 39688 meters (A), high speed running 
distances are 7815 meters (K) - 7118 meters (A) and sprint distances are 1601 meters (N) - 
1814 meters (A). Gaziantep FK-Rizespor: walking distances 40843 meters (W) - 39070 
meters (R) jogging distances 40820 meters (W) – 42486 meters (R) high speed running 
distances are 8768 meters (G) - 8758 meters (R), sprint distances are 2099 meters (W) - 1938 
meters (T). The running distances of the teams may vary according to the tactical 
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understanding and score, but the importance of the running distances between the winning 
and losing teams is indicated. 

Keywords: Football, Match Analysis, Running Distance, Sprint. 

GİRİŞ 

Profesyonel bir futbol müsabakasında oyuncuların kat ettiği mesafeler ve teknik 
parametrelerin uygulanabilme becerisi birbiriyle ilişkili bir durumdur. Takıma uygulanacak 
antrenman programları oyuncuların fiziksel durumuna göre düzenlenmektedir. Profesyonel 
bir futbol müsabakasında oyuncuların ortalama olarak 9-14 km. mesafe katettikleri tespit 
edilmiştir (Barros ve ark., 2007). Futbol farklı koşu türlerinin bir müsabaka esnasında aynı 
anda kullanıldığı bir spor dalıdır. Oyuncular pozisyondaki duruma göre yüksek şiddetli koşu 
veya sprint koşusu gerçekleştirebilir. Futbolda her 4-6 saniyede bir farklı hareket türleri 
uygulanmaktadır (Bangsbo, 1994; Mohr ve ark., 2005). Bir müsabakadan sonra oyuncuların 
fizyolojik olarak toparlanma süresi birkaç gün sürmektedir (Soroka ve Lago-Peñas, 2017). 
Oyuncuların toparlanma yeteneği bir sonraki müsabaka için belirleyici bir faktördür. 

Oyuncuların fizyolojik gereksinimleri bireysel olarak farklılık gösterebilir. Müsabaka 
esnasında kat ettikleri mesafeler ve içerisinde yer aldıkları aksiyonlar üzerindeki araştırmalar 
son zamanlarda giderek artış göstermiştir. Koşu türleri göz önüne alındığı zaman 
aksiyonlardaki belirleyici koşu türünün sprint olduğu belirtilmektedir (Reilly, 2005). Ayrıca, 
son yıllardaki müsabakalar göz önüne alındığında sprint oranında %35’lik bir artış olduğu 
açıklanmıştır (Barnes ve ark., 2014).  

Dolayısıyla yapılan bu çalışmanın amacı da, futbol müsabakalarında gerçekleştirilen toplam 
koşu mesafeleri ile müsabaka sonucu arasındaki ilişkinin değerlendirilmesidir. 

MATERYAL METOT 

Çalışmada, Türkiye Süper Ligi 2021-2022 sezonu 38. haftasında oynanan 4 müsabaka 
(Hatayspor-Giresunspor, Başakşehir-Trabzonspor, Altay-Kasımpaşa, Gaziantep FK-Rizespor) 
incelenmiştir. katedilen mesafeler yürüme (0-2 m/s), hafif koşu (2-4 m/s), hızlı koşu (5.5-7 
m/s) ve sprint (>7 m/s) olarak 4 farklı kategoride incelenmiştir. Veriler bireysel ve takım 
performans değerlendirmesini gerçekleştiren spor-performans analiz şirketi InStat Scout 
tarafından sağlanmıştır. 

 BULGULAR 
Türkiye Süper Ligi 2021-2022 sezonu 38. haftasında oynanan 4 müsabaka ile ilgili koşu 
istatistikleri tablo 1’de verilmektedir. 
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Tablo 1. Türkiye Süper Ligi 2021-2022 Sezonu 38. Hafta Koşu Mesafeleri 
 Takımlar Toplam 

Mesafe 
Yürüme 
Mesafesi 
(0-2 m/s) 

Hafif Koşu 
(2-4 m/s) 

Hızlı Koşu 
(5.5-7 m/s) 

Sprint (>7 
m/s) 

1 Hatayspor 112658 40004 43952 8262 2268 
2 Başakşehir  115926 40616 45270 8039 1073 
3 Trabzonspo

r  
108238 41107 41184 7211 1260 

4 Giresunspor  111539 41329 43781 7781 1375 
5 Altay 108083 43284 39688 7118 1814 
6 Gaziantep 

FK 
112570 40843 40820 8768 2099 

7 Kasımpaşa 112328 41172 43684 7815 1601 
8 Rizespor 110891 39070 42486 8758 1938 

 

Koşu mesafeleri kazanan ve kaybeden takımlar olarak iki farklı grupta incelenmiştir. 
Verilerde ilk olarak kazanan takımların koşu mesafeleri verilmektedir. Hatayspor-
Giresunspor: yürüme mesafeleri 40004 metre (H) - 41329 metre (G), hafif koşu mesafeleri 
43952 metre (H) – 43781 metre (G), hızlı koşu mesafeleri 8262 metre (H) - 7781 metre (G), 
sprint mesafeleri ise 2268 metre (H) - 1375 metre (G). Başakşehir-Trabzonspor: yürüme 
mesafeleri 40616 metre (B) - 41107 metre (T) hafif koşu mesafeleri 45270 metre (B) – 41184 
metre (T) hızlı koşu mesafeleri 8039 metre (B) - 7211 metre (T), sprint mesafeleri ise 1073 
metre (H) - 1260 metre (T). Altay-Kasımpaşa: yürüme mesafeleri 41172 metre (K) - 43284 
metre (A), hafif koşu mesafeleri 43684 metre (K) – 39688 metre (A), hızlı koşu mesafeleri 
7815 metre (K) - 7118 metre (A) sprint mesafeleri ise 1601 metre (K) - 1814 metre (A). 
Gaziantep FK-Rizespor: yürüme mesafeleri 40843 metre (G) - 39070 metre (R) hafif koşu 
mesafeleri 40820 metre (G) – 42486 metre (R) hızlı koşu mesafeleri 8768 metre (G) - 8758 
metre (R), sprint mesafeleri ise 2099 metre (G) - 1938 metre (T). 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu çalışmada Türkiye Süper Ligi 2021-2022 sezonu 38. haftasında oynanan 4 müsabakadaki 
(Hatayspor-Giresunspor, Başakşehir-Trabzonspor, Altay-Kasımpaşa, Gaziantep FK-Rizespor) 
farklı koşu türleri incelenmiştir. Literatürde takımların fizyolojik parametrelerinin müsabaka 
sonucuyla olan ilişkisini ve önemini ortaya koyan birçok çalışma bulunmaktadır. 

Futboldaki fiziksel performans verileri, teknik parametreler ve müsabaka sonucuna etki 
edecek diğer unsurlar birçok faktöre bağlıdır. Oyuncuların koşu mesafesi veya teknik 
parametrelere dair istatistiksel verileri, fizyolojik durumları, motivasyon düzeyleri ve 
müsabakanın durumuna göre değişmektedir. Aynı zamanda koşu performanslarına ilişkin 
veriler topa sahip olma veya topu kazanmaya çalışma gibi faktörlere göre de değişkenlik 
gösterebilir. Daha önce yapılan çalışmalar futbolda orta ve yüksek şiddetli koşu sayılarının ve 
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ortalamalarının fazla olduğunu ortaya koymuştur (Mohr ve ark., 2003; Reilly 2007). Topu 
kazanmak ve pozisyonu sonuçlandırmak için ise sprint koşularına ihtiyaç vardır. Tekrarlanan 
sprintler, rakibin verdiği boşluklardan yararlanmak için daha fazla fırsat sağlar. Gelecekte 
yapılacak çalışmaların takımların ortaya koyduğu koşu türlerini müsabaka durumuna, 
mesafeye ve oyuncu mevkiisine göre çeşitlendirilmesi literatüre katkıda bulunacaktır. Bu ve 
benzeri çalışmalarla antrenörler takımlarının fiziksel performans verilerini yorumlama 
açısından fikir sahibi olabilir. 
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ÖZET 

Radyayon zırhlama çok farklı malzemeler ile yapılabilmektedir. Burada önemli olan 
zırhlamanın maliyeti ve uygulanabilir olmasıdır. Bu çalışmada farklı kalınlıklardaki (1, 2 ve 3 
cm) gürgen ağaçlarının radyasyon geçirgenlik özellikleri 137Cs kaynağı vasıtasıyla 662 keV 
enerjisinde NaI (Tl) dedektörü vasıtası ile gerçekleştirilmiştir. Burada gürgen ağaçlarının 
lineer soğurma katsayısı değerleri deneysel olarak belirlenmiştir. Bu değerler vasıtasıyla yarı 
geçirgenlik değeri, onda bir geçirgenlik değeri ve ortalama serbest yol değerleri 
hesaplanmıştır. Elde edilen tüm sonuçlara göre gürgen ağaçlarının radyasyon soğurma 
etkinliklerinin kalınlık artışı ile arttığı gözlemlenmiştir.  

 Anahtar kelimeler: gürgen, radyasyon, 137Cs. 

 

 

ABSTRACT 

Radiation shielding can be made with many different materials. The important thing here is 
the cost and feasibility of the shielding. In this study, the radiation permeability properties of 
hornbeam trees of different thicknesses (1, 2 and 3 cm) were carried out by the NaI (Tl) 
detector with an energy of 662 keV by means of a 137Cs source. Here, the linear attenuation 
coefficient values of beech trees were determined experimentally. By means of these values, 
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half value layer, tenth value layer and mean free path values were calculated. According to all 
the results obtained, it was observed that the radiation absorption efficiency of hornbeam trees 
increased with the increase in thickness. 

Keywords: hornbeam, radiation, 137Cs 

INTRODUCTION 

Livings are exposed to radiation many times throughout their lives. There are many types of 
this radiation they are exposed to. Basically, we can be exposed to ionizing radiation and non-
ionizing radiation in daily life for a wide variety of reasons. Generally, radiation manifests 
itself in nature in water, air, ground, sun and many heavy metals (Krane and Lynch, 1989). 

The extent of the damage caused by the effect of radiation on the human body, which is so 
common in nature, is also different. There have been many quests to reduce the effects of 
these damages. Still, the most basic way of protection against radiation is shielding. It has 
been tried to minimize the damages through this protection (Abd-Allah et al., 2019). Various 
materials have been tried for armoring. Recently, one of these materials is wood material. 
Armoring with wooden materials used for protection from radiation is very easy due to its 
ease of use. This benefit differs according to the type of tree used. As a result of some 
scientific researches, it has been determined that if the wood used is dense and thicker, it will 
create a good radiation shielding (Agar, 2018) (Knoll and Kraner, 1981). 

If shielding is to be done with wood, it will be beneficial to make the wood composite and use 
various additives. The effect of radiation differs due to its ionizing or non-ionizing effect in 
interaction with the substance. For this reason, it is important to use suitable composite 
materials for whatever type of radiation protection will be provided. In addition, the use of 
wood material in the nuclear field is very beneficial. It is preferable that it is both inexpensive 
and abundant in natüre (Kawano et al., 2020)(Kavaz et al., 2020). 

In this study, the radiation permeability properties of hornbeam trees of different thicknesses 
(1, 2 and 3 cm) were carried out by the NaI (Tl) detector with an energy of 662 keV by means 
of a 137Cs source (Kavun et al., 2022). Here, the linear attenuation coefficient values of 
beech trees were determined experimentally. By means of these values, half value layer, tenth 
value layer and mean free path values were calculated. According to all the results obtained, it 
was observed that the radiation absorption efficiency of hornbeam trees increased with the 
increase in thickness. 

MATHERIAL and METHOD  
The Lambert-Beer’s law is used to detect radiation absorption (Knoll and Kraner, 1981). 

Linear attenuation coefficient (LAC) given in Eq. 1 was measured with the experimental 

setup in figure 1. 

                                                 μ = ln / (−x) (cm−1)                                                        (1)  
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Here, thickness of hornbeam woodens is x and LAC represented by μ. where I is the gamma 
number measured by the detector in the presence of material and I0 is the number of gamma 
measured in the absence of material. The material thickness that passes half of the gamma 
after interacting with the material is given by Half Value Layer (HVL) (Eq.2), and the 
material thickness required for one-tenth of it to pass is given by Tenth Value Layer (TVL) 
(Eq.3) (H. Eskalen et al., 2020). 

                                     Half Value Layer (HVL) =         (cm)                                        (2)                             

                                      Tenth Value Layer (TVL) =       (cm)                                       (3) 

137Cs was used as the gamma source and the measurements were made with the NaI(Tl) 

(ORTEC® 905-4) detector.This experimental setup have been given in Figure 1. 

 

Figure 1. Experimental Schema of radiation shielding measurements (H. Eskalen et al., 2020) 

RESULTS 

Figure 2 shows the linear absorption coefficient (LAC) values. Accordingly, the LAC value 
obtained as 0.050 cm-1 at 1 cm was obtained as 0.255 cm-1 at 2 cm and 0.746 cm-1 at 3 cm 
thickness. 
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Figure 2. Lineat Attenuation Coefficient (LAC) values of Hornbeam 

 

Figure 3 shows the Half Value Layer (HVL) values. Accordingly, the LAC value obtained as 
13.929 cm at 1 cm was obtained as 2.717 cm at 2 cm and 0.930 cm at 3 cm thickness. 

 

 

Figure 3. Half Value Layer of Hornbeam 
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Figure 4 shows the Tenth Value Layer (TVL) values. Accordingly, the LAC value obtained as 
46.272 cm at 1 cm was obtained as 9.027 cm at 2 cm and 3.088 cm at 3 cm thickness. 

  

Figure 4. Tenth Value Layer of Hornbeam 

 

Table 1. The obtained radiation shielding parameters 

Hornbeam LAC(cm-1) HVL(cm) TVL(cm) 

137 Cs 662 keV     

1 0,050 13,929 46,272 

2 0,255 2,717 9,027 

3 0,746 0,930 3,088 

 

CONCLUSION 

In this study, the radiation permeability properties of hornbeam trees of different thicknesses 
(1, 2 and 3 cm) were carried out by the NaI (Tl) detector with an energy of 662 keV by means 
of a 137Cs source. Here, the linear attenuation coefficient values of beech trees were 
determined experimentally. By means of these values, half value layer, tenth value layer and 
mean free path values were calculated. According to all the results obtained, it was observed 
that the radiation absorption efficiency of hornbeam trees increased with the increase in 
thickness. 
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ÖZET 
Sağlık sistemi içerisinde önemli bir yere sahip olan hastanelerin sayısı gün geçtikçe 
artmaktadır. Özel sağlık kuruluşları içerisinde yer alan özel hastaneler kuşkusuz bu artışta 
önemli bir yere sahiptir. Özel hastaneler, sektöre, sağlık hizmetlerinin sunumu açısından 
rekabetçi bir anlayış getirmiştir. Sağlık sisteminde yaşanan değişim ve dönüşümün 
gerçekleşmesinde ve hastaların daha nitelikli sağlık hizmetlerinden yararlanmalarında özel 
hastanelerin sağlık sektörüne değer kattığını belirtmek gerekir. Özel hastaneler ayrıca sağlık 
sektörüne kaliteli hizmet anlayışı getirmiş, başta özel hastaneler olmak üzere, birçok özel 
sağlık kuruluşu daha fazla sayıda hastaya ulaşmaya ve hasta beklentilerinin üzerinde hizmet 
sunmaya çalışmaktadırlar. Bu durum, birey ve toplum sağlığının korunması açısından önemli 
kazanımlara neden olmaktadır. Birey ve toplum sağlığının sürekliliği açısından özel 
hastaneler, kamu hastaneleri gibi önemli görev ve sorumluluklara sahiptirler. Sağlık 
hizmetlerinin tam zamanında ve eksiksiz sunumu açısından hastane birimlerine nitelikli 
personellerin alınmaları ve devamlılıklarının sağlanması oldukça önemlidir. Zira, işten 
ayrılma niyetine sahip olan ve bunu eyleme dönüştüren çalışanlar, hastaneler açısından, 
maddi/maddi olmayan maliyetlere neden olacaktır. Çalışanların işten ayrılmalarına bağlı 
oluşabilecek maliyetleri engellemek ya da olabildiğince azaltmak adına, hastane 
yöneticilerinin, liderlik tarzlarına ve çalışanların örgütsel özdeşleşme algılarına eğilim 
göstermeleri gerekmektedir. Bu kapsamda, bu araştırma, hizmetkâr liderlik, örgütsel 
özdeşleşme ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkinin incelenmesine odaklanmaktadır. 
Araştırmanın evrenini Gaziantep’teki özel hastanelerde görev yapan tıbbi ve idari çalışanlar 
oluşturmaktadır. Araştırmada önerilen model doğrultusunda belirlenen hipotezler test 
edilmiştir. Araştırmanın örneklem sayısı 415 anket formunda yer alan verilerden yola çıkarak 
değerlendirilmiştir. Önerilen yapısal modeli test etmek için Smart PLS kullanılmıştır. Yol 
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analizi sonuçları incelendiğinde, hizmetkâr liderliğin, işten ayrılma niyeti üzerinde anlamlı ve 
negatif etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, hizmetkâr liderliğin, örgütsel özdeşleşme 
üzerinde anlamlı ve pozitif etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada son olarak, 
örgütsel özdeşleşmenin, hizmetkâr liderlik ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkiye aracılık 
ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlara bağlı olarak yoğun rekabetin yaşandığı 
sektörde hastane yöneticilerine insan kaynakları stratejileri açısından birtakım önerilerde 
bulunulmuştur.  

 Anahtar Kelimeler: Hizmetkâr liderlik, Örgütsel özdeşleşme, İşten ayrılma niyeti 

ABSTRACT 
The number of hospitals, which have an important place in the health system, is increasing 
day by day. Private hospitals, which are among private health institutions, undoubtedly have 
an important place in this increase. Private hospitals have brought a competitive approach to 
the sector in terms of the provision of health services. It should be noted that private hospitals 
add value to the health sector in the realization of the change and transformation in the health 
system and the benefit of patients from more qualified health services. Private hospitals have 
also brought an understanding of quality service to the health sector, and many private health 
institutions, especially private hospitals, are trying to reach more patients and provide services 
beyond patient expectations. This situation leads to important gains in terms of protecting 
individual and public health. In terms of the sustainability of individual and public health, 
private hospitals have important duties and responsibilities like public hospitals. In terms of 
timely and complete delivery of health services, it is very important to recruit qualified 
personnel to hospital units and ensure their continuity. Because, employees who have the 
intention to leave their jobs and turn it into action will cause material/non-material costs for 
hospitals. In order to prevent or reduce the costs that may occur due to employee turnover, 
hospital administrators should tend to their leadership styles and organizational identification 
perceptions of employees. In this context, this research focuses on examining the relationship 
between servant leadership, organizational identification and turnover intention. The 
population of the research consists of medical and administrative employees working in 
private hospitals in Gaziantep. The hypotheses determined in line with the model proposed in 
the research were tested. The sample number of the study was evaluated based on the data in 
the 415 questionnaires. Smart PLS was used to test the proposed structural model. When the 
path analysis results were examined, it was concluded that servant leadership has a significant 
and negative influence on turnover intention. In addition, it was concluded that servant 
leadership has a significant and positive influence on organizational identification. Finally, it 
was concluded that organizational identification mediated the relationship between servant 
leadership and turnover intention. Depending on the results obtained, some suggestions were 
made to hospital managers in terms of human resources strategies in the sector where intense 
competition is experienced. 

Keywords: Workplace environment, Job satisfaction, Turnover intention 

1. GİRİŞ 
İşletmeler, rekabetçi piyasa koşullarında, başta insan kaynakları olmak üzere, etkili ve verimli 
stratejiler geliştirerek rekabette avantaj elde edebilirler. Nitelikli personellerin işe alınması, 
özlük haklarının korunması ve iyileştirilmesi ve daha da önemlisi nitelikli personellerin 
işletmede tutulması rekabette etkin olmak açısından önemlidir. İşletmeden ayrılma niyetine 
sahip olan ve bunu davranışa dönüştüren bir çalışanın işletmelere yaratacağı maliyetlerin yanı 
sıra rekabet dezavantajı oluşturacağı açıktır. Bu nedenle işletmelerin çalışan niyet ve 
tutumlarına eğilim göstermeleri gerekmektedir.  
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İşletmelerin başarısı açısından lider/yöneticilerin üstlenmiş oldukları roller ve liderlik 
etme/yönetme becerileri gün geçtikçe daha önemli hale gelmektedir. İşletmelerin başarısında 
önemli bir yere sahip olan çalışanların, lidere/yöneticiye ve de onların liderlik etme 
yöntemlerine ilişkin algılarına eğilim gösterilmesi gerekmektedir. Böylelikle mevcut 
durumunun analizinin yanı sıra, çalışanların lider/yöneticiye ve işletmeye yönelik gelecekteki 
niyet ve davranışlarının anlaşılması olanaklı hale gelecektir. İşinden, lider/yöneticisinden 
farklı gerekçelerle memnun olmayan ya da tam tersi beklentilerini karşılayan bir çalışanın 
gelecekteki niyet ve davranışlarının öngörülmesi, geleceğe ilişkin stratejilerinin belirlenmesi 
ve uygulanmasında işletmelere kazanımlar oluşturabilir. 

Çalışanlar, içerisinde yer aldıkları kuruluşu kendi kimlikleriyle ilişkilendirebilirler. Bu ilişki 
olumlu ya da olumsuz olabilir. Örgütüyle özdeşleşmenin gerçekleşmesi adına ilişkinin 
yönünün olumlu olması gerekir. Örgütsel özdeşleşmenin gerçekleşmesinin işletmelere 
birtakım kazanımlar sağlayacağı literatürde ifade edilmektedir (Dai ve Qin, 2016). Ayrıca 
örgütsel özdeşleşmesinin, liderlik tarzı ile olan ilişkisi yine literatürde incelenen konular 
arasında yer almaktadır (Moriano vd., 2014; Boezeman ve Ellemers, 2014; Mostafa, 2018).  

Araştırma, hizmetkar liderlik, örgütsel özdeşleşme ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkiyi 
sağlık sektöründe önemi ve sayısı gün geçtikçe artan özel hastaneler çalışanları üzerinden 
gerçekleştirilmektedir. Kuşkusuz nitelikli personellere en çok ihtiyaç duyan sektörlerden birisi 
olan sağlık sektöründe, çalışanların liderlik tarzlarına ilişkin değerlendirmelerinin davranışsal 
niyetlerine olan etkisinin incelenmesi önem arz etmektedir. Araştırma sonuçlarının, sektörde 
yer alan sağlık hizmetleri sunan işletmelere önemli bilgiler sunacağına inanılmaktadır.  

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Hizmetkar Liderlik 
Hizmetkar liderlik, liderlerin, çalışanların ihtiyaçlarına, kendi ihtiyaçlarından daha fazla önem 
vermesidir. Bu sayede lider davranışlarının takipçiler tarafından taklit edilmesi mümkün 
olmaktadır. Bu durum, hizmetkar liderlik teorisinin bir ilkesini oluşturmaktadır (Liden vd., 
2014: 1434). Hizmetkar liderlik kavramı ilk kez Greenleaf tarafından 1970 yılında yayınlanan 
bir çalışmada kullanılmıştır. Çalışmada hizmetkar liderlerin, sahip oldukları gücü işleri yerine 
getirmekten ziyade çalışanları ikna ederek iş gördürmek özelliklerine sahip liderler olduğu 
vurgulanmıştır (Van Dierendonck, 2011). Hizmetkar liderlik, liderlerin hizmet etme anlayışını 
bilinçli bir seçime dayandırmaktadır. Hizmetkar liderler, liderlik etmek yerine önce hizmet 
etmeyi amaçlarlar. Hizmetkar liderler, çalışanların öncelikli ihtiyaçlarını tanımladıktan sonra 
bu ihtiyaçların karşılanması adına her türlü çabayı gösteren liderlerdir (Greenleaf, 1977; 
Sendjaya ve Sarros, 2002; Farling vd., 1999: 50). Hizmetkar liderler, diğer liderler kadar 
proaktif, hırslı ve azimlidir. Bu yönüyle diğer liderlerle benzer niteliklere sahip olduğunu 
söylemek olanaklıdır. Onları diğer liderlerden ayıran temel farklılıklar ise liderliklerine ve 
karar vermelerine rehberlik eden farklı bir odağa ve motivasyona sahip olmalarıdır (Gandolfi 
ve Stone, 2018: 265).  

2.2. Örgütsel Özdeşleşme 
İnsanlar, sosyal kimliklerini, örgütlerle olumlu/olumsuz bilişsel ilişkilere dayandırabilirler. Bu 
ilişki çatışma şeklinde ortaya çıkabileceği gibi tarafsız bir ilişki şeklinde de gerçekleşebilir 
(Elsbach, 1999). Örgütsel özdeşleşme, duygusal ve motivasyonel bir süreci ifade etmektedir. 
Çalışanın, özdeşleşme nesnesini çekici bulması ve kendi kendini tanımlayan tatmin edici 
ilişkisini sürdürme arzusuna sahip olmasını yansıtmaktadır (Kelman, 1961; Riketta, 2005). Bir 
çalışanın benlik algısı veya kendisini tanımlaması (değerler, temel inançlar) içerisinde yer 
aldığı örgüte ilişkin algılarıyla uyumlu olması (özdeşleşmenin gerçekleşmesi) oldukça 
önemlidir. Örgütsel özdeşleşmenin gerçekleşmesi, örgütün bir çalışanın benlik kavramında 
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oynadığı rollerle ilişkilidir (Zagenczyk vd., 2011: 259). Örgüt üyesinin, odak bir örgüte 
yöneltilmiş kendisine ilişkin sosyal bilgi yapısı içindeki çağrışımsal bağlantılar, örgütsel 
özdeşleşmeyi tasvir eder. Bu bilgi yapısı içinde, örgüt özdeşleşmesi, benlik kavramı ve örgüt 
kimliğini içeren bir nitelik alt ağı ve örgüt temelli benlik saygısı ve de tutumsal bağlılığı 
içeren bir değer alt ağı aracılığıyla benliği örgüte bağlar (Lane ve Scott, 2007: 175). Örgütsel 
özdeşleşme örgütler açısından oldukça önemli ve gereklidir. Örgütsel özdeşleşme düzeyi 
yüksek olan çalışanlar, kişisel amaçlarının örgütsel amaçlarla tutarlılığına önem gösterir, 
örgüt değerlerine uymayan kişisel davranışlarını en aza indirgemeye çalışır ve işe aktif olarak 
katılım gösterirler (Dai ve Qin, 2016).  

2.3. İşten Ayrılma Niyeti 
İşten ayrılma niyeti, çalışanın işini bırakma ve yeni bir iş bulmaya yönelik düşünce ve 
planlarını içerir. İşten ayrılma niyeti, çalışan tutumlarını yansıtır ve zamanla eyleme 
dönüşebilir (Fazio vd., 2017: 512). Diğer ifadeyle işten ayrılma niyeti, işten ayrılmanın en 
güçlü öncülü olarak değerlendirilebilir (Egan vd., 2004: 286). İşten ayrılma niyeti, bir 
çalışanın gönüllü olarak örgütünden ayrılma düşünceleriyle ilgilidir (Tsai ve Wu, 2010: 
3566). İşten ayrılma niyeti, çalışanın işine yönelik tutumlarının bir uzantısıdır ve genel olarak 
bir çalışanın bağlı olduğu kuruluştan ayrılmasını tanımlamak için kullanılır (Owolabi, 2012: 
29). Bir çalışanın, işinden memnun olmaması veya daha iyi bir iş bulması gibi gerekçeler 
işten ayrılma niyetini güçlendirebilir (Ekhsan, 2019: 49). İşten ayrılma niyeti, değişik 
faktörler tarafından uyarılan bir kaçış eğilimi veya arzusudur. Çalışanlar işlerinden ya da 
örgütlerinden memnuniyetsizlik yaşadıklarında ya da daha iyi bir iş özlemi hissettiklerinde bu 
uyarıcılar işten ayrılma niyetini arttıracaktır (Wang ve Wang, 2020: 5). İşten ayrılma niyeti 
bakış açısına göre olumlu ya da olumsuz sonuçlar ortaya çıkarabilir. Çalışanlar açısından daha 
iyi bir işe sahip olma ihtimali olumlu bir sonuç ortaya koyarken, işten ayrılan çalışanın 
oluşturacağı maliyetler işyeri açısından olumsuz sonuçlar ortaya çıkarır (Hwang vd., 2014: 
64).  

3. KURAMSAL ÇERÇEVE 
Omanwar ve Agrawal (2021), Hindistan’da özel bir hastanede 266 çalışan ile 
gerçekleştirdikleri araştırmalarında hizmetkar liderliğin işten ayrılma niyeti ile negatif ilişkili 
iken örgütsel özdeşleşme ile pozitif ilişkili olduğu sonuçlarına ulaşmışlardır.  

Prakasch ve Ghayas (2019) bankacılık sektöründeki 201 çalışandan topladıkları verilere 
dayanarak, hizmetkar liderlik boyutları ile işten ayrılma niyeti arasında anlamlı bir ilişki 
olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Araştırmada, hizmetkar liderliğin çalışanların işten ayrılma 
niyetlerinin belirlenmesinde önemli bir rol oynadığı ifade edilmiştir.  

Brohi vd. (2018), Pakistan’da özel ve devlet okullarında görev yapan 255 öğretmenden veri 
toplamışlardır. Araştırmada ulaşılan sonuçlar arasında hizmetkâr liderliğin işten ayrılma niyeti 
ile negatif ilişkili olduğu ifade edilmiştir.  

Thomas vd. (2015) yılında gerçekleştirdikleri araştırma sonuçları arasında, aile işletmelerinde 
hizmetkar liderliğin, prosedürel adalet, örgütsel kolektivizm ve örgütsel özdeşleşme ile pozitif 
ilişkili olduğu sonucunu paylaşmışlardır.  

Hwang (2016), 298 veriye dayanarak gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçları arasında 
hizmetkar liderlik ile örgütsel özdeşleşme arasında pozitif yönde bir ilişkinin olduğuna vurgu 
yapmıştır.  

Literatürde örgütsel özdeşleşmenin, liderlik tarzları ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide 
aracılık etkisini inceleyen araştırmalar yer almaktadır. 
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Suifan vd. (2020), Ürdün’de bankacılık sektöründe 324 orta ve üst düzey yöneticiden veri 
toplamışlardır. Araştırmada etik liderliğin, işten ayrılma niyetini negatif yönde etkilediği 
sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca hem psikolojik güçlendirme hem de örgütsel özdeşleşmenin, 
etik liderlik ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkiye kısmen aracılık ettiği sonucuna 
ulaşılmıştır.  

Li vd. (2016) Çin’de 249 personelle gerçekleştirdikleri araştırmada mütevazi lider 
davranışının işten ayrılma niyeti ile anlamlı negatif ilişkiye sahip olduğu sonucuna 
ulaşmışlardır. Araştırmada bu ilişkiye örgütsel özdeşleşmenin kısmen aracılık ettiği, lider 
uzmanlığının ise bu ilişkide düzenleyicilik rolüne sahip olduğu ifade edilmiştir.   

Bu bulgulara dayanarak aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir: 

H1: Hizmetkar liderliğin işten ayrılma niyeti üzerinde anlamlı ve negatif etkisi bulunmaktadır. 
H2: Hizmetkar liderliğin örgütsel özdeşleşme üzerinde anlamlı ve pozitif etkisi bulunmaktadır. 
H3: Örgütsel özdeşleşmenin, hizmetkar liderlik ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide 
aracılık rolü bulunmaktadır. 
4. YÖNTEM 

4.1. Veri Toplama 
Araştırma hizmetkâr liderlik, örgütsel özdeşleşme ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkinin 
incelenmesine odaklanmaktadır. Araştırmanın evrenini Gaziantep’teki özel hastanelerde 
görev yapan tıbbi ve idari çalışanlar oluşturmaktadır. 

 

Şekil 1: Araştırma Model Önerisi 
Araştırmada verilerin toplanması, anket tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada 
veri toplamak amacıyla Gaziantep ilindeki özel hastaneler seçilmiştir. Gaziantep’teki hastane 
birimlerinin seçilmesinde kolayda örneklem yöntemi kullanılmış ve çalışmaya katılmak için 
gerekli izinler alınmıştır. Verilerin toplanması için araştırma çalışmasının detayları çalışanlara 
anlatılmış ve tüm soruların yanıtlanması sağlanmıştır. Katılımcılardan dürüstçe cevap 
vermeleri istenmiş ve bunun yalnızca araştırma amaçlı olduğu ayrıca iletilmiştir. Anketler, 
hastane yöneticilerinin yardımıyla hem e-posta hem de yüz yüze yöntemlerle dağıtılmıştır.  

Hair vd. (2018) gözlemlenen her ifade için en az 5 katılımcıya sahip olunması gerektiğini 
belirtmişlerdir. Bu nedenle 38 ifadeden oluşan üç yapı için gereksinimi karşılayan bir 
örneklem büyüklüğünü hedeflenmiş ve örneklem sayısı 415 anket formunda yer alan 
verilerden yola çıkarak değerlendirilmiştir. Çalışma kapsamında veriler, modelde belirlenen 
hizmetkâr liderlik, örgütsel özdeşleşme, işten ayrılma niyeti ve demografik soruları kapsayan 
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bir anketle oluşturulmuştur. Katılımcıların %46,5’i erkek (n: 193), %53,5’i kadındır (n: 222). 
Katılımcıların yaş aralığının %51,3’ü (n: 213) 25-34 aralığındadır. Katılımcıların %57,6’sı 
bekârdır (n: 239). Çalışanların %41,2’si (n: 171) lisans mezunudur. Katılımcıların gelir 
algılarına bakıldığında, %43,9’u (n: 182) kendisinin düşük düzeyde gelire sahip olduğunu 
belirtmiştir. 

4.2. Ölçekler 
Çalışmada literatürde yer alan mevcut ve test edilmiş ölçekler kullanılmıştır. Araştırmada 
Liden vd. (2008) tarafından 28 maddelik hizmetkâr liderlik ölçeği kullanılmıştır. Liden vd. 
(2015), geliştirilen 28 maddelik hizmetkâr liderlik ölçeğinin, boyutlarının toplamından oluşan 
bir yapı olması nedeniyle en iyi toplu model tarafından temsil edildiğini belirtmektedir (Law 
vd., 1998). Katılımcılar ifadelere 1-kesinlikle katılmıyorum ile 5-kesinlikle katılıyorum 
arasında değişen beşli likert tipi bir ölçekte cevap vermişlerdir.  

Örgütsel özdeşleşme, Mael ve Ashforth (1992) tarafından geliştirilen altı maddelik ölçekte 
ölçülmüştür. İfadeler, katılımcıların 1-kesinlikle katılıyorum ve 5-kesinlikle katılmıyorum, 
şeklinde yanıtlamaları gereken beşli likert tipi bir ölçekle sunulmuştur. 

İşten ayrılma niyeti, Omanwar ve Agrawal (2021) tarafından geliştirilen dört maddelik anketi 
ile ölçülmüştür. Katılımcılara ifadeler, 1-kesinlikle katılıyorum ve 5-kesinlikle katılmıyorum, 
şeklinde yanıtlamaları gereken beşli likert tipi bir ölçekle sunulmuştur. 

4.3. Veri Analizi 
Araştırmanın veri analizi için SmartPLS istatistik analizi kullanılmıştır. Veri analizinin 
gerçekleştirilmesi ölçüm ve yapısal model yaklaşımlarıyla belirlenmektedir. Ölçüm 
modelinde güvenilirlik katsayıları (Cronbach Alpha, rho-A), iç tutarlık değeri (birleşik 
güvenilirlik), uyum geçerliliği (Faktör yükleri, ortalama açıklanan varyans) ve ayrım 
geçerlilik testi (Larcker kriteri) gerçekleştirilmektedir. Yapısal modelde ise hipotezlerin 
tespitinde yol katsayısı analizi yapılmaktadır. 

4.4. Ölçüm Modeli Sonuçları 
Ölçüm modeli genel olarak ölçeğin güvenirlik ve geçerlik testlerini belirlemek amacıyla 
yapılmaktadır. Güvenilirlik ve iç tutarlılığın 0.70’den büyük olması gerektiği belirtilmiştir 
(Hair vd., 2019). Ölçeğin uyum geçerliliği için hesaplanması gereken faktör yükleri ve 
ortalama açıklanan varyans değerlerinin ise 0,50’den yüksek olması gerekmektedir (Kaiser, 
1974; Hair vd., 2014).  

Tablo 1: Güvenirlik ve Geçerlik 
Değişkenler CA CR rho-A AVE 
Hizmetkâr Liderlik 0.886 0.903 0.892 0.685 
Örgütsel Özdeşleşme 0.892 0.915 0.912 0.705 
İşten Ayrılma Niyeti 0.817 0.869 0.878 0.633 

CA: Cronbach Alpha, CR: Composite Reliability (Birleşik Güvenirlik), AVE: Average 
Variance Extracted (Ortalama Açıklanan Varyans) 

Gerçekleştirilen analizler neticesinde değişkenlere ait güvenilirlik ve iç tutarlılık düzeylerinin 
0.70’in üzerinde olduğu belirlenmiştir. Değişkenlere ait faktör yüklerinin hizmetkar liderlik 
için 0.812-0.916, örgütsel özdeşleşme için 0.878-0.923 ve işten ayrılma niyeti için 0.739-
0.897 aralığında olduğu tespit edilmiştir. AVE değerlerinin ise değişkenlerin tamamında 
0.50’nin üzerinde olduğu belirlenmiştir. Elde edilen güvenirlik ve geçerlik sonuçlarının 
önerilen sınırların üzerinde olduğu tespit edilmiştir (Bkz Tablo 1). 
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Ayırt edici geçerliliği değerlendirmek için temel bir kural olarak, Fornell ve Larcker (1981), 
0,50 veya daha fazla puanla AVE’nin kullanılmasını önermiştir. Yeterli ayırt edici geçerliliği 
elde etmek için, AVE’nin karekökü, gizli yapılar arasındaki korelasyonlardan daha büyük 
olmalıdır (Fornell ve Larcker, 1981). Tablo 2’de, yapılar arasındaki korelasyonlar, çıkarılan 
ortalama varyansların karekökü ile karşılaştırılmıştır (değerler kalın harflerle yazılmıştır). 
Smart PLS’den elde edilen sonuç, çıkarılan ortalama varyansların karekökünün, gizli yapılar 
arasındaki korelasyonlardan daha büyük olduğunu ve bu da yeterli ayırt edici geçerliliği 
olduğunu göstermektedir (Garson, 2016). 

Tablo 2: Ayrışma Geçerliliği (Fornell-Larcker) 
Değişkenler 1 2 3 
Hizmetkâr Liderlik 0,827     
Örgütsel Özdeşleşme 0,409 0,839   
İşten Ayrılma Niyeti           -0,625      -0,453 0,909 

4.5. Yapısal Model Sonuçları 
Yapısal model, ana ve aracı etkilerle ilgili hipotezlerin test edilmesiyle ilgili bölümü 
kapsamaktadır. Bu çalışma, yol katsayılarının önemini değerlendirmek için 5.000 önyükleme 
örneği ve 415 veri ile PLS standart önyükleme prosedürünü uygulamıştır (Hair vd., 2014). 
Tablo 3, tüm değişkenleri içeren tam yapısal modelin tahminlerini göstermektedir. 

Tablo 3: Yapısal Eşitlik Modeli Sonuçları 

Hipotezler  ß S.S. t-
değeri p-değeri 

Model     
H
1 

Hizmetkar Liderlik>>>İşten Ayrılma Niyeti -
0,754 

0,04
5 

7,870 0,000**
* 

H
2 

Hizmetkar Liderlik>>>Örgütsel Özdeşleşme 0,713 0,04
0 

6,830 0,000**
* 

H
3 

Hizmetkar Liderlik>>>Örgütsel Özdeşleşme>>>İşten 
Ayrılma Niyeti 

-
0,661 

0,03
4 

6,287   
0,000**
* 

p=<0.001***, p=<0.01**,  p=<0.05* 

Gerçekleştirilen yapısal eşitlik modeli sonuçlarına göre hizmetkâr liderliğin işten ayrılma 
niyeti üzerinde negatif anlamlı bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Hizmetkâr liderliğin 
örgütsel özdeşleşme üzerinde ise pozitif anlamlı bir etkisinin olduğu belirlenmiştir. Son olarak 
örgütsel özdeşleşmenin, hizmetkâr liderlik ve işten ayrılma niyeti arasında aracılık etkisinin 
olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlar neticesinde örgütsel 
özdeşleşmenin, hizmetkâr liderlik ve işten ayrılma niyeti arasında negatif yönde kısmi aracılık 
etkisi oluşturduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla H1, H2ve H3 hipotezleri kabul edilmiştir. 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 
Araştırmada hizmetkâr liderlik, örgütsel özdeşleşme ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişki 
incelenmiştir. Araştırmada önerilen model doğrultusunda belirlenen hipotezlere ilişkin 
sonuçlar ve öneriler aşağıda açıklanmaktadır.  

Araştırma sonuçlarına bakıldığında hizmetkar liderliğin işten ayrılma niyeti üzerinde anlamlı 
ve negatif etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç literatürle uyumludur (Brohi vd., 
2018; Prakasch ve Ghayas, 2019; Omanwar ve Agrawal, 2021). Elde edilen bu sonuca 
dayanarak işyerinde hizmetkar liderlik anlayışına sahip lider/yöneticilerin varlığının 
çalışanların işten ayrılma niyetlerini azaltacağı konusunda bir fikir sunmaktadır. Diğer 
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ifadeyle, lider/yöneticiler karmaşık problemler konusunda etkili bir fikir sunabilirlerse, yeni 
ve yaratıcı fikirler geliştirebilirlerse, kuruluştaki çalışanlara her konuda destek sağlarlarsa, 
çalışanlara, işe ilişkin karar verme sorumluluklarını etkili yöntemlerle sunabilirlerse, yüksek 
etik standartları benimseyebilirlerse, dürüstlüğe önem verirlerse, çalışanların kariyer 
gelişimlerine eğilim gösterirlerse vs. kısaca hizmetkar liderliğe ilişkin özellikler sergilerlerse 
bu durum çalışanların işten ayrılma niyetlerini azaltabilir. Bu nedenle lider/yöneticilerin etik 
değerlere önem vermeleri, çalışan sorunlarına eğilim göstermeleri ve her durumda çalışanın 
gelişimine değer katacak bir anlayışa sahip olmaları önerilmektedir. Böylelikle, işten ayrılma 
niyetinin davranışa dönüşmesi sonucunda oluşabilecek maliyetlerin engellenmesi ve nitelikli 
personellerin elde tutulması olanaklı olacaktır.    

Araştırmada ulaşılan bir diğer sonuç hizmetkar liderliğin örgütsel özdeşleşme üzerinde 
anlamlı ve pozitif etkisi olduğuna ilişkindir. Bu sonuç literatürle uyumludur (Thomas vd., 
2015; Hwang, 2016). Elde edilen bu sonuçlara göre lider/yöneticilerin sorunlara etkili çözüm 
önerileri sunabilmeleri, etik değerlere sahip olmaları, çalışanların becerilerini geliştirmeyi 
sağlayan iş deneyimleri sağlamaları ve çalışan çıkarlarını kendi çıkarlarının üzerinde tutmaları 
vs., çalışanların kuruluşun başarılarını kendi başarıları gibi görmelerine, başkalarının kuruluş 
ile ilgili düşünceleri konusunda daha ilgili davranmalarına kısaca kuruluşu daha çok 
sahiplenmelerine yol açabilir. Bu nedenle lider/yöneticilerin çalışan sorunlarına eğilim 
göstermeleri ve çalışanların çıkarlarını, makul koşularda, kendi çıkarlarının üzerinde tutmaları 
önerilmektedir. Böylelikle çalışanların kuruluşlarıyla daha fazla özdeşleşmeleri mümkün 
olabilecektir. 

Araştırmada son olarak örgütsel özdeşleşmenin, hizmetkar liderlik ile işten ayrılma niyeti 
arasındaki ilişkide negatif yönde kısmi aracılık rolü olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç 
lider/yöneticilerin örgütsel özdeşleşmeden yararlanarak, hizmetkar liderlik özellikleri ve 
uygulamalarıyla işten ayrılma niyetini azaltma konusundaki çabalarına önemli bir katkı 
sağlayacağı konusunda bir fikir sunmaktadır. Bu nedenle lider/yöneticilerin işten ayrılma gibi 
kuruluşu olumsuz etkileyecek durumların önüne geçmek adına örgütsel özdeşleşmeye önem 
vermeleri önerilmektedir.  

6. Sınırlılıklar ve Gelecek Araştırmalar için Öneriler 

Araştırma bazı sınırlılıklara sahiptir. İlk olarak araştırmada hizmetkar liderlik tarzına 
odaklanılmıştır. Gelecek araştırmalarda farklı liderlik tarzlarının incelenmesi yararlı olacaktır. 
Araştırmanın bir diğer sınırı araştırmanın gerçekleştirildiği sektöre ilişkindir. Gelecek 
araştırmalarda modelde önerilen değişkenlerin farklı sektörlerde incelenmesi (örneğin hizmet 
sektörü dışındaki diğer sektörlere uygulanması) önerilmektedir.  
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ÖZET 

1960'lı yılların edebiyat eleştirisinde, bir metin kuramı oluşturarak, metni tanımlamak amacında 
olan kimi eleştirmenlerin (özellikle Kristeva ve Barthes) girişimlerine sıkı sıkıya bağlı olarak ortaya 
çıkan metinlerarası kavramı, metnin özerk olduğu düşüncesi benimsendikten sonra, yaygın olarak 
kullanılan bir kavram olmuştur. Önceleri, metinler, genellikle tarihe, yazara, yazarın psikolojisine 
göre ele alınıyordu. Ancak, sonradan söylemlerin iç içe geçtikleri, yapıtların üst üste gelerek 
birbirleriyle karıştıkları, her yazınsal metnin aslında "çoksesli" özellikte olduğu, metnin ve anlamın 
büyük ölçüde önceki metinlerden gelen kesitlerin iç içe geçmelerine bağlı olarak üretildiği savı ileri 
sürülerek yeni bir metin tanımı ve anlayışı ortaya konur.  

Bu çalışmanın amacı metinlerarasılık yöntemlerinin kullanımı,okura ve metne kazandırdıkları ile 
ilgili teorik bilgiler verip Nazlı Eray’ın ‘Arzu Sapağında İnecek Var’ adlı romanını incelemek, 
metinlerarası ilişkiler bağlamında değerlendirmektir. Söz konusu inceleme öncelikle kitabın özeti 
ve kitap hakkında genel bir inceleme;metinlerarasılık değerlendirmedegönderge ve anıştırma 
öğeleri üzerinden yapılmıştır. Çalışmada Arzu Sapağında İnecek Var’ romanını metinlerarası 
öğelerden gönderge ile anıştırma yönteminin sıklıkla kullanıldığı, söz konusu kullanımların 
fantastik bir anlatımla birleştirilerek okuyucuda merak öğesinin sürekli canlı tutulmasında 
kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır.  

 

Anahtar Sözcükler:Arzu Sapağında İnecek Var, Kitap inceleme, Metinlerarasılık,Nazlı Eray 

 

 

ABSTRACT 
In the literary critisicm of 1960’s the concept of intertextuality wich emerged in close connection 
with the attempts of some critics(especially Kristeva and Barthes)who aimed to define the text by 
creating a text theory became a widely used consept after the idea that the text was 
autonomous.Previously,text were usually reviewed according to the date,the author.The psychology 
of the author.However a new definition and understanding of text has emerged by argving the 
theory that the discourses are interwined that the works overlap and mix with each other that every 
literary text is actually “polyphonic”that the text and the meaning interwining of the sections from 
the previous texts.  
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The aim of this study is to examine Nazlı Eray’s novel “Arzu Sapağında İnecek Var” and to 
evaluate it in the context of intertextual relat,ons,by giving theoretical information about the use of 
intertextuality methods and what they bring to the reader and the text.The aforementioned review 
was made primarily through the summart of the book and a general review about the book and the 
elements of reference and allusion.In the study it was concluded that in yhe novel “Arzu Sapağında 
İnecek Var” the method of refering which is one of the intertextual is fregvently used and that these 
uses are combired with a fantactic expression and used to keep the curiosity element alive for the 
reader.  

Keywords:Arzu Sapağında İnecek Var,Book Review, Intertextuality, Nazlı Eray 

 

1. GİRİŞ  
 

Bir metnin diğer metinlerle olan ilişkisini anlayabilmek için ortaya atılan metinlerarasılık kuramı 
metni derinlemesine anlamak,yorumlamak için okuyucuya yol gösterir. Metinlerarasılık iki veya 
daha fazla metin arasındaki her türden paylaşımı ifade eder. Buna göre hiçbir metnin saf değildir ve 
metinlerde ilk metni aramak anlamsızdır. Metinler önceki metinlerle kurdukları biçimsel ve 
anlamsal ilişkiler kurarak var olurlar (Kristeva, 1980; Aktulum, 2000; Allen, 2000; Kristeva, 
2002; Ögeyik, 2008;Aktulum, 2011; Aktulum, 2013; Eliuz, 2016; akt. Büyükçam ve Zorlu, 2018: 
481).  Her metin başka metinlerden izler taşır.Hiçbir metin tek başına bir anlam ifade edemez. “Her 
metin kendisinden önce yazılmış olan metinlerden biçim ve içerik olarak değişik oranlarda 
etkilenerek bir durumu ifade etmeye çalışır. Bunu yaparken önceki metinlerin etki gücünden 
yararlanarak ele alınan bilgilerin üzerine yeni bilgiler kurmaya çalışır” (Günay, 2007: 211).  

Julia Kristeva tarafından ortaya atılan metinlerarasılık terimi metinlerin birbiriyle ilişkisine 
dayandığını savunan görüştür. Mikhail Bakhtin ve Rus Biçimcileri’nin çalışmaları da 
metinlerarasılığın gelişmesinde önemli rol oynamıştır.Metinlerarasılık bir karşılaştırmalı okuma 
biçimidir.Bir metni daha iyi anlamak analiz edebilmek için kullanılan yöntemlerdir.Her metin 
kendinden önceki bir eserden etkilenmiş ve ona öykünmüştür. Metinlerarasılık bir nevi edebiyat 
birikimden yararlanmadır. Metinlerarasılık sadece romanda değil; sinema,müzik,resim gibi diğer 
sanat dallarında da görülmektedir. Metinlerarası kavramının öne çıkmasıyla birlikte artık yazardan 
yola çıkarak yapılan incelemelere son verilmiştir.1960 yıllardan sonra yazılan postmodern 
romanlarda metinlerarasılık geniş bir uygulama alanı bulmaktadır.  

Metinlerarasılık yöntemlerine bakacak olursak;Ögeyik (2008: 49-81) çalışmasında metinlerarasılığı 
beş ana başlık altında ele almıştır; yazarlar arası göndermeler -hem yazarın söylemine hem de 
kendisine veya tarzına yapılan gönderme-,eserler arası göndermeler –esere yapılan atıf, eserin ana 
kurgusu sabit kalarak yeniden yazılması-,türler arası göndermeler –farklı türlerin iç içe geçmesi; 
hikâyeden esinlenerek yazılan şiir gibi-, açık göndermeler -başka bir metinden belirli bir alıntı 
yapılması-, örtük göndermeler –aynı yazarın farklı eseri veya başka yazara yapılan göndermeler 
olarak ifade eder. Aktulum (2014) çalışmasında metinlerarası yöntemleri; ortakbirliktelik ilişkileri 
(alıntı ve gönderge, gizli alıntı-aşırma, anıştırma), türev ilişkileri (yansılama, alaycı dönüştürüm, 
öykünme), ana metinlerin ciddi düzende dönüşümü (biçimsel ve anlamsal dönüşümler), klişe-
basmakalıp söz ve anlatı içinde anlatı olarak ele almıştır. 
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2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
2.1. Nazlı Eray ve Arzu Sapağında İnecek Var Romanı  
 
İlk öyküsü olan Mösyö Hristo’yu 1959’da ortaokuldayken yazan Nazlı Eray Ankara’da 
doğmuştur.İlerleyen yıllarda pek çok öykü ve roman yazan Nazlı Eray Haldun Taner Öykü Ödülü, 
Yunus Nadi Roman Ödülü gibi pek çok ödüle layık görülmüştür.Öykü, roman ve oyunları birçok 
dile çevrilmiştir.Edebiyatımızda “Fantastik edebiyatın kraliçesi” sayılan Nazlı Eray roman ve 
öykülerinde fantastik unsurlara fazlasıyla yer verir. Hayal, 
rüya,bilinçaltı,masallar,anılar,büyüler,fallar, bilim kurgu eserlerinde sıklıkla yer verdiği 
unsurlardır.Eserlerinde yazar romanın anlatıcı kahramanıdır.Kahraman anlatıcı ya isimsizdir ya da 
Nazlı adını taşır.Kahramanlarının birçoğu gerçek hayattan kişilerdir.Özelikle anılarından getirdiği 
kahramanlara yer verir.Çoğunluğu ölü olan bu kahramanlar yazarın anlatımıyla yeniden can 
bulur.Nazlı Eray eserlerinde gerçekle düşü iç içe verir.Düş ve gerçeğin harmanladığı romanlarında 
bölünmeler olmaz. Hayal ve gerçek arasında bir denge vardır.Eserlerinde birçok anlam katmanı 
vardır.Postmodernizmden etkilenmiştir.Romanlarında ülkenin toplumsal sorunlarına,siyasal 
gelişmelere,günlük olaylara göndermeler yapar.İşsizlik,göç,pahalılık,adaletsizlik,aldatılmış kadınlar 
gibi meseleleri modern bir yaklaşımla ele alır.Romanlarında bedensel değişim ve başkalaşım 
vardır.Olay zinciri hareketlidir,durağan değildir.Kurguda olağanüstülüğe geniş yer verir.  

Nazlı Eray’ın bu çalışmada ele alınan, Arzu Sapağında İnecek Var adlı eseri, 1989 yılında 
Ankara'da Nazlı Eray'ın evinde başlar.Nazlı bir dergide “Düşsel Şöyleşiler”isimli yazılar yazan bir 
yazardır. Bir akşam Semra Özal ve Marie Antoinette kendisiyle söyleşi yapmak için gelmiştir. Aynı 
gece Nazlı, arkadaşı Mehmet ve Kraliçe Antoinette ileHilton Oteli’nin diskosuna gider. Orada 
Fransız Devrimi'nin önemli isimlerinden Fouché, Robespierre ve Danton ile tanışır.O gece diskoda 
Jean Paul Marat bıçaklanarak öldürülür.Gece yarısı eve geri dönerler.Arkadaşı Hıfzı’nın davetinde 
Wolfgang Amadeus Mozartt ile öpüşünce Nazlı,Mehmet ve Kraliçe kendilerini devrim Fransa'sında 
bir zindanda bulur. Zindandan kurtulmak için Mehmet ile öpüşür ve 2020 yılının New York'una 
geçerler. Bu şehirde insanlara benzeyen robotlarla karşılaşırlar.Nazlı, Alain Delon modeli bir 
robotla tanışıp Rüya Ekranları Ormanına gider. Mehmet’in rüyalarını izleyerek kendisine aşık 
olduğunu öğrenir. Bir öpüşme sonucu Nazlı ile Mehmet, kendilerini Ay’ın yüzeyinde bulurlar. 
Buradan da öpüşerek ayrılırlar. Kendilerini Ankara'da yaşayan Cinci Celâl Hoca ile karısı 
Hatice'nin evinde bulurlar. Cinci Hoca, emrindeki cinleri kullanarak büyü bozar, bağlanmışları 
çözer.Hatice de aynaya baktığında uzak ülkelerde olanları ve geleceği görür. Cinci Hoca, birkaç 
koyun postundan meydana getirilmiş büyük bir postu cin gücüyle uçurmak ister. Ancak cinler çok 
çalışıp karşılığını alamadıkları için isyan edip uçurmak istemezler. Nazlı araya girer hoca cinlerle 
anlaşıp postu uçurur. Postla uçarken 10 Ekim 1967 yılına giderek Arjantinli devrimci Che 
Guevera’yı kurtarırlar. Arzu Sapağı bölümünde yaşananların hepsinin hayal olduğu anlaşılır. 

Bir kitabı okumak ve anlamak o kitap hakkında derin bir araştırmayla mümkündür.Kitabı özetlemek 
tek başına yeterli değildir.Yazarın kişisel görüşü hakkında ön bilgi sahibi olmak yazarın etkilendiği 
akımların ne olduğu hakkında bilgi sahibi olmak.Yazarın alıntı yaptığı ,öykündüğü eserleri ne 
olduğunu bilmek bize kitabı anlamak için çok daha geniş açıdan bakabilmeyi sağlayacaktır.İşte biz 
buna kitabın metinlerarasılık değerlendirilmesi diyebiliriz.Kısacası metinlerarasılık bize kitabı daha 
geniş bir perspektiften bakabilmeyi sağlayacaktır.Bu çalışmada Nazlı Eray’ın Arzu Sapağında 
İnecek Var adlı eserini metinlerarasılık bağlamında değerlendirerek kitabı daha iyi anlamış 
olacağız.  

3. YÖNTEM  
 
 “Arzu Sapağında İnecek Var” kitabında metinlerarasılığın incelenmesini amaçlayan bu araştırma 
nitel araştırma deseninde yapılandırılmış bir durum çalışmasıdır. Veriler doküman incelemesi 
yöntemiyle elde edilmiştir. “Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular 
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hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsamaktadır” (Yıldırım ve Şimşek 2008: 187). 
Çalışma dökumanını Nazlı Eray’ın Arzu Sapağında İnecek Var adlı eseri 
oluşturmaktadır.Metinlerarasılık yöntemlerinin tespit edilebilmesi için Kubilay Aktulum’un 
“Metinlerarasılık “kitabından faydalanılmıştır. Araştırma Nazlı Eray’ın Arzu Sapağında İnecek Var 
adlı eseri okuyucu olarak eseri alımlayan araştırmacıların metinlerarasılık yöntemlerini tespit 
edebildiği kadarıyla sınırlıdır. 

4. BULGU ve TARTIŞMALAR 

Metinerarasılık yöntemlerinden birisi olan gönderge  “bir metinden alıntı yapmadan, yapıtın 
başlığını ya da sanatçının adını anmakla yetinir. Daha geniş bir ifadeyle metinde bir türün, çağın, bir 
geleneğin, yazar adlarının, eser başlıklarının, roman, trajedi veya şiir kişisinin, kutsal kitapların, 
tarihî kişilerin adının anılması alıntısız göndergeleri işin içine dâhil eder” (Aktulum, 2000, s. 102). 
Çalışmada pek çok göndergeye yer verilmiştir. Özellikle roman kahramanlarına ilişkin 
göndergelerin önemli bir bölümü Fransız Devrimi’nin önemli isimleridir. Aynı zamanda o dönem 
Fransız hayatından saraylar gibi mekanların isimlerine yönelik göndergelere de rastlanmaktadır. 
Buna ilişkin bazı örnekler şöyledir: 
 
Kraliçe Marie Antoinette bizim eve nereden,nasıl gelecekti acaba?(s.10)  
 
Versailles’deki eğlencelerden ve balolardan ne denli değişik bunlar dedi.(s.14)  
 
Fransa Kralı 16.Louis’in numarası var mı acaba?(s.17)  
 
Madam adım Joseph Fouche.(s.31)Stefan Zweig’ın kaleme aldığı kitabın adı ‘Fransız İhtilali’nde 
, Bir PolitikacınınPortresi-Joseph Fouche,’idi.(s.32)  
Danton,Fransız Devrimi’nin belki de en ünlü adamı ,çocuk gibi mutluydu.(s.35)  
 
Fransız ihtilaline ilişkin tarihî olaylar ve kişilerin yanı sıra 1980 li yıllar olan eserin yazıldığı 
döneme  ilişkin pek çok sanatçı, eser ve benzeri kültürel unsurlar karşımıza çıkmaktadır:  
 
Sanki bir Alain Delon filminin son garaj sahnesinde yürür gibiydik.(s.28)  
Şimdi Frank Sinatra’nın o güzelim kadife sesi Strangers in the Night’ı söylemeye başlamıştı.(s.30)  
 
Şimdi de Platters topluluğunun o ünlü melodisi.’Only You’ diskoyu dalga dalga 
dolduruyordu.(s.32)  
Robespierre’in karşısına oturdum.(s.34)  
Şimdi Elton John ,’Goodbye Norma Jean’i söylüyordu.(s.35)  
 “Marat’yı yukarıda yüzme havuzunda bıçaklayarak öldürmüşler.”(s.36)  
Rıdavan’ın oyununa fon müziği ancak Paganini olabilir demiştim.(s.41)  
Liza Minelli, o güzelim sesiyle New York New York ‘u söylemeye başlamıştı.(s.44)  
Bir iki Nokta dergisi buldum,sehpanın üstüne koydum.(s.45)  
“Talat Paşa .Bir Örgüt Ustasının Anıları .Belki bir iki sayfa okursunuz,uykuya dalmadan önce 
Mösyö Fouche,”dedim.(s.45)  
“İki kaset;Mozart’ın hayatı.Milos Forman’ın filmi.”(s.46)  
 
İspanyol şarkıcı Maria Dolores’in o güzelim, boğuk sesi bu havasız,penceresiz,ufak odayı dalga 
dalga doldurdu.(s.47)  
Perukalı,krem ipek giysiler içinde bir James Dean düşünebiliyor musunuz?(s.60)  
“New York,Central Park’ın orta yerindesiniz.(s.64)  
Buradan çıkınca Rockefeller Meydanı’na gidip buzda buzda kayabiliriz.(s.68)  

INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES-III

September 23-25, 2022 720 Ankara Turkey



Mozart, piyanoda parçadan parçaya geçiyordu.Birden Gershwin’in MaviRapsodi’sini çalmaya 
başlamıştı.(s.69)  
Freud ya da Adler bunu görmüş olsalardı ne düşünürlerdi acaba?(s.84)  
“Marilyn Monroe modeli var.Vivien Leigh vardır.Madonna,La ToyaJackson,Sharon 
Tate,Cher,Jacgueline Biset aklıma gelenler…(s.84)  
Şu müziği duyuyor musunuz,müthiş değil mi?Ravi Shankar mı,acaba?(s.101)  
Shakespeare’in bir yaz gecesindeki dünyasına bakıyorduk.(s.145)  
“Wernher Von Braun’dan hocam.Sizi kutluyor.(s.193)  
“Şu altımızdaki Rio Grande Nehri …Higueras adlı bir orman köyünün yakınlarındayız,haritaya 
göre…”s(194)  
Kıtaları,adaları,sömürgeleri,ülkeleri,Büyük Sahrayı,Ortadoğu’yu,Kızıl Çin’i,her yanı 
görebiliyorduk.(s.201)  
“İşte Küba!”diye bağırdı Che.”Şurası Havana.Acaba Fidel nerede şimdi?”(s.201)  
“Vietnam!”diye mırıldandı yanıbaşımdan Mehmet.(s.201)  
 

Arzu Sapağında İnecek Var’da en sık kullanılan metinlerarasılık yöntemlerinden biri de 
anıştırmadır. “Varlığını dışarıdan belirtecek herhangi bir bildiri olmadığı için anıştırmayı bulmak 
zordur “(Aktulum, 2000, s. 109). Varlığını dışarıdan belli eden açıkça göndermede bulunmayan bu 
ifadeler, kişinin bilgi birikimi ölçüsünde  görülebilmektedir.“Anıştırma kavramı Divan şiirindeki 
“telmih” sanatı ile benzerlik göstermektedir. Ancak telmih sanatının büyük ölçüde klişe bir yapıya 
sahip olmasına karşılık metinlerarasılık daha özgün bir yapıya sahip olmakla ondan ayrılır” 
(Sazyek, 2015, s. 225). Eray eserinde okuyuculara fazlaca Fransız İhtilali’ni anımsatan isimler ve 
yerlerle ilgili anıştımalar yapmıştır. Kurgu içinde kahramanların başından geçen olaylar İhtilal’de 
yaşananlarla örtüşmektedir. Buna ilişkin bazı örnekler şöyledir: 

Fransa Kraliçesi Marie Antoinette on dört yaşında evlenip 18 yaşından Fransa Kraliçesi 
olmuştur.Çocuksu tarafını hep koruyan Kraliçe siyasetle pek ilgilenmemiş eğlenceyi,lüks hayatı 
tercih etmiştir.Nazlı Eray’ın eserde kullandığı bu cümle okuyucusuna Kraliçenin çocuksu,uçarı 
yanını anımsatabilir:  
 
 Fransa Kraliçesi,çocuksu bir el yazısıya şöyle yazmıştı.(s.10)  
 
Pompadaur saç modeli adını Madam de Pompadour’dan alır.Fransa Kralı 15.Louis’in sevgilisi olan 
Madam de Pompadour kabarık saç modeliyle o döneme damga vurmuştur.Zamanla ismi de bu saç 
modeliyle anılmaktadır: 
 
Marie Antoinette öyle genç ve güzeldi ki,şaşırmıştım.Kabarık,gümüş rengi pompadaur saçları 
incilerle bezenmişti.  
 
Semra Özal 1986 yılında üyeleri varlıklı kadınlardan oluşan Türk Kadınını Güçlendirme ve Tanıtma 
vakfını kurmuştur.Vakfın amblemi ise papatyadır.İlerleyen zamanda vakıf üyeleri papatyalar olarak 
anılmıştır.Semra Özal da papatyaların kraliçesidir:  
 
Semra hanım gelmişti. Sırtında çok şık,lacivert beyaz puanlı bir döpiyes vardı.Saçları özenle 
yapılmıştı.İki papatya ve irikıyım bir bodyguard ona eşlik ediyordu.(s.15) 
  
Niccolò di Bernardo dei Machiavelli, tarih ve politika bilimininkurucusu sayılan Floransalı düşünür, 
devlet adamı, askerî stratejist, şair ve oyun yazarı. İtalyan Rönesans hareketinin en önemli 
isimlerindendir:  
 
Çelik tilki Fouche,bu Makyavel zekalı kuru adam, kendi çapında kur yapıyordu bana.(s.32)  
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Jean Paul Marat Fransız siyaset teorisyeni,bilim adamı ve hekimdir.Fransız Devriminde gazeteci ve 
politikacıdır.Marat cildindeki problemler nedeniyle vaktinin birçoğunu küvette 
geçiriyormuş.Çalışmalarını dahi burada yapıyormuş.Birgün kendisine önemli belgelerden 
bahsedeceği bahanesiyle evine gelen Charlotte Cordey isimli kadın tarafından bıçaklanarak 
öldürülmüştür.  
 
 “Marat’yı yukarıda yüzme havuzunda bıçaklayarak öldürmüşler.”  
 
Marat’ın yakın arkadaşı olan Jacgues Louıs David 1793 yılında Marat’ın Ölümü adını verdiği 
tabloyla Marat’ın ölüm sahnesini betimlemiştir:  
 

 
Resim 5.1: Jacgues Louıs David’in Marat’ın Ölümü Adlı Eseri 1 
 
Bu cümleyle eğlenceye düşkün olan Kraliçe Marie Antionette’nin maskeli balolara sıklıkla 
gitmesine bir anıştırma yapılmıştır: 
 
 “Kraliçe her zaman yüzünde bir maskeyle bu tür yerlere gelir de.”(s.38)  
 
Bu cümleyle yazar Kraliçe ve Mozart’ın küçük yaşta tanışmasını anıştırmıştır.Avusturya Sarayı’nda 
Kraliyet ailesine verdiği bir konser sonrası Mozart, İmparatoriçeden şaka yollu olarak kızını 
istemiştir:  
 
Marie Antoinette , Evet Herr Mozart.Siz ufacık bir çocuktunuz o zaman;ağabeyim imparatorun 
huzurunda piyano çalıyordunuz ilk kez ve büyüyünce benimle evleneceğinizi söylemiştiniz.(s.57) 
Ölüm,avucumun içindeydi.Soğuktu,buz gibiydi.Bir çelik jilet kadar keskin bıçağı acımasızca 
parlıyordu.Bir düğmeye elim değdi ,bıçak ‘şak!’diye düştü.(s.111)  
 
Yazar kaleme aldığı bu cümlelerle Danton’un giyotinle ölümüne bir anıştırma yapmıştır:  

                                                            
1 
https://tr.wikipedia.org/wiki/Marat%27%C4%B1n_%C3%96l%C3%BCm%C3%BC 
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 “Al ,dedi Danton .Mini giyotini bana uzattı.  
 
Özgürlük sigarası George Orwell’ın 1984 adlı romanındaki” Zafer Sigarası”nı anıştırmaktadır:  
 “Bir paket sigara çıkarttı”. 
 “İçer misin?”  
“Nedir adı?”  
“Özgürlük”  
“Ah, dedim.Ne güzel bir ad.(s.112)  
 
Aynaya motifi masallarda kullanılan bir motiftir.Nazlı Eray eserlerinde masallardan da yararlanarak 
anıştırmalarda bulunmuştur.Hatice’nin aynaya bakıp bir şey görmesi, yorumları Pamuk Prenses ve 
Yedi Cüceler masalındaki Pamuk Prenses’in kötü kalpli üvey annesinin aynasını anıştırmaktadır.  
 
 “Hatice gözleri kapalı,yarı uykulu bir sesle” :  
“Sizler göremezsiniz .Boşuna bakmayın!”dedi.  
…  
Bir sigara yakıp eline verdim. Gözleri aralıktı;yavaş yavaş konuşmaya başladı:  
“Aynaya geldi …Seninkini görüyorum..”  
“Aynanın içinde mi şimdi?  
“Evet.”  
“Yalnız mı?”  
“Yalnız…Bir yere gidiyor..”(s.168)  
 
Yazar aynanın içine girerek Lewis Carroll’un “Aynanın İçinden “kitabına anıştırma 
yapmıştır.Serinin ikinci kitabında Alice aynanın içine girerek maceralarına devam etmiştir: 
 
 Heyecandan tüm gövdem titredi.Hatice’nin cin aynasının içeri girmeyi başarmıştım!(s.169)  
 
Bu cümlelerle yazar Binbir gece masallarındaki uçan halıya anıştırma yapmıştır: “Hadi, post 
havalanıyor,herkes atlasın üstüne!diye bağırdı.(s.191)  
 
Yazar Higueras köyünün üzerinden geçerken Che Guevara’nın ölümünü anıştırmıştır: 
Ernesto Che Guevara’nın bir kuşatmada öldürüldüğü köyün üstündeydik.(s.194)  
Bir metnin bir başka metindeki varlığını en somut şekilde görünür kılan, akla ilk gelen ve en sık 
karşılaşılan yöntem olan alıntı, metinlerarası ilişkilerin en açık biçiminde yapılanıdır. Çünkü metnin 
içinde ayraç ya da italik yazı gibi belirteçlerle açıkça gösterilir (Aktulum, 2000, s. 94-95). Nazlı 
Eray’ın bu eserinde alıntı yöntemine ilişkin fazla örnek yer almamıştır.  Bu yönteme ilişkin 
Balzac’ın bir sözü alıntılanarak verilen örnek şöyledir:  
Balzac’ın hakkında ‘Napoleon’u etkisi altına bırakabilmiş tek nazır,’dediği bu adamın...(s.32)  

4. SONUÇ  

Bu araştırmada Nazlı Eray’ın Arzu Sapağında İnecek Var romanı metinlerarasılık yönünden 
incelenmiştir.Eserde metinlerarasılık yöntemlerinden en çok gösterge ve anıştırmaya yer 
verilmiştir.Roman kahramanlarının önemli bir bölümü Fransız Devrimi’nin önemli isimleridir.Eray 
eserinde kahramanlara bu isimleri vererek okuyuculara Fransız İhtilali’ni anımsatmıştır.Kurgu 
içinde kahramanların başından geçen olaylar İhtilal’de yaşananlarla örtüşmektedir.Nazlı Eray bu 
eserinde sadece Fransız İhtilali’ne değil 1980’li yılların siyasi ortamında önemli isimlere de yer 
vererek anıştırmalar yapmıştır.Diğer romanlarında olduğu gibi sadece insanlar değil cinler,robotlar 
gibi insan dışı varlıklar da eserde karşımıza çıkmaktadır.Cin postunun uçurulması,aynaya bakıp 
yorum yapma,aynanın içinden geçme gibi masalsı ögeler de kullanılarak masallara anıştırmalar 
yapılmıştır. Lewis Carroll’ın Aynanın İçinden ve George Orwell’ın 1984 adlı romanlarındaki 
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ögelere de anıştırmalar yapılmıştır.Nazlı Eray bu eserinde müzik, sinema ve resim sanatından 
birçok isime yer vererek göndergeler kullanmıştır. Bir romanı okumak sadece görüneni değil 
görünmeyeni de yorumlayabilmektir.Detaylı ve anlayarak okuma bunu gerektirir.Metinlerarasılık 
bir eseri anlayabilmemizde,yorumlayabilmemizde bize yardımcı olmaktadır.  

5. ÖNERİLER  

Lise müfredatında roman ve hikayede kullanılan anlatım teknikleri başlığı altında metinlerarasılık 
yöntemlerinden bazılarına yer verilir ama metinlerarasılık ifadesi kullanılmaz.Öğrencilerin okuduğu 
metni daha iyi anlaması,analiz etmesi için metinlerarasılık yöntemleri hakkında bilgi sahibi olması 
gerekir .Bu yöntemler kullanılarak yapılacak olan metin okumaları öğrencilere farklı bir bakışaçısı 
kazandıracaktır. 
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ÖZET 
Geçmişi günümüze taşıyan masallar, içinde yer alan olağanüstü kişiler ve olaylar nedeniyle 
her ne kadar çocuklara sesleniyor gibi görünse de genç yaşlı tüm kuşaktan insanların ilgisini 
çekmeyi başaran bir türdür. Masallar bir yandan dil gelişimine katkı açısından, öte yandan düş 
gücünü geliştirme ve değer eğitimi verme bakımından eğitsel nitelik gösterir. Bu nitelikleri 
dolayısıyla masallar üzerinde çalışmak önem taşımaktadır.  Propp, Masalın Biçimbilimi adlı 
yapıtında masalları inceleyerek ortak 31 işlev saptamış, bu işlevler kullanılarak masalların 
çözümlenebileceğini ortaya koymuştur. Bu çalışmada, Propp’un ve onu takip eden diğer 
araştırmacıların halk masallarına uyguladığı bu yöntem günümüz çocuk edebiyatının içinde 
varlığını sürdüren bir anlatı türü olan masallar üzerinde denenecektir. Geleneksel masaldaki 
değişmeyenin modern masalda hala değişmeyen olup olmadığı Propp’un halkbilimsel 
yöntemi modern masala uygulanarak incelenmeye çalışılacaktır. Bu araştırma doküman 
analizine dayalı nitel bir araştırmadır. Propp tarafından geliştirilen fonksiyon analizi 
yöntemiyle Aydın Balcı’nın Alakanat adlı masal kitabı çözümlenmiştir. Veriler içerik 
çözümlemesi yoluyla değerlendirilmiştir. Vladimir Propp’un Yapısal Anlatı Çözümleme 
Metodu hakkında literatür taraması gerçekleştirilmiştir. Propp Metodu’nun uygulanması 
aşamasında “Masaların Yapısı ve İncelenmesi” adlı eserden faydalanılmıştır.  
Sonuç olarak; Alakanat masalının Propp’un fonksiyon analiziyle hemen hemen örtüştüğü 
görülmektedir. Masalın Propp’un belirlediği 1. tip yani L-V çiftini içeren masallar sınıfında 
tek yönlü bir masal olduğu tespit edilmiştir.31 fonksiyonun hepsini barındırmayan masalın 10 
fonksiyon ile uyum gösterdiği ortaya çıkmıştır. 
Anahtar Sözcükler:  Aydın Balcı, Çocuk edebiyatı, masal, Alakanat, Propp Yöntemi 
 
ABSTRACT 
The tales that carry the past to the present are a genre that manages to attract the attention of 
people from all generations, young and old, although they seem to appeal to children due to 
the extraordinary people and events that take place in them. On the one hand, fairy tales have 
an educational quality in terms of contributing to language development, on the other hand, in 
terms of developing imagination and providing value education. Because of these qualities, it 
is important to work on fairy tales. Propp, in his work called Morphology of the Tale, 
examined the tales and determined 31 common functions, and revealed that tales could be 
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analyzed by using these functions. In this study, this method, which Propp and other 
researchers who followed him, applied to folk tales, will be tried on tales, a narrative type that 
continues to exist in today's children's literature. It will be tried to examine whether the 
unchanging in the traditional tale is still unchanging in the modern tale by applying Propp's 
folkloric method to the modern tale. 
    This research is a qualitative research based on document analysis. Aydın Balcı's fairy tale 
book Alakanat was analyzed with the function analysis method developed by Propp. The data 
were evaluated through content analysis. A literature review was conducted on Vladimir 
Propp's Structural Narrative Analysis Method. During the implementation of the Propp 
Method, the work called "The Structure and Analysis of Tables" was used.  
As a result; It is seen that the tale of relevance almost coincides with Propp's function 
analysis. It has been determined that the tale is a one-way tale in the class of tales containing 
the 1st type, namely the L-V couple, determined by Propp. It has been revealed that the tale, 
which does not contain all 31 functions, is compatible with 10 functions. 

Keywords: Aydın Balcı, Children's literature, fairy tale, Relevance, Propp Method 
 
GİRİŞ 
İşlediği olağanüstü konular sayesinde masallar, ilmi olsun veya olmasın, Halk edebiyatı 
araştırmacılarının yoğun olarak ilgi gösterdiği bir anlatı türü olmuştur. Ancak yapılan 
çalışmalar sadece içerik tahlili alanında yoğunluk göstermiştir. Propp masalların sadece içerik 
açısından incelenmesinin yeterli olmayacağını düşünmüştür. Yapı bakımından genel bir tasvir 
ve tasnifinin yapılmasını gerek görmüştür. Masalların birbiriyle çok bağlantılı olduğunu 
çoğunlukla birbirine benzer eylemlerin ve motiflerin olduğunu bundan dolayı da içerik 
tahlillerine bağlı araştırmaların doğru ve tutarlı sonuçlar vermeyeceğini söylemiştir. Bu 
sebeplerle kendisi masalları yapı ve biçim yönüyle incelemiş ortak özelliklerin bulunmasına 
yönelik bir araştırma yapmıştır. Vladimir Jakovlevitch Propp (1895-1970), halkbiliminin önde 
gelen bilim adamlarından biridir. Masalların yapısı üzerine yaptığı çalışmaları “Masalların 
Biçimbilimi” adlı eserinde ortaya koymuştur. Yapısalcı bir yaklaşımla çalışmalar yapıp ortaya 
koyduğu Yapısal Analiz Metodu çoğu araştırmacı tarafından kabul görmüş ve kullanılmıştır. 
Halkbilim alanında anonim masalların incelenmesinde sıklıkla kullanılan bu metodun 
günümüz çocuk edebiyatında varlığını sürdüren masallarla uyumu merak konusu olmuştur. 
Yüz adet Rus peri masalını inceleyen Propp ortaya çıkardığı 31 eylemi şemaya dökmüştür. 
Her masalda ortak bir eylem sırası gözetildiğini gören araştırmacı bu otuz bir işlevi sırasına 
göre vermiş ve işlevleri kısaca tanımlamıştır. Şematik sınıflamalar ve karşılaştırmalar 
yapabilmek için de her işleve bir simge vermiştir. Masalların büyük çoğunluğu bir başlangıç 
durumuyla başlamaktadır. Propp bu başlangıç durumunu işlevlere dahil etmemekle birlikte 
önemli bir biçimbilim ögesi olarak kabul eder. Başlangıç durumunda genellikle karakterler 
sayılır ve tanıtılır. Türk masallarında başlangıç durumu tekerleme olarak da karşımıza 
çıkmaktadır. Başlangıç durumu adıyla anılan bu kısım “a” simgesiyle gösterilir. 
  Başlangıç durumunun ardından işlevler, aşağıdaki şekilde sıralanır(Propp 2001:45-89):  
1. Aileden biri evden uzaklaşır (tanımı: uzaklaşma, simgesi β ). 
2. Kahraman bir yasakla karşılaşır (tanımı: yasaklama, simgesi γ ).  
3. Yasak çiğnenir (tanımı: yasağı çiğneme, simgesi δ ).  
4. Saldırgan bilgi edinmeye çalışır (tanımı: soruşturma, simgesi ε ). 
5. Saldırgan kurbanıyla ilgili bilgi toplar (tanımı: bilgi toplama, simgesi ξ ). 
6. Saldırgan, kurbanını ya da servetini ele geçirmek için, onu aldatmayı dener (tanımı: 
aldatma. Simgesi η ).  
7. Kurban aldanır ve böylece istemeyerek düşmanına yardım etmiş olur (tanımı: suça katılma, 
simgesi θ).  
8. Saldırgan, aileden birine zarar verir (tanımı: kötülük, simgesi Α).  
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8 a. Aileden birinin bir eksiği vardır; aileden biri bir şeyi elde etmek ister (tanımı: eksiklik, 
simgesi a).  
9. Kötülüğün ya da eksikliğin haberi yayılır, bir dilek ya da bir buyrukla kahramana 
başvurulur. Kahraman gönderilir ya da gitmesine izin verilir (tanımı: aracılık geçiş anı, 
simgesi B). 
10. Arayıcı kahraman eyleme geçmeyi kabul eder ya da eyleme geçmeye karar verir (tanımı: 
karşıt eylemin başlangıcı, simgesi C). 
11. Kahraman evinden ayrılır (tanımı: gidiş, simgesi ↑).  
12. Kahraman büyülü bir nesneyi ya da yardımcıyı edinmesini sağlayan bir sınama, 
sorgulama, saldırı vb. ile karşılaşır (tanımı: bağışçının ilk işlevi, simgesi D).  
13. Kahraman ileride kendisine bağışta bulunacak kişinin (bağışçının) eylemlerine tepki 
gösterir (tanımı: kahramanın tepkisi, simgesi E).  
14. Büyülü nesne kahramana verilir (tanımı: büyülü nesnenin alınması, simgesi F). 
15. Kahraman, aradığı nesnenin bulunduğu yere ulaştırılır, kendisine kılavuzluk edilir ya da 
yol gösterilir (tanımı: iki krallık arasında yolculuk, bir kılavuz eşliğinde yolculuk, simgesi G).  
16. Kahraman ve saldırgan, bir çatışmada karşı karşıya gelir (tanımı: çatışma, simgesi H).  
17. Kahraman özel bir işaret edinir (tanımı: özel işaret, simgesi I). 
18. Saldırgan yenik düşer (tanımı: zafer, simgesi J). 
19.Başlangıçtaki kötülük giderilir ya da eksiklik karşılanır (tanımı: giderme,simgesi K).  
20. Kahraman geri döner (tanımı: geri dönüş, simgesi ↓).  
21. Kahraman izlenir (tanımı: izleme, simgesi Pr).  
22. Kahramanın yardımına koşulur (tanımı: yardım, simgesi Rs). 
23. Kahraman kimliğini gizleyerek kendi evine döner ya da bir başka ülkeye gider (tanımı: 
kimliğini gizleyerek gelme, simgesi O). 
24. Düzmece bir kahraman asılsız savlar ileri sürer (tanımı: asılsız savlar, simgesi L). 
25. Kahramana güç bir iş önerilir (tanımı: güç iş, simgesi M).  
26. Güç iş yerine getirilir (tanımı: güç işi yerine getirme, simgesi N). 
27. Kahraman tanınır (tanımı: tanı(n)ma, simgesi Q).  
28. Düzmece kahramanın, saldırganın ya da körünün gerçek kimliği ortaya çıkar (tanımı: 
ortaya çıkarma, simgesi Ex ). 
29. Kahraman yeni bir görünüm kazanır (tanımı: biçim değiştirme, simgesi T).  
30.Düzmece kahraman ya da saldırgan cezalandırılır (tanımı: cezalandırma, simgesi U ). 
31. Kahraman evlenir ve tahta çıkar (tanımı: evlenme, simgesi W0 o). 
 
Masaldaki genel anlatı süreci içerisinde yer alan işlevler, Propp'a göre yedi kişinin eylem 
alanı içinde dağılım gösterir:  
Saldırganın eylem alanı (kötü-lük, çatışma, izleme);  
Bağışçının eylem alanı (büyülü nesnenin aktarılmasının hazırlanması, büyülü nesnenin 
kahramana verilmesi);  
Yardımcının eylem alanı(zor işin başarılmasında kahramana yardım edilmesi);  
Aranan kişinin ve babasının eylem alanı (güç işlerin başarılma isteği, bir özel işaretin zorla 
benimsettirilmesi, düzmece kahramanın ortaya çıkarılması, gerçek kahramanın tanınması, 
saldırganın cezalandırılması, evlenme); 
Gönderenin eylem alanı (kahramanın görevlendirilmesi);  
Kahramanın eylem alanı (arayış amacıyla gidiş, bağışçının isteklerine tepki, evlenme);  
Düzmece kahramanın eylem alanı (arayış amacıyla gidiş, bağışçının isteklerine tepki, asılsız 
iddialar) (Propp 2001:105- 106).  
 Propp yaptığı çalışmaların sonucunda masalları dört başlıkta gruplar. Birbirine zıt işlevlere 
sahip L-V ve T-A sembol çiftine sahip masallar yapı olarak tamamen birbirinden farklıdır. Bu 
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işlevlerden birinin varlığı veya yokluğu ana yapı ölçütüdür. Bu sembol çiftlerinin masalda yer 
alıp almamasına göre masallar dört grupta sınıflanır: 
1. L-V çiftini içeren masallar  
2. T-A çiftini içeren masallar  
3. L-V ve T-A çiftlerinin ikisini birden içeren masallar  
4. Bu iki çiftin ikisini de içermeyen masallar 
 
Çocuk Edebiyatı ve Masal  
Batı’da XVI. yüzyıldan itibaren ortaya çıkmaya başlayan çocuk fikri ile çocuk ve çocukluk 
üzerine eğilme, çocuk edebiyatını da gündeme getirmiş oldu. Çocuk edebiyatı teriminin 
Türkçede ne zaman kullanılmaya başladığı da henüz tespit edilememiştir. Şimdiye kadar 
yapılmış araştırmalara göre Ali Nusret’in (1874-1912) Şûrâ’yı Ümmet gazetesinde (1908) 
çocuk ve edebiyat ilişkisine değinen bir yazı yazdığı bilinmektedir (Demiray, 1958: 90), Sâtı 
Bey ise (1880-1969) Tedrisat-ı İptidaiye Mecmuası’nda “edebiyat-ı etfal” terimini etraflıca 
açıklamıştı. Ali Ulvi (Elöve)’nin (1881-1975) Çocuklarımıza Neşîdeler (1912) kitabının 
önsözündeki yazısı da çocuk edebiyatının savunulması bakımından dikkate değerdir. 
 
Çocuk edebiyatı, temel kaynağı çocuk ve çocukluk olan; çocuğun algı, ilgi, dikkat, duygu, 
düşünce ve hayal dünyasına uygun; çocuk bakışını ve çocuk gerçekliğini yansıtan; ölçüde, 
dilde, düşüncede ve tiplerde çocuğa göre içeriği yalın biçimde ve içtenlikle gerçekleştiren; 
çocuğa okuma alışkanlığı kazandırması yanında, edebiyat, sanat ve estetik yönünden 
gelişmesine katkı sağlayan, çocuğu duyarlı biçimde yetişkinliğe hazırlayan bir geçiş dönemi 
edebiyatıdır (Şirin, 2007: 16) .Çocuk Edebiyatı üzerinde ciddiyetle durulması gereken bir 
olgudur. Çocuklara yönelik nitelikli eserler verilmesi çocukların zihinsel gelişimi için önemli 
olduğu gibi geleceğin nitelikli okurlarının yetiştirilmesi hususunda önem arz etmektedir. 
Masallar genellikle mensur şekilde yazılan eserlerdir. Hayvan masalları dışında genellikle 
uzun metinlerdir. Tekerleme, masalın kendisi ve masal sonu (üç elma) olarak üç bölümden 
oluşurlar. Masalların belirli yerlerinde formel unsurlar (kalıplaşmış sözler) bulunur. 
Masallarda genellikle “-mişli geçmiş zaman” veya “geniş zaman” kullanılır. İnsanoğlunun 
söyleyemediği sözleri, hayal ettiği dünyayı yansıtır masallar. Günümüzde çocuk edebiyatı 
ürünleri olarak karşımıza çıksa da geçmişte bastırılmış halkın kendini ifade etme şekliydi. 
Kral ya da padişah masallar üzerinden toplumsal denetime tabi tutulmuştur. Halk direkt olarak 
dile getiremediklerini masallar aracılığıyla dile getirmiştir. Burada masallar ileti bağlamında 
önemli bir işlev kazanmıştır. 
 
Aydın Balcı ve Alakanat Masalı Hakkında 
Aydın Balcı hem bir yazar hem bir öğretmen olarak  masallarla birlikte çocuk dünyasına 
yönelmiş bir isimdir. Kolay gibi görünse de çocuklar için masal yazmak aslında en zor olan 
dallardan biridir. Çocukların seviyesine inmeli, çocuk gerçekliğine uyulmalıdır. Özellikle 
masallarda iyi, kötü ayrımı iyi yapılmalıdır. Çocukların bilinçaltına inme noktasında can alıcı 
roldedir masallar. Aydın Balcı bu noktalardaki hassasiyetiyle başarılı bir çocuk edebiyatı 
yazarı olmuştur. Geleneksel masal özelliklerini günümüz edebiyatına taşıma noktasında da 
önemli bir rol alan yazar masallarında başlangıç formellerine yer vermiştir. Kültürümüzün 
aktarıcısı rolündeki deyimler, atasözleri, kalıplaşmış ifadeler masallarında çokça kendine yer 
buldu. İlk masallarında karakter seçiminde geleneksel masallarımızdan yararlanan yazar daha 
sonraları hem yalın bir üslup tercih etti hem de karakterlerini çağdaş yaşamdan ve 
hayvanlardan seçti. İyilik, kötülük, sevgi, dayanışma, özveri, sorumluluk, güven, ahlak, 
sadakat, cesaret masallarında işlediği temalardan bazılarıdır.   
Alakanat Masalı, yazarı Aydın Balcı’ya Tudem Edebiyat Ödülleri’nde ikincilik kazandırmış 
bir masal kitabıdır. Bülent Gültek tarafından resimlenen eser 9-12 yaş grubuna hitap 
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etmektedir. 5 basım toplam 15.000 adet basılmış olan masalın dizgi grafiği Tudem Yayınları 
tarafından yapılmıştır. Fedakarlık, dayanışma, vefa temaları üzerine kurgulanmıştır. 
Kahramanları hayvanlardan oluşan masal geleneksel masal özelliklerini barındırarak bir 
tekerlemeyle başlamaktadır. Ayrıca masalda bitiş formeli de yer almaktadır. 54 sayfadan 
oluşan eserde 8 adet resim kullanılmıştır. Kullanılan resimler çocuk gerçekliğine uygun olarak 
resmedilmiştir.  
YÖNTEM 
Araştırmanın Modeli 
Çalışmada yöntem olarak “Alakanat” adlı masal kitabı doküman incelemesi yöntemiyle 
incelenmiştir. 
 İncelenen Dokümanlar  
 Verilen bilgilerin toparlanmasında doküman analizi tekniği kullanılmıştır. “Alakanat” adlı,  
54 sayfadan oluşan masal kitabı Propp’un Yapısal Anlatı Çözümleme Metodu’nda belirttiği 
31 fonksiyona göre analiz edilmiştir. 
Veri Toplama Araçları 
Çalışmada “Alakanat” adlı masal kitabını Propp’un 31 fonksiyonu açısından değerlendirmek 
amacıyla “Masalların Yapısı ve İncelenmesi” adlı eserden yararlanılmıştır. 
 Verilerin Analizi 
 Araştırmada doküman incelemesi yoluyla elde edilen bilgiler içerik analizi ile 
çözümlenmiştir. “Alakanat” isimli masal kitabı Yapısal Anlatı Çözümleme Metodu’na göre 
incelenmiş, incelemede “Masalların Yapısı ve İncelenmesi” adlı eserden yararlanılmıştır. 
Çalışmada Propp’un belirlediği Masal Kahramanlarıyla İlgili Fonksiyonlar açısından eser 
incelenmiştir. Eser okunup olay örgüsü ortaya konmuştur. Masaldaki eylemlerin tespit 
edilmesiyle öncelikle 31 fonksiyonla uyumu ardından alt fonksiyonlara göre uyumu 
değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar örneklendirme yöntemiyle ortaya konmuştur.     
BULGULAR 
Alakanat Masalının Olay Örgüsü 
1.Yüce kayalıklara konuşlanmış Kartal Yurdu’nda Şah Kartal’ın himayesinde birçok kartal 
yaşar. 
2.Kartallardan Alakanat ve Kılkanat arasında çekişme yaşanır. Alakanat cezalandırılır. 
3.Cezasını onur kırıcı bulan Alakanat cezasının değişmesini diler. Alakanat’a ceza olarak iki 
seçenek sunulur. 
4.Alakanat onur kırıcı cezadansa 1 yıl Serçeler Yurdu’nda hiç et yemeden gözcülük yapmayı 
seçer. 
5.Alakanat serçelerin yaşam şartlarına zor alışır. Güvenlerini kazanmak için uğraşır. 
6.Serçe yurduna eşkıya bir kartal dadanır. Alakanat onunla dövüşüp yurttan uzaklaştırmak 
için hazırlanır. 
7.Kocakanat aracılığıyla Alakanat’ın bağışlandığı haberi gelir. 
8.Alakanat serçeleri yüzüstü bırakıp gitmek istemez. Dövüşmeyi seçer. 
9.Alakanat ve eşkıya Vahşi Pençe çok zorlu dövüş oyunları gerçekleştirir. Alakanat kazanır 
ve eşkıya kartal yurdu terk eder. 
10.Alakanat içi rahat bir şekilde Kartal Yurdu’na geri döner. 
11.Bir süre sonra Serçe Yurdu’ndan konuklar gelir. 
12.Serçe Yurdu’nda özlendiğini öğrenen Alakanat yurda yolculuk yapar. 
13.Alakanat’ın ardından giden Gümüşkanat ile yuva kurdular ve mutlu mesut yaşadılar. 
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 PROPP METODUNUN ALAKANAT MASALI’NA UYGULANMASI 
1.Masalda başlangıç durumu: (i) 
Eze meze… 
Yıllar geçti geze geze. 
Neler gördüm neler! 
Dağlar gördüm yerden biter, gökte yiter. 
Dağlar gördüm kayalı, kayaları oyalı. 
Ağaçlar gördüm yeryüzü yaşında; 
Gölgesinde yaz uyur, kış uğuldar başında. 
Yollar gördüm, kuş uçmaz kervan geçmez, 
Yollar gördüm kalabalık. 
Denizler gördüm çakıla muhtaç, 
Denizler gördüm silme balık… 
Bulutları at, yeli kanat eyledim; 
Çöller geçip çaylar aştım, 
Yer komadım dolaştım.(Balcı,2011:5) 
Türk masallarında başlangıç durumu olarak tekerlemeler kullanılmaktadır. Masalımız da bu 
tekerlemeyle başlıyor. Bu tekerlemenin hemen ardından işlevler sıralanmaktadır. 
2.Yasaklama (k): 
Kartallar Yurdunda tehlikeli olan değer değmez oyunu yasaklanır. 
Bir keresinde Alakanat, bunu kayabaşında oynamayı önermiş, istemeyerek kabul etmişti 
ötekiler de. Birkaçı yaralanmıştı. Şah Kartal duymuş, Alakanat'ı çok sert sözlerle uyarmış, 
oyunun böyle oynanmasını da kesinlikle yasaklamıştı.(Balcı,2011:10) 
3.Yasağın çiğnenmesi(q): 
Alakanat değerdeğmez oyunu için Kılkanatı kışkırtır. 
Alakanat'ın çok zoruna gitti bu. Bugüne değin hiç bir oyunda ondan iyisi çıkmamıştı. Kendine 
geldiğin de bir öneri attı ortaya: -Şimdi de değer değmez oynayalım. Ama ben derim ki... 
Aramızda uçuşta usta bir arkadaş da var madem, tüyü ağaca değil, kaya başına koyalım. Sonra 
yeni rakibine döndü: -Sen ne dersin Kılkanat? Çekiniyorsan aşağıdaki çayırda oynarız... Ya da 
sen katılma istersen, ha. Apaçık bir meydan okumaydı bu. Kılkanat, hayır, diyemedi. Bu 
oyunu hiç bilmiyordu. Nasıl oynanır, diye soramadı. Ötekiler mırın kırın ettiler. Alakanat 
kestirip attı(Balcı,2011:10) 
4.Uzaklaştırma (e²): 
Alakanat ceza olarak Serçeler Yurdu’na gözcülük etmek için gönderilir. 
Aşağılarda, çayın ovaya kavuştuğu yerde büyük bir söğütlük vardır. Oraya Serçeler Yurdu 
derler. Yöneticisi, dostum saksağandı yıllardır. Ne var ki yaşlandı artık. Bu yorucu işi bırakıp, 
köşesine çekilmek istiyor. Yerine birini bulmamı istemişti. Onun görevini sana veriyorum. 
 Bir yıl için... Her gün serçelerle kendime ziyafet çekerim diye aklından bile geçirme sakın! 
Bir yıl boyunca et yemek yasak sana. Ot, meyve ve tohumla besleneceksin. Oradaki kuşlara 
dokunmak şöyle dursun, onları koruyup kollamakla yükümlüsün.(Balcı,2011:19) 
 Bu masalda Propp’un belirlediği birinci fonksiyon yer değiştirmiştir. Kahraman yasağı 
çiğnemesi sonucu ceza olarak uzaklaştırılmıştır. 
 
5.Kötülük Yapma(X¹): 
Serçe Yurdu’na eşkıya bir kartal dadanır, serçeleri birer ikişer yemeye başlar. 
Ben! 
Böyle dedi tanımadıkları; boğuk, pürüzlü bir ses. Komşu söğüde iri bir gölge inmişti. "Ben!" 
diyen de oydu! Bu, yabancı bir kartaldı. Tepeden tırnağa sim siyah, kocaman... Pençeleri 
gagasından, bakışı pençelerinden korkunç bir kuş... Boşuna yormayın küçük kafalarınızı ve 
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çenelerinizi. Onları ben aldım. Daha da alacaklarım var! Burası bereketli bir yer. Tam 
aradığım gibi... Serçeler ürperdiler. (Balcı,2011:30) 
6.Mücadele(L¹): 
Alakanat ve eşkıya Vahşi Pençe çok zorlu dövüşler gerçekleştirir. 
İki yarış, bir dövüş olacak töreye göre, dedi Vahşi Pençe. Bilmezsin belki; dövüşün biçimi 
belli. Sen bir yarış önereceksin, ben bir yarış. Madem sen istedin bu kavgayı, ilk yarışı ben 
söyleyeyim. Benim istediğim, "yükselmece"dir. Dikine uçacağız. Bulutlara doğru. 
Kim daha yükseğe çıkarsa o kazanacak. Yüreğine ve kanadına güveniyor musun? Alakanat 
dik bir duruşla bu meydan okumayı kabullendiğini gösterdi. (Balcı,2011:33) 
7.Zafer(V¹):      
Dövüşü Alakanat kazanır. 
-Dostlarım, benim! Yendim onu, yendim onu!  
Alan bir anda karıştı. Eşkıya değil, Alakanat'tı bu! Sesinden tanıdılar, "Dostlarım!" deyişinden 
tanıdılar. Serçeler sevinçten deliye döndü. (Balcı,2011:48) 
8.Kötülüğün yok edilmesi veya ılgası (E): 
Yenilen Vahşi Pençe Serçe Yurdu’nu terk eder. 
Yalnızca saksağanla baykuş fark etti öteden tüyleri yoluk yırtık, uçuşu bozuk bir kartalın 
güçlükle havalanıp uzaklaştığını. Giden, gelmemek üzere giden, Eşkıya idi. (Balcı,2011:48) 
9.Kahramanın geri dönüşü(  ↓  ): 
Vahşi Pençe’yi yenen Alakanat içi rahat bir şekilde,  affedildiği Kartal Yurduna geri döner. 
Bir yıllık sürgünlük bitmişti. Kartal Yurdu, arkadaşları, annesiyle babası burnunda tütüyordu. 
Hem artık, gözü arkada kalmadan kayaya dönebilirdi. Saksağan, baykuş ve serçeler onu 
atmaca bölgesinin sınırına kadar giderek uğurladılar. Ayrılış zor oldu, hüzünlü oldu. 
Karşılama da uğurlama gibi görkemli oldu. (Balcı,2011:49) 
10.Düğün(N*):  
Alakanat Gümüşkanat ile yuva kurar ve huzur içinde yaşar. 
- Baktım, senin döneceğin yok; ben kalkıp geldim Alakanat! Kabul edersen...  
 Hiçbir şey, Alakanat'ı bu kadar sevindiremezdi. Alakant'la Gümüşkuyruk bir süre daha orada 
kaldılar. Yumurtaları, yavruları oldu. (Balcı,2011:54)  
 
Bu masalın şeması:  i k q e² X  L¹ V¹ E  ↓  N* 
Fonksiyon analizi sonuçlarına göre Alakanat masalı L-V çiftini içerdiği için Propp’un 
sınıflandırmasında 1.tip masallara dahil edilebilir.  Masal L -V çiftini içeren tek yönlü bir 
masaldır diyebiliriz. İncelediğimiz masalda Propp’un şemasında belirttiği 31 işlevin tamamına 
karşılık gelecek sayıda fonksiyon yer almamaktadır. 31 fonksiyonun hepsini içerinde 
barındırmayan masalın 10 fonksiyon ile uyum gösterdiği tespit edilmiştir. Buna ek olarak 
masalda bazı olayları meydana getiren eylemlerin, işlevlerin hiçbiriyle uyum göstermediği de 
görülmüştür. Propp elde ettiği sonuçlara dayanarak işlevlerin bazı masallarda eksik olsa bile 
kendi içlerinde bir bütün oluşturacak şekilde dizildiğini ve sıralamanın hiçbir masalda 
değişmeyeceğini söylemiştir. Ancak yaptığım çalışmada görüleceği üzere bazı fonksiyonların 
yer değişebildiği gözlenmiştir. Üstelik bu fonksiyon değişimi olay örgüsünde bozukluk 
yaratmamaktadır. Eserin modern bir masal örneği olması ve peri masalları sınıfında 
bulunmayışının bu sonuca açıklık getireceğini düşünmekteyim. Yapısal Anlatı Çözümleme 
Metodu ile analizi gerçekleştirilen masalda, Propp’un geliştirdiği 7 eylem alanından 4 tanesi 
masal karakterleriyle özdeşlik meydana getirmektedir. İşlevlerin hepsinin masalda bulunma 
zorunluluğu olmadığı gibi işlevlere karşılık gelen eylem alanlarının da hepsi masalda 
bulunmayabilir. Masalımızda da Propp’un geliştirdiği eylem alanlarından 3 tanesine karşılık 
gelen karakterler yoktur. Masalda yer alan eylem alanları şöyledir: 
Kahramanın eylem alanı: Masalımızın kahramanı Alakanat adlı kartaldır. Masalda bütün 
olay örgüsü Alakanat etrafında gelişir. 
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Saldırganın eylem alanı: Masalda saldırgan Eşkıya kartaldır. Alakanat’ın gözcülük ettiği 
Serçe Yurdu’na dadanır. Serçeleri birer ikişer yemeye başlar. 
Gönderenin eylem alanı: Masalda gönderen Şah Kartaldır. Alakanat’ı Serçe Yurdu’na 
gözcülük etmekle görevlendirir. 
Yardımcının eylem alanı: Masalda Kocakanat Eşkıya kartalı tanır ve Alakanat’a Eşkıya’nın 
zayıf yönlerini anlatarak dövüşte kullanmasını söyler. 
Bağışçının eylem alanı: Masalda bağışçıya yer verilmemiştir. 
Prensesin eylem alanı: Masalda prensesin eylem alanı bulunmamaktadır. 
Düzmece kahramanın eylem alanı: Masalımızda düzmece kahramana ilişkin eylem alanı 
bulunmamaktadır. 
                                                     SONUÇ VE ÖNERİLER 
 SONUÇ  
Olağanüstü kahramanların yer aldığı olağanüstü olaylarla çocukları hayaller alemine 
sürükleyen masallar yer ve zaman unsurlarının daima belirsiz olduğu bir anlatı türüdür. 
Gerçekdışı ögelerin bolca bulunduğu masallar bu yönüyle çocukları cezp ederken onlara 
dikkatli dinleme alışkanlığının kazandırılmasında da büyük rol oynar. Çocuklar ailesi dışında 
başka dünyaların varlığından haberdar olduğu gibi ilişki kurabileceği bu çevreyi de tanımaya 
başlar. Çocuk gerçek hayatta karşılaşmadığı birçok beceriyi masal kahramanlarıyla özdeşim 
kurarak deneyimler. Bu deneyimler onların yaşamın gerekliliklerine hazırlanmalarına fayda 
sağlar. Sevmek sevilmek, başarmak, bir gruba ait olmak gibi yaşamın gerekliliği olan 
beceriler çocukların masallarda sıklıkla karşılaştıkları becerilerdendir. 
Sever (2017, s. 76), çocukların, kahramanlar yoluyla kişilerin karşılaşabileceği olayları 
tanıdığını ve buna karşı geliştirebileceği davranışların farkındalığına vardığını dile getirir. Bu 
sebepten dolayı masallar çocukların hayata hazırlanmasında, karşılaştıkları olaylara uygun 
tepkiler geliştirebilmesinde yol gösterici nitelikte eserlerdir. Masal kahramanlarıyla özdeşim 
kuran çocuklara gerekli öğretilerin sezdirilmesinde masalın bu işlevinden yararlanılabilir. 
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte sanallaşan dünyamızda geçmişin günümüze taşıyıcısı 
konumundaki masallara daha çok önem vermemiz gerektiği görülmektedir. Kültürel 
birikimlerimizi, değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarmak için masallar bir araç olarak 
kullanılmalıdır. Masallar sadece çocukların değil 7’den 70’e herkesin ilgisini çekebilecek 
nitelikte eserlerdir. Çocuklara masal anlatıp okuyan yetişkinler de kültürümüzün taşıyıcısı 
konumundaki masallardan birçok ileti alımlayabilir. Propp’un yönteminden yola çıkarak bir 
toplumun kültür taşıyıcısı olan masalların üzerine daha çok eğilmeliyiz, masalların birleştirici 
gücünü göz ardı etmemeliyiz. Alakanat masalı bir modern masal örneğidir. Kahraman 
Alakanat’ın serçeleri korumada gösterdiği cesareti, serçelere zarar vermeden bir arada 
yaşamasıyla güvenirliği, affedildiği haberi geldiği halde serçeleri yarı yolda bırakmaması, 
sözünden dönmemesi çocuklar için olumlu örnek oluşturacak davranışlardır. Masalımızda 
Propp’un belirleyip tablolaştırdığı 31 fonksiyondan 10 tanesi masaldaki işlevlerle uyum 
göstermiştir.  Masalımızda incelenen işlevlerden çoğunun Propp’un belirlediği işlevlerle 
uyumlu olduğu saptanmıştır. Fakat bazı işlevlerin şemada karşılığının olmadığı bazılarınınsa 
sıralamasında değişiklik olduğu görülmüştür. Yapısal Anlatı Çözümleme Metodu Propp ve 
onu takip eden araştırmacılar tarafından anonim halk masallarında sıklıkla kullanılan analiz 
yöntemi olmuştur. Çalışmamızın önemi modern bir masal örneği olan Alakanat masalıyla da 
yöntemin uyum göstermiş olmasıdır. Bu sonuç masallarımızın hala geleneksel özelliklerini 
koruduğuna işaret etmektedir. Modern masalların da kahramanlardan bağımsız olarak halk 
masallarında da var olan ortak işlevlerden oluştuğu bu işlevlerin benzer bir sıralanış 
gösterdiğini söyleyebiliriz. Halk masallarına uygulanabilen Propp yöntemini modern 
masallara da uygulayarak modern masalların geniş bir formülasyonunu yapmak mümkün 
görünmektedir. 
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ÖNERİLER 
 Masal çözümleme çalışmalarının eğitim ortamlarına dahil edilmesi çocuklarda bilimsel süreç 

becerileri arasında yer alan sınıflama becerisinin gelişimini destekleyecektir. 
 Sınıflama becerisinin gelişimiyle beraber çocuklarda eleştirel ve bilimsel düşünme 

becerilerinin de gelişebileceği düşünülmektedir. 
 Masallarla ilgili gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar sonucunda elde edilen veriler masalların 

eğitim ortamlarında kullanımına ışık tutacaktır. 
 Alakanat masalı fedakarlık, vefa, dayanışma temaları üzerine kurgulanmış bir modern masal 

örneğidir. Öğrencilerin aynı temaya sahip anonim eserler ile okumalar yaparak bu metinler 
arasında masalların içeriği, yapıları, kültürel farklılıkları yoluyla anlam kurması;  
karşılaştırmalar, ilişkilendirmeler yapmaları sağlanabilir. 

 Masal çözümleme ve sınıflama çalışmalarının eğitim ortamlarına taşınması çocuklar 
tarafından masalların daha iyi kavranmasına ve kültürel ögelerin daha iyi bir şekilde 
alımlanmasına destek olacaktır. 

 Sınıflarda yapılacak masal çözümleme çalışmalarında çocukların kulak aşinalıklarının olduğu 
eserleri kullanmak çocukları yapacakları çalışmaya ısındırma konusunda faydalı olacaktır. 
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ÖZET 
Ulusal topluluklar, ortak bir anlatı üretmek için kendi tarihlerinden yararlanarak anma 
törenleri, anıtlar, mitler, ritüeller, yüceltilmiş bireyler, nesneler ve olaylardan yararlanır. 
Böylelikle birlik ve beraberliklerini ortak bir zemin üzerine inşa etmeye, ortak tarih bilinci 
yaratmaya çalışarak da devamlılıklarını sağlamaya çaba sarf ederler. Bu bakımdan ortak bir 
kültüre sahip olan bir grubun ait olma duygusunu perçinleyen o toplumu birlik ve bütünlük 
içinde bir arada tutmakta etkili olan toplumsal bellek eskiden olduğu gibi günümüzde de 
önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmakta geçmiş ile bugün arasında adeta köprü vazifesi 
görmektedir. Bireylerin bellekleri gibi münferit olayların değil, aynı olaylara şahitlik eden 
bireylerin, bir olay veya durum karşısında yaşadıkları anıların ortak paydada buluşmaları 
sonucunda oluşan toplumsal bellek bir şehir içinde yaşayan insanlar için de mühimdir. 
Kendisine ait özgün değerleri olan insan topluluklarından oluşan şehir hayatının önemli bir 
parçası olan toplumsal bellek, kent insanlarını farklı etkileşimlerde bulundurmakta böylelikle 
daha fazla yaşanmışlığın artmasına, kent üzerinde daha fazla anılar biriktirilmesine olanak 
sağlayarak insanların kente olan bağlılıklarının artmasını sağlamaktadır. Özellikle ortak 
belleğin kalıcı olmasında etkisi bulunan tarihsel ve güncel fiziksel yapıların yanı sıra mahalle, 
cadde ve sokak adlandırmalarında kullanılan toplumsal bellek şehir hatırlarını ve önemini 
dinamik tutmaktadır. Bu çalışmada bir şehrin tarihsel kimliğini oluşturmada kullanılan cadde, 
sokak, mahalle gibi oluşumlara verilen isimlerin toplumsal bellek üzerindeki anlamları 
incelenmiştir. Çalışmada gerek mimarisinde gerekse Cumhuriyetin kuruluş yeri olması 
açısından önemli bir şehir olan Türkiye’nin başkenti Ankara ili seçilmiş, 25 ilçe içerisinden 
ise şehrin kuruluş yeri olması sebebiyle Altındağ ilçesi tercih edilmiştir. Çalışma için Ankara 
Büyükşehir Belediyesi ile Altındağ Belediyesinden 2004 yılı sonrasına ait olan veriler 
alınmış, 32 mahalle, 2 meydan, 16 bulvar, 284 cadde, 57 küme ev ve 2563 sokak toplam 2954 
isim taranarak, veriler üzerinden inceleme yapılmıştır. Mevcut öğeler ve isimler üzerinden 
sadece cadde, sokak ve mahalle isimlerinden tarihsel açıdan önemli görülen kavramlara, 
toplumsal olaylar nedeniyle ismi ithaf edilmiş şahısların isimleri üzerinden toplumsal bellek 
anlamları incelenmeye çalışılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Bellek, Kolektif Hafıza, Toplumsal Bellek, Kültürel Bellek, Ortak 
Bellek, Kimlik, Yer Adları, İmge. 
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ABSTRACT 
National communities draw on commemorations, monuments, myths, rituals, glorified 
individuals, objects and events, drawing on their own history to produce a common narrative. 
In this way, they strive to build their unity and solidarity on a common ground and to ensure 
their continuity by trying to create a common historical consciousness. In this respect, social 
memory, which is effective in keeping that society together in unity and integrity, riveting the 
sense of belonging of a group with a common culture, appears as an important element today 
as it was in the past, and acts as a bridge between the past and the present. The collective 
memory, which is formed as a result of the memories of individuals witnessing the same 
events, in the face of an event or situation, is also important for people living in a city. Social 
memory, which is an important part of city life consisting of human communities with their 
own unique values, keeps the people of the city in different interactions, so that more 
experiences are increased, more memories are accumulated on the city, and people’s 
commitment to the city increases. In addition to the historical and current physical structures 
that have an impact on the permanence of the collective memory, the social memory used in 
the naming of neighborhoods, streets and streets keeps the city memories and their importance 
dynamic. In this study, the meanings of the names given to formations such as avenue, street 
and neighborhood, which are used to create the historical identity of a city, on social memory 
were examined. In the study, Ankara, the capital city of Turkey, which is an important city in 
terms of both its architecture and being the founding place of the Republic, was chosen and 
Altındağ district was preferred among 25 districts because it was the founding place of the 
city. For the study, the data belonging to the Ankara Metropolitan Municipality and Altındağ 
Municipality after 2004 were taken, 32 neighborhoods, 2 squares, 16 boulevards, 284 streets, 
57 cluster houses and 2563 streets, a total of 2954 names were scanned and analyzed on the 
data. It has been tried to examine the meanings of social memory over the existing items and 
names, from the names of only streets, streets and neighborhoods to the concepts that are 
considered historically important, and the names of the people whose names are dedicated due 
to social events. 

Keywords: Memory, Collective Memory, Social Memory, Cultural Memory, Common 
Memory, Identity, Place Names, Image. 

 

GİRİŞ 

Anılar herkesin bir parçasıdır. Çevredeki dünyanın nasıl algılandığından, yeni durumlara nasıl 

tepki verileceğine, insanların kendilerini nasıl algıladığından başkalarıyla ve çevreyle nasıl 

etkileşime girildiğine varana kadar birçok davranış etkiler. İnsan hayatı boyunca günlük 

rutinlerden gerçeklere, bilinçaltı davranışlardan duygusal kalıplara kadar yaşam içerisinde 

birçok farklı türde anı biriktirilir. İster yapılacaklar işleri hatırlamaya çalışmak isterse geçmiş 

deneyimlere özlemle bakmak olsun yaşanmışlıklar hakkında çok fazla düşünülür. 

Yaşanmışlıkların genellikle bireysel düzeyde işlendiği düşünülür. Ancak yaşanılanlar aynı 

zamanda insan grupları tarafından da oluşturulabilir, şekillendirilebilir ve paylaşılabilir. Bu 

bakımdan birçok insan yaşadığı toplum içerisinde kendini belirli bir etnik kökene atfetmekte 
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ve çeşitli sosyal gruplarla özdeşleştirmektedir. Ancak sosyal gruplar etnik kökenden çok daha 

fazlasını oluşturmaktadır. İnsanların kendilerini tanımladığı gruplara ve bu grupların bir 

parçası olarak algılamalarını şekillendiren ortak tarihe ve kültüre ait hissiyatlarını sağlayan 

unsur toplumsal bellektir. Toplumsal bellek ortak bir kültüre sahip bir gruba ait olma 

duygusuna tepki olarak insanların kendilerini algılama biçimidir. 

Bir sosyal grubun kimliği, üyelerine bir topluluk hissi vermek için yaratılan anlatılar ve 

geleneklerle inşa edilir. Sosyal grup, üyelerinin tamamı bilinen küçük, birbirine bağlı bir 

birim (bir aile gibi) olabilir. Sosyal grup, milliyetçiliğe dayanan “hayali topluluk” olabilir. 

Sosyal grubun boyutu ve karmaşıklığı ne olursa olsun, grubun üyelerini birleştiren bir kimlik 

oluşturması ve sürdürmesidir. Üyeleri birbirine bağlayan bağları oluşturan hikâyeleri, yazısız 

hukuk kuralları, gelenek- görenek, yaşam şekilleri ve konuşma biçimleri, kullandıkları araç-

gereçler, iskân ettikleri yapıları, eserleri, yiyecek ve içecekleri, sembolleri, müziği gibi 

miraslarını tanımlamak için “kolektif bellek” terimini kullanılmaktadır (Atik ve Erdoğan 

Bilginer, 2014: 3). 

Geleceği daha iyi hale getirmek için geçmişi incelemek, tarihten ve yaşanılanlardan ders 

almak önemlidir. Aynı şey şehirler ve onların kentsel tarihi için de söylenebilir. Şehirler, bir 

insanın ya da bir devletin yaşından çok daha fazla yaşanmışlık içeren mekânlardır. Bir şehrin 

çehresinde geçmiş yaşanmışlığın izlerini ya da nesiller hakkındaki hikâyelerin canlandırılması 

görülebilir. Siyasi erklerin politik önemlere ve hatırlatma amacıyla kullanıldıkları sembolik 

fonksiyonların yanı sıra, ulusal kimliğin anlamlı ifadeleri olması nedeniyle özellikle siyasi ve 

kültürel coğrafya alanında şehire ve ülkeye ait anıların hatırlanması maksadıyla cadde, sokak 

ve mahalle gibi alanlara isimler verilmesi toplumsal bellek adına her daim önemli görülen 

uygulamalar arasında yer almıştır (Günal, 2013: 174). Bu nedenle de çalışmamızda Türkiye 

Cumhuriyetin kuruluş yeri olması sebebiyle Ankara ile ve yine kuruluş yerinin merkezi olan 

Altındağ ilçesi üzerinden geçmişin ve toplumsal anıların izlerine rastlamak amaçlanmıştır.  

Toplumsal Bellek 

Kolektif bellek, büyük ve küçük sosyal gruplar tarafından oluşturulabilir, paylaşılabilir ve 

aktarılabilir. Bu grupların örnekleri arasında milletler, nesiller, topluluklar ve diğer öğeler 

sayılabilir. Bu nedenle de kolektif bellek, psikoloji, sosyoloji, tarih, felsefe ve antropoloji 

dâhil olmak üzere birçok disiplinde ilgi ve araştırma konusu olmuştur (Bodnar, 1992). 
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Politik özne olarak alt sınıfların yükselişi ile birlikte tarih, egemen seçkinlerin tekelinden 

çıkarak demokratikleşme yoluna girmiş; tarih ve bellek birbirinden ayrılmaya başlamıştır. 

Geleneksel hiyerarşilerin tartışma yarattığı günümüzde, yazı karşısındaki bağımlılığından 

kurtulan bellek göz ardı edilememektedir. Çünkü yeni olanın kurucu eylemi, geçmişin 

bilgisini de değiştirmektedir. Sözü edilen farklı bir tarih yazımı değildir. Bellek, tarih 

yazımını da etkilemektedir (Pazarcı, 2018: 100). Bu bakımdan tarihte bir alt disiplin olarak 

ortaya çıkan toplumsal belleğin incelenmesi nispeten yeni başlayan çalışmalar arasında yer 

almaktadır. Tarih araştırmalarında tarihinin çoğunluğu için (tarih yazımı olarak adlandırılır), 

bireylerin ve grupların kişisel tarihinin çok az yararlı olduğu düşünülmüştür. Bu düşünceyle 

son yıllarda tarihçilerin tarih içinde farklı konuları keşfetmeye başlaması ve farklı yaklaşımlar 

kullanmasına neden olmuştur (Benedict. 2020). 

İngilizce “collective memory” ifadesi ve bu ifadeye eşdeğer olan Fransızca “la mémoire 

kolektif” teriminin kullanılmasına 19. yüzyılın ikinci yarısında başlanmıştır. Terimi bire bir 

olmasa da söylemini ilk olarak Emile Durkheim yapmıştır. Durkheim bu bağlamda 

toplumların sosyal birliği ve uyumu korumak için süreklilik ve geçmişle bağlantı kurulması 

gerektiğini ifade etmiştir. O, dini gelenekler üzerine yaptığı çalışmalarda, ritüellerin 

geleneksel inançları, değerleri ve normları aktardığını ve paylaşılan ritüellerin bir “kolektif 

coşku” duygusu yaratarak, bireyin ve dindışının birleşik bir kutsal grup sağladığını ileri 

sürmüştür. Kolektif düşüncenin, grup tarafından paylaşılan ortak bir deneyim yaratmak için 

bireylerin fiziksel olarak bir araya gelmeleri gerektirdiğini belirtmiştir (Durkheim, 2020). 

Durkheim, geçmişin bugüne aktarılmasını kolektif coşkunluğu sağladığını iddia etse de, 

kolektif düşünceye yaptığı vurgu, bireysel hafızaya ve bu anıları tetikleyen kutlamalara ve 

totemlere dayanmıştır.  

Durkheim’ın öğrencilerinden Filozof ve sosyolog Maurice Halbwachs “Les Cadres Sociaux 

De La Mémoire” kitabında kolektif bellek kavramını ilk kez analiz etmiş ve geliştirmiştir. 

Onun çalışmaları, toplumsal bellek çalışmalarının temel çerçevesi olarak kabul edilmiştir. 

Halbwachs, tüm bireysel hafızanın sosyal yapılar ve kurumlar içinde inşa edildiğini öne 

sürmüştür. Bireysel özel belleğin yalnızca bir grup bağlamı aracılığıyla anlaşıldığını iddia 

etmiş, bu grupların aileleri, kuruluşları ve ulus devletleri içerebileceğini söylemiştir. 

Halbwachs, grup bağlamında inşa edilmeyen tek bireysel anıların rüyalardan alınan 

görüntüler olduğunu vurgulamıştır. Her kolektif hafızanın uzay ve zaman tarafından 

belirlenen belirli gruplara bağlı olduğunu; grubun hafızayı oluşturduğunu ve bireylerin bu 

bağlamda hatırlama işini yaptığını belirtmiştir (Halbwachs, 2019). 
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Pierre Nora, Halbwachs’ın araçsal şimdiciliğini, kolektif hafızanın gruplar tarafından bir 

geçmişi yorumlamak için kullanıldığını, ancak bu anıların geçmişten koptuğunu belirterek 

genişletmiştir. Nora, grupların anmak için belirli tarihler ve insanları seçtiğini, diğerlerini 

kasıtlı olarak temsilden çıkardığını ve kolektif hafızayı desteklemek için gelenekler icat 

ettiğini iddia etmiştir. Kolektif hafızanın temsillerinin, iktidardakiler tarafından seçilenler 

olduğuna dikkat çekmiştir. Ona göre kolektif hafıza hem bir araç hem de bir iktidar 

nesnesidir. Nora, modernite ortaya çıktıkça geleneklerin sosyal anlam ve önemini kaybettiğini 

iddia etmiş sonuç olarak, toplumdaki seçkinlerin, ortaya çıkan ulus-devletleri destekleyen 

“doğal hafıza simülasyonları” ürettiğini öne sürmüştür (Nora, 2006). 

Eric Hobsbawm’ın “geleneğin icadı”, Nora’nın modernitedeki kolektif hafıza yorumunun bir 

açılımı olarak ortaya çıkmıştır. Hobsbawm, modernitenin bir sonucu olarak meydana gelen 

toplumsal değişimlerin gelenekleri yıktığını ve otorite, toplumsal kontrol ve dayanışmayı tesis 

etmek amacıyla yeni geleneklerin kurulmasını ve değiştirilmesi gerektidiğini öne sürmüştür. 

İcat edilmiş gelenekleri, var olmayan bir geçmişin sürekliliğini öne süren ve sosyal kimlik 

yaratan belirli değerleri, inançları, normları, ritüeller ve sembollerin modern toplumu 

birleştirmek ve harekete geçirmek için kullanıldığını söylemiştir. Hem Halbwachs hem de 

Nora, herhangi bir grubun “kolektif hafızasının” aslında bu anıları tanımlama gücünü ve 

mevcut durumu koruyanların manipüle edilmiş bir yapıda olduğunu öne sürmüşlerdir 

(Hobsbawm ve Ranger, 2006). 

John Bodnar ise belleğin geçmişin doğru bir temsili olmadığını, hem şimdinin hem de 

öngörülen geleceğin ihtiyaçlarına odaklanıldığını belirmiştir. Geleceğin şimdiki/geçmiş 

tartışmasına dâhil edilmesi, mevcut durumun gücünü koruyan tartışmalı bir toplumsal yapı 

olarak belleğin önermesini doğrulamıştır. Bodnar, yerel ve resmi temsil arasında ayrım 

yapmıştır. Yerel anıların insanlardan kaynaklandığını ve kitleleri en hızlı şekilde etkileyen 

olayları açıklamak için kullanıldığını söylemiştir. Ona göre mevcut durumun istikrara 

kavuşturulması amacıyla resmi bellek oluşturulur. Resmi hafızanın kutsallaştırılması bir 

hafızanın, bu hatıraları temsil etme ve yorumlama gücünü elde etmiş bir grup tarafından 

seçildiğini gösterdiğini iddia etmiştir (Bodnar, 1992). 

Son yıllarda hafıza ve yaşanılan trajedik olaylar arasındaki ilişkileri araştırmak için toplumsal 

bellek çalışmaları hız kazanmıştır. Özellikle bu alanda çalışmalarda bulunan araştırmacılar, II. 

Dünya Savaşının bıraktığı izleri, fiziksel alanda meydana gelen ve Amerika’da yaşanan 11 

Eylül gibi şiddet olaylarının toplumsal belleği nasıl etkilendiği üzerine odaklanmışlardır. Bu 
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konuda çalışmalarda bulunan bilim insanlarına göre toplumların şiddet veya trajedi alanları 

olan manzaraları değiştirmesinin dört olası yolu olduğu belirtilmiştir. Bunlar “kutsallaştırma, 

belirleme, düzeltme ve yok etme şeklinde”dir. Daha önce herhangi bir anlamı olmayan 

mekânları toplumlar, anılarını ve acılarını unutmamak için kutsal bir statüye dönüştürme 

eğilimi içinde oldukları düşünülmüştür (Foote, 2003, https://memorialworlds.com/what-is-

collective-memory/). 

 

Araştırma Bulguları 

Ankara İli 

Tarihsel olarak ‘Ancyra’ olarak bilinen Ankara şehri, Türkiye’nin başkenti olup, Anadolu’nun 

orta kesiminde yer almakta ve İstanbul’dan sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci büyük şehri 

olarak addedilmektedir.  

Ankara ili MÖ 280-64 yılları arasında Antik Kelt devleti Galatya’nın ve daha sonra aynı adı 

taşıyan Roma eyaletine ardından Angora Vilayetine başkentlik yapmıştır. Şehirde Roma, 

Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait mimari izleri görmek mümkündür 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Ankara). 

Anadolu tarihinde önemli bir yere sahip olan Ankara gerek siyasal açıdan gerekse şehrin 

kültürünün yansıtılması açısından birçok önemli ismi ve yapıyı içinde barındırmaktadır. Bu 

izlerden en dikkat çekici olanları; Ankara Kalesi, Roma Tiyatrosu, Roma Hamamları, Roma 

Yolu, Julian Sütunu, Augustus Tapınağı, Hacı Bayram Veli Camii, Alâeddin Camii, Ahi, 

Yeni (Cenab Ahmet) Camii, Suluhan, TBMM Meclis Binası, Zafer Anıtı, Hitit Güneş Kursu 

Anıtı, Zafer Anıtı, Atatürk Heykeli, Güven Anıtı, Anıtkabir ve Ulucanlar Cezaevi gibi 

yapılardır.  

Milli mücadele döneminde önemli bir karargâh yeri olan Ankara 23 Nisan 1920 tarihinde 

Türkiye Büyük Millet Meclisine ev sahipliği yapmış, 29 Ekim 1923’te Türkiye 

Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla birlikte başkent unvanını almıştır (Britannica, 2022).  

Ankara ilinin içerisinde 25 adet ilçe mevcuttur. Bu ilçeler; Akyurt, Altındağ, Ayaş, Balâ, 

Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Güdül, 

Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, Polatlı, 

Pursaklar, Sincan, Şereflikoçhisar, Yenimahalle’dir.  

Bu ilçelerden bazılarının isimleri kentin tarihi kimliğini yansıtmaktadır.  
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Akyurt İlçesi 402 yılında yapılan Ankara Savaşına ev sahipliği yapmıştır. O dönemdeki ismi 

“Ravlıé” olarak bilinen topluluk Osmanlı İmparatorluğu’nun yanında yer almıştır. Ravlı ismi, 

Reşid-ud’un çizelgesinde Alka Ravlı olarak görülmüş ve zaman içinde Ravlı olarak telaffuz 

edilmiştir. Bu çizelgeye göre, “Ravlı” kelimesi “nereye varsa başarı gösterir” anlamına 

gelmektedir. Oğuz Türkçesi’nde karşılığı Avlu, Evli, Ivli olarak verilmiş olup “yurt” 

anlamında kullanılmaya başlamasıyla ilçenin ismi Akyurt olarak belirlenmiştir 

(http://akyurt.gov.tr/tarihce). 

Bala ilçesine Bozulus Türkmenlerinin Erzurum Horasan-Aydın Söke bölgesinden celali 

isyanları sebebiyle Orta Anadolu’ya gelip Balâ havalisine yerleştikten sonra Bozulus 

Türkmenlerine mensup kişiler bölgede yaşamış ve tarih boyunca “Kasaba-i Balâ, Bozulus 

Sancağı, Kaza-i Yörükan, Tabanlı Kazası” olarak adlandırılmıştır. İlçeye Balâ ismi verilirken 

Bozulus isminden esinlenerek verilmiştir 

(https://tr.wikipedia.org/wiki/Bal%C3%A2#cite_note-4). 

Beypazarı, Osmanlı Devleti’nin toprak rejimi ve askeri sisteminin bel kemiğini oluşturan 

Tımarlı (Anadolu) Sipahi Merkezleri’nden birisi olmuştur. Yöredeki Sipahi Beyi’ne ve ticari, 

ekonomik hayatın yoğunluğuna istinaden ilçe BEĞ BAZARI diye adlandırılmıştır 

(http://www.beypazari.gov.tr/beypazari-tarihi). 

Etimesgut ilçesinde, Ahi Mesud’un zaviyesinin Bağluca köyünde olması hasebiyle bu köye 

Ahi Mesud ismi verilmiştir. Mayıs 1928’de Atatürk’ün emriyle “Ahi Mesud Örnek Köyü” 

kurulmuş, Haziran 1928’de “Ahi Mesud Nahiyesi” ismini almıştır. 1930 yılında “Etimesut” 

ve Aralık 1937’de de “Etimesgut” olarak ismi değiştirilmiştir 

(https://www.etimesgut.bel.tr/icerik/tarihte-etimesgut). 

Evren ilçesi, 1983 yılına kadar Çıkınağıl olarak isimlendirilmiş bu yıldan itibaren de 

Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in soyadına atfen ismi Evren olarak değişmiştir 

(https://ankara.ktb.gov.tr/TR).  

Güdül, 1071 tarihli Malazgirt Zaferiyle Anadolu’nun kapılarının Türklere açılmasıyla ilçe ve 

çevresi Anadolu Selçuklularının idaresinde yönetilmiştir. İlçeye Anadolu Selçuklu 

hükümdarlarından I. Mesut’un eniştesi ve Ankara Emiri olan Şehabüldevle Güdül Bey’den 

gelen isim verilmiştir (http://www.gudul.gov.tr/tarihce). 

Haymana isminin nereden geldiği konusunda çeşitli rivayetler söz konusudur. Osmanlı 

Devletinin kurucusu Osman Gazi’nin annesinin adının Hayme Ana olduğu, ilçede vefat 
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ederek buraya defnedildiği ve kabrinin burada olduğu düşünülmektedir. Daha önceki adı 

Hayme Ana olan ilçenin adının zamanla Haymana olarak telefuz edildiğine inanılmaktadır. 

Bunun yanında Haymana kelimesi, Divan-ı Lugat-ı Türk’te mera, otlak, yeşillik anlamına 

geldiği de bilinmektedir ( http://www.haymana.gov.tr/ilcemizin-tarihcesi). 

Mamak’ta ahiler tarafından kurulan bir alanı Ahi Mamak yönetmiş ve ilçenin ismi bu 

yerleşkeye vermiştir. Ankara’nın Osmanlılara geçmesinden sonra ise buradaki alana Tahir 

Mamak isminde bir komutan atanmıştır. İlçenin isminin buradan geldiği düşünülmektedir 

(https://tr.wikipedia.org/wiki/Mamak).  

Kahramankazan, ilçe adını tarihi bir olaydan alındığı düşünülmektedir. Bilindiği üzere Ankara 

Savaşı, 1402 tarihinde Çubuk Ovasında Osmanlı hükümdarı Yıldırım Beyazıt ve Moğol Türk 

hükümdarı Timur arasında yapılmıştır. Savaş devam ederken askerlerin yiyecekleri büyük 

kazanlar içinde bu bölgede pişirildiğinden ilçeye Kazan isminin verildiği rivayet edilmektedir. 

15 Temmuz askerî darbe girişiminde ilçe olarak gösterdiği çaba, ilçede o gecede 9 kişinin 

hayatını kaybetmesi ve darbecilere karşı Kazan halkının direnmesi dolayısıyla ilçenin ismi 25 

Ekim 2016 tarihinde kabul edilen bir kanunla “Kahramankazan” olarak değiştirilmiştir 

(http://www.ankara.gov.tr/kahramankazan). 

Polatlı ilçesinde Frigya krallarından Pulat’ın, bu bölgeye yerleşmesinden dolayı kendi isminin 

bölgeye verildiği ileri sürülmektedir. Bunun yanında Polat kelimesinin Fars dilinde karşılığı 

“Pulat” olup “çevik, kuvvetli” manasına da gelmektedir (http://www.ankara.gov.tr/polatli). 

Pursaklar’da Ankara Savaşı’nın yapıldığı ve Moğolların fil ordusunun bölgede saklandığı 

iddia edilmektedir. Önceleri “Filsaklar” olan bu bölgenin isminin zamanla değişerek ilk önce 

“Pirsaklar” daha sonra da günümüzdeki adı ile “Pursaklar” olarak telefuz edildiği 

düşünülmektedir (https://www.milliyet.com.tr/gundem/ankaranin-ilcelerinin-isimleri-nereden-

geliyor).  

Koçhisar olarak bilinen ilçenin adı cumhuriyet döneminde Şereflikoçhisar olarak 

değiştirilmiştir. Yöre halkının Çanakkale’de verdiği şehitlerden ve gösterdiği 

kahramanlıklardan dolayı Mustafa Kemal Atatürk ve TBMM tarafından Şerefli unvanı ile 

ödüllendirilmiştir (http://www.sereflikochisar.gov.tr/tarihi). 

Diğer ilçe isimleri ise jeopolitik ve ticari ilişki özelliklerinden dolayı isimlendirilmiştir. 

Örneğin Keçiören ilçesi keçilerin ören yeri, Sincan, Nallıhan gibi ilçeler de ipek yolu üzerinde 

bulunduğundan bölgeye ait özelliklerden isimlerini almışlardır.  
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Bunun yanında kentin tarihsel kimliğini yansıtmayan ancak önemli devlet görevlilerinin ve 

tarihsel süreçlerde mücadeleleriyle öne çıkan isimler Ankara’da bulunan caddelere isim 

olarak verilmiştir. Şehrin bu manada öne çıkan cadde isimlerine örnekleri vermek 

mümkündür.  

 Tunalı Hilmi Caddesi (İşçi ve Kadın haklarını meclise sunan ilk milletvekili). 

 Turan Güneş Bulvarı (Eski Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı). 

 John F. Kennedy Caddesi (ABD’nin ilk Katolik başkanı).  

 Bangabandhu Şeyh Mucibur Rahman Bulvarı (Bangladeş’in kurucu ve ilk devlet 

başkanı). 

 Dögol Caddesi (Fransız Generali ve Fransa Cumhurbaşkanı). 

 Rabindranath Tagore Caddesi (Nobel Edebiyat Ödülü alan Hintli yazar). 

 Cinnah Caddesi (Pakistan’ın kurucusu Muhammed Ali Cinnah). 

 Mahatma Gandi Caddesi (Hindistan Devlet Adamı). 

 Kızılay (Hilal-i Ahmer İdari Binası). 

 Anafartalar Caddesi (Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale Savaşları sırasında 

kazandığı Anafartalar Muharebesi). 

Altındağ İlçesi 

Ankara şehri tarihi süreç boyunca Altındağ ilçesi sınırları içerinde kurulup genişlemiştir. Bu 

bakımdan Altındağ ilçesi, “Eski Ankara” olarak bilinmektedir. Ankara’nın tarihi süreçte 

geçirmiş olduğu izleri Altındağ ilçesinin sınırları içerisinde bulmak mümkündür. 

Altındağ ilçesinin kökleri ve geçmişi ilçede bulunan Ankara Kalesi’nin tarihiyle özdeş 

sayılmaktadır. İlçeyle ilgili aydınlatıcı bulgular Hititlerden öteye gitmemektedir. MÖ 4000-

1200 yıllarına denk gelen Hititler döneminde Ankara Kalesi’nin İçkale bölümünün yerleşime 

açık olduğu bilinmektedir. MÖ 547 yılındaki Pers egemenliğinden sonra, MÖ 281 yılında 

Galatların eline geçen Altındağ ilçesi bu dönemden sonra kent haline dönüşmüştür. İlçede 

bulunan kalenin konumu, yapılış şekli, kullanılan taşların Galatlar tarafından inşa edildiğini 

göstermektedir.  

MÖ 25 yılında Roma topraklarına katılan ilçe, bulunduğu bölgenin başkenti niteliğini 

kazanmıştır. Bugünkü Hacı Bayram Veli Camii’nin bulunduğu yerde İmparator Augustus 

adına bir tapınak inşa edilmiştir. Yine bu dönemde İmparator Augustus yunan şehir 

devletlerini örnek alarak ilçeyi 12 semtten oluşan serbest bir şehir haline dönüştürmüştür. 395 
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yılında Roma İmparatorluğu’nun ikiye bölünmesiyle birlikte 1073 yılına kadar Bizanslıların 

yönetiminde kalmıştır. 1073’te ilçe Türklerin eline geçmiş ve 1143’te Selçuklu Sultanı I. 

Rükneddin Mesud, 1169’da da II. Kılıç Arslan tarafından ilçe yönetilmiştir. İlçede bulunan 

Sultan Alaeddin Camii, Samanpazarı semtindeki Arslanhane Camii Selçuklu döneminden 

günümüze kalan önemli eserler arasında yer almaktadır.  

İlçe İlhanlılar, Eretna Beyliği, Ahiler daha sonra da Osmanlıların egemenliğine girmiştir. 

Osmanlı döneminde önce Büyük Anadolu Eyaleti’nin merkezi daha sonra da sancak merkezi 

olmuştur. Ticaretin gelişmesiyle birlikte birçok han ve bedesten inşa edilmiştir. İlçe 

Cumhuriyetin kurulmasında sonra da sahip olduğu tarihi mirasın üzerine inşa edilip gelişerek 

bugünkü görünümüne kavuşmuştur. İlçe 1953 yılında metropol ilçe haline gelmiş ve Altındağ 

adını almıştır (www.altindag.gov.tr/tarihce). 

Bulgular 

Araştırmamız için gerek mimarisinde gerekse Cumhuriyetin kuruluş yeri olması açısından 

önemli bir yeri olan Türkiye’nin başkenti Ankara ili seçilmiş, 25 ilçe içerisinden ise şehrin 

kuruluş yeri olması sebebiyle Altındağ ilçesi tercih edilmiştir. Zamanın dar olması sebebiyle 

2004 yılından sonra sadece değişen 32 mahalle, 2 meydan, 16 bulvar, 284 cadde, 57 küme ev 

ve 2563 sokak isimleri üzerinden içerik analizi yapılmaya çalışılmıştır.  
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Tablo 1. Altındağ İlçesi Bulvar İsimleri 

 Güncel Mahalle Adı  

(30 Mart 2014 

sonrası geçerli olan) 

Eski Mahalle Adı  

(2007 öncesi geçerli 

olan) 

Eski 

Cadde/Sokak 

Adı 

Yeni 

Cadde/Sokak 

Adı 

Cadde/Sokak 

Türü 

1 Anafartalar Anafartalar Atatürk Atatürk Bulvar 

2 Anafartalar Doğanbey Atatürk Atatürk Bulvar 

3 Hacettepe Gündoğdu Atatürk Atatürk Bulvar 

4 Anafartalar Doğanbey Cumhuriyet Cumhuriyet Bulvar 

5 Zübeyde Hanım Evliya Çelebi  Mevlana Mevlana Bulvar 

6 Anafartalar Anafartalar Talatpaşa Talatpaşa Bulvar 

7 Anafartalar Doğanbey Talatpaşa Talatpaşa Bulvar 

8 Hacettepe Gündoğdu Talatpaşa Talatpaşa Bulvar 

9 Sakarya Sakarya Talatpaşa Talatpaşa Bulvar 

10 Gültepe Çalışkanlar Turgut Özal Turgut Özal Bulvar 

11 Önder Önder Turgut Özal Turgut Özal Bulvar 

12 Ulubey Ulubey Turgut Özal Turgut Özal Bulvar 

13 Ziraat Ziraat Turgut Özal 1 Turgut Özal 1 Bulvar 

14 Zübeyde Hanım Zübeyde Hanım Turgut Özal 1 Turgut Özal 1 Bulvar 

15 Örnek Örnek Turgut Özal 2  Turgut Özal 2  Bulvar 

16 Baraj Baraj Yıldırım Beyazıt Yıldırım Beyazıt Bulvar 

 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde Altındağ ilçesi sınırları içerinde toplam 16 bulvar olduğu, 

yeni bulvarlara isim olarak tarihsel kimlikleri ön plana çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 

Mevlana Celalettin Rumi, Mehmed Talat, Turgut Özal ve Yıldırım Beyazıt’ın isimlerinin 

verildiği tespit edilmiştir.  

Bu isimlerden ise ön plana çıkan isim 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’dır. Özellikle 2007 

sonra ölümü incelemeye alınarak ön plana çıkan Özal’ın ismi 6 bulvara verilmiştir. 

Tablo 2. Altındağ İlçesi Cadde İsimleri 

 Güncel Mahalle 

Adı  

(30 Mart 2014 

sonrası geçerli olan) 

Eski Mahalle Adı  

(2007 öncesi geçerli 

olan) 

Eski Cadde/Sokak Adı Yeni Cadde/Sokak 

Adı 

Cadde/Sokak 

Türü 

1 Alemdağ Battalgazi 1 882 Cadde 

2 Anafartalar Anafartalar A.Adnan Saygun A.Adnan Saygun Cadde 

3 Hacettepe Gündoğdu A.Adnan Saygun A.Adnan Saygun Cadde 

4 Yıldırım Beyazıt Faziyet Altındağ Altındağ Cadde 

5 Aydınlıkevler Ahiler Altınpark Altınpark Cadde 

6 Anafartalar Anafartalar Anafartalar Anafartalar Cadde 
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7 Hacı Bayram Hacı Bayram Anafartalar Anafartalar Cadde 

8 Kale Necatibey Anafartalar Anafartalar Cadde 

9 Sakarya Sakarya Anafartalar Anafartalar Cadde 

10 Ali Ersoy Ali Ersoy Celal Esat Arseven Celal Esat Arseven Cadde 

11 Gülpınar Gülpınar Celal Esat Arseven Celal Esat Arseven Cadde 

12 Güneşevler Güneşevler Celal Esat Arseven Celal Esat Arseven Cadde 

13 Yıldıztepe Yıldıztepe Celal Esat Arseven Celal Esat Arseven Cadde 

14 Ali Ersoy Yunus Emre Celal Esat Arseven Celal Esat Arseven Cadde 

15 Hacettepe Gündoğdu Dumlupınar Dumlupınar Cadde 

16 Anafartalar Doğanbey Fuat Börekçi Fuat Börekçi Cadde 

17 Kale  Kale Gazeteci Kemal Âşık Gazeteci Kemal Âşık Cadde 

18 Sakarya Şükriye Gazeteci Kemal Âşık Gazeteci Kemal Âşık Cadde 

19 Doğu Karakum Hacı Bayram Veli Hacı Bayram Veli Cadde 

20 Bağlariçi Bağlariçi Hacı Bayram Veli Hacı Bayram Veli Cadde 

21 Doğu Dereboyu Hacı Bayram Veli Hacı Bayram Veli Cadde 

22 Doğantepe Doğantepe Hacı Bayram Veli Hacı Bayram Veli Cadde 

23 Yıldıztepe Yıldıztepe Hacı Bayram Veli Hacı Bayram Veli Cadde 

24 Solfasol Zülfazıl Hacı Bayram Veli Hacı Bayram Veli Cadde 

25 Hacı Bayram Hacı Bayram  Hacı Bayram Veli Hacı Bayram Veli Cadde 

26 Örnek Örnek Hızır Reis Hızır Reis Cadde 

27 Altınpark Altınpark İrfan Baştuğ İrfan Baştuğ Cadde 

28 Aydınlıkevler Aygınlıkevler İrfan Baştuğ İrfan Baştuğ Cadde 

29 Doğu Dereboyu İrfan Baştuğ İrfan Baştuğ Cadde 

30 Ziraat Fazilet İrfan Baştuğ İrfan Baştuğ Cadde 

31 Gülpınar Gülpınar İrfan Baştuğ İrfan Baştuğ Cadde 

32 Güneşevler Güneşevler İrfan Baştuğ İrfan Baştuğ Cadde 

33 Ziraat Ziraat İrfan Baştuğ İrfan Baştuğ Cadde 

34 Anafartalar Doğanbey İstiklal İstiklal Cadde 

35 Anafartalar Doğanbey Kazım Karabekir Kazım Karabekir Cadde 

36 Zübeyde Hanım Evliya Çelebi Kazım Karabekir Kazım Karabekir Cadde 

37 Altınpark Altınpark Mahmut Şevket Paşa Mahmut Şevket Paşa Cadde 

38 Altınpark Altınpark Malazgirt Malazgirt Cadde 

39 Güneşevler Güneşevler Malazgirt Malazgirt Cadde 

40 Altınpark Seyfi Demirsoy Malazgirt Malazgirt Cadde 

41 Aktaş Aktaş Mevlana Mevlana Cadde 

42 Aktaş Atilla Mevlana Mevlana Cadde 

43 Aktaş Cemalbey Mevlana Mevlana Cadde 

44 Gültepe Gültepe Mevlana Mevlana Cadde 

45 Aktaş Hürriyet Mevlana Mevlana Cadde 

46 Aktaş Özgürlük Mevlana Mevlana Cadde 

47 Plevne Server Somuncuoğlu Mevlana Mevlana Cadde 

48 Alemdağ Alemdağ Orhan Kemal Orhan Kemal Cadde 

49 Alemdağ Başpınar Orhan Kemal Orhan Kemal Cadde 
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50 Beşikkaya Beşikkaya Orhan Kemal Orhan Kemal Cadde 

51 Çamlık Çamlık Orhan Kemal Orhan Kemal Cadde 

52 Feridun Çelik Feridun Çelik Orhan Kemal Orhan Kemal Cadde 

53 Örnek Örnek Seyit Ali Reis Seyit Ali Reis Cadde 

54 Aktaş Hürriyet Şehit Talip Yener Şehit Talip Yener Cadde 

55 Aydınlıkevler Ahiler Şehit Cemalettin Koç Şehit Cemalettin Koç Cadde 

56 Aydınlıklevler  Aydınlıkevler Şehit Cemalettin Koç Şehit Cemalettin Koç Cadde 

57 Feridun Çelik Feridun Çelik Şehit Cemalettin Koç Şehit Cemalettin Koç Cadde 

58 Başpınar Başpınar Şehit Ertuğrul Kocaer Şehit Ertuğrul Kocaer Cadde 

59 Ulubey Hacılar Şehit Gazeteci Hasan 

Tahsin 

Şehit Gazeteci Hasan 

Tahsin 

Cadde 

60 Ulubey Ulubey Şehit Gazeteci Hasan 

Tahsin 

Şehit Gazeteci Hasan 

Tahsin 

Cadde 

61 Başpınar Başpınar Şehit Hacı Osman Dugan Şehit Hacı Osman 

Dugan 

Cadde 

62 Doğanbey Doğanbey Şehit Hacı Osman Dugan Şehit Hacı Osman 

Dugan 

Cadde 

63 Ulubey Ulubey Şehit Hacı Osman Dugan Şehit Hacı Osman 

Dugan 

Cadde 

64 Başpınar Başpınar Şehit İsmail Başaran Şehit İsmail Başaran Cadde 

65 Feridun Çelik Feridun Çelik Şehit İsmail Başaran Şehit İsmail Başaran Cadde 

66 Atıfbey Engürü Şehit Kaya Aldoğan Şehit Kaya Aldoğan Cadde 

67 Atıfbey Gökçenefe Şehit Kaya Aldoğan Şehit Kaya Aldoğan Cadde 

68 Yıldırım Beyazıt Yıldırım Beyazıt Şehit Kaya Aldoğan Şehit Kaya Aldoğan Cadde 

69 Aydınlıkevler Ahiler Şehit Mustafa Baş Şehit Mustafa Baş Cadde 

70 Aydınlıkevler Aydınlıkevler Şehit Mustafa Baş Şehit Mustafa Baş Cadde 

71 Alemdağ Alemdağ Şehit Rafet Sever Şehit Rafet Sever Cadde 

72 Alemdağ Başpınar Şehit Rafet Sever Şehit Rafet Sever Cadde 

73 Alemdağ Battalgazi Şehit Rafet Sever Şehit Rafet Sever Cadde 

74 Ulubey Hacılar Şehit Rafet Sever Şehit Rafet Sever Cadde 

75 Önder Önder Şehit Rafet Sever Şehit Rafet Sever Cadde 

76 Plevne 1 Sultan Murat Şehit Talip Yener Şehit Talip Yener Cadde 

77 Gültepe Çalışkanlar Şehit Talip Yener Şehit Talip Yener Cadde 

78 Aktaş Kemal Zeytinoğlu Şehit Talip Yener Şehit Talip Yener Cadde 

79 Aktaş Özgürlük Şehit Talip Yener Şehit Talip Yener Cadde 

80 Plevne Server Somuncuoğlu Şehit Talip Yener Şehit Talip Yener Cadde 

81 Anafartalar Anafartalar Şehit Teymen Kalmaz Şehit Teymen 

Kalmaz 

Cadde 

Yukarıdaki tablolar incelendiğinde Altındağ ilçesi sınırları içerinde toplam 284 cadde olduğu, 

bu caddelerden 85 tanesine tarihsel kimlikleri ön plana çıkan A. Adnan Saygun, Celal Esat 

Arseven, Fuat Börekçi, Gazeteci Kemal Âşık, Hacı Bayram Veli, Hızır Reis, İrfan Baştuğ, 

Mevlana Celalettin Rumi, Kazım Karabekir, Mahmut Şevket Paşa, Orhan Kemal, Oruç Reis, 
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Seyit Ali Reis ile Türk tarihinde önemli bir yere sahip olan ve zaferle kazanılan meydan 

muharebelerinden Anafartalar, Dumlupınar, İstiklal, Malazgirt, Plevne isimleri verilmiştir.  

Bu isimlerden ise PKK terör örgütü ile girilen çatışmalarda şehit olan güvenlik güçlerimizden 

Şehit Talip Yener, Şehit Cemalettin Koç, Şehit Ertuğrul Kocaer, Şehit Gazeteci Hasan Tahsin, 

Şehit Hacı Osman Dugan, Şehit İsmail Başaran, Şehit Kaya Aldoğan, Şehit Mustafa Baş, 

Şehit Rafet Sever, Şehit Talip Yener, Şehit Teğmen Kalmaz’ın isimlerinin caddelere verilerek 

bellek çalışması yapıldığı, yine Hacı Bayram Veli’nin türbesinin ilçe belediye sınırları 

içerisinde olması sebebiyle birden fazla caddeye isim olarak verilerek bellek çalışması 

yapıldığı tespit edilmiştir.  

Tablo 3. Altındağ İlçesi Değişen Mahalle İsimleri 2014-2019  

 Güncel Mahalle Adı  

(30 Mart 2014 sonrası 

geçerli olan) 

Eski Mahalle Adı  

(2007 öncesi geçerli 

olan) 

Eski 

Cadde/Sokak 

Adı 

Yeni 

Cadde/Sokak 

Adı 

Cadde/Sokak 

Türü 

1 Ali Ersoy Ali Ersoy 34 11 Sokak 

2 Plevne 1 Sultan Murat 302 714/6 Sokak 

3 Gültepe Server Somuncuoğlu 197 716/1 Sokak 

4 Altınpark Seyfi Demirsoy 9963 Adalar 

Arası 

9963 Adalar 

Arası 

Sokak 

5 Anafartalar Doğanbey Agâh Efendi Agâh Efendi Sokak 

6 Hacı Bayram Hacı Bayram Bozkurt Bozkurt Sokak 

7 Anafartalar Doğanbey Celal Atik Celal Atik Sokak 

8 Anafartalar Anafartalar Çalıkuşu Çalıkuşu Sokak 

9 Anafartalar Anafartalar Çanakkale Çanakkale Sokak 

10 Plevne 1 Sultan Murat Eflatun Eflatun Sokak 

11 Plevne Plevne Eflatun Eflatun Sokak 

12 Plevne Selver Somuncuoğlu Eflatun Eflatun Sokak 

13 Aydınlıkevler Aydınlıkevler Eylül Ekim Sokak 

14 Zübeyde Hanım Evliye Çelebi Fuat Hulisi 

Demirelli 

Fuat Hulisi 

Demirelli 

Sokak 

15 Anafartalar Doğanbey Hamit Kaplan Hamit Kaplan Sokak 

16 Örnek Örnek Hazım 

Körmükçü 

Hazım 

Körmükçü 

Sokak 

17 Anafartalar Doğanbey İbrahim 

Mütefferrika 

İbrahim 

Mütefferrika 

Sokak 

18 Aydınlıkevler Aydınlıkevler Karaca Ahmet Karaca Ahmet Sokak 

19 Anafartalar  Doğanbey Karacaoğlan Karacaoğlan Sokak 

20 Örnek  Örnek Kılıç Ali Paşa Kılıç Ali Paşa Sokak 

21 Plevne Plevne Koca Yusuf Koca Yusuf Sokak 

22 Kale Necatibey Konya Konya Sokak 
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23 Hacettepe Gündoğdu Mehmet Akif 

Ersoy 

Mehmet Akif 

Ersoy 

Sokak 

24 Hacı Bayram Hacı Bayram Mahmut Atalay Mahmut Atalay Sokak 

25 Kale  Necatibey Neşet Ertaş Neşet Ertaş Sokak 

26 Örnek Örnek Piri Reis Piri Reis Sokak 

27 Anafartalar Doğanbey Plevne Plevne Sokak 

28 Sakarya Şükriye Plevne Plevne Sokak 

29 Ulubey Ulubey Sultan Murat Sultan Murat Sokak 

30 Çamlık Çamlık Şehit Cevdet 

Cansev 

Şehit Cevdet 

Cansev 

Sokak 

31 Baraj  Baraj Şehit Davut Kara Şehit Cevdet 

Cansev 

Sokak 

32 Sakarya Şükriye Şehit Hakan 

Çalışkan 

Şehit Hakan 

Çalışkan 

Sokak 

33 Başpınar Başpınar Şehit Halim 

Naneci 

Şehit Halim 

Naneci 

Sokak 

34 Ziraat Ziraat Şehit Haluk 

Çağlar 

Şehit Haluk 

Çağlar 

Sokak 

35 Hacı Bayram Hacı Bayram Şehit Keskin Şehit Keskin Sokak 

36 Anafartalar Doğanbey Şehit Yaşar 

Akansel 

Şehit Yaşar 

Akansel 

Sokak 

37 Hacettepe  Gündoğdu Türkocağı Türkocağı Sokak 

38 Altınpark Seyfi Demirsoy Ulubat Ulubat Sokak 

39 Anafartalar Doğanbey Yaşar Doğu Yaşar Doğu Sokak 

 

Tablo 4. Altındağ İlçesi Değişen Mahalle İsimleri 2020-2022 Yılları arası 

 
Mahalle 

Eski Yol Yeni Yol Valilik Oluru 

Adı Türü Adı Türü Tarih  

Altındağ Karapürçek 272 Cadde Şehit Onur Doğan Cadde   

Altındağ Karapürçek 309 Cadde Şehit Serdar Koçak Cadde   

Altındağ Karapürçek 406 Cadde Şehit Eyüp Öksüz Cadde   

Altındağ Feridun Çelik 1784 Cadde Şehit Kazım Yalçın Cadde   

Altındağ Güneşevler-
Yıldıztepe 

141. Cadde Şehit Hasan Cevher Cadde   

Altındağ Karapürçek 397 Cadde Şehit Harun Aydın Cadde   

Altındağ Hacettepe Sarıkadın Sokak Sarıkadın Sokak   

Altındağ Battalgazi 1858 Cadde Bilge Tonyukuk Cadde   

Altındağ Karapürçek 421 Cadde Şehit Savaş Batu Cadde   

Altındağ Yıldıztepe 822. Sokak Şehit Salih Eroğlu Sokak   
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Altındağ Beşikkaya - - Altınköy Vadi Yolu Cadde   

Altındağ Ulubey 878 Sokak Ömer Karaosmaoğlu Sokak   

 

Tablo 5. Altındağ İlçesi Değişen Mahalle İsimleri 2020-2022 Yılları arası 

 Güncel Mahalle Adı  

(30 Mart 2014 sonrası 

geçerli olan) 

Eski Mahalle Adı  

(2007 öncesi geçerli 

olan) 

Eski 

Cadde/Sokak 

Adı 

Yeni 

Cadde/Sokak 

Adı 

Cadde/Sokak 

Türü 

1 Aktaş Cemalbey 34 735/6 Sokak 

2 Aktaş Kemal Zeytinoğlu 34 735/6 Sokak 

3 Alemdağ Battalgazi 1 882 Cadde 

4 Ali Ersoy Ali Ersoy 57 10 Sokak 

5 Ali Ersoy Yunus Emre 124 110 Sokak 

6 Altınpark Seyfi Demirsoy 9963 Adalar 

Arası 

9963 Adalar 

Arası 

Sokak 

7 Anafartalar Anafartalar Adnan Saygun Adnan Saygun Cadde 

8 Atıfbey Yavuz Selim Altındağ Altındağ Cadde 

9 Atıfbey Orhan Gazi Orhangazi 

Serpmeleri 

Orhangazi 

Serpmeleri 

Küme Evler 

10 Aydınlıkevler Ahiler Çağdaş Çağdaş Sokak 

11 Feridun Çelik Feridun Çelik 4 1048 Cadde 

12 Gültepe Server Somuncuoğlu 284 716 Sokak 

13 Güneşevler Yunus Emre 103 69 Sokak 

14 Hacettepe Gündoğdu Adnan Saygun Adnan Saygun Cadde 

15 Hacı Bayram Hacı Bayram Ada Ada Sokak 

16 Kale Necatibey 1 245/1 Sokak 

17 Önder Battalgazi 13 918 Sokak 

18 Plevne 1 Sultan Murat 346 714/1 Sokak 

19 Sakarya Sakarya Eğriyol Eğriyol Sokak 

20 Solfasol Zülfazıl 66 1386 Sokak 

21 Ulubey Ulubey 216 8337 Sokak 

22 Yıldırım Beyazıt Yıldırım Beyazıt 130 100 Sokak 

23 Yok Battalgazi 42 965/1 Sokak 

24 Zübeyde Hanım Zübeyde Hanım 1 593 Sokak 

25 Zübeyde Hanım Evliya Çelebi 2 634 Sokak 

 

Yukarıdaki tablolar incelendiğinde Altındağ ilçesi sınırları içerinde toplam 2563 sokak 

olduğu, bu sokakların 1839 tanesinin numaralandırma sistemiyle isimlendirildiği 34 adet 

sokağın ise tarihsel kimlikleri ön plana çıkan Agâh Efendi, Celal Atik, Eflatun, Fuat Hulusi 

Demirelli, Hamit Kaplan, Hazım Körmükçü, İbrahim Müteferrika, Kara Ahmet, Karacaoğlan, 
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Sultan Murat, Kılıç Ali Paşa, Koca Yusuf, Mehmet Akif Ersoy, Mahmut Atalay, Neşet Ertaş, 

Piri Reis, Yaşar Doğu ile Türk tarihinde önemli bir yere sahip olan Bozkurt, Çanakkale, 

Plevne, Türkocağı, Ulubat isimleri verilmiştir.  

Bu isimlerden ise PKK terör örgütü ile girilen çatışmalarda şehit olan güvenlik güçlerimizden 

Şehit Adem Kocadağ, Şehit Bülent Ay, Şehit Cevdet Cansev, Şehit Davut Kara, Şehit Hakan 

Çalışkan, Şehit Halim Naneci, Şehit Haluk Çağlar, Şehit Keskin, Şehit Yaşar Akansel 

isimlerinin daha çok sokaklara verilerek bellek çalışması yapıldığı tespit edilmiştir.  

Tablo 6. Altındağ İlçesinde Sık Kullanılan Sokak/Cadde İsimleri 

 Sokak / Cadde Adı Kullanım Sıklığı 

1 Serpmeler (Küme) 13 

2 Altındağ 10 

3 Şehit Talip Yener 10 

4 Bentderesi 8 

5 Hacı Bayram 8 

6 İrfan Baştuğ 8 

7 Mevlana 8 

8 Celal Esat Erseven 7 

9 Turgut Özal 6 

10 Orhan Kemal 5 

11 Anafartalar 4 

12 Babür 4 

13 Plevne 4 

14 Talatpaşa 4 

15 Taşdelen 4 

16 Atatürk 3 

17 Demirhendek 3 

18 Doğu 3 

19 Etlik 3 

20 İstanbul 3 

21 Karacakaya 3 

22 Kardelen 3 

23 Malazgirt 3 

24 Önsezi 3 

25 Pamuk 3 

26 Şehit Hacı Omsan 

Dugan 

3 

27 Ulucanlar 3 

28 Yıldız 3 

29 Adnan Saygun 2 
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30 Derme 2 

31 Eflatun 2 

32 Gazeteci Kemal Âşık 2 

33 Hal 2 

34 Hurma 2 

35 Kadırga 2 

36 Karapürçek 2 

37 Kasımpatı 2 

38 Kazım Karabekir 2 

39 Öğüt 2 

40 Reyhan 2 

41 Sevim 2 

42 Şehit İsmail Başaran 2 

43 Şehit Kaya Aldoğan 2 

44 Hipodrom 1 

 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde Altındağ 10, Şehit Talip Yener 10, Bentderesi 8, Celal Esat 

Erseven 8, Hacı Bayram Veli 8, İrfan Baştuğ 8, Mevlana 8, Orhan Veli 5 sokak/caddeye 

verildiği tespit edilmiştir. 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasında şehit edilen Ömer Halis 

Demir’in ismi 27 Mayıs 1960 askeri darbesine katılan Tuğgeneral İrfan Baştuğ’un isminin 

yerine verilmiştir.  

Topografik olarak inceleme olanağımız olmadığından sayıları hususunda tereddüt hâsıl 

olmuştur. Ancak isimleri uzunluk olarak diğer isimlerden çok daha fazla bir alana sahiptirler.  

1928 Sokak adı numaralandırma sistemi değişikliğine gidilmiş aynı numarada olan sokaklar 

farklı numaralar ile isimlendirilmiştir. 2 sokağın ismi Aralık sokaktan Ocak sokağa, Haziran 

isminden Temmuz ismine değiştirilmiştir. 

Tablo 7. Altındağ İlçesi Değiştirilen Mahalle İsimleri 

 Güncel Mahalle Adı  

(30 Mart 2014 sonrası 

geçerli olan) 

Eski Mahalle Adı  

(2007 öncesi geçerli 

olan) 

1 Alemdağ Battalgazi 

2 Kale Necatibey 

3 Güneşevler Yunus Emre 

4 Ali Ersoy Yunus Emre 

5 Önder Battalgazi 

6 Yıldıztepe Yunus Emre 

7 Zübeyde Hanım Evliya Çelebi 
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8 Gültepe Server Somuncuoğlu 

9 Aktaş Cemalbey 

10 Aktaş Kemal Zeytinoğlu 

11 Plevne 1 Sultan Murat 

12 Solfasol Zülfazıl 

13 Altınpark Seyfi Demirsoy 

14 Hacettepe Gündoğdu 

15 Atıfbey Yavuz Selim 

16 Aydınlıkevler Ahiler 

17 Atıfbey Orhangazi 

 

Tüm veriler içerisinde en dikkat çekici olanlar ise bazı mahalle isimlerinin tamamen kaldırılıp 

mevcut mahallelere eklenmesi olmuştur. Belediye makamlarına bunun nedeni sorulduğunda 

yüzölçümü nedeniyle bu uygulamanın yapıldığı cevabı alınmıştır. Aşağıdaki tabloda eski ve 

yeni isimlerin tarihsel rolleri üzerine bir analiz yapılmıştır.  

 

Tablo 8. Altındağ İlçesi Değiştirilen Mahalle İsimleri Analizi 

Eski Mahalle Adı 
(2007 öncesi geçerli 

olan) 

Tarihteki Rolü  Güncel Mahalle Adı  
(30 Mart 2014 sonrası geçerli 

olan) 

Tarihteki Rolü  

1. SULTAN MURAT Osmanlı Devleti’nin üçüncü padişahı. PLEVNE 93 Harbinde Gazi Osman Paşa 
savunma yaptığı kenttir 

AHİLER Ankara’yı merkez edinen ve şehirle 
civarında teşekkül eyleyen Ahi hükümeti, 
bir derviş-esnaf cumhuriyeti.  
 

AYDINLIKEVLER Herhangi bir bulguya 
rastlanılmamıştır. 

BATTALGAZİ 8. yüzyılda yaşadığı tahmin edilen ve 
hakkında çeşitli inanışlar bırakmış 
liderdir. 

ALEMDAĞ Herhangi bir bulguya 
rastlanılmamıştır. Manası 
Bayrağı veya sancağı taşıyan 
kimsedir. 

BATTALGAZİ 8. yüzyılda yaşadığı tahmin edilen ve 
hakkında çeşitli inanışlar bırakmış 
liderdir. 

ÖNDER Herhangi bir bulguya 
rastlanılmamıştır. Manası Bir 
topluluğa başkanlık eden 
kimse 

CEMALBEY Herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır AKTAŞ Herhangi bir bulguya 
rastlanılmamıştır Manası 
lületaşıdır.  

EVLİYA ÇELEBİ 17. yüzyılın önde gelen gezginlerindendir.  ZÜBEYDE HANIM Mustafa Kemal Atatürk’ün 
annesidir. 

GÜNDOĞDU “Sabaha karşı doğdu” anlamında 
kullanılan bir addır. Ancak sol görüş 
tarafından benimsenen bir şarkı adıdır.  

HACETTEPE Önceleri Keltepe olarak anılan 
Hacettepe, ağaçlandırma 
çalışmalarının ardından 17. 
yüzyıl başlarında Hacıtepesi 
Mahallesi olmuş ve ağızlarda 
‘‘Hacettepe’’ye dönüşmüştür. 

KEMAL 
ZEYTİNOĞLU 

Siyasetçi. Eskişehir Milletvekili ve 
Bayındırlık eski bakanıdır. 

AKTAŞ Herhangi bir bulguya 
rastlanılmamıştır Manası 
lületaşıdır. 

NECATİBEY Avukat, Öğretmen ve Siyasetçidir. KALE Mahalle adını tarihi Ankara 
Kalesinden almıştır. 

ORHANGAZİ Osmanlı İmparatorluğunun ikinci 
padişahıdır. 

ATIFBEY Eski Ankara valisi Mehmet 
Atıf Tüzün'den almıştı 

SERVER Siyasetçi, Sinop Milletvekilliği ile Basın GÜLTEPE Herhangi bir bulguya 
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SOMUNCUOĞLU Yayın ve Turizm eski Bakanlıdır. rastlanılmamıştır 

SEYFİ DEMİRSOY Türk sendikacı ve TÜRK-İŞ 
Konfederasyonu eski başkanıdır. 

ALTINPARK Ankara'nın en büyük 
rekreasyon alanlarından biri 
olan Altınpark’ın mahallede 
yer almasından dolayı bu ismi 
almıştır. 

YAVUZ SELİM 9. Osmanlı Padişahıdır. ATIFBEY Eski Ankara valisi Mehmet 
Atıf Tüzün'den almıştı 

YUNUS EMRE Anadolu'da Türkçe şiirin öncüsü olan 
tasavvuf ve halk şairidir 

GÜNEŞEVLER Herhangi bir bulguya 
rastlanılmamıştır 

YUNUS EMRE Anadolu'da Türkçe şiirin öncüsü olan 
tasavvuf ve halk şairidir 

ALİ ERSOY Herhangi bir bulguya 
rastlanılmamıştır 

YUNUS EMRE Anadolu'da Türkçe şiirin öncüsü olan 
tasavvuf ve halk şairidir 

YILDIZTEPE Herhangi bir bulguya 
rastlanılmamıştır 

ZÜLFAZIL Hacı Bayram Veli’nin doğum yeridir. Çok 
faziletli manasına gelmektedir.  

SOLFASOL Halk arasında zülfazılın 
zamanla son fasıl daha 
sonrada solfasol olarak 
telaffuz edildiği 
düşünülmektedir.  

 

SONUÇ 

Toplumsal belleğin izlerinin yer aldığı birçok şehirde olduğu gibi Ankara Altındağ 

İlçesinde de kimlik sembolü olarak düşünülebilecek mahalle, bulvar, cadde ve sokak isimleri 

bulunmaktadır. Bunlar arasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Mevlana Celalettin Rumi, 

Mehmed Talat, Turgut Özal ve Yıldırım Beyazıt Turgut Özal’ın ismi bulvarlara, Adnan 

Saygun, Celal Esat Arseven, Fuat Börekçi, Gazeteci Kemal Âşık, Hacı Bayram Veli, Hızır 

Reis, İrfan Baştuğ, Mevlana Celalettin Rumi, Kazım Karabekir, Mahmut Şevket Paşa, Orhan 

Kemal, Oruç Reis, Seyit Ali Reis, Şehit Talip Yener, Şehit Cemalettin Koç, Şehit Ertuğrul 

Kocaer, Şehit Gazeteci Hasan Tahsin, Şehit Hacı Osman Dugan, Şehit İsmail Başaran, Şehit 
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Ankara Altındağ’da yer adlarının bellek üzerindeki yerleri hakkında katkı sağlamayı 

amaçlayan bu çalışma sonucunda ilçede mahalle, bulvar, cadde ve sokak adlandırmalarında 

yerel yönetimlerin genel olarak şehirsel mekânda belli ideolojiyi içeren bir kimlik oluşturma 

kaygısının bariz olmadığı, ağırlıklı olarak kent ve ilçe için önemli olduğu düşülen hatıralara 
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ve kişilere ithafen isimler verilmesine dikkat edilerek özellikle tarihsel ve kültürel mirasa 

önem verildiği kanaatine varılmıştır.  
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ÖZET 

Bu çalışma Halkın Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıbba Karşı Tutumunu belirlemek amacıyla 
hazırlanmıştır. Çalışmanın evrenini Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde ikamet eden 149.184 
kişi oluşturmaktadır. Çalışmada basit rastgele örnekleme yöntemi kullanılmış olup, 
çalışmanın örneklemini anketi doldurmayı kabul eden 200 kişi oluşturmaktadır. Çalışmanın 
verileri iki kısımdan oluşan anket formu ile toplanmıştır. Anket formunun ilk kısmında sosyo 
demografik ait bilgi formu ve ikinci kısımda ise geleneksel ve tamamlayıcı tıp tutum ölçeği 
yer almaktadır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemler, güvenilirlik analizi ve 
fark analizleri (t-testi, Anova testi) kullanılmıştır. Çalışmanın bulgularına göre, ölçeğin 
güvenilirlik değeri 0,789’dur. Katılımcıların %47,5’i geleneksel ve tamamlayıcı tıp 
yöntemlerini kullanmış olup geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerinde en çok kullanılan 
ilk üç yöntem bitkisel tedavi, müzik terapi ve hacamattır. Fark analizlerine göre, medeni 
durum ile geleneksel ve tamamlayıcı tıbba karşı tutum ve modern tıbba karşı 
memnuniyetsizlik arasında fark olduğu tespit edilmiştir. Aynı zamanda geleneksel tedavi 
yöntemi kullanımı ile geleneksel ve tamamlayıcı tıbba karşı tutum ve tamamlayıcı tıbba 
düşünsel bakış arasında farklılık bulunmuştur. Sonuç olarak geleneksel ve tamamlayıcı tıp 
uygulamalarına bireyin tutumlarının iyi düzeydedir, fakat katılımcıların yarısından azının 
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geleneksel yöntemleri kullanmaktadır. Buna göre, halka daha fazla geleneksel ve tamamlayıcı 
tıp tanıtılmalı ve bu sonuçlar değiştirilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp, Tedavi Yöntemi, Tutum 

ABSTRACT 

This study was prepared in order to determine the Attitudes of the People towards Traditional 
and Complementary Medicine. The population of the study consists of 149.184 people 
residing in the Lüleburgaz district of Kırklareli. Simple random sampling method was used in 
the study, and the sample of the study consisted of 200 people who agreed to fill out the 
questionnaire. The data of the study were collected with a questionnaire consisting of two 
parts. In the first part of the questionnaire, there is the socio-demographic information form, 
and in the second part, the traditional and complementary medicine attitude scale. Descriptive 
statistical methods, reliability analysis, and difference analyzes (t-test, Anova test) were used 
in the analysis of the data. According to the findings of the study, the reliability value of the 
scale is 0.789. 47.5% of the participants used traditional and complementary medicine 
methods, and the first three methods most commonly used in traditional and complementary 
medicine methods are herbal therapy, music therapy and cupping. According to the difference 
analysis, it was determined that there was a difference between marital status and attitude 
towards traditional and complementary medicine and dissatisfaction with modern medicine. 
At the same time, a difference was found between the use of traditional treatment methods 
and the attitude towards traditional and complementary medicine and the intellectual view 
towards complementary medicine. As a result, the individual's attitudes towards traditional 
and complementary medicine practices are at a good level, but less than half of the 
participants use traditional methods. Accordingly, more traditional and complementary 
medicine should be introduced to the public and these results should be changed. 

Keywords: Traditional and Complementary Medicine, Treatment Method, Attitude. 

GİRİŞ 

Hastalıklar, insanoğlunun var olmasıyla ortaya çıkmaya başlamıştır. İnsanların hastalıklarla 
mücadelesi hem deneyimlerinden hem de doğandan faydalanılarak gerçekleşmektedir. Bu 
durum geleneksel tedavi yöntemlerinin doğmasına vesile olmuştur (Arslan, 2016). Böylelikle 
geçmişten günümüze kadar insanlar sağlık sorunlarının çözümü için tedavi araç ve gereç 
olarak buldukları geleneksel tedavi yöntemlerini kullanmaktadır. Günümüzde ise modern tıpla 
entegre edilerek kullanımı gerçekleşmekte ve bazı ülkelerde sağlık sektörünün önemli bir 
bölümünü temsil etmektedir (Dünya Sağlık Örgütü, 2022a). Çünkü geleneksel tıp uzun bir 
geçmişe sahiptir. Farklı kültürlere özgü teori, inanç ve deneyimlere dayalı gelişen bilgi, beceri 
ve uygulamalardır. Aynı zamanda sağlığın korunmasında olduğu kadar fiziksel ve zihinsel 
hastalıklarına önlenmesinde, teşhisinde, iyileştirilmesinde ve tedavisinde kullanılmaktadır 
(Dünya Sağlık Örgütü, 2022b).Tedavi yaklaşımı bütüncül ve kişiye özeldir. Bu yaklaşımla 
kişiler kendi tedavilerine yönelik stratejiler belirleyerek tedavilerinde aktif rol alabilmektedir 
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(Arji et al., 2019). "Tamamlayıcı tıp" veya "alternatif tıp" terimleri ise, o ülkenin kendi 
geleneğinin veya geleneksel tıbbın parçası olmayan ve baskın sağlık sistemine tam olarak 
entegre edilmemiş geniş bir sağlık hizmetleri uygulamaları kümesidir (Dünya Sağlık Örgütü, 
2022b). Bazı ülkelerde geleneksel tıp ile birbirlerinin yerine kullanılmaktadırlar.  

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp (GETAT) yöntemleri beş sınıfa ayrılmaktadır. Bunlar: zihin-
beden tıbbı, alternatif tıp sistemleri, biyolojik temelli tedaviler, manipülatif ve bedene dayalı 
sistemler ve enerji terapileridir (Mollahaliloğlu vd., 2015). Bu uygulamalar farklı ülkeler 
tarafından insan sağlığını geliştirmede ve iyileştirmede önemli bir yere sahip olmakla birlikte, 
farklı rahatsızlıklar ve şikayetlerin tedavisinde de kullanılmaktadır (Yükselir Alasırt, 2021). 
Örneğin, Çin’de sunulan tüm sağlık hizmetlerinin yaklaşık %40’ını geleneksel tıp yöntemleri 
oluşturmaktadır (Dünya Sağlık Örgütü, 2002). İskandinav ülkelerinde yapılan bir çalışmada 
GETAT kullanım sıklığının Norveç’te %34, Danimarka’da %45 ve İsveç’in başkenti 
Stockholm’da ise %49 olduğu tespit edilmiştir (Hanssen et al., 2005). Bu bilgiler ışığında, 
çalışma halkın geleneksel ve tamamlayıcı tıbba karşı tutumunu belirlemek amacıyla 
hazırlanmıştır.  

YÖNTEM 

Çalışmanın Evreni ve Örneklemi 

Çalışmanın evrenini Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde ikamet eden 149.184 kişi 
oluşturmaktadır. Çalışmada basit rastgele örnekleme yöntemi kullanılmış olup, çalışmanın 
örneklemini anketi doldurmayı kabul eden 200 kişi oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri 13 -
31 Ocak 2020 tarihleri arasında toplanmıştır.  

Veri Toplama Aracı 

Çalışmanın verileri iki kısımdan oluşan anket formu ile toplanmıştır. Anket formunun ilk 
kısmında sosyo demografik bilgi formu ve ikinci kısımda ise geleneksel ve tamamlayıcı tıp 
tutum ölçeği yer almaktadır. 

Sosyo – Demografik Özellikler 

Bu kısımda, bireylerin cinsiyeti, yaşı, medeni durumu, eğitim durumu, aylık hane halkı gelir 
durumu, kronik hastalığının olup olmaması, kronik hastalığı olanların hastalıklarının ne 
olduğu, geleneksel tedavi yöntemlerini kullanıp kullanmadıkları ve hangi geleneksel tedavi 
yöntemlerini kullandıklarına ait bilgiler sorulmaktadır. 

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Tutum Ölçeği (GTTTÖ) 

Ölçek McFadden et al. (2010) tarafından oluşturulmuş olup, Köse vd. (2018) tarafından 
Türkçe’ye uyarlanmıştır. Ölçek 27 ifadeden oluşmakta olup, Tamamlayıcı Tıbba Düşünsel 
Bakış (TTDB), Modern Tıbba Karşı Memnuniyetsizlik (MTKM) ve Sağlığa Bütüncül Bakış 
(SBB) olmak üzere üç alt boyut altında toplanmıştır. Ölçek maddelerinden 22’si pozitif, 5’i 
ise negatiftir. Negatif ifadeler analiz esnasında ters şekilde puanlandırılmıştır. İfadeler 5’li 
likert (1 -Kesinlikle Katılmıyorum, 5 – Kesinlikle Katılıyorum) şeklinde hazırlanmıştır.   
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Verilen Analizi 

Çalışmadan elde edilen veriler SPSS paket programı ile analiz edilmiştir. Verilerin analizinde 
tanımlayıcı istatistiksel yöntemler, güvenilirlik analizi, fark analizleri (t-testi, Anova testi) 
kullanılmıştır. Veriler %95 güven aralığında analiz edilmiştir.  

Çalışmanın Modeli ve Hipotezleri 

Şekilde 1’de çalışmanın amacına ilişkin model yer almaktadır.  

 

Şekil 1: Çalışmanın Modeli 
Çalışmanın modeline uygun biçimde hipotezler geliştirilmiştir.  

H1: Geleneksel ve tamamlayıcı tıp tutum ile sosyo – demografik özellikler arasında 
farklılıklar vardır. 

H1a: Tamamlayıcı tıbba düşünsel bakış ile sosyo – demografik özellikler arasında farklılıklar 
vardır. 

H1b: Modern tıbba karşı memnuniyetsizlik bakış ile sosyo – demografik özellikler arasında 
farklılıklar vardır. 

H1c: Sağlığa bütüncül bakış ile sosyo – demografik özellikler arasında farklılıklar vardır 

BULGULAR 

Tablo 1’de katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin bilgiler yer almaktadır. Tablo 1’e 
göre, yoğunluk olarak baktığımızda katılımcıların %64’ü kadın, %56’sı evli, %39’u lise 
mezunu, %42’si 2500 lira ve altında hane gelirine sahip, %86’sının kronik hastalığı 
bulunmamakta ve yaş dağılımları dengelidir.  

 

 

 

 

Geleneksel ve 
Tamamlayıcı Tıp Tutum 

- Tamamlayıcı Tıbba 
Düşünsel Bakış 
- Modern Tıbba Karşı 
Memnuniyetsizlik 
- Sağlığa Bütüncül Bakış 

Sosyo – Demografik 
Özellikler  H1 
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Tablo 1: Sosyo – Demografik Özelliklere Ait Bulgular 
Değişkenler Sayı Yüzde Değişkenler Sayı Yüzde 

Cinsiyet Erkek 72 36,0 

Yaş 

≤ 24 yaş 48 24,0 
Kadın 128 64,0 25 - 34 yaş 56 28,0 

Medeni 
Durum 

Evli 112 56,0 35 - 44 yaş 46 23,0 
Bekar 88 44,0 ≥ 45 yaş 50 25,0 

Gelir 
Durumu 

≤ 2500 ₺  84 42,0 

Eğitim 
Durumu 

İlköğretim 37 18,5 
2501 ₺ - 3999 ₺ 46 23,0 Lise 78 39,0 

≥ 4000 ₺ 70 35,0 Önlisans 33 16,5 
Kronik 

Hastalığınız 
Var mı? 

Evet 28 14,0 Lisans 45 22,5 

Hayır 172 86,0 Lisansüstü 7 3,5 

Toplam 200 100,0 Toplam 200 100,0 

Kronik hastalığa sahip 28 katılımcının hastalık bilgilerinin yer aldığı Tablo 2’göre, astım ilk 
sırada olup, bronşit diyabet, hipertansiyon, ülseratif kolit vs. devam etmektedir.  

Tablo 2: Katılımcıların Kronik Hastalık Durumu 
Hastalıklar Sayı Yüzde Hastalıklar Sayı Yüzde 

Astım 8 4,00 Hipotiroid 1 0,50 
Bronşit 4 2,00 Hipertiroid 1 0,50 
Diyabet 4 2,00 Kalp hastalığı 1 0,50 

Hiper tansiyon 2 1,00 Otoimmün 1 0,50 
Ülseratif kolit 2 1,00 Polisitemia vera 1 0,50 

Gastrit 1 0,50 Çölyak 1 0,50 
Ürtiker 1 0,50 Yok 172 86,00 

TOPLAM 200 100,00 

Tablo 3’e göre, katılımcıların geleneksel tedavi yöntemlerini kullanım oranı %47,5’dir.  

Tablo 3: Geleneksel Tedavi Yöntemlerinin Kullanımı 
Evet Hayır Toplam 

Sayı 95 105 200 
Yüzde 47,5 52,5 100,0 

Katılımcıların kullandığı tedavi yöntemleri ise, çoğunlukla (%37,5) bitkisel tedavi, sonrasında 
%9,5 ile müzik terapisi, %6 ile  hacamat, %3,5 ile akupunktur, %2 ile sülük tedavisi ve  %1 
ile hipnozdur. 

Tablo 4: Geleneksel Tedavi Yöntemleri 
Tedaviler Sayı  Yüzde 

Bitkisel Tedavi 75 37,50 
Müzik Terapi 19 9,50 

Hacamat 12 6,00 
Akupunktur 7 3,50 

Sülük Tedavisi 4 2,00 
Hipnoz 2 1,00 

Tablo 5’ ölçeğe ilişkin güvenilirlik, ortalama ve standart sapma değerleri yer almaktadır. 
Tablo 5’teki bilgilere göre, geleneksel ve tamamlayıcı tıp tutumu ölçeği ve alt boyutlarına 
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ilişkin güvenilirlik değerleri 0,693 ile 0,802 arasındadır. Ortalama değerlerine baktığımızda 
ise, en yüksek ortalama sağlığa bütüncül bakış olup (3,71±0,55), en düşük değer modern tıbba 
karşı memnuniyetsizlik (2,40±0,66) dır. Ölçeğin tamamına ilişkin ortalama değer ise 
3,03±0,42’dir. Buna göre, ölçeğin alt boyutları ve tamamına ilişkin güvenilirlik değerlerinin 
iyi seviye olduğunu, ortalama değerlerin ise orta seviyenin üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. 

Tablo 5: Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Tutumu Ölçeği Güvenilirlik ve Ortalama 
Değerlerine Ait Bulgular 

Değişkenler  Cronbach's Alpha Ortalama Standart Sapma 
Tamamlayıcı Tıbba Düşünsel Bakış 0,791 3,08 0,68 

Modern Tıbba Karşı Memnuniyetsizlik 0,802 2,40 0,66 
Sağlığa Bütüncül Bakış 0,693 3,71 0,55 

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Tutum  0,789 3,03 0,42 

Katılımcıların cinsiyet, medeni durum, kronik hastalık durumu, geleneksel tedavi yöntemi 
kullanımının değişkenler arasında bir farklılık oluşturup oluşturmadığını belirlemek amacıyla 
T testi analizi yapılmıştır (Tablo 6). Analiz sonuçlarına göre, cinsiyet ve kronik hastalık 
durumu ile ölçek ve alt boyutları arasında farklılık bulunmamıştır. Fakat medeni durum ile 
modern tıbba karşı memnuniyetsizlik (p<0,048) ve geleneksel ve tamamlayıcı tıp tutum ölçeği 
(p<0,16)arasında anlamlı farklılık belirlenmiştir. Geleneksel tedavi yöntemi kullanımı ile 
tamamlayıcı tıbba düşünsel bakış (p<0,003) ile geleneksel ve tamamlayıcı tıp tutum ölçeği 
(p<0,016) arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES-III

September 23-25, 2022 762 Ankara Turkey



Tablo 6: Değişkenler ile Sosyo Demografik Özellikler Arasındaki t Testi Bulguları 

Değişkenler Sayı Ortalama Standart 
Sapma t p 

C
in

si
ye

t 

TTDB Erkek 72 3,1128 ,72559 ,584 ,560 Kadın 128 3,0547 ,64748 

MTKM Erkek 72 2,3764 ,66914 -,320 ,749 Kadın 128 2,4078 ,66375 

SBB Erkek 72 3,7145 ,50929 ,130 ,897 Kadın 128 3,7040 ,57224 

GTTTÖ Erkek 72 3,0406 ,40209 ,147 ,883 Kadın 128 3,0315 ,42803 

M
ed

en
i D

ur
um

 TTDB Evli 112 3,1473 ,65270 1,702 ,090 Bekar 88 2,9844 ,69631 

MTKM Evli 112 2,4786 ,66798 1,986 ,048 Bekar 88 2,2920 ,64811 

SBB Evli 112 3,7421 ,51864 ,996 ,320 Bekar 88 3,6641 ,58576 

GTTTÖ Evli 112 3,0979 ,40905 2,438 ,016 Bekar 88 2,9545 ,41751 

K
ro

ni
k 

H
as

ta
lık

 
D

ur
um

u 

TTDB Evet 28 2,8705 ,76033 -1,741 ,083 Hayır 172 3,1090 ,65695 

MTKM Evet 28 2,3036 ,59968 -,798 ,426 Hayır 172 2,4116 ,67450 

SBB Evet 28 3,7460 ,50950 ,397 ,692 Hayır 172 3,7016 ,55647 

GTTTÖ Evet 28 2,9524 ,37213 -1,126 ,261 Hayır 172 3,0482 ,42434 

G
el

en
ek

se
l T

ed
av

i 
Y

ön
te

m
i K

ul
la

nı
m
ı TTDB Evet 95 3,2237 ,68073 3,008 ,003 Hayır 105 2,9417 ,64489 

MTKM Evet 95 2,4495 ,67774 1,073 ,284 Hayır 105 2,3486 ,65120 

SBB Evet 95 3,7404 ,58427 ,797 ,426 Hayır 105 3,6783 ,51633 

GTTTÖ Evet 95 3,1092 ,44590 2,422 ,016 Hayır 105 2,9675 ,38055 

Tablo 7’de katılımcıların yaşı, gelir durumu, eğitim durumunun, değişkenler arasında bir 
farklılık oluşturup oluşturmadığını saptamak amacıyla yapılan Anova testi analizi sonuçları 
yer almaktadır. Analiz sonuçlarına göre; yaş, gelir durumu, eğitim durumu ile tamamlayıcı 
tıbba düşünsel bakış, modern tıbba karşı memnuniyetsizlik, sağlığa bütüncül bakış ve  
geleneksel ve tamamlayıcı tıp tutum arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır.  

Tablo 7: Değişkenler ile Sosyo Demografik Özellikler Arasındaki Anova Testi Bulguları 

Değişkenler Sayı Ortalama Standart 
Sapma F p 

Yaş  TTDB 
≤ 24 yaş 48 2,9531 ,68301 

1,275 ,284 25 - 34 yaş 56 3,1696 ,68275 
35 - 44 yaş 46 3,0054 ,55899 
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≥ 45 yaş 50 3,1525 ,74799 

MTKM 

≤ 24 yaş 48 2,2875 ,49492 

1,616 ,187 25 - 34 yaş 56 2,3107 ,72980 
35 - 44 yaş 46 2,5326 ,65525 
≥ 45 yaş 50 2,4720 ,72197 

SBB 

≤ 24 yaş 48 3,6944 ,58548 

2,549 ,057 25 - 34 yaş 56 3,7540 ,50573 
35 - 44 yaş 46 3,5338 ,51460 
≥ 45 yaş 50 3,8289 ,56532 

GTTTÖ 

≤ 24 yaş 48 2,9537 ,36875 

1,491 ,218 25 - 34 yaş 56 3,0463 ,44893 
35 - 44 yaş 46 3,0064 ,39816 
≥ 45 yaş 50 3,1259 ,43720 

G
el

ir 
D

ur
um

u 

TTDB 
≤ 2500 ₺  84 3,1131 ,69193 

,242 ,785 2501 ₺ - 3999 ₺ 46 3,0326 ,61488 
≥ 4000 ₺ 70 3,0589 ,69994 

MTKM 
≤ 2500 ₺  84 2,3333 ,57274 

,962 ,384 2501 ₺ - 3999 ₺ 46 2,3826 ,72305 
≥ 4000 ₺ 70 2,4814 ,72418 

SBB 
≤ 2500 ₺  84 3,7050 ,51092 

1,446 ,238 2501 ₺ - 3999 ₺ 46 3,8164 ,53529 
≥ 4000 ₺ 70 3,6397 ,59684 

GTTTÖ 
≤ 2500 ₺  84 3,0216 ,40491 

,088 ,916 2501 ₺ - 3999 ₺ 46 3,0531 ,36720 
≥ 4000 ₺ 70 3,0386 ,46693 

Eğ
iti

m
 D

ur
um

u 

TTDB 

İlköğretim 37 3,0034 ,65251 

,710 ,586 
Lise 78 3,1410 ,67671 

Önlisans 33 2,9508 ,65546 
Lisans 45 3,0833 ,67788 

Lisansüstü 7 3,2679 ,90551 

MTKM 

İlköğretim 37 2,4297 ,76843 

1,985 ,098 
Lise 78 2,4923 ,62767 

Önlisans 33 2,4182 ,57525 
Lisans 45 2,2689 ,65325 

Lisansüstü 7 1,8714 ,75214 

SBB 

İlköğretim 37 3,7628 ,49425 

,653 ,626 
Lise 78 3,7265 ,50417 

Önlisans 33 3,7071 ,55334 
Lisans 45 3,6765 ,64824 

Lisansüstü 7 3,4127 ,65331 

GTTTÖ 

İlköğretim 37 3,0440 ,45056 

1,222 ,303 
Lise 78 3,0959 ,36895 

Önlisans 33 3,0056 ,42271 
Lisans 45 2,9794 ,42122 

Lisansüstü 7 2,7989 ,65660 

Bu bulgulara göre, H1 hipotezi medeni durum ve geleneksel tedavi yöntemi kullanımı 
demografik değişkenleri dışında red. H1a hipotezi geleneksel tedavi yöntemi kullanımı 
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demografik değişkeni dışında red. H1b hipotezi medeni durum demografik değişkeni dışında 
red. H1c hipotezi hiçbir demografik değişken ile farklılık oluşturmadığı için rettir.  

TARTIŞMA ve SONUÇ 

Halkın geleneksel ve tamamlayıcı tıbba karşı tutumunu belirlemek amacıyla hazırlanana 
çalışmanın sonuçlarına göre, katılımcıların geleneksel tedavi yöntemlerini kullanım oranı 
%47,5 bulunmuştur. Alan yazın incelendiğinde yapılan bazı çalışmalarda geleneksel tedavi 
yöntemi kullanım oranı %48,9 ile %84,7 arasında (Yükselir Alasırt, 2021; Ünal, 2019; 
Kocabaş, Eke & Demir, 2019; Lotfi et al., 2016; Onyiapat, Okoronkwo & Ogbonnaya,2011) 
değişkenlik göstermektedir. Orandaki farklılığın toplumun kültürü, değerleri, inançları, sağlık 
politikaları vs. sebeplerden dolayı değiştiğini söyleyebiliriz.  

Çalışmadaki bir diğer sonuç olan katılımcıların kullandığı tedavi yöntemleri ise, çoğunlukla 
(%37,5) bitkisel tedavi, sonrasında %9,5 ile müzik terapisi, %6 ile hacamat, %3,5 ile 
akupunktur, %2 ile sülük tedavisi ve %1 ile hipnozdur. Çalışmanın bulguları alan yazınla 
benzerlik göstermektedir. Örneğin, Yükselir Alasırt (2021), Günday (2019), Lotfi ve 
meslektaşları (2016) ve Eng (2006) çalışmalarında sıklıkla tercih edilen yöntemin bitkisel 
tedavi yani fitoterapi olduğunu bulmuşlardır.  

Çalışmanın önemli bir sonucu ise sosyo demografik değişkenler ile ölçek ve alt boyutları 
arasındaki farklılıklara ilişkindir. Bulgulara göre, cinsiyet ve kronik hastalık durumu ile ölçek 
ve alt boyutları arasında farklılık bulunmamıştır. Fakat medeni durum ile modern tıbba karşı 
memnuniyetsizlik ve geleneksel ve tamamlayıcı tıp tutum ölçeği arasında anlamlı farklılık 
belirlenmiştir. Geleneksel tedavi yöntemi kullanımı ile tamamlayıcı tıbba düşünsel bakış ile 
geleneksel ve tamamlayıcı tıp tutum ölçeği arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Alan 
yazında ise, Öztürk, Dönbekçi ve Ünal (2020) ve Seyyedrassoli, Ghahramanian ve Rahimlou. 
(2017) yaptıkları çalışmada gelenek ve tamamlayıcı tedaviye yönelik bilgisi olan hastaların 
GETAT’a yönelik tutumlarının olumlu olduğu gözlenmektedir. Ayrıca yaş, gelir durumu, 
eğitim durumu ile tamamlayıcı tıbba düşünsel bakış, modern tıbba karşı memnuniyetsizlik, 
sağlığa bütüncül bakış ve geleneksel ve tamamlayıcı tıp tutum arasında anlamlı farklılık 
bulunmamıştır. Fakat yapılan çalışmalarda düşük eğitim ve gelir düzeyine sahip bireylerin 
GETAT’a yönelik tutumları yüksek bulunmuştur (Özer, Turan & Bakır, 2020; Gökçe 
&Gürdoğan, 2019; Güven vd., 2013; Erci, 2007; Shafiq et al., 2003).  

Sonuç olarak, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarına halkın tutumları iyi düzeydedir, 
fakat katılımcıların yarısından azının geleneksel yöntemleri kullanmaktadır. Buna göre, halka 
daha fazla geleneksel ve tamamlayıcı tıp tanıtılmalı ve bu sonuçlar değiştirilmelidir. Bu 
durum bize tıp alanındaki teknolojik gelişme ve yeniliklere rağmen geleneksel tıbbın daima 
kullanıldığı ve tercih sebebi olduğunu göstermektedir. Sağlık politika yapıcılarının ve 
yöneticilerinin bu durumu göz ardı etmemesi, halka bilinçli yönlendirmeler yapması (afiş, 
reklam vs.) ve yasal düzenlemelerin konularak uygulaması önerilmektedir.  
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ÖZET 
Çalışma, Halkın Şehir Hastaneleri ile İlgili Algısını ölçmek amacıyla yapılmaktadır. 
Çalışmanın evrenini Kocaeli ilinde ikamet etmekte olan bireyler oluşmaktadır. Örneklem 
seçiminde basit rastgele örnekleme yöntemi kullanılmış olup, çalışmaya katılmayı kabul eden 
210 birey katılmıştır. Veri toplama aracı olarak iki kısımdan oluşan anket formu 
kullanılmıştır. Anket formunun ilk kısmında sosyo demografik ait bilgi formu ve ikinci 
kısımda ise halkın şehir hastaneleri ile ilgili algısı ölçeği yer almaktadır. Verilerin analizinde 
tanımlayıcı istatistiksel yöntemler, güvenilirlik analizi, korelasyon analizi ve fark analizleri (t-
testi, Anova testi) kullanılmıştır. Çalışmanın bulgularına göre, katılımcılar şehir hastanesi 
hakkındaki bilgiye çoğunlukla sosyal medyadan öğrenmiştir. Ayrıca katılımcıların şehir 
hastaneleri hakkındaki algısı orta düzeyin üzerinde bulunmuştur. Fark analizi sonuçlarına 
göre, halkın şehir hastanesi algısı ile sosyo – demografik özellikler arasında farklılık 
bulunmamıştır. Pozitif etki ile gelir durumu ve eğitim düzeyi arasında, negatif etki ile sosyal 
medya kullanımı ve eğitim düzeyi arasında, sağlık turizmine ve rekabete etkisi ile gelir 
durumu, medeni durum ve yaş arasında farklılık olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak, 
katılımcıların şehir hastaneleri hakkındaki bilgiye erişmende sağlık bakanlığının düşük olması 
onları yanlış bilgiye ulaşmalarına neden olabilir. Ayrıca, şehir hastanelerinin negatif etki 
oluşturabileceği düşüncesi algılarını ve yaklaşımlarını olumsuz etkileyebilir.  

Anahtar Kelimeler: Şehir Hastaneleri, Kamu Özel Ortaklığı, Sağlık Bakanlığı. 
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ABSTRACT 
The study is carried out to measure the Public's Perception of City Hospitals. The population 
of the study consists of individuals residing in Kocaeli province. Simple random sampling 
method was used in the selection of the sample, and 210 individuals who agreed to participate 
in the study participated in the study. A questionnaire consisting of two parts was used as a 
data collection tool. In the first part of the questionnaire, there is the socio-demographic 
information form, and in the second part, the scale of the perception of the public about city 
hospitals. Descriptive statistical methods, reliability analysis, correlation analysis and 
difference analysis (t-test, Anova test) were used in the analysis of the data. According to the 
findings of the study, the participants learned about the city hospital mostly from social 
media. In addition, the perceptions of the participants about city hospitals were found above 
the medium level. According to the results of the difference analysis, there was no difference 
between the public's perception of the city hospital and the socio-demographic characteristics. 
It has been determined that there is a difference between positive effect and income status and 
education level, negative effect between social media use and education level, and its effect 
on health tourism and competition and income status, marital status and age. As a result, the 
low level of ministry of health in accessing information about city hospitals by the 
participants may cause them to reach false information. In addition, the thought that city 
hospitals can have a negative impact may negatively affect their perceptions and approaches. 

Keywords: City Hospitals, Public Private Partnership, Ministry of Health. 

GİRİŞ 
Sağlık sektörü, sermayeye öncelik vererek ticarileşmekte ve kar elde edilen bir alan haline 
dönüşmektedir (Güzelsarı, 2012). Günümüz şartların değişmesi, teknolojik gelişmelerin 
artması sağlık hizmetlerinden faydalananların beklentilerini yükseltmektedir. Aynı zamanda 
kamu tekelinde olan sağlık hizmetlerinde de değişimlere sebep olmaktadır (Boz, 2013). 
Bundan dolayı kamu, özel sektörle birlikte stratejik iş birlikleri gerçekleştirmektedir (Akbolat 
& Işık, 2012). Yapılan işbirlikleri çerçevesinde finansmanın özel sektör tarafından 
sağlanmasını, risklerin ise özel ve kamu arasında paylaşılmasını amaçlayan Kamu Özel 
Ortaklığı (KÖO) ortaya çıkmıştır (Karahanoğulları, 2011). Kamu özel ortaklığı “bir kamu 
varlığının inşası veya kamu hizmetinin sunulması amacıyla özel sektör ve kamu kuruluşları 
arasında imzalanan ve özel sektörün önemli bir risk ve yönetim sorumluluğu üstlenirken, 
performansa dayalı olarak gelir elde ettiği uzun dönemli bir sözleşme” olarak tanımlamaktadır 
(Dünya Bankası, 2017). Uluslararası Para Fonu (IMF)’na göre, ‘‘geleneksel olarak kamu 
tarafından sağlanan alt yapı varlıklarının ve hizmetlerinin özel sektör tarafından sunulmasıdır” 
(International Monetary Fund, 2006). Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 
tarafından, “kamu ve özel sektör arasında imzalanan, özel sektörün sermaye sağlayarak kamu 
hizmetini fonladığı ve hizmeti tedarik ettiği ve bu ortaklığa ilişkin risklerin paylaşımının 
düzenlendiği uzun dönemli sözleşme” şeklinde tanımlanmaktadır (Organisation for Economic 
Co-operation and Development, 2012). Ülkemizde KÖO alanında çoğunlukla Yap-İşlet–
Devret, Yap-Kirala-Devret, Yap-İşlet ve İşletme Hakkı Devri gibi modeller uygulanmaktadır 
(Aba, 2018). Ülkemizde sağlık alanında uygulanan KÖO yöntemi yap-kirala-devrettir (Uysal, 
2016).  

Yap-Kirala-Devret modeli ülkemiz şehir hastaneleri yapımında kullanılmaktadır. Buna göre, 
kamunun bedelsiz şekilde tahsis ettiği arazinin üzerine özel şirketler grubu hastane inşa 
etmekte ve sözleşmede belirlenen süre boyunca işletmektedir. Buna karşılık devlet özel 
şirketler grubuna kira ödemektedir. Çekirdek hizmetler (temel tıbbi hizmetler) kamu 
tarafından sunulurken, çekirdek hizmet dışındaki hizmetlerin (tıbbi destek hizmetleri ve 
destek hizmetler) sunumu bu şirketler grubuna devredilmektedir (Kayaduvar, 2021). Şehir 
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hastaneleri, 2017 yılı itibariyle hizmete açılmaya başlamış ve 2022 yılı itibariyle 14 şehir 
hastanesi hizmete girmiş ve 5 şehir hastanesi yapım aşamasında bulunmaktadır (T.C. Sağlık 
Bakanlığı).  

Şehir hastanelerinin yeni bir olgu olması münasebetiyle alan yazında yapılan çalışmalar genel 
itibari ile KÖO modelinin uygulanış biçimi, tarihsel ve yasal arka planı, hastane yapısı, 
yönetim biçimi gibi konular üzerinde durulmaktadır. Bu çalışma kapsamında yapımı devam 
eden Kocaeli Şehir Hastanesi hakkında toplumun beklentilerini araştırmak, bireyler arasındaki 
bilgi ve düşünce farklarını incelemek, şehir hastanesinin hizmet sunumuna başlamadan önceki 
tutumlarını ve görüşlerini analiz etmek amaçlanmaktadır. 

YÖNTEM 

Çalışmanın Evreni ve Örneklemi 
Çalışmanın evrenini Kocaeli ilinde ikamet etmekte olan bireyler oluşmaktadır. Örneklem 
seçiminde basit rastgele örnekleme yöntemi kullanılmış olup, çalışmaya katılmayı kabul eden 
210 birey katılmıştır. 

Veri Toplama Aracı 
Çalışmanın verileri iki kısımdan oluşan anket formu ile toplanmıştır. Anket formunun ilk 
kısmında sosyo demografik ait bilgi formu ve ikinci kısımda ise halkın şehir hastaneleri ile 
ilgili algısı ölçeği yer almaktadır. 

Sosyo – Demografik Özellikler 
Bu kısımda, bireylerin cinsiyeti, yaşı, medeni durumu, eğitim durumu, aylık hane halkı gelir 
durumu, kronik hastalık durumu, hastaneye başvuru sıklıkları, sosyal medya kullanım 
düzeyleri, şehir hastaneleri ile bilgilerinin olup olmadığı ve bilgiye nasıl ulaştıkları na ait 
bilgiler sorulmaktadır. 

Halkın Şehir Hastanesi ile İlgili Algısı Ölçeği 
Ölçek Özzeybek Taş (2018) tarafından literatürden yararlanılarak oluşturulmuştur. Ölçekte 23 
ifade bulunmakta olup, Negatif Etki, Pozitif Etki ve Sağlık Turizmine ve Rekabete Etkisi 
olmak üzere üç alt boyut altında toplanmıştır. İfadeler 5’li likert (1 -Kesinlikle Katılmıyorum, 
5 – Kesinlikle Katılıyorum) şeklinde hazırlanmıştır.  

Verilen Analizi 
Çalışmadan elde edilen veriler SPSS paket programı ile analiz edilmiştir. Verilerin analizinde 
tanımlayıcı istatistiksel yöntemler, güvenilirlik analizi, korelasyon analizi ve fark analizleri (t-
testi, Anova testi) kullanılmıştır. Veriler %95 güven aralığında analiz edilmiştir.  

Çalışmanın Modeli ve Hipotezleri 
Şekilde 1’de çalışmanın amacına ilişkin model yer almaktadır.  
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Şekil 1: Çalışmanın Modeli 

Çalışmanın modeline uygun biçimde hipotezler geliştirilmiştir.  

H1: Halkın şehir hastanesi algısı ile sosyo – demografik özellikler arasında farklılıklar vardır. 

H1a: Negatif etki ile sosyo – demografik özellikler arasında farklılıklar vardır. 

H1b: Pozitif etki ile sosyo – demografik özellikler arasında farklılıklar vardır. 

H1c: Sağlık turizmine ve rekabete etkisi ile sosyo – demografik özellikler arasında farklılıklar 
vardır 

BULGULAR 

Katılımcıların sosyo demografik bilgilerinin yer aldığı Tablo 1’i yoğunluk bakımından 
incelediğimizde, katılımcıların %61,9’u kadın, %54,3’ü evli, %47,6’sı 20-29 yaş aralığında, 
%37,1’i lisans eğitimine sahip ve %71,4’ü 2000 ₺ - 3999₺ aralığında gelir düzeyindedir. 
Ayrıca katılımcıların %81,4’ün kronik hastalık durumu olmayıp, bir yıl içerisinde hastaneye 
başvuru sıklıkları 1-4 kez (%69) dir. Katılımcıların %92,9’u sosyal medyayı aktif olarak 
kullanmaktadır ve katılımcıların tamamı şehir hastaneleri hakkında bilgiye sahiptir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halkın Şehir Hastanesi 
Algısı 

- Negatif Etki 
- Pozitif Etki 
- Sağlık Turizmine ve 

Rekabete Etkisi 

Sosyo – Demografik 
Özellikler  H1 
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Tablo 1: Sosyo Demografik Değişkenlerin Özellikleri (n=210) 
Değişkenler Sayı Yüzde Değişkenler Sayı Yüzde 

Cinsiyet Erkek 80 38,1 Gelir 
Durumu 

2000 ₺ - 
3999₺ 150 71,4 

Kadın 130 61,9 ≥ 4000 ₺ 60 28,6 

Yaş 
20-29 yaş 100 47,6 Medeni 

Durum 
Evli 114 54,3 

30-39 yaş 67 31,9 Bekâr 96 45,7 
≥40 yaş 43 20,5 Kronik 

Hastalık 
Durumu 

Var 39 18,6 

Eğitim 
Düzeyi 

İlköğretim 7 3,3 Yok 171 81,4 

Ortaöğretim 9 4,3 Hastaneye 
Başvuru 
Sıklığı 

1-4 kez 145 69,0 

Lise 53 25,2 ≥ 5 kez  65 31,0 

Önlisans 51 24,3 Sosyal 
Medya 

Kullanımı 

Evet 195 92,9 

Lisans 78 37,1 Hayır 15 7,1 

Lisansüstü 12 5,7 210 katılımcının tamamının şehir hastane 
hakkında bilgisi vardır. 

Katılımcılar şehir hastaneleri hakkındaki bilgilere sosyal medyadan (%43,8), kitle iletişim 
araçlarından (%32,4 ) ve Sağlık Bakanlığından (%23,8) ulaşmıştır (Tablo 2).  

Tablo 2: Şehir Hastanesi Hakkındaki Bilgiye Nasıl Ulaşıldığına Ait Bulgular 
Değişkenler Sayı Yüzde 

Sağlık Bakanlığı 50 23,8 
Sosyal Medya 92 43,8 
Kitle İletişim 68 32,4 

Toplam 210 100,0 

Tablo 3’te ölçek ve alt boyutlarına ilişkin güvenilirlik, ortalama ve standart sapma değerleri 
vardır. Buna göre, Şehir Hastaneleri Algısı ölçeğinin güvenilirlik değeri 0,658 olup alt 
boyutlarının güvenilirlik değerleri 0,764-0,807 arasındadır. Ölçeğin ve alt boyutların ortamala 
değerleri ise ortalamanın üzerinde yer almaktadır.  

Tablo 3: Değişkenlere Ait Ortalama ve Güvenilirlik Değerleri 

Değişkenler Ortalama Standart 
Sapma 

Cronbach's 
Alpha 

Negatif Etki 3,37 0,72 ,807 
Pozitif Etki 3,67 0,67 ,764 
Sağlık Turizmine ve Rekabete Etkisi 3,58 0,75 ,771 
Şehir Hastaneleri Algısı 3,51 0,39 ,658 

Ölçeğin tamamı ve alt boyutları arasındaki ilişkinin yer aldığı Tablo 4’e göre, negatif etki ile 
pozitif etki ve sağlık turizmine ve rekabete etkisi arasında negatif ilişki var iken, şehir 
hastaneleri algısı arasında pozitif ilişki bulunmaktadır. Pozitif etki ile sağlık turizmine ve 
rekabete etkisi ve şehir hastaneleri algı arasında; sağlık turizmine ve rekabete etkisi ile şehir 
hastaneleri algı arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki tespit edilmiştir.  
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Tablo 4: Değişkenlere Ait Korelasyon Bulguları 
  1 2 3 4 

Negatif Etki 1       
Pozitif Etki -,322** 1     
Sağlık Turizmine ve Rekabete Etkisi -,288** ,636** 1   
Şehir Hastaneleri Algısı ,595** ,507** ,498** 1 
**. 0,01 düzeyinde anlamlı korelasyon 

Tablo 5’te ölçek ve alt boyutları ile sosyo demografik değişkenler arasındaki t testi 
bulgularına göre; gelir durumu ile Pozitif Etki ve Sağlık Turizmine ve Rekabete Etkisi 
arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır. Bu farklılık, 2000 ₺ - 3999₺ gelir aralığında olan 
bireyler ile ≥ 4000 ₺ gelire sahip bireyler arasından kaynaklanmaktadır. Medeni durum ile 
Sağlık Turizmine ve Rekabete Etkisi arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Buna göre 
bekârların oranları evlilere göre daha yüksektir. Sosyal medya kullanımı ile Negatif Etki 
arasında anlamlı farklılık saptanmıştır. Buna göre, sosyal medya kullanmayanların oranı 
kullananlara göre daha yüksektir. 

Tablo 5: Değişkenler ile Sosyo Demografik Değişkenler Arasındaki t Testi Bulguları 

Değişkenler Sayı Ortalama Std. 
Sapma t p 

C
in

si
ye

t 

Negatif Etki Erkek 80 3,39 0,69 ,275 ,784 Kadın 130 3,36 0,74 

Pozitif Etki Erkek 80 3,70 0,73 ,645 ,519 Kadın 130 3,64 0,64 
Sağlık Turizmine 

ve Rekabete Etkisi 
Erkek 80 3,57 0,86 -,298 ,766 Kadın 130 3,60 0,68 

Şehir Hastaneleri 
Algısı 

Erkek 80 3,52 0,34 ,457 ,648 Kadın 130 3,50 0,42 

G
el

ir 
D

ur
um

u 

Negatif Etki 2000 ₺ - 3999₺ 150 3,34 0,69 -1,006 ,315 ≥ 4000 ₺ 60 3,45 0,79 

Pozitif Etki 2000 ₺ - 3999₺ 150 3,74 0,58 2,341 ,022 ≥ 4000 ₺ 60 3,47 0,83 
Sağlık Turizmine 

ve Rekabete Etkisi 
2000 ₺ - 3999₺ 150 3,68 0,64 2,474 ,015 ≥ 4000 ₺ 60 3,35 0,95 

Şehir Hastaneleri 
Algısı 

2000 ₺ - 3999₺ 150 3,54 0,38 1,719 ,087 ≥ 4000 ₺ 60 3,43 0,40 

M
ed

en
i D

ur
um

 Negatif Etki Evli 114 3,38 0,77 ,177 ,860 Bekar 96 3,36 0,66 

Pozitif Etki Evli 114 3,60 0,72 -1,472 ,143 Bekar 96 3,74 0,60 
Sağlık Turizmine 

ve Rekabete Etkisi 
Evli 114 3,46 0,79 -2,586 ,010 Bekar 96 3,73 0,68 

Şehir Hastaneleri 
Algısı 

Evli 114 3,47 0,39 -1,690 ,092 Bekar 96 3,56 0,39 

K
ro

ni
k 

H
as

ta
lık

 
D

ur
um

u Negatif Etki Var 39 3,50 0,77 1,193 ,234 Yok 171 3,34 0,71 

Pozitif Etki Var 39 3,55 0,67 -1,192 ,234 Yok 171 3,69 0,67 
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Sağlık Turizmine 
ve Rekabete Etkisi 

Var 39 3,48 0,67 -,992 ,322 Yok 171 3,61 0,77 
Şehir Hastaneleri 

Algısı 
Var 39 3,51 0,41 ,012 ,990 Yok 171 3,51 0,39 

H
as

ta
ne

ye
 B

aş
vu

ru
 

Sı
kl
ığ
ı 

Negatif Etki 1-4 kez 145 3,37 0,66 -,151 ,880 ≥ 5 kez  65 3,38 0,84 

Pozitif Etki 1-4 kez 145 3,70 0,68 1,037 ,301 ≥ 5 kez  65 3,59 0,67 
Sağlık Turizmine 

ve Rekabete Etkisi 
1-4 kez 145 3,60 0,75 ,556 ,579 ≥ 5 kez  65 3,54 0,76 

Şehir Hastaneleri 
Algısı 

1-4 kez 145 3,52 0,37 ,630 ,529 ≥ 5 kez  65 3,48 0,43 

So
sy

al
 M

ed
ya

 
K

ul
la

nı
m
ı 

Negatif Etki Evet 195 3,34 0,72 -2,621 ,009 Hayır 15 3,84 0,56 

Pozitif Etki Evet 195 3,68 0,67 1,532 ,127 Hayır 15 3,41 0,67 
Sağlık Turizmine 

ve Rekabete Etkisi 
Evet 195 3,61 0,74 1,707 ,089 Hayır 15 3,27 0,87 

Şehir Hastaneleri 
Algısı 

Evet 195 3,50 0,39 -,771 ,442 Hayır 15 3,58 0,41 

Sosyo demografik değişkenler ile ölçek ve alt boyutları arasında uygulanan tek yönlü varyans 
(ANOVA) analizi sonuçlarına göre (Tablo 6); yaş ile Sağlık Turizmine ve Rekabete Etkisi 
arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Bu farklılık 20-29 yaş ile 30-39 yaş arasındaki 
bireylerden kaynaklanmaktadır. Eğitim durumu ile Negatif Etki (Lise ve Lisans . p=0,16)  ve 
Pozitif Etki ( Lise ve Lisans. p=0,17) arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Bu 
farklılıklar lise ve lisans eğitim düzeyine sahip bireylerden oluşmaktadır.  

 

Tablo 6: Değişkenler ile Sosyo Demografik Değişkenler Arasındaki Anova Testi 
Bulguları 

Değişkenler Sayı Ort. Std. 
Sapma F p Fark 

Yaş 

Negatif Etki 
20-29 yaş 100 3,31 ,70 

,654 ,521 

20-29 yaş 
ile 30-39 

yaş 
arasında 

fark 
vardır. 

P=0,016 

30-39 yaş 67 3,42 ,71 
≥40 yaş 43 3,44 ,79 

Pozitif Etki 
20-29 yaş 100 3,73 ,60 

2,318 ,101 30-39 yaş 67 3,52 ,75 
≥40 yaş 43 3,74 ,69 

Sağlık Turizmine ve 
Rekabete Etkisi 

20-29 yaş 100 3,73 ,67 
4,261 ,015 30-39 yaş 67 3,39 ,83 

≥40 yaş 43 3,57 ,75 

Şehir Hastaneleri 
Algısı 

20-29 yaş 100 3,53 ,40 
1,421 ,244 30-39 yaş 67 3,44 ,32 

≥40 yaş 43 3,56 ,46 

ğ m
 

D
ur

u

Negatif Etki İlköğretim 7 3,04 ,94 3,409 ,006 Lise ve 
Lisans Ortaöğretim 9 3,25 ,63 
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Lise 53 3,13 ,75 fark var. 
p=0,16 Önlisans 51 3,32 ,65 

Lisans 78 3,61 ,65 
Lisansüstü 12 3,43 ,92 

Pozitif Etki 

İlköğretim 7 3,69 ,84 

3,004 ,012 

Lise ve 
Lisans 

fark var. 
p=0,17 

Ortaöğretim 9 3,54 ,71 
Lise 53 3,92 ,56 

Önlisans 51 3,72 ,59 
Lisans 78 3,48 ,72 

Lisansüstü 12 3,58 ,75 

Sağlık Turizmine ve 
Rekabete Etkisi 

İlköğretim 7 3,51 ,60 

1,383 ,232 yok 

Ortaöğretim 9 3,49 ,58 
Lise 53 3,75 ,64 

Önlisans 51 3,62 ,67 
Lisans 78 3,53 ,82 

Lisansüstü 12 3,18 1,16 

Şehir Hastaneleri 
Algısı 

İlköğretim 7 3,34 ,59 

,709 ,617 yok 

Ortaöğretim 9 3,39 ,43 
Lise 53 3,51 ,35 

Önlisans 51 3,50 ,40 
Lisans 78 3,55 ,40 

Lisansüstü 12 3,42 ,28 

Şe
hi

r H
as

ta
ne

le
ri 

H
ak

kı
nd

a 
B

ilg
iy

e 
U

la
şm

a 

Negatif Etki 
Sağlık Bakanlığı 50 3,33 ,67 

2,224 ,111 

yok 

Sosyal Medya 92 3,29 ,73 
Kitle İletişim 68 3,52 ,74 

Pozitif Etki 
Sağlık Bakanlığı 50 3,72 ,53 

,267 ,766 Sosyal Medya 92 3,66 ,69 
Kitle İletişim 68 3,63 ,74 

Sağlık Turizmine ve 
Rekabete Etkisi 

Sağlık Bakanlığı 50 3,65 ,71 
,519 ,596 Sosyal Medya 92 3,53 ,73 

Kitle İletişim 68 3,62 ,81 

Şehir Hastaneleri 
Algısı 

Sağlık Bakanlığı 50 3,52 ,40 
2,021 ,135 Sosyal Medya 92 3,45 ,39 

Kitle İletişim 68 3,58 ,38 

Bulgulara göre, H1 hipotezi; H1a hipotezi (Sosyal medya kullanımı ve Eğitim durumu 
dışında);  H1b hipotezi (Eğitim durumu ve Gelir durumu dışında) ve H1c hipotezi (Yaş, 
Medeni durum ve Gelir durumu dışında) reddedilmiştir.  

TARTIŞMA ve SONUÇ 
Bireylerin şehir hastanesi algısının belirlenmesi amacıyla hazırlanan çalışmanın sonuçlarına 
göre, şehir hastaneleri hakkındaki bilgilere sosyal medyadan, kitle iletişim araçlarından ve 
Sağlık Bakanlığından ulaşmışlardır. Özzeybek Taş (2018) tarafından gerçekleştirilen 
çalışmada da benzer sonuçlar elde edilmiştir. Buna göre, katılımcıların sosyal medyayı aktif 
şekilde kullandığını ve sağlıkla ilgili bilgilere ve haberlere sosyal medyadan takip ettiğini 
söyleyebiliriz.  

Çalışmada gerçekleştirilen t testi analizi bulgularına göre, Gelir durumu ile Pozitif Etki ve 
Sağlık Turizmine ve Rekabete Etkisi arasında; Medeni durum ile Sağlık Turizmine ve 
Rekabete Etkisi arasında; Sosyal medya kullanımı ile Negatif Etki arasında anlamlı farklılık 
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saptanmıştır. Bizim bulgularımızın aksine Özzeybek Taş (2018) ın çalışmasında farklılıklar 
gözlenmemiştir. Buna göre, gelir seviyesi düşük olan bireyler şehir hastanelerinin pozitif bir 
etki oluşturacağını, sağlık turizmi alanında ve hizmet sunumunda özel sektör ile rekabete 
önemli rol oynayacağını düşünmektedir. Sosyal medyadan bilgi edinen ve şehir hastaneleri 
hakkında bilgi seviyesi yüksek olan bireyler olmayanlara göre daha olumsuz yaklaşım 
sergilemektedirler.  

Çalışmamızdaki anova testi sonuçlarına göre, yaş ile Sağlık Turizmine ve Rekabete Etkisi 
arasında; Eğitim durumu ile Negatif Etki ve Pozitif Etki arasında anlamlı farklılık 
bulunmuştur. Özzeybek Taş (2018) ın çalışmasında ise herhangi bir farklılık belirlenmemiştir. 
Buna göre, yaş ortalaması düşük olan bireyler şehir hastanelerinin sağlık turizmi ve hizmet 
sunumunda rekabette önde olacağını düşünmektedir. Eğitim durumuna göre, lise eğitimine 
sahip bireyler lisanslara oranla şehir hastanelerinin düşük düzeyde negatif etki oluşturacağını 
fakat pozitif etkisinin yüksek olacağını algılamaktadır. 

Sonuç olarak, bireyler şehir hastanelerine yönelik olumlu ve olumsuz algılara sahiptir. Bu 
algılar demografik özelliklere göre değişiklik gösterse de beklentileri bulunmaktadır. Bu 
durum toplum tarafında zaman zaman sağlık alanında uygulamaya konulan programlar 
eleştirilse de, getirilen her düzenlemenin baştan aşağı yenilenmeye çalışılan bir sistem için 
yapıldığı ortadadır. Şehir hastaneleri uygulamalarının başarılı ya da başarısız olduğuna dair 
değerlendirme yapabilmek için proje tüm yönleriyle ele alınmalıdır. Atılacak her adım, 
sunulacak her hizmet ülkenin bir ucundan diğer bir ucuna herkesi ilgilendirmektedir. Bunun 
için kapsamlı biçimde şehir hastaneleri hakkındaki bilgilendirmelerin halkın tamamına 
yapılması, değerlendirilmesi ve sonuçlarının gözlenmesi yerinde olacaktır.  

 

 

 

 

KAYNAKÇA 
Aba, G. (2018). Sağlık Politikası ve Planlaması. 1. Baskı. Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık.  

Akbolat, M., & Işık, O. (2012). Hastanelerde Rekabet Stratejileri ve Performans/Competitive 
Strategies and Performance in Hospitals. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Dergisi, 16(1), 401-424. 

Boz, S. S. (2013). Kamu özel işbirliği (PPP) modeli. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Dergisi, 4(2), 277-332. 

Dünya Bankası (World Bank, 2017). Public-Private Partnerships Reference Guide 3.0. 
https://ppp.worldbank.org/public-private-
partnership/sites/ppp.worldbank.org/files/documents/PPP%20Reference%20Guide%2
0Version%203.pdf, (Erişim Tarihi: 05.10.2022). 

Güzelsarı, S. (2012). Sağlık sisteminde yeniden yapılanma ve kamu-özel ortaklıkları. Amme 
İdaresi Dergisi, 45(3), 29-57. 

International Monetary Fund. (2006). Public Private Partnerships, Government Guarantees 
and Fiscal Risk. Washington: International Monetary Fund Publication Services.  

Karahanoğulları, O. (2011). Kamu Hizmetleri Piyasa İlişkisinde Dördüncü Tip: Eksik İmtiyaz 
(Kamu-Özel Ortaklığı). Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 66(3), 177-215. 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES-III

September 23-25, 2022 776 Ankara Turkey



Kayaduvar, M. (2021). Şehir Hastanelerinde Sağlık Emek Sürecinin Dönüşümü. 
Yayımlanmamış Doktora Tezi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi, 
İzmir.  

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2012). Recommendation of the 
Council on Principles for Public Governance of Public-Private Partnerships. 
https://legalinstruments.oecd.org/public/doc/275/275.en.pdf, (Erişim Tarihi: 
05.10.2022). 

Özzeybek Taş, M. (2018). Vatandaşların ve Sağlık Çalışanlarının Şehir Hastaneleri ile İlgili 
Görüşlerinin Belirlenmesi: Ankara İli Örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Atılım Üniversitesi, Ankara.  

T.C. Sağlık Bakanlığı, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Şehir Hastaneleri Koordinasyon 
Dairesi Başkanlığı, Erişim Adresi: https://khgmsehirhastaneleridb.saglik.gov.tr/ Erişim 
Tarihi: 06.10.2022  

Uysal, Y. (2019). Kamu-Özel İşbirliği (Yap-Kirala-Devret) Modeli ve Şehir Hastanelerinin 
Sağlık Hizmetlerindeki Değişim ve Dönüşüm Üzerine Etkileri. Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 14(3), 877-898. 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES-III

September 23-25, 2022 777 Ankara Turkey



  

 FARKLI KALINLIKLARDAKİ SELVİ AĞAÇLARININ RADYASYON SOĞURMA 
ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ  

DETERMINATION of RADIATION ABSORPTION of CYPRESS TREES for 
DIFFERENT THICKNESSES 

 

Medeni BAHŞİ 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, 

Kahramanmaraş, Türkiye. 

ORCID NO: 0000-0002-1158-2267 

 

Doç. Dr. Yusuf KAVUN 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, 

Kahramanmaraş, Türkiye. 

ORCID NO: 0000-0001-9635-4388 

 

ÖZET 

Radyasyon günümüzde birçok farklı alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Radyasyonun 
bu kadar etkin kullanılması insan sağlığı ve canlı çevreye etkin şekilde zarar vermektedir.  Bu 
zararlı etkileri en aza indirmenin ve engelleyerek radyasyondan korunmanın en etkili yolu ise 
zırhlamadır. Bu çalışmada farklı kalınlıklardaki (1, 2 ve 3 cm) selvi ağaçlarının radyasyon 
geçirgenlik özellikleri 137Cs nokta radyasyon kaynağı vasıtasıyla 662 keV enerjisinde 
incelenmiştir. Bu ölçümler NaI (Tl) dedektörü ile gerçekleştirilmiştir. Burada selvi ağaçlarının 
lineer soğurma katsayısı değerleri deneysel olarak belirlenmiştir. Bu değerler vasıtasıyla yarı 
geçirgenlik değeri ve onda bir geçirgenlik değerleri hesaplanmıştır. Tüm bu ölçüm ve 
hesaplamalara göre kalınlık artışı ile selvi ağaçlarının radyasyon soğurma etkinliklerinin 
arttığı gözlemlenmiştir. 

 Anahtar kelimeler: selvi, radyasyon, 137Cs. 

ABSTRACT 

Today, radiation is widely used in many different fields. Such effective use of radiation 
effectively damages human health and the living environment. The most effective way of 
minimizing and preventing these harmful effects from radiation is shielding. In this study, 
radiation permeability properties of cypress trees of different thicknesses (1, 2 and 3 cm) were 
investigated at an energy of 662 keV by means of a 137Cs point radiation source. These 
measurements were made with the NaI (Tl) detector. Here, linear attenuation coefficient 
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values of cypress trees were determined experimentally. By means of these values, half value 
layer and tenth value layer values were calculated. According to all these measurements and 
calculations, it was observed that the radiation absorption efficiency of the cypress trees 
increased with the increase in thickness. 

Keywords: cypress, radiation, 137Cs 

INTRODUCTION 

Today, the development of technology shows a development beyond the estimations. This 
change in many areas makes its impact felt in every area of our lives. Especially in parallel 
with the development of industry 4.0 technology, it offers a lot of contribution to the needs of 
the wood industry. Analyzes made on wooden products that make human life easier, and one 
of the researches is about the permeability of radiation from wooden products (Knoll and 
Kraner, 1981). 

People are naturally exposed to continuous radiation while living their daily lives. The 
radiation it is exposed to shows its effect from the sun, water, soil and various soil products, 
as well as the development of technology. Radiation has an ionizing or non-ionizing effect in 
interaction with the substance (James E. Martin and Tanır G, 2013). 

Various searches have been continuous against the shocking extent of the damage caused by 
the effect of radiation on the human body. As a result of these studies, it was tried to minimize 
the damage of radiation by shielding. Various materials have been tried for shielding from 
radiation. One of these materials is wood material (Krane and Lynch, 1989). The benefit of 
being shielding with wooden materials while being in radiation environments is invaluable. 
Due to the wide variety in wood technology, the material to be preferred for shielding should 
be the material that limits the radiation permeability the most. As a result of various scientific 
researches, it creates a good radiation shield with the wood material used in increasing 
intensity (Knoll and Kraner, 1981). 

In the light of these studies, it is important to use wood as a protective material in the nuclear 
field, as it is inexpensive and the availability is not high. Since radiation has an ionizing or 
non-ionizing effect in interaction with the substance, its effect differs. For this reason, if 
armoring is to be done with wood, it would be beneficial to use suitable additives to make the 
wood composite. It is important to use wood composite materials suitable for the type of 
radiation to be protected (Krane and Lynch, 1989). 

In this study, radiation permeability properties of cypress trees of different thicknesses (1, 2 
and 3 cm) were investigated at an energy of 662 keV by means of a 137Cs point radiation 
source. These measurements were made with the NaI (Tl) detector (Knoll and Kraner, 1981). 
Here, linear attenuation coefficient values of cypress trees were determined experimentally. 
By means of these values, half value layer, tenth value layer and mean free path values were 
calculated. According to all these measurements and calculations, it was observed that the 
radiation absorption efficiency of the cypress trees increased with the increase in thickness. 
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MATHERIAL and METHOD  
The absorption of radiation as it passes through matter is determined by Lambert-Beer’s law. 

Here, the experimental setup used to determine the absorption is shown in figure 1. The linear 

attenuation coefficient (LAC) has been given in Eq. (1) (Kavun et al., 2021); 

                                                 μ = ln / (−x) (cm−1)                                                        (1)  

x is the thickness of material and μ is absorption coefficient. I is the gamma count number 

that is reached to the detector and I0 is the number of gamma that reaches the detector without 

interacting with the material (Agar, 2018). Half Value Layer (HVL), refers to the thickness of 

the material required to pass half of the incident radiation. Tenth Value Layer (TVL), on the 

other hand, refers to the material thickness required to pass one-tenth of the incident radiation. 

These are given in equations 2-3(Kavun et al., 2021). 

                                     Half Value Layer (HVL) =         (cm)                                        (2)                             

                                      Tenth Value Layer (TVL) =       (cm)                                       (3) 

137Cs point radiation source have been used to obtain 662 keV gamma radiation that have 1 

mCi activity (Kavun et al., 2022). To detect of gamma, ORTEC® 905-4, NaI(Tl) detector 

system have been used as seen in Figure 1(H. Eskalen et al., 2020).  

 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES-III

September 23-25, 2022 780 Ankara Turkey



  

Figure 1. Experimental Schema of radiation shielding measurements  (H. Eskalen et al., 

2020)(H. Eskalen et al., 2020)(H. Eskalen et al., 2020)(H. Eskalen et al., 2020)(H. Eskalen et 

al., 2020) 

RESULTS 

The linear absorption coefficient obtained as a result of the measurements is shown in figure 
2. Accordingly, the μ values obtained at 1 cm is 0.06 cm-1, 0.2997 cm-1 at 2 cm and 0.5999 
cm-1 at 3 cm. 

 

 

Figure 2. Lineat Attenuation Coefficient (LAC) values of cypress 

 

The Half Value Layer (HVL) obtained as a result of the measurements is shown in figure 3. 
Accordingly, the HVL values obtained at 1 cm is 11.549 cm, 2.313 cm at 2 cm and 1.156 cm 
at 3 cm. 
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Figure 3. Half Value Layer of cypress 

 

The Tenth Value Layer (TVL) obtained as a result of the measurements is shown in figure 4. 
Accordingly, the HVL values obtained at 1 cm is 38.365 cm, 7.683 cm at 2 cm and 3.839 cm 
at 3 cm. The obtained results have been given in table 1. 

 

 

Figure 4. Tenth Value Layer of cypress 
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Table 1. The obtained results 

Cypress LAC(cm-1) HVL(cm) TVL(cm) 

137 Cs 662 keV     

1 0,0600 11,549 38,365 

2 0,2997 2,313 7,683 

3 0,5999 1,156 3,839 

 

CONCLUSION 

In this study, radiation permeability properties of cypress trees of different thicknesses (1, 2 
and 3 cm) were investigated by means of a 137Cs point radiation source at an energy of 662 
keV. These measurements were made with the NaI (Tl) detector. Here, linear absorption 
coefficient values of cypress trees were determined experimentally. By means of these values, 
semi-permeability and one-tenth permeability values were calculated. According to all these 
measurements and calculations, it was observed that the radiation absorption efficiency of the 
cypress trees increased with the increase in thickness. 
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ÖZET 

Dünyada her yıl doğan 30 milyon yenidoğan bebek hastanede yatarak bir yenidoğan yoğun 
bakım ünitesinde bakım ve tedaviye almaya ihtiyaç duymaktadır. Bu bebeklerin 15 milyonu 
kanguru bakımı ve emzirme gibi uygun maliyetli kanıta dayalı uygulamaların faydalı olduğu 
prematüre, düşük doğum ağırlıklı ve hasta yenidoğanlardır.  

Anne sütü tüm bebekler olduğu gibi prematüre ve hasta yenidoğanların da sağlıklı büyüme ve 
gelişebilmeleri için en ideal besindir. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bakım ve tedavi 
gören bebekler büyüme geriliği, enfeksiyonlar, gelişimsel sorunlar ve hayatta kalamama 
açısından risk altındadırlar. Bu nedenle mortalite ve morbidite oranları azaltmak için emzirme 
ve anne sütü çok önemlidir. Bununla birlikte anne sütünün bebeğe en sağlıklı verilme yolu ise 
emzirmedir. Ancak yoğun bakım ünitesinin stresli ortamı, anne bebek ayrılığı, yenidoğan 
bebeğin klinik durumu, sağlık personeli sayısı, bilgi ve becerilerindeki yetersizlik emzirmenin 
önünde engel oluşturmaktadır. Bu nedenle prematüre, zayıf ve hasta bebeklerin anne sütü ile 
beslenmesi olumsuz etkilenmektedir. 

Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin anne sütü ile beslenmenin sağlanmasında daha fazla 
çaba göstermeleri gerekmektedir. Bu nedenle, DSÖ ve UNICEF prematüre, düşük kilolu ve 
hasta yenidoğanlar için emzirmenin sürdürülmesi, korunması ve teşvik edilmesi için bir 
rehber yayınlamışlardır.  Bu rehber başarılı emzirmede 10 adım ilkeleri doğrultusunda 
hazırlanmıştır. Aynı ilkeler yenidoğan bakım üniteleri içinde geçerlidir. Türkiye’de de Bebek 
Dostu Yenidoğan Yoğun Bakım Girişimi yürütülmektedir.  

Kanıta dayalı uygulamalar rehberliğinde bakım veren Bebek Dostu Yenidoğan Yoğun Bakım 
Üniteleri ile anne ve bebek sağlığının ve refahının küresel açıdan iyileştirilebilceği tahmin 
edilmektedir. Bu nedenle Bebek Dostu Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinin sayısının 
arttırılması önerilmektedir. 

Anahtar kelimeler: Anne sütü, Bebek Dostu Hastane, Emzirme, Yenidoğan Yoğun Bakım 
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ABSTRACT 

30 million newborn infants born every year in the world need hospitalization and treatment in 
a neonatal intensive care unit. 15 million of these infants are premature, low-birth-weight, and 
sick newborns who benefit from cost-effective evidence-based practices such as kangaroo 
care and breastfeeding. 

Breast milk is the most ideal food for the healthy growth and development of premature and 
sick newborns as well as all infants. Infants receiving care and treatment in the neonatal 
intensive care unit are at risk for growth retardation, infections, developmental problems, and 
survival. Therefore, breastfeeding and breast milk are very important to reduce mortality and 
morbidity rates. In addition, the healthiest way to give breast milk to the baby is 
breastfeeding. However, the stressful environment of the intensive care unit, mother-infant 
separation, the clinical condition of the newborn, the number of health personnel, and the 
inadequacy of their knowledge and skills create obstacles to breastfeeding. For this reason, 
breastfeeding premature, weak, and sick infants is adversely affected. 

Neonatal intensive care units need to make more efforts to ensure breastfeeding. Therefore, 
WHO and UNICEF have published guidelines for maintaining, protecting, and promoting 
breastfeeding for premature, underweight, and sick newborns. This guide has been prepared 
in line with the principles of 10 steps to successful breastfeeding. The same principles apply 
in neonatal care units. In Turkey, the Baby-Friendly Neonatal Intensive Care Initiative is 
carried out. 

It is estimated that maternal and infant health and well-being can be improved globally with 
Baby-Friendly Neonatal Intensive Care Units, which provide care under the guidance of 
evidence-based practices. For this reason, it is recommended to increase the number of Baby-
Friendly Neonatal Intensive Care Units. 

Keywords: Breast milk, Baby Friendly Hospital, Breastfeeding, Neonatal Intensive Care 

GİRİŞ 

Dünya sağlık örgütü (DSÖ) her yıl dünyada doğan 30 milyon yenidoğan bebeğin hastanede 
yatarak tedavi almaya gereksinimini olduğunu ve bu bebeklerin 15 milyonunun kanguru 
bakımı ve emzirme gibi uygun maliyetli kanıta dayalı uygulamaların faydalı olduğu 
prematüre, düşük doğum ağırlıklı ve hasta yenidoğanlar olduğunu belirtmektedir. Hasta ve 
prematüre bebekler büyüme geriliği, enfeksiyonlar, gelişimsel sorunlar ve hayatta kalamama 
açısından risk altındadırlar. Bu bebeklerde mortalite ve morbidite oranları azaltmak için 
emzirme ve anne sütü çok önemli olduğu bildirlmiştir (WHO & UNICEF, 2020). 

Anne sütünün yenidoğanlar, özellikle de prematüre ve yüksek riskli yenidoğanlar için pek çok 
faydası bulunmaktadır (Coughlin, 2014). Anne sütünün birçok sistemin büyüme ve 
gelişmesinde rol oynayan büyüme faktörlerini içermesi, içinde beyin gelişimi için gerekli olan 
esansiyel yağ asitleri ve A vitamini bulunması, nazokomiyal enfeksiyonlara, sepsis, 
nekrotizan enterokolit ve retinopatiye karşı korunmak için enzimatik, bağışıklık düzenleyici, 
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anti-enfektif ve anti-enflamatuar özelliklerinin olması yenidoğan yoğun bakım ünitesinde 
(YYBÜ) yatan prematüre ve hasta bebekler için özellikle önemlidir (Türkyılmaz, 2016; 
Parker, 2021). Yapılan çalışmalarda, anne sütü ile beslenen prematüre bebeklerde 
gastrointestinal gelişimin arttığı ve prematürelik ile ilişkili durumların (enterokolit, sepsis, 
premetüre retinopatisi, bronkopulmoner displazi vb.) gelişme riskinin azaldığı belirtilmektedir 
(Harding et al., 2017; Türk Neonatoloji Derneği, 2018). Bununla birlikte anne sütünün içeriği 
bebeğin gereksinimleri doğrultusunda değişiklik göstermekte ve bebeğe en uygun süt 
salgılanmaktadır (Bal Yılmaz & Bolışık, 2013). Ayrıca anne sütü ile beslenen bebeklerin, 
formüle süt ile beslenen bebeklere göre yeniden hastaneye yatma riskinin daha az olduğu ve 
daha iyi nöro-gelişimsel sonuçlar gösterdiği bildirilmiştir (Lechner & Vohr, 2017). Tabi ki bu 
yararların hepsi doz bağımlıdır, yani bebek yenidoğan yoğun bakımda ne kadar çok anne sütü 
alırsa olumlu etkiler o kadar belirgindir (Harding et al., 2017).  

Prematüre bebeklerde plesental yolla yeterli besin geçiş sağlanamadığı için sınırlı depolara 
sahip olmaları (Türkyılmaz, 2016) ve sindirim sistemlerinin de immatür olması nedeniyle 
ideal beslenmenin sağlanması ve sürdürülmesi çok önemlidir (Anderson, 2014; Montrowl, 
2014). Ayrıca diğer yüksek riskli yenidoğanların da hastalık ilişkili artan metabolik 
gereksinim ve fizyolojik instabilite durumlarından dolayı özel gereksinimleri vardır 
(Türkyılmaz, 2016).  

YYBÜ’DE EMZİRME İLE İLGİLİ SORUNLAR 

YYBÜ’de bebeği yatan anneler hastane de kalma sürecinde emzirmeye ya da sütlerini 
sağmaya teşvik edilmelidir . Ancak yoğun bakım ünitesinin stresli ortamı, anne bebek ayrılığı, 
yenidoğan bebeğin klinik durumu, sağlık personeli sayısı, bilgi ve becerilerindeki yetersizlik 
emzirmenin önünde engel oluşturmaktadır (Benoit & Semenic, 2014; Meier et al., 2017; 
Gianni et al., 2018). Bu nedenle prematüre, zayıf ve hasta bebeklerin anne sütü ile beslenmesi 
olumsuz etkilenmektedir. Çin’de Yang ve Lu (2020) yaptıkları çalışmada prematüre 
bebeklerin beslenmesinde anne sütü kullanım oranlarının artmasına rağmen hastanelerde 
yapılan uygulamalar konusunda tutarsızlıkların olduğunu saptamıştır. Danimarka’da yapılan 
bir başka çalışma YYBÜ’de emzirmenin desteklendiği ancak birimlerin bu konuda yetersiz 
olduğu, anne bebek ayrılığını önleyen uygulamaların sınırlı olduğu belirtilmektedir (Maastrup 
ve ark. 2012). Türkiye’de yapılan çalışmalarda YYBÜ’de yaşamlarının birinci günü ve 
haftasında anne sütü ile beslenen ve kolostrum alan bebeklerin sayısının düşük olduğu 
(Merter ve Altay, 2020), YYBÜ’ye yatışla birlikte tek başına anne sütü alım oranlarının 
düştüğü (Altuntaş, 2020), bildirilmiştir. 

Annelerin yüksek stres düzeyi ve anne-bebek ayrılığı YYBÜ’nde bakım ve tedavi alan 
bebeklerin anne sütü alımında engel oluşturmaktadır. Bebeklerinin yoğun bakımda tedavi 
görmesi ebeveynleri olumsuz etkilemektedir. Dönmez ve Bükülmez (2015) çalışmalarında 
postpartum depresyon tanısı olan annelerin bebeklerini emzirme sürelerinin kısa olduğunu 
saptamışlardır. Benzer olarak Zubaran ve Foresti (2013) yaptıkları çalışmada doğum sonu 
depresyonda olan annelerin emzirme konusunda kendilerine daha az güven duyduklarını 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES-III

September 23-25, 2022 786 Ankara Turkey



  

belirlemişlerdir. Bununla birlikte Altuntaş (2020) çalışmasında bebeklerin YYBÜ’ne yatışı 
nedeniyle annelerin süt salınımının etkilendiğini bildirmiştir. 

YYBÜ’nde anne sütü ile beslenmedeki bir diğer engel de sağlık personelinin iş yükü ve 
yetersiz bilgisi nedeniyle uygulamalarındaki farklılıklardır (Meier et al., 2017). Oza-Frank ve 
ark.nın (2014) çalışmasında doğru bir şekilde yapılan emzirme danışmanlığının anne sütü 
alım ve emzirme oranlarını arttırdığını saptamıştır. Vizzari ve arklarının (2020) İtalya’da 
yaptıkları çalışma sonuçlarına göre bebek dostu YYBÜ uygulamasının önemli unsurlarından 
olan aile merkezli bakım, sütün sağılması, emzirmeye geçiş ve kanguru bakımı 
uygulamalarında sağlık personelinin yetersiz olduğu, bu durumun sağlık personelinin iş yükü 
ve sayısal yetersizliğinden kaynaklanabileceği belirtilmiştir. 

YYBÜ’de emzirme sorunlarına yönelik öneriler 

YYBÜ’de emzirme sorunlarına çözüm üretmek amacıyla DSÖ 2018 yılında Bebek Dostu 
Hastane uygulama rehberini güncellemiş ve rehberin kapsamını prematüre ve hasta bebekleri 
içerecek şekilde genişletmiştir. 2020 yılında DSÖ ve UNICEF prematüre, düşük kilolu ve 
hasta yenidoğanlar için emzirmenin sürdürülmesi, korunması ve teşvik edilmesi için bir 
rehber yayınlamışlardır.  Bu rehber başarılı emzirmede 10 adım ilkeleri doğrultusunda 
hazırlanmıştır. Aynı ilkeler yenidoğan bakım üniteleri içinde geçerlidir. Bu önerilere ek 
olarak emzirmeye yönelik öneriler Tablo 1’de verilmiştir (WHO & UNICEF, 2020). 

Tablo 1. DSÖ ve UNİCEF’in YYBÜ için emzirmeye yönelik önerileri 

ÖNERİLER 

1. Mümkün olduğunca ten-tene temasın sağlanması, 

2. Anne-bebek ayrılığının önlenmesi için uygun ortamların oluşturulması, ebeveynlerin 
yoğun bakım ünitesine sınırsız erişiminin sağlanması 

3. Aile merkezli bakımın verilmesi 

4. Anne sütü ile beslenmeyi sağlamak ve sürdürmek için hijyenik koşullarda anne 
sütünün sağılması, saklanması ve annenin desteklenmesi 

5. YYBÜ’nde yatan bebeklerde uygun beslenme yöntemleri (besleme tüpü, kaplar, 
kaşıklar vb.) kullanılması, biberon ve emzik kullanımı prematüre bebeklerde 
emzirmeyi olumsuz etkilediği için tercih edilmemesi  

6. Annenin sütünün olmadığı durumları donör anne sütünün önerilmesi  

7. Orofarengeal kolostrum uygulaması,  

8. Prematüre ve hasta yenidoğanlar anne memesinden beslenemeseler bile anne sütünü 
almalarının sağlanması, sonrasında da emzirilmeleri için desteklenilmesi  

9. Kapsamlı bir taburculuk planının yapılması ve emzirmenin sürdürülmesi için 
taburculuk sonrasında da emzirmenin takibi sağlanması 

10. YYBÜ’nde emzirme uygulamalarının iyileştirilmesi için politika ve araçların 
geliştirilmesi  

11. Yüksek riskli gebelerde prenatal dönemde verilen eğitimlerin emzirmeyi kapsaması. 
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Bebek dostu YYBÜ uygulamalarında özellikle aile merkezli bakım ortamında 
bireyselleştirilmiş emzirme desteği çok önemlidir (de Armas et al., 2021; Nyqvist et al., 2012; 
Nyqvist et al., 2013). Prematüre, küçük ve hasta yenidoğanlarda emzirmeyi sağlamak ve 
sürdürmek için Başarılı Emzirmede 10 Adımın dünya çapında standart bir şekilde 
uygulanması anne ve yenidoğan sağlığının korunması ve geliştirilmesinde altın kuraldır 
(WHO & UNICEF, 2020). 

Türkiye’de Bebek Dostu Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi girişimi 2012 yılında başlamış 
olup Haziran 2022 tarihi itibariyle 87 sağlık tesisinde 91 yoğun bakım ünitesi Bebek Dostu 
YYBÜ ünvanı almıştır (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2022). Sağlık Bakanlığı’nın Bebek Dostu 
Yenidoğan Yoğun Bakım Üniteleri için başarılı emzirmedeki önerileri Tablo 2’de 
gösterilmiştir (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2021). 

Tablo 2. T.C. Sağlık Bakanlığı’nın Bebek Dostu Yenidoğan Yoğun Bakımlar İçin 
Başarılı Emzirmede Önerileri* 

UYGULAMALAR 

1) Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde çalışan tüm sağlık personeli anne sütü ve emzirme 
danışmanlık eğitimini almış ve bu danışmanlığı verebilme becerisinde olmalıdır. Eğitim, 
düşük doğum ağırlığı ya/ya da riskli bebekleri içermelidir.  

2) Yenidoğan Yoğun Bakımlarda yatan bebekler için eğer emzirilemiyorsa, doğumu takiben 
ilk 6 saat içinde annenin memelerinin sağılması ve takiben her 2-3 saatte bir tekrar edilerek 
süt üretimi için memelere gerekli uyarı sağlanmalıdır.  

3) Tıbben gerekli olmadıkça (annenin olmaması ya/ya da anne sütünün kontrendike olduğu 
durumlar) yoğun bakımda tedavi gören bebeklere kendi annesinin sütü verilmelidir. Anne 
memesini alamayacak bebeklerde besleme kap, enjektör veya nazogastirik sonda ile 
yapılmalıdır. Anne memesini alabilecek duruma gelen bebekler hemen emzirilmeye 
başlanmalıdır. Anne sütünün yetersiz olduğu durumlarda emzirme destekleyicileri ile 
relaktasyon sağlanmalıdır.  

4) Serviste anne bebek birlikteliği için uygun koşullar sağlanmalıdır (anne oteli, uyum 
odaları vb).  

5) Anne bebek olabildiğince ten-tene temas etmeli, kanguru bakımına önem verilmeli, teknik 
aracılar ve ayrıntılar azaltılmalıdır. 

* Bu öneriler “Başarılı Emzirmenin 10 Adımı” na ek olarak yeni doğan yoğun bakım 
ünitelerinde sağlanmalıdır 
 

YYBÜ’nde yatan bebeklerin anne sütü ile beslenmenin ve taburculuk sonrasında da 
emzirmenin devamının sağlanması önemlidir. Çünkü anne sütü bebekler en uygun besindir. 
Prematüre, düşük doğum ağırlıklı ve hasta yenidoğanlara bakım ve tedavi veren YYBÜ’nde 
bebek dostu yenidoğan yoğun bakımda başarılı emzirme önerilerinin uygulanması emzirme 
oranlarını önemli ölçüde artırabilir. Kanıta dayalı uygulamalar rehberliğinde bakım veren 
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Bebek Dostu Yenidoğan Yoğun Bakım Üniteleri anne ve bebeklerin sağlığını ve refahını 
küresel açıdan oldukça iyileştirebileceği düşünülmektedir. 
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ÖZET 

Organ bağışı, bireyin organının kendi rızasıyla ihtiyacı olan başka bir bireye nakledilmesine izin 
vermesidir. Türkiye Organ Vakfı’nın 2021 verilerine göre ülkemizde 22.660 birey nakil listesinde 
organ beklemektedir ve gerçekleşen toplam nakil sayısı 7.762’dir. Ülkemizde bağış oranının az 
olması; bağışın bireylerin dini inançlarına göre uygun olmadığını düşünmeleri, vücut 
bütünlüğünün bozulması düşüncesi, bağış konusunda yetersiz bilgi’ gibi bazı sebeplere 
dayanmaktadır. Bu sebeplerin belirlenmesi ve toplumun bilgilendirilmesi insanların bağışa bakış 
açısını büyük ölçüde değiştirecektir. Bu çalışmada doktor adaylarının organlarını bağışlamak 
konusundaki bilgi ve görüşlerini saptamak amaçlanmıştır. Bu doğrultuda 18 sorudan oluşan bir 
anket formu hazırlanmış ve öğrencilerden soruları gönüllülük esasına dayanarak cevaplaması 
istenmiştir. Dönem 1’den 80 (54 kadın, 26 erkek), dönem 2’den 109 (58 kadın, 51 erkek) olmak 
üzere 189 öğrenci çalışmaya katılmıştır. ‘Organ bağışı gerekliliğine inanıyor musunuz?’ sorusuna 
180 öğrencinin ‘evet’ cevabını vermesine rağmen ‘Organ bağışında bulunmak ister misiniz?’ 
sorusuna sadece 130 (Dönem 1’den 57, dönem 2’den 73) öğrenci ‘evet’ cevabını vermiştir. Aynı 
soruya verilen cevaplar cinsiyete göre değerlendirildiğinde 51 erkek, 79 kadın öğrenci ‘evet’ 
cevabını vermiştir (p=0.632). Sonuç olarak organ bağışına olan tutumun olumlu yönde 
değiştirilebilmesi için öncelikle günümüzün doktor adaylarının bilinçlendirilip onların da 
destekleyeceği programlar ile topluma ulaşılmalı ve bağışın halk arasında yaygınlaştırılması 
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sağlanmalıdır. Bunun için bağışa karşı olumsuz tutumun sebepleri detaylıca açığa kavuşturulup 
bu yönde daha ileri çalışmalar yapılması düşüncesindeyiz. 

Anahtar Kelimeler: Organ bağışı, Organ nakli, Tıp fakültesi öğrencileri. 

 

ABSTRACT 

Organ donation is the permission of one’s organ voluntarily to be transplanted to someone who is 
in need. According to the 2021 data of The Turkish Organ Foundation, 22.660 people have been 
waiting for organs on the transplantation list in Turkiye and the total number of transplants 
performed is 7.762. The low donation rate in our country is based on some reasons such as the 
belief that donation is not suitable for individuals’ religious beliefs, the thought of deterioration 
of bodily integrity, and insufficient information about donation. Identifying these reasons and 
informing society will change people's points of view on donations considerably. In this study, it 
is aimed to determine the knowledge and opinions of prospective doctors about donating their 
organs. In this direction, a questionnaire consisting of 18 questions was prepared and the students 
were asked to answer the questions voluntarily. A total of 189 students, 80 from term 1 (54 
females, 26 males) and 109 (58 females, 51 males) from term 2, participated in the study. 
Although 180 students answered “yes” to the question “Do you believe in the necessity of organ 
donation?”, only 130 students (57 from Term 1, 73 from Term 2) answered “yes” to the question 
“Would you like to donate organs?”. When the answers given to the same question were 
evaluated according to gender, 51 male and 79 female students answered: "yes" (p=0.632). As a 
result, to change the attitude towards organ donation in a positive way, firstly, the awareness of 
today's doctor candidates should be raised, the society should be reached through programs that 
they will also support, and donation should be made widespread among the public. For this 
reason, we think that the reasons for the negative attitude towards donation should be clarified in 
detail and further studies should be carried out in this direction. 
 
Keywords: Organ donation, Organ transplantation, Medical faculty students. 
 

1. GİRİŞ 

Organ bağışı, bir kişinin tıbben yaşamı sona erdiğinde organ veya organlarının ihtiyacı olan 
başka bir bireye nakledilmesine izin vermesi ve bunu belgelendirmesidir. Türkiye’de başarıyla 
gerçekleştirilen ilk organ nakli Prof. Dr. Mehmet Haberal ve onun ekibi tarafından 1975’te 
gerçekleştirilmiştir (Haberal, Bilgin ve Arslan, 1998). Ülkemizde gerçekleşen organ bağışı ve 
nakli 3 Haziran 1979 tarihli ve 2238 sayılı "Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve 
Nakli Hakkındaki " kanuna uygun olarak yapılmaktadır (Yücetin, Keçecioğlu ve Ersoy, 2003). 
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Bu kanunun 5.maddesine göre on sekiz yaşını doldurmamış ve mümeyyiz olmayan bireylerden 
organ/doku alınmasının yasak olduğu belirtilmiştir. 6. maddesinde ise; on sekiz yaşını dolduran 
ve mümeyyiz olan bir bireyden organ/doku nakli gerçekleştirilebilmesi için vericinin en az iki 
tanığın önünde açık, bilinçli ve herhangi bir etkiye maruz kalmadan daha önceden verilen yazılı 
ve imzalı olan veya en az iki tanığın önünde sözlü bir şekilde beyan edip imzaladığı tutanağın bir 
doktor onayından geçmesinin zorunlu olduğu bildirilmektedir. Günümüzde bağışı gerçekleşen 
organ ve dokular arasında; kalp, böbrek, pankreas, karaciğer, ince bağırsak, kan, kemik iliği, deri 
ve kornea gibi pek çok organ bulunmaktadır (Özdağ, 2001). Sağlık Bakanlığı’nın her yıl 
yayınladığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı’na göre 2019 yılında nakil listesinde 31.117 hastanın organ 
beklemekte olduğu ve 14.751 nakil gerçekleştiği görülmektedir (Sağlık Bakanlığı Sağlık 
İstatistikleri Yıllığı, 2019).  2020 yılının verilerine göre nakil listesinde 31.023 hastanın organ 
beklemekte olup 10.518 nakil gerçekleştiği görülmektedir (Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri 
Yıllığı, 2020). Türkiye Organ Nakli Vakfı’nın 2021 verilerine göre ülkemizde şuan 22.660 hasta 
nakil listesinde organ beklemektedir ve gerçekleşen nakil sayısı 7.762’dir (Türkiye Organ Nakli 
Vakfı, 2021). Sağlık İstatistikleri Yıllığı’nın verilerine göre son 5 yılın organ-doku nakil sayısı, 
nakil listesinde bekleyen hasta sayısı ve nakil merkezi sayısı yıllara göre aşağıda tablo 1’de 
belirtilmektedir. 

Tablo 1. Türkiye genelinde yıllara göre toplam organ-doku* nakli sayısı, organ-doku nakil 
listesinde bekleyen hasta sayısı ve nakil merkezi sayısı.  

 Yıllar 
 2020 2019 2018 2017 2016 
Organ ve Doku Nakli Bekleyen 
Hasta Sayısı 

31.023 31.117 28.838 28.331 28.634 

Organ ve Doku Nakli Sayısı 10.518 14.751 14.587 12.925 11.772 
Nakil Merkezi Sayısı 815 839 827 778 755 
*Böbrek, karaciğer, kalp, kalp kapakçığı, akciğer, kalp-akciğer, pankreas, ince bağırsak, kornea, 
kemik iliği. ((2022, September 01). Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı. 
https://www.saglik.gov.tr/TR,84930/saglik-istatistikleri-yilliklari.html). 

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere günümüzde ilgili resmi kurumlar tarafından belirlenen 
nakil listelerinde organ bekleyen binlerce hasta olmasına rağmen gerçekleşen nakil sayıları çok 
daha az düzeydedir. Şantaş ve ark. yaptığı  çalışmada ülkemizde organ naklindeki en önemli 
sorunlardan birisinin ihtiyacı karşılayacak sayıda organ nakli gerçekleşmemesi olduğunu tespit 
etmiştir (Şantaş ve Şantaş, 2018). Gerekli organın temin edilmesindeki yetersizliğin nakil 
uygulamalarına engel oluşturduğu belirtilmiştir (Yıldız, Sabuncuoğlu ve Koca, 2017).  Bu 
durumdan ötürü de nakil yapılacak organ ihtiyacı ile bu organın temini arasında gitgide artan bir 
açık oluşmaktadır (Naçar, Çetinkaya, Kanyılmaz, Tokgöz ve Utaş, 2001). İnsanların bağışa olan 
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olumsuz tutumunun değiştirilmesi amacıyla yaşadıkları toplumun sosyo-kültürel özellikleri de 
göz önünde bulundurularak çeşitli eğitimler düzenlenmelidir. Organ bağışı konusunda eğitim 
bilhassa ilköğretimden başlatılmalıdır (Yücetin, Keçecioğlu ve Ersoy, 2003). Hekimlerin ve 
sağlık personellerinin tutumlarının toplumun organ bağışı hakkında bilinçlendirilmesinde büyük 
bir rolü olduğunu gösteren kanıtlar mevcuttur (Sayedalamin, Imran, Almutairi, Lamfon ve 
Alnawwar, 2017). Bu nedenle hekimlerin ve sağlık personellerinin organ bağışına karşı olan 
tutumları saptanmalı ve öncelikli olarak bu sağlık profesyonellerinin bilinçlendirilip çeşitli 
kampanyalar ile halkı bağışa teşvik etmeleri sağlanmalıdır. Çalışmamızda doktor adaylarının 
organlarını bağışlamak konusundaki bilgi ve görüşlerini saptamak amaçlanmıştır. 

 

2. MATERYAL ve METOD 

Çalışmaya Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem I’den 80 (54 kadın, 26 
erkek), dönem II’den 109 (58 kadın, 51 erkek) olmak üzere toplam 189 öğrenci dahil edilmiştir. 
Organ bağışı hakkında bir anket formu hazırlanmış ve öğrencilerin bu konudaki bilgi ve görüşleri 
gönüllülük esasına dayanarak belirlenmiştir. Anket, öğrencilerin sosyodemografik özellikleri ve 
organ bağışı hakkındaki görüşlerini sorgulayan 18 kapalı uçlu sorudan oluşmaktadır. 
Geribildirimlerin güvenirliliğini arttırmak amacıyla katılımcıların isim-soyisim ve öğrenci 
numaralarına yer verilmemiştir. Anketler katılımcılara yüz yüze verilmiş ve katılımcılardan 
doldurmaları istenmiştir. Elde edilen veriler IBM SPSS Statistics 25.0 paket programı ile analiz 
edilmiştir. Kategorik veriler için sayı ve yüzde değerleri,  grup karşılaştırmaları için chi-square 
testi kullanılmıştır. P<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. 

 

3. ARAŞTIRMA ve BULGULAR 

Çalışmaya dahil olan 80 dönem I öğrencisinin 26 (%32,5)’sı erkek, 54 (%67,5)’ü kadın, 109 
dönem II öğrencisinin 51 (%46,78)’i erkek, 58 (%53,22)’i kadındı. Dönem I öğrencilerinin yaş 
ortalaması 19,18±1,01, dönem 2 öğrencilerinin yaş ortalaması 20,38±1,77 idi (p=0,08). 

Çalışmamızda “Organ bağışı gerekliliğine inanıyor musunuz?” sorusuna 180 (%95,2) kişi evet, 9 
(%4,8) kişi hayır cevabını vermiştir. “Organ bağışında bulunmak ister misiniz?” sorusuna 
öğrencilerden 130 kişi (%68,8) evet, 59 kişi (%31,2) hayır cevabını vermiştir. Evet diyenlerin 57 
(%71,25)’si dönem I, 73 (%66,97)’ü dönem II öğrencisiydi (p=0,634). Aynı soruya verilen 
cevapları cinsiyete göre değerlendirecek olursak 77 erkek öğrenciden 51 (%66,23)’i evet, 112 
kadın öğrenciden 79 (%70,53)’u evet cevabını vermiştir (p=0,632). Çalışmamızın sonuçlarına 
benzer olarak Dumanlı ve ark. tıp fakültesi öğrencilerinde yaptıkları çalışmada öğrencilerin 
%76’sının organ bağışında bulunmak istediğini, %24’ünün ise konuyu düşünmedikleri ve dini 
inanç gibi nedenlerden dolayı bağışta bulunmak istemediklerini belirtmişlerdir (Dumanlı, Ak, 
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Gülener, Horzum, Çakar, Ataklı ve Gürhan, 2019). Sungur ve ark. ‘nın tıp fakültesi I. ve VI. 
sınıfta öğrenim gören öğrencilerde yaptığı çalışmada dönem VI öğrencilerinin organlarını 
bağışlama konusundaki tutumunun dönem I öğrencilerine oranla daha olumlu yönde olduğu 
görülmüştür (Sungur ve Mayda, 2014). Bu da bireyin aldığı eğitimin bağış konusundaki 
tutumuna olumlu yönde etkisi olduğunu göstermektedir. Organ bağışında bilgi düzeyinin 
artırılması için doktorlar, diğer sağlık çalışanları, öğretmenler gibi çeşitli meslek grupları arasında 
multidisipliner bir iletişim gerçekleştirilmeli ve ilköğretimin her aşamasından itibaren insanlar bu 
konuda bilinçlendirilmelidir. 

Çalışmamızda organ bağışında bulunmak isteyen kadınlar ve erkekler arasında istatistiksel bir 
fark görülmemiştir. Sonucumuza benzer olarak 2009 yılında yapılan bir çalışmada katılımcıların 
cinsiyete göre organ bağışına karşı tutumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı 
belirtilmiştir (p>0.05) (Baykan, Naçar, Yamanel, Uzun, Dağlıtuncezdi, Davran ve Murt, 2009). 

“Organ bağışının vücut bütünlüğünü bozduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna 59 (%31,2) 
öğrenci evet, 130 (%68,8) öğrenci hayır cevabını vermiştir. Çalışmamıza benzer şekilde Baykan 
ve ark.’nın tıp fakültesi öğrencilerinde yaptığı bir çalışmada organ bağışında bulunmak istemeyen 
öğrencilerin %5,8’inin vücut bütünlüğünün bozulmasını istememelerinden dolayı bağışa karşı 
olumsuz tutum sergiledikleri saptanmıştır (Baykan, Naçar, Yamanel, Uzun, Dağlıtuncezdi, 
Davran ve Murt, 2009). 

Çalışmamızda organını bağışlamak isteyen öğrenci oranı %68,8 iken aile ferdinden birinin 
ihtiyacı olduğunda bağış yapmak isteyen öğrenci oranı %97,4’tür. Yapılan bir çalışmada organ 
bağışı yapmayı düşünen öğrenci oranının %34 olmasına rağmen aile veya yakınlarından birine 
organ nakli gerek olduğunda bağış yapmak isteyen öğrenci oranının %81,2’ye çıktığı 
saptanmıştır (Baykan, Naçar, Yamanel, Uzun, Dağlıtuncezdi, Davran ve Murt, 2009). Toru ve 
Ayada’nın tıp fakültesi öğrencilerine yaptıkları çalışmada öğrencilerin “Transplantasyon 
bekleyen aile ferdi olsaydı gönüllü olur muydunuz?” sorusuna verdikleri cevaplara bakıldığında 
transplantasyona bakış açısının olumlu yönde olduğu belirtilmiştir (Toru ve Ayada, 2015). 
Sonuçlarımız yapılan çalışmalara benzer olarak aile fertlerinden birinin ihtiyacı olması 
durumunda kendi organını bağışlayabileceklerin oranı oldukça yüksektir. Bu orandaki artış 
bireylerin bağış yapma isteğinde aile bağı ve duygusal faktörlerin de etken olabileceğini 
göstermektedir. 

Çalışmamızda öğrencilere yönelttiğimiz “Gerektiğinde bir başkasının çift organlarından birinin 
nakliyle yaşamayı düşünür müsünüz?” sorusuna 171 (%90,5) kişi evet, 18 (%9,5) kişi hayır 
cevabını vermiştir. Baykan ve ark. çalışmamıza benzer olarak 2009 yılında tıp fakültesi 
öğrencilerinde yaptıkları çalışmada kendilerinin/yakın akrabalarının ihtiyacı olduğunda 
organ/doku almak isteyenlerin oranının %80,4 olduğunu belirtmişlerdir (Baykan, Naçar, 
Yamanel, Uzun, Dağlıtuncezdi, Davran ve Murt, 2009).  
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Çalışmamızda 9 (%4,8) öğrenci ailesinde/çevresinde organ nakli bekleyen hasta olduğunu 
belirtmiştir ancak çalışmamızdaki öğrencilerin sadece 2 (%1,1)’sinin organ bağışında bulunduğu 
görülmektedir. Naçar ve ark’nın son sınıf tıp fakültesi öğrencilerinde yaptıkları çalışma sonucuna 
göre öğrencilerin %14,1 oranda organ/doku bağışında bulundukları bildirilmiştir (Naçar, 
Çetinkaya, Kanyılmaz, Tokgöz ve Utaş, 2001). Yapılan başka bir çalışmada da öğrencilerin 
%2,9’unun bağış kartına sahip oldukları belirtilmiştir (Baykan, Naçar, Yamanel, Uzun, 
Dağlıtuncezdi, Davran ve Murt, 2009). Öğrencilerin organ bağışına yönelik sorulara verdikleri 
cevaplar tablo 2’de gösterilmiştir. 

Tablo 2. Öğrencilerin organ bağışı hakkındaki görüşleri. 

Anket Soruları Evet Hayır 
 N Yüzde N Yüzde 
Organ bağışında bulundunuz mu? 2 1,1 187 98,9 
Organ nakli oldunuz mu? 2 1,1 187 98,9 
Nakil yapılabilen organların hangi organlar olduğu 
hakkında bir bilginiz var mı? 

132 69,8 57 30,2 

Organ bağışında takip edilecek yasal prosedürleri 
biliyor musunuz? 

15 7,9 174 92,1 

Organ bağışının nasıl ve nereye yapıldığı 
konusunda bilginiz var mı? 

54 
 

28,6 135 71,4 

Kimlerin organ bağışında bulunabileceği konusunda 
bilginiz var mı? 

89 
 

47,1 100 52,9 

Organ bağışının vücut bütünlüğünü bozduğunu 
düşünüyor musunuz? 

59 
 

31,2 130 68,8 

Ailenizde/Çevrenizde organ nakli olan hasta var 
mı? 

22 
 

11,6 167 88,4 

Organ bağışı gerekliliğine inanıyor musunuz? 180 
 

95,2 9 4,8 

Ailenizde/Çevrenizde organ nakli bekleyen hasta 
var mı? 

9 
 

4,8 180 95,2 

Ailenizden birinin organ bağışına ihtiyacı olduğu 
zaman bağış yapmayı düşünür müsünüz? 

184 
 

97,4 5 2,6 

Bir yakınınızın ölümü halinde organlarını bağışlar 
mısınız? 

105 
 

55,6 84 44,4 

Gerektiğinde bir başkasının çift organlarından 
birinin nakliyle yaşamayı düşünür müsünüz? 

171 
 

90,5 18 9,5 

Siz öldükten sonra yakınlarınızın sizin organlarınızı 
bağışlamasını ister misiniz? 

143 
 

75,7 46 24,3 

Organ bağışında bulunmak ister misiniz? 130 
 

68,8 59 31,2 

 

Çalışmamızda “Organ bağışında takip edilecek yasal prosedürleri biliyor musunuz?” sorusuna 15 
(%7,9) kişi evet, 174 (%92,1) kişi hayır cevabını verirken, “Kimlerin organ bağışında 
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bulunabileceği konusunda bilginiz var mı?” sorusuna 89 (%47,1) kişi evet, 100 (%52,9) kişi hayır 
cevabını vermiştir. Çalışmamızdaki öğrencilerin %28,6’sının organ bağışının nasıl ve nereye 
yapılacağını bildiğini, %71,4’ünün bu konuda bilgisinin olmadığını belirttiği görülmektedir. 
Baykan ve ark.’nın 2009 yılında tıp fakültesi I. sınıf öğrencilerinde yaptıkları çalışmada 
öğrencilerin %44’ünün organ bağışı konusunda bilgi düzeyinin kısmen yeterli olduğu 
görülmesine rağmen %66’sının bu konuda yeterli düzeyde bilgisinin olmadığı görülmektedir 
(Baykan, Naçar, Yamanel, Uzun, Dağlıtuncezdi, Davran ve Murt, 2009). Yapılan çalışmaların 
sonuçları tıp fakültesi öğrencilerinin çoğunun organ bağışının nereye ve nasıl yapılacağı 
konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıklarını göstermektedir.  

 

4. SONUÇ 

Sonuç olarak hekim adaylarının organ bağışının gerekliliğine inanmasına rağmen kendi 
organlarını bağışlama konusuna olumlu bakmadıkları, bu konudaki yasal prosedürlere 
hakimiyetlerinin düşük olduğu belirlenmiştir. Birçok nedenle birlikte bu olumsuz tutumların da 
etkisinden dolayı günümüzde nakil listesinde bekleyen hasta sayısında artış olurken gerçekleşen 
nakil sayısında yeterli düzeyde artış olamamaktadır. Bu tutumun sebeplerinin daha iyi bir şekilde 
açığa kavuşturulması, bilhassa günümüzün doktor adaylarının organlarını bağışlama konusunda 
görüşlerinin saptanması bize bu konuda izlenmesi gereken yolu gösterecektir. Doktor adaylarının 
bağış konusunda bilinçlendirilmesi onların uygulayacağı yöntemler ile halkın bağışa teşvik 
edilmesine katkı sağlayacaktır. Böylelikle artan eğitim düzeyi ile bağış oranında artış 
sağlanacaktır. Çalışmamızdaki ve literatürdeki veriler göz önüne alındığında organ/doku bağışı 
hakkında toplumun her alanındaki bireylerin dahil edildiği daha ileri çalışmalar yapılması 
gerektiği düşüncesindeyiz. 
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ABSTRACT 
This study aimed to investigate the effect of spinning technology on dyeability properties of 
single jersey knitted fabrics. For this purpose, regenerated cellulosic fiber and cotton blended 
yarns were produced in three different spinning technologies (ring, compact and vortex) and 
single jersey knitted fabrics were produced from these yarns. The single jersey knitted fabrics 
were dyed under the same conditions using the same reactive dyestuff. After dyeing, color 
measurements were performed with Minolta Spectrophotometer CM-3600d was used for 
color measurements. Measurement results were statistically analyzed at 95% confidence 
interval (α=0.05) using IBM SPSS 25.0 program. When the results were examined, it was 
seen that the effect of spinning technology and raw material on the dyeability properties of 
fabrics is statistically significant.  

Keywords: Single Jersey Knitted Fabric, Dyeability, Color Yield (K/S), Regenerated 
Cellulosic Fiber, Spinning Technology  

ÖZET 

Bu çalışma, süprem örme kumaşların boyanabilirlik özellikleri üzerine eğirme teknolojisinin 
etkisini araştırmayı amaçlamıştır. Bu amaçla üç farklı eğirme teknolojisinde (ring, kompakt 
ve vortex) rejenere selülozik elyaf ve pamuk karışımlı iplikler üretilmiş ve bu ipliklerden 
süprem örme kumaşlar üretilmiştir. Süprem örme kumaşlar aynı koşullarda aynı reaktif 
boyarmadde kullanılarak boyanmıştır. Boyama sonrası, Minolta Spektrofotometre CM-3600d 
ile renk ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Ölçüm sonuçları, IBM SPSS 25.0 programı 
kullanılarak %95 güven aralığında (α=0,05) istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Sonuçlar 
incelendiğinde, eğirme teknolojisi ve hammaddenin kumaşların boyanabilirlik özelliklerine 
etkisinin istatistiksel olarak önemli olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Süprem Örme Kumaş, Boyanabilirlik, Renk Verimi (K/S), Rejenere 
Selülozik Lif, Eğirme Teknolojisi 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES-III

September 23-25, 2022 800 Ankara Turkey



  

INTRODUCTION  

One of the most important properties of fabrics, especially in fabric and final product 
purchasing processes, is their color properties. The main factors affecting the color properties 
of fabrics can be listed as follows: dyestuff, dyeing process parameters (temperature, time, 
auxiliary materials, post-process, etc.), raw material, structural properties of fabrics (fabric 
construction, weave type or knitting type, yarn density, etc.) and yarn structural properties 
(linear density, twist, spinning technology, etc.).  

There are several studies which are investigated color properties of fabrics. Most of the 
studies on dyeing properties of fabrics investigate the effect of dyestuff difference, 
concentration, auxiliary chemicals and process parameters on coloring (Erkan et al., 2014, 
Hossain et al., 2021, Kartal et al., 2021, Atav et al., 2022). The number of studies examining 
the effect of yarn and fabric structural properties on dyeing properties is relatively few. 
Cimilli Duru et al. (2020) investigated the color differences of cotton fabrics made from 
different yarns after abrasion. For this purpose, plain knitted fabrics from siro, open-end and 
ring yarns made of 100% cotton fibers were used. They found that K/S values of fabrics made 
from ring yarn were higher than those from open-end and siro ones, meaning that the same 
shade depth on fabric made from ring yarn can be achieved with fewer amounts of dyestuff 
and auxiliaries when compared to those from open-end and siro yarns. Ortlek et al. (2010) 
analyzed the color and whiteness properties of knitted fabrics from ring, siro and compact 
core-spun yarns containing metal wire. They concluded that spinning method had no 
statistically significant effect on either the Tw or K/S values of fabrics while the effect of 
spinning method on the whiteness index of fabrics was briefly observed. İçoğlu and Kireççi 
(2011) aimed to compare the color fastness and colorimetric properties of fabrics produced 
from sirospun yarn, single and two-folded ring spun yarns produced by same cotton fiber 
blend. The experimental results showed that most of the color fastness values of sirospun 
fabrics are generally similar to ring spun fabrics. Demiroz Gun and Tiber (2011) investigated 
the color values of the 50/50 bamboo/cotton blended plain knitted fabrics with three different 
stitch lengths, together with the abrasion properties. it is observed that the effects of the fiber 
type and the stitch length on the K/S, C* and L* values are highly significant. The 
bamboo/cotton fabrics at all three stitch length values reveal the highest K/S and C* values 
and the lowest L* values as compared with the other fabrics having viscose/cotton and 
modal/cotton yarns. 

In the present study, it was aimed to investigate the effect of spinning technology and raw 
material (blend ratio) on dyeability properties of single jersey knitted fabrics. In this context, 
regenerated cellulosic fiber, which have come to the forefront due to their biodegradability 
properties in parallel with the increasing environmental awareness in recent years, and cotton 
blended yarns were produced in three different spinning technologies: ring, compact and 
vortex. Single jersey knitted fabrics produced from these yarns were dyed with same reactive 
dyestuff under same conditions. And, color yield (strength) (K/S), reflectance (R) and 
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lightness (L*), yellowness-blueness (b*) and redness-greenness (a*) values of dyed single 
jersey knitted fabrics were analyzed. Measurement results were statistically analyzed at 95% 
confidence interval (α=0.05) using IBM SPSS 25.0 program.  

MATERIAL AND METHOD 

Material 

Within the scope of this study, regenerated cellulosic fiber (Modal and Tencel) and cotton 
blended yarns were produced in three different spinning technologies (ring, compact, vortex), 
and then single jersey knitted fabrics were produced from these yarns using the same machine 
settings. Production parameters of yarns and fabrics are given in Table 1. The single jersey 
knitted fabrics were dyed under the same conditions using the same reactive dyestuff. After 
dyeing, all fabrics were washed under the same washing conditions and the same post-
treatments were applied.  

Table 1. Production Parameters 
Parameters Value 

Yarn linear density (tex)  20 
Twist coefficient (αe) 3.7 
Knitting type Single jersey 
Courses per cm (1/cm) 20 
Wales per cm (1/cm) 16 

 

Method 

After dyeing, all fabrics were washed under the same washing conditions and the same post-
treatments were applied. Before measurements, the fabrics were conditioned in the standard 
atmosphere conditions: 20±2°C temperature and 65±4 % relative humidity.  

Color yield (strength) (K/S), reflectance (R) and lightness (L*), redness-greenness (a*) and 
yellowness-blueness (b*) values of dyed single jersey knitted fabrics were measured by 
spectrophotometer. Minolta Spectrophotometer CM-3600d was used for color measurements. 
CIE L*a*b*C*h° color coordinate system, D65 illumination and 10° observer angle were 
used in the measurements. Measurements were made in the 440 nm spectral region.  

L*: Lightness-darkness (+: lighter, -: darker) 

a*: Redness-greenness (+: redder, -: greener) 

b*: Yellowness-blueness (+: yellower, -: bluer) 

C*: Chroma 

h°: Hue 

The K/S (color yield) value is called the chromaticity (color strength) of the fabric and is 
calculated by the device according to the Kubelka/Munk formula (Equation 1): 
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K/S: (1-R)2 / 2R 

Where; 

K: a constant about the light absorption of the dyed fabric, 

S: a constant about the light scattering of the dyed fabric, 

R: reflectance of the dyed fabric, expressed in fractional form. 

K/S is a color value dependent on the light absorption of the dyed fabric at maximum 
absorption wavelength and is associated with the reflectance of the dyed fabric. K/S value is 
of primary importance in the discussion of the strength of a dyeing and higher values 
represent darker and more saturated colors (Becerir, 2017). 

RESULTS AND DISCUSSION 

The colorimetric coordinates (L*, a*, b*), reflectance (R) and color yield (K/S) values of all 
the dyed fabrics are given in Table 2.  

Table 2. L*, a*, b*, R and K/S values of the dyed fabrics 

Material Spinning 
Technology L* a* b* R K/S 

33% Cotton/40% Modal/27% Tencel 
Ring 

56.358 38.827 37.748 7.36 5.83 

50% Cotton/30% Modal/20% Tencel 58.147 37.250 36.379 8.61 4.85 

33% Cotton/40% Modal/27% Tencel 
Compact 

55.993 38.411 37.364 7.30 5.89 

50% Cotton/30% Modal/20% Tencel 57.187 38.123 37.114 8.02 5.27 

33% Cotton/40% Modal/27% Tencel 
Vortex 

56.112 39.378 38.181 7.12 6.06 

50% Cotton/30% Modal/20% Tencel 56.751 38.594 37.309 7.67 5.56 

When the L*, a*, b* values were analyzed, it was seen that the values are very close to each 
other for all dyed fabrics (Table 2). 

Graphs of K/S and R values are given in Figure 1 and Figure 2.  

 

Figure 1. Color yield/strength (K/S) values of dyed fabrics 
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When the K/S results were examined, it was seen that the effect of spinning technology and 
raw material were statistically significant (p≤0.05). When a general evaluation is made in 
terms of color yield (K/S), it is seen that the highest values belong to single jersey knitted 
fabrics produced from vortex yarns, since they have a more voluminous structure compared to 
other yarns. It was concluded that the K/S value increased with the increase in the amount of 
regenerated cellulosic fiber in the blend. 

 

 

Figure 2. Reflectance (R) values of dyed fabrics 

When an examination was made in terms of reflectance properties, it was seen that the lowest 
reflectance values belong to the fabrics produced from vortex yarns due to the effect of the 
wrapper fibers in its structure. Fabrics produced from ring and compact yarns, which stand 
out with their smoother yarn surface properties, have higher reflectance values. The effects of 
spinning technology and raw material on the reflectance properties of fabrics were statistically 
significant (p≤0.05). 

 

CONCLUSION 

This study investigated the dyeability properties of single jersey fabrics produced in three 
different spinning technologies (ring, compact and vortex) with different ratio of regenerated 
cellulosic fiber (Modal and Tencel) /cotton blend yarns. When the results were examined, it 
was seen that the effect of spinning technology and raw material on the dyeability properties 
of fabrics is statistically significant. When a general evaluation was made in terms of color 
yield (K/S), it was seen that the highest values belong to single jersey knitted fabrics produced 
from vortex yarns, since they have a more voluminous structure compared to other yarns. 
When an examination is made in terms of reflectance properties, it was seen that the lowest 
reflectance values belong to the fabrics produced from vortex yarns due to the effect of the 
wrapper fibers in its structure.  
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 Özet 
 
 2020 yılında ortaya çıkan koronavirüs salgını pek çok sektörde olduğu gibi lojistik 
sektöründe de krizlere sebep olmuştur. Limanlarda biriken malların dağıtımın yapılaması ve 
konteynır krizi küresel bazda lojistik faaliyetlerini olumsuz yönde etkilemiştir. Pandeminin 
etkisinin azaltması ile birlikte denizyolu taşımacılığında toparlanma başlamıştır. Türkiye 
içinde denizyolu taşımacılığı oldukça önemlidir. Ülkemiz, coğrafi konumu itibari ile köprü 
görüntüsü sergilemektedir. Bu konum pek çok farklı ülke arasında dış ticaret faaliyetlerinde 
bir yol olarak kullanılmaktadır. Türkiye denizyolu, demiryolu, karayolu, boru hattı ve diğer 
tüm taşımacılık modlarının aynı anda kullanılabildiği nadir ülkelerden biridir. Türkiye’nin dış 
ticaret faaliyetlerinde en büyük pay, demiryolu taşımacılık modundan sonra en düşük 
maliyete sahip denizyolu taşımacılığına aittir. 2021 yılında ithalatın %66,91’i ihracatın ise 
%60,01’lik oranı denizyolu taşımacılığı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda 
Türkiye için denizyolu taşımacılığının belirleyicilerinin araştırılması önem arz etmektedir. 
Araştırmada kullanılan denizyolu ile elleçlenen yük miktarı verisi veri kısıtı nedeni ile 2004- 
2021 yıllarını kapsamaktadır. Bu kısıt nedeni ile diğer verilerde 2004-2021 yıllarını 
kapsamaktadır.  Bu araştırmada demiryolunda elleçlenen yük miktarının açıklayıcıları olarak, 
demiryolu ile elleçlenen yük miktarı, dış ticaret hacmi ve Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 
değişkenleri kullanılmıştır. Regresyon analizi sonucunda dış ticaret hacmi ve Gayri Safi 
Yurtiçi hasıla değişkenleri ile denizyolu vasıtasıyla eleçlenen yük arasında istatistiksel olarak 
anlamlı ve aynı yönlü ilişki belirlenirken, denizyolu ve demiryolu arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir ilişki belirlenememiştir. Veri seti genişletilerek ve başka değişkenler de dikkate 
alınarak bu çalışma geliştirilebilir.   
Anahtar Kelimeler: Denizyolu Yük Taşımacılığı Belirleyicileri, Lojistik Sektörü, Regresyon 
Analizi. 

 
 

Abstract 
 
The coronavirus epidemic that emerged in 2020 caused crises in the logistics sector as well as 
in many other sectors. The distribution of the goods accumulated in the ports and the 
container crisis adversely affected logistics activities on a global basis. With the reduction of 
the effect of the pandemic, the recovery in maritime transport has started. Maritime transport 
in Turkey is very important. Our country displays the image of a bridge due to its 
geographical location. This location is used as a route for foreign trade activities between 
many different countries. Turkey is one of the rare countries where sea, rail, road, pipeline 
and all other modes of transportation can be used at the same time. The largest share in 
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Turkey's foreign trade activities belongs to maritime transportation, which has the lowest cost 
after rail transportation. In 2021, 66.91% of imports and 60.01% of exports were carried out 
using maritime transport. In this context, it is important to investigate the determinants of 
maritime transport for Turkey. The data on the amount of cargo handled by seaway used in 
the research covers the years 2004-2021 due to data limitations. Due to this limitation, other 
data cover the years 2004-2021. In this research, the variables of the amount of freight 
handled by the railway, foreign trade volume and Gross Domestic Product were used as the 
descriptors of the amount of freight handled on the railway. As a result of the regression 
analysis, a statistically significant and same-sided relationship was determined between the 
foreign trade volume and Gross Domestic Product variables and the cargo handled by seaway, 
but a statistically significant relationship could not be determined between the seaway and the 
railway. This study can be improved by expanding the data set and considering other 
variables. 
 
Keywords: Maritime Freight Freight Determinants, Logistics Industry 
 

1. Giriş   
Bilindiği üzere lojistik sektöründe taşımacılık faaliyetini gerçekleştirmek için pek çok 

farklı taşımacılık modu kullanılmaktadır. Bu modlar içinde dış ticaret yapılırken denizyolu ve 
karayolu taşımacılık modları en fazla kullanılan yöntemlerdir. 2020 yılında ortaya çıkan 
Covit-19 pandemisi tüm taşımacılık modlarında olduğu gibi denizyolu taşımacılığını da 
olumsuz yönde etkilemiştir. Bu duruma bağlı olarak Dünya Ticaret Örgütü istatistiklerine 
göre pandemi döneminde dünyada mal ve hizmet ticaret hacmi 2020 yılında bir önceki yıla 
göre azalmıştır (WTO, 2020). Tüm ülkelerde olduğu gibi Çin’de bu durumdan etkilenmiş ve 
üretim kapasitesinde düşüş yaşanmıştır. Her ne kadar bu dönemde Çin’in üretim kapasitesi 
düşse de dünyanın en büyük hacme sahip ilk on limanından yedisi Çin’ e aittir (WSC, 2022). 
Bu durum Çin açısından büyük bir avantajdır. Ukrayna Rusya savaşı ile birlikte Çin’den 
Avrupa’ya mal taşınması için en önemli alternatif Türkiye olmuştur. 

Deniz taşımacılığı, uluslararası ticaretin ve küresel ekonominin için çok önemlidir. 
Bunun sebebi uluslararası mal ticaretinin yaklaşık %80’lik kısmının denizyolu taşımacılığı 
kullanılarak yapılmasıdır. 2020 yılının ilk yarısında deniz ticaretinde 3,8 daralma olsa da 
ikinci yarıda toparlama sağlanmıştır (UNCTAD, 2022).   

Pandemi döneminde dünyada oluşan farklı krizler ve denizyolu taşımacılığındaki 
navlun fiyatlarındaki artış, özellikle Avrupa Birliği ülkelerine yapılan taşımalarda navlun 
maliyetlerinde yaklaşık 10 kat artış, Türkiye’yi alternatif bir rota sunması açısından avantajlı 
hale getirmiştir.  

Bu nedenle Türkiye’de lojistik sektörü talebe yetişmek için hat sayısını artırmaya 
yönelmiştir (KPMG, 2022).  Türkiye’de on yıllık dönem içerisinde Ulaştırma ve Depolama 
(H) faaliyet alanının GDP’ye katkısı %8 civarındadır (UTIKAD, 2021). Türk Armatörler 
Birliği tarafından hazırlanan Deniz Taşımacılığı Gözden Geçirme Raporuna (2020) göre Şekil 
1’ de görülen limanlarımızdan son yıllarda elleçlenen toplam yük miktarı 496,64 milyon tona 
ulaşmıştır. Yine aynı raporda “Dünya ticaretinin %2,21'ini Türk dış ticaretinin oluşturduğu bir 
yapıda, Türkiye'nin küresel denizcilik filosundaki payı sadece %0,34'tür. Ayrıca Türkiye'nin 
dış ticaretinin dolar bazında %55,4'ü ve miktar bazında %85'i deniz yoluyla taşınırken, bu 
sevkiyatın sadece %8,1'i (Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı) Türk bayraklı filo ile 
yapılmaktadır” ifadesine yer verilmiştir. 
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Şekil 1. Türkiye Kıyı Şeridi ve Limanları 

 
Tüm bu verilere bakıldığında, diğer taşımacılık modlarındaki hacim artışından 

bağımsız olarak denizyolu taşımacılığının dış ticaret faaliyetlerinde ne kadar önemli olduğu 
anlaşılmaktadır. Bu açıdan denizyolu taşımacılığında elleçlenen yük miktarı ile ilgili 
planlamaların daha doğru ve etkin yapılabilmesi için tahmin modellerinde kullanılacak 
değişkenlerin yani faktörlerin belirlenmesi önem arz etmektedir. 

Bu bağlamda konuyla ilişkili literatür incelendiğinde denizyolu taşımacılığında 
elleçlenen yük miktarı için pek çok farklı faktörün değerlendirildiği görülmektedir. Wan vd 
(2021) deniz ipek yolu boyunca deniz konteyner taşımacılığı ağlarında önemli limanların 
belirlenmesi çalışmalarında faktörlerden birini GDP olarak belirlemişlerdir. Emeç (2021) 
Türkiye için denizyolu ihracatını etkileyen faktörler olarak denizyolu ihracat miktarı, sanayi 
üretim endeksi, döviz kuru endeksi, baltık kuru yük endeksi, toplam elleçleme miktarı ve 
Brent petrol varil fiyatı olarak değerlendirmiştir. Literatürde taşınan veya elleçlenen yük 
miktarlarının bağımsız değişken olarak modellere eklendiği araştırmalarında yapıldığı 
gözlenmiştir. Park, Seo ve Ha (2019) panel veri analizi yöntemi ile büyümeye etki eden 
faktörler olarak fiziksel sermaye, emek, beşeri sermaye ve ulaşım değişkenlerini 
kullanmışlardır. Burada ulaşımın içine deniz, kara ve haya yolu ile taşınan yük miktarlarının 
tamamı dahil edilmiştir.  

Valentine vd. (2013) uluslararası deniz ticaret akışlarını şekillendiren bazı büyük 
trendleri araştırmışlardır. Çalışmaya göre gelişmekte olan ülkelerin dünya ekonomisinde ve 
deniz ticaretinde giderek daha fazla büyüme sağlaması ve küresel değer zincirlerinde önemli 
oyuncular haline gelmesiyle birlikte ticaretin coğrafyasında temel bir değişim 
gözlemlenmiştir.  

Chi ve Cheng (2016) çalışmalarında seçili makroekonomik değişkenlerin 
Avustralya’nın başlıca Asya ticaret ortaklarına deniz yoluyla yaptığı ihracat üzerindeki kısa 
ve uzun vadeli etkilerini incelemişlerdir. Araştırmada makroekonomik değişkenler reel gelir, 
ikili döviz kuru ve döviz kuru oynaklığı seçilmiştir. Araştırmaya göre Avustralya'nın deniz 
ihracatının hem kısa hem de uzun vadede başlıca Asya ticaret ortaklarındaki ekonomik 
büyüme bağlı olduğu ve özellikle Çin ve Hindistan'da devam eden ekonomik büyümenin 
Avustralya'nın denizcilik ihracatının hacmini artıracağı sonucuna ulaşılmıştır.  

Cheong ve Cho (2013) Güney Kore ile başlıca ticaret ortakları arasındaki serbest 
ticaret anlaşmalarının Kore deniz ticareti üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Araştırmaya 
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göre Kore'nin serbest ticaret anlaşmalarının uzun vadede liman ve konteynerli kargoları 
artırması beklenmektedir.  

Saaed (2020), araştırmasında makroekonomik değişkenlerin (reel döviz kuru, döviz 
kuru oynaklığı ve ekonomik büyüme) deniz ve diğer ulaştırma modları yoluyla Norveç'in 
Birleşik Krallık’a ticaretine etkisini analiz etmiştir. Araştırmaya göre, Norveç'in ve ticaret 
ortağı olan Birleşik Krallığın reel gelirinin, denizcilik ve diğer ulaşım modları yoluyla ikili 
ticaret akışının ana belirleyicisi olduğunu görülmüştür.  

Bu çalışmada literatürden farklı olarak Türkiye için denizyolu taşımacılık modu 
kullanılarak elleçlenen yük miktarının belirleyicileri araştırılmıştır. En Küçük Kareler 
Yöntemi (EKK) kullanılarak regresyon analizi uygulanmıştır.  Bu analizin yapılabilmesi için 
bağımlı değişken olarak denizyolu taşımacılığı ile elleçlenen yük miktarı, bu miktarın 
belirleyicileri olarak da maliyet açısından denizyolu ulaşımının en önemli alternatifi 
demiryolu taşımacılığı ile elleçlenen yük miktarı, GDP ve dış ticaret hacmi alınmıştır.  
 

2. Veri Seti ve Yöntem 
 

2.1. Veri Seti 
Türkiye için denizyolu taşımacılığı ile elleçlenmiş yük miktarı (DEYM) için Türkiye 

İstatistik Kurumu (TUİK) ve T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Denizcilik Genel 
Müdürlüğü istatistikleri mevcuttur. Bu istatistiklerin yayınlanma şekilleri birbirinden farklı 
olmakla birlikte çalışmanın amacına uygun olarak daha anlaşılır olan T.C. Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığı’na bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü istatistikleri kullanılması daha uygun 
görülmüştür. Fakat bu veri setinde kısıtlamaya sebep olmuştur. Bu nedenle çalışma 2004-
2021 yılları ile kısıtlı kalmıştır. DEYM belirleyicileri olduğu düşünülen demiryolu ile 
elleçlenen yük miktarı (DEM) verileri ve Dış Ticaret Hacmi (DT)verileri TUİK’den alınırken, 
GDP verileri dünya bankası verilerinden elde edilmiştir.  

 
2.2. Yöntem 
Ekonometrik araştırmalarda sıkça kullanılan regresyon analizi,  değişkenler arasındaki 

ilişkilerin araştırılması için kullanılan istatistiksel bir araçtır. Analizler bir veya daha fazla 
değişkenin (bağımsız değişken) diğer değişken (bağımlı değişken)  üzerindeki nedensel 
etkisini belirlemeye çalışır. Regresyon analizi yöntemi olan EKK Yöntemi belirli varsayımlar 
sağlandığında bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki potansiyel ilişkiyi açıklayan en 
uygun tahmin yöntemidir (Tarı, 2015). Bu yöntemdeki temel amaç hataların karelerinin 
toplamının en az olmasıdır. Bu yöntemin en küçük kareler yöntemi olarak adlandırılmasının 
nedeni budur.  

Araştırmada kullanılacak denizyolu taşımacılığında elleçlenen yük miktar modeli 
aşağıdaki gibidir: 

 = ( , , )                                                                                       (1) 
 
Araştırmamızın regresyon modeli de aşağıda verilmiştir; 
 = + ∗ + ∗ + ∗ +                                                 (2) 

 
3. Sonuçlar ve Değerlendirme  

 
Denizyolu taşımacılığı dünyada ve Türkiye’de dış ticaret faaliyetlerinde en yaygın 

olarak kullanılan moddur. Özellikle pandemi döneminde tüm diğer modlarda olduğu gibi 
denizyolu taşımacılığı özellikle yolcu taşımacılığı konusunda büyük problemlerle karşı 
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karşıya kalmıştır. Peşi sıra gelen konteynır krizi ve şoför krizi gibi küresel ölçekteki krizler bu 
sorunların daha da artmasına sebep olmuştur. 2021 yılının ikinci çeyreğinde pandeminin 
etkisinin azalması ve önlemlerin esnetilmeye başlanması denizyolu taşımacılık sektöründe 
hızlı bir toparlanmayı başlatmıştır.  

Türkiye’de ulaştırma ve depolama faaliyetlerinin GDP’ye katkısı yaklaşık %8 
civarındadır. Bu ulaştırma faaliyetleri içinde %80’lik bir paya sahip olan denizyolu 
taşımacılığı, ülke ekonomisi açısından çok önemlidir. Bu açıdan Türkiye için denizyolu ile 
elleçlenen yük miktarının tahmin edilebilmesi oldukça önemlidir. Lojistik sektörünün gelecek 
planlarının yapılabilmesi için bu tahmin modelleri önem arz etmektedir. Dolayısı ile 
denizyolu taşımacılığı ile elleçlenen yük miktarının belirleyicilerinin araştırılması da 
önemlidir. Bu araştırmada, denizyolu taşımacılığının maliyet açısından en önemli alternatifi 
olan demiryolu taşımacılığı vasıtasıyla elleçlenen yük miktarı, GDP ve dış ticaret hacminin 
denizyolu vasıtasıyla elleçlenen yük miktarı üzerindeki etkileri araştırılmıştır.  

Araştırma için regresyon analizi yöntemlerinden EKK yöntemi kullanılmıştır. Bu 
analiz sonucunda, demiryolu vasıtasıyla elleçlenen yük miktarı ve denizyolu ile elleçlenen 
yük miktarı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki belirlenememiştir. Bunun nedeni, 
Türkiye’nin dış ticaret faaliyetlerinde demiryolu taşımacılığının çok az bir paya sahip olması 
olabilir. 2021 yılında değer bazında sadece ithalatın %1,23’ü, ihracatın ise %0,74’ü demiryolu 
taşımacılığı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu payın bu kadar az olması etkinin önemli biz 
düzeyde olmasını engelleyebilir. 

Diğer taraftan dış ticaret hacmindeki bir birim değişim denizyolu ile elleçlenen yük 
miktarında yaklaşık 0,35 birim aynı yönlü etkiye sebep olurken, GDP’de ki bir birim değişim 
denizyolu ile elleçlenen yük miktarında yaklaşık 0,47 birim aynı yönlü değime sebep 
olmaktadır.  Bu modelin açıklama gücü ( = 0,97) %97 ile oldukça yüksek gerçekleşmiştir.  

Dış ticaret hacmi arttıkça taşımacılık modları arasında en yüksek paya sahip olan 
denizyolu taşımacılığına talebin artmasını beklemek tesadüf olmayacaktır. Diğer taraftan 
GDP’deki artışın her alanda olduğu gibi bu sektörde de yatırımları arttıracağı beklenmektedir. 
Bu da kapasite artışlarını dolayısı ile talep karşılama oranlarının artmasını sağlayacaktır.  

Bu araştırma sonucunda, denizyolu taşımacılık modu kullanılarak elleçlenen yük 
miktarının belirleyici faktörlerinin araştırılması hedeflenmiştir. Farklı veri kaynaklardaki veri 
setleri arasındaki farklar nedeni ile çalışma verisi 2004-2021 dönemi ile sınırlandırılmıştır. Bu 
veri setleri genişletilerek bu değişkenlerin etkileri tekrar kontrol edilebilir, uzun ve kısa 
dönem ilişkileri incelenebilir. Ayrıca panel veri analizleri ile tüm ülkeler için bu 
belirleyicilerin etkileri tekrar incelenebilir.  
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ABSTRACT 

There are many problems faced by the surgeon and anesthetist when planning elective 
thyroidectomy in patients presenting with large or substernal goiter and tracheal deviation. 
Difficulty in intubation, bleeding, postoperative respiratory distress, tracheomalacia and an 
increase in the rate of related complications are potential problems. 

A 47-year-old female patient with known multinodular goiter and hypothyroidism for more 
than 20 years applied to the anesthesiology outpatient clinic before the planned thyroidectomy 
operation. In addition to goiter, the patient had a history of, hypertension arrhythmia and 
asthma that required the use of bronchodilators from time to time. The patient was using 
bisoprolol and levothyroxine regularly. The patient had three cesarean section operations 
under regional anesthesia, later than she was diagnosed with multinodular goiter, but she had 
never been operated under general anesthesia. Tracheal compression and narrowing were 
observed in the patient's PA chest X-ray. The patient's ECG was in normal sinus rhythm. It 
was observed that the patient had severe inspiratory wheezing. Anesthesia and the operation 
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were assessed as high risk procedures previously at an external center and the patient was 
referred to our hospital. 

Fiberoptic laryngoscopy was performed in the preoperative examination of the patient 
performed by the otolaryngology department, and larynx was visualized. 

Difficult airway preparations were arranged before the patient arrived to the operation room. 
After the patient was monitored in the operating room, preoxygenation was performed with 
100% oxygen and face mask before induction of anesthesia. Anesthesia was induced with 
intravenous propofol. After the patient was manually ventilated and it was observed that there 
was no problem in the manual mask ventilation, muscle relaxation was achieved with 1 mg/kg 
i.v. rocuronium. Endotracheal intubation was performed with a 6.0 mm ID endotracheal tube 
in the first attempt with a D-Blade videolaryngoscope. There was resistance while advancing 
the tube through the stenosed part of the trachea. No problem was encountered during the 
operation. The thyroid gland, measuring approximately 15 x 20 cm, was excised by total 
thyroidectomy.  

Muscle relaxant was antagonized with sugammadex after the operation and the patient was 
extubated in the operating room. The patient's inspiratory wheezing subsided on the first 
postoperative day. No complications occurred. 

In the light of this case, we present the perioperative complications that may be encountered 
in thyroidectomy operations in patients with large goiters. Preoperative airway evaluation is 
important in surgical planning. Detailed preoperative preparation, including in-depth physical 
examination, evaluation of symptoms, radiological imaging, and laryngoscopy, is required for 
safe and secure airway management in order to reduce airway risks., surgeon and 
anesthesiologist communication and appropriate preoperative preparation are essential for 
patient safety and prevention of complications in operations of patients with huge goiters. 

Keywords: Goiter, nodular; Airway obstruction, airway management; Intubation, 
endotracheal intubation, Thyroidectomy, total. 

 

ÖZET 

Büyük veya substernal guatr ve trakeal deviasyon ile başvuran hastalarda, elektif tiroidektomi 
planlarken cerrah ve anestezistin karşılaştığı pek çok sorun bulunmaktadır. Entübasyon 
güçlüğü, kanama, postoperatif solunum sıkıntısı trakeomalazi ve benzeri komplikasyonların 
oranında artış karşılaşılması muhtemel problemlerdendir.  

20 yıldan uzun süredir bilinen multinodüler guatr ve hipotiroidisi mevcut olan 47 yaşında 
kadın hasta planlanan tiroidektomi operasyonu öncesi anesteziyoloji polikliniğine başvurdu. 
Hastanın özgeçmişinde guatr yanı sıra zaman zaman bronkodilatör kullanımını gerektiren 
astım, hipertansiyon ve aritmi öyküsü mevcut idi. Hasta düzenli olarak bisoprolol ve 
levotiroksin kullanıyordu. Hasta multinodüler guatr tanısı aldıktan sonra üç kez rejyonel 
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anestezi ile sezaryen operasyonu geçirmiş ancak hiç genel anestezi ile opere olmamıştı. 
Hastanın PA akciğer grafisinde trakeada bası ve daralma görülmekteydi. Hastanın EKG’si 
normal sinüs ritmindeydi. Hastanın ciddi inspiratuar wheezingi olduğu gözlendi. Dış 
merkezde anestezi ve operasyonu yüksek riskli olarak değerlendirilerek sevk edilmişti.  

Hastanın kulak burun boğaz bölümünce yapılan preoperatif muayenesinde, fiberoptik 
laringoskopi yapılarak larinks gözlendi.   

Hasta ameliyata alınmadan önce zor havayolu hazırlığı yapıldı. Hasta ameliyat odasında 
monitörize edildikten sonra %100 oksijen ile preoksijenasyon yapıldı. Sonrasında propofol ile 
anestezi indüksiyonu yapıldı. Hasta manuel ventile edildikten ve balon maske 
ventilasyonunda problem olmadığı saptandıktan sonra 1 mg/kg roküronyum ile kas gevşekliği 
sağlandı. Videolaringoskop D-Blade ile ilk denemede 6.0 mm ID endotrakeal tüp ile 
endotrakeal entübasyon yapıldı. Tüp trakeada ilerlerken stenoz olan bölümden direnç ile 
ilerletildi. Operasyon sırasında bir problem olmadı. Yaklaşık 15 x 20 cm boyutlarındaki tiroid 
glandı total tiroidektomi ile eksize edildi. Operasyon sonrası sugammadeks ile kas gevşetici 
antagonize edildi ve hasta operasyon odasında ekstübe edildi. Hastanın inspiratuar wheezingi 
postoperatif birinci günde azalarak geçti. Bir komplikasyon yaşanmadı.  

Bu olgu ışığında büyük guatrları olan hastalarda tiroidektomi operasyonlarında 
karşılaşılabilecek perioperatif komplikasyonları sunuyoruz. Ameliyat planlamasında 
preoperatif hava yolu değerlendirmesi önemli tutar. Daha istikrarlı ve güvenli hava yolu 
yönetimi ve havayolu risklerini azaltmak için derinlemesine fizik muayene yapılması, 
semptomların değerlendirmesi, radyolojik görüntüleme ve laringoskopi dahil olmak üzere 
detaylı preoperatif hazırlık gereklidir. Dev guatrı olan hastaların ameliyatlarında, cerrah ve 
anesteziyolog iletişimi ve uygun preoperatif hazırlık, hasta güvenliği ve komplikasyonların 
önlenebilmesi için elzemdir. 

Anahtar Kelimeler: Guatr, nodüler; Hava yolu obstrüksiyonu, hava yolu yönetimi; 
Entübasyon, endotrakeal entübasyon, tiroidektomi, total. 

  

INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES-III

September 23-25, 2022 815 Ankara Turkey



 
 

  

INTRODUCTION 

Numerous problems are encountered by the surgeon and anesthetist when an elective 
thyroidectomy is planned in patients presenting with large or substernal goiter and tracheal 
deviation. Difficulty in intubation, bleeding, postoperative respiratory distress, tracheomalacia 
and an increase in the rate of related complications are some of the potential problems. 

 

RESEARCH AND FINDINGS 

Case 

A 47-year-old female patient with known multinodular goiter and hypothyroidism for more 
than 20 years, applied to the anesthesiology outpatient clinic prior to the planned 
thyroidectomy operation. The patient had a history of hypertension arrhythmia and asthma 
that required the use of bronchodilators from time to time besides a huge multinodular goiter. 
The patient was using bisoprolol and levothyroxine regularly. The patient had three cesarean 
section operations under regional anesthesia, following the multinodular goiter diagnose, 
nevertheless, she had never been operated under general anesthesia. Tracheal compression 
and narrowing were observed in the patient's PA chest X-ray. The patient's ECG was in 
normal sinus rhythm. It was observed that the patient had severe inspiratory wheezing. 
Anesthesia and the operation were assessed as high risk procedures previously at an external 
center and the patient was referred to our hospital. 

 

Image 1: The preoperative representation of the patient  
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 Fiberoptic laryngoscopy was performed in the preoperative examination of the patient 
performed by the otolaryngology department, and larynx was visualized. 

Difficult airway preparations were arranged before the patient arrived to the operation room, 
difficult airway management equipment was available in the room. Another skilled 
anesthesiologist was present to assist with airway management. After the patient was 
monitored in the operating room, preoxygenation was performed with 100% oxygen and face 
mask before induction of anesthesia. Anesthesia was induced with intravenous propofol. After 
the patient was manually ventilated and it was observed that there was no problem in the 
manual mask ventilation, muscle relaxation was achieved with 1 mg/kg i.v. rocuronium. 
Endotracheal intubation was performed with a 6.0 mm ID endotracheal tube in the first 
attempt with a D-Blade videolaryngoscope. There was resistance while advancing the tube 
through the stenosed part of the trachea. No problem was encountered during the operation.  

The thyroid gland, measuring approximately 150 x 200 mm, was excised by total 
thyroidectomy. Muscle relaxant was antagonized with sugammadex after the operation and 
the patient was extubated in the operating room. The patient's inspiratory wheezing subsided 
on the first postoperative day. No complications occurred. 

 
 

Image 2: Thyroidectomy specimen 

.  
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In the light of this case, we present the perioperative complications that may be encountered 
in thyroidectomy operations in patients with large goiters.  

Possible perioperative complications that might be encountered may be listed as compression 
of neighboring vital structures, particularly the airway altered cervical anatomy leading to 
difficulty in intubation, extensive dissection leading to surgical complications, tracheomalacia 
and necessity of urgent tracheostomy. 

It is demonstrated that the frequency of compressive symptoms, airway deformity, 
retrosternal extension, and intubation difficulty increases as the mean duration of goiter and 
the goiter size increases. The rates of tracheomalacia, the requirement of tracheostomy and 
sternotomy, along with the rate of visceral injury and hemorrhage heighten as the size of the 
thyroid gland increases. In the postoperative period, the mean duration of hospital stay, rate of 
temporary hypocalcemia and hoarseness increases with goiter size. (Agarwal et al. 2012).  
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CONCLUSION 

Preoperative airway evaluation is crucial in planning of surgery. Detailed preoperative 
preparation, including in-depth physical examination, evaluation of symptoms, radiological 
imaging, and laryngoscopy, is required for safe and secure airway management in order to 
reduce airway risks. Long-standing huge goiters may present airway involvement, retrosternal 
extension, airway deformity, leading to intubation difficulty, and tracheomalacia, higher 
requirements for sternotomy, thacheostomy and prolonged hospital stay. 

Communication of the surgeon and anesthesiologist and appropriate preoperative preparation 
are essential for patient safety and prevention of complications in operations of patients with 
massive goiters. 

Huge goiters can be successfully managed by experienced endocrine surgeons and dedicated 
anesthetist when precautions are taken. 
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ÖZET 

Bu çalışmada, sezaryen operasyonlarında intratekal hiperbarik bupivakaine eklenen fentanilin 
hemodinamik, duyusal ve motor blok üzerindeki etkisi ve yan etkiler incelenmiştir. 

Çalışmaya elekt f sezaryen operasyonuna alınacak, ASA II, 50 gönüllü m ad gebe dah l ed ld . 
Olgular rastgele 2 eşit gruba ayrıldı. Spinal anestezi (25 G spinal iğne, L 3-4 veya L4-5 
aralığı) sırasında Grup 1’e 10 mg hiperbarik bup vaka n, Grup 2’ye 7,5 mg h perbar k 
bup vaka n ve 25 μg fentan l uygulandı. Duyusal blok düzey  ‘P n Pr ck’ test  le dermatom 
düzey  olarak, motor blok dereces  se ‘Bromage Skalası’ le değerlend r ld . Hemod nam k 
veriler, duyusal ve motor blok başlama süreler , maks mum sensor al ve motor blok sev yes , 
total duyusal blok süres , motor blok sonlanma süres  ve yan etk ler kayded ld .  
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Gruplar arası demograf k ver ler benzerd . Her k  grupta da bazal değerlere göre tüm ölçüm 
zamanlarında ortalama arter basınçlarında anlamlı düşüş saptandı (heps  ç n p=0.05). Grup 
2’de motor ve duysal blok başlama süres  daha kısa, duyusal blok süres  daha uzun ve motor 
blok süres  se anlamlı olarak daha kısaydı (heps  ç n p=0.001) (Tablo 1). Grup 1’de bulantı 
(%24) sık görülmekle b rl kte stat st ksel olarak anlamlı değ ld  (p=0.46) (Tablo 2).  

Spinal anestezide, 25 μg fentanil eklenmesi önemli yan etkiler olmadan duyusal blok 
seviyesini hızla arttırır, motor blok regresyon süresini kısaltır ve daha uzun duyusal blok 
süresi sağlar. İntratekal hiperbarik bupivakain ve fentanil kombinasyonu iyi postoperatif 
analjezi sağlar. Böylece sezaryen operasyonlarında erken mobilizasyon sağlayarak anestezi 
kalitesini arttırır. 

Anahtar Kelimeler: Sezaryen operasyonu, bupivakain, fentanil, spinal anestezi 

 

ABSTRACT 

This trial examined the effect of fentanyl added to intrathecal hyperbaric bupivacaine on 
hemodynamics, sensory and motor block and side effects for elective cesarean sections. 

In the study, 50 ASA II, volunteer term pregnant who underwent elective cesarean section 
were included. The patients were randomly distributed into 2 groups of 25. Group I was given 
10 mg 0.5 % hyperbaric bupivacaine, Group II was given 7,5 mg 0.5 % hyperbaric 
bupivacaine plus 25 mcq fentanyl intrathecally (25-G Quincke spinal needle, L 3-4 or L4-5 
level). The sensory block level was evaluated by 'PinPrick' test, and the degree of motor block 
was evaluated using the 'Bromage Scale'. Hemodynamic data, the initiation time of sensorial 
and motor block, the reaching time of the highest sensory block, duration of total sensorial 
block, the resolution time of motor blockade and side effects were recorded. 

Demographic data between groups were similar. There was a significant decrease in mean 
arterial pressures at all measurement times compared to baseline values in both groups 
(p=0.05 for all). In Group 2, the initiation time of motor and sensory block was shorter, the 
duration of sensory block was longer, and the duration of motor block was significantly 
shorter (p=0.001 for all) (Table 1). Although nausea was common (24%) in Group 1, it was 
not statistically significant (p=0.46) (Table 2). 

The addition of fentanyl 25 μg for spinal anesthesia rapidly increases the level of sensory 
block, shortens the motor block regresion time, provides a longer sensory block time without 
significant adverse effects. The combination of intrathecal hyperbaric bupivacaine and 
fentanyl provide good postoperative analgesia. Besides, it increases the quality of anesthesia 
by providing early mobilization in cesarean section.  

Keywords: Cesarean section, bupivacaine, fentanyl, spinal anesthesia 
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GİRİŞ 

Sezaryen operasyonlarında anestezi yöntemini seçerken, operasyonun aciliyeti, annenin 
mevcut sistemik sorunları, fetusun genel durumu ve hastanın tercihi dikkate alınmalıdır. 
Günümüzde sezaryen anestezisinde giderek artan oranlarda rejyonal yöntemler tercih 
edilmekte ve önerilmektedir [1]. 
 
Rejyonal anestezi teknikleri solunumsal, kardiyovasküler ve nöroendokrin sistem üzerine 
olumlu etkileri, tromboembolik komplikasyonlar ve kan kaybını azaltmasının yanında 
postoperatif iyileşme dönemini de kısaltması nedeniyle tercih edilmektedir [2]. Ayrıca nöral 
blokaj etkisinin postoperatif dönemde de devam etmesi etkili ve güvenli analjezi 
sağlamaktadır. Hasta, rejyonal anestezi ile operasyon sırasında uyanık kalmakta ve bebeğinin 
doğumunu görebilmektedir. Aynı zamanda özellikle gebelerde görülebilecek zor hava yolu ve 
aspirasyon gibi genel anestezinin risklerinden de korunmaktadır [3]. Spinal anestezi (SA) 
uygulama olarak basit, ekonomik olarak ucuz olmasına karşın anestezi süresinin sabit olması, 
hipotansiyona yol açması ve dura perforasyonu ile daha yüksek baş ağrısı insidansı gibi 
dezavantajlara da sahiptir. 
Spinal anestezide birçok lokal anestezik (LA) kullanılmaktadır. Etki süresi uzun amid tipi 
lokal anesteziklerden olan bupivakain yavaş sinir bloğu yapmasına karşın mükemmel duyusal 
anestezi sağlaması ve plasentadan sınırlı geçişi nedeniyle obstetrik anestezide tercih edilen bir 
ajan olmuştur [3,4].  
Spinal anestezi uygulanan hastalarda kullanılan LA dozunu azaltarak anestezi kalitesini 
artırmak, anestezi süresini uzatmak ve yan etkilerini azaltmak için adjuvanlar sıklıkla ilave 
edilir. En sık kullanılan adjuvan ajanlar opioidlerdir. SA’da opioidler, otonomik ve motor 
fonksiyonda belirgin değişikliklere neden olmadan doza bağımlı analjezi sağlarlar [4,5]. 
Sezaryen operasyonu sonrasında oluşan ağrı, operasyon sırasında rektus kasının ayrılmasına 
ve postoperatif dönemde uterus aktivitesinden kaynaklanan kramplara bağlı olarak 
gelişmektedir. Bu ağrının tedavisinde "multimodal ağrı tedavisi" savunulmaktadır. Epidural 
veya intratekal uygulanan opioidler, spinal kordun dorsal köklerindeki presinaptik ve 
postsinaptik opioid reseptörlerine (mü>delta>kappa) bağlanarak segmental analjezi 
sağlamaktadırlar. Bu amaçla fentanil, meperidin, sulfentanil, morfin gibi opioidler 
subaraknoid doğum analjezisinde adjuvan olarak kullanılmaktadırlar. Fentanil ilavesi ile 
yapılan SA’da etki kısa sürede başlar, 180-240 dakika sürer ve yan etki insidansı azdır. 
Fentanilin ticari preparatları, koruyucu içermez ve hem intravenöz hem de intratekal 
kullanımı uygundur [5,6]. 
Çalışmamızda SA altında gerçekleştirilecek elektif sezaryen operasyonlarında, bupivakaine 
fentanil eklenmesi ile oluşturulan kombinasyonun, maternal etkileri, hemodinamik etkileri, 
motor blok üzerine etkilerini, ilk analjezik gereksinim zamanını, introoperatif ve postoperatif 
gelişebilecek komplikasyonlarını araştırmayı planladık. 
 

YÖNTEM 

Bu araştırma, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kadın doğum ameliyathanesinde SA 
ile sezaryen operasyonu uygulanan Amerika Anestezi Derneği (ASA) sınıflandırmasında 
ASA II’ye uyan gestasyonel yaşı 37 haftanın üzerinde multipar veya primipar 18 yaş ve üzeri 
gebeler ile gerçekleştirildi. 
Çalışma ilaçlarına allerjisi olduğu bilinen, hepatik, renal ve kardiyak, metabolik hastalığı 
olanlar, preeklampsi veya eklampsisi olanlar, alkol veya ilaç alışkanlığı öyküsü bulunanlar, 
ciddi anemisi, psikiyatrik rahatsızlığı olanlar, opioid hipersensitivitesi, lomber herni, 
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uygulama bölgesinde enfeksiyon, skolyoz ve kifoz rahatsızlığı olanlar, koagülasyon 
parametreleri uygun olmayan, SA almak istemeyen ve morbid obez hastalar çalışmaya 
alınmadı. Çalışmaya dahil edilen gebelere preoperatif dönemde, SA uygulaması hakkında 
bilgi verildi. 
Preoperatif bakım ünitesinde olgulara damar yolu açılarak intravenöz 10ml/kg izotonik NaCl 
solusyonu 30 dakika içinde verildi. Gebelere operasyon masasında genel anestezide kullanılan 
standart monitorizasyon (EKG, non invaziv tansiyon, pulse oksimetre) yapıldıktan sonra 
demografik verileri (anne yaşı, kilo, boy) kaydedildi. Ortalama arteriyel kan basıncı (OAB) ve 
kalp tepe atımları (KTA) ve periferik oksijen satürasyon (SpO2) değerleri ölçülerek 
kaydedildi. Her an genel anesteziye geçilebilecek şartlar sağlandı.Hastalar rastgele 25’erli 2 
gruba ayrıldı. 
Grup 1’ye %0,5 hiperbarik Bupivakain 10 mg, Grup F’ye %0,5 hiperbarik Bupivakain 
7,5mg+ Fentanil 25 μcg intratekal yolla verildi. 
Spinal anestezide kullanılacak LA’nın, spinal anesteziyi uygulayacak ve hastayı takip edecek 
araştırmacı ile hasta tarafından bilinmeyecek şekilde, başka bir anestezist tarafından 
hazırlanmasıyla çift kör çalışma yöntemi uygulandı. 
Hastalar oturur pozisyona alındıktan sonra, ayakları altına tabure koyuldu ve başlarını 
fleksiyona getirerek göğüslerine yaklaştırmaları istendi. Uygulama süresince yardımcı 
personel hastanın pozisyonunun korunmasına yardım etti. Anestezi uygulanacak bölge steril 
şartlarda cilt temizliği yapılarak, steril delikli bir yeşil bezle örtüldü. L3-L4 veya L4-L5 
mesafesinden median yaklaşım ile subaraknoid aralığa 25 G sinal iğne ile girildi. BOS akışı 
gözlendikten sonra her gruba, kendi ilacından 2 ml LA uygulandı. İntratekal enjeksiyonu 
takiben hastalar supin pozisyona alındı. Aortakaval basıyı önlemek için hastalara 15o-20o sol 
yan pozisyon verildi. 
Duyusal blok düzeyi Pin Prick testi ile dermatom düzeyi olarak, motor blok derecesi ise 
“Bromage Skalası” ile değerlendirildi. 
 
Tablo 1: Modifiye bromage skalası. 
    0 Hiç paralizi yok. Hasta ayağını ve dizini tam fleksiyona getirir. 

    1 Sadece dizini ve ayağını hareket ettirebilir. Bacağını düz olarak kaldıramaz. 

    2 Dizini bükemez, sadece ayağını oynatabilir. 

    3 Tam paralizi vardır. 

 
 
Hastalarda duyusal blok seviyeleri her 30 sn de bir kontrol edildi. İntratekal enjeksiyonun 
yapılmasından itibaren T6 dermatomunda ağrı duyulmadığı ana kadar geçen zaman aralığı 
duyu 
sal blok başlangıç zamanı olarak kabul edildi. Aynı şekilde her 30 sn de bir hastaların 
Bromage Skorları takip edildi. İntratekal enjeksiyon yapıldıktan sonra Bromage 2-3 olana 
kadar geçen zaman aralığı motor blok başlangıç zamanı olarak değerlendirildi. 
Hastaların preoperatif, 1.3.5.10.15.20.25.30.35. dakikalarda (dk) sistolik, diyastolik ve 
ortalama arteriyal basınçları, KTA ve SpO2 değerleri not edildi. Operasyon sırasında, 
hipotansiyon gelişmesi üzerine (sistolik arteryel basıncın bazal değerinden %25 dan daha 
fazla düşmesi) iv 200 ml izotonik solüsyonunun 10 dk içinde verilmesi, düzelme olmadığında 
5mg efedrin iv uygulanması planlandı. Bradikardi (50 atım/dk altında nabız sayısı) 
geliştiğinde 0,5 mg atropin iv yolla yapılması planlanıldı. 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES-III

September 23-25, 2022 829 Ankara Turkey



Operasyon sırasında annede görülebilecek komplikasyonlar (hipotansiyon, bradikardi, bulantı, 
kusma, kaşıntı, titreme, sedasyon, omuz ağrısı, solunum sıkıntısı, vs.) kaydedildi.  

Maksimum duyusal blok seviyesi ve bu seviyeye ulaşma süresi ile duyusal bloğun T6 
dermatomuna ulaşma süresi kaydedildi. Maksimum motor blok derecesi, maksimum motor 
blok derecesine ulaşma süresi ve motor blok süresi kaydedildi. 

Bulantı-kusma durumunda 10 mg iv metoklopramid (Primperan®, Biofarma İlaç Sanayi, 
Türkiye) ve kaşıntı gelişmesi durumunda 45,5 mg iv feniramin maleat (Avil®, Hoecshst 
Marion Roussel, Almanya) uygulandı. 

 
 
Verilerin analizi 
 
İstatistiksel analizler için NCSS (Number Cruncher Statistical System) 2007&PASS (Power 
Analysis and Sample Size) 2008 Statistical Software (Utah, USA) programı kullanıldı. 
Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metodların (Ortalama, Standart 
sapma, frekans, oran) yanısıra normal dağılım gösteren parametrelerin gruplar arası 
karşılaştırmalarında Student t test; grup içi karşılaştırmalarında Paired Sample’s test 
kullanıldı. Niteliksel verilerin karşılaştırılmasında ise Ki-Kare testi ve Fisher’s Exact Ki-Kare 
test kullanıldı. Sonuçlar %95’lik güven aralığında, anlamlılık p<0,05 düzeyinde 
değerlendirildi. 

 

BULGULAR 

Her iki grupta hastalar yaş, ağırlık, boy değerleri yönünden benzerdi (p>0,05). Her k  grupta 
da bazal değerlere göre tüm ölçüm zamanlarında OAB da anlamlı düşüş saptandı (heps  ç n 
p=0,05). Gruplar arasında tüm ölçüm zamanlarında sistolik arter basıncı, KTA ve SpO2 
değerelerinde fark saptanmadı (p>0,05) (Şekil 1,2,3). 
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Şekil 1: Gruplara Göre Sistolik Arter Basıncı Ölçümleri    Şekil 2: Gruplara Göre Kalp Tepe 
Atım Ölçümleri 

 

 

 

 

 

                                     

                                           Şekil 3: Gruplara Göre SpO2 Ölçümleri 

 

Fentanil uygulanan grupta (Grup 2) duyusal bloğun T6 dermatomuna ulaşma ve maksimum 
duyusal bloğa ulaşma süreleri anlamlı olarak daha kısa idi. Ayrıca Grup 2 ‘de ortalama toplam 
duyusal blok süreleri daha yüksekti. Grup 1’de motor blok süresi daha uzun olarak tespit 
edilmişti (Tablo 2). 

Gruplar arasında maksimum duyusal blok seviyeleri oranları açısından istatistiksel olarak ileri 
düzeyde anlamlı farklılık saptanmıştır (0<0,01). Ancak motor blok dereceleri oranları 
benzerdi (p>0,05). (Tablo 2). 
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Tablo 2: Gruplara göre duyusal blok süre ve seviyeleri ile motor blok süre ve 
derecelerinin karşılaştırılması 

 

1. Grup  
                              (n=25) 

2. Grup 
(n=25) p 

Ort±SD               
Ort±SD 

Duyusal bloğun T6 dermatomuna ulaşma 
süresi (dk) 

4,48±0,01 2,36±0,86 0,001* 

Max duyusal bloğa ulaşma süresi (dk) 5,12±0,78 3,36±0,86 0,001* 

Toplam duyusal blok süresi (dk) 94,00±6,45 164,20±8,74 0,001* 

Motor bloğun başlama süresi (dk) 4,72±1,43 2,52±1,01 0,001* 

Motor bloğun sonlanma süresi (dk) 131,20±9,60 114,00±6,45 0,001* 

  n/n n/n p+ 

Max duyusal blok T4/T6 15/10 23/2 0,001* 

Max motor blok derecesi B2/B3 6/19 4/24 0,098 

Student-t Test, +Ki-Kare Test, *p<0,05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 

Hiçbir hastada solunum depresyonu gözlenmedi. Hipotansiyon insidansı arasında anlamlı fark 
bulunmadı. Ancak Fentanil grubunda gelişen hipotansiyon sıvı tedavisi sonrası hızla 
normotansif hale gelirken Grup 1 hipotansiyon gelişen 4 olgunun da efedrin ihtiyacı olmuştur. 
Fentanil grubunda peroperatif sedasyon ihtiyacı anlamlı olarak düşük tespit edildi (Tablo 3). 

Tablo 3: Gruplar arası yan etkilerin karşılaştırılması  

 1. Grup (n=25) 2. Grup (n=25) 
p 

n (%) n (%) 

Bulantı 6 (%24,0) 3 (%12,0) 0,463 

Kusma 0 (%0,0) 0 (%0,0) - 

Kaşıntı 0 (%0,0) 3 (%12,0) 0,235 

Hipotansiyon 4 (%16,0) 2 (%8,0) 0,667 

Bradikardi 1 (%4,0) 0 (%0,0) 1,000 

Solunum depresyonu 0 (%0,0) 0 (%0,0) - 

Postop baş ağrısı 1 (%4,0) 0 (%0,0) 1,000 

Titreme 

Sedasyon ihtiyacı 

2 (%8,0) 

5(%20,0) 

0 (%0,0) 

0 (%0,0) 

0,490 

0,049* 

Fisher’s Exact Test, *p<0,05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Hipotansiyon: 
bazal değere göre %20 azalma ya da sistolik arter basıncının <90 mmHg olması kabul edildi. 
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TARTIŞMA ve SONUÇ 

Sezaryen operasyonlarında hiperbarik bupivakain kullanarak yaptığımız bu çalışmamızda, 
hiperbarik bupivakaine eklediğimiz fentanil ile lokal anestezik kullanım miktarının azaldığını, 
motor blok geri dönüş süresinin kısaldığını, daha az sayıda hipotansif atak geliştiğini gördük. 
Hiperbarik bupivakaine (7,5mg) adjuvan amaçlı eklediğimiz 25 g fentanilin, tek başına 
uygulanan 10 mg hiperbarik bupivakain ile yapılan spinal anestezinin sağladığı kadar anestezi 
konforu sağladığını hatta peroperatif sedasyon ihtiyacının daha az olduğunu gördük.  

Sezaryen operasyonlarında anestezi yöntemini seçerken, operasyonun aciliyeti, annenin 
mevcut sistemik sorunları, fetusun genel durumu ve hastanın tercihi dikkate alınmalıdır. 
Sezaryen anestezisinde giderek artan oranlarda rejyonal yöntemler tercih edilmektedir. Ancak 
bölgesel anestezi de risksiz değildir [1]. Rejyonel anestezide ölümler öncelikle aşırı yüksek 
bölgesel bloklar ve lokal anesteziklerin toksisitesi ile ilişkilidir. Dozlarda azalma ve daha 
yüksek blok seviyelerinden kaçınmak için teknikte iyileştirme ve lokal anesteziklerin 
toksisitesine yönelik artan farkındalık, rejyonel anestezi ile ilgili komplikasyonların 
azalmasına katkıda bulunmuştur. SA‘de tek başına lokal anestezik uygulamasının, etki 
süresinin kısa sürmesi, postoperatif analjezik ihtiyacının erken başlaması, operasyon sırasında 
uterus manüpülasyonu ve peritonun kapatılması sırasındaki visseral ağrıyı ve bulantıyı 
önlemede yetersiz kalması gibi sakıncaları vardır.  Daha düşük dozlarda lokal anestezik ile 
yeterli anestezi derinliği sağlamak için intratekal opioidler sıklıkla adjuvan olarak 
kullanılmaktadır [4-6]. Ancak, sezaryen operasyonlarda SA konforu için, yeterli lokal 
anestezik ve intratekal opioid dozların ne kadar olması gerektiği konusunda kesin olarak 
belirlenmiş doz bulunmamaktadır ve bu konuda yaygın çalışmalar devam etmektedir.   

Sezaryen operasyonlarda kullanıldığı bildirilen en düşük etkili fentanil dozu 6,25 g’dır. 
Hamber ve ark.5 sezaryenlerdeki SA ‘de bupivakaine eklenen fentanil dozunun 20-30 g 
olmasını önerirken, Palmer ve ark.7 doğum analjezisi için intratekal 5-45 g aralığında 
uygulama dozunun 25 g olduğunu belirtmişlerdir. Bupivakaine adjuvan amaçlı olarak 
fentanil eklediğimizde bu dozu referans 25 g olarak seçtik. 

Ahmed NU ve ark.8 intratekal 12,5 mg bupivakaine 20 g fentanil eklenmesi ile daha yüksek 
duyusal blok seviyesi elde ettiklerini ve 2 segment duyu blok gerileme zamanının da fentanil 
grubunda daha uzun olduğunu bildirmişlerdir. Diğer bir çalışmada da bupivakaine sırasıyla 10 
ve 20 g fentanil eklenip opioid dozu yüksek olan grupta daha yüksek duyusal blok seviyesi 
ve duyusal blok süresinin daha uzun olduğu gösterilmiştir [6]. Bizim çalışmamızda da hem 
daha yüksek duyusal blok seviyesi hem de daha uzun duyusal blok süresi görüldü. 

Gebelerde postoperatif olarak SA’nın ana amaçlarından birisi de yeterli analjezinin yanı sıra 
minimal motor blok oluşturmaktır. Bacakta uyuşukluğun olmaması ve motor fonksiyonların 
korunması, maternal memnuniyeti artıran en önemli faktördür. Kuusniemi ve ark.9 bizim 
çalışmamızın sonuçlarıyla benzer olarak sezaryen seksiyolarda doz çalışmasında,10 mg 
bupivakain fentanilsiz ile 5 mg bupivakaine eklenen 25 g fentanil kullanarak yaptıkları 
çalışmalarında, fentanilli grupta daha az motor blok geliştiğini, hemodinamininde fazla 
etkilenmediğini belirtmişlerdir. Başka bir çalışmada da Seyhan ve ark.6 sezaryen seksiyolarda 
45 hastayı randomize üç gruba ayırarak, 1.grubu 9 mg hiperbarik bupivakain, 2.grubu 8 mg 
hiperbarik bupivakain ile 10 g fentanil, ve 3.grubu 7mg hiperbarik bupivakain ile 20 g 
fentanil uygulamışlar, gözlemleri sonucunda lokal anestezik dozu azaldıkça motor bloğun 
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daha erken kalktığını bildirmişlerdir. Bizde çalışmamızda kullanılan lokal anestezik dozu 
azaldığında, motor bloğun erken kalktığını gördük. 

Hipotansiyon SA’nin en sık görülen komplikasyonudur. Hem yenidoğanın hemde annenin 
fizyolojisinde değişikliklere neden olabileceğinden, sezeyan sırasında hipotansiyon 
gelişmesine izin verilmemelidir. Bogra ve ark.10 spinal anestezi sırasında 8 mg bupivakaine 
12,5 g fentanil ekledikleri grupta sadece 12,5 mg bupivakain uygulanan gruba göre daha 
düşük oranda hipotansiyon geliştiğini bildirmişlerdir. Çalışmamızda gruplar arasında 
hemodinamik parametler arasında fark olmasada fentanil grubunda 2 olguda hipotansiyon 
gelişmişken saf lokal anestezik uygulan grupta 4 olguda efedrin ihtiyacı olan hipotansiyon 
gelişmiştir.  

İntratekal verilen opioidlerin faydalı etkilerinin yanı sıra yan etkileri de bulunur. Bu yan 
etkiler, bulantı, kusma, kaşıntı, idrar retansiyonu ve solunum depresyonudur. Sezaryen 
seksiyolardaki bulantı kusma birkaç faktöre bağlı olarak ortaya çıkabilir. Birincisi genellikle 
gelişen hipotansiyon sonucunda serebral kan akımının azalmasına bağlı olarak meydana gelir. 
Diğer başka bir nedende yetersiz blok seviyesine bağlı olarak, peritoneal yapıların operasyon 
sırasında gerilmesi sonucu perioperatif bulantı kusma ortaya çıkabilmesidir. T4 seviyesindeki 
anestezinin yeterli olduğu görüşü hakimdir [11]. Çalışmamızda Fentanil ilave edilen grupda 
anlamlı olmasada daha düşük oranda hipotansiyon meydana gelmiş anlamlı olarak daha 
yüksek oranda T4 seviyesinde duyusal blok oluşmuş ve grupta daha az bulantı meydana 
gelmiştir. Teoh ve ark.12 kombine spinal-epidural tekniğini kullanarak yaptıkları çalışmada, 
birinci grupta düşük doz bupivakaine fentanil morfin kombinasyonu alan 22 hastada %13 
oranında bulantı geliştiğini, kusmanın görülmediğini, İkinci grupta 9mg bupivakain kullandığı 
çalışmada ise 22 hastanın %32’sinde bulantı, %5’inde kusmanın görüldüğünü belirtmişlerdir. 

Reisli ve ark.13 25 g fentanil kullandıkları çalışmalarında kaşıntı insidansının %40 olduğunu 
bildirmişlerdir. Bizim çalışmamızda kaşıntı insidansı fentanil grubunda %12 idi. Birinci 
grupta ise hiç kaşıntı görülmedi. 

Sonuç olarak çalışmamızda hiperbarik bupivakaine eklenen 25 g fentanilin daha önce 
yapılmış çalışmalarla benzer olarak düşük yan etki insidansı, uzamış duyusal blok ve kısalmış 
motor blok süreleri ile yeterli anestezi konforu sağlandığını hatta daha az sedoanaljezi 
uygulanmasına neden olduğunu gördük.  
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ÖZET 

Ağrı, her insanın yaşamının bir bölümünde mutlaka deneyimlediği bir olgudur. Uluslararası 
Ağrı Araştırmaları Derneği (IASP) 2020 yılında ağrı tanımını revize ederek ‘‘Gerçek veya 
potansiyel doku hasarı ile ilişkili ya da bu duruma benzer hoş olmayan bir duyusal ve 
duygusal tecrübe’’ şeklinde tanımlamıştır. Amerikan Ağrı Derneği ağrı durumunu beşinci 
yaşam bulgusu olarak ifade etmiştir. Bu durumun da ağrının önemli bir hayati gösterge 
olduğunu, kişinin yaşam bulguları takip edilirken ağrının da sorgulanıp değerlendirilmesi 
gerektiğini göstermektedir. Yoğun bakım üniteleri genel olarak durumu stabil olmayan, 
yaşamsal işlevlerinin bir kısmını kaybetmiş, mobilizasyon süreleri sınırlandırılmış ya da 
yatağa bağımlı hastalardan oluşmaktadır. Yapılan çalışmalarda yoğun bakım ünitesinde yatan 
hastaların %40 ile 70 oranında ağrı çektiği, hastaların %87’sinin ise ağrıdan dolayı kendilerini 
rahatsız hissettiğini belirtmektedirler. YBÜ’de hastaların ağrı ve rahatsızlık nedenleri 
arasında; santral venöz katater, endotrakeal tüp, femoral kataterin çıkarılması ve takılması gibi 
invaziv girişimler, hastaya pozisyon verme, endotrakeal aspirasyon, öksürme ve derin 
solunum egzersizleri, yara bakımı, pansuman değiştirme gibi hemşirelik uygulamaları ve 
bunların dışında kalan uzun süre hareketsiz kalma, ameliyat bölgesinin özelliği gibi nedenler 
ağrıya neden olmaktadır. Ağrı değerlendirilmesinde bir ekip yaklaşımının benimsenmesi 
önemlidir. Fizyoterapist, hemşire, anestezist, hekim ve diğer sağlık profesyonellerinin yer 
aldığı bu ekipte hemşirelerin çok önemli rolleri vardır. Hastalarla en çok vakit geçiren 
hemşireler, ağrı yönetimi ile ilgili karar verme sürecinde ağrı değerlendirme ve ağrı yönetimi 
konusunda hazırlıklı olmalıdır. Yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşireler, hastalardaki 
fizyolojik ve psikolojik değişimler açısından dikkatli olmalı ve hızlı karar verebilmelidir. 
Ağrısı olan hastaya doğru bir bakım verebilmesi için ağrıyı her yönüyle tanılaması 
gerekmektedir. Ağrının tipi, yeri ve şiddetini saptamalıdır. Ülkemizde yoğun bakımda çalışan 
hemşirelerle yapılmış olan bir çalışmada, hemşirelerin %39,6’sının ağrının değerlendirmesini 
bilmediği görülmüş olup, sadece %22’lik bir kısmın ağrı değerlendirilmesinde ölçek 
kullandığı bulunmuştur. Yurt dışında yapılan bir çalışmada ise mekanik ventilasyondaki 
hastaların yaklaşık yarısında ağrı değerlendirmesi yapılmadığı saptanmıştır. Çelik ve ark. 
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yaptıkları çalışmada (2018), hemşirelerin ağrı ile ilgili bilgi davranışlarının düşük olduğu, 
ağrının fizyolojisini ve ağrının farmakolojik yollarla yönetimi konusunda yeterince bilgiye 
sahip olmadığını saptamıştır.  Yoğun bakım ünitesinde bakım gören hastaların çeşitli 
nedenlerle (Entübasyon veya sedasyon gibi) kendilerini sözel olarak ifade edememeleri 
durumunda hemşireler, hastanın yerine düşünme, hissetme sorumluluğunu üstlerine alır. Bu 
nedenle hemşireler ağrı belirtileri, nedenleri, uygun ölçeklerle değerlendirmesini ve tedavisini 
bilmelidir. Ağrı tedavisinde farmakolojik yöntemlerle beraber non-farmakolojik yöntemleri 
de kullanmaları son derece önemlidir.  

Anahtar Kelimeler: Yoğun Bakım, Ağrı, Hemşirelik 

ABSTRACT 

Pain is a phenomenon that every person experiences at some point in his life. The 
International Association for the Study of Pain (IASP) revised the definition of pain in 2020 
and defined pain as "an unpleasant sensory and emotional experience associated with or 
similar to actual or potential tissue damage". The American Pain Association has stated pain 
as the fifth vital sign, which shows that pain can be seen as an important vital indicator and 
that pain should be questioned and evaluated while monitoring the vital signs of the 
individual. Intensive care units generally consist of patients whose condition is unstable, who 
have lost some of their vital functions, whose mobilization times are limited, or who are 
bedridden. Studies have shown that 40-70% of patients in the intensive care unit have pain, 
and 87% feel uncomfortable due to pain. Among the causes of pain and discomfort in ICU 
patients; Invasive interventions such as removal and insertion of central venous catheter, 
endotracheal tube, femoral catheter, nursing practices such as patient positioning, 
endotracheal aspiration, coughing and deep breathing exercises, wound care, dressing change, 
and long-term immobility outside of these, such as the characteristics of the operation area. 
causes cause pain. It is important to adopt a team approach in pain assessment. Nurses have 
very important roles in this team, which includes nurses, physicians, anesthesiologists, 
physiotherapists and other health professionals. Nurses who spend the most time with patients 
should be prepared for pain assessment and pain management in the decision-making process 
regarding pain management. Nurses working in the intensive care unit should be careful in 
terms of physiological and psychological changes in patients and should be able to make 
quick decisions. In order to give the right care to the patient with pain, it is necessary to 
diagnose pain from all aspects. Identify the type, location, and severity of pain. In a study 
conducted with nurses working in the intensive care unit in our country, it was found that 
39.6% of the nurses did not know pain assessment and only 22% of them used a pain scale. In 
a study conducted abroad, it was found that approximately half of the patients on mechanical 
ventilation were not evaluated for pain. Celik et al. In their study (2018), it was determined 
that nurses' knowledge behaviors about pain were low and they did not have sufficient 
knowledge about pain physiology and pharmacological management of pain. Nurses take the 
responsibility of thinking and feeling instead of the patient when patients who are cared for in 
the intensive care unit cannot express themselves verbally for various reasons (such as 
intubation or sedation). For this reason, nurses should know the symptoms, causes, evaluation 
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and treatment of pain with appropriate scales. It is extremely important to use non-
pharmacological methods together with pharmacological methods in the treatment of pain. 

Keywords: Pain, İntensive Care, Nurse 

GİRİŞ 
Ağrı, her insanın yaşamının bir bölümünde mutlaka deneyimlediği bir olgudur (Çelik, Baş, 

Korkmaz, Karaşahin, & Yıldırım, 2018). Bireyin yaşam kalitesini ve günlük yaşam 

aktivitelerini engelleyen, rahatsızlığa neden olan karmaşık ve hoş olmayan bir durumdur 

(Özveren, Faydalı, & Özdemir, 2016). Uluslararası Ağrı Araştırmaları Derneği (IASP) 2020 

yılında ağrı tanımını revize ederek ‘‘Gerçek veya potansiyel doku hasarı ile ilişkili ya da bu 

duruma benzer hoş olmayan bir duyusal ve duygusal tecrübe’’ şeklinde tanımlamıştır (Raja et 

al., 2020).  McCaffery ise 1968 yılında ağrı için ‘‘ağrı, hastanın tanımladığı durumdur, eğer 

ağrısının olduğunu söylüyorsa vardır’’ şeklinde tanımlamıştır (Wilson, 2019). Amerikan Ağrı 

Derneği ağrı durumunu beşinci yaşam bulgusu olarak ifade etmiştir. Bu durumun da ağrının 

önemli bir hayati gösterge olduğunu, kişinin yaşam bulguları takip edilirken ağrının da 

sorgulanıp değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir(Yeşilyurt & Faydalı, 2020).   

Ağrı değerlendirilmesinde bir ekip yaklaşımının benimsenmesi önemlidir. Fizyoterapist, 

hemşire, anestezist, hekim ve diğer sağlık profesyonellerinin yer aldığı bu ekipte hemşirelerin 

çok önemli rolleri vardır (Yeşilyurt & Faydalı, 2020). Hastalarla en çok vakit geçiren 

hemşireler, ağrı yönetimi ile ilgili karar verme sürecinde ağrı değerlendirme ve ağrı yönetimi 

konusunda hazırlıklı olmalıdır (Samarkandi, 2018).  

ARAŞTIRMA VE BULGULAR  
Yoğun Bakımda Ağrı ve Nedenleri 

Yoğun bakım üniteleri genel olarak durumu stabil olmayan, yaşamsal işlevlerinin bir kısmını 

kaybetmiş, mobilizasyon süreleri sınırlandırılmış ya da yatağa bağımlı hastalardan 

oluşmaktadır (Erden, 2015; Özdemir & Örsal, 2021). Yapılan çalışmalarda yoğun bakım 

ünitesinde yatan hastaların %40 ile 70 oranında ağrı çektiği, hastaların %87’sinin ise ağrıdan 

dolayı kendilerini rahatsız hissettiğini belirtmektedirler (Erden, 2015). Özellikle dahiliye ve 

cerrahi yoğun bakımlarında tedavi gören hastaların %50 ile %77 oranında ağrı duyduğu ve bu 

ağrının da orta düzeyden şiddetli düzeye doğru değiştiği görülmüştür (Kargın, Aytop, Kuran, 

Oral, & Doğan, 2021). Yoğun bakım ünitelerindeki hastalara uygulanan tıbbi ve tedavi amaçlı 

yapılan uygulamalar ve girişimler ağrıya neden olabilmektedir (Demir, 2012). YBÜ’de 

hastaların ağrı ve rahatsızlık nedenleri arasında; santral venöz katater, endotrakeal tüp, 
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femoral kataterin çıkarılması ve takılması gibi invaziv girişimler, hastaya pozisyon verme, 

endotrakeal aspirasyon, öksürme ve derin solunum egzersizleri, yara bakımı, pansuman 

değiştirme gibi hemşirelik uygulamaları ve bunların dışında kalan uzun süre hareketsiz kalma, 

ameliyat bölgesinin özelliği gibi nedenler ağrıya neden olmaktadır (Alakan & Ünal, 2017; 

Sılay & Akyol, 2018). Ağrının tedavi edilmemesi durumunda kardiyovasküler, immün, sinir, 

endokrin ve kas-iskelet sistemleri etkilenir. Hastaların hastanede kalış süresinin uzamasına, 

katekolamin artışına ve stres hormonlarının salınmasına neden olabilir. Bu da kalp hızı ve kan 

basınının artmasına, oksijen ihtiyacının artmasına ve perfüzyonun azalmasına neden olarak 

morbidite ve mortaliteyi olumsuz olarak etkilemektedir (Gündoğan, Bor, Korhan, Demirağ, & 

Uyar, 2016; Kiavar et al., 2016). Bu durumdan dolayı ağrı, yoğun bakım ünitesindeki hastalar 

arasında en önde gelen stres kaynaklarından birisi olmaktadır (Sandvik, Olsen, Rygh, & Moi, 

2020).  

Yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşireler, hastalardaki fizyolojik ve psikolojik değişimler 

açısından dikkatli olmalı ve hızlı karar verebilmelidir. Ağrısı olan hastaya doğru bir bakım 

verebilmesi için ağrıyı her yönüyle tanılaması gerekmektedir. Ağrının tipi, yeri ve şiddetini 

saptamalıdır (Sılay & Akyol, 2018). Ağrı değerlendirmesi hastayı gözlemlemekle başlar. 

Hastanın yüz ifadesi, davranışları, ağrı duyulan bölgeyi destekleme veya ovma gibi 

davranışlara bakılmalıdır (Yeşilyurt & Faydalı, 2020). Ağrının değerlendirilmesi ve 

hafifletilmesi hemşirelerin etkin bir rolüdür. Hemşireler hasta hastaların öyküsünü kaydetme, 

sürekli olarak gözlem yapma ve ağrı değerlendirme yöntemlerini kullanma konusunda yeterli 

bilgiye sahip olmalıdır (Ay & Alpar, 2010; Yeşilyurt & Faydalı, 2020). Bu zamana kadar 

yapılan çalışmalarda çoğunlukla hemşirelerin ağrı yönetiminde çoğunlukla farmakolojik 

tedaviyi seçtikleri görülmüş, bağımsız rollerini kullanabileceği bu alanda non-farmakolojik 

ağrı tedavi uygulamaları yeterinde kullanmadıkları ve bu uygulamalar hakkında yeterinde 

bilgi ve deneyimlerinin olmadıkları saptanmıştır (Arlı, 2017; Çelik et al., 2018; Samarkandi, 

2018). Ülkemizde yoğun bakımda çalışan hemşirelerle yapılan bir çalışmada, hemşirelerin 

%39,6’sının ağrı değerlendirmesini bilmediği ve sadece %22’lik bir kısmın ağrı ölçeği 

kullandığı bulunmuştur. Yurt dışında yapılan bir çalışmada ise mekanik ventilasyondaki 

hastaların yaklaşık yarısında ağrı değerlendirmesi yapılmadığı saptanmıştır (Erden, 2015). 

Çelik ve ark. yaptıkları çalışmada (2018), hemşirelerin ağrı ile ilgili bilgi davranışlarının 

düşük olduğunu, ağrı fizyolojisi ve ağrının farmakolojik yönetimi konusunda yeterli bilgiye 

sahip olmadığını saptamıştır (Çelik et al., 2018).   
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Yoğun Bakımda Ağrının Değerlendirilmesi 

Yoğun bakım hemşireleri, ağrıya neden olan işlemleri belirlemeli, ağrının değerlendirilmesini 

yapmalı, ağrı şiddetini belirlemeli ve ağrının farmakolojik veya non-farmakolojik yöntemlerle 

ağrının giderilmesinde anahtar rol oynamaktadır (Efe & Çaydam, 2020; Kargın et al., 2021). 

Ağrı şiddeti ve yerini belirlemede en güvenilir kaynak hastanın kendi ifadeleri olmasına 

rağmen, ağrısını ifade etmekte güçlük çeken veya ağrısını ifade edemeyen hastalar için uygun 

ağrı değerlendirme ölçekleri kullanılması gerekmektedir (Korhan, 2012). 

Yoğun bakım ünitelerindeki hastaların ağrılarının değerlendirilmesi için geliştirilen, ağrının 

fizyolojik ve davranışsal belirtilerinin yer aldığı ölçüm araçları geliştirilmiştir (Cırık & 

Emine, 2014; Konateke & Güngörmüş, 2018).  

1- Davranışsal Ağrı Ölçeği: 

 

Davranışsal ağrı ölçeği, Payen ve ark. tarafından yoğun bakımda izlenen sedatize ve bilinçsiz 

hastalar için tasarlanmıştır (Karayurt & Akyol, 2008; Korhan, 2012). Ayrıca deliryumu, 

bilişsel bozukluğu olan ve beyin yaralanması olan hastalar için de kullanılmaktadır. Ölçek, 

yüz ifadesi, üst extremite hareketleri ve hastanın ventilasyona uyumunu içeren 3 değişkenden 

oluşmaktadır (Yeşilyurt & Faydalı, 2020). Ölçekten elde edilebilecek en yüksek ağrı puanı 

12, en düşük ağrı puanı ise 3’tür ve puan arttıkça hastada ağrı şiddetinin arttığını 

göstermektedir (Sılay & Akyol, 2018). Yapılan bir incelemede Davranışsal Ağrı Ölçeği’ni 

iletişim kuramayan yoğun bakım hastaları için kullanılabilecek en uygun ölçek olduğu 

belirtilmiştir (Rahu et al., 2015). Davranışsal ağrı ölçeğinin sedatize olan hastalarda “Motor 

Hareket Değerlendirme Ölçeği” ya da “Ramsay Sedasyon Düzeyi Ölçeği” ile birlikte 

kullanılması önerilmiştir (Demir, 2012).  
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Kaynak: Karayurt, Ö., & Akyol, Ö. (2008). Yoğun Bakim Hastalarında Ağrı Değerlendirmesi. 
Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 11(4), 96-104.  
 

2- Ramsay Sedasyon Ölçeği (RSS) 

Ramsay tarafından geliştirilen Ramsay Sedasyon Ölçeği, hastaların sedasyon düzeyini 

değerlendirmek amacıyla geliştirilmiştir (Korhan, 2012). Sedasyon düzeyi 1’den 6’ya kadar 

puanlanmaktadır ve ölçekten alınan puan arttıkça sedasyon düzeyinin arttığını göstermektedir 

(Korhan, 2012). En uygun sedasyon düzeyi 2 olarak tanımlanmaktadır (Hepkarşı, Bor, 

Demirağ, Çankayalı, & Uyar, 2015). 

 Kaynak: Korhan, E. A. 

(2012). Yetişkin yoğun bakım hastasında ağrının değerlendirilmesi. Yoğun Bakım 

Hemşireliği Dergisi, 16(2), 57-65.  
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3- Motor Aktivite Değerlendirme Skalası (MASS):  

Delvin ve ark. tarafından yoğun bakım hastalarında sedasyon ve ajitasyonu değerlendirmek 

amacıyla geliştirilmiştir. Ölçek, mekanik ventilasyondaki hastanın fazla sedasyon alma riskini 

azaltır ve uygun dozda sedasyon verilmesini sağlar ve mekanik ventilasyonda kalma süresini 

azaltmaktadır (Sılay & Akyol, 2017). Ölçekten alınan puan arttıkça ajitasyon ve huzursuzluk 

derecesi artmaktadır (Korhan, 2012). 

Kaynak: Korhan, E. A. (2012). Yetişkin yoğun bakım hastasında ağrının değerlendirilmesi. 

Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, 16(2), 57-65.  

 

4- Yetişkinler İçin Sözel Olmayan Ağrı Ölçeği: 

Ölçek Odhner ve ark. tarafından yoğun bakım ünitesinde yatmakta olan hastalar için 

geliştirilmiştir ve Kabes ve ark. tarafından revize edilip son şeklini almıştır. Yaşamsal 

bulgular, solunum, uyanıklık, yüz ve aktivite/hareket olmak üzere beş bölümden 

oluşmaktadır. Ölçeğin klinik kullanıma uygun olduğu belirlenmiştir ancak ülkemize henüz 

geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılmamıştır (Korhan, 2012; Sılay & Akyol, 2018).   
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 Kaynak: Sılay, F., & 

Akyol, A. (2018). Yoğun Bakım Ünitelerinde Ağrı Kontrolünde Hemşirenin Rolü. İzmir 

Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 3(3), 31-38.  

 

5- Yoğun Bakım Ağrı Gözlem Formu: 

Form, Gelinas ve ark. tarafından yoğun bakım hastalarında ağrıyı tanılamak amacıyla 

geliştirilmiştir. Dört alt ölçekten oluşan skala, entübe hastalar için ventilasyon uyumu, vücut 

hareketleri, kas gerilimi, yüz ifadesi ya da extübe hastalar için çıkardığı sesler gibi davranışsal 

alt boyutları içermektedir (Demir, 2012; Korhan, 2012). Ölçek hem entübe hem de sözel 

iletişim kurulabilen hastalarda kullanılmaktadır. Ölçeğin ülkemizde geçerlik ve güvenilirlik 

çalışması Gündoğan ve ark. tarafından yapılmıştır (Gündoğan et al., 2016).  
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Kaynak: Korhan, E. 

A. (2012). Yetişkin yoğun bakım hastasında ağrının değerlendirilmesi. Yoğun Bakım 

Hemşireliği Dergisi, 16(2), 57-65.  

 

Ağrı Yönetiminde ve Tedavisinde Kullanılan Yöntemler: 

Farmakolojik Yöntemler: 

Ağrıyı gidermede en çok kullanılan yol farmakolojik yöntemlerdir. Yapılan çalışmalarda 

hemşireler, ağrının giderilmesi için genellikle hekim istemiyle analjezik uyguladıklarını 

belirtmişlerdir (Alakan & Ünal, 2017; Asadi-Noghabi, Gholizadeh, Zolfaghari, Mehran, & 

Sohrabi, 2015; Kargın et al., 2021; Özveren et al., 2016). Ağrı tedavisinde en çok narkotik ve 

narkotik olmayan analjezikler kullanılmaktadır (Alakan & Ünal, 2017). Hastaların ağrı düzeyi 

monitörize edilerek değerlendirilmeli ve uygun tedavi yaklaşımlarıyla düzenlenmelidir (Sılay 

& Akyol, 2018). 

Nonfarmakolojik Yöntemler:  

Nonfarmakolojik yöntemler analjeziklerin töropatik etkisini artırmakla birlikte gereken ilaç 

dozlarının azaltabilir (Alakan & Ünal, 2017). Bu yöntemler emosyonel destek, bilişsel-

davranışsal, fiziksel, konforlu çevrenin yaratılması ve günlük yaşam aktivitelerine yardım 

etme olarak beş başlık altında toplanabilir (Cırık & Emine, 2014; Sılay & Akyol, 2018). 

Dünya Sağlık Örgütü, ağrı tedavisinde basamak sistemine göre tedavi önermektedir(Kabalak, 

Öztürk, & Çağıl, 2013). Birinci basamakta opioid olmayan analjezikler (asetaminofen veya 
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NSAİİ gibi), 2. Basamakta zayıf opioidler (kodein, tramadol veya hidrokodon gibi), 3. 

Basamakta ise güçlü opioidler (morfin, hidromorfon, fentanil veya metadon gibi) kullanılır 

(Anekar & Cascella, 2021).  

 Kaynak: Kabalak, A. A., Öztürk, H., & Çağıl, H. 

(2013). Yaşam sonu bakım organizasyonu; palyatif bakım. Yoğun Bakım Dergisi, 11(2), 56-

70. 

 

Emosyonel Destek: 

Anksiyete ve korku gibi zorluklarını yönetmeye yönelik yardımcı olmak, aktif dinleme, 

anlama, hissetme, umut oluşturma, karar vermesini destekleme, aile desteği sağlama gibi 

duygusal destek yöntemlerini içermektedir (Cırık & Emine, 2014; Sılay & Akyol, 2018). 

- Bilişsel-davranışsal yöntem: 

Fiziksel fonksiyonları etkilemek için dikkati başka yöne çekme, gevşeme, solunum 

egzersizleri, hayal kurma, meditasyon, aromaterapi, müzik terapisi ve duygusal olarak 

hazırlanma süreci bu yöntemler içerisinde yer almaktadır (Cırık & Emine, 2014; Sılay & 

Akyol, 2018). 

- Fiziksel yöntem: 

Kemikler, yumuşak dokular, eklemler, dolaşım sistemleri dahil olmak üzere masaj, sıcak-

soğuk uygulama, ağrılı alanı ovma, pozisyon verme refleksoloji, akupressur, terapötik 

dokunma gibi yöntemler fiziksel yöntemler içerisinde yer almaktadır (Cırık & Emine, 2014; 

Sılay & Akyol, 2018). 
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- Günlük yaşam aktivitelerine yardımcı olmak: 

Kişinin normal zamanda bağımsız bir şekilde yapabileceği uygulamaların 

gerçekleştirilmesidir. Bunlar banyo yapma, hareket etmesini sağlama gibi uygulamaları 

içermektedir (Cırık & Emine, 2014; Sılay & Akyol, 2018).  

- Konforlu Çevrenin Yaratılması: 

Çevresinde stres yaratan durumları en aza indirmek, odanın sıcaklığı, yatak konforu, yastık 

kullanımı, ışık ve gürültü, kokular gibi faktörlerin yoğunluğunu azaltmaya odaklanmaktadır 

(Cırık & Emine, 2014; Sılay & Akyol, 2018). 

SONUÇ  
Yoğun bakım ünitesinde bakım gören hastaların çeşitli nedenlerle (Entübasyon veya sedasyon 

gibi) kendilerini sözel olarak ifade edememeleri durumunda hemşireler, hastanın yerine 

düşünme, hissetme sorumluluğunu üstlerine alır (Alakan & Ünal, 2017). Örnek gösterilen 

çalışmalar hemşirelerin ağrı tanılaması ve yönetimi konusunda bilgi eksiklikleri olduğunu 

göstermiştir (Arlı, 2017; Çelik et al., 2018; Samarkandi, 2018). Bu sonuçlardan dolayı 

hemşireler ağrı belirtileri, nedenleri, uygun ölçeklerle değerlendirmesini ve tedavisini 

bilmelidir. Ağrı tedavisinde farmakolojik yöntemlerle beraber non-farmakolojik yöntemleri 

de kullanmaları ağrı yönetimi için önemlidir. 
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ÖZET 

Yenidoğan yoğun bakım üniteleri hasta ve prematüre bebeklerin bakım ve tedavisinin 
sağlandığı yüksek teknolojiye sahip özellikli birimlerdir. Yoğun bakım üniteleri hem 
ebeveynler hem de yenidoğanlar için stresli ortamlardır. Bununla birlikte yönetilmeyen stres 
hasta ve prematüre bebekler için atravmatiktir.  Sık sık ve uzun süreli strese maruz kalma 
sonucunda stres toksik hale gelir, allostatik yükü arttırır ve hastalık sürecini hızlandırabilir.  
Yenidoğan dönemi nöronal hücre çoğalmasının devam ettiği, sinir sisteminin geliştiği ve 
bağımlılığın en fazla olduğu dönem olduğu için beyin gelişiminde yüksek riskli bir dönemdir 

Bu nedenle yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde stresi önlemek, değerlendirmek ve yönetmek 
sağlık personeli için ahlaki bir zorunluluktur. Yenidoğanda stresi değerlendirirken kullanımı 
kolay ve hızlı araçlar tercih edilmesi önerilmektedir. Konuyla ilgili literatür tarandığında 
yenidoğanda stresi değerlendirmek için kullanılan yöntemler şunlardır; fizyolojik ölçümler 
(solunum, kalp atım hızı, kan basıncı, kan oksijen doygunluğu), davranışsal tepkiler, tükürük 
kortizol düzeyi ölçümleri ve ölçeklerdir (Brazelton Yenidoğan Davranış Değerlendirme 
Ölçeği, Prematüre Bebeklerde Davranış Değerlendirme Ölçeği, Anderson Davranışsal Durum 
Ölçeği, Neonatal Intensive Care Unit Network Neurobehavioral Scale, Yenidoğan Konfor 
Davranış Ölçeği, ALPS-NEO Yenidoğan Ağrı ve Stres Değerlendirme Ölçeği, Yenidoğan 
Stres Ölçeği). 

Sonuç olarak, yenidoğan yoğun bakımda her türlü girişim öncesinde, sırasında ve sonrasında 
bebeğin davranışları tekrarlı ve yapılandırılmış bir şekilde gözlenme ve değerlendirilmelidir. 
Böylece yenidoğanda strese neden olan durum ortadan kaldırılarak, gelişimine uygun ortam 
sağlanabilir.  

Anahtar Kelimeler: Stres, Stresin değerlendirilmesi, Yenidoğan, Yenidoğan Yoğun Bakım 
Ünitesi 
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ABSTRACT 

Neonatal intensive care units are high-tech units that provide care and treatment for sick and 
premature infants. Intensive care units are stressful environments for both parents and 
newborns. However, unmanaged stress is atraumatic for sick and premature infants. As a 
result of frequent and prolonged exposure to stress, stress becomes toxic to the individual, 
increases the allostatic load, and can accelerate the disease process. The neonatal period is a 
high-risk period in brain development as it is the period when neuronal cell proliferation 
continues, the nervous system develops and addiction is at its highest. 

Therefore, it is a moral imperative for healthcare professionals to prevent, evaluate and 
manage stress in neonatal intensive care units. It is recommended that easy-to-use and fast 
tools should be preferred when assessing stress in newborns. When the literature on the 
subject was reviewed, the methods used to evaluate stress in the newborn are as follows; 
physiological measurements (respiration, heart rate, blood pressure, blood oxygen saturation), 
behavioral responses, salivary cortisol level measurements, and scales (Brazelton Newborn 
Behavior Rating Scale, Premature Infant Behavior Rating Scale, Anderson Behavioral Status 
Scale, Neonatal Intensive Care Unit Network Neurobehavioral Scale, Neonatal Comfort 
Behavior Scale, ALPS-NEO Neonatal Pain and Stress Assesment Scale, Newborn Stress 
Scale). 

As a result, the infant's behavior should be observed in a repetitive and structured way before, 
during and after any intervention in the neonatal intensive care unit. Thus, the situation that 
causes stress in the newborn can be eliminated and an environment suitable for its 
development can be provided. 

Keywords: Neonatal Intensive Care Unit, Newborn, Stress, Stress assesment 

 

GİRİŞ 

Stres ilk kez Selye (1956) tarafından “bedenin herhangi bir isteme yönelik belirgin olmayan 
tepkisi” olarak tanımlanmıştır (Upton, 2017). Strese yanıt, homeostazı geri kazandırmak ve 
hayatta kalmayı artırmak için gelişen hormonal ve biyokimyasal olaylardan oluşan bir 
zincirdir. Stresörler ise, bir organizmanın optimal biyolojik işleyişini bozmak için tehdit eden, 
gerçek veya algılanan her şeydir (Gunnar and Davis, 2003). 

Fetüs anne karnında sıcak, karanlık, yerçekimsiz bir ortamda bulunmaktadır.  Doğumla 
birlikte bu ortam değişmektedir. Hasta ve preterm bebeklerin dış ortama uyum sağlayacak 
sistemleri henüz gelişmediği için yaşamlarını sürdürebilmek için YYBÜ’de kalmak 
zorundadırlar. Uterus ile karşılaştırıldığında yoğun bakım ortamı, bebekte strese neden olan 
ve büyüme gelişme sürecine kesintiye uğratan, gürültülü, aşırı aydınlık, ağrılı ve stresli 
işlemlerle doludur (Bradley and Ritter 2014; Gardner et al., 2016). Yaşamın ilk anından 
itibaren YYBÜ’nde yatan bebekler sık sık stresörlere maruz kalmaktadır. Yenidoğan 
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hospitilizasyon sırasında 700’den fazla prosedüre, 24 saatte 200’den fazla dokunmaya maruz 
kalmaktadır (Altimier ve White, 2014; Newnham et al., 2009; Carbajal et al., 2008).  

Stresin bebekler üzerine etkileri 

Sık sık ve uzun süreli strese maruz kalma sonucunda stres toksik hale gelir, allostatik yükü 
arttırır ve hastalık sürecini hızlandırabilir (Coughlin, 2014; Newnham et al., 2009).  
Yenidoğan dönemi nöronal hücre çoğalmasının devam ettiği, sinir sisteminin geliştiği ve 
bağımlılığın en fazla olduğu dönem olduğu için beyin gelişiminde yüksek riskli bir dönemdir 
(Cong et al 2017; Nist, Harrison & Stewart, 2019).  

İmmatür yenidoğanlarda kronik stres; hormonal (örn., büyüme, glukokortikoid), fizyolojik 
(örn., metabolik, immün) ve davranışsal (kaygı, depresyon) sistemlerde uzun vadeli 
değişikliklere neden olabilir (Vinall and Grunau, 2014). Yaşamın erken döneminde yaşanılan 
kronik stres, strese tepkide artışın, allostatik sistemin zayıf çalışmasının, öğrenme ve hafıza ile 
ilgili bilişsel becerilerdeki gelişim problemlerinin sebebi olarak gösterilmiştir (Cong et al., 
2017).   

Stresin yenidoğana hem akut hem de uzun vade de etkileri vardır. Stresin prematüre 
bebeklerde akut dönemde kan basıncında, kalp atım ve solunum hızında artmaya, oksijen 
saturasyonunda düşmeye neden olmaktadır (Als, 1982; Peng et al., 2009; Carpenito-Moyet 
2012; Nist et al., 2019). 

Bu stresörler nedeniyle özellikle prematüre bebeklerin enerji harcaması artmakta, iyileşme 
süreci, büyümesi ve organizasyon yeteneği olumsuz etkilenmektedir (Altimer & White, 2014; 
Gardner, Goldson, & Hernandez, 2016). Yapılan çalışmalar YYBÜ deki stresin beyin 
hasarına, beynin yapı ve fonksiyonlarında bozulmaya neden olduğunu göstermiştir (Smith ve 
ark., 2011). 

Yenidoğanda stres belirtileri 

Stres karşısında bebeklerin gösterdikleri tepkiler; deri renginde değişimler, vücut postürünün 
bozulması, kamburlaşma/gövdenin dışa doğru kıvrılması, visseral belirtiler (öğürme, kusma, 
tükürükte artma), parmakların yelpaze gibi açılması/elini yumruk yapma, hipotoni/hipertoni, 
ani sıçramalar, yüzünü buruşturmak, kaşlarını çatma, şakın/korkulu bakışlar, gözlerini 
kaçırma, elini yüzüne götürme/kapatma, titreme, huzursuzluk vb.dir (Als 1982; Peng ve ark. 
2009; Bradley ve Ritter 2014). Stres ayrıca vital ölçümlerin (solunum, kalp atım hızı, 
tansiyon) değişmesine, oksijen saturasyon düzeyinin düşmesine neden olmaktadır. (Nist et al., 
2019) 

YENİDOĞANDA STRESİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

YYBÜ’de bakımın amacı; yenidoğanın yaşamını en iyi ve en konforlu şekilde devam ettirme, 
ağrı ve stresin azaltılması, yenidoğanın gelişim kapasitesinin izlenmesi ve aile merkezli 
bakımın sağlanmasıdır. Sağlık çalışanları YYBÜ’de yatmanın travmatik bir deneyim 
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olduğunun farkına varıp, stresi en aza indirmeli ve kanıta dayalı uygulamaları kullanmalıdır 
(Coughlin, 2014).   

Hemşirelik bakımın planlanmasında The North American Nursing Diagnosis Association 
(NANDA) hemşirelik tanılama terminolojisi sık kullanılan bir rehberdir. Hemşirelik 
tanılarında “Bebek davranışının disorganizasyonu” tanısı; çevresel uyaranları düzenleme ve 
bunlara uyum sağlamada güçlüğü olan bebeği tanımlamaktadır. Bu güçlük nöro-davranışsal 
gelişimin olgunlaşmamış olması ve yenidoğan ünitelerinde çevresel uyaranların fazla olması 
sonucudur. “Bebek davranışının disorganizasyonu” ya da “Bebek davranışının disorganize 
olma riski” tanılarının tanımlayıcı özellikleri bebeğin otonomik, motor, dikkat-etkileşim, 
kendi kendini düzenleme sistemleri ve genel durumdaki işaretleri değerlendirmeye yöneliktir 
(Carpenito-Moyet, 2012).  

Bebeğin bakımını planlarken uygun girişimlerin zamanını ve süresini belirlemede otonomik 
ve motor fonksiyonların, genel durumun değerlendirilmesi hemşirenin görevidir (Hannah 
2010). YYBÜ’de her türlü girişim öncesinde, sırasında ve sonrasında bebeğin doğal 
davranışları tekrarlı ve yapılandırılmış bir şekilde gözlenmelidir. Stresli durumlarla tek başına 
baş edemeyen prematüre bebeğe anında müdahale etmek gerekir. Sağlık profesyonelleri 
yenidoğanı gözlemleyerek strese girmesine neden olan durumu ortadan kaldırarak, gelişimine 
uygun ortam sağlamalıdır (Coughlin, 2014).   

Yenidoğanda stresi değerlendiren ölçekler 

Yenidoğanın stresine yönelik değerlendirme yapan ölçekler Tablo 5’de verilmiştir (Als et al., 
1988a; Als et al., 1988b; Brazelton, 1995; Anderson, 1990; Ceylan ve Bolışık, 2017a; Ceylan 
ve Bolışık, 2017b; Gill et al., 1988; Hawthorne, 2005; Kahraman ve ark., 2014; Küçük 
Alemdar ve Güdücü Tüfekçi, 2015;  Lester ve Tronick, 2004; Lundqvist et al., 2014; Sullivan 
et al., 2012, Başdaş et al., 2018; Van Dijk et al., 2009). Stresi değerlendirmede kullanılacak 
ölçeğin kullanımı hızlı ve kolay olmalıdır (Modrin-McCarthy et al., 1997). 

Yenidoğanda stresin tükürük kortizol düzeyinin ölçülerek değerlendirilmesi 

Yenidoğan bebeklerde stresin diğerlendirilmesinde biyokimyasal ölçümlerde 
kullanılmaktadır. Bu ölçümlerden en sık kullanılan biyokimyasal ölçüm kortizoldur 
(Kahraman ve Başbakkal, 2017). Birey fizyolojik ya da psikolojik stres ile karşılaştığında ön 
hipofiz uyarılarak ACTH salınmakta, ACTH da glikokortikoidlerin (kortizol) üretimini 
uyarmaktadır (Graham et al., 1999). Kortizol psikolojik stresin biyolojik belirteci olarak 
tanımlanmaktadır (Hellhammer et al., 2009). Yapılan çalışmalar da plazma tükrük düzeyinin 
tükürük kortizol düzeyini göstermektedir (Cabral et al., 2013; Maas et al., 2014). Nitekim 
bebeklerden tükürük alımı kan alımına göre daha az stresli olduğu için araştırmalarda tercih 
edilmektedir (Kahraman ve Başbakkal, 2017). Bununla birlikte yaşamın ilk haftasında 
tükürük kortizol seviyeleri belirlenebilir düzeyde olduğu ve yenidoğan bebeklerde ağrı ve 
stresi değerlendirmede güvenilir bir yöntem olduğu bildirilmektedir (Herrington et al., 2004). 
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Tablo 1. Yenidoğanda Stresin Değerlendirilmesinde Kullanılan Ölçekler 
ÖLÇEK KULLANILDIĞI ALANLAR PARAMETRELER/BOYUTLAR MADDE 

SAYISI 
YAZARLAR YAYIN YILI 

Brazelton Neonatal 
Behavioral Assessment Scale 
(BNBAS)  

Prematüre bebekler 
0-2 aylık bebeklerde  

DavranıĢ değerlendirme (alışkanlık, sosyal 
etkileşim, motor sistem, durum 
organizasyonu, durum düzenleme, otonom 
sistem) 
Refleks değerlendirme 
Destekleyici boyut 

53 
 

Brazelton 1975, 1995 
(revizyon) 
Başdaş et al., 2018 (geçerlik ve 
güvenirlik) 

1973  
1995 (revizyon) 

The Assessment of Preterm 
Infants' Behavior (APIB)  

Prematüre bebekler, Yüksek riskli trem 
bebeklerde nörodavranışsal yeterlilik ve 
stres eşiğini tanımlamak için geliştirilmiştir. 

Fizyolojik hemostazis 
Motor gelişim 
Genel durum 
Uyanıklık durumu 

6   Als, 1985 1988 

Anderson Behavioral State 
Scale (ABSS)  

Prematüre bebeklerde uyku uyanıklık 
durumu 

Davranışsal durumlar 12 Anderson 1990 1990 

NICU Network 
Neurobehavioral Scale 
(NNNS)  

Yüksek riskli yenidoğanlarda nörolojik 
bütünlüğü ve davranışssal fonksiyonları 
değerlendirme 

Nörolojik bütünlük 
Davranışsal fonksiyonlar 
Stres/yoksunluk belirtileri  

115  Lester and Tronik 2004 2004 

Yenidoğan Konfor DavranıĢ 
Ölçeği (COMFORTneo) 
 

YYBÜ’de yatan bebeklerin sedasyon ve 
konfor gereksinimini, ağrı ve distresi 
değerlendirme 

Uyanıklık 
Ajitasyon 
Ağlama 
Beden Hareketleri 
Yüz gerginliği 
Kas tonusu 
Ağrı ve distres tahmini 

6  Van Dijk et al., 2009 
Kahraman et al., 
2014(geçerlik ve güvenirlik) 
Küçükoğlu ve Tüfekçi, 
2015(geçerlik ve güvenirlik) 

2009 

ALPS-NEO Yenidoğan Ağrı 
ve Stres Değerlendirme 
Ölçeği 

Prematüre ve matüre yenidoğanlarda ağrı 
ve stresi değerlendirmek 

Yüz ifadesi 
Solunum şekli 
Ekstremitelerin tonüsü 
El ve ayak aktiviteleri  
Aktivite düzeyi 

5 Lundqvist et al., 2014 
Ceylan ve Bolışık, 2017 
(geçerlik ve güvenirlik) 

2014 

Yenidoğan Stres Ölçeği Prematüre bebeklerde stresi değerlendirme Yüz ifadesi 
Vücut rengi 
Solunum 
Aktivite düzeyi 
Avutulabilme 
Kas tonusü 
Ekstremiteler 
Postür 

8 Ceylan ve Bolışık, 2017 2017 
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ÖZET 
Bu çalışma Gazzâlî’nin Mişkâtü’l-envâr adlı ustalık dönemi eserinde ortaya koyduğu evren 
kozmolojisini ele almaktadır. Gazzâlî Mişkât’te, daha önce arkasında durduğu bazı fikirlerden 
vazgeçmiş, filozofları Tehâfüt, Münkız, el-İktisad gibi eserlerinde sert bir şekilde 
eleştirmekteyken, bu eserinde saygıdeğer bir konuma yükseltmiştir. Bu bakımdan eser, 
Gazzâlî’nin kendi ontolojisi ve epistemolojisinin özeti sayılabilir. 
Eser, filozofların Yeni Eflâtuncu felsefeden etkilenerek geliştirdikleri sudûr teorisini andıran 
bir nur metafiziğinden bahseder. Gazzâlî’yle birlikte, Allah’ın dışındaki varlıkların O’ndan 
taşan nurlar olduğu tarzındaki İşrâkī düşünceye temel teşkil eden bu metafiziğe göre nurlar, 
kendi aralarında hiyerarşik bir düzene göre sıralanırlar. Bunların en yükseği melekler âlemi, 
sonra semâvî âlem ve son olarak madde âlemidir. Bu şekildeki bir tertibin muhakkak ki bir 
sonu olmalıdır. Bu son, her şeyin durduğu ve başladığı ilk kaynak yani ilk nurdur. O’nun nuru 
zatındandır, nurun bizatihi kaynağıdır. Bütün nurlar hiyerarşik derecesini bu nurdan alırlar. 
Diğer nurların hiçbiri gerçek anlamda nur değildir, ancak mecazen nur olabilirler. Bu 
bakımdan nuru kendinden olan Zorunlu Varlık, nuru başkasından olan mümkün varlık 
olmaktadır.  
Nurun insandaki tecellisine de değinen Gazzâlî bu şekliyle de üç derece nurdan bahsetmiş ve 
bunların anlaşılmasına karşılık gelmek üzere de üç farklı insan tipolojisi sunmuştur. Avam, alt 
derece nurlarla muhatap ve anlama yetisi duyulardan ibaret olandır. Havas, orta derece nurları 
idrak edenlerdir ve anlama yetileri akıldır. Havasu’l-havas ise ulvi nurlarla muhatap olanlar ve 
anlama yetileri kalptir. Duyular insanı hakikatin bilgisine ulaştırmaz. Akıl nurları idrak 
edebilen, gözün perde arkasında görmediği özel bir yeri görendir. Hiçbir hakikat akıldan 
gizlenmez. Akıl, neredeyse bütün varlıkları idrak eder. O, sonsuz idrak etme gücüne sahiptir. 
Akıldan da üstün olan kalp ise onun dışa açılan anahtarıdır. Bu anahtarla kalp, hakikatin 
bilgisiyle kaplanır. 
Mişkât’te rüyaya da özel bir önem verildiğini söyleyebiliriz. Bu bilgilenme şekli, filozoflarda 
olduğu gibi, nübüvvetin ve gelecekten haber almanın bir vasıtası olarak görülmüştür. Gazzâlî, 
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rüyayı peygamberlikten bir şube sayarak, filozofların rüya ile bilgi edinme iddiasını kabul 
eder. Ona göre bilgi vadilerinin ağzında peygamberler, veliler ve âlimler bulunur. 
Anahtar Kelimeler: Kozmoloji, Felek, Sudûr, Gazzâlî, Mişkâtü’l-envâr. 
 

ABSTRACT 
This study deals with the cosmology of the universe that Abū Ḥām d al-Ġazzālī put forward 
in his mastery period work called Miškāt al-anwār. In the Miškāt, al-Ġazzālī abandoned some 
of the ideas he had defended before, and while criticizing the philosophers severely in his 
works such as " Tahāfut al-Falāsifah ", "al-Munqiḏ min aḍ-ḍalāl ", " al-Iktisād fī al-itikād", he 
raised them to a respectable position in this work. In this respect, the book can be considered 
a summary of Ghazali's own ontology and epistemology. 
In the book, a metaphysics of light, reminiscent of the theory of emanation, developed by 
philosophers by being influenced by Neo-platonist philosophy, is described. According to this 
metaphysics, which forms the basis of the Išrāki idea that beings other than God are lights that 
overflow from Him, the lights are arranged in a hierarchical order among themselves. The 
highest of these lights represents the universe of angels, then the universe of celestial beings, 
and finally the universe of matter. Such a classification must of course have an end. This end 
is the first source, the First light, where everything stops and begins. The light of God is from 
himself, that is, the source of light is himself. All lights receive their hierarchical degree from 
the light of God. None of the other lights are real lights, but they can be light metaphorically. 
In this respect, the one whose light is from himself is called the Necessary Being, and the one 
whose light is from someone else is called a possible being. 
Explaining how the light finds a response in human beings, al-Ġazzālī mentioned three 
degrees of light here and presented three different human typologies to correspond to them. 
The common people (avam) are those who deal with low-level lights and whose 
understanding consists of senses. Elite (havas) are those who deal with moderate light and 
their understanding is the mind. Most elite (havasu'l-havas), on the other hand, are those who 
deal with the highest lights and their understanding is the heart. The senses do not lead people 
to real knowledge. The mind can become aware of the lights and it is the one who sees a 
special place that the eye does not see. For this reason, no truth is hidden from the mind. The 
mind comprehends almost all beings. The mind understands everything with infinite power. 
The heart is superior to the mind. The heart is the outward key to the mind. With this key, the 
heart is covered with the knowledge of truth. 
It is possible to say that a dream is given an information value in the Miškāt al-anwār. The 
format of obtaining this knowledge has been seen as a means of obtaining knowledge of 
prophecy and the future, as in the case of philosophers. al-Ġazzālī sees the dream as a form of 
acquiring knowledge for prophecy. For this reason, he accepts the claim of philosophers to 
acquire knowledge through dreams. 
Keywords: Cosmology, Celestial Beings, Theory of Emanation, al-Ġazzālī, Miškāt al-anwār. 
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GİRİŞ 
450/1058 yılında Tûs’ta dünyaya gelen Ebû Hâmid el-Gazzâlî et-Tûsî (ö.505/1111) 
Hüccetü’l-İslâm unvanına sahiptir. Gazzâlî, sadece İslâm dünyasında değil, “Alghazel” 
ismiyle Yahudi ve Hristiyan dünyasında da kendisinden çokça söz edilen bir 
bilgindir.(Bayrakdar, 2013, s. 7) Çeşitli tabakât kitaplarında ona atfedilen 150 ile 500 arasında 
eserden bahsedilmektedir. Tefsir, hadis, fıkıh ve fıkıh usûlü, akaid, kelâm, içtimaiyyat, 
eğitim-öğretim, münazara-cedel, siyaset, ilmu havas, ahlâk, tasavvuf, felsefe ve mantık gibi 
alanlarda birçok eser yazmıştır. İslâm ilim ve düşünce tarihinde eşine az rastlanır bir şahsiyet 
olan Gazzâlî, fıkıh, kelâm ve tasavvuf gibi dinî ilimlerde olduğu kadar, mantık, felsefe, eğitim 
ve ahlâk alanlarında da büyük bir otoritedir. Onun özellikle mantık ve felsefe alanında 
yazdığı; el Munkîz min’d-dalâl, Makāsıdü’l-felâsife, Tehâfütü’l-felâsife, Meâricu’l-kuds fi 
medârici mârifeti’n-nefs, el-Meârifü’l-akliyye ve’l-hikmetü’l-ilâhiyye, Risâle fi hudûdi’l-
felsefî, Mihâkk’ün-nazar, Risaletü’t-tayr ve Mîyâru’l-ilm eserleri ile kelâm, akâid, usûl-ü 
fıkıh ve tasavvuf alanında yazdığı; el-Erbaûn fi usûli’d-dîn, İlcâmu’l-âvâm an ilmi’l-kelâm, 
el-İktisâd fi’l-itikâd, er-Risâletü’l-kudsiyye bi edilletihe’l-burhâniyye, Akîdetü ehli’s-sünne, 
el-Maksadu’l-esnâ şerhu Esmâu’l-hüsnâ, el-Maznûnü bih alâ gayri ehlih, el-Ecvibetü’l-
Gazâliyye fi’l-mesâilü’l-uhreviyye, er-Reddü’l-cemil alâ men gayyera’t-Tevrâte ve’l-İncîl, 
Risâle fi ilmi ma’rifetillâhi Teâlâ, et-Tecrdi fi kelimeti’t-tevhid ve kavâidü’l-aşare, Mişkâtü’l-
envâr, Faysalü’t-tefrika, el-Mustasfâ adlı eserleri çalışmamız açısından önem 
arzetmektedir.(Bk. Karabulut, 1988, ss. 227-246)  
Bu eserlerin içerisinde çalışmamızın konusunu şekillendiren Mişkâtü’l-envâr, Gazzâlî’nin son 
dönem eserlerinden olup felsefî muhtevasından dolayı eleştirilmiş ve Gazzâlî’ye nisbeti 
tartışılmışsa da gerek Gazzâlî’nin hayatından bahseden klasik kaynaklarda zikredilmesi, 
gerekse İbn Rüşd ve İbn Tufeyl gibi düşünürler tarafından yapılan atıflar sebebiyle Gazzâlî’ye 
aidiyeti kesinlik kazanmaktadır. Çeşitli baskıları bulunan eser, Ebü’l-Alâ Afîfî tarafından 
Süleymaniye Kütüphanesi (Şehid Ali Paşa, nr. 1727) ve el-Mektebetü’l-belediyye bi’l-
İskenderiyye’de (nr. 1782) bulunan nüshaları esas alınarak neşredilmiştir (Kahire 1383/1964). 
İki defa İbrânîce’ye ve bu dilden Latince’ye çevrilen kitap, W. H. T. Gardner tarafından 
İngilizce’ye (London 1924), Süleyman Ateş tarafından da Türkçe’ye (İstanbul 1964) tercüme 
edilmiştir.(Bk. Karlığa, 1996) 
Gazzâlî’nin filozoflara ithafen ortaya koyduğu; hem feleklerin dairesel hareket etmeleri, 
canlılığı ve bu canlılıkla beraber dairesel hareketlerinin neticesi olarak bilgi ve iradeleriyle 
Allah’a ibadet ve itaat ediyor olmaları hem de diğer bazı meselelerdeki görüşleri kitaplarında 
farklılık gösterir. Meseleyi doğru anlayabilmek için Gazzâlî’nin dönemsel farklılığını, 
geçirdiği evreleri, kitaplarının yazılış amacını, hilafet ve siyasete olan bağlılığının neticesini, 
İslâm dünyasının içinde bulunduğu dini-sosyolojik zemini bilmek ve tartışmaları bu zeminde 
anlamak gerekir. Bu çalışma, Gazzâlî’deki mevzubahis evrilmenin Mişkât gibi ustalık dönemi 
eserlerindeki olgunlaşmış ve karar kılmış fikirlerini ele almaktadır. Kanaatimiz, Gazzâlî’nin 
gerçek ve karar kılmış fikirlerine, tasavvufî perspektifin varlığını hissettirdiği, cedelden uzak 
bu tarz eserlerinden ulaşılabileceğidir. Özellikle Mişkât’te kendisine sorulan sorulara verdiği 
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cevapların neticesinde “şimdilik bunlar sana yeter, daha başka şeyler de söylemek isterdim 
ama…”(Bk. Gazzâlî, 2016, ss. 33-37,52-56,68-69,75-77) gibi ifadeleri sıklıkla kullanması, 
dönemin dini-sosyolojik yapısının hâkimiyetini kabul ettiğini, her şeyden önce kendisini 
dönemin Ehlisünnet anlayışının bir koruyucusu olarak görmüşken, bu anlayışa ters düşecek 
fikri tartışmalardan uzak kalmayı tercih ettiğini göstermektedir.(Erdoğan, 2019, s. 184)  
 
MİŞKÂTÜ’L-ENVÂR VE NURLAR METAFİZİĞİ  
Gazzâlî Mişkât’te nurları üç kısma ayırmış, bunları avam, havas ve havasu’l-havasın 
anlayacağı şekilde duyuyla, akılla ve kalp ile bilinebileceğini söylemiştir. Duyular insanı 
hakikatin bilgisine vâkıf etmez. Akıl ise gözün perde arkasında görmediği özel bir yeri görür 
ki burada Melek-i Âlâ’da melekût âlemini tasarruf eder. Hiçbir hakikat akıldan gizlenmez. 
Akıl, neredeyse bütün varlıkları idrak eder. O, sonsuz idrak etme gücüne de sahiptir. Akıl, 
kalbe açılan gözün anahtarıdır. Bu anahtarla kalbe hakikat bilgisi dolar ve duyu ile bilenen 
şeylerin yanıltıcılığı aşikâr olur.(Gazzâlî, 2016, ss. 19-25) Yüce Allah kalbe kudret vermiştir. 
Kalp, meleklerin cevherlerinden yaratılmıştır. Melekler, yüce Allah’ın izniyle cisimler 
âlemini kullanırlar, yağmurlar yağdırıp rüzgârlar gönderirler, türlü türlü canlılara rahimlerde 
şekiller verirler, yeryüzünün içinde ve dışında bitkiler bitirirler. Meleklerin her bir sınıfı bu 
işlerin belli bir türünü yürütmekle görevlendirilmiştir. Kalp de böyledir; bazı cisimleri kendi 
hizmetinde kullanma kudretine sahiptir.(Gazzâlî, 2017, ss. 66-67) 
Gazzâlî’ye göre nurlar, hiyerarşik bir düzene göre sıralanır. Bunların en yükseği melekler 
âlemi diğerleri semâvî âlem ve madde âlemidir. Bu tertip asla sonsuzca devam etmez, bir ilk 
kaynakta durur. Bu kaynak zâtı için ve zâtıyla nurdur. Bütün nurlar derece derece bu 
kaynaktan doğarlar. Nur denmeye en layık olan bu Nur’dur. Onun dışında nur ismi verilenler 
hakikatten değil mecazdan isimlendirilmiştir. Çünkü onlar nurlarını başkasından almışlardır. 
Bu bakımdan nurun gerçek sahibi varlığı zâtından olandır (Zorunlu Varlık). Diğer nurlar ise 
varlığı başkasından olanlardır (mümkün varlık).(Bk. Gazzâlî, 2016, ss. 33-37,42-43) 
Onun küllî nur olduğunu, bütün diğer nurların ancak onun nuruyla bilindiğini, eşyadaki nurun 
da ancak O’nun nuru olduğunu söyleyen Gazzâlî, Allah’ın zâtı ile eşyanın bilinirliğine sebep 
teşkil eden nuru aynileştirmiştir. Filozoflardaki bilgi, bilen ve bilinenin birliğine benzer 
olarak, Gazzâlî de bu nuru zât için, zâtında ve zâtından olarak bir nur kabul etmiştir. Gökler 
(yıldızlar, Güneş ve Ay, tabiî şekiller, renkler ve miktarlar) bu nurun dış gözesinden, yer ise 
aynı nurun iç gözesinden var olmuştur. Aklî olan menevî nurlara gelince yüksek âlem 
bunlarla doludur ki bunlar meleklerin cevherleridir. Aşağı âlemde de bitki, hayvan ve insanda 
olmak üzere bunlar vardır. İnsan bu iki âlem arasında nizamı sağlayarak Allah tarafından 
üstün kılınmıştır. Bu üstünlük içinde en seçkinler peygamberlerdir. Onların nurları, ışığın 
lambadan yayılması gibi birbirinden yayılıp çıkarlar. Bu nurlar yükselerek nurların nuruna 
yani tek kaynak olan Allah’a ulaşırlar. Allah’tan daha yüce nur olmadığına göre O vahdet, 
O’nun altındaki her şey kesrettir. Vahdetin değeri ve nitelemesi ancak kesret olunca bilinir. 
En yükseğin daha yükseği yok ise daha aşağısı vardır. İşte bu makam, gayelerin gayesi 
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arzuların sonuncusudur. O’nun varlığı zaruridir. Yokluğu bir an düşünülecek olursa gökler ve 
yer yıkılır.(Bk. Gazzâlî, 2016, ss. 39-43,47) 
Gazzâlî, İhyâ’da varlıklar âleminde ruhun yerini tayin ederken Yeni Eflâtuncuların dilini 
kullanır. Onun, âlem-i melekût (ilâhî âlem), âlem-i cebarrût (semavî âlem) ve âlem-i mülk ve 
şehâdet (maddî âlem) şeklindeki kozmolojik üçlemesi, küllî akıl, küllî nefis ve madde 
şeklindeki Plotinus’un üçlemesiyle paralellik arz eder. O, Plotinus gibi insan ruhunun âlem-i 
ceberrûta, yani ilâhî dünya ile maddi dünya arasındaki âleme ait olduğunu ve böylece her 
ikisinden de çeşniler taşıdığını ileri sürer. (Şeyh, 1996, s. 244) 
Gazzâlî’deki ‘aklın semâsı’ ifadesinin zımnî olarak sudûr teorisindeki metafizik cevherler 
olan semâvî akıllara atıfta bulunduğu ortadadır. Onun Allah-âlem ilişkisini nasıl bir yaratma 
anlayışına dayandırdığı ve bu anlayışın filozofların sudûr fikrinden farklı olup olmadığı 
tartışılabilir; ancak tartışılamayacak olan bir şey vardır ki, Gazzâlî Mişkât’ta sudûr 
şemasındaki göksel akıllar doktrinini kabul etmektedir. Güneş, Ay ve diğer gök cisimlerinin 
bulunduğu dünya semâsı fizik âlemin göğü iken, meleklerin ya da gök akıllarının belli bir 
hiyerarşi içinde nûrdan bir düzen oluşturduğu akıl semâsı metafizik âlemin göğüdür.(Kutluer, 
2011, ss. 522-523) 
 
GAZZÂLÎ KOZMOLOJİSİNDE FELEKLERİN YERİ VE ÖNEMİ 
Gazzâlî, Mişkât’te evren hakkındaki görüşlerini nurlar metafiziği üzerine bina etmiştir. Ayrıca 
diğer bazı eserlerinden de durum bu şekildedir. Mesela Kimyâ-i saâdet’te göklerin, yer 
varlıklarına hem kozmik hem de epistemik etkisinden bahseder. Risâle fî mağrifetü’n-nefs, 
adlı eserinde ise, yine filozofların savunduğu gibi semavî cisimlerle insan nefisleri arasında 
bir ilişki olduğunu kabul eder. Ona göre ruh, kalpteki kandan yükselen latif bir dumandır. 
Kalp ise göğsün sol tarafına yerleştirilmiş çam kozalağı biçimindeki bir et parçasından 
ibarettir. Kalbin iç damarındaki ruhtan yükselen kan, balgam, sarı safra ve kara safradan 
oluşan ahlât-ı erbaanın (dört karışım) buharlaşmasıyla meydana gelir. Bu sıvılar; sıcaklık, 
soğukluk, yaşlık ve kuruluktan ibaret dört tabiattan; bu tabiatlar da hava, toprak, su ve ateşten 
doğmuştur. Bunların dengesi ruhun mizacını oluşturur. Ruh, tam mizacına kavuştuğunda, 
Allah’ın izniyle görevli meleklerin telkiniyle oluşan güç, his ve hareket gibi latif manalar 
insana açılır. Ruh, meleklerden aldığı bu manaları vücudunun ilgili bölümlerine ulaştırır. 
Bedenin mizacı bozulursa (sıcak-soğuk dengesi) ruh, meleklerden aldığı manaları algılayamaz 
ve böylece hissi hareket kaybolur. O zaman insana öldü denilir. Bu, hayvanî ölümdür ve ölen 
de hayvanî ruhtur.(Gazzâlî, 2017, ss. 75-76) Buradaki melek, filozofların 
feleklerine/meleklerine tekabül etmekte, bir nevi göklerin etkisinin insan bedeni üzerindeki 
tesiri tartışılmaktadır. Zikredilen temsildekine benzer olarak Gazzâlî, kıyamet ve ahiretin 
ahvalini anlattığı bir eserinde gökleri yedi kata bölmekte ve her bir katta sayıları birbirinden 
fazla, mertebeleri birbirinden üstün meleklerin olduğunu söylemektedir. Mahşer günü bu 
melekler katlarından çıkarak belli bir hiyerarşi ile halka oluşturmakta ve kendilerinden başka 
melekler semâsını kuşatarak bütün varlığın kuşatımına sebep olan bir spiral 
oluşturmaktadırlar.(Bk. Gazzâlî, 2014, ss. 9-11, t.y., s. 82) 
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Ruhanî ruha gelince; Allah’ın, ‘sana ruhtan soruyorlar, de ki ruh, Rabbimin emrindendir’ 
(İsra, 85) ayetinde bildirdiği ruhtur. Bu ruh, ölümsüz olan ruhanî ruhtur. Cismanî ruha güç 
vermekle görevli melekler, yine gökyüzü, yeryüzü, dağlar, nehirler, Güneş, Ay, yıldızlar, 
rüzgârlar vb. gibi evrenin parçalarını idare etmekle görevli melekler, latif manaları ve güçleri 
ruhanî ruhtan alırlar. Sonra her melek sınıfı, aldığı manaları ve güçleri evrendeki görevli 
bulunduğu varlıklara verirler. Peygamberler ve büyük veliler de ruhanî ruhtan, Rabbanî 
makamdan ilham alırlar.(Gazzâlî, 2017, s. 77) 
Gazzâlî’nin ruhanî ruh ile kastı Allah’a en yakın melekler olan mükarrebûn melekleri 
olmalıdır. Bu benzerlik ilişkisi İbn Sînâ’nın varlık hiyerarşisinde Allah’tan çıkan ilk 
varlıklardan bayağı varlıklara doğru giden silsileyi anımsatmaktadır. Bu bakımdan İbn 
Sînâ’nın sudûr nazariyesinin bir elemanı olarak zikrettiği gök akılları (el-ukûlu’s-semâviyye, 
el-felekiyye, el-mücerrede, el-mufârıka, el-fa’âle) Gazzâlî’deki tekabülüyle ruhanî ruha mana 
veren melekler, cisimle hiçbir ilişkiye girmemelerinden ötürü Allah’a daha yakın varlıklardır 
ve bu itibarla mukarreb ve kerûbiyyûn olarak bilinen meleklerdir. Gök nefisleri ise, 
Gazzâlî’deki karşılığıyla cismanî ruhu hareket ettiren ve dengeleyen melekler, gök cisimlerini 
hareket ettirip onlarla belli bir ilişkiye girdikleri için amele ve müvekkel melekler adını 
alırlar. 
Feleklerin Allah’tan sonsuz cüz’î bilgilerle donatıldıkları ve bu bilgileri ay altı semâsının en 
şerefli mahlûkatı insana ve bunların içinde de seçilmişleri Peygamberlere aktardıkları 
şeklindeki filozof iddiası Mişkât’te desteklenmektedir. Gazzâlî, peygamberlik hakkında, 
rüyayı peygamberlikten bir şube sayarak, filozofların rüya ile bilgi edinme iddiasını kabul 
eder gözükmektedir. Ona göre bilgi vadilerinin ağzında peygamberler, veliler ve âlimler 
bulunur. Peygamberler his ve hayal âleminin bulanıklığından mukaddes âleme yükselmek için 
vâd-i mukaddesi takip ederler. O huzurda kendisi vasıtasıyla mufassal ilimleri kabul eden 
cevherlerin çizildiği bir alet vardır ki bunun misali kalem’dir. Eğer o verileni alan cevher 
arasında ilimlerin nakşedildiği bir şey varsa bunun misali levh, kitap veya er-Rakku’l-
Manşûr’dur. İlimleri yazanın üstünde, emrine tabi olduğu bir şey varsa bunun misali de el’dir. 
Eğer bu huzurda eli, levhi ve kalemi içine alan bir manzume varsa bunun misali de sûrettir. 
Eğer insanlık sûreti bu tertip üzere ise insan, Rahman sûretindedir.(Gazzâlî, 2016, ss. 55-58)  
“Küçük hacmine rağmen insan bedeninde göklerle yerde bulunan varlıkların birer numunesi 
vardır. Kemikler dağlara, damarlar nehirlere, tüyler bitkilere, beyin gökyüzüne, duyular 
yıldızlara benzer.”(Gazzâlî, 2017, s. 65) şeklindeki sözleriyle ‘insan küçük bir âlem, âlem 
büyük bir insan’ şeklindeki yaygın tasavvufî görüşü benimsediğini anladığımız Gazzâlî; 
filozofların peygamberlik konusunda bilginin akış yolları olarak öne sürdükleri kalem, levh-i 
mahfûz gibi kavramlara filozoflardakine benzer anlamlar yüklemiştir.  
Peygamberlerin uykuda ya da uyanıkken gayba ait bilgi edinmesi hususunda; ‘Abdurrahman 
bin Avf’ı Cennet’e emekleyerek girerken gördüm’(Ebû Abdillâh, 2014, s. 98) hadisini 
nakleden Gazzâlî, buradaki benzetmeyi, kişinin oraya gitmesinden ziyade peygamberin 
manevi gözünün gayb âlemini müşahade ettiğine yormuştur. Dış duyuların etkisi uykuda 
ortadan kalktığı için gayba ait böyle bilgilerin elde edilmesi Gazzâlî’ye göre mümkündür. 
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Peygamberlerin ruhları dış duyudan neredeyse soyutlandığı için onlar uyanıkken de bu tarz 
şeylere vakıf olurlar.(Bk. Gazzâlî, 2016, ss. 63-64,69-70) Gazzâlî’nin ‘sırların, muhayyile 
camının arkasından görülmesine’ benzettiği bu durum, İbn Sînâ’nın ifadeleriyle birebir 
örtüşmektedir. Mütefekkirimiz yine Kimyâ-i saâdet’te Allah’ın irade sıfatıyla yaratmasının 
Levh-i Mahfûz ile irtibatını hiyerarşik bir düzeni kabul etmek suretiyle şöyle açıklamaktadır: 

“Her işin evvelinde Allah’ın irade sıfatı vardır. Bu sıfatın zuhuru, önce Arş'ta meydana 
gelir, sonra diğer yerlere ulaşır, tıpkı ruh gibi Allah’ın latif bir cevheri de o eseri Arş'a 
ulaştırır; Arş'tan da, Kürsî'ye ulaştırır. Bu cevhere melek denir, ruh denir ve Rûhu'l-
Kudüs denir. İrade eseri önce Allah’tan Kürsî'ye ulaşır; Kürsî ise Arş'ın altındadır. 
Kâinatta meydana gelecek her şeyin sûreti, önce Levh-i Mahfûz'a nakşedilir. 
Beynindeki latif kuvvetin sinirleri, sinirlerin eli ve parmakları, parmakların da kalemi 
hareket ettirdiği gibi, Arş'ın ve Kürsî'nin üzerinde iş gören latif cevherler, gökleri ve 
yıldızları hareket ettirir. Melek denen bu latif cevherler, yıldızlar ve onların şuaları 
vasıtasıyle süflî âleme gelir ve oradaki dört unsuru harekete geçirir. Bu dört şey 
sıcaklık, nemlilik, soğukluk ve kuruluktur. Bunlar suyu, toprağı ve bu dört unsuru 
harekete geçirir, şekil verir ve onun yapısını korur. Meleklerin yardımıyla sıcaklık ve 
soğukluğun bu unsurları hareket ettirip, hayvan, bitki ve diğerleri bu dünyada, Levh-i 
Mahfûz'da olduğu şekilde meydana gelir. Bedende bütün işler önce kalpte zâhir 
olduğu ve sonra bütün azalara dağıldığı gibi, madde âlemindeki işler de evvelâ Arş'ta 
meydana gelir ve Arş'tan bütün madde âlemine ulaşır. ‘Arş'ı istilâ edip, her şeyi 
hükmü altına aldı. Bütün işleri idare ediyor.’ (Yunus, 3). ayeti bunu açıklar. Bil ki, 
bunların hepsi doğrudur.”(Gazzâlî, 1979, ss. 61-62) 

Gazzâlî’nin, Fârâbî ve İbn Sînâ’nın felsefesinde bilgi değeri taşıyan rüyaya özel bir önem 
atfettiğini, bu bilgilenme şeklini, filozoflarda olduğu gibi, nübüvvetin ve gelecekten haber 
almanın bir vasıtası gördüğünü söylemek abartılı olmayacaktır. Şu sözler bu hususu daha iyi 
açıklamaktadır:  

“Nasıl ki insanın duyu organlarıyla idrak edemediği birçok varlığı görebilen bir göz 
açılıyorsa, aynen bunun gibi nübüvvette değişik bir safhadır. O safhada insanın içinde 
bir göz hâsıl olur. O gözde öyle bir nur bulunur ki, gayb âlemiyle aklın idrak 
edemeyeceği şeyler bilinir. Peygamberlik hakkında şek ve şüpheye düşen kimse ya 
onun imkânında ya varlığında veyahut belirli bir şahıs için vaki olmasında şüpheye 
düşmüştür.”(Gazzâlî, 1998, s. 102) 
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SONUÇ  
Gazzâlî, yaşadığı dönemin şartları, aldığı görevler, siyasi konumu ve ilmi şahsiyeti 
bağlamında dönemsel farklılıklar arz eden bir hayat yaşamış ve bunu ilmi kişiliğine 
yansıtmıştır. Gazzâlî, feleklerin dairesel hareket etmesi, canlı ve irade sahibi olması ile bu 
özelliklerinin neticesinde sonsuz cüz’î bilgiyle müşerref olmaları hususlarında farklı 
eserlerinde farklı kabuller içerisindedir. O, Tehâfüt’te bu hususları âlemin kıdemine dair 
filozofların iddialarını temel alarak açıklar ve bu tarz görüşlere karşı gelir. Sonsuz bir âlemde 
sonlu bir hareketin varlığını çelişkili gören Gazzâlî; tasavvuf içerikli eserlerinde ise 
filozofların söylediklerine olumlu bir tavır takınmakta, bunların hak ve hakikati konusuna 
ılımlı bakmaktadır. 
Özellikle Gazzâlî’nin çalışmamızda tartışmaya açtığımız Mişkât adlı eserinde ele aldığı 
fikirler, onun dönemin şartlarından arındırılmış şahsi fikirlerini yansıtmaktadır. Bu eserin 
kozmolojiden bahseden bölümleri Meşşâî filozofların fikirleriyle büyük oranda paralellik 
gösterir. Bu bakımdan Gazzâlî, Fârabî ve İbn Sînâ tarafından tercümeler yoluyla alınan ve 
geliştirilen kozmoloji modelini gök cisimleri, gök akılları ve İlk Varlık anlayışıyla nurlar 
metafiziği adı altında kendi modeline uyarlamıştır. Gazzâlî’nin buna kendince eklemeler 
yaparak özellikle eksik bulduğu yaratma fikri ve Yüce Yaratıcı ilkesiyle kozmoloji şemasını 
tamamlamak istemiştir. 
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ÖZET 
Yeni Eflâtuncu felsefe ekolü, Antik dönem felsefesinin bir devamı ve tamamlayıcısı 
mahiyetinde kabul edilmektedir. Eklektik yapıya sahip bu öğreti bir yönüyle Eflâtun'un Tanrı 
düşüncesini, ruh anlayışını ve mistik öğretisini; diğer yandan Aristoteles’in evren 
kozmolojisinin ve psikolojisinin yansımalarını açıklar. Bu bakımdan Yeni Eflâtunculuk, 
kendisine has terminoloji ve problemleriyle orijinal bir düşünce sistemidir. Temelleri 
Ammonius Saccas’a dayanan Yeni Eflâtunculuğun gerçek kurucusu, ardında eser bırakması 
ve gelenek oluşturması bakımından Ammonios'un öğrencisi Mısırlı Plotinus kabul edilir.  
Plotinus’a göre bütün evren Bir/İlk, Zekâ/Akıl ve Nefis/Ruh şeklinde üçlü bir varlık 
mekanizması sebebiyle vardır. Bu üçlü tasnifle varlığın Bir’den çokluğa bir sıradüzene göre 
var olduğunu söyleyen Plotinus, bununla hem varlığın taşmasındaki hiyerarşiyi açıklamak 
ister hem de feleklerin, oluş ve bozuluş âlemindeki varlıkları etkilediğini söyler. Plotinus’a 
göre bu etki iki türlü olur. İlki, varlıkların maddeleriyle suretlerinin gök küreleri vasıtasıyla 
birleşmesi tarzındadır. Diğeri, Nous’un insan aklıyla birleşip, insanın ona yönelmesi şeklinde 
olur. Bu bakımdan Plotinus, felsefenin amacını, insanın ruhî tecrübesini ortaya koymak 
suretiyle Tanrı’yla, yani "Bir"le birleşme olarak görür. Plotinus, Bir’den sudûr eden şeyleri bir 
koro şefinin etrafında dairevî olarak onu çevrelemiş müzisyenlere; bu müziğin ahengiyle 
ortaya çıkan harmoniyi de ahenkli bir dansa benzetir. 
Anahtar Kelimeler: Bir, Evren, Göksel Varlıklar, Yeni Eflaûnculuk, Plotinus. 
 
 
ABSTRACT 
The Neo-platonic philosophy is a continuation and complement of the ancient philosophy. 
This teaching, on the one hand, explains Plato's idea of God, his understanding of the soul and 
mystical teaching, and on the other hand, Aristotle's cosmology and psychology. In this 
respect, Neo-platonism is an original thought system with its own terminology. The real 
founder of Neo-platonism is Plotinus, the student of Ammonios, in terms of leaving a legacy 
and establishing a tradition.  
According to Plotinus, the entire universe exists due to a triple mechanism of existence in the 
form of First, Mind and Spirit. This triple classification explains: Being goes to the 
multiplicity according to a hierarchy, starting from the First. Plotinus wants to explain this 
classification, the hierarchy in the theory of emanation of existence, and says that the celestial 
beings affect the beings in the universe of creation and destruction. According to Plotinus, this 
effect occurs in two ways: The first is in the way that the matter and the forms of the beings 
are united by means of the celestial spheres. The other is in the way that the mind of the 
universe (Nous) merges with the human mind and turns towards it. In this respect, according 
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to Plotinus, the aim of philosophy is that the human spirit wants to unite with God's spirit and 
exhibits a life in this direction. Plotinus made the following analogy for beings emanation 
from the First: Beings are like musicians surrounding a choirmaster in a circle. The harmony 
that emerges with the rhythm of this music resembles a harmonious dance. 
Keywords: The First Bir, Universe, Celestial Beings, Neo-platonism, Plotinus. 

 
 
GİRİŞ 
Aristo'nun hocalığını yaptığı Büyük İskender'in M.Ö. 334'te çıktığı Doğu Seferi'yle başlayan 
Hellenistik dönemde, Kral İskender'in kendi adına kurdurduğu Kuzey Afrika'daki İskenderiye 
şehri, Akdeniz havzasında gelişen bilim, kültür ve düşünce hareketlerinin mayalandığı önemli 
bir merkez haline gelmiştir.(Bk. Beledî, 1962, s. 55) Batlamyus kozmolojisinin hâkim olduğu 
dönemde İskenderiye, felsefe ve bilimde Atina’nın mirasçısı olmakla birlikte; Yunan 
düşüncesi ile Mısır, İran, Fenike, Yahudi ve Hristiyanlara ait Doğu din ve mistik 
geleneklerinin karşılaştığı zemin haline gelmiştir. Bu Doğu-Yunan karşılaşması Yeni 
Eflâtunculuğun kurulmasına zemin hazırlamıştır.(Fahri, 2014, s. 23)  
Hellenistik felsefe içerisinde yer alan okullardan Eflâtuncu idealizmin devam ettiricisi 
olmakla birlikte kendi içerisinde sistematik bir felsefe olan Yeni Eflâtunculuğun kurucusu 
olarak kabul edilen ve Hıristiyan bir aileye mensup olan Ammonius Saccas, arkasında hiçbir 
eser bırakmadan 242'de vefat etmiştir. Ardında eser bırakması ve gelenek oluşturması 
bakımından bu akımın asıl kurucusunun Ammonios'un öğrencisi Mısırlı Plotinus (ö. 270/271) 
olduğu felsefe tarihçileri tarafından kabul görmektedir.(Şenel, 2014, ss. 445-446) 
Yeni Eflâtuncu felsefe ekolü, Antik dönemin kültürlerinin ve felsefelerinin bir toplamını ifade 
etmektedir. Bu öğreti içinde bir taraftan Eflâtun'un Tanrı düşüncesinin, sayı mistisizminin ve 
ruh anlayışının, öte dünya kavrayışının ve mistik yükselme öğretisinin izlerini takip 
edebilirken, diğer taraftan Aristo’nun kozmolojisinin ve psikolojisinin yansımalarını takip 
etmek mümkündür.(Durak, 2014, s. 457) Yeni Eflâtunculuğun felsefî bir sistem olmakla 
birlikte mistik ve dinî bir yapıyı barındırdığı da aşikârdır. Nitekim Eflâtun'un Timaios'ta 
kullandığı "Demiurgos" yani yapan, şekil veren Tanrı düşüncesi, Plotinos sisteminde "Nous" 
ile benzer bir işlevi üstlenmiştir.(Şenel, 2014, s. 447) Bu bakımdan bu düşünce akımına “din 
ile felsefî düşünceyi uzlaştıranlar” yakıştırmasını yapmak uzak görülmemelidir.  
Yeni Eflâtunculuğun İslâm düşüncesine intikali Helenistik dönemin sonlarında yanlışlıkla 
Aristo’ya mal edilen, aslında Plotinus'a ait Enneadlar'ın 4-6. bölümlerinden yapılan seçmeler 
ve kısmen yorumlardan oluşan, daha çok literatürde Esülücya (Theologia Aristoteles) adıyla 
anılan kitap sebebiyledir. Bu kitap, ilk İslâm filozofu Kindî tarafından İbn Naimâ el-Hımsî'ye 
tercüme ettirilmiş ve böylece filozof bunun üzerinde çalışarak bazı düzeltmelerde 
bulunmuştur.(Bk. İbn Nedim, 1971, s. 315; Kaya, 1983, s. 289; Rosenthal, 1952, ss. 461-492; 
Terkan, 2006, ss. 185-226) Kindî’nin bu felsefeyi anlamaya çalışması, Yeni Eflâtuncu 
felsefenin tabiatının kuru, salt ve mekanik görünen Aristo felsefesine göre dinî karakterinin 
daha belirgin olmasında aranmalıdır. Bundan dolayı bu akım, İslâm vahyine, İyonya 
Kozmoganiyası, Herkaleitosçuluk ve Ela Okulu gibi akımlardan daha yakındır. Üstelik sudûr 
teorisi, yaratma ve ezelîlik fikirleri arasındaki imkânsız uzlaştırmayı da bir dereceye kadar 
kolaylaştırmıştır.(Plotinus, 1996, ss. 16-17) 

 
BİR, NOUS VE RUH:  
Plotinus, felsefenin amacını, insanın ilâhî "Bir"likte kendini kaybederek ruhî tecrübenin 
ortaya konması vasıtasıyla Tanrı’yla, yani "Bir"le birleşmeye (ittihad) ulaşması esası üzerine 
ikame etmiştir. Plotinus bir taraftan Aristo’dan nedenciliği alır, diğer taraftan Eflâtun’u 
bırakmaz. Bu iki görüşü benimserken iki zorlukla karşılaşır. Biri eskiden beri hepsinin 
karşılaştığı Tanrı-kâinat münasebetinin ne ve nasıl olduğudur. Bir’in birliği ikinci bir zorluk 
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çıkartır. Bu, “Bir’den ancak Bir çıkar” düsturudur. Aristo böyle bir prensibe bağlanmadığı 
için yukarıda açıkladığımız şekilde İlk Neden ve evren ilginliğini düzenlemek ister. 
Eflâtun’da ise ideler evrendeki çokluğu anlatmaya yarar. Bu perspektifte Plotinus, hem Tanrı-
evren münasebetini açıklamak ve hem de Bir ile evrendeki çokluğu barıştırmak zorunda 
kalmıştır. Bir, bir olmakta bir denecek anlamı bile aşkındır. Bundan varlıklar nasıl meydana 
gelir?(Fârâbî, 1974, s. 103) Bu Bir, Akıl ilkesi (düşünen ilke), Nefis (ruh) olmak üzere üçlü 
bir yansıma ile anlam bulur. Şimdi bunlara bakalım: 
Bir: Aristo’nun hareketsiz İlk Neden’i gibi hareketsizdir. Zira her hareketlinin gayesi vardır, 
Bir’in gayesi olamaz ve hareket edemez. Bundan ötürüdür ki o, insana âşık değil, insan ona 
âşıktır. Bir, kuvve halinde evreni taşımaktadır, ama bu onun kuvve veya fiil halinde olması 
demek değildir. O, fiil ve kuvvenin üstündedir, ona varlık kavramı bile az gelir, çünkü varlık, 
sözü belirtir, sınırlar. Oysa o bunların dışında ve dolayısıyla varlık kavramından da aşkındır. 
Güneş’in ışığının Güneş’ten gelmesi gibi her türlü güzellik ondan gelir. Onun varlığını ne 
anlayabiliriz ne de yazabiliriz. Lakin ana yolu ve tali yolu öğrendiğimiz zaman ona doğru 
gideriz.(Bk. Plotinus, 1996, ss. 42, 85-86)  
Bir’in Bir olması nokta ya da sayısal anlamda değildir. Bu ad, bölünmez bir şeyi kastetmek ve 
ruhumuzu bütünleştirmek için verilmiştir. Sayısal birlik vb. diğer birlikler bizim için ancak 
Bir’in ne olduğuna dair az bir izlenim verir. Bunlar hiçbir zaman onu anlatmaz. Onu bir zekâ 
ya da Tanrı olarak tasavvur ettiğimiz zaman Bir, bunlardan da fazla bir şeydir. Onun, 
kendinde değişme olmaması için düşünmesi de yoktur. Düşünebilseydi, düşünmeden önce o, 
bilgisiz olacaktı. Bunlarla beraber hiçbir iyilik ona ulaşmaz, bizzat iyiliği meydana getiren 
odur. Bu bakımdan Bir’in iradesi de yoktur.(Plotinus, 1996, ss. 88-90) 
Düşünen İlke (Akıl/Nous/Zekâ): Bir’in hayali, görgüsü ve düşüncesi gibi ortaya çıkar. 
Böyle olmakla beraber Bir ile aynı değildir. Bir’in kendi özünde bir hayali, bir fikri vardır. Bu 
düşüncenin kendisi, düşünen ilkedir. Bir, varlık üstü, varlığı aşkın bir ilkedir ki, ona var 
denilemez. İşte ilk varlık, bu düşünce veya düşünen ilkedir. Asıl varlık unvanına sahip olan 
budur. Bu ilke de hareketsizdir. Yalnız Bir’i ve kendisini düşünür, bilir ve böylece onda 
çeşitlilik mevcut olur.(Bk. Plotinus, 1996, ss. 40-41) Düşünen İlke, akıl yürütme ve sonuç 
çıkartma yetisinden başka bir şeydir. O, ruha egemendir ve ruhun babasıdır. O, sükûnet ve 
hareketsizlik içinde olduğu için, onun bölünmez unsurları, birbirinden ayrı çokluk anlamına 
gelen bütün nesnelerdir. O, ruhun üstündedir, fakat Bir gibi basit olmadığı için İlk değildir. 
Bununla beraber Bir’e benzer, Bir olmak ister.(Plotinus, 1996, ss. 86-87) 
“Zekânın ne olduğunu bilmek istersek ruhu ve ruhun en Tanrısal parçasını temaşa etmek 
zorundayız. Şüphesiz bu öncelik, sadece bedeni, ardından onu şekillendiren ruhu, bundan 
sonra da duyuları, arzuyu, öfkeyi ve bizi ölümlü şeylere doğru meylettiren diğer önemsiz 
şeylerden uzak olunca gerçekleşebilir.”(Plotinus, 1996, s. 63) 
Nefis/Ruh: Düşünen ilkenin düşüncesi, fikri ve işidir. Bu, üçüncü ilke olan ruhtur. Bunda 
hareket vardır. İçe ve dışa doğru yönlere sahip olmakla ikinci ilkeye benzemek ister.(Bk. 
Plotinus, 1996, ss. 56-62; Fârâbî, 1974, ss. 103-104) 
Yukarıdaki üçlü tasnifin neticesinde şu soruyu sormak gerekir: Yeni Eflâtuncu düşüncenin, 
hiçbir sınırlama ile belirlenemeyen ve tek olan Tanrısı, sınırlı şeylerin çokluğunu nasıl 
meydana getirebilir? Plotinus bu soruya cevap ararken, kendisine irade dahi yüklenemeyen 
Bir’e, irade gerektiren yaratma eyleminin izâfe edilemeyeceğini, dolayısıyla çokluğun, Bir’in 
birliğini bozmadan O’ndan meydana gelmesinin tek yolunun, çokluğun zorunlu bir biçimde 
ondan taşması ile mümkün olabileceğini söyler. Buna göre Plotinus’un Nous adını verdiği 
Akıl, tamamen gayri maddî bir biçimde kaynağını etkilemeksizin ve değişmeksizin Bir’den 
taşar. Aynı şekilde Ruh da zorunlu bir biçimde Nous’tan taşar.(Köroğlu, 2016, s. 310) 
Plotinus bu durumu şöyle izah eder:  
“Bütün nesneler Bir’den nasıl türerler? Onda hiçbir şey olmadığı için (saf ya da basittir) her 
şey ondan gelir. Varlığın var olması için Bir, bizzat varlık değildir; fakat varlığın türeticisidir 
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ve varlık, ondan ilk olarak doğan bir şey gibidir. Bir, hiçbir şey aramadığı, hiçbir şeye sahip 
olmadığı ve hiçbir şeye ihtiyaç duymadığı için yetkindir. Yetkin olduğu için onda taşma 
meydana gelir. Türemiş olan şey Bir’e doğru döner; o Bir’in soyundandır ve bakışını kendine 
doğru döndürerek Akıl/Nous olur. Türemiş varlığın Bir ile ilişkili biçimde türemesini 
durdurması, varlık olmasını; bakışını kendine döndürmesi ise akıl olmasını sağlar ve o Bir’e 
bakmak amacıyla durduğundan hem akıl hem de varlık olur. Akıl Bir’e benzediği için, gücünü 
dışa akıtmak sûretiyle türetir. Onun meydana getirdiği şey, bizzat kendinin bir imajıdır. O, 
kendinden önce olan Bir gibi dışarı taşar. Varlıktan çıkan bu fiil ruh’tur. Bu türemede akıl 
hareketsiz kalır. Aynı şekilde akıldan önce olan Bir de aklı türetirken hareketsiz kalır. Fakat 
ruh, bir şey meydana getirirken hareketsiz kalmaz. Bizzat kendinin bir imajını türetmek için 
hareket eder; geldiği varlığa doğru dönerek doğurgan olur ve farklı bir hareketle ve ters yönde 
ilerleyerek, tabiatta kendinin bu imajını türetir. Sonuç olarak İlk Varlık’tan son varlığa kadar 
sudûr böyle olur.”(Bk. Plotinus, 1996, ss. 22-23)  
Plotinus’un varlığın İlk’ten taşmasını izah ettiği sisteminde Bir’in, kendini bilip bilmeme 
konusu muğlaklığını korumaktadır. Gerçi Plotinus, Bir’in kendini bilmemesi durumunda 
birçok saçmalığın çıkacağını söyler. Aynı şekilde bu durum, ruh ve akıl için de geçerlidir. 
Fakat burada filozofun, Bir’in kendini bilmesini makul görmekteyken düşünme denilen 
özelliği Bir’in mahiyetine uygun görmemesi, sistemin işlerliği açısından bir sorundur. Aynı 
zamanda o, yukarıda ifade edildiği gibi, Bir için varlık denilen kavramı dahi kullanmayı 
uygun bulmaz.(Bk. Plotinus, 1996, ss. 68-73) Plotinus, anlaşılması oldukça zor olan bu 
meseleyi aydınlatmak için Güneş’ten neşet eden ışık ve ayna metaforlarını kullanmıştır. Bu 
durum Enneadlar’da şu örnek ile açıklanır:  
“Bir çift ışık, aşağıda ruh ve daha saf bir bölgede ruhun düşünülür objesini varsayalım. 
Ardından gören ışığın görülen ışığa eşit olduğunu varsayalım. O zaman onları artık ne 
ayırabiliriz ne de ayırt edebiliriz ve iki ışığın tek bir ışık olduğunu kabul ederiz. İki ışık 
olduğu için düşünme aktı vardır; fakat biz yalnız bir ışık görürüz. Düşünen ve düşünülen 
varlığı böyle kavrarız. Bu iki varlık tek bir bütün oluşturur. Akıl yürütmemizin sonucu budur. 
Fakat tersine Bir’den iki varlık çıkar; çünkü bir ikiye bölünerek düşünür. Veya daha çok o 
düşündüğü için iki, kendini düşündüğü için de Bir’dir. Nihayetinde Bir’den sudûr eden bir 
çeşit fiilin, Güneş’ten sudûr eden ışık gibi olduğunu; bütün düşünülür mahiyetin bir ışık 
olduğunu; başta düşünülürün zirvesinde ve onun üstünde, ışıldayan ışığı kendi dışına 
çıkarmayan Bir’in hüküm sürdüğünü kabul etmek gerekir.”(Plotinus, 1996, s. 44) 

 
EVRENDEKİ ÇOKLUK BİR’İ ANLATIR 
Bir’den çıkan çokluğu üçlü tasnifle açıklayan Platinus, bu çokluğun kötülüğün, oluş ve 
bozuluşun meydana geldiği âleme kadar varlık hiyerarşisi şeklinde bir inişe tabi olduğunu 
söyler. Bitkiler, hayvanlar ve insanlar bu bakımdan feleklerden etkilenirler. Ona göre canlı 
evrenin kuruluşunu anlamak için hayvanlardaki görünür düzenden hareketle, düşünülür 
varlıktaki yetkin düzeni hem göz önüne getiren hem de temaşa eden melekleri müşahede 
etmek kaçınılmaz olur. Müzik, ritmi olan sanattır ve ana ilkelerini tıpkı mimarlık, estetik gibi 
yukarıdan alır. Orada bütün canlıların hareketsiz ve ihtiyaçsız olmalarından kaynaklanan bir 
güç ve sağlık vardır. Bu durumda geriye şu soru kalır: Yukarıda sadece duyulur varlıkların 
modelleri mi vardır veya orada ruh ve zekâdan ayrı bizâtihî bir Ruh mu vardır? Dünyada her 
şey bir modelin imajıdır, ruh bizâtihî bir ruhun imajıdır ve bir ruh değer bakımından 
diğerinden daha değerlidir. Ve o diğerinden değerli ruh, dünyada ve yukarıda aynı ruh 
olmamaktadır.(Bk. Plotinus, 1996, ss. 35-37) 
Bir, Nous ve Ruh şeklinde üçlü tasnifle varlığın Bir’den çokluğa ulaştığını söyleyen Plotinus, 
yukarıdaki ifadeleriyle hem varlığın taşmasındaki hiyerarşiyi açıklamakta hem de feleklerin, 
oluş ve bozuluşa tabi âlemdeki varlıkları etkilediğini söylemektedir. Plotinus’a göre bu etki 
varlıkların maddelerine sûretlerin birleşmesi tarzında olduğu gibi, Küllî Aklın (Nous) insan 
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aklıyla birleşip, insanın ona yönelmesi tarzında da olmaktadır. Bu bakımdan duyumdan 
doğmuş imajlar aşağıdan geldiği gibi, Nous’un fiilleri de yukarıdan gelir. Böylece insan, Nous 
sayesinde ruhun üst kısmı yanında olduğu halde insan olduğunu, fakat sadece ruhun üst 
kısmıyla beraber yukarıya kadar yükselen insandan tamamen farklı bir insanın da olduğunu 
anlar.(Bk. Plotinus, 1996, ss. 54-55)  
Yine bu üçlü tasnifin tezahürü olarak Plotinus Enneadlar’da semavî varlıkların hareketlerine 
ve hareketsizliklerine de değinmektedir. Plotius’a göre Bir, asla hareket etmeyen, dingin, 
sakin ve bunların dahi kendisine yakıştırılamayacağı bir ulaşılmazdır. Nous’tan sonraki 
mertebede yer alan ve madde ile bir şekilde temas eden, hatta bu iniş ve çıkışın yegâne sebebi 
olan ruh ise kendini bildiği zaman dairevî olarak hareket eder ve kendisinden çıktığı merkez 
etrafında döner, ona tutunur. Böylece bütün ruhların kendisine doğru yönelmesi gereken, 
fakat ezelî olarak sadece Tanrıların ruhlarının yöneldiği bu noktaya doğru hareketini toplar. 
Ruhlar ona doğru yöneldikleri zaman Tanrı olurlar, çünkü Tanrı Bir’e bağlanmış bir varlıktır. 
Bir’den uzaklaşanlar ise sıradan insanlar ve hayvanlardır.(Bk. Plotinus, 1996, ss. 91-92) 
Plotinus’un sudûr anlayışında Bir’likten çokluğa giden süreç, dairevî hareket ve feleklerin 
küre şeklinde olması gibi konuların eklenmesiyle çok tanrıcılığı andıran bazı kavramların da 
meseleye dâhil edilmesine sebebiyet vermiştir. Kanaatimizce Plotinus’un “tanrılar” ifadesiyle 
kastettiği Bir’den aşağı doğru inen silsilede İslâm filozoflarındaki akılların/meleklerin 
karşılığı olmaktadır. Benzer bir duruma Eflâtun’da da şahit olmuştuk. Bu bakımdan Yeni 
Eflâtunculuğun hem varlığı üçlü birlik ile açıklanması hem de bazı çok tanrılı unsurlara yer 
vermesi Hristiyanlığın düşünce sistemine büyük oranda etki etmiştir. Fakat İslâm düşüncesine 
etkisinin bu yolla olduğu iddiası doğru olmayacaktır. Çünkü Fârâbî ve İbn Sînâ’nın sudûr 
anlayışları İslâm’ın ilâhını tevhid ilkesi ile teklemekten başka her türlü düşünceyi kabul 
etmeye kapalıdır.(Erdoğan, 2019, s. 51) 
Plotinus, Bir’den sudûr eden şeyleri bir koro şefinin etrafında dairevî olarak onu çevrelemiş 
müzisyenlere; bu müziğin ahengiyle ortaya çıkan harmoniyi de ahenkli bir dansa benzetir. Bu 
benzetme anladığımız kadarıyla mekânsal ve zamansal bir benzetme değildir. Çünkü Bir ve 
O’nun etrafındakileri ezelî sayan Plotinus, bu bakımdan bedenden müstağni olan şeylerin 
herhangi bir şeyle sınırlandırılamayacağını söylemektedir.(Plotinus, 1996, s. 93) 
Plotinus’a göre buradaki benzerlik ancak ahlâkî bir yükselişle olur. Bir, her türlü benzerlikten 
münezzehtir. Bu bakımdan O’na atfedilen bütün sıfatlar benzerliğin bir göstergesi olacağı ve 
bunun da O’nun yüceliğine zafiyet getireceği için, O’na mesela cesaretlidir denmez. Cesaret 
korkaklık göstermenin tersidir. Çünkü O’nun korkacağı bir şey yoktur. Peki, bu benzerliğin 
imkânı nedir? Bu, Tanrı’nın erdemlerinden farklı diğer erdemlerle O’na benzeme arzusudur. 
Bu dünyadaki erdem ve düzeni düşünülür dünyadan almaktayız.(Bk. Plotinus, 1996, ss. 141-
145) 
 
SONUÇ 
Plotinus, yukarıda izah ettiğimiz temel prensiplerden hareketle evrenin kozmolojik olarak 
nasıl var olduğunu sudûr nazariyesi ile açıklamıştır. Filozof, Bir, Nous ve Ruh şeklindeki 
sudûrun üç ilkesinden hareketle, Tanrı, evren ve insan arasındaki varlık ilişkisini, varlığın İlk 
Prensipten nasıl sudûr ettiğini ve bu süreçte hiyerarşik olarak sıralanan varlıkların her birinin 
konumunu ve özelliklerini açıklar. Varlığın Bir’likten çokluğa giden sürecini üçlü tasnifle 
açıklayan, ardından maddî olanların yukarıdakiler tarafından varlık bulduğu şeklinde 
hiyerarşik yapıyı devam ettiren Plotinus, bu sürecin oluşumunda feleklerin konumundan da 
bahseder. Onlar, oluş ve bozuluşa tabi âlemdeki varlıkları etkilemektedir. Felekler bu alemde 
maddeleri suretleriyle birleştirir.  
Yeni Eflatuncu felsefedeki bu üçlü tasnif Hıristiyan teolojisine etki etmekle birlikte, özellikle 
dinle felsefeyi uzlaştırmak isteyen İslam Meşşâî filozoflarının Allah’tan varlığın nasıl ortaya 
çıktığını anlatmak için de bir çıkış yolu olmuştur. Lakin İslâm felsefesinde Bir kavramı ile 
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ifade edilen Tanrı, Yeni Eflatuncu felsefenin Bir kavramına karşılık gelmemektedir. 
Plotinus'da Bir'in Bir olması dışında bir özelliği yoktur. Yaratma, yaşatma ve hayatı devam 
ettirme gibi Yaratıcı Tanrı’nın temel özellikleri Plotinus’un Bir’inde mevcut değildir. Bu 
noktada Plotinus ile Müslüman filozoflar arasında hedef açısından bir farklılık olduğu 
söylenebilir. 
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ÖZET 
Teknolojik gelişmeler, tüketicilerin tüm yaşam alanlarında yapıp ettiklerine ilişkin verilerinin 
toplanabilmesine imkân tanımaktadır. Dijital dünyaya uyum sağlayabilmek için işletmeler, 
amaçlarına uygun yazılımları kullanabilmelidirler. Bu bağlamda bu çalışma, işletmelere 
Pareto Analizi yöntemini içeren bir aplikasyon önerisi geliştirmeyi hedeflemektedir. Pareto 
Analizi, 80-20 kuralı olarak da bilinmektedir. Bu teoriye göre sonuçların %80’ini nedenlerin 
%20’sinden kaynaklanmaktadır. Buna göre Pareto Analizi, bir işletmenin elde ettiği kârın 
%80’ini, müşterilerinin %20’sinin neden olduğunu göstermektedir. Böylece işletme, 
kendisine en yüksek kârı sağlayan müşterilerine ulaşabilmektedir. Bu yazılım aracılığıyla 
tespit edilen müşterilere yapılacak tutundurma faaliyetleri onların sadık müşteriler olmalarına 
yardımcı olacaktır. Aynı zamanda bu müşteri kesiminin referansı ile işletmeler, kendilerine 
yüksek gelir sağlayacak yeni sadık müşteriler kazanacaklardır. Önerilen yazılımın temel ve 
basit bir hedefe odaklanması gerekmektedir. Böylece doğru hedef kitleye ulaşılmasını 
sağlayacak Pareto Analizi ile basit, kullanışlı ve ekonomik bir aplikasyon geliştirilmesi 
önerilmektedir. Bu özellikleri itibariyle bu aplikasyonun KOBİ’ler için ideal bir fırsat 
yaratacağı düşünülmektedir. İşletmelerin bu aplikasyonu bilgisayarlarının masaüstlerine kolay 
ve ucuz maliyetle yükleyerek kullanabilmeleri planlanmaktadır. Yazılım aracılığıyla 
geliştirilecek aplikasyonun adı PARS olarak belirlenmiştir. PARS kelimesi, Pareto Analizi ve 
sadakat kelimelerinin harflerini içermektedir. Bu kelimenin seçimindeki amaç zihinde çabuk 
kodlanabilmesi, pratik ve hatırlanabilir olmasıdır. Bu aplikasyon, özellikle KOBİ’lerin zorlu 
rekabet pazarında kalıcı olabilmelerine hizmet edecektir. Bu amaçlar doğrultusunda çalışmada 
proje önerisinin geliştirilme sebepleri ve kavramsal çerçevesi, ilgili literatür doğrultusunda ele 
alınmıştır. Bu doğrultuda projenin araştırma soruları ve öngörülen amaç ve hedeflere 
ulaşmaya elverişli araştırma yöntemi ortaya konulmuştur.  Aynı zamanda bildiri olarak 
sunularak diğer araştırmacılarla bilgi alışverişinin yapılması hedeflenmektedir. Önerilerin ve 
yapıcı eleştirilerin, projenin gelişimine katkı sunacağı düşünülmektedir. İlgili alanda Pareto 
Analizi ile yapılmış araştırmaların olduğu görülmüştür ancak bu analiz ile geliştirilmiş bir 
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aplikasyona rastlanılmamıştır. Bu nedenle proje önerisinin ilgili literatürde ve uygulama 
alanındaki boşluğu dolduracağı düşünülmektedir.  

Anahtar kelimeler: Pareto Analizi, KOBİ, müşteri sadakati, müşteri ilişkileri yönetimi. 

ABSTRACT 
Technological developments allow the collection of data on what consumers do in all areas of 
life. In order to adapt to the digital world, businesses should be able to use software that suits 
their purposes. In this context, this study aims to develop an application proposal for 
businesses that includes the Pareto Analysis method. Pareto Analysis is also known as the 80-
20 rule. According to this theory, 80% of the results are due to 20% of the causes. Pareto 
Analysis shows that 80% of the profits of a business are caused by 20% of its customers. 
Thus, the business can reach the customers who provide the highest profit to it. Promotion 
activities to the customers identified through this software will help them become loyal 
customers. At the same time, with the reference of this customer segment, businesses will 
gain new loyal customers who will provide them with high income. It is thought that the 
proposed software should focus on a basic and simple goal. Thus, it is recommended to 
develop a simple, useful and economical application with Pareto Analysis that will enable 
reaching the right target audience. Due to these features, it is thought that this application will 
create an ideal opportunity for SMEs. The name of the application to be developed through 
the software has been determined as PARS. The word PARS contains the letters of the words 
Pareto Analysis and loyalty. The purpose of choosing this word is that it can be quickly coded 
in the mind, practical and memorable. This application will serve especially SMEs, to be 
permanent in the tough competitive market. In line with these purposes, the reasons for the 
development of the project proposal and its conceptual framework are discussed in line with 
the relevant literature.In this direction, the research questions of the project and the research 
method suitable for reaching the foreseen goals and objectives were put forward. At the same 
time, it is aimed to exchange information with other researchers by presenting it as a paper. It 
is thought that suggestions and constructive criticism will contribute to the development of 
the project. It has been seen that there are researches made with Pareto Analysis in the related 
field, but an application developed with this analysis has not been found. For this reason, it is 
thought that the project proposal will fill the gap in the relevant literature and application area. 

Keywords: Pareto Analysis, SMEs,  customer loyalty, customer relationship management 

GİRİŞ 
Teknolojik gelişmeler, tüketicilerin tüm yaşam alanlarında yapıp ettiklerine ilişkin verilerinin 
toplanabilmesine imkân tanımaktadır. Bu verilerin salt varlığı, önemli bir anlam ifade 
etmemekle birlikte, işlenmesi ve çeşitli algoritmalarla sentezlenerek bilgiye dönüşmesi ise 
büyük önem taşımaktadır. Elde edilen verilerin bir amaç doğrultusunda işleyecek tekniklerin 
kullanılması ve ham verilerin anlamlı hale dönüştürülmesi gerekmektedir (Savaş vd., 2012). 
Bu nedenle işletmeler, artan rekabetle mücadele edebilmek için yazılım teknolojilerine ihtiyaç 
duymaktadırlar. Günümüzde yazılım sistemleri; eğitim, sağlık, ulaşım, turizm veya eğlence 
gibi birçok sektörde kullanılmaktadır. Öyle ki kimi sektörlerde işletmelerin yazılım 
geliştirmeden kendi sektörlerinde varlıklarını koruyabilmeleri mümkün olmamaktadır.  

Bu proje önerisinin özgün değeri, işletmelere doğru hedef kitlelerine ulaşmalarına sağlayacak 
Pareto Analizi ile basit, kullanışlı ve ekonomik bir yazılım geliştirerek bu işletmelerin müşteri 
ilişkileri yönetimini güçlendirmektir. Bu yazılım, işletmelerin bilgisayar masaüstlerine basit 
bir şekilde indirebilecekleri bir aplikasyona dönüştürülebilecek nitelikte olması 
önerilmektedir. Bu aplikasyonun ismi ise yine işletmelerin rahatça zihinlerine 
kodlayabilecekleri bir kelime olması ve aynı zamanda Pareto ve “sadakat” kelimelerinin 
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harflerini içinde barındırması hasebiyle PARS olarak düşünülmüştür. Bu aplikasyon 
marifetiyle işletmelerin belli periyotlarda kârlarının %80’lik kısmını sağlayan %20’lik 
dilimde hangi müşterilerinin olduğunu saptayarak ilgili müşterilere yönelik uygun tutundurma 
faaliyetlerinin yapılmasıyla yoğun bir müşteri sadakati geliştirmelerine yardımcı olmaları 
hedeflenmektedir. 

İşletmeler satış tutundurma faaliyetlerinde genellikle mevcut müşterilerine, potansiyel 
müşterilerine veya pazar bölümlendirmede tespit ettikleri hedef kitlelerine (genç müşteriler, 
evli müşteriler, meslek grupları vs) yönelmektedirler (Yenidoğan, 2009). Bu proje önerisi ile 
işletmeler, yürütecekleri tutundurma faaliyetlerini spesifik hedef kitlelere yönelik 
yürütebileceklerdir. Bu hedef kitle, işletmeye en yüksek kârı sağlayan müşterilerdir. Bu 
müşteriler, bahsi geçen hedef kitle içerisinde olduğunda işletmelerin tutundurma faaliyetlerine 
maruz kalmakta aksi takdirde göz ardı edilebilmektedirler. Hâlbuki ilk yapmış olduğu 
alışverişte işletmeye yüksek kâr getiren bu müşteriler, sadık birer müşteriye dönüştürülerek 
işletmeye sürekli en yüksek kârı getiren müşteriler olabileceklerdir. Böylece işletmeler de 
zaman ve maliyetten tasarruf ederek hedef odaklı çalışabileceklerdir.  

Dijital çağda işletmeler, tüketicilerden elde ettikleri verilerle pazarlama faaliyetlerini 
yürütmektedirler. Bu proje önerisiyle Pareto Analizi kullanılarak geliştirilecek aplikasyon 
yardımıyla işletmelere en yüksek kârlılığı sağlayan müşterilerine ulaşmak ve onlarla tanışmak 
son derece kolaylaşacağı düşünülmektedir. Geliştirilecek uygulama aracılığıyla işletmelerin 
tespit edilen bu özel müşterilere özel tutundurma çalışmaları yapma imkânı sağlaması 
hedeflenmektedir. Dolayısıyla bu çalışmada; kullanıcı odaklı, zaman ve yüksek maliyet 
gerektirmeyen bir aplikasyon geliştirilmesi öneilmektedir. İlgili alanda Pareto Analizi ile 
yapılmış araştırmaların olduğu görülmüştür ancak bu analiz ile geliştirilmiş bir yazılıma 
rastlanılmamıştır. Bu bağlamda, önerilen bu proje ve kazanımları ile hem uygulama 
alanındaki boşluğun doldurulması hem de ilgili literatüre katkı sağlanması hedeflenmektedir. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

PARETO ANALİZİ 
Pareto Analizi’ni Wilfredo Pareto 1897 yılında, gelir dağılımındaki adaletsizliği 
gösterebilmek için geliştirmiştir. Pareto Analizi’ne göre sonuçların %80’i sebeplerin 
%20’sinden kaynaklanmaktadır. Pareto Analizi, en önemli sorun üzerine odaklanılarak 
önceliklerin belirlenmesini sağlamaktadır ve bu yönüyle pazarlama, satış analizi veya satın 
alma gibi süreçlerde kullanılmaktadır (Bahar ve Cansu, 2020).  

 Pareto Analizi’nin faydaları aşağıdaki gibidir (Şimşek, 2004): 
* Tespit edilen problem üzerinde en fazla etkiye sebep olan faktör belirlenebilmektedir 
* Problemlerin listelenmesini ve tablolaştırılarak her biri için sebepleri belirleyebilmektedir. 
* Problemlerin önem sırasına göre listelenmesini sağlamaktadır. 
* Oluşturulan listelerdeki toplam hata sayısını vermektedir. 
* Her bir problemin gösterdiği yüzde oranları hesaplanabilmektedir. 
* Takım çalışmalarında ortak bir karar alınmasını sağlamaktadır. 

Pareto Analizi, kaliteyi etkileyen bütün unsurların değerlendirilmesini sağlayan bir veri 
toplama aracı olarak ifade edilebilir (Başaran, 2010). Pareto Analizi’ne göre bir işletme 
müşterilerinin %20’si, işletme kârının %80’ini karşılamaktadır ve bu durumun tespiti, 
tutundurma çalışmalarında işletmelerin daha isabetli pazarlama faaliyetleri yürütmelerini 
sağlayacaktır. Pareto Analizi, isabetli kararlar alınmasını sağlayacak tedbirlerin alınmasını ve 
kalite kontrol sürecinde verilen emeğin en verimli alanda yoğunlaşılmasını sağlamaktadır 
(Egermayer, 1988). Normal dağılımda sebeplerin en önemli %20’si sonuçların %80’nini 
sonra gelen %30’u, sonuçların %15’ini oluşturmaktadır (Özcan, 2001). Örneğin sürücü 
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davranışlarının %20’si trafik kazalarının %80’ine neden olmaktadır (Zinebi vd., 2018). Bu 
nedenle, 80-20 kuralı olarak da adlandırılmaktadır. Pareto Analizi’nin uygulama adımları 
şöyledir (Çakırkaya ve Acar, 2016): 
1. Aşama: Bütün Elemanların Listelenmesi 
2. Aşama: Elemanların Ölçümü 
3. Aşama: Elemanların Sınıflandırılması 
4. Aşama: Kümülatif Dağılımları Hesaplanması 
5. Aşama: Pareto Grafiğinin Çizimi 
6. Aşama: Pareto Grafiğinin Yorumu 
Pareto Analizi ile yürütülmüş çok sayıda araştırma olduğu görülmektedir. Bu açıdan Pareto 
Analizi’nin çeşitli alanlarda kullanıldığı görülmektedir. Örneğin Partovi ve Burton (1993) 
stok kontrol probleminin çözümünde, Özcan (2001) inşaat sektöründe, Ziarati (2006) deniz 
güvenliğinde, Örümlü (2006) ve Başaran (2010) gıda sektöründe, Yıldırım ve Karaca (2013) 
elektronik sektöründe, Çakırkaya ve Acar (2016) üretim hattında meydana gelen hatalarda, 
Ünsal (2018) eğitim alanında, Bahar ve Cansu (2020) ve Tütüncü vd. (2020) turizm 
sektöründe, Esmer (2020) ve Lourenço  ve Almeida (2005) sağlık alanında bu analizi 
kullanmışlardır. Ancak bu analiz çalışmalarının istatistiksel yöntemlerle yapıldığı 
görülmektedir. Bu araştırmada ise Pareto Analizi’nin yapılmasına imkân tanıyan bir yazılım 
geliştirilmesi önerilmektedir. İlgili literatürde bu temelde yapılmış bir yazılıma ve çalışmaya 
rastlanılmamıştır. 

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ VE MÜŞTERİ SADAKATİ 
Gelişen teknoloji ve değişen sosyo-kültürel yapı hem rekabeti arttırmış hem de tüketicileri 
daha zor beğenen bireylere dönüştürmüştür. Bu nedenle müşteri ile iletişim, pazarlama 
faaliyetlerinin odak noktası haline gelmeye başlamıştır. Müşteri odaklı pazarlama anlayışıyla 
birlikte müşteri memnuniyetinin ve sadakatinin önem kazanması, mevcut müşterilerin 
değerinin fark edilmesi, pazarın büyümesi, rekabet ortamının artması ve yeni tüketici 
profillerinin oluşması gibi nedenler, müşteri ilişkileri yönetiminin önem kazanmasına neden 
olmuştur. Artan rekabet ve mevcut müşteriyi elde tutmanın yeni müşteri elde etmekten daha 
düşük maliyetli olması, müşteri ilişkileri yönetimini kilit bir strateji haline getirmiştir (Talon-
Ballestero vd., 2018). Müşteri ilişkileri yönetimi, teknoloji ile iç içe olan bir sistemi içeren 
stratejik bir yönetimdir. En yalın haliyle müşteri ilişkileri yönetimi; kârlı müşteriler elde etme, 
tutma ve bunları çoğaltma sürecidir (Brown, 2000). Bu sistem, müşterilerle ilgili her türlü 
bilgiyi işlevsel bir şekilde kullanarak müşterilerle sürekli etkileşimde kalmak için kullanmak 
şeklinde düşünülebilir. Müşteri ilişkileri yönetimi bir yazılım uygulaması değildir (Lee vd., 
2014). Müşteri ilişkileri yönetiminin temel amaçları; müşteri memnuniyetini sağlayarak geliri 
arttırmak, satış ve tutundurma maliyetlerini azaltmak ve müşteri destek maliyetlerini mümkün 
olduğunca azaltmak şeklindedir (Parvatiyar ve Sheth, 2002). Bu amaçlar doğrultusunda 
yürütülen müşteri ilişkileri yönetiminin aşamaları şu şekildedir (Türker ve Özaltın, 2010): 
* Müşteri seçimi 
* Müşteri edinme 
* Müşteri koruma 
* Müşteri derinleştirme 

Görüldüğü gibi bu sürecin sonucunda müşterilerle derinlemesine ilişkiler kurulması 
hedeflenmektedir. Derinlemesine ilişkiler, hedef kitle ile ilgili edilen bilgilerin niteliğine ve 
niceliğine bağlı olduğu söylenebilir. Günümüzde ise bu bilgilere ulaşmak kolaylaşmıştır. 
Dijital çağın sunduğu tüm veriler, işletmeler için bilgi kaynağıdır. Teknolojik gelişmeler, 
işletmelerin tüketicilerle ilgili birçok bilgiyi elde etmelerine olanak tanımıştır. Bu büyük çaplı 
dijital veriler, çeşitli algoritmalarla düzenlenerek tüketicilerle kurulacak etkileşimin 
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temellerini oluşturacak bilgiler sunmaktadır. Bu bilgiler, doğru hedef kitlenin tespitinde ve 
derin ilişkiler geliştirilmesinde kullanılmaktadır. Dolayısıyla bu bilgilerin çeşitli yazılımlarla 
anlamlı hale getirilmesi, müşteri ilişkileri yönetim sürecine hız kazandırmaktadır. Bu nedenle 
kendilerine en uygun müşteri ilişkileri yönetimi yazılımını tespit eden işletmelerin başarılı 
olmaları mümkündür (Light, 2003).  

İşletmeler; mevcut müşterilerini elde tutmaya, potansiyel müşterileri sadık müşterilere 
çevirmeye, onların yaptıkları alışverişten tatmin olmalarını sağlamaya ve kâr etmeye 
çalışmaktadırlar. Bu bağlamda sadık müşteriler, her işletme için çok değerlidir. Marka 
sadakati, en yalın şekliyle müşterilerin işletme veya marka ile ilişkisini devam ettirme 
isteğidir (Cry vd., 2007). Dolayısıyla işletme veya marka ile ilgili olumlu duygu ve tutum söz 
konusudur. Marka sadakatinin değerlendirilmesinde farklı bakış açılarının olduğu 
görülmektedir. Bazı araştırmacılar marka sadakatinin davranışsal olarak değerlendirilmesi 
gerektiğini belirtmektedirler (Bandyopadhyay ve Martell, 2007; Srivastava ve Owens, 2010). 
Örneğin müşteri düzenli aralıklarla tek bir marka satın alıyorsa marka sadakati geliştirmiş 
demektir. Bazı araştırmacılar ise davranışsal marka sadakatinin tutumsal marka sadakati 
sonucunda geliştiğini belirtmektedirler (Quester & Lim, 2003; Helgesen, 2006). Davranışçı 
marka sadakati yaklaşımı ile tüketicilerin aynı marka ürünü satın alma sıklıkları incelenmekte 
iken tutumsal marka sadakati yaklaşımında tüketicilerin satın alma davranışlarının arkasında 
yatan psikolojik durumlar dikkate alınmaktadır. Halbuki tüketici davranışı çok boyutlu bir 
yapıya sahiptir ve bu nedenle marka sadakatinin her boyutuyla ele alınması gerektiği 
düşünülmektedir. Marka sadakatinde karma yaklaşım olarak adlandırılan bu durumda, her iki 
yaklaşımın birlikte değerlendirilmesi gerekliliği ve bazen davranışa dönüşmeyen sadakatin de 
dikkate alınması söz konusudur (Kumar ve Denish, 2004; Wood, 2004; Ashley ve Leonard, 
2009). Önerilen proje kapsamında marka sadakatinin hem davranışsal hem de tutumsal 
boyutlarıyla ele alınması gerektiği düşünülmektedir. Nitekim sadece davranışsal sadakat ve 
kârlılık arasında düşük bir ilişki bulunmaktadır (Reinartz ve Kumar, 2002). 

İşletmelerin elde ettikleri kâr ile müşteri sadakati arasında önemli bir ilişki bulunmaktadır 
(Payne ve Frow, 2005). Aynı zamanda müşteri memnuniyeti, davranışsal ve tutumsal sadakati 
pozitif yönde etkilemektedir (Mittal ve Kamakura, 2001; Darsono ve Junaedi, 2006; Şimşek 
ve Noyan, 2009; Eren ve Erge, 2012). Dolayısıyla alışverişinden memnun kalan tüketicilerin 
sadakat gösterebildiği ve bu durumun da işletmelerin kâr etmesini sağladığı söylenebilir. Bu 
bağlamda, işletmelere en yüksek kârı sağlayan müşterilerin önemi aşikârdır. İşletmeler için 
kâr sağlayan müşterilerin değeri bulunmaktadır ve kâr sağlamayan müşteriler, işletmeler için 
iyi bir durum değildir (Jain ve Singh, 2002). Bu nedenlerle müşteri ilişkileri yönetimi 
sistemleri aracılığıyla müşterilerle ilgili edinilen veriler sadık müşteriler yaratmak için önem 
taşımaktadır. Gerçek kârlı müşteri sadakatini belirleyebilmek için güvenilir göstergelere 
ihtiyaç bulunmaktadır (Zhang vd., 2012).  

Müşteri ilişkileri yönetimi, isabetli hedef kitleye ulaşabilmeye ve bu kitle ile derinlemesine 
ilişkiler geliştirilmesine olanak tanımaktadır. Yaptıkları araştırmalarında Başkan ve Arslan 
(2021), müşteri ilişkileri yönetimi ve müşteri sadakati arasında pozitif yönlü bir ilişki 
olduğunu belirtmektedirler. Mandina (2014), müşteri sadakatini arttırmada müşteri ilişkileri 
yönetiminin önemli bir katkısı olduğunu tespit etmiştir. Başarılı bir şekilde organize edilen 
müşteri ilişkileri yönetimi, günümüzde işletmelerin pazarda varlıklarını sürdürebilmelerini ve 
rekabet edebilmelerini sağlamaktadır. Colgate ve Danaher (2000), müşteri tatmini ve marka 
sadakati ile müşteri ilişkileri yönetimi arasında pozitif yönde bir ilişki olduğunu 
söylemektedirler. Wang vd. (2004) yapmış olduğu çalışmada müşteri ilişkileri yönetimi 
performansının marka sadakatinden doğrudan pozitif yönde etkilendiği tespit etmişlerdir. 
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MÜŞTERİ SADAKATİNDE TUTUNDURMA 
İşletmelerin müşteri sadakati sağladığı küçük bir müşteri oranı dahi işletme için önemli bir 
kârlılık sağlayabilmektedir (Heskett vd., 1997). Bu nedenle çeşitli araştırmalarda kârlı 
müşteriler veya sadık müşteriler gibi müşteri profillerini tespit etmek için çeşitli modellerin 
geliştirildiği görülmektedir (Örneğin Heinz vd., 2003; Kumar ve Denish, 2004; Hsiao-Fan 
Wang ve Wei-Kuo Hong, 2006; Zhang vd., 2012; Zalaghi ve Varzi, 2014). İşletmeye kâr 
sağlayan müşteri kitlesini tespit etmek işletmeler için daima önem taşıyacaktır ancak bu 
yeterli değildir. Çünkü tüm sadık müşteriler kârlı değildir ve tüm kârlı müşteriler sadık 
değildir (Reinartz ve Kumar, 2002). Dolayısıyla işletmeye en yüksek faydayı sağlayan 
müşteri kitlesine ulaşıp bu hedef kitleye uygun yapılacak tutundurma faaliyetlerle elde edilen 
faydanın devamını sağlayacağı düşünülmektedir. Yapılan araştırmalarda tutundurma 
faaliyetlerinin marka hatırlanmasında ve tercih edilmesinde (Law ve Braun, 2000), kâr etmede 
(Savaşçı ve Tatlıdil, 2006), yeni tüketici kazanmada ve marka sadakati oluşturmada 
(Rajagopal, 2008), marka denkliği algısında (Mohammadi ve Dinani, 2016), fayda algısında 
(Hardesty ve Bearden, 2003), algılanan kalitede ve marka farkındalığında (Ahmad ve 
Ahmadvand, 2017) etkili olduğu görülmektedir. Dolayısıyla doğru tutundurma faaliyetleri 
için doğru hedef kitlenin tespit edilmesi gerekmektedir.  

İşletmeler, kârlı müşterileri sistematik bir şekilde tespit ettiklerinde bu müşterilerine yönelik 
yapacakları sistemli tutundurma faaliyetleri ile bu müşterileri sadık müşteri olarak 
kazanabilmektedirler. Pazarlama karmasının elemanlarından biri olan tutundurma; reklam, 
halkla ilişkiler, kişisel satış, satış tutundurma ve doğrudan pazarlama elemanlarından 
oluşmaktadır. Bu proje kapsamında PARS aplikasyonu ile ulaşılacak hedef kitleye, 
işletmelerin belirlemiş oldukları satış tutundurma faaliyetlerinin yürütülebileceği 
düşünülmektedir. Satış tutundurma, ürünün kısa vadede satın alınmasını teşvik etmek, 
satışları arttırmak ve diğer tutundurma elemanlarını desteklemek amacıyla yürütülen 
faaliyetlerdir (Kotler ve Armstrong, 2018). Promosyon, hediye, seyahat, örnek ürün, yarışma, 
hediye çeki veya çekiliş gibi birçok çeşidi olan satış tutundurma; sadakati, satın alma niyetini 
ve satın alma davranışını olumlu yönde etkilemektedir (Göktaş ve Tarakçı, 2018; Başfırıncı 
vd., 2019). Farklı sektörlerde ve farklı müşteri profillerinde satış tutundurmanın farklılaşması 
gerekebilmektedir. Bu nedenle proje kapsamında işletmeler, kârlı müşterileriyle kendi 
belirledikleri satış tutundurma faaliyetleri ile iletişim kurabileceklerdir. Satış tutundurma, 
uygulama yöntemi gereği (hediye verilen, çekilişe katılan kişi sayısını tespit etmek gibi) 
ölçümlenmesi kolay bir yöntem olduğundan tercih edilmiştir (Belch ve Belch, 2001). Satış 
tutundurma, tüketicilere de çeşitli faydalar sağlamaktadır. Örneğin parasal tasarruf, kalite, 
kolaylık, değer-taktir, keşfetme ve eğlence  yararları sunmaktadır (Chandon vd., 2000). Bazı 
araştırmacılara göre satış tutundurma tüketicilere hedonik (Arnold ve Reynolds, 2003) ve 
işlevsel (O’Curry ve Stratilevitz, 2001) yararlar sunmaktadır. Nitekim promosyon 
kampanyaları ile marka sadakati ve müşteri tatmini arasında ilişki olduğu görülmüştür (Boz, 
2019). Dolayısıyla satış tutundurma hem tüketicilere hem de işletmelere faydalar 
sağlamaktadır. Günümüzde tüketicilere sunulan maddi ödüller yanında müşterilerle kurulan 
ilişkilerin de çok önemli olduğu görülmektedir. Nitekim fiziksel olmayan faydalar (imtiyaz, 
özel bankolar, bekleme sırası önceliği, kişisel iletişim, özel müşteri temsilcisi gibi), 
müşterilere kendilerini daha değerli hissettirmekte ve özel bir statü sunacak güce sahiptir 
(Arbore ve Estes, 2013). Bu nedenlerle PARS ile tespit edilecek müşterilere hem fiziksel hem 
de fiziksel olmayan ödüller verilerek sadakatin arttırılması hedeflenmektedir. 
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YAZILIM PROGRAMLARI ve PAZARLAMADA ÖNEMİ 
Türk Dil Kurumu, yazılım kavramını “Bir bilgisayarda donanıma hayat veren ve bilgi işlemde 
kullanılan programlar, yordamlar, programlama dilleri ve belgelemelerin tümü” olarak 
tanımlamaktadır (Türk Dil Kurumu, 2022). Bir başka deyişle yazılım, elde edilmek istenen 
bilgiye ulaşmak veya bir problemi çözmek için dijital verileri anlamlı hale getiren bir araçtır. 
Dijital dünyaya uyum sağlayabilmek için işletmeler, amaçlarına uygun yazılımları 
kullanabilmelidirler. Geçmişten günümüze çeşitli yazılımlar kullanılmakla birlikte 
günümüzde yazılım süreci çok daha karmaşıklaşmaktadır. İşletmelerin temel hedefi, 
tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını karşılamaktır. Giderek dijitalleşen dünyada değişen tüketici 
profili ve pazar yapısı, işletmeleri de dijital dünyaya hâkim kılmaya itmektedir. Yazılım 
geliştirme süreçleri şu şekildedir (Calayoğlu ve Yılmaz, 2015; Serdarasan ve Ertek, 2021): 
1. Proje Kabulü ve İlk Planlama: Proje hedefine ulaşabilmek için mali kısıtların dikkate 
alınarak izlenecek yöntemlerin, yapılacakların, iş takviminin ve kaynakların belirlendiği 
aşamadır. 
2. Analiz: İstek ve ihtiyaçlarının belirlendiği aşamadır.  
3. Tasarım: Belirlenen istek ve ihtiyaçlara yanıt verecek yazılımın temel yapısının 
oluşturulduğu aşamadır. Analiz aşamasında belirlenen istek ve ihtiyaçlar, tasarım aşamasında 
yazılım geliştirme araçlarına uygun olacak şekilde modellenmektedir. 
4. Kodlama: Yazılımın geliştirildiği aşamadır. 
5. Test: Geliştirilen yazılımın istenilen amaca uygun çalışıp çalışmadığının kontrol edildiği 
aşamadır. 
6. Devreye Alma: Kullanıcı eğitimi, pilot kurulum ve nihai proje kurulumunun yapıldığı 
aşamadır. Devreye alınan yazılımın kurulumu ve kullanımı kullanıcılara aktarılmalıdır. 

Geliştirilecek yazılımın kullanışlı ve sürdürülebilir olması için kullanıcı deneyimlerinin de 
dikkate alınması mühimdir. İnal ve Güner (2016), yazılım geliştiricilerinin kullanıcı 
deneyimine ilişkin yeterli farkındalıkları olmadığını belirtmektedirler. Dolayısıyla geliştirilen 
yazılımın kullanılabilirliği, pratik ve kolay olması çok önemlidir. Yazılım geliştirilirken şu 
sorunların yaşandığı görülmektedir (Alakuş vd., 2017): 
1. Harcanan Zaman ve Efor: Zaman ve efor yönetiminin iyi planlaması yazılım geliştirme 
sürecinin zorluklarını aşmada temel gerekliliktir. 
2. Belirsiz Gereksinimler: Gereksinimlerin iyi belirlenmesi ve değişen gereksinimlerin 
dikkate alınması ile sürecin karmaşık ve boşa zaman harcanmış olmasının önüne 
geçilebilmektedir. 
3. Kullanılabilirlik ve Yeniden Kullanılabilirlik Arasındaki Çakışma: Yazılımın yeniden 
kullanılabilir olması için değişen çevre koşullarına ayak uydurması, esnek, genel ve 
ölçülebilir olması gerekmektedir.  
4. İletişim: Yazılım geliştiriciler arasında iletişimin kaliteli ve aktif olması gerekmektedir. 
5. Bilgi Yönetimi: Ekip liderinin yazılım geliştirme ekibini yetenek, deneyim, yöntem ve 
kararlarıyla ilgili bilgilendirmesi gerekmektedir. 
6. Proje ve Süreç Yönetimi: Belirlenen gereksinimlerin dengeli olması, çevre koşullarına 
uyumlu olması, kültürel farklılıkların dikkate alınması, iletişime önem verilmesi ve ekip 
yöneticilerinin süreç takibi, yaşanılabilecek olumsuzlukları engellemektedir.  
7. Risk Yönetimi: Risk yaşam döngüsü ile riskler kategorize edilmeli ve önceden çözüme 
kavuşturulabilmelidir. 
8. Kültür Dili: Müşteriler ve yazılım geliştiriciler arasında kültürel farklılıkların dikkate 
alınması gerekmektedir. 

Bu çalışmanın temel konusu, işletmelerin kendilerine en yüksek kârı getiren müşterilerine 
ulaşarak onları sadık müşterileri haline getirmelerine yardımcı olacak bir yazılım 
geliştirilmesini önermektedir. Yazılımın ilgili literatürde de görüldüğü üzere kullanımı kolay, 
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kullanıcı odaklı ve yeniden kullanılabilir olması önceliklidir. Bu nedenle, geliştirilecek 
yazılımın temel ve basit bir hedefe odaklanması gerektiği düşünülmektedir. Dolayısıyla bu 
çalışma ile işletmelerin müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerine katkıda bulunmak ve spesifik 
hedef kitlelerine yönelmelerine yardımcı olmak hedeflenmektedir. Önerilen yazılımın temeli 
ise Pareto’nun 80-20 kuralı olarak da bilinen Pareto Analizi üzerine kurulu olacaktır. 

Günümüzde gelinen noktada yazılım geliştirmenin önemi artmış, genç nesiller yazılım 
geliştirme ve kodlama ile ilgili alanlara yönlendirilmeye başlamışlardır. İşlevsel yazılımlar, 
tüketicilerin olduğu gibi tüm işletmelerin de hayatını kolaylaştırmaktadır. Ancak bu noktada 
geliştirilen yazılımların işlevsel olmaları ve amaca hizmet etmeleri gerekmektedir. Aynı 
zamanda geliştirilen yazılımların kullanıcı merkezli olması da gerekmektedir. Kullanıcı 
merkezli yazılım tasarımları; zaman ve maliyet gerektirmektedir, kültürel önyargılara maruz 
kalmaktadır ve yol gösterici kılavuzlara ihtiyaç duymaktadırlar (Ardito vd., 2012). Karmaşık 
ve kullanımı zor yazılımlar kullanıcılar açısından işlevsiz kalacaktır. Kullanıcı merkezli 
yazılım tasarımları; zaman ve maliyet gerektirdiğinden yazılım işletmeleri bu içerikte yazlım 
geliştirmeye karşı isteksizdirler. Coşkun ve Durdu (2014) Türkiye’de yapmış oldukları 
araştırmalarında yazılım geliştiren işletmelerin kullanılabilirlik yöntemlerinin yazılımın 
geliştirme süreçlerindeki geç aşamalarda dâhil edildiğini belirtmektedirler.  

Müşteri ilişkileri yönetim sistemlerinde yer alan büyük miktardaki verilerin verimli müşteri 
profili oluşturmada edindiği rol, basit ve iyi bilinen istatistiksel açıklamalar için bile yeteri 
kadar kullanılmadığı görülmektedir (Talon-Ballestero vd., 2018). İşletmelerin müşteri 
ilişkileri yönetimi için kullandıkları yazılımlar sadece teknoloji maliyeti olarak değil aynı 
zamanda entegrasyon, yönetim ve bakım sürecinde büyük maliyetleri içermektedir (Ang ve 
Buttle, 2006). Özellikle KOBİ’lerin birçoğu müşteri ilişkileri yönetimine hala büyük 
firmaların kullanabileceği ve yüksek maliyetli bir sistem gözüyle bakmaktadırlar (Oraman, 
2004). Bu işletmeler, müşterilerle kurulan yakın kişisel ilişkilerle müşterilerini elde tutmaya 
çalışmaktadırlar. Türkiye’de KOBİ’lerin az bir kısmının ileri teknoloji kullanarak rakip 
işletmelerle yarıştığı görülmektedir (Gök, 2004). KOBİ’ler doğaları gereği, müşteri 
taleplerine ve ekonomiye kolay ayak uydurabilen, hızlı karar alabilen ve cesur adımlar 
atabilen işletmeler olmalarına rağmen teknolojik yetersizlikler yaşamakta ve finansal kaynak 
bulmakta zorluklar çekebilmektedirler (Eryılmaz vd., 2022). Dolayısıyla tüm işletmelerin 
arzuladığı ancak en çok KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu durum, daha az kaynakla daha çok kâr 
sağlamaktır denilebilir. Bu nedenle proje önerisiyle geliştirilmesi planlanan aplikasyonun 
KOBİ’lere önemli bir katkı sunması hedeflemektedir.  

Bazı işletmeler karmaşık, yüksek fiyatlı ve tüketicileri çok boyutlu olarak 
değerlendirebildikleri yazılımlarla müşteri ilişkileri yönetimini organize edebilmektedirler. 
Türkiye genelinde müşteri hizmetleri yönetimi kapsamında en yaygın olarak kullanılan 
yazılım “Vega”dır. Vega CRM, potansiyel müşterilerle veya mevcut müşterilerle ile olan 
ilişkilerin (satış öncesi veya sonrası) takibinde kullanılan bir modüldür (Vega Yazılım, 2022). 
Gıda (örneğin Beypiliç, Çaykur), giyim (örneğin Mavi, LTB), restoran (örneğin BigChefs, 
Kocatepe Kahve Evi), medya (Turkcell), otomobil (örneğin Ford, Pirelli), eğitim (örneğin 
Odtü, TOBB ETÜ), akaryakıt (örneğin Opet, Shell, PO) veya tekstil (örneğin Taç, Kervan) 
gibi birçok sektörde kullanılmaktadır. Bu yazılım, işletmelerin şu bilgileri edinme ve yönetme 
özellikleri sunmaktadır (Vega Yazılım, 2022): 
* Müşterilerle ilgili detaylı bilgileri kayıt edebilmektedir. 
* Müşteri görüşmelerinde ürün veya hizmetler ile ilgili kayıtların tutulmasını sağlanmaktadır. 
* Talep edilen ürünlerle ilgili personelin özellik veya açıklama girmesine olanak 
sağlamaktadır. 
* Yapılan görüşme ile ilgili ek dokümanları görüşme formu ile ilişkilendirme imkânı 
sağlamaktadır. 
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* Yapılan ön görüşme formunu fiyat teklifine veya siparişe dönüştürebilme olanağı 
sağlamaktadır. 
* Görüşme şekillerini telefon, yüz yüze veya tanımlanan diğer şekillerde ayırt edebilme 
olanağı sağlamaktadır. 
* Görüşme sonucuna (olumlu, olumsuz vb.) göre görüşmeleri takip edebilme ve 
listelenebilmesini sağlamaktadır. 

Görüldüğü gibi çeşitli bilgileri kaydetmek ve yönetmek gibi çeşitli imkânlar sağlıyor olsa da 
bu yazılım, işletmelere en yüksek kârı getiren müşteri tespitini yapmamaktadır. Geliştirilmesi 
önerilen PARS aplikasyonunun maliyeti düşük ve kullanışlı olması hedeflendiği daha önce 
belirtilmiştir. Bu nedenle PARS aplikasyonunun yaygın bir şekilde işletmelerce kullanılmakta 
olan Vega CRM yazılıma bir eklenti olacak şekilde yürütülebileceği düşünülmektedir. 
Böylece işletmeler, Vega CRM ile müşterileriyle ilgili daha önceden veri girişi yapmış 
olduklarından PARS aracılığıyla istenilen hedef kitleye kolayca ulaşabileceklerdir. 

ARAŞTIRMA MATERYALİ VE METODU 
Bu proje önerisinde, Pareto Analizi ile işletmelerin kârının %80’nini sağlayan müşteri 
kitlesini tespit eden bir aplikasyon aracılığıyla (PARS Aplikasyonu) işletmelerin kendilerine 
maksimum kâr sağlayan müşterilerine ulaşarak bu özel müşterilerine özel tutundurma 
faaliyetleri yürütmelerini ve sadık müşteriler elde etmelerini kolaylaştırmaları 
hedeflenmektedir. Bu amaç doğrultusunda PARS aplikasyonunun kullanılabilirliği, 
işlevselliği ve geçerliliğinin test edileceği bir pilot uygulama yapılmasının da uygun olacağı 
düşünülmektedir. Araştırmanın hedefi doğrultusunda Pareto Analizi ile geliştirilecek 
aplikasyona ilişkin araştırma sorularının aşağıdaki gibi olması planlanmıştır: 
1. PARS aplikasyonu ile ilgili işletmelerin düşünceleri nelerdir? 
2. PARS aplikasyonu ile ulaşılan müşterilerde müşteri sadakati oluşmuş mudur? 

Araştırmanın metodu, zaman ve ekonomik kısıtlar göz önüne alınarak belirlenmiştir.  

Projenin amacı doğrultusunda öncelikle PARS aplikasyonunun geliştirilmesi için yazılım 
işletmesinden yardım alınabileceği öngörülmüş ve bir yazılım işletmesiyle görüşmeler 
yapılmıştır. Bu yazılım işletmesine, aplikasyonun içeriği ve amacı aktarılmıştır. Yapılan 
görüşmeler sonrasında yazılım hizmeti verecek işletmenin Vega CRM ile birlikte çalışacak 
bir aplikasyon oluşturulabileceği bilgisi edinilmiştir. Daha önce de aktarıldığı gibi Vega 
CRM, Türkiye’de yaygın kullanılmakta olan ve PARS aplikasyonu için gerekli bilgileri 
bünyesinde barındıran bir müşteri ilişkileri yazılımıdır. Aplikasyonun oluşturulması 
sonrasında proje üç fazda gerçekleştirilecektir.  

Araştırmanın birinci fazında geliştirilen prototip yazılımın değerlendirilmesini yapmak için 
pilot uygulama yapılacaktır. Bu pilot uygulama ile PARS aplikasyonunun kullanılabilirliği, 
işlevselliği ve geçerliliği test edilecektir. Pilot uygulama, PARS aplikasyonu ile birlikte 
kullanılacak olan Vega CRM yazılımı kullanan bir işletme aracılığıyla yürütülecektir.  

Araştırmanın yapılacağı örneklem kapsamında Vega CRM yazılımı kullanan tüm işletmeler 
bulunmaktadır. Vega yazılımın Türkiye genelinde 345 bayisi bulunmaktadır. Türkiye 
genelinde 75.000 Vega CRM kullanan işletme bulunmaktadır. Samsun’da Vega CRM 
yazılımını kullanan aktif 5.000 işletme bulunmaktadır. Bu işletmelerin %20’si gıda, %15’i 
giyim, %10’u restoran, %5’i otomotiv, %20 üretim ve %30 diğer (tarım ve hayvancılık, sanat 
ve aksesuar, ev tekstil ve züccaciye, kitap, kırtasiye, yayınevi, inşaat ve yapı malzemeleri) 
sektörlerindedir. Örneklem seçiminde müşteri ilişkileri yönetimi yazılımları alanında çalışan 
üç uzman yardımı alınacaktır. Dolayısıyla araştırmada yargısal örneklem yöntemi 
kullanılacaktır. Yargısal örneklem,  araştırmacı ilgisine, uzmanlığına ve seçeceği örneğin ana 
kütleyle benzerliği ile ilgili değerlendirmesine dayanarak, ana kütlenin parçası olan daha 
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küçük bir gruptan örnek seçmektedir ve uzmanın ana kütleyi ne derece iyi tanıdığıyla ilgili 
olarak daha iyi sonuçlar vermeye elverişlidir (Kuşluvan ve Eren, 2008).  

Araştırmanın ikinci aşamasında nitel araştırma yöntemi kullanılabileceği önerilmektedir. Nitel 
araştırma; gözlem, görüşme veya doküman analizi gibi veri toplama yöntemleri kullanılarak 
olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir şekilde ortaya konulması olarak 
tanımlanabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2021). Araştırma kapsamındaki işletmelerin hangi 
tutundurma yöntemlerini kullandıkları ve PARS aplikasyonu ile ilgili görüşlerine dair veriler, 
yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak edinilebilir. Görüşme yöntemi, araştırmacı ve 
araştırmanın öznesi olarak yer alan kişi arasında geçen kontrollü ve amaçlı sözsel iletişim 
biçimidir (Cotien ve Manion, 1994). Görüşme türleri standartlaştırılmış görüşme, 
standartlaştırılmamış görüşme ve yarı-standartlaştırılmış görüşme şeklindedir (Berg ve Lune, 
2019). Bu çalışmada yarı-standartlaştırılmış görüşme yöntemi kullanılması önerilmektedir. 
Yarı-standartlaştırılmış görüşme tekniği, yapılan görüşmenin önceden hazırlanmış görüşme 
sorularına bağlı olarak sürdürülmesi ancak görüşmenin akışına bağlı olarak yeni veya yan 
soruların sorulabilmesi açısından daha sistematik ve karşılaştırılabilir bilgi sunmaktadır 
(Yıldırım ve Şimşek, 2021). 20 işletme sahibi ile görüşme yapılabilir. Görüşme formunda şu 
soruların yer alabileceği düşünülmektedir: 
1. İşletmenizde PARS aplikasyonunu kullanmadan önce işletmenize en yüksek geliri 
(gelirinizin %80’ini sağlayan)  sağlayan müşterilerinize ilişkin bilgileriniz nelerdir? 
2. PARS aplikasyonunu kullanmadan önce yürütmüş olduğunuz tutundurma faaliyetlerini 
hangi müşteri profiline göre yapmaktaydınız? 
3. PARS aplikasyonu ile kaç müşteriye ulaştınız? 
4. PARS aplikasyonunu kullanarak ulaşmış olduğunuz müşterilerinize hangi tutundurma 
faaliyetlerini yürüttünüz? 
5. Yürütmüş olduğunuz tutundurma faaliyetleri sonrası bu müşterilerin işletmeden alışveriş 
yapma sıklıkları ne yönde değişmiştir? 
6. PARS aplikasyonunu kullandıktan sonra tutundurma faaliyetleri yürütmüş olduğunuz özel 
müşterilerinizin referans olduğu müşterileriniz oldu mu? Bu müşterilerinizin profili nasıldır 
(gelir düzeyi, yaş grubu vb.)? 
7. PARS aplikasyonu öncesi ve sonrası işletme kârınızdaki değişim ne yönde olmuştur? 
8. Sizce PARS aplikasyonunun faydaları nelerdir? İşletmenize sağladığı katkılar neler 
olmuştur? 
9. Sizce PARS aplikasyonunun dezavantajları var mıdır? Varsa bu dezavantajlar nelerdir? 
10. PARS aplikasyonu ile ilgili (görüş ve değerlendirme) neler eklemek istersiniz? 

Araştırmanın amacı doğrultusunda geliştirilen sorular, alan yazından edinilen bilgiler 
çerçevesinde geliştirilmiştir. Görüşme soru formunun son hali, nitel araştırma konusunda 
uzman bir akademisyenin önerileriyle oluşturulmuştur. Görüşmeler, katılımcıların izinleri ile 
kayıt altına alınarak deşifre edilecektir. Betimsel analiz yöntemi ile kayıt altına alınan 
görüşmeler önceden belirlenen temalara göre analiz edilecektir. Betimsel analiz; betimsel 
analiz için bir çerçeve oluşturma, tematik çerçeveye göre verilerin işlenmesi, bulguların 
tanımlanması ve bulguların yorumlanması şeklinde dört aşamada gerçekleştirilmektedir 
(Yıldırım ve Şimşek, 2021).  

Araştırmanın üçüncü aşamasında PARS aplikasyonunu kullanan işletmelerin, tespit ettikleri 
müşterilerin sadakat düzeyleri değerlendirilecektir. Bu doğrultuda, aplikasyon ile tespit edilen 
müşterilere tutundurma faaliyetleri yürütülmeden önce ve sonrasında Marka Sadakati Ölçeği 
kullanılarak müşterilerin sadakat düzeyleri karşılaştırılacaktır. Bu çalışmanın örneklemi, 
PARS aplikasyonu ile ulaşılmış ve tutundurma faaliyetleri uygulanmış tüm müşterileri 
kapsayacaktır. Marka Sadakati Ölçeği Lau & Lee (1999) tarafından geliştirilmiştir. Bu ölçek, 
marka sadakatini davranışsal ve tutumsal sadakat olarak iki alt boyutta ele almaktadır. 
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Ölçekte yer alan 7 ifade 7’li Likert ölçeğinde sorulmuştur. Likert ölçeğinde değerlendirme (1) 
Kesinlikle Katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Biraz Katılmıyorum, (4) Kararsızım, (5) 
Biraz Katılıyorum, (6) Katılıyorum, (7) Tamamen Katılıyorum şeklindedir. Araştırma 
kapsamında, Marka Sadakati Ölçeği’nden elde edilen puanları incelemek için ortalama, 
standart sapma değerleri, minimum ve maksimum değerler hesaplanacaktır. Bu ölçeğin 
Türkiye’de yapılan çeşitli araştırmalarda geçerli ve güvenilir olduğu görülmüştür (Eren ve 
Erge, 2012; Erbaş, 2016). Nicel verilerin istatistiksel analizinde SPSS paket programı 
kullanılacaktır. 

SONUÇ VE BEKLENTİLER 
Farklı sektörlerde yapılan araştırmalara göre mevcut müşteriyi elde tutma maliyetinin yeni 
müşteri edinme maliyetinden daha kârlı olduğu görülmektedir (Wang ve Lei, 2010; Başkan ve 
Arslan, 2021). O halde mevcut müşteriyi elde tutmak işletmeler için çok değerlidir. 
Dolayısıyla bir işletmenin kârının %80’ini sağlayan müşterilerinin %20’si olduğu 
düşünülecek olursa bu kesimi elde tutmak ve bu müşterilere derinlemesine nüfuz etmek de 
işletmeler için çok değerlidir. Ayrıca bu kesim müşterilerin, pahada daha değerli ürünleri satın 
alarak veyahut sayıca daha fazla ürün satın alarak işletmelere bu kârı sağladığı düşünülecek 
olursa PARS aplikasyonunun önemi daha çok ortaya çıkmaktadır. Bu aplikasyon, işletmelerin 
kendilerine en yüksek kârı sağlayan müşterilerine ulaşmayı ve onları çeşitli tutundurma 
faaliyetleriyle memnun etmeye ve tekrar satın almalarını sağlamaya yönelik geliştirilecektir. 
Aynı zamanda bu müşteriler, çeşitli referans gruplarının birer üyesidirler. Referans grupları, 
tüketicilerle benzer tutumları, fikir veya değerleri olan ve birbirlerinin davranışlarını etkileyen 
topluluklardır (Tek, 1999). İşletmelerin kârlarının büyük bir oranına sebep olan bu müşteri 
kesimi, bağlı oldukları referans gruplarına memnuniyetlerini ilettiklerinde işletmeler de 
kendilerine bu kârlılığı sağlayan yeni müşteriler edinmeye başlayacaklardır. Nitekim 
tüketicilerin satın alma kararlarının %80’i, referans gruplarının önerisi doğrultusunda 
gerçekleşmektedir (Hsu vd., 2006). İşletmeler, referans gruplarının bu gücünden yararlanarak 
ağızdan ağıza pazarlama olarak adlandırılan pazarlama stratejileri geliştirmişlerdir. Ağızdan 
ağıza pazarlama, ticari amaçlardan bağımsız kişilerin ürünle ilgili sözel iletişim aracılığıyla 
yarattıkları algılar olarak tanımlanabilir (Buttle, 1998). Bu stratejide işletmeler, tüketicilerin 
ürünleriyle ilgili olumlu yorumlar yapmalarını sağlamaya çalışmaktadırlar. Güvenilir ve 
maliyeti oldukça düşük olan bu strateji teknolojik gelişmelerle birlikte online platformlara da 
taşınmıştır. İlgili literatüre bakıldığında tüketicilerin tatmin olmalarının ve marka 
sadakatlerinin, olumlu ağızdan ağıza pazarlamadan etkilendiği (Brown vd., 2005); olumlu 
ağızdan ağıza pazarlama ile marka sadakati arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu 
(Niyomsart ve Khamwon, 2016), ağızdan ağıza pazarlamanın kârlılığı etkilediği (Matzlera 
vd., 2019), ağızdan ağıza iletişimin tüketicilerin satın alma davranışlarını etkileyen diğer 
unsurlar arasında %50’nin üzerinde bir değere sahip olduğu (Consiglio vd., 2018) 
görülmektedir. Dolayısıyla PARS aplikasyonu ile ulaşılacak en kârlı müşterilerin 
memnuniyetlerinin diğer tüketicileri de olumlu etkileyerek işletmelere yeni müşteriler 
kazandıracağı söylenebilir. 

Bu bilgiler ışığında; PARS aplikasyonu, mevcutta ve yaygın olarak kullanılmakta olan Vega 
CRM yazılım aracılığıyla elde edilen müşteri bilgileri üzerinden yeni bir aplikasyon olarak 
kullanılabileceği düşünüldüğünden işletmelerin tercih edeceği şu üç önemli özelliği 
taşıyacaktır: 
1. Maliyetinin çok düşük olması 
2. Mevcut verilerle çalışacağı için hızlı bir şekilde kullanıma sokulabilmesi 
3. Kullanımı kolay olması 
4. Hedef kitleye hızlı ve basit bir yöntemle ulaştırabilmesi 
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Bu bağlamda PARS aplikasyonu mevcut verilerin amaca hizmet edecek şekilde 
kullanılmasında hem öncü bir aplikasyon olacak hem de gerçek kârlı müşteri kitlesinin 
tespitinde kullanılacaktır. Dolayısıyla PARS aplikasyonunun üç temel önemli işlevi 
bulunmaktadır: 
1. İşletmeye en yüksek kârı sağlayan müşterileri tespit etmek 
2. Bu müşterileri tutundurma faaliyetleri ile sadık müşterileri elde tutmak/kazanmak 
3. Sadık müşterilerin referanslarıyla yüksek kâr getirecek yeni müşterileri maliyetsiz bir 
şekilde kazanmak 

Düşük maliyetli, kullanımı kolay ve hedef odaklı bir aplikasyon olarak planlanan PARS’ın 
KOBİ’ler için ideal bir fırsat yaratacağı düşünülmektedir. Müşteri ilişkileri yönetiminde 
işletmeler, işletmeye özel ve maliyet gerektiren yazılımlar yerine denenmiş ve çalışır durumda 
olan paket programları tercih ederek başarısızlık riskini azaltmak istemektedirler ve bu paket 
programlar aynı zamanda hızlı bir şekilde hayata geçirilebilmesi nedeniyle tercih edilmektedir 
(Ünal ve Çetin, 2020). Aynı zamanda KOBİ’lerin bilgi teknolojilerini ve iş moellerini müşteri 
ilişkileri yönetimine uygun bir şekilde değiştirmeleri yaygın bir durum olmadığından küçük 
adımlarla ve yeni yazılımları adapte ederek harekete geçmeleri gerekmektedir (Fazlzadeh, 
Tabrizi ve Mahboobi, 2011). Benzer şekilde Baumeister (2002), KOBİ’lerin düşük maliyetle 
müşteri ihtiyaçlarına kolayca uyum sağlayan müşteri hizmetleri yazılımlarına ihtiyaçları 
olduğunu belirtmektedir. Ayrıca hizmet sektöründe müşteri ilişkileri yönetimi yazılımlarının 
daha çok tercih edildiği, diğer sektörlerin bu işletmelere kıyasla satın alma, elde tutma ve 
geliştirme pazarlama faaliyetlerini desteklemek için yazılımı kullanma olasılıklarının daha 
düşük olduğu görülmektedir (Ang ve Buttle, 2006). Hizmet ağırlıklı olmayan işletmelerin 
müşteri ilişkileri yönetiminde yazılım kullanmaya teşvik edilmesi gerektiği düşünülmektedir. 
Bu nedenle PARS aplikasyonunun hizmet ağırlıklı olmayan (ticaret sektöründe) KOBİ’lerde 
uygulanmasının etkili olabileceği düşünülmektedir. 
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ÖZET 

Ohmik ısıtma günümüzde alternatif ısıtma teknolojileri arasında yer alan elektriksel bir ısıtma 
yöntemidir. Ohmik ısıtma işlemi gıda maddesiyle temas halinde bulunan elektrotlardan 
alternatif akımın geçirilmesi ve gıda maddesinin ısınması prensibine dayanmaktadır. Ohmik 
ısıtma, gıda endüstrisinde ısıtma, pişirme, haşlama, çözündürme ve ekstraksiyon amacıyla 
yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Özellikle, ısıl direnci yüksek sıvı gıda maddelerinde hızlı 
ve homojen bir ısınma işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Bu çalışmada 15.6±0.1% toplam 
suda çözünür kuru madde içeriğine sahip koruk suyu örneklerinin 3 farklı voltaj gradyanında 
(12, 15 ve 18 V/cm) 20°C’den 90°C’ye kadar ısıtma işlemi uygulanmıştır. Isıtma işlemi 
boyunca sisteme bağlı mikroişlemci vasıtasıyla 1 s aralıkla sıcaklık, akım ve voltaj değerleri 
kaydedilmiş, örneklerin ısınma işlemi boyunca elektriksel iletkenlik ve güç tüketimi değerleri 
hesaplanmıştır. Koruk suyu örneklerinin ısınma sürelerinin 213 ile 539 s aralığında değiştiği, 
uygulanan voltaj gradyanının artmasına bağlı olarak ısınma süresi değerlerinin azalma eğilimi 
gösterdiği tespit edilmiştir (p<0.05). Ek olarak, uygulanan voltaj gradyanının artmasına bağlı 
olarak giren toplam enerji miktarının ve buna bağlı olarak da örnek içerisinde meydana gelen 
ısı jenerasyonunun artış gösterdiği belirlenmiştir. En yüksek ısınma hızı (0.329±0.007 °C/s) 
değerleri ise 18 V/cm voltaj gradyanında elde edilmiştir. Koruk suyu örneklerinin elektriksel 
iletkenlik değerlerinin 12, 15 ve 18 V/cm voltaj gradyanları için sırasıyla 0.29-0.95 S/m, 0.28-
0.95 S/m ve 0.28-0.94 S/m aralığında değiştiği tespit edilmiştir. Isınma işlemi boyunca gerekli 
olan güç tüketimi değerlerinin ise uygulanan voltaj gradyanının azalmasına bağlı olarak 
azalma eğilimi gösterdiği, en düşük güç tüketimi değerlerinin 0.0658 kW ile 12 V/cm voltaj 
gradyanında elde edilmiştir (p<0.05). Elde edilen sonuçların pilot ve endüstriyel ölçekli 
ohmik ısıtma sistemlerinin kurulumu için gıda ve makine endüstrisine önemli veri sunacağı 
düşünülmektedir. 

Anahtar kelimeler: Ohmik ısıtma, koruk suyu, elektriksel iletkenlik, güç tüketimi. 
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ABSTRACT 

Ohmic heating is an electrical heating method that is among the alternative heating 
technologies nowadays. Ohmic heating process is based on the principle of passing 
alternating current through the electrodes in contact with the food and heating the food. 
Ohmic heating is widely used in the food industry for heating, cooking, blanching, thawing 
and extraction. In particular, a fast and homogeneous heating process can be performed in 
liquid foodstuffs with high thermal resistance. In this study, verjuice samples with a total 
water-soluble dry matter content of 15.6±0.1% were heated from 20°C to 90°C in 3 different 
voltage gradients (12, 15 and 18 V/cm). During the heating process, the temperature, current 
and voltage values were recorded at 1 s intervals with the microprocessor connected to the 
system, and the electrical conductivity and power consumption values of the samples were 
calculated during the heating process. It was determined that the heating times of verjuice 
samples was changed between 213 and 539 s, and the heating time values decreased as the the 
voltage gradient increased (p<0.05). In addition, it was determined that the total amount of 
energy input increased as the voltage gradient increased, and accordingly, the heat generation 
in the sample increased. The highest heating rate (0.329±0.007 °C/s) values were obtained at 
18 V/cm voltage gradient. It was determined that the electrical conductivity values of verjuice 
samples was change in the range of 0.29-0.95 S/m, 0.28-0.95 S/m and 0.28-0.94 S/m for 12, 
15 and 18 V/cm voltage gradients, respectively. The power consumption values required 
during the heating process decreased as the voltage gradient increased, and the lowest power 
consumption values were obtained at 0.0658 kW and 12 V/cm voltage gradient (p<0.05). It is 
thought that the results obtained will provide important data to the food and machinery 
industry for the installation of pilot and industrial scale ohmic heating systems. 

Keywords: Ohmic heating, verjuice, electrical conductivity, power consumption 

 

GİRİŞ 

Koruk suyu (Vitis vinifera L.), olgunlaşmamış üzümlerin preslenmesiyle elde edilen fermente 
edilmemiş bir üzüm suyudur. Ekşi tadı nedeniyle, koruk suyu hem limon suyuna hem de 
sirkeye alternatif olarak kullanılabilmektedir. Bu ürünler çeşitli salatalar, mezeler vb. için 
asitlendirici ve aroma verici olarak da kullanılabilmektedir (Çevik et al, 2016; Dupas de 
Matos et al., 2017; Öncül and Karabiyikli, 2015). Ayrıca tatlandırıcı eklenerek içecek olarak 
da tüketilebilir (Çevik et al., 2016). Koruk suyu özellikle Türkiye’nin Akdeniz ve Güneydoğu 
Bölgelerinde geleneksel koşullar kullanılarak üretilmekte ve tüketilmektedir. Üzümün 
yapısında doğal olarak bulunan küfler sayesinde elde edilen koruk suyunun raf ömrü çok 
kısadır. Koruk suyunun raf ömrü çok kısa olduğu için onu ticari ölçekte pazarlanması zordur. 
Bu nedenle koruk suyunun raf ömrünü arttırmak için çeşitli konsantrasyon tekniklerinin 
kullanılması gerekmektedir (Çevik et al., 2016; Hayoğlu et al., 2009). 
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Meyve suyu sanayinde konsantrasyon amacıyla termal buharlaştırma, dondurma yöntemleri 
ve membran teknikleri yaygın bir şekilde kullanılmaktadır (Onsekizoglu, 2013). Dondurarak 
konsantrasyon ve membran konsantrasyon yöntemleri yüksek ilk yatırım maliyeti ve yüksek 
konsantrasyon değerlerinin elde edilememesi gibi dezavantajlara sahiptir (Cassano et al., 
2003; Jiao et al., 2004). Termal buharlaştırma yöntemleri ise yüksek enerji gereksinimleri, 
hiroksimetilfurfural (HMF) gibi arzu edilmeyen bileşiklerin oluşumu ve yüksek miktarda atık 
su oluşumu gibi dezavantajlara sahiptir. Yaygın olarak kullanılan bu konsantrasyon 
tekniklerinin sahip olduğu dezavantajlar araştırmacıları mikrodalga, radyo frekans ve ohmik 
ısıtma gibi alternatif güncel ısıtma tekniklerinin araştırılmasına yöneltmiştir (Bozkir and 
Baysal, 2017; Icier et al., 2017).  

Ohmik ısıtma güncel alternatif teknolojiler arasında yer alan elektriksel bir ısıtma yöntemi 
olup, elektrik akımının gıda maddesinin üzerinden geçirilmesi prensibine dayanmaktadır 
(Icier, 2003). Gıda maddesi elektrik devresinin bir direnç elemanı gibi görev yapmakta ve 
elektrik enerjisi ısı enerjisine dönüşmektedir. Ohmik ısıtma yöntemi diğer ısıtma 
yöntemlerine kıyasla gıda maddesinin termofiziksel özelliklerinden daha az etkilenmektedir 
(Icier et al., 2017). Enerji üretimi ve ısınma hızı uygulanan voltaj gradyanına ve gıda 
maddesinin elektriksel iletkenlik değerine bağlı olarak değişmektedir. Yüksek sıcaklıklara ani 
olarak çıkabilmesi nedeniyle ohmik ısıtma işleminde ısınma süresi çok kısa sürmekte bu da 
ürün kalitesini olumlu bir şekilde etkilemektedir. Özellikle yüksek elektriksel iletkenlik 
değerlerine sahip meyve suyu gibi örneklerde ısınma hızı saniyeler içerisinde 
gerçekleşebilmektedir (Icier et al., 2017; Sabancı and Icier, 2017; Cevik, 2021a;2021b).  

Ohmik ısıtma işleminin gıda endüstrisinde ısıtma, pişirme, evaporasyon, çözündürme, 
pastörizasyon ve ekstraksiyon amacıyla kullanıdığı birçok çalışma yer almaktadır. Özellikle 
son yıllarda ohmik ısıtma işleminin ısıtma ve evaporasyon amacıyla farklı meyve suyu 
örnekleri (nar suyu, vişne suyu, karadut suyu, üzüm suyu, portakal suyu vb.) için yaygın bir 
şekilde kullanıldığı çalışmaların artış gösterdiği belirlenmiştir. Bu çalışmalarda araştırmacılar 
ısıtma ve evaporasyon işlemi boyunca meyve suyu örneklerinin elektriksel iletkenlik ve 
performans değerlerindeki değişimi incelemişlerdir (Icier et al., 2017; Sabanci and Icier, 
2017; Darvishi et al., 2019; 2020a; 2020b).  

Bu çalışmanın amacı, koruk suyu örneklerinin farklı voltaj gradyanlarında (12, 15 ve 18 
V/cm) ohmik ısıtılması sırasında zamana bağlı olarak sıcaklık ve elektriksel iletkenlik 
değerlerindeki değişim ve toplam enerji ve güç tüketimi değerlerindeki değişimin 
belirlenmesi amaçlanmıştır.  
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MATERYAL ve YÖNTEM 

Materyal 

Çalışmada kullanılan koruk suyu örnekleri yerel bir meyve suyu üreticisinden 700 ml cam 
şişeler içerisinde pastörize edilmiş bir şekilde temin edilmiştir. Çalışmada kullanılıncaya 
kadar oda sıcaklığında depolama işlemine tabii tutulmuştur. Koruk suyu örneklerinin toplam 
suda çözünür kuru madde içeriği 15.6±0.1%’dir. 

Ohmik Isıtma 

Ohmik ısıtma sistemi 0-380 V çalışma aralığına sahip izole trafo varyak, 6×6.75×8 cm 
boyutlarına sahip teflon test hücresi, 2 adet titanyum elektrot (2 mm kalınlığında), teflon kaplı 
T-tipi ısıleşler, özel olarak geliştirilmiş mikroişlemci sistemi (eş zamanlı sıcaklık, voltaj ve 
akım ölçebilen) ve bilgisayar ünitesinden oluşmaktadır. Her bir ısıtma denemesi için 75 ml 
koruk suyu örneği teflon test hücresine aktarılmış ve ohmik ısıtma işlemi 3 farklı voltaj 
gradyanında (12, 15 ve 18 V/cm voltaj gradyanında) uygulanmıştır. Sıcaklık değerleri ucu 
teflon kaplı T-tipi ısıleşler ile ölçülmüştür. Akım, voltaj ve sıcaklık değerleri ise özel yapım 
mikro işlemci yardımıyla 1 s aralıklar ile kaydedilmiştir. Koruk suyu örneklerinin ohmik 
ısıtma işlemi örnek sıcaklığı 20°C’den 90°C’ye ulaşıncaya kadar devam etmiştir.  

Eletriksel İletkenlik Değerleri 

Isıtma işlemi boyunca özel yapım mikro işlemci yardımıyla 1 s aralıklar ile kaydedilen akım, 
voltaj ve sıcaklık değerleri kullanılarak örneklerin elektriksel iletenlik değerleri Eşitlik 1 
yardımıyla hesaplanmıştır (Cevik, 2021a).    ğ  ( / ) =           (1)

I akım değerini (A), V uygulanan voltaj değerini, L iki elektrot arasındaki uzaklığı (m), A ise 
örneklerin elektrot ile temas alanını ifade (m2) etmektedir. 

Isıtma işlemi boyunca koruk suyu örneklerinin sıcaklığa bağlı elektriksel iletkenlik 
değerlerindeki değişim Lineer model (Eşitlik 2) ile karakterize edilmiştir.    ğ  ( / ) = +      (2) 

T (°C) ölçüm alınan sıcaklık değerini, a (S/m°C) ve b (S/m) denklem sabitlerini ifade 
etmektedir.  

Güç Tüketim Değerleri 

Farklı voltaj gradyanlarında ohmik ısıtma işleminin uygulanması için gerekli olan enerji 
miktarı (Qalınan), özel tasarım kapalı çevrim mikroişlemci yardımıyla alınan akım ve voltaj 
değerleri kullanılarak belrilenmiştir. Harcanan toplam güç, ısıtma işlemi boyunca kaydedilen 
voltaj (V, volt) ve akım (I, amper) değerleri kullanılarak Eşitlik 3 yardımı ile Joule cinsinden 
tespit edilmiştir. 

 =       (3) 
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Burada, V voltaj (volt) ve I akım (amper) ve t ise işlem süresini (s) ifade etmektedir. 

Ohmik ısıtma işlemi boyunca gerekli olan ortalama güç tüketim değerleri ise Eşitlik 4 
yardımıyla kW cinsinden belirlenmiştir.  =  ∆∆ ∗                    (4) 

Burada, Qalınan harcanan toplam güç değerini (J) ve ∆t ise toplam ısıtma işlemi süresini (s) 
ifade etmektedir. 

İstatistiksel Değerlendirme 

Sonuçların istatistiksel olarak değerlendirilmesi SPSS 16.0 (IBM, The United States) paket 
programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Güven seviyesi %95 olarak alınmıştır. Tüm 
denemeler en az 3 tekerrürlü olarak gerçekleştirilmiştir. 

 

TARTIŞMA ve SONUÇLAR 

Isınma Süresi ve Sıcaklık Değerleri 

Farklı voltaj gradyanları kullanılarak ısıtma işlemi uygulanan koruk suyu örneklerinin ısınma 
sürelerine ait veriler Tablo 1’de verilmiştir.  En uzun ısınma süresi 539 s ile 12 V/cm voltaj 
gradyanında elde edilirken, en kısa ısınma süresi ise 213 s ile 18 V/cm voltaj gradyanında 
elde edilmiştir (Şekil 1; Tablo 1; p<0.05). Ohmik ısıtma işleminde uygulanan voltaj 
gradyanının artmasına bağlı olarak giren toplam enerji miktarının artış gösterdiği ve buna 
bağlı olarak da örnek içerisinde meydana gelen ısı jenerasyonunun da artış gösterdiği 
belirlenmiştir. Sonuç olarak, düşük voltaj gradyanı değerinde ısıtma hızı değerinin (0.0658 
°C/s) düşük olduğu, yüksek voltaj gradyanında ise ısıtma hızı değerinin (0.1411 °C/s) artış 
gösterdiği tespit edilmiştir (Tablo 1). Benzer sonuçlar literatürde birçok araştırmacı tarafından 
farklı gıda maddeleri için de rapor edilmiştir (Darvishi et al. 2015; Icier et al. 2017; Sabancı 
and Icier, 2017).  

 

Tablo 1. Farklı voltaj gradyanlarında uygulanan ohmik ısıtma işleminde ısınma süresi ve 
ısıtma hızı değerlerindeki değişim 

Voltaj gradyanı (V/cm) Isınma süresi (s) Isıtma hızı (°C/s) 

12 539±6c 0.130±0.002a 

15 329±8b 0.213±0.005b 

18 213±5a 0.329±0.007c 
a,b,c Aynı sütundaki farklı harflendirmelerin, ilgili değerin değerler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
farklılık bulunmaktadır (p < .05) 
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Eletriskel İletkenlik Değerlerindeki Değişim 

Farklı voltaj gradyanları kullanılarak ısıtma işlemi uygulanan koruk suyu örneklerinin zamana 
bağlı olarak elektriksel iletkenlik değerlerindeki değişim Şekil 2’de verilmiştir. Isıtma işlemi 
uygulanan tüm voltaj gradyanlarında koruk suyu örneklerinin elektriskel iletkenlik 
değerlerinin sıcaklığa bağlı olarak lineer bir artış gösterdiği tespit edilmiştir. Bu durum düşük 
sıcaklık değerlerinde iyon hareketine karşı direncin daha yüksek olması ve ısınma işlemi ile 
iyon direncinin azalma eğilimi göstermesi ile açıklanabilmektedir. Koruk suyu örneklerinin 
ısıtma işlemi boyunca elektriksel iletkenlik değerlerinin 12, 15 ve 18 V/cm voltaj gradyanı 
için sırasıyla 0.29-0.95, 0.28-0.95 ve 0.28-0.94 S/m aralığında değiştiği tespit edilmiştir (Şekil 
2). Benzer şekilde, Çevik (2021a) yaptığı çalışmada, 30, 35 ve 40 V/cm voltaj gradyanında 
ohmik ısıtma uyguladığı (20°C’den 80°C’ye) gelincik şurubu örneklerinin elektriksel 
iletkenlik değerlerinin sıcaklığa bağlı olarak lineer bir artış gösterdiğini rapor etmiştir. Güncel 
başka bir çalışmada (Kumar vd., 2018) ise, farklı voltaj gradyanı değerlerinde ohmik ısıtma 
uygulanan üzüm suyu örneklerinin elektriksel iletkenlik değerlerinin sıcaklık ile lineer olarak 
artış gösterdiği bildirilmiştir.  

 

 
Şekil 1. Farklı voltaj gradyanlarında ohmik ısıtma işlemi uygulanan koruk suyu örneklerinin 
zamana bağlı sıcaklık değerlerindeki değişim 
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Şekil 2. Farklı voltaj gradyanlarında ohmik ısıtma işlemi uygulanan koruk suyu örneklerinin 
zamana bağlı elektriksel iletkenlik değerlerindeki değişim 

Isıtma işlemi boyunca koruk suyu örneklerinin sıcaklığa bağlı elektriksel iletkenlik 
değerlerindeki değişim Lineer model ile karakterize edilmiş ve model katsayıları Tablo 2’de 
verilmiştir. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde, regresyon katsayısı değerlerinin (R2>0.99) 
lineer ilişkiyi ifade etmek için oldukça yüksek olduğu tespit edilmiştir. “a” ve “b” katsayı 
değerlerinin tüm voltaj gradyanlarında benzerlik gösterdiği, başka bir deyişle istatistiksel 
olarak anlamlı bir farklılığa sahip olmadığı tespit edilmiştir (Tablo 2; p>0.05). Benzer şekilde 
elektriksel iletkenlik ile sıcaklık arasındaki doğrusal ilişki birçok çalışmada da rapor 
edilmiştir (Icier ve ark., 2006; Icier ve ark., 2017; Sabancı ve Icier, 2017; Cevik, 2021a). 

 

Tablo 2. Farklı voltaj gradyanlarında uygulanan ohmik ısıtma işlemi boyunca sıcaklığa bağlı 
elektriksel iletkenlik değişimleri için model sabitleri (Lineer model) ve regresyon katsayıları  

Voltaj gradyanı (V/cm) a (S/m°C) b (S/m) R2 

12 0.0099±0.0002a 0.0713±0.0041a 0.999±0.001 

15 0.0098±0.0005a 0.0734±0.0022a 0.999±0.001 

18 0.0098±0.0005a 0.0711±0.0029a 0.998±0.001 
a Aynı sütundaki farklı harflendirmelerin, ilgili değerin değerler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 
bulunmaktadır (p < .05) 

 

Performans Değerlerindeki Değişim 

Farklı voltaj gradyanları kullanılarak ısıtma işlemi uygulanan koruk suyu örneklerinin toplam 
enerji ve güç tüketimi değerleri Tablo 3’te verilmiştir. Uygulanan voltaj gradyanının 
artmasına bağlı olarak ısıtma işlemi için gerekli olan toplam enerji tüketimi değerlerinin 
azalma eğilimi gösterdiği ve en düşük toplam enerji tüketim değerleri ise 18 V/cm voltaj 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES-III

September 23-25, 2022 894 Ankara Turkey



  

gradyanında elde edilmiştir. Bu durum voltaj gradyanının artmasına bağlı olarak toplam 
ısıtma işlemi süresinin azalma eğilimi gösterdiği ve buna bağlı olarak gerekli olan toplam 
enerji tüketimi değerlerinin azalması ile açıklanabilmektedir. Ohmik ısıtma işlemi boyunca 
toplam güç tüketimi değerlerindeki değişim incelendiğinde, uygulanan voltaj gradyanının 
artmasına bağlı olarak gerekli olan toplam güç tüketimi değerlerinin artma eğilimi gösterdiği 
ve en yüksek toplam güç tüketimi değerleri ise 18 V/cm voltaj gradyanında elde edilmiştir. 
Cevik (2021b) yaptığı çalışmada, farklı voltaj gradyanı değerlerinde (13, 15, 17 ve 19 V/cm) 
50% suda çözünür kuru madde içeriğine kadar evapore ettiği koruk suyu örnekleri için toplam 
enerji ve toplam güç tüketimi değerlerindeki değişimi incelemişlerdir. Araştırmacı benzer 
şekilde voltaj gradyanının artmasına bağlı olarak gerekli olan toplam enerji tüketimi 
değerlerinin azalma eğilimi gösterdiğini ve uygulanan voltaj gradyanının artmasına bağlı 
olarak gerekli olan toplam güç tüketimi değerlerinin artma eğilimi gösterdiğini bildirmiştir. 
Benzer şekilde literatürde, farklı gıda maddeleri için yapılan ohmik ısıtma işlemlerinde de 
toplam işlem süresinin artmasına bağlı olarak toplam enerji tüketim değerlerinin artma eğilimi 
gösterdiği birçok araştırmacı tarafından rapor edilmiştir (Bozkurt & Icier, 2010; Darvishi et 
al., 2015; Cokgezme, Sabanci, Cevik, Yildiz, & Icier, 2017).  

 

Tablo 3. Farklı voltaj gradyanlarında uygulanan ohmik ısıtma işleminde toplam enerji ve güç 
tüketim değerlerindeki değişim 

Voltaj gradyanı (V/cm) Toplam enerji tüketimi (kJ) Toplam güç tüketimi (kW) 

12 35.44±0.91c 0.066±0.001a 

15 31.84±0.79b 0.099±0.004b 

18 29.03±0.62a 0.141±0.006c 
a,b,c Aynı sütundaki farklı harflendirmelerin, ilgili değerin değerler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
farklılık bulunmaktadır (p < .05) 

 

SONUÇ  

Ohmik ısıtma işlemi boyunca uygulanan voltaj gradyanının artmasına bağlı olarak koruk suyu 
örneklerinin ısınma süresi değerlerinin yaklaşık olarak %60 oranında azalma eğilimi 
gösterdiği tespit edilmiştir. Örneklerin ısıtma işlemi boyunca elektriksel iletkenlik 
değerlerinin ise 12, 15 ve 18 V/cm voltaj gradyanı için sırasıyla 0.29-0.95, 0.28-0.95 ve 0.28-
0.94 S/m aralığında değiştiği tespit edilmiştir. Tüm voltaj gradyanlarında elektriksel iletkenlik 
değerlerinin sıcaklık ile değişimini ifade eden en uygun matematiksel modelin Lineer model 
olduğu belirlenmiştir. Uygulanan voltaj gradyanının artasına bağlı olarak toplam enerji 
tüketimi değerlerinin azalma eğilimi gösterdiği, ancak toplam güç tüketimi değerlerinin ise 
artma eğilimi gösterdiği belirlenmiştir. Bu çalışmada elde edilen sonuçların pilot ölçekli 
kurulabilecek olan ohmik ısıtma ekipmanlarının tasarımı ve pompalama hatlarının 
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kurulmasına ve literatürde bu konu hakkındaki bilgi eksikliğinin doldurulmasına katkıda 
bulunacağı düşünülmektedir. 
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ÖZET 

İnsanoğlu temel ihtiyaçlarından barınmayı karşılamak için binlerce yıldır korunaklı bir üst 
örtü(çatı) arayışı içerisindedir. Mağara ve oyuklarda geçen dönemin devamında insanoğlunun 
oluşturduğu ilk yapılar, üst örtü yükününün zemine aktarımını duvarlar ile sağlamaktaydı. 
Zamanla daha büyük mekân arayışı içerisine giren insanoğlu, oluşturdukları büyük boyutlu 
yapıların yük aktarımını ulaştıkları yeni strüktür elemanı sütun(kolon) yardımıyla sağlamıştır. 
Kolonlar vasıtasıyla oluşturulmak istenen büyük iç mekân hacimleri, taşıyıcı duvarlarla 
kesilmeden oluşturulabilmiştir. Kolon kullanımının ilk örnekleri olarak gösterilebilecek 
yapıların ağırlığını, o günün şartlarında taşıtabilmek adına oldukça hantal ve yoğun kolonlar 
kullanılmıştır. Bu sebeple taşıyıcı sistemin düşey elemanlarından kolon, tasarım ve mekân 
organizasyonlarında engelleyici/kısıtlayıcı bir unsur olarak görülebilmekteydi. Ancak 
geçmişten günümüze yaşanan süreçle paralel biçimde teknolojinin gelişmesi ve uygulamanın 
kolaylaşmasıyla kolon, hantal ve yoğun görüntüsünden kurtulabilmiştir. Mekânı hayali 
biçimde bölerek tanımsız büyük boşlukları tanımlaması, mekânları insan ölçeğine 
indirgemesi, düzenlemeleri daha sistemli hale getirmesiyle önemi anlaşılmıştır. Mekân 
tanımlamakla birlikte tefrişle entegre edilerek mekânda oluşturulmak istenen etkinin önemli 
parçalarından biri haline gelmiştir. Bu çalışmada, kolonun geçmişten günümüze geçirmiş 
olduğu süreç ele alınarak, geçmişte mekân tasarımı adına engel olarak görüldüğü için 
istenmeyen kolonların son yıllarda mekâna, mekân tasarımlarına ve donatılarına 
eklenmesi/bütünleştirilmesinin farklı yapı ölçeğinde kullanımı ele alınmaktadır. Çalışmanın 
örneklemini oluşturan farklı işlevlere sahip yapılarda kullanılacak kolonun, mimari tasarımın 
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bir parçası olarak kurgulanabildiği, mekan tasarımında eklemeler ve entegre sistemlerle farklı 
işlevlere hizmet edebildiği sonuçları ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Mekân, kolon, tasarım, estetik, algı. 

ABSTRACT 

Human beings have been in search of a sheltered top cover (roof) for thousands of years to 
meet their basic needs for shelter. In the continuation of the period lived in caves and cavities, 
the first structures created by human beings provided the transfer of the top cover load to the 
ground with walls. Human, who is in search of a larger space in the future, has provided the 
load transfer of the large-sized structures they have created with the help of the new structural 
element column. The large interior volumes desired to be created by the columns could be 
formed without being cut by the load-bearing walls. In order to carry the weight of the 
buildings, which can be shown as the first examples of the use of columns, in the conditions 
of that day, rather bulky and dense columns were used. For this reason, the column, one of the 
vertical elements of the load-bearing system, could be seen as a blocking/restrictive element 
in design and space organizations. However, with the development of technology and the ease 
of application in parallel with the process from the past to the present, the column was able to 
get rid of its bulky and dense appearance. Its importance has been understood by dividing the 
space in an imaginary way, defining undefined large spaces, reducing the spaces to human 
scale, and making the arrangements more systematic. Along with defining the space, it has 
become one of the important parts of the effect desired to be created in the space by 
integrating it with furnishing. In this study, the process of the column from past to present is 
discussed, and the use of unwanted columns in different building scales in recent years, as 
they were seen as an obstacle in the name of space design, in recent years. It has been 
concluded that the column to be used in buildings with different functions, which constitute 
the sample of the study, can be constructed as a part of the architectural design and serve 
different functions with additions and integrated systems in space design. 

Keywords: Space, column, design, aesthetics, perception. 

GİRİŞ 

İnsanoğlu temel ihtiyaçlarından barınmayı karşılamak için binlerce yıldır korunaklı bir üst 
örtü(çatı) arayışı içerisindedir. Mağara ve oyuklarda geçen dönemden sonra insanoğlunun 
oluşturduğu ilk yapılar, üst örtü yükününün zemine aktarımını duvarlar ile sağlamaktaydı. 
Zamanla daha büyük mekân arayışı içerisine giren insanoğlu, oluşturdukları büyük boyutlu 
yapıların yük aktarımını ulaştıkları yeni strüktür elemanı sütun(kolon) yardımıyla sağlamıştır 
(Şekil 1). Sütunlar vasıtasıyla oluşturulmak istenen büyük iç mekân hacimleri, taşıyıcı 
duvarlarla kesilmeden oluşturulabilmiştir. Kolon kullanımının ilk örnekleri olarak 
gösterilebilecek yapıların ağırlığını, o günün şartlarında taşıtabilmek adına oldukça hantal ve 
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yoğun kolonlar kullanılmıştır(Şekil 2). Bu sebeple taşıyıcı sistemin düşey elemanlarından 
kolon, tasarım ve mekân organizasyonlarında engelleyici/kısıtlayıcı bir unsur olarak 
görülebilmekteydi(Şekil 3). Kolonlar, özellikle betonarme ve çelik karkas yapıların yaygın 
kullanıldığı günümüz çağdaş yapılarında uzunca süre gizlenerek yalnızca strüktür elemanı 
olarak kullanılmıştır(Taşkın, 2021). 

 Şekil 1. Eski medeniyetlerin kullandığı sütun türleri (URL1)              Şekil 2. Parthenon (URL2)           Şekil 3. Güncel kolon örneği (URL3) 

Sütunların ilk kullanımı, nispeten küçük binaların çatısı için merkezi destek olarak kullanırdı, 
ancak Tunç Çağı'nda (MÖ 3000-1000) Mısır, Asur ve Minos uygarlıklarında doğrudan 
yapısal desteğin ötesinde diğer işlevleri olan daha sofistike sütunlar (Şekil 4) ortaya 
çıkmıştır(Cartwright, 2012). 

Eski Yunanlılar, ardından Romalılar, sütunları estetik bir yapı elemanı olarak kullanmaya 
başlamışlardır. Yapıların iç ve dış kısımlarında sütunların yaygın kullanımı klasik 
mimarilerinin en karakteristik özelliklerinden biridir. Sütunlar ayrıca büyük binalardaki bazı 
optik yanılsama sorunlarının üstesinden gelmek için geometrik iyileştirmeler sağlamaktadır. 
Yapının mükemmel bir şekilde düz gözükmesi için sütunlar, yükselirken genellikle hafifçe içe 
doğru eğimli, köşe sütunları biraz daha kalın ve her sütun ortada hafifçe şişkin olarak 
yapılmıştır(Barletta, 2001). Bu tekniklerin en ünlü örneklerinden biri Atina akropolü 
üzerindeki Parthenon'dur(Şekil 5). 

                Şekil 4. Knossos sarayı sütun kalıntıları (URL4)                            Şekil 5. Parthenon tapınağı sütun geometrisi (URL5)         

Sütunlar, bir binanın estetik görünümünü sağlayan öğelerden biri olarak görülmeye başlandığı 
için kendileri bağımsız birer sanatsal unsur olarak inşa edilmiştir. En ünlü bağımsız sütunlar 
arasında, Delphi'deki 10 m yüksekliğindeki İyonik Naxian Sfenks sütunu (Şekil 6) ve 
Roma'daki 30 metreden yüksek Trajan Sütunu (Şekil 7)  sayılabilir. 
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  Şekil 6. İyonik Naxian Sfenks Sütunu (URL6)           Şekil 7. Trajan Sütunu (URL7)   

Bu çalışmada, kolonun geçmişten günümüze geçirmiş olduğu süreç ele alınarak kolonların 
son yıllarda mekâna, mekân tasarımlarına ve donatılarına eklenmesi/bütünleştirilmesinin 
farklı yapı ölçeğinde kullanımı ele alınmaktadır. 

Çalışmanın örneklemini oluşturan farklı işlevlere sahip yapılarda kullanılacak kolonun, 
mimari tasarımın bir parçası olarak kurgulanabildiği, mekan tasarımında eklemeler ve entegre 
sistemlerle farklı işlevlere hizmet edebildiğini ortaya koymak amaçlanmıştır. 

KOLONLARIN SINIFLANDIRILMASI 

Kolonlar farklı amaçlarla birçok sınıflandırmaya sahiptir. Bu sınıflandırmaların temel amacı 
işlevine uygun kolonları seçebilmek ve kullanabilmektir. Mimarlık bağlamında kolonun 
kullanılacağı mekâna uygunluğu kesit biçimi ve oluştuğu malzemeyle doğrudan ilgilidir. 
İstenen algıyı elde etmek adına seçilecek kolonun türü önemlidir.  

Kesit Biçimine Göre Kolonların Sınıflandırılması 

• Kare Kolon

• Dikdörtgen Kolon

• Dairesel Kolon

• L Kolon

• T Kolon

• + Kolon                 Şekil 8. Kesit biçimine göre kolonlar (URL8)           

Malzemesine Göre Kolonların Sınıflandırılması 

• Beton/Betonarme Kolon

• Çelik Kolon

• Ahşap Kolon

• Taş Kolon

• Tuğla Kolon

• Kompozit Kolon
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             Şekil 9. Betonarme kolon (URL9)    Şekil 10. Çelik kolon (URL10)       Şekil 11. Ahşap kolon (URL11)           

Sütun ve kolon arasındaki ayrım 

Tüm sütunlara kolon denilebilir, ancak tüm kolonlar sütun olamaz. Kolon, bir yapının dikey 
strüktür elemanıdır ve bir yapının yükünü temellere aktarır. Ancak sütunlar bu işlevi yerine 
getirmekle birlikte, yapının anıtsal değerini kuvvetlendirmek amacıyla veya dekoratif bir 
eleman olarak estetik kaygıyla kullanılabilmektedir.  

Şekil 12. Sütun ve kolon örnekleri (URL12) 

MEKÂN KOLON İLİŞKİSİ 

Mekân, mimarlığın çekirdeğidir(Dursun, 2009). Mekân birçok yapı elemanının birleştirilmesi 
neticesinde oluşur. Bir mekânda istenilen etkiyi elde edebilmek için en küçük yapı bileşeni 
dahi oldukça önemlidir. Bu noktada, strüktür elemanları da mekân tasarımının 
tamamlanmasında etkin rol oynamaktadır. 

Eski zamanlarda sütunlar oldukça basit ve ilkel kullanılmaya başlanmış, zamanla taşıyıcılık 
anlamında geliştirilmiş ve yapılarda estetik unsuru bir eleman olarak kullanılmıştır. Yapı 
dışında tek başına bir sanat eseri olarak kurgulanan çok sayıda sütun bulunmaktadır. 
Geçmişten günümüze kolonlar yapım şekli, biçim ve yapı malzemesi anlamında büyük 
değişimler geçirmiştir. Kesit alanları küçülen kolonlarla daha büyük açıklıklar 
geçilebilmektedir. Kolon yoğunluğu ciddi ölçüde azalırken, çok katlı yapılar 
oluşturulabilmektedir. Çok katlı yapıların elde edilmesiyle tavan yükseklikleri alçalmıştır. 
Özetle kolonların kesit alanları küçülmüş, boyları kısalmış ve yapılardaki kullanım 
yoğunlukları azalmıştır.  
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Yaşanan bu değişiklerle birlikte bazı mimarlar kolonlardan kurtulmak mekân kalitesini arttırır 
fikrini benimsemişlerdir. Elde kalan kolonların gizlenmesi hedeflenmiş, bu tavrı gelişen inşaat 
teknolojisinin bir parçası olarak görülmüştür. Kolon sayısını azaltmak için daha güçlü strüktür 
tercihleri yapılmış, aynı kalınlıkta duvarlar kolonlarla bitişik üretilmiş, plan organizasyonunda 
kullanım yoğunluğu düşük mekânlara kolonlar yerleştirilmiştir. 

Kolonlar, mekân kurgusunda oluşturulmak istenen etki için önemli bir strüktür elemanıdır. 
Geçmiş dönem yapılarının bazılarında istenen etkiyi oluşturmak için en önemli yapı 
elemanlarından biri olarak kullanılmıştır. Azizi ve Torabi’ye göre, strüktür ve mekân 
birleştirildiğinde ve strüktür mekân yaratmada kilit bir unsur olarak kabul edildiğinde insan 
için uygun, tanımlanmış bir mekân elde edilir(Azizi ve Torabi, 2015). Kolonlar mekân 
tanımlamakla birlikte tefriş öğesi olarak kullanıldığında mekânda oluşturulmak istenen etkinin 
önemli parçalarından biri haline gel. Çalışmada örnekler üzerinden bu söylemin güncelliği 
tartışılacaktır. 
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

İnsanoğlunun varlığından itibaren barınma ihtiyacıyla ortaya çıkan mekân oluşturma çabaları 
neticesinde taşıyıcı strüktürler oluşmaya başlamıştır. Başlangıçta çok ilkel kalan bu sistemler, 
ihtiyaçlar doğrultusunda zamanla gelişmiştir.  Mağara ve oyuklardan çıkan insanoğlu, 
edindiği mimari tecrübeyle inşa ettikleri yapıları daha büyük boyutlarda yapabilmiştir. 
Geçmiş dönemin büyük yapıları incelendiğinde, genellikle kamusal veya dini yapıların büyük 
bir çoğunluğu oluşturduğu görülmektedir. Ayrıca bu yapılar, toplum kültürüne ve yaşantısına 
hizmet ettikleri için kendi toplumlarını yansıtırlar. Büyük boyutlu yapıların getirdiği çok 
sayıda sütun kullanımı ve toplumun kültürünü yansıtmasıyla kullanılan sütunların mimariye 
etkisi dönem yapılarında oldukça baskındır. Eski Yunanlar, ardından Romalılar sütunları 
kendi mimari kültürlerinin temel öğelerinden biri olarak kullanmışlardır. Büyük açıklıklar 
geçerek daha büyük mekânlar oluştururken, aynı zamanda estetik kaygı ve ifadeyi 
kuvvetlendirmek amaçlarıyla da kullanılmıştır. Sütunları yapının estetik öğesi kabul ederek 
boyutları, doğrultuları ve görünümleriyle ilgilenmişlerdir. Zaman içerisinde sütunlar tek 
başına, kent mobilyası gibi kullanılmaya başlamıştır. 

Geçmişten günümüze inşaat sektöründe yaşanan gelişmeler neticesinde kolonun boyutu, 
kullanım sıklığı, biçimi ve malzemesi değişmiştir. Kesit alanı ve kullanım sıklığı azalan 
kolonlar yapılarda kendini daha az göstermektedir. Yeni malzemelerle (beton, çelik, ahşap 
vb.) üretilen kolonlar çoğunlukla süsten uzak sade biçimlerde kullanılmaktadır. Yaşanan tüm 
bu gelişmeler bazı mimarları kolonları saklama fikrine itmiştir. Estetik kaygıyla kolonların 
saklanması sonucu ayırıcılar ve döşemelerden oluşan mekânlar elde edilmiştir. Çalışma 
kapsamında günümüzde kullanılan kolonun sadece strüktür elemanı olarak kullanılmasının 
dışında, geçmişte olduğu gibi mekânın kurgulanmasında estetik ve yaratıcı bir öğe olabileceği 
örnekler üzerinden değerlendirilmiştir. Farklı bölgelerde farklı işlevlerde kullanılan yapılar 
incelendiğinde, kolonun yapılarda iç-dış mekân bütünlüğünü sağladığı, yönlendirici bir 
eleman olduğu, tefriş elemanı gibi kullanılabildiği tespit edilmiştir.  

Yapıya çevresinden bakıldığında kolonların görülebilmesi iç-dış mekân bütünlüğünü 
kuvvetlendirmektedir. Kolon, sergi mekânlarında (müze, galeri vb.) kullanıcılar için 
oluşturulmak istenen rotayı sağlamak adına faydalı bir yapı elemanıdır. Dikkat çekmesi veya 
vurgulanması istenen mekânlarda sık kullanılan kolonlar istenen etkiyi sağlayabilmektedir. 
Aynı mekân içerisinde belirli bir noktayı vurgulamak veya merkez hissi oluşturmak amacıyla 
tercih edilebilir. Yerleşim aksları boyunca hayali bir bölücü oluşturmalarıyla aynı mekânlar 
arasında yerleşim ve algı ayrımları oluşturabilir. Yapının ihtiyacı olan tefrişin tamamını veya 
bir kısmını sağlayarak tek görevi taşıyıcılık olma halinden sıyrılabilir ve yapının tasarımına 
tefriş elemanı gibi dâhil olabilir. Tüm bu işlevsel görevleri yerine getirirken tercih edileceği 
mekânı uygun malzeme, boyut ve biçim tercih edilerek kolonlar yapıların estetik öğesi olarak 
kullanılabilir. 
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Mekânı hayali biçimde bölerek tanımsız büyük boşlukları tanımlaması, mekânları insan 
ölçeğine indirgemesi, düzenlemeleri daha sistemli hale getirmesi, mekân içi ayrımları 
oluşturduğu hayali bölücü/bölücülerle sağlayabilmesi, mekânı veya mekân içi bir noktayı 
vurgulayabilmesiyle kolonun yapı kurgusu ve mekân algısı adına önemi anlaşılmıştır.  
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ÖZET 

Literatürdeki Mersenne, Jacobsthal ve Pell dizileri ile Kuadratik dizilerin oluşumu 
incelenerek, Kuadratik Mersenne-Jacobsthal ve Kuadratik Mersenne-Pell dizilerini 
tanımlayarak üreteç fonksiyonu ve Binet formüllerini elde ettik. 

GİRİŞ 

Mersenne sayılarını M  ile ifade edersek , n’nın negatif olmayan sayıları için M = 2 − 1 
şeklinde gösteririz. Bu gösterim aynı zamanda Mersenne dizilerinin Binet formülü olarak 
verilir. Mersenne dizisinin başlangıç koşullarını M = 0 ve M = 1 alırsak ve tekrarlı olarak 
tanımlarsak M = 2M + 1 şeklinde ifade ederiz. Burada n yerine n + 1 alırsak M =2M + 1 elde ederiz. 

Bu iki ifadeyi taraf tarafa çıkarırsak, M −  M = 2M + 1 − 2M − 1 olur. Buradan M = 3M − 2M  Mersenne dizisinin rekürans bağıntısını M = 0 ve M = 1 başlangıç 
koşulları altında elde ederiz. Bu rekürans bağıntısının karakteristik denklemi x − 3x + 2 = 0 
olup ifadenin kökleri α = 2 ve β = 1dir. Mersenne dizilerinin Binet formülünü M = α −β  şeklinde ifade edilip üreteç fonksiyonunu ise G (x) = ∑ M x =  ile 
gösteririz[1,2,4,10]. 

Benzer şekilde Jacobsthal ve Pell dizilerinden bahsedecek olursak, Jacobsthal dizisinin 
rekürans bağıntısı J = J + 2J  ve Pell dizisinin rekürans bağıntısı ise P = 2P +P  ile ifade edilir. 

Jacobsthal ve Pell dizilerinin Binet formülleri  sırasıyla J = ve P =  şeklinde 

gösterilir.Üreteç fonksiyonları ise G (x) = ∑ J x =  ve G (x) = ∑ P x =
  dir[3,6,8,9]. 

Literatürde Kuadratik sayı dizleri ile ilgili çalışmalar bulunmaktadır [5,7,11,12]. Biz de bu 
çalışmamızda, Mersenne, Jacobsthal ve Pell dizilerinin özelliklerini kullanarak Kuadratik 
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Mersenne-Jacobsthal ve Kuadratik Mersenne-Pell dizilerini tanımlayarak üreteç fonksiyonu 
ve Binet formüllerini elde ettik. 

 

SONUÇLAR 

Tanım 1: Kuadratik Mersenne-Jacobsthal dizisi başlangıç koşulları MJ = 0, MJ = 2, MJ = 4, MJ = 10, MJ = 20 

olmak üzere; MJ = 4MJ − 3MJ − 4MJ + 4MJ  

rekürans bağıntısıyla tanımlanır. 

Teorem 2: Kuadratik Mersenne-Jacobsthal sayılarının üreteç fonksiyonu; 

MJ(x) = 2x − 4x−4x + 4x + 3x − 4x + 1 

şeklinde tanımlanır. 

İspat:  

MJ(x) = MJ = MJ + MJ x + MJ x + MJ x … 

şeklinde ifade edebiliriz.      

Yukarıda verilen ifadenin her iki tarafını −4x + 4x + 3x − 4x + 1 ile çarparsak, (−4x + 4x + 3x − 4x + 1)MJ(x)= (−4x + 4x + 3x − 4x + 1)(MJ + MJ x + MJ x + MJ x … ) = −4x MJ + 4x MJ + 3x MJ − 4xMJ + MJ  −4x MJ + 4x MJ + 3x MJ − 4x MJ + xMJ  −4x MJ + 4x MJ + 3x MJ − 4x MJ + x MJ  −4x MJ + 4x MJ + 3x MJ − 4x MJ + x MJ   −4x MJ + 4x MJ + 3x MJ − 4x MJ + x MJ  = MJ + (MJ − 4MJ )x + (3MJ − 4MJ + MJ )x + (4MJ + 3MJ − 4MJ + MJ )x+ (−4MJ + 4MJ + 3MJ − 4MJ + MJ )x + ⋯ 

elde edilir. Elde ettiğimiz bu ifadede, MJ = 0, MJ = 2 , MJ = 4, MJ = 10 başlangıç koşulları yerine yazılır ve gerekli işlemler 
yapılırsa 
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(−4x + 4x + 3x − 4x + 1)MJ(x) = 2x − 4x  MJ(x) = 2x − 4x−4x + 4x + 3x − 4x + 1 

elde edilir. 

Teorem 3: Kuadratik Mersenne-Jacobsthal sayılarının Binet formülü; MJ =  M + J  

                                                                             = (α − β ) +  

şeklinde tanımlanır. 

İspat: Önceki teoremden elde etmiş olduğumuz Kuadratik Mersenne- Jacobsthal üreteç 
fonksiyonunu  MJ(x) = 2x − 4x−4x + 4x + 3x − 4x + 1 

şeklinde yazabiliriz. Bu ifadeyi basit kesirlere ayırarak 

 MJ(x) = 2x − 4x(1 − 3x + 2x )(1− x − 2x ) 

                   = x(1 − 3x + 2x ) + x(1 − x − 2x ) 

bulunur. Bunlar da sırasıyla Mersenne ve Jacobsthal dizilerinin üreteç fonksiyonudur. 
Buradan MJ(x) = M(x) + J(x) 

elde edilir. 

 

Tanım 4: Kuadratik Mersenne-Pell dizisi başlangıç koşulları  MP = 0, MP = 0, MP = 1, MP = 4, MP = 12 

olmak üzere; MP = 5MP − 7MP + MP + 2MP  

rekürans bağıntısıyla tanımlanır. 
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Teorem 5: Kuadratik Mersenne-Pell sayılarının üreteç fonksiyonunu; 

MP(x) = x−2x + x + 4x − 4x + 1 

şeklinde tanımlanır. 

 

 

İspat: 

MP(x) = MP = MP + MP x + MP x + MP x … 

şeklinde ifade edebiliriz. 

Yukarıda verilen ifadenin her iki tarafını sırasıyla −2x , x , 4x ,−4x ile çarparsak; 

 

MP(x) = MP = MP + MP x + MP x + MP x … 

−2x MP(x) = −2x MP −2x MP −2x MP −2x MP + ⋯− 2MP x + ⋯ x MP(x) = x MP +x MP +x MP +x MP + ⋯+ MP x + ⋯ 4x MP(x) = 4x MP + 4x MP + 4x MP + 4x MP + ⋯+ 4MP x + ⋯ −4xMP(x) = −4xMP − 4x MP − 4x MP − 4x MP −⋯− 4MP x + ⋯ 

 

elde edilir. 

Elde ettiğimiz bu ifadelerin hepsini taraf tarafa toplayıp MP = 0, MP = 0 , MP = 1, MP =4, MP = 12 başlangıç koşulları yerine yazılır ve gerekli işlemler yapılırsa, (−2x + x + 4x − 4x + 1)MP(x) = x  MP(x) = x−2x + x + 4x − 4x + 1 

 

elde edilir. 
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Teorem 6: Kuadratik Mersenne-Pell sayılarının Binet formülü; MP =  M P  

                                                                                 = (α − β )  

şeklinde tanımlanır. 

İspat: Önceki teoremden elde etmiş olduğumuz Kuadratik Mersenne-Pell üreteç 
fonksiyonunu  MP(x) = x−2x + x + 4x − 4x + 1 

şeklinde yazarız.  Bu ifadeyi çarpanlara ayırırsak, 

MP(x) = x(1 − x − x )(1 − 3x + 2x ) 

 = x(1 − x − x ) x(1 − 3x + 2x ) 

olup buradan sırasıyla Pell ve Mersenne sayılarının üreteç fonksiyonlarını elde ederiz. 

Yani; = (α − β ) γ + δγ + δ                                                                            =  M P   

şeklinde ifade ederiz. 
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ÖZET 
Mimaride, temel tasar öğelerinin yanında şeffaflık, esneklik, katmanlaşma, akışkanlık gibi 
güncel kavramlarda tasarıma etki etmektedir. Mimari tasarım veya mekân tasarımında 
şeffaflık algısı, birçok açıdan yapı tasarımına katkı sağlamaktadır. Yapı bileşenleri ve 
malzemenin mümkün olduğunca az ve saydam kullanımı ile oluşan akışkan mekânlar, kabuk 
tasarımları, zorunluluklar dışında kullanılmayan taşıyıcı ve bölücü duvarlarla oluşturulan 
mekânlar gibi birçok uygulama ve yöntemle tasarımda şeffaflık algısının elde edilmesi 
sağlanabilmektedir. Endüstri devrimiyle camın kullanım alanları/dayanımının artması ve çelik 
strüktürün yaygınlaşması ile yapılar daha şeffaf ve iç dış bütünlüğünü destekleyici bir konuma 
getirmiştir. Dönem mimarlarından yeni teknolojiyi takip eden/destekleyenler mimari dile 
eklenen malzemelerle kolon yoğunluğunu azaltabilirken aynı zamanda yapılarını şeffaf 
ayırıcılar ve kabuk tasarımları ile yükseltebilmiş ayrıca oluşturmak istedikleri mimari dili 
daha net ifade edebilmişlerdir. Camın mekânlar arası bölücü/ayırıcı, çelik strüktürün 
mekânlarda taşıyıcı olarak kullanılması akışkanlık, şeffaflık ve geçirgenlik algısını 
oluşturmakta kolaylık sağlamaktadır. Bu çalışmada sonsuz mekân arzusu ve az çoktur 
manifestosuyla atıldığı mimarlık hayatında Mies van der Rohe’nin çalışmaları üzerinden, 
çelik ve cam malzemelerin yapıya kattığı şeffaflık algısının analizi amaçlanmaktadır. Literatür 
çalışması ve örnek olay yöntemi uygulanarak, çelik ve camın iş birliği/uyumu ile büyüleyici 
tasarımlara imza atan konuttan gökdelenlere, pavyondan kamusal yapılara her tasarımında 
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şeffaflık algısı yaratan Minimalizm akımının başlıca isimlerinden olan Mies van der Rohe’nin 
imzasını taşıyan çalışmalar üzerinden incelemeler yapılmaktadır.  

Anahtar kelimeler: Şeffaflık, iç mekân, çelik, cam, algı. 

ABSTRACT 

In architecture, besides the basic design elements, contemporary concepts such as 
transparency, flexibility, layering and fluidity also affect the design. The transparency 
perception in architectural design or space design contributes to building design in many 
ways. It is possible to achieve the perception of transparency in the design with many 
applications and methods such as fluid spaces created by the use of building components and 
materials as little and transparent as possible, shell designs, spaces created with load-bearing 
and partition walls. With the industrial revolution, the usage areas/strength of glass increased 
and the steel structure became widespread, making the buildings more transparent and 
supportive of their internal and external integrity. The architects of the period who 
followed/supported the new technology were able to reduce the column density with the 
materials added to the architectural language, while at the same time they were able to 
upgrade their structures with transparent separators and shell designs. The use of glass as a 
divider/separator between spaces and the use of steel structure as a carrier in spaces provides 
convenience in creating the perception of fluidity, transparency and permeability. In this 
study, it is aimed to analyze the transparency perception that steel and glass materials add to 
the structure, through the works of Mies van der Rohe, in the architectural life in which he 
embarked with the endless desire for space and the manifesto of less is more. With the 
literature study and the application of the case study method, studies are made on the works of 
Mies van der Rohe, who one of the main names of the Minimalism movement and has signed 
fascinating designs from residences to skyscrapers, from pavilions to public buildings. 

Keywords: Transparency, interior space, steel, glass, perception. 

 

GİRİŞ 

Mimaride, temel tasar öğelerinin yanında şeffaflık/saydamlık, esneklik, katmanlaşma, 
akışkanlık gibi güncel kavramlarda tasarıma etki etmektedir. Mimari tasarım veya mekân 
tasarımında şeffaflık/saydamlık, birçok açıdan yapı tasarımına katkı sağlamaktadır. Yapı 
bileşenleri ve malzemenin mümkün olduğunca az ve saydam kullanımı ile oluşan akışkan 
mekânlar, kabuk tasarımları, zorunluluklar dışında kullanılmayan taşıyıcı ve bölücü duvarlarla 
oluşturulan iç mekânlar gibi birçok uygulama ve yöntemle tasarımda şeffaflık etkisinin elde 
edilmesi sağlanabilmektedir.  

Bir yapının kullanıcı üzerinde bıraktığı ağırlık ya da hafiflik etkisi; yapının formu, topografya 
ile ilişkisi, strüktürü, kütlenin doluluk-boşluk oranı, yapı yüzeyinin organizasyonu gibi farklı 
bir takım özelliklere bağlı olarak değişmektedir. Tüm bu özellikler içinde hafiflik etkisini en 
iyi veren organizasyon, gerek doluluk-boşlukla gerekse malzeme ile sağlanan saydamlıktır. 
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Saydamlık, TDK’da içinden ışığın geçmesine ve arkasındaki nesnelerin görülmesine engel 
olmayan şeffaflık kavramıyla açıklanmaktadır. Mimaride Saydamlık kavramı ise bir binanın 
içi ve dışı arasındaki sınırlarının şeffaflık derecesini belirtmekte kullanılmaktadır.(Öymen 
Gür, 2006).  Güngör (2005)’ e göre saydamlık/şeffaflık, bir cismin arkada kalan nesnelerin 
görünmesine engel olmayacak yapıda olması demektir. Yapılarda saydamlık sadece 
cephelerde camlı kısımlarda değil, mekânlar içerisinde görüş olanağı veren bölmelerle ve 
boşluklarla da sağlanmaktadır. 

Tarihte ilk olarak şeffaflık algısı sınırların hafifletilmesi, dış mekânı ve arkayı görme isteği 
amacıyla açılan boşluklar ve pencere açıklıklıkları olmuştur. Yapılan bu açıklıklar yapı 
kabuğunun hafifleyerek iç-dış mekân arasında bütünlemeyi de sağlamıştır(Düzgün,2010). 

Yapılarda şeffaflık/saydamlık algısını sağlamaya yarayan en önemli malzeme camdır.  
Teknoloji ve yeni malzemelerin üretimiyle, çelik ve camın mükemmel uyumu yapı kabuğu ve 
cephe tasarımlarını büyük oranda değiştirmiştir. Endüstri devrimiyle camın kullanım 
alanları/dayanımının artması ve çelik strüktürün yaygınlaşması yapıları daha şeffaf ve iç dış 
bütünlüğünü destekleyici hale getirmiştir. Dönem mimarlarından yeni teknolojiyi takip 
eden/destekleyenler kendi tasarımlarını mimari dile eklenen malzemelerle vurgulamıştır. 
Camın ayırıcı, çelik strüktürün mekânlarda taşıyıcı olarak kullanılması akışkanlık, şeffaflık ve 
geçirgenlik algısını oluşturmakta kolaylık sağlamaktadır. 

Teknolojik gelişmelerle birlikte cam ve çelik gibi malzemelerin yapılarda kullanımı artmıştır. 
19. Yüzyılda inşa edilen Crystal Palace'ta çelik kolonlarla geniş açıklıklar oluşturulmuş ve 
tüm cepheler cam panellerle kaplanmıştır. Galerie Des Machines de aynı dönemde inşa 
edilmiş, cam ve çelik malzemeleri kulanarak malzemenin yapıdaki kullanımına yeni bir boyut 
kazandırmıştır. Aynı zamanda bu yapılar hem cephede hem mekânsal şeffaflık algısının ve 
yansıyılmasının ilk örneklerinden olmuştur(Button ve Pye, 1992).  

   

Şekil-1 Crystal Palace (İleriye, 2007) 

İç mekân sınır öğeleri ve yapı bileşenlerinden duvarlar, kolonlar ve taşıyıcılar yapıyı 
dış(kentsel) mekânlardan ayırma işlevine de sahiptir. Bu ayrım, mekânı çevreden izole etmek 
değil doluluk-boşluklarla yatayda ve düşeyde diğer mekânlarla ilişki kurulmasını 
sağlamaktadır. Mekânsal tasarım ve düzenlemelerde iç-dış arasındaki bağlantılar tarih 
boyunca saydamlıkla sağlanmıştır(Elmalı, 2005).  
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ALAN ÇALIŞMASI 

Mies, 1886 yılında Almanya’da doğmuştur. Çocukluk yıllarında babası ile birlikte taş ve 
duvar işçiliği üzerine atölyelerde çalışmış ve küçük yaşta Belin’e taşınarak; orada ilk olarak 
mimari tasarımcı Bruno Paul’un, ardından ise modern mimarinin öncülerinden olan Peter 
Behrens’in yanında çalışmıştır. Mimarlık adına bir üniversite eğitimi görmemesine rağmen 
kısa sürede yaptığı çalışmalar ve araştırmalar sayesinde bir mimara dönüşmüştür.1913 yılında 
kendi mimarlık ofisini açarak yaptığı konut ve gökdelenlerle dikkat çekmeye başlamıştır. 
Barselona Pavyonu’nun İspanya’da sergilenmesiyle uluslararası bir başarı sağlamıştır(Url-1). 

Mies van der Rohe’nin tasarımlarında en önem verdiği şey sadelik ve işlevselliğin öne 
çıkarılması fikri olmuştur ve tasarımlarında çelik ve camı birlikte kullanarak taşıyıcı kolon 
fikrinin yıkılmasını ve birçok yapısında mekânın sınırlarının kaldırılmasını sağlamıştır. Mies 
zamanla değişebilecek gereksinimlere düşünerek işlevsel değişikliklere kolayca uyum 
sağlayabilen ve gerektiği zaman bölmelendirilebilen mekânlar tasarlamayı amaçlamıştır. 

Mimarlıkta saydamlık kavramı her ne kadar mekânlarsal düzenlemeleri içerse de çoğunlukla 
cephe ve yapı kabuğunda kullanılmaktadır. Fakat alan çalışmasında örneklem olarak seçili 
yapılarda sadece cephe ve yapı kabuğunda değil iç mekânlarlarda da şeffaflık/saydamlık 
kavramlarının yoğun bir şekilde yansıltılmaya çalışıldığı gözlemlenmiştir. Kröller-Müller Evi, 
Brick Country Evi, Cam Gökdeleni, Hindistan Üniversitesi için tasarlamış olduğu yapı ve 
daha bir çok farklı işleve sahip binaların tasarımlarında doğayla bütünleşme felsefesiyle iç-dış 
ilişkisini kurarak, iç mekânlarlarda daha az taşıyıcı ve bölücü kullanarak mekânların 
sınırlarının kaldırılmasını sağlamış hem cephede hem de iç mekânlarlarda şeffaflık/saydamlık 
algısını oluşturmuştur.  

Mies Van Der Rohe,konut, gökdelen, anıt binası, üniversite yapısı ve ofis binaları gibi farklı 
işlevlere sahip birçok yapı tasarlamıştır. Çalışma kapsamında farklı işleve sahip 5 yapı 
üzerinden incelemeler yapılarak cephe ve iç mekânlarlarda şeffaflık/saydamlık algısı, sınırsız 
mekânlarların nasıl oluşturulduğu ve yansıtıldığı planlar ve görseller üzerinden 
değerlendirilmiştir. 
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Seagram Gökdeleni cephe 
görünüşü ve iç mekân 
görseller(Url-2) 

Seagram Gökdeleni Planı 

Yapı, lobinin üzerindeki Philip Johnson tarafından döşenmiş ofis alanları, parlak tavan 
panelleriyle aydınlatılan esnek kat planlarına sahiptir. Cephede kullanılan panellerle ve 
zeminden tavana kadar uzanan açıklıklar sayesinde maksimum doğal aydınlatma 
sağlanmıştır. İşlevin ön planda tutulduğu yapıda işleve göre şekillenebilir esnek 
mekânlar oluşturulmuştur. 
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Barselona pavyonu cephe 
görünüşü ve iç mekânlar 
görseller(Url-3) 

Barselona pavyonu Planı 

Tasarımcının pavyonu tasarlamaktaki amacı pavyonun yaşanabilir bir heykel olarak 
kurgulanmasıydı. Mermer, kırmızı oniks ve traverten gibi abartılı malzeme kullanımın 
yanı sıra yapı için tasarlanmış birçok özel mobilyada tasarımının önemini 
artırmaktadır. 

Kolonlarla desteklenen düz bir çatıya sahip olan pavyonun iç duvarları cam ve 
mermerden yapılmıştır ve bu duvarlar yapıyı desteklemedikleri için hareket edebilirler. 
Mies'in diğer tasarımlarında da gözlenen "boşluk, hacim, uzay" (space) kavramı bu 
pavyonda da belirgindir. 
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Farnworth evi cephe görünüşü 
ve iç mekânlar görseller(Url-4) 

Farnworth evi Planı 

 

Fox Nehri yakınlarında ağaçlık alanda bulunan cam yapı ,doğal çevresiyle ilişki 
kurmanın tüm avantajlarından yararlanarak Mies'in ev ve doğa arasındaki güçlü ilişki 
konseptini yansıtmaktadır.  

Farnsworth Evi üç yatay düzlemden oluşur: bir teras, bir zemin ve bir çatı. Her bir 
düzlemin ön kenarına, hepsini havada asılı tutan çelik kolonlar eklenmiştir.  Mimar, 
vurgulu yatay düzlemleri, cam ve çelikle sağladığı şeffaflığı ve tasarladığı açık iç 
mekânlarları sentezleyerek imzası haline getirmiştir.  
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Bacardi ofisi cephe görünüşü ve iç 
mekânlar görseller(Url-5,Url-6) 

Bacardi ofisi Planı 

Yapı, mimarın imzası olan “Less is More”- “ Az çoktur” konseptini yansıtıyor. İç ve 
dış mekânlarların görsel bağlantısını göz önünde bulundurarak, geometrik form ve 
ızgara planlamasından oluşan açık bir kat planı ve akışkan alana sahip tasarım 
ilkelerini takip eder. 

Ofis binasının bölmesiz ve çalışanlar arasında maksimum iletişim sağlayacak biçimde 
bunun yanı sıra istenildiği vakit bölmelendirililebilir esnek mekânlarlar düşüncesiyle 
tasarlanmıştır. Geçirgenlik, işlevsellik ve çok yönlülük gibi çeşitli özellikleri 
bünyesinde barındıran yapıda yine iç-dış mekânlar ilişkisi ve doğayla bütünleşme 
felsefesine uygun inşa edilmiştir. Mekânlarların sınırlarından arındırılarak 
sonsuzlaştırılması mimarın tasarım felsefesini yansıtmaktadır. 
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Crawn Hall (Görsel 1-2) ve 
Perlstein Salonu(Görsel 3) 
cephe görünüşü ve iç mekânlar 
görseller(Url-6) 

IIT Master Planı  

Mimar Van Der Rohe’un yapmış olduğu en büyük projelerden biri olan kampüs 
alanında Crawn Hall ve Perlstein’de dahil birçok yapı mimarın imzasını taşımaktadır. 

Kampüs Planını hazırlarken bir ızgara sistemi düzenlemiş bu sistemin üzerine 
konaklama, laboratuvar ve derslikler gibi farklı işlevleri sistematik biçimde bir araya 
getirmiştir. Crawn Hall binası büyük ölçekli ve geniş açıklıklı ilk uygulamalarındandır. 

Crawn Hall yapısında  
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Mimaride, temel tasar öğelerinin yanında şeffaflık, esneklik, katmanlaşma, akışkanlık gibi 
güncel kavramlarda tasarıma etki etmektedir. Mimari tasarım veya mekân tasarımında 
şeffaflık algısı, birçok açıdan yapı tasarımına katkı sağlamaktadır. Yapı bileşenleri ve 
malzemenin mümkün olduğunca az ve saydam kullanımı ile oluşan akışkan mekânlar, kabuk 
tasarımları, zorunluluklar dışında kullanılmayan taşıyıcı ve bölücü duvarlarla oluşturulan 
mekânlar gibi birçok uygulama ve yöntemle tasarımda şeffaflık algısının elde edilmesi 
sağlanabilmektedir. 

Yapılan literatür taraması ve incelemeler sonucunda mimaride Şeffaflık/saydamlık algısı 
çoğunlukla yapı kabuğu ve cephe tasarımlarında yansıtılmıştır. Fakat mimar Mies van der 
Rohe cephelerde cam ve çelik uyumuyla dış cephede yakaladığı saydamlığı iç mekâna 
taşıyabilmiş aynı zamanda daha az bölücü, taşıyıcı ve duvarlarla minimalist mekânlar 
oluşturmayı amaçladığı gözlemlenmiştir. 

Yapılan değerlendirme ve incelemeler sonucunda mimarın iç-dış ilişkisini doğayla 
bütünleştirerek tasarımlarına yansıttığı belirlenmiştir. ‘Az çoktur.’ manifestosuyla 
tasarımlarını gerçekleştiren, Minimalizmin öncülerinden Mies van der Rohe, elindeki yapı 
bileşenlerini de olabildiğince az kullanmayı amaçlamıştır. Bu doğrultuda eski dönem 
yapılarına kıyasla daha az alan kaplayan taşıyıcılar, çok daha az bölücüler ve daha 
sınırsız/akışkan mekânlar oluşturmuştur. 

Şeffaflık/saydamlık algısı Mies van der Rohe çalışmaları bağlamında incelendiğinde tercih 
edilen yapı malzemesinin ve kullanım sıklığının önemli bir etken olduğu görülmektedir. İç 
mekânda az kullanılan ve mümkün olduğunca saydam tercih edilen ayırıcılar ve az sayıda 
kullanılan küçük kesitli kolonlar kullanıcılar için şeffaflık/saydamlık algısını arttırmaktadır. 
Fasad için saydam malzeme tercihi şeffaflık/saydamlık algısını arttırdığı için iç dış mekân 
bağlantısını kuvvetlendirmektedir. 
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ÖZET 
İntihar eylemi bireysel özellikler ve çevresel etkenlere bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. 
Kişi yaşamış olduğu ve çare bulamadığı bazı sorunlarından kurtulmak için intihara 
yelletebileceği gibi, devasız hastalıklar veya toplumsal gelenekler sebebiyle gönüllü veya 
zorunlu olarak yaşamına son verebilir. İntihar vakalarının medyada ve özellikle de dramatize 
edilerek verilmesi bu olguyu bağlamından çıkararak adeta gösteri metası haline 
getirebilmektedir. Televizyon dizilerinde gerçekliği çarpıtılmış biçimde yansıtılan intihar 
sahneleri hem bu durumun sıradanlaşmasını getirmekte hem de intihara meyilli bireyler 
bakımından çıkış yolu olarak görülebilmektedir. Bu çalışma bağlamında Kanal D 
Televizyonunda 2010 yılında yayınlanmış olan “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisinde yer alan 
intihar sahneleri söylem çözümlemesi yöntemi kullanılarak yorumlanmıştır. Analiz 
sonucunda intihar sahnelerinin potansiyel izleyici bakımından özendirecek bir yapıda olduğu 
anlaşılmaktadır. Dizi, sunduğu intihar seçenekleri bakımından izleyiciye yol gösteren bir 
yapıya bürünebilmektedir. İntihar için kendini yakmayı, silahla kendine ateş etmeyi, suda 
boğulmayı seçen karakterler bu şekilde intihar yönelimli potansiyel bireyler için alternatif 
yöntemler sunmaktadır. Bu düşünce içinde olan dizi seyircileri, içinde bulundukları bulanık 
ruh halinin de etkisiyle gördükleri yöntemlerden birini benimseyebilmekte ve intihar biçimine 
karar vermiş olmak ayrıca onlar için hızlandırıcı bir etki oluşturabilmektedir. İntihar 
sahnelerinden bazılarının dizi içinde romantik bir akışla verilmesi intihar vakasının 
gerçekliğini ve kötülüğünü maskeleyebilmektedir. Romantik akış, intihara meyilli ve kararsız 
izleyici için durumun sanıldığı kadar kötü olmadığı düşüncesinin oluşumuna yol 
açabilecektir. Romantik ve dramatik unsurların ağır bastığı bu sahnelerde intihar olgusunun 
oluşturacağı olumsuzluktan çok televizyon gösterisine katacağı etkinin öncelendiği 
gözlenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: İletişim, TV Dizileri, İntihar 
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ABSTRACT 
The act of suicide may occur depending on individual characteristics and environmental 
factors. A person may commit suicide in order to get rid of some of the problems he has 
experienced and cannot find a solution for, or he may end his life voluntarily or compulsorily 
due to incurable diseases or social traditions. The presentation of suicide cases in the media, 
especially in dramatization, can take this phenomenon out of its context and turn it into a 
show commodity. Suicide scenes, which are reflected in a distorted form in television series, 
both bring this situation to ordinary and can be seen as a way out for suicidal individuals. In 
the context of this study, the suicide scenes in the TV series "Öyle Bir Geçer Zaman Ki", 
which was broadcast on Kanal D Television in 2010, were interpreted using the method of 
discourse analysis. As a result of the analysis, it is understood that the suicide scenes are in a 
structure that will encourage the potential audience. The series can take on a structure that 
guides the audience in terms of the suicide options it offers. Characters who choose to burn 
themselves, shoot themselves with a gun, or drown in water for suicide offer alternative 
methods for potential individuals with suicidal tendencies. The viewers of the TV series who 
are in this mindset can adopt one of the methods they see with the effect of the blurry mood 
they are in and having decided on the form of suicide can also have an accelerating effect for 
them. The fact that some of the suicide scenes are given with a romantic flow in the series can 
mask the reality and evil of the suicide case. Romantic flow may lead to the formation of the 
idea that the situation is not as bad as it is thought for the suicidal and indecisive viewer. In 
these scenes where romantic and dramatic elements predominate, it is observed that the effect 
of the suicide phenomenon on the television show is prioritized rather than the negativity it 
will create. 

Keywords: Communication, TV Series, Suicide 

 

                                                                  Giriş 
İntiharın bireysel sebeplerle ortaya çıktığını savunanlar olduğu gibi toplumsal yapının da 
intihara yol açtığını düşünceler bulunmaktadır. Bunun dışında ekonomik yapının getirdiği 
bunalımlar ile kişinin amansız bir hastalık geçiriyor olması da intihar düşüncesine 
saplanmasına yol açabilir. Tedavisi olmayan hastalıklar insan ruhu üzerinde yıpratıcı etkiler 
oluşturabilir.  

Toplumsal tabu ve kökleşmiş gelenekler de intiharı doğurabilmektedir. Bazı geleneksel 
toplumlar içinde erkeğin ölümü sonrası eşinin intihar etmesinin kutsal bir yönü 
bulunabilmektedir. Toplumsal alışkanlıklar sebebiyle, eşini kaybeden kadının intihar etmesi 
erdemli bir davranış olarak görülebilmektedir. Bu anlamda dini metinlerde yer almasa dahi 
geleneklerin dinsel kuralların önüne geçerek kişiyi intihara yöneltmesi söz konusu 
olabilmektedir.   

Bir insanın duygusal anlamda yeterli doyuma ulaşamamış olması da onu intihar düşüncesine 
sevk edebilmektedir. Her birey doğal olarak sevilme, beğenilme ve takdir edilmeye ihtiyaç 
duyar. Toplumla iletişim kurmada yeterli beceriye sahip olamayan bazı bireyler sevgi ve 
ilgiden yoksun kalabilirler. Bu durum psikolojik yapılarında bozulmaya yol açarak intihar 
davranışını tetikleyebilir.  

İntikam güdüsü de intihara yol açabilmektedir. Bazı bireyler sevdiklerinden bekledikleri ilgiyi 
bulamadıklarında onları cezalandırmak için bu türden bir davranış içine girebilmektedir. 
İntikam bireye yönelebileceği gibi yaşam koşullarına karşı bir öç alma biçiminde de olabilir.  
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İntihar davranışı belli bir karar sürecine ihtiyaç duyması bakımından çevrede yaşanan veya 
medyada gösterilen diğer vakalar bu süreci hızlandırabilmektedir. Ruhsal sorunlar yaşayan 
bazı bireyler için idol saydıkları kişilerin intihar etmesi taklit davranışlarda bulunmalarına yol 
açabilmektedir. İntihara meyilli olsun, olmasın bir toplumda medyanın intihar haberlerini 
bilinçsizce ve reyting kaygısıyla dramatize ederek yansıtması taklit intiharları gündeme 
getirebilmektedir.  

Birbirinden farklı nedenlere dayalı olsa da yaşam içinde intihar olgusu varlığını 
sürdürmektedir. İntiharın belli bir şekli, şablonu bulunmamaktadır. Bazen hiçbir eylem içinde 
olmamakta intiharı hazırlayabilmektedir. Kişi, kendi içinde yaşadığı darboğazlar veya 
toplumla arasındaki sürtüşmelere dayalı olarak yaşama sevincini kaybedebilir. Öz benliğinde 
istikrar sağlayamamış ve çevresiyle iletişimi sorunlu olan bireyin mutsuz bir ruh haline 
bürünmesi beklenebilecek bir durumdur. Mutsuz insandan yaşama bağlayan unsurların 
çoğunu kaybetmiş kişi olarak söz edilebilir. Toplum tarafından ötelenen bireylerin karamsar 
bir ruh haline bürünüp yaşam enerjilerini kaybetmeleri olası bir gerçeklik olarak ortaya 
çıkabilir (Küçük ve ark., 2022, s. 86). 

Toplum içinde varlık gösteren her bireyin yaşamında kitle iletişim araçlarının öyle veya böyle 
bir yeri vardır. İnsanlar geleneksel veya yeni medya kanalları üzerinden haberleri, duygu ve 
düşünce paylaşımlarını takip etmektedir. Bazı bireylerin sıklıkla takip ettikleri program 
türleri, izledikleri dizileri olabilir. Takip edilen medya içerikleri kişinin ruha hali üzerinde 
etkili olabilmektedir.   

Medya seyircisi için önemli bir izlence aracı olan TV dizilerinde de zaman zaman intihar 
vakalarına yer verildiği görülmektedir. İntihar olgusunun dizilerdeki yansımasının ne gibi 
sorunlara yol açabileceği bu çalışmanın ana problemini teşkil etmektedir. Dizilerde 
sıradanlaşacak biçimde verilen intiharların ruhen sağlıklı ve sağlıksız bireyler üzerinde ne gibi 
olumsuz etkileri olabileceğinin araştırılması için çalışmada Kanal D ekranlarında 2010-2013 
yılları içinde yayınlanmış olan “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” isimli dizi analiz edilmiştir. Bu 
analiz için söylem çözümlemesi yönteminden yararlanılmıştır.  

İntihar Olgusu ve Nedenleri 
Kurbanın kendisinin gerçekleştirmiş olduğu olumlu veya olumsuz bir edim sonucu meydana 
gelen ölümler intihar adını almaktadır (Durkheim, 2013, s. 14). Bir başka ifadeyle bireyin 
yaşamını sonlandırmak amacıyla yapılan kasıtlı eylemlere intihar denmektedir. İntihar eylemi 
kendi içindi mantıklı veya mantıksız adlandırmasıyla sınıflandırılmaktadır. İntiharın mantıklı 
olabilmesi için ölümcül ve çaresiz bir hastalığa yakalanmanın verdiği bitmez acıyı 
sonlandırmak düşüncesi kabul görebilir. Mantıksız intihar biçiminde ise bireyin üstünü 
kaplayan ezici bir krize mağlup olarak yaşamına son vermesi düşünülebilir. Bu türden bir 
intiharda eylem genellikle şiddet barındırabilmekte ve diğer bireylerin bilgisi dışında 
gerçekleşmektedir. Hekim yardımlı bir intihar söz konusu ise hastanın kendi isteğine bağlı 
olarak doktor yönlendirmesiyle ölümle sonuçlanacak bir ilaç veya etken maddenin vücuda 
alımı söz konusudur. Bu durumda hekim, ölüm dışında kurtuluş ümidi bulunmayan hastasına 
bunu sağlayacak ilacı edinmesinde yardımcı olur. İntihar düşüncesine sahip bireylere 
yardımcı olunması durumunda yardımlı intihar edimi gerçekleşir. Ötenazi, bireyin rızası 
alınarak acı çekmeden ölümünün gerçekleşmesi için yapılan fiili ifade etmektedir. Tıbbi 
ötenazide bireyin yaşamının sonlanmasına yardımcı olacak bir tedavi uygulanmakta, bu tedavi 
hekim gözetiminde gerçekleşmektedir. Pasif ötenazi durumu yaşamın devamlılığını sağlayan 
tedavilerin durdurulması anlamına gelmektedir. Tedaviye uymamak ve farklı kararlar almakta 
yine pasif ötenazi olarak düşünülebilir.  Gönüllü olmayan ötenazide ise hastanın rızası söz 
konusu değildir. Uygulanan tedavi ile yaşamın sonlandırılması amaçlanır. Bu yol, ağrıyı 
gidermek amacıyla aşırı ilaç yüklemesi yapılmasını ve bu şekilde ölümle sonuçlanacak 
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solunum problemlerini ortaya çıkarmaktadır (Starace & Sherr, 1998, s. 339-340). Kişilerin 
dayanılmaz ruhsal buhran içinde olması veya ağrıların yaşam kalitesini derinden etkilediği 
durumlarda gizli veya alenen yaşama son verme eylemleri söz konusu olabilmektedir.  

İçinde çok sayıda olguyu barındıran intihar bireysel, sosyal, biyolojik, ruhsal, kültürel ve 
ekonomik nedenlere dayalı olarak ortaya çıkabilir (Dilbaz ve ark, 2005, s. 7). Düşünürlerden 
bazıları intiharı birey üzerinden ele alırken diğer bazıları ise toplumla birlikte analiz etmeyi 
tercih etmektedir. Bireysel psikolojiyi önceleyen düşünürler bile intiharın yalnızca kişisel 
özelliklere indirgenemeyeceğini savunmaktadır. Örneğin Freud, bireyi sadece öz kimliğiyle 
değil diğer insanlarla olan ilişkileri ile ele almayı tercih edenlerdendir. Onun düşüncesine göre 
kişiyi incelerken diğerleriyle olan ilişkilerinden soyutlamak çok doğru bir yöntem değildir. 
Kişinin ruhsal yaşamı analize tabi tutulduğunda orada hemen diğer insanların da belirdiği 
gözlenecektir. Diğerleri içinde bireyin yaşamını kolaylaştıran, iyileştirenler olabileceği gibi 
tam tersine düşmanca davranış içinde olanlar da bulunabilir. Bireysel psikoloji kişinin ruhsal 
durumunu ele alırken bir bakıma onun toplumu oluşturan diğer bireylerle olan ilişkisini de 
göz ardı edememektedir (akt. Fromm, 1991, s. 95).  

Freud’un aksine Adler (1993, s. 120) intihar vakalarını bireysel psikolojiyi merkeze alarak 
değerlendirmektedir. Yaşam, içinde birtakım sorunlar barındırmaktadır. Uyumlu insan olarak 
tanımlanan kişiler diğer insanlarla iyi ilişki kurabilenler ve günlük sorunlarla baş etmeyi 
becerebilenlerdir. Bu düşünce bir bakıma intihara yeltenenlerin toplumla ilişkisinin iyi 
olmamasını kendi iç yapısına bağlamaktadır. Onlara göre birey, yaşamı birlikte paylaştığı 
insanlarla iyi ilişki geliştirebildiği oranda çelişkisiz bir yaşam şansı bulabilecek, toplumla 
daha az gerilim yaşayacaktır. Toplumla uyum içinde olunmadığı zaman çelişkili durumlarla 
karşılaşma olasılığı artacaktır. Kendine güvenmeyen çocuklarda toplumsal iş birliği 
düşüncesinin zayıf olduğu gözlenmektedir. Bu güvensizliği taşıyan bireyler toplumsal hayat 
içinde bekledikleri ilgiyi bulmakta zorlanırlar.  Bunun sebebi kişinin egoist bir bakış açısına 
sahip olarak diğer bireylerle sıcak ilişki geliştirecek yolları tıkamasıdır. Bu yapıdaki bireyler 
diğer insanlarla fazla ilgilenmezler. Bu kişilerin bazıları ilk bakışta iyi niyetli ve duyarlı 
olarak algılansa dahi bu onların genel manadaki ilgisizliğini örtmeye yetmez. Dışarıya ilgi 
duymaları ilişki kurma isteğinden çok yetersizlik duygusundan kaynaklanmaktadır. 
Benliklerindeki olumsuz duygular tepkilerindeki aşırılığa kaynaklık edebilmektedir. Bu 
tepkisel yapı insan vücudunun çalışma sistemiyle de benzerlik gösterir. Örneğin, insanın 
bedeni büyük bir sorunla yüz yüze geldiğinde tansiyonu dengesizleşir.   

Camus (2010, s. 16) intiharı bireysel bir olgu olarak ele almayı tercih edenlerdendir. Onun 
intihar konusundaki düşünceleri şöyledir:  

“İntihar şimdiye kadar yalnızca toplumsal bir olay olarak ele alınmıştır. Buradaysa tam 
tersine, bireysel düşünceyle intihar arasındaki ilişki söz konusu. Böyle bir edim, yüreğin 
sessizliğinde, tıpkı büyük bir yapıt gibi hazırlanır. İnsan kendi de bilmez bunu. Bir 
akşam tetiğe basar ya da kendini sulara bırakır. Bir gün bana intihar etmiş bir emlak 
yöneticisinden söz ederken, beş yıl önce kızını yitirdiğini, o zamandan beri çok 
değiştiğini, bu olayın onu "için için yediğini" söylemişlerdi. Bundan daha uygun bir 
sözcük bulunamaz. Düşünmeye başlamak, için için yenmeye başlamaktır. Bu 
başlangıçlarda toplumun fazla bir etkisi yoktur. Kurt insanın yüreğindedir. Yürekte 
aramak gerekir onu. Yaşam karşısında uyanıklıktan ışık dışına kaçışa götüren bu 
ölümcül oyunu izlemek ve anlamak gerekir.” 

Durkheim (2013, s. 76) ise intihar için dış etkenlere dikkat çekmektedir.  Nasıl ki insan 
vücudunda yer alan bazı zayıflıklar dış etkiler sebebiyle kendini gösterir, insan ruhunda 
oluşacak intihar düşüncesi de diğer etkenler sonucu ortaya çıkabilmektedir.  Bu düşünce 
temele alındığında toplumdan topluma, ülkeden ülkeye farklı karakter gösteren intihar 
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vakalarını sadece kişinin ruhsal durumu ile açıklamak yeterli olamamaktadır. Farklı toplumlar 
için farklı veriler olması doğal olarak intihar vakaları üstünde toplumsal yargının da 
belirleyici olabileceği fikrine açık kapı bırakmaktadır.  

Eleştirel kuramın en önemli temsilcilerinden olan Marx ise intihar olgusunu kapitalist sitemin 
bir arızası olarak görme eğilimindedir. O, nasıl ki ideolojiyi kapitalist yapı içinde yanlış bilinç 
olarak tanımlayıp olumsuz bir anlam yüklemeyi benimsemişse intihar vakalarından da 
kapitalist yapıyı sorumlu tutmaktadır. Marx tarafından incelenen vakalar toplumsal 
psikolojiden olumsuz etkilenen bireylerdir. Bu anlamda toplumsal psikolojinin oluşumu da 
üretim ilişkileri ve toplumsal üretim biçimi paralelinde şekillenmektedir.  Toplumsal yapıda 
belirleyici olan üretim düzeni intihar vakalarının anlaşılmasında yol gösterici olabilmektedir. 
Öncelikle kapitalist yapı intiharın altyapısını hazırlayacak nevrotik bir toplum oluşumuna yol 
açmaktadır. Bu yapı bireyin kendisini gerçekleştirmesine mâni olarak gergin bir ruh haliyle 
yaşam sürmesine neden olmaktadır (Çoban, 2006, s. 65).  

Bauman (1999, s. 124) intihar olgusunu dışlanma üzerinden açıklamaktadır. Ona göre sosyal 
intihar bireyin intiharını da beraberinde getirir. O, dışlanan bireyin hatasını dışlanmaktan 
kurtulmak için hiçbir şey yapmamasına bağlarken bunu aynı zamanda kendi yazgısı kabul 
edip direnç geliştirmemesini eleştirir. Zayıf birey, tepki koyamayarak dışlanmayı adeta 
kendisine çağırmıştır. Zayıf bireyi dışlayanlar ise kendilerini çoğu zaman kötü olarak 
konumlandırmazlar. Hatta dışladıkları kişilerin toplumsal hayattan temizlenmesini toplumun 
yararına olarak görebilirler. Yasaları uyguladıkları ve bu kişileri cezalandırdıkları vakit de 
kutsal bir vazife görmüş insan edası takınıp, kedilerini adil yargıçlar olarak lanse edecek bir 
yapıya bürünebilirler. 

İnsan kendince bazı sebeplere dayalı olarak intihara yeltenebileceği gibi bazı birliktelikler ve 
dâhil olunan topluluklar da intihar riski barındıran olaylara gebe olabilir.   Bazen yalnızlık 
intihara giden yolu örerken bazen yanlış bir grup içinde yer almak bu sonucu çağırabilir. 
Örneğin, zararlı madde kullanan bireylerden oluşan bir topluluk bu anlamda risk faktörü 
oluşturabilir. Diğer yandan gergin bir ruhsal yapıya sahip bireyler, yaşlılar, yalnız yaşayan 
kişiler intihara yeltenme bakımından hem kendilerine hem de ilişki kurdukları kişilere tesir 
edebilirler (Sözer, 1992, s. 11). 

İnsanın sahip olduğu bazı hastalıklar da intihar düşüncesini besleyebilir. Bunlardan birisi de 
kişinin bağışıklık sitemini zayıflatan AIDS hastalığıdır. Araştırmalar bu rahatsızlığa sahip 
bireylerin olmayanlara göre 36 kat fazla intihar riskine sahip olduklarını ortaya koymaktadır 
(Mishara, 1998, s. 87). Bazı çalışmalar HIV/AIDS'li bireylerde intihar riskini artırabilecek 
psikososyal etkenlerin belirlenmesi ihtiyacını ele almıştır. Daha önce gerçekleşen intihar 
girişimleri nöropsikiyatrik bozuklukların (nerötik bozukluk, depresif sendromlar) ve zararlı 
madde kullanım alışkanlığının intihar vakalarına yol açan en güçlü etkenler olduğunu ortaya 
koymuştur (Starace & Sherr, 1998, s. 339-340). 

Bazı durumlarda intihar vakaları gelenekler sebebiyle ortaya çıkabilmektedir. Hindistan’da 
Sati adı verilen eski bir geleneğe göre; eşini kaybeden kadın kocasının yakıldığı ateş içine 
atlayarak intihar etmektedir. Spivak’ın, eski Hindu dini metinlerinde ve Britanya 
İmparatorluğu mevzuatında yaptığı incelemeler ise bazı gerçekleri ortaya çıkarmaktadır. 
Hindu dini intiharı suç olarak kabul etse bile Sati geleneğinin bunu dışında tutulduğu 
anlaşılmaktadır. Gelenek, burada dinden daha bağlayıcı olmaktadır. Arkaik metinlerde 
kadının erkeğinin malı olarak görülmesi sebebiyle ölen erkeğin karısının da onunla 
yakılmasında sadakat düşüncesinin ağır bastığı anlaşılmaktadır. Hindu dini bu anlamda 
toplumu zorunlu tutmasa dahi eşleri ölen kadınların gönüllü olarak ateşte yanmayı seçtikleri 
görülmüştür (akt. Shiralizade, 2020, s. 110). 
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Kitle iletişim araçlarının da intihara yol açabileceği yönünde tartışmalar bulunmaktadır. Bir 
intihar vakasının medyada verilmesi hem intihara yeltenen kişiyi tanıyan bireylerde hem de 
olaya yalnızca medya yoluyla vakıf olanlar üzerinde olumsuz tesirleri olabilmektedir. 
Özellikle bu türden haberler intihar düşüncesini aklından geçirenler için adeta örnek 
oluşturmakta, intiharı hazırlayıcı bir unsur işlevine bürünebilmektedir (Schmidtke ve ark., 
2005, s. 33). İnternet öncesi dönemde radyonun, sinemanın, televizyonun hatta kitapların dahi 
intihar düşüncesini beslediği düşünülmektedir. Örneğin, Goethe’nin Genç Werther’in Acıları 
kitabı yayınlandığı dönemde dünyada “Werther etkisi” olarak isimlendirilen suni bir akım 
oluşturmuş, aşk acısı yaşayan ve kendisini Werther ile özdeşleştiren çok sayıda kişi intihara 
yeltenmiştir. İntihar vakalarının çoğalmasıyla bu roman pek çok Avrupa ülkesinde 
yasaklanmıştır (Niederkrotenthaler  et al,  2007, s. 284).  Edebiyat eserlerinin tesiriyle intihar 
edenlerin Goethe'nin Werther'ini taklit ettikleri hakkında pek çok rapor yayınlansa da olayın 
epidemiyolojik yönü hiçbir zaman belirlenememiştir. Bununla birlikte raporların çok az 
kısmının doğru olduğu varsayılsa dahi kitle iletişim araçlarının ne denli tehlikeli olduğu 
ortaya çıkmaktadır. Sinema ve televizyonun göz ve kulağa aynı anda etki edip üstelik 
neredeyse toplumun tüm kesimlerine yönelik yayın yapması durumu daha problemli hale 
sokmaktadır. Bu yüzden kitle iletişim araçlarının intihar üzerindeki etkilerinin dikkate 
alınmasını gerekmektedir. 

Medya ve İntihar 
İntihar ve medya arasındaki ilişki hem intiharın sebeplerini anlamak hem de intihar vakalarına 
tedbir alma bakımından önemlidir. Medyanın intihar vakaları üzerindeki etkisi uzun yıllardan 
bu yana araştırmaların konusudur. İntihar vakalarının kitle iletişim araçlarında dramatik 
biçimde aktarılması yeni intiharları tetikleyici bir unsur olarak düşünülebilir. İntihar temalı bir 
filmin televizyonda gösterimi dahi özendirici olabileceği düşüncesiyle tartışma konusu 
olabilmekte, ruhsal sarsıntı ve intihar düşüncesi olan bireyleri olumsuz etkileyeceği 
düşünülmektedir (Palabıyıkoğlu, 1994, s. 277).   

Özellikle yaşam şartları sebebiyle kendilerini çaresiz gören, gelecek kaygısı taşıyan ve 
bunalımlı, dengesiz bir ruh hali içindeki hassas kişilikler yapıcı biçimde yönlendirilmedikçe 
intihar ederek yaşamlarına son veren bireylerle özdeşim kurma yolunu seçebilmektedir. 
İntihar bir yandan da kitle iletişim araçları üzerinden yaşamın darboğazı için bir seçenek, 
adeta romantik bir edim gibi sunuluyor, ruhsal bunalımın altında yatan psikiyatrik arızalar 
etkili bir biçimde aktarılamıyorsa bu olumsuzluğa bir nevi katkı veriliyordur (Schmidtke ve 
ark, 2005: 33- 34).  Bu olumsuz edimle ilgili bazı araştırmalar bulunmaktadır. Bu 
araştırmalardan birisi Ju ji (2014, s. 56-61) ve arkadaşlarınca yapılmıştır. Araştırmaya göre, 
medyada yayınlanan haberler intihara yol açabilmektedir. Örneğin, 2005 yılında intihar eden 
geç aktris Lee Eun-ju ile ilgili haberlere medyada özensiz bir biçimde yer verilmesi intihara 
meyilli olan Güney Kore insanı üzerinde belirli bir ölçüde etki oluşturmuştur. Lee’nin intihar 
etmesinden sonraki 4 haftalık süreçte intihar vakalarındaki artış onunla benzer özelliklere 
sahip alt gruplarda kendini bariz bir biçimde göstermiştir. Özellikle intihar eden genç kadınlar 
Lee’nin kullandığı yöntemi tercih etmişlerdir. Hem erkek hem de kadınlar içinde Lee ile aynı 
yaş grubuna sahip kişilerin intihar oranlarında, onun yaptığı gibi kendini asmak suretiyle 
yaşama son vermede belirgin bir artış görülmüştür. Bu çalışma ile ortaya çıkan sonuçlara 
bakıldığında; medyanın intihara meyilli bir toplumda intihar haberlerini bilinçsiz bir şekilde 
sunmasının taklit intiharların çoğalmasına yol açabileceği görülmektedir.  

Dizilerin intihar vakaları ile ilişkisini ele alan çalışmalar da bulunmaktadır. İntihar 
bağlamında ele alınanlardan biri de 13 Reasons Why adlı dizidir. Dizide, kolejde öğrenci olan 
Clay Jensen okuldan eve döndüğünde verandada bir kutuyla karşılaşır. Kutuyu açtığında 
içinde iki hafta önce yaşamına son vermiş olan karşılıksız aşkı ve sınıf arkadaşı 'Hannah 
Baker' tarafından kaydedilen yedi adet kaset olduğunu görür. Kaset kayıtlarına göre paketi 
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bulan kişi Hannah’ın intiharına yol açanlardan biridir. Kasetlerdeki kayıtlarda Hannah 
yaşamına son vermesinin ardındaki 10 gerekçeyi sıralamaktadır. Diziye ilgi büyük olmuştur. 
O denli ki, yayınlandıktan sonraki 3 haftalık süreçte 11 milyondan fazla ilgili tweet atılmıştır. 
Dizi, ruh sağlığıyla ilgili kuruluşların tepkisini çekmiş, medyada bu konu ile ilgili çıkan 
haberlerde intihar haberciliği ilkelerine uyulmadığı, dizinin ise intiharı romantik bir hava 
içinde yansıttığı eleştirisi yapılmıştır. Sıkıntılı durumda olan, sorunlarla başa çıkmakta 
zorlanan kişilerin dizideki davranışa yönelebilecekleri eleştirisi dillendirilmiştir. New York 
Times dahil haber medyası dizinin taklit davranışa yöneltebileceği şeklinde açıklamalara yer 
vermiştir (Arendt et al., 2017).  Dizinin yayınlanmasının hemen ardından ABD’de gençlerin 
intiharıyla ilgili akademik çalışmalarda %10'luk artış yaşanmıştır (Sinyor et al., 2019, s. 798-
804). Aynı şekilde yayından sonra “intihar” sözcüğünün internet aramalarında da artış olduğu 
gözlenmiştir (da Rosa, 2018, s. 2-6). Bu bulgular intihar vakalarının sinema, dizi, edebiyat 
üzerinden verilmesinin acının katlanılmasından çok yeni intihar dürtülerine yol açtığı 
görüşünü öne çıkarmıştır (Scalvini & Rigamonti, 2017, s. 43).   

Modern insanın boş zamanlarının büyük çoğunluğunu medya ile dolduruyor olması taklit 
intihar olgununun olumsuz bir biçimde yayılımını doğurmaktadır. Özellikle sinema ve 
televizyonun etkinlik alanı göz önünde bulundurulduğunda görsel – işitsel kanallarda intihar 
gösteriminin sıklığı tehlikeli boyutlardadır. Stack ve Bowman 1900 yılından 2009 yılına 
kadarki 1158 adet Amerikan filminde intihar tasviri olduğunu bulgulamışlardır (akt. da Rosa, 
2018, s. 2-6).  

İntihar konulu diğer bir incelemede ise Sudak ve Sudak (2005, s. 495-499) tarafından 
akademik dergilerde yayınlanmış olan materyaller, Amerikan Halk Sağlığı Servisi, Hastalık 
Kontrol Merkezleri yoluyla yayınlanan veriler ile kâr amacı taşımayan özel ajanslardan 
edinilen materyalleri içeren medya ilintili intiharla ilgili literatürün incelemesi yapılmıştır. 
Araştırmanın bulgularına göre, intihara meyilli ölümleri dramatize eden veya romantikleştiren 
medyadaki intihar açıklamalarına dayalı artan sayıda yeni vaka bulunmaktadır. Aynı zamanda 
intihar vakası içinde sansasyona hizmet eden unsurlar bulunuyorsa ve haber ünlü bir kişiyi 
barındırıyorsa medya bu haberi sıklıkla verme eğilimi içinde olmaktadır (Tor et al, 2008, s. 
798). Medya böyle haberlerin halk tarafından ilgiyle karşılanacağını bilmektedir. Ölümün 
daima ilgi çeken bir tarafı vardır. Bir haber içinde intihardan söz edilebildiği gibi intihara dizi 
içinde de yer verilmiş olabilir. Komiklik kültürden kültüre farklılık ihtiva etse dahi acı, şiddet 
ve cinsellik evrensel bir dile sahiptir. Kişinin kendine veya başka bir kimseye zarar vermesi 
şiddet içermektedir ve izleyici bunu ekranlar üzerinden ortak kodlarla alımlamaktadır. Bu 
sebeple drama türü programlarda bu durum sıklıkla kullanılır (Durkheim, 2013, s. 14). 

Yöntem 
Modern toplumda işlevinin çoğunlukla bilgi aktarmak olduğu düşünülse de dil bununla sınırlı 
olmayıp çok daha geniş bir etkinliğe sahiptir. Bireyler konuştuğunda bilgi alışverişinden çok 
daha fazlasını yapar. Konu bilgi vermek olduğunda dilden daha üstün niteliğe sahip 
araçlardan da söz edilebilir. Yeni bilgilere ulaşma ve bilgileri işleme üzerine çalışan birçok 
akademik alan, matematik ve fizik sembollerini kullanarak bilgi verme işlevini daha etkili 
biçimde sağlayabilmektedir. Akademik disiplinler dil kullanımı söz konusu olduğunda ise 
günlük kullanımın dışına çıkarak çok daha anlaşılmaz bir üslubu benimsemektedir. Dil, 
sadece birçok farklı şeyi ifade etmek için kullanılmıyor, bir sözcenin genellikle aynı anda 
birden çok işlevi gerçekleştirmesi de bekleniyor. Dil yalnızca bilgi iletme aracı olarak 
kullanılmadığından dilin etkinliği söylenenle sınırlı kalmayıp söyleyen kişinin bu söylemle ne 
amaçladığı da önem kazanıyor. Aslında dil ile yapılan pek çok faaliyetle birlikte bilgi vermek 
yalnızca dilin küçük bir etkinlik alanına işaret etmektedir. Dil içindeki söylem önem 
kazanmaktadır (Gee, 2010). Söylem çözümlemesi dilin nasıl ve ne amaçla kullanıldığının 
analiz edilmesiyle ilgilidir (Hodges, et al, 2008, s. 570). 
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Söylem, içinde dilbilimsel ve dilbilimsel olmayan unsurları barındırmaktadır. Dilsel söylem 
içinde düz anlamlar ve yan anlamlar bulundurarak karmaşık bir yapıda kendini gösterir. 
Sözcüklerin, tümcelerin ve tümceciklerin asıl olarak neyi anlatmayı amaçladığı söylem analizi 
yoluyla ortaya konulabilir. Bu analiz türü bir bakıma da ideoloji ile metni, sözcüğü oluşturan 
bireyin düşünce yapısıyla da ilintilidir (Aziz, 2010, s. 137-140). 

Dilin pratikte nasıl kullanıldığının açıklanmasına odaklanan söylem kavramı, hâkim ideolojik 
yapının güç ve iktidar ilişkilerini oluşturma ve düzenleme sistematiği içinde önemli bir yere 
sahiptir. Van Dijk’e göre söylemsel analiz dilsel pratiklerin yorumlanıp açıklanmasından daha 
fazlasını kapsamaktadır. Söylem, metin ve diyaloglarla sınırlı olarak düşünülmemledir. 
Söylenenlerle oluşturulan dışında söylenmeyenlerle de oluşturulan bir söylem vardır (Van 
Dijk, 2009, s. 18).  

Diğer yandan söylem analizi dilin sosyal bağlamda çözümlenmesidir. İçinde yazılı metinlerle 
birlikte söylenenler de yer almaktadır. Bu analiz türünün uygulamalı dilbilimdeki ağırlığı 
uygulamalı dilbilimcilerin, mesela birinci ve ikinci dili öğrenenlerce yazılan metinlerin yahut 
ikinci dili öğrenenlerin sözel çıktılarının kayıtları gibi dilsel verileri analiz etmeleriyle birlikte 
anlamlarını sağladığından ortaya çıkmıştır. Sözel söylem analizine en büyük destek 
sosyolojiden, özellikle de konuşma analizi çalışmalarından gelmiştir. Konuşma analizi içinde 
günlük etkileşimin ayrıntılı organizasyonu yer alır. Bundan dolayı cinsiyet, sınıf, yaş grubu 
gibi kategorileri önceleyen ana akım sosyolojik çalışmalarla çelişebilmektedir (McCarthy, et 
al, 2019, s 54). 

Söylem analizi için metinler Van Dijk tarafından makro ve mikro şeklinde ikili bir ayrıma tabi 
tutulmuştur. Metinler makro başlığı altında ele alınırken, mikro analiz içinde sözcük ve 
cümlelere ağırlık verilmektedir. Sentaktik yapı ile cümle kalıpları incelenmektedir. Cümlenin 
aktif veya pasif olması söylemi de değiştirebilmektedir. Metin içindeki sözcüklerin neye göre 
seçilmiş olduğu düşüncenin de ortaya çıkmasına yardımcı olmaktadır. Sözcük seçimi 
ideolojik bağın anlaşılmasında bir kıstas oluşturabilir. Metni oluşturan kişinin çalıştığı kurum 
da metnin söylemi üzerine tesir edebilmektedir. Dış dünyadaki ideolojik çatışma paragraflar 
içindeki söylemle bir nevi sürdürülmektedir. İnsanın zihni, tecrübeye dayalı olarak 
sözcüklerin anlamlarını otomatik olarak çağırmaktadır. Burada okurun ideolojik yapısı da 
söylemin nasıl anlaşıldığında etkili olabilmektedir. Birey, zihinsel ezberleri ve toplumsal 
yapıya dayalı olarak belli bir söylemi inşa edebilmektedir (Van Dijk, 1988, s. 71-81). 

Araştırmanın Örneklemi 
Bu araştırmanın evreni Türk televizyonlarında 2010 yılında yayınlanmış olan dizilerden 
oluşmaktadır. Örneklem olarak, Kanal D TV’de yayınlanmış olan Öyle Bir Geçer Zaman Ki 
dizisi kullanılmıştır. Bu dizi yayınlanmış olduğu çarşamba günleri en çok izlenen program 
olarak dikkat çekmektedir (www.milliyet.com.tr, 2022). Araştırma kapsamında dizinin bütün 
bölümleri izlenerek içinde intihar bulunan sahnele analize tabi tutulmuştur. 

Bulgular 

14. Bölüm, Zaman: 00:04:11- 00:11:17  
Ali Kaptan: Mete, kendine gel Mete! 

Mete: Geliyorum, buraya kadarmış baba, buraya kadarmış. Kaderde ikimizin burada ölmesi 
varmış. Ne kadar garip değil mi? Ne kadar garip ve anlamsız. Belki bir anlamı vardır da biz 
bilmiyoruzdur. Sevgiyle nefret arasında ne kadar ince bir çizgi var değil mi baba.  

Ali Kaptan: “Mete! “ 
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Mete: “Birazdan ölümde buluşacağız Ali Kaptan. Ölümde buluşacağız. Ne oldu korktun mu? 
Yanmaktan mı korktun ha. Ne oldu (güler). Birbirimizi deliler gibi sevseydik de 
buluşacağımız yer ölüm değil miydi? Niye sevmedin beni. Niye sevmedin. Baba, hayatı 
zindan etmeye değmezmiş değil mi? Her şeyin bu kadar boş, anlamsız olduğu dünyada. 
Sevgiden değerli ne olabilirdi baba. Olmadı olmadı. Sevemedik birbirimizi. Ama olsun 
ölümde buluşacağız birazdan.” 

Ali Kaptan: “Mete, Mete yapma” (benzin döktüğü evi kibrit ile yakmaya çalışır). 

Mete: “Ne yapma ne yapma.”  

Ali Kaptan: “Mete, Mete.”  
Mete, güler ve evi ateşe verir. 

Ali Kaptan: “Mete, Mete, gel oğlum, Mete gel buraya, Mete, Mete…” 

Cemile: “Açın kapıyı, açın kapıyı, Mete, ev yanıyor, Mete, oğlum, Mete nerede?”  

Polis: “Hemen çık evden. Çık dışarı yanacaksın (Mete’ye söyler). Dışarı çık dedim sana.”  

Mete: (Güler) 

Cemile: “Mete nerede?”  

Polis: “Çıkartamıyorum. Alevler her yanını sarmış. Çıkmak ister gibi bir hali de yok.” 

Cemile: “Mete” (ağlayarak), “Mete nerede?”  

Polis: “Alevler arasında öylece duruyor.”  

Cemile: “Mete, oğlum (yanan eve girer). Oğlum Mete, Mete, Mete gel buraya Mete.”  

Mete: “Anne, gelme anne, dur anne gelme, sakın gelme.” 

Mete, dizide evi yakarak hem kendisini hem de babasını öldürmek ister. Cuci Han (1997, 
s.76)’a göre bu gibi durumlar gayet doğaldır. Çünkü öldürme dürtüsü bir güç tutkunluğu 
olarak insanın doğasında vardır. İnatla bu gerçeğe karşıt tavır almak insanın ontik karakterinin 
yadsınması olur. Freud (1984) ise kanunun yasakladığı cinayetlerin birçok kimsenin doğal 
eğilim duyduğu şeyler olduğunu söyler.  

Yukarıdaki diyaloglar dikkate alındığında intihara kalkışmadan daha çok Mete karakterinin 
içsel yakınmalarının ön planda olduğu görülmektedir. Babasından beklediği sevgiyi 
bulamamış olması yaşama karşı genel bir memnuniyetsizlik duymasını beraberinde 
getirmiştir. Bu çaresiz duygular içinde yaşamının son bulmasını adeta bir çare olarak 
görmektedir. Diyaloglar yoluyla yansıtılan duyguda ise intiharın sağalmaz yaraları gideren 
son bir çare olarak sunulduğu gözlenmektedir. Mete, annesinin yalvaran ifadelerinden 
etkilenmeyecek kadar yaşama karşı soğukluk hissetmektedir. Yaşam mutluluğu adeta intihar 
sonucu oluşacak rahatlama duygusuyla yer değiştirmiştir. 

 
Şekil 1. Mete karakteri intihar sahnesi 
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Youtube’da sitesinde bu sahne (Ölümde Buluşacağız Ali Kaptan!, 2022 ) ismiyle paylaşılmış 
olup 2 milyonun üzerinde izlenmiştir. Sahne pek çok yorum ve beğeni almıştır. En fazla 
beğeni alan yorumlar şöyledir:  

Dark**** adlı kullanıcının “bu sahneyi 2010 senesinde tüm ailenin bir odada oturduğu, 
dışarının soğuğu gelmesin diye odanın kapısının kapatıldığı, battaniyenin altında herkesin 
heyecanla izlediği zamanlar da izlediyseniz şanslısınızdır” yorumu 7 bine yakın beğeni 
almıştır. 

Aly*** adlı kullanıcı “Bu sahnenin bu kadar efsaneleşmesinin sebeplerinden birinin, Aras 
Bulut'un oyunculuğunun yanı sıra ülkedeki çoğu kişinin babasıyla olan çalkantılı ilişkileri 
olduğunu düşünüyorum. Nice evlerde, nice Ali Kaptanlar vardı ve çoğu insan içten içe kendi 
babasına da "Niye sevmedin beni?" diye isyan etti Mete’yle beraber.” Yorumunu yapmış. Bu 
yorum 5 binin üzerinde beğeni almıştır. 

Ne*** N’nin “Beklenen bildirim: Mete evi YAKTİ! Kutsal sahne” yorumu yine binin 
üzerinde beğeni almıştır. 

Sosyal medya üzerinden milyonlarca izleyiciye ulaşan intihar sahnesi izleyici yorumlarıyla 
iyiden iyiye etkileşime girmektedir. Bu türden sahnelere yoğun ilgi duyulması ise yaşamsal 
şartlar sebebiyle bunalan izleyiciler için rol davranışı oluşturabilmektedir. Örneğin, çok 
beğeni alan yorumlardan birinde pek çok ailede iletişim problemi olduğuna değinilerek 
dizideki sahne ile özdeşleşme yoluna gidildiği anlaşılmaktadır.  

Ne*** N isimli kullanıcı YouTube’e yüklemiş olduğu videonun başlığında “kutsal sahne” 
ifadesine yer vererek yaşanan acıdan çok sahnenin seyirlik hazzına gönderme yapmaktadır.  

54. Bölüm, Zaman 1:23:00: 1:30:53 
Murat: “Damatlıklar çok yakışmış.”  

Soner: “Murat.”  

Murat: “Bir şey söylemene gerek yok abi. Konuşulacak bir şey yok. Söylenecek her şey 
söylendi. Söylemeyenleri söylemek için artık çok geç. Bundan sonra geleceğe bakmak lazım. 
Öyle değil mi abi?”  

Soner: “Haklısın.”  

Murat: “Haklıyım ya. Sana bir hediye vermek istiyorum abi. Bir düğün hediyesi.”  

Soner: “Ne hediyesi oğlum ne lüzum var şimdi?”  

Murat: “Hayır hayır olur mu hiç öyle. Biz kardeşiz. Yani, sana düğün hediyesi vermezsem 
ayıp olur. Öyle bir düğün hediyesi vereceğim ki sana. Yaşadığın sürece unutamayacaksın. 
Allahaısmarladık abi.” (Murat kendi anlına silah dayayarak intihar eder, Murat ve Soner 
kardeştir her ikisi de Aylin’e aşıktır). 

Murat, sevdiği kızın ağabeyi ile evlenmesi üzerine ondan intikam almak için intihar eder. 
Eraslan ve arkadaşlarına (2001, s. 329) göre, kişiler ya başka biri ya da birilerine karşı 
duyduğu öfkeyle; intikam almak, ders vermek amaçlı intihara başvurmakta, ya da yoğun 
çaresizlik hissi ve yalnızlık nedeni ile eyleme geçmektedir. Tüm sebeplerin genelinde kişide 
yoğun çaresizlik duygusu ve farklı bir çözüm üretememe durumu hakimdir. İntihar 
girişiminde bulunan bir kişi bunu ölmek amacıyla yapmış olabileceği gibi yaşadığı çaresizliği 
ve umutsuzluğu dile getirmek, çevresine mesaj vermek, intikam almak için de bu eylemi 
gerçekleştirebilir. Karen ve Hornoy (1991, s. 150) “İntikam ve kincilik gibi etkenlerin intihar 
dürtülerine yol açtığı bilinmektedir ama bu dürtüler açığa çıktıktan sonra intiharın önüne 
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geçmek için artık çoğunlukla geç kalınmış olur” diyerek bu tür ruh hallerinin insanları çok 
fazla etkileyebileceğinden bahseder. 

Sevdiği kadının başkası ile evlenmesine içerlenen Murat, bu ezik ruh halinden kurtulmanın 
yolu olarak silahla intihar etmeyi seçmiştir. Bu sahnede hem bu türden sorun yaşayan bireyler 
için uygun olmayan bir çözüm yolu gösterilmekte hem de intihar için silah kullanımı yolunun 
da ayrı bir özendirici unsur olduğu gözlenmektedir. Genç erkek ve kadınlar için sevdiği 
kişiyle birleşememe sorunsalında silahla intihar etme bir kurtuluş unsuru gibi takdim 
edilmiştir. Her ne kadar bunların yaşam içinde yer alabilecek olumsuzluklar olduğu 
düşüncesiyle bu sahneler savunulsa da kitlesel gösterimin yoğun etkisinin de göz önünde 
bulundurulması gerekmektedir.  

 
Şekil 2. Murat karakteri intihar sahnesi 

Murat’ın intihar ettiği sahne ile ilgili video (Murat, Soner'in Önünde Kafasına Sıktı!, 2022) 
Youtube’a yüklenmiş, bu video 1 milyonun üzerinde izlenmiştir. Video için binlerce yorum 
yapılmıştır. 

İ.*. adlı kullanıcının yapmış olduğu “Kim ne derse desin olayların bu raddeye gelmesindeki 
tek suçlu Soner’di ve bir noktada bunu hakketti. Aylin’i Murat’la evlendirebilmek için kıza 
yaklaşıyor olmasına rağmen onunla gönül bağı kurup, kızı o dönemki zayıf noktası olan 
fakirlik ve çulsuzluk konsepti üzerinden vurarak ikisini evlendirdi.” Şeklindeki yorumu 2 bine 
yakın beğeni almıştır. 

Mor***** Ad**** adlı kullanıcının “Türk dizi tarihinin en cool intihar sahneleri: 1.Bihter 
Ziyagil, 2.Murat Talaşoğlu” yorumu bine yakın yorum almıştır.  

The Re***** adlı kullanıcının “öyle bir hediye vereceğim ki sana... Yaşadığın sürece 
unutamayacaksın." Şeklindeki yorumu bin 500’ün üzerinde beğeni almıştır. 

İzleyici yorumlarına bakıldığında özellikle yukarıda bulunan ikinci yorumda seçilmiş olan 
“coll” sözcüğü neredeyse intihar vakasına güzelleme yapan bir anlama yol açmaktadır. 
Dizinin sosyal medyadaki intihar sahnelerine getirilen yorumlarda intiharın yıkıcı etkisinden 
çok intihar sahnesinin ne kadar çarpıcı aktarıldığına odaklanılmaktadır. Bu durum, intiharı 
gerçekliğinden kopararak seyirlik bir gösteriye dönüştürmektedir. Takipçilerin bu türden 
sahne ve yorumlara aşırı ilgi göstermiş olmaları da oluşturulan suni gösterinin ilgi topladığını 
ortaya koymaktadır.  

56. Bölüm, Zaman: 00:44:23-00:48:47 
Mete: “Nihal.”  

Nihal’in evleneceği adamın korumaları: “Git işine len, başımıza bela olma len” (Mete’ye 
yumruk atarlar) 

Nihal: “Durun. Onunla konuşmam için bir dakika bana izin ver” (evleneceği adama söyler). 
“Sadece bir dakika. Onu bir daha beni görmemesine ikna edebilirim.”  

Hakkı (Nihal’in evleneceği kişi): “Sadece bir dakika. O kadar.”  
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Mete: “Neler oluyor Nihal. Neden giydin yine bunları” (Nihal’in üstündeki gelinlik için 
söyler). 

Nihal: “Böyle olması lazım. Başka türlü olmasına imkân yok. Ne olur anla beni. Hayal 
kurmanın anlamı yok.”  

Mete: “Samimi olarak mı söylüyorsun bunları?” 

Nihal: “Evet, samimi olarak söylüyorum. Sana karşı bir şeyler hissettim ama o kadar. Ben 
Hakkı ile evleneceğim. Lütfen. Beni bir daha görmeye, aramaya çalışma. Ne olur peşimi 
bırak.” 

Nihal’in annesi: “Sanki benim kızım dul, sanki benim kızım yetim, böyle mi gelin olacaktı? 
Ah kızım ah.”  

Nihal’in babası: “Kapa çeneni kadın.”  

Nikah memuru: “Allah mesut etsin.” 

Hakkı: “Teşekkürler, teşekkür ederiz.” 

Hakkı: “Bin hadi” (Hakkı arabanın kapısını açar nikah salonundan çıkarken). 

Nihal yoldan gecen arabanın önüne atar kendini ve intihar eder.  

Mete: “Nihal, Nihal aç gözlerini. Nihal” (Aslında Mete’yi seven Nihal, kendinden büyük 
sevmediği bir adam ile zorla evlenmek zorunda kalmıştır). 

Yukarıdaki sahnede sevdiği insana kavuşamayan Nihal’in bu duruma çözüm olarak intiharı 
seçtiği anlaşılmaktadır. Bu türden içinde sevgi olmayan ve zorunluluk yüzünden gerçekleşen 
evliliklerin toplumsal yaşamdaki varlığı düşünüldüğünde bu sahnenin olumsuz örnek 
oluşturma potansiyelinden söz edilebilir. Nihal isimli karakterin bir yandan bazı gerekçeler 
yüzünden sevmediği bir erkekle evlendirilirken tam da o sırada sevdiği insanla girmiş olduğu 
bu diyalog ölüme çok romantik bir hava katmıştır. İçinde bu türden acıya sahip diğer bireyler 
için bu romantik kareler intihara tetikleyici işlev görebilir.  

 
Şekil 3. Nihal karakteri intihar sahnesi 

71. Bölüm, Zaman: 00:52:05-1:00:49          
Kardeşinin intiharından Soner kendisini sorumlu tutar. Evden hızla çıkar.  

Süleyman (Soner’in yardımcısı) evde Soner’in vasiyetini bulur.   

Süleyman: “Nazlı” (evde çalışan hizmetçi), “evde temizlik yaparken burada silahı alıp başka 
bir yere koymuş olabilir misin?” 

Nazlı: “Hayır.” 

Süleyman: “O zaman hiçbir şüphem kalmadı.”  
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Soner diğer evine gider. Eve girdiğinde kardeşinin intiharı tekrar aklına gelir (o intihar 
sahnesi tekrar gösterilir, Soner’in kardeşinin ölmeden önce söylediği: Sana bir düğün hediyesi 
vermek istiyorum abi ama öyle bir düğün hediyesi vereceğim ki sana, yaşadığın süre boyunca 
unutamayacaksın. Allahaısmarladık abi).   

Soner, silahı başına dayar.  

Süleyman: (kapıdan içeri girer) “Oldu mu ya. Hiç oldu mu şimdi. Hiç olmazsa varislerini 
çağırsaydınız şahit olarak” (Aylin’den bahsediyor). “Ben tesadüfen edindiğim ip uçlarını takip 
ederek buraya kadar geldim. Peki Aylin Hanım ne yapacak? Nasıl bulacak sizi? Bence telefon 
edin. Aylin hanımı çağırın.  O gelinceye kadar da bekleyin çünkü esas itibariyle vermeye 
çalıştığınız hediyenin hakiki sahibi Aylin Hanım olmalı. Öyle değil mi? Murat Bey sizi 
telefonla aramıştı. Çağırmıştı, hiç değilse Murat Bey kadar cesur olun Soner Bey. Hazırlatmış 
olduğunuz vasiyet. Doğrusu çok bonkörsünüz. Gerçi hep öyleydiniz beni hiç şaşırtmadı. Ama 
şu uzun yolculuğa böyle habersiz çıkmanız işte bu olmadı.”  

Soner: “Süleyman, buraya gelmemeliydin.” 

Süleyman: “Öyle mi? Neden?”  

Soner: “Çünkü bu seni ilgilendirmiyor.”  

Kardeşi Murat’ın ölümünden etkilenen ve kendisini sorumlu tutan Soner, çare olarak da 
kardeşinin bulduğu yolu seçmektedir. Böylece intihar her iki erkeğin darboğazdan çıkış 
formülü olarak senaryo içinde yer bulmuştur. Adeta kardeşinin uğradığı acı sonu kendine de 
reva gören Soner, bu yolla hem kendini aklamayı hem de yaşadığı büyük ruhsal yıkıma son 
vermeyi amaçlamaktadır. Bu şekilde zincirleme intihar sahnelerine dizi içinde yer verilmesi 
ise intiharı sıradanlaştırmakta ve sorunların çözümü için bir seçenek olarak göstermektedir.  

 
Şekil 4. Soner karakteri intihar sahnesi 

71. Bölüm, Zaman: 1:02:12- 1:03:38 
Soner: “Süleyman lütfen yalnız bırak beni. Ne olur.”  

Süleyman: “Kararlı mısınız?” 

Soner tekrar silahı anlına götürür.  

Süleyman: “Kararlısınız. Bir de ısrar ediyorsunuz. O halde size refakat edeyim. Bana öyle 
bakmayın size söylemiştim. Bensiz gidebileceğiniz kadar uzak bir yer yok. Bu duruma bir ad 
takmam gerekseydi tersine düello derdim. Kim önce vuracak kendisini? Yalnız bu düelloda 
galibi kim belirleyecek işte orası karışık. Neyse onu da başkaları düşünsün. Bu dünyada her 
şeyin çaresini biz bulacak değiliz ya.” 

Soner: “Süleyman saçmalıyorsun.”  

Süleyman: “Saçmalıyorsunuz Soner Bey.”  

Soner: “Süleyman beni sinirlendirme.” 
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Süleyman: “Şu an da dış görünüşüme bakıp aldanmayın Soner Bey. Benim de pek sakın 
olduğum söylenemez. “ 

Soner: “Süleyman.” 

Süleyman: “Efendim.”  

Yukarıda yer alan diyaloglardan, intihara yeltenen Soner’le birlikte yardımcısı Süleyman’ın 
da karşı bir hamle olarak intihar tehdidinde bulunduğu görülmektedir. Böylece, aynı bölüm 
içinde 3 farklı kişinin sorunların çözümü için intiharı bir yol olarak gördüğü anlaşılmaktadır. 
Yukarıda yer alan sahnede olduğu gibi intihara dayalı görsel ve diyaloglara yoğun şekilde yer 
verilmesi sıradanlaşma ve intiharı bir çözüm olarak görme olgusunu desteklemektedir.  

 
Şekil 5. Süleyman karakteri intihar sahnesi 

Youtube sitesinde bu video (Süleyman'dan Soner'e: "Murat Gibi Cesur Ol!, 2022 ) yüz 80 
binin üzerinde izlenmiş olup, en fazla beğeni alan yorumlarından biri “Mete’nin evi 
yakmasından sonra ki en iyi sahne” ifadesidir. 

Videonun izleme sayısı oldukça yüksektir. Böylece olumsuz etkisinin sosyal medya ortamı 
üzerinden de devam ettirildiği düşünülebilir.  

79. Bölüm, Zaman: 2:00:24-2:02:05 
Ali Kaptan, intihar etmeden önce eski eşi Cemile’ye mektup yazar.  

Ali Kaptan: “Cemile sana kendimi bağışlatamam biliyorum ne kadar yalvarsam da artık 
bağışlatamam biliyorum ama hiç değilse bana ilk gün güldüğündeki gibi hatırla Cemile, elimi 
ilk defa tuttuğun ilk defa seni seviyorum dediğin seni ilk defa öptüğüm gibi hatırla beni. 
Hakikaten ben olduğumu, o anlar anları hatırla Cemile. Bunu geç anladım karada hiç 
bulamadım, nefes alamadım sudan çıkmış balık gibi çırpındım durdum şimdi kendimi bulmak 
için denize dönüyorum en büyük seferime çıkıyorum. Cemile bunun geri dönüşü de yok 
mavilere sarılıp huzuru bulacağım sen, çocuklarım kalbimde hep kalbimde olacaksınız hep. 
Size orada kavuşacağım. Cemile, mektubun yanında bıraktığım kutuda alyanslarımız var 
Cemile kuyumcu terazisinde çınlamaları can veren anıların şıkşıkları gibi kazındı kulaklarıma 
hiç unutmadım beni suçlayan vicdanımı susturabilmek için alyanslarımız kuyumcudan geri 
almıştım. Onları sen al, sende kalmalarını istiyorum. Hoşça kal Cemile, Cemilem seni 
seviyorum.” 

Ali Kaptan intihar ederken eşine ve çocuklarına daha önce yaptıklarından dolayı pişmanlık 
duyar. Ali Kaptan’ın bu pişmanlığı içinden çıkılmaz bir duruma gelir. Çocuklarından ve 
eşinden uzaklaşması onun problemlerini iyice arttırmıştır. Evlendiği kadın onu çocuklarından 
uzaklaştırır.  Durkheim (2013, 26) bu intihar durumu şöyle açıklar  

“Üzüntü o dereceye varmıştır ki, artık hasta çevresindeki kişi ve nesnelerle arasındaki 
ilişkileri sağlıklı biçimde değerlendiremez durumdadır. Hazzın onun için bir çekiciliği 
kalmamıştır. Her şeyi kara görür. Yaşam ona sıkıcı ve acılı gelir. Bütün bunlar sürekli 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES-III

September 23-25, 2022 941 Ankara Turkey



 
 

olduğu gibi, intihar düşüncesi de sürekli ve çok sabittir. Bu düşüncelerin dayandığı 
gerekçeler her zaman gözle görülürcesine aynı kalır. Sağlıklı ana babadan olan bir genç 
kız, çocukluğunu kent dışında geçirdikten sonra, on dört yaşındayken eğitimini 
tamamlamak üzere o çevreden uzaklaşmak zorunda kalır. O andan başlayarak 
anlatılamaz bir iç sıkıntısı duymaya başlar. Yalnızlıktan hoşlandığı pek belli olmaktadır. 
Bu durumu, çok geçmeden hiçbir şeyin dağıtamadığı bir ölüm isteğine dönüşür. “Saatler 
boyu zor soluk alarak, kötü bir olayın meydana gelmesinden korkan bir kişi gibi, 
hareketsiz ve gözleri yere dikili kalıyor. Kendini ırmağa atmaya kararlı, kimse onu 
kurtarmaya gelemesin diye gözlerden en uzak yeri arıyor.” Yine de tasarladığı edimin 
bir cinayet olduğunu anlayarak bir süre için vazgeçer. Fakat bir yıl sonra, intihar eğilimi 
daha güçlü olarak geri gelir” 

Bu bölümdeki intihar sahnesinin son derece romantik bir atmosfer içinde sunulduğu 
anlaşılmaktadır. Özellikle mektupta yer alan ifadelerin Ali Kaptan karakterinin filmde 
gerçekleştirdiği tüm olumsuz eylemleri unutturan bir söz dizilimiyle oluşturulduğu 
görülmektedir. Her ne kadar gerçekleştirdiği fiiller için hatalı olduğunu belirtse de sahnedeki 
betimleme duygusal bir alımlamaya yol açmaktadır. İzleyici, Ali Kaptan karakterinin o güne 
kadar ki olumsuz davranışlarından çok son anda yaşadığı duygulara ve vermiş olduğu intihar 
kararına odaklanmaktadır. Bu fiili bir kayıkla denize açılarak gerçekleştirmesi ise intihara 
gösteri havası katmıştır. İntihar içindeki gerçeklik ve olumsuzluk unutulmuş sahnenin 
çekiciliği ön plana çıkmıştır (Ali Kaptan'ın Son Seferi, 2022). 

 
Şekil 6. Ali Kaptan karakteri intihar sahnesi 

Poy****** kar**** adlı kullanıcının “Ah be ali kaptan ilk sezon sinirlendirdin, ikinci sezon 
ağlattın, üçüncü sezon da özlettin..:(“ şeklinde ifadesi 2 binin üzerinde beğeni almıştır.  

Su***** A** R*** E***** adlı kullanıcının “Denizden gelip sonsuza dek denize 
gitmek...Muazzam bir sahne” ifadeleri 700’ün üzerinde beğeni toplamıştır. 

Yukarıdaki yorumlarda olduğu gibi izleyicilerin intihardan çok dizinin atmosferi ve olayın 
romantik bir şekilde aktarılmasıyla ilgilendikleri gözlenmektedir.  

Sonuç  
Dizi üzerinde analiz edilen intihar sahnelerinde içsel problemler, sevilmeme hissi, sevdiğine 
kavuşamama, olumsuz bir durumdan kendini sorumlu tutma, hatalardan duyulan büyük 
pişmanlık gibi nedenlerin bu olumsuz duruma yol açabildiği anlaşılmaktadır.  

Kendisinden kaynaklı nedenler veya dış etkenler sebebiyle intihara yeltenen dizi 
kahramanlarının içlerinde yaşadıkları sorundan kurtuluş aracı olarak intiharı gördükleri 
anlaşılmaktadır. Bu durum dizi izleyicileri arasında bulunan intihara meyilli kişiler için de 
örnek vaka etkisi oluşturabilmekte, dizideki kahramanların intiharı arzulu bir şekilde 
istemeleri bu kötü sonuç hakkında gerçekçi olmayan bir iyimserlik etkisi oluşmasını 
tetikleyebilmektedir. Kötü olaylar sonunda rahatlamak için böyle bir yola başvurulabileceği 
düşüncesi sahneler üzerinden adeta izleyiciye aktarılmaktadır. O denli ki, intihara yeltenen 
bireylerin ailesi dahi onlar üzerinde engelleyici bir etki oluşturamamaktadır.  
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Dizi içindeki bazı sahnelerde özellikle silahla intiharın adeta erkekliğin ve cesaretin göstergesi 
olarak sunulması bu duruma sempati duyulmasına yol açabilecektir. Özellikle genç erkekler 
için cesaret gösterisi ve kendilerini kabullendirme anlamında etkili olabilmektedir. Bu türden 
sahnelere öykünen izleyicilerin de adeta güç ve cesaret gösterisi yaparcasına benzer bir 
davranış biçimine yönelebileceği hesaba katılmalıdır.  

İntihar sahnelerinin sürece uzun, etkileyici diyaloglar ve görseller yoluyla aktarılması 
sıradanlaşma sonucunu da doğurabilecektir. Gösterim sayısı ve süresi uzadıkça izleyicilerin 
bunlara alışması da kolaylaşacaktır. Sıradan, her zaman olan şeylerin normal olduğu 
düşüncesi bazı insanların zihninde yer edebilecektir. Dizinin baş karakterlerinden olan Ali 
Kaptan’ın intihar sahnesi hem süre olarak uzun hem de diyalog bakımından etkileyici bir 
tarzda yansıtılmıştır. Diğer yandan Ali Kaptan’ın intiharı için seçilen mekânda romantik 
anlatım tarzını destekleyecek şekilde deniz, sal gibi unsurlara yer verildiği görülmektedir. 
Tabiat ve sal gibi unsurlar izleyicinin intiharın verdiği olumsuzlukları yadsıyarak romantik 
objelere odaklanmasına yol açmaktadır. Böylelikle intihar gerçeklikten koparılıp adeta şiirsel 
bir hava içinde yansıtılmaktadır.  

Dizide verilen intihar sahnelerinin sosyal medya platformu olan YouTube üzerinden de 
paylaşıldığı ve ilgiyle karşılaştığı anlaşılmaktadır. Bazı sahnelerin izlenme sayılarının 
milyonlara ulaşması bu durumun göstergesidir. YouTube üzerinde kullanıcıların etkileşim 
halinde olmaları da intihar sahnelerinin uzun süre dolaşımda ve zihinlerde kalması sonucunu 
doğurmaktadır. Yorumlar üzerinden bazı intihar sahnelerinden adeta övgü dolu ifadelerle söz 
edilmesi özünde kötü olan bir olgu hakkında yanlış bilinç oluşumuna yol açabilecektir. 

“Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisinde yer bulan intihar sahneleri ve bu sahnelerin sosyal 
medya üzerindeki etkileşimleri intiharı zaman zaman gösteriye dönüştürebilmekte ve adeta 
özenti oluşturacak bir yapıda sunulmaktadır. Toplumsal yaşam içinde çeşitli sorunlarla 
boğuşan insanlar için intiharın bir çıkış yolu gibi gösterilmemesi bakımından bu sahnelerdeki 
diyalog ve betimlemede dikkatli davranılmasında yarar bulunmaktadır. Olumsuz bir durumun 
toplum içinde kısıtlı bir kitle önünde gerçekleşmesi ile medya önünde geniş bir kitleye 
gösterilmesinin etkileri aynı olmayacaktır. Bu sebeple hem dizi senaryosunda hem de 
çekimlerinde toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmek yarar sağlayacaktır. 
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Abstract 

Human trafficking is the trade in humans for the purpose of commercial sex work, forced labour, 
organ harvesting and extraction of tissues. It is a form of modern day slavery. It was allowed in 
Paul’s time in the case of Onesimus and Philemon (Philemon 1). Human trafficking which is 
modern slavery has become a very lucrative business in Nigeria. Cases of abduction, kidnapping 
and trafficking in persons make headlines in newspapers on weekly basis. It has been difficult to 
bring this menace to a halt because of the national and international connections between the 
human traffickers. Degenerating economic situation in the country have worsened the living 
conditions of people and thereby leading youths into this inhuman and satanic business. Victims 
are exploited and many lives have been lost while perpetrators make massive gains. This paper 
discovered that unlike in biblical times when slavery was allowed, slave trading has been 
abolished in Nigeria and human trafficking is a crime. Therefore anyone caught in the act of 
slave trade or human trafficking is committing a grievous offense liable to capital punishment. 
Human trafficking is violation of a person’s right. Paul in his letter to Philemon pleaded with 
Philemon to accept his runaway servant (Onesimus) not as a slave anymore but as a brother who 
is profitable to him. No good person will treat his brother wickedly. This paper therefore 
recommends that human traffickers should desist from this crime against humanity. Severe 
punishments should be meted on anyone caught in the act of human trafficking.  

Key words: Human trafficking, slavery, Onesimus, Philemon, kidnapping 
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Introduction 

In Nigeria, thousands of people have lost their lives through different forms of human 
trafficking. Some have been kidnapped and had their organs harvested, some killed for ritual 
purposes, others have lost their lives through forced labour, prostitution and severe torture. 
Youths nowadays want to make quick money without labour. News of ritual killings makes 
headlines on weekly basis in Newspapers and social media in Nigeria. 

The Bible frowns at desecration of lives. However, the punishment for murder is death. In Paul’s 
letter to Philemon, he advised Philemon to welcome Onesimus, his runaway slave as a brother. 
No sane person will treat his brother wickedly. This is an important food for thought and lesson 
every human should learn. Females are mostly victims of human trafficking. They are forced into 
prostitution while the men are forced to work under outrageous conditions. Human trafficking in 
the contemporary society can be likened to slavery in Paul’s time. It is slavery in disguise. There 
is no social stratification in terms of human trafficking. Anyone can fall a victim, whether poor 
or rich. 

This paper studies the concept of slavery in Paul’s letter to Philemon and the implications to 
human trafficking in Nigeria. A descriptive approach is employed because of the nature of the 
topic to examine and accurately describe the menace and its implications socially and 
economically. 

The Concept of Human Trafficking 

Human trafficking is the trade in humans, most commonly for the purpose of sexual slavery, 
forced labour or for extraction of organs or tissue including surrogacy and ova removal.1  Human 
trafficking is regarded as the modern slavery by some scholars. Human trafficking just like in 
time past (transatlantic slave trade) is still prevalent in our society. The major market of human 
trafficking is Africa,. People kidnap, harvest organs and export to Europe, America and other 
parts of the world. Onyezuigbo2  posits that human trafficking is the possession or trading of 
humans for the purpose of prostitution through force or threat. It is however a successful and 
money making venture.  Like slave trade, child trafficking is business that has internal and 
external dimensions. In internal form of child trafficking, children are procured to work as 
domestic servants. These domestic servants are commonly called house helps in Nigeria, mostly 
children from poor families and uneducated parents. These parents give them up for servitude 
with the hope of making extra money which is not generally commensurate to the job done by 
the children. Their masters set the terms and conditions of their work as it suits them or 
according to their level of generosity as slavers. Some parents give children up for domestic 
servitude on condition that they will be well fed, clothed and trained in school. Although their 
master or mistress being desperate  to get a domestic servant agree to take care of them, feed 

                                                            
1 Haken Jeremy, “Transnational Crime in the Developing World” Global Financial Integrity. Retrieved, January 2018. 
2 Euckay Onyeizugbo, :Child’s Trafficking” Afro Asian Journal of Social Sciences, Vol. 2, No 23, (Quarter 111, 2011). 
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them well, clothe and train them, yet rarely abide by agreement. Trafficking in persons has been 
existing since generations. It affects almost the entire world as one keeps seeing cases emerging 
on a regular basis. Mondira Dutta3 says that “whenever there is chaos in the society arising as a 
result of natural disaster, ethnic cleansing, political instability or any such abnormal situation, 
people in most vulnerable situation are the worst sufferers.” Natural disasters in particular does 
not restrict itself to administrative boundaries or to a particular race or community. The impact is 
felt by everyone. 

The Concept of Slavery 

 Slavery has taken different forms and practiced from the earliest times. It was not uncommon in 
Biblical times. Paul and the apostles condoned it in their time. A slave is a human being bought 
and owned as a property by another and is even under the absolute control of the owner. Slavery 
is defined as an institution whereby human beings are deprived of their freedom and personal 
rights. In Nigeria, slavery was mostly practiced among the Igbo tribe. It is called “ohu” or “osu”. 

The distinctive aim of slavery is forced labour. A master has the right to subject his slave to any 
form of slavery. Wayne Jackson opines that;  

Slavery is an institution whereby human beings are divested of their freedom and 
personal rights; that is wholly subject to the will of another. Slavery has been practiced in 
varying degrees since the earliest of all ages. In Genesis 10:8ff, there is the record of 
Nimrod who was ‘a mighty hunter.’ The context suggests that he was a hunter of man; an 
ancient tyrant who enslaved others.4 

Slavery was not condemned in Paul’s time because they were not really maltreated as chattels 
like the case of the Trans-Atlantic Slave Trade. The concept of slavery in the Ancient Near East 
is quite different from the form of slavery in existence today. The term was broader then since a 
slave could redeem himself out of slavery and even gain status as a Roman citizen. A king’s 
servant could also be referred to as a slave. Abraham, the father of faith in the Old Testament 
owned slaves.  

Slavery in the Old Testament  

According to W.S. Bruce5 , a slave could be named a heir which as a rule occurred via adoption 
(Gen. 15:2-3) and indeed not only in the case of childlessness, but rather also in the place of the 
biological heir (Prov. 17:2).  Abraham had a servant named Elieza (Gen. 15:2) who was the chief 
servant in his household and was in charge of all he possessed (Gen. 24:2).  

                                                            
3 Mondiraa Dutta, Disaster and Human Trafficking,(Springer, 2021), ix 
4 Wayne Jackson, What About the Bible and Slavery? Retrieved from; 
https://www.christiancourier.com/aricles/800-what-about-the-Bible-and-slavery, 2009. 
5 W.S. Bruce, The Ethics of the Old Testament, (Edinburgh: T and T  Clark, 1895), 187-188. 
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To show that slavery was a common part of the Jewish social structure, M.J. Raphael a rabbi 
reveals: 

Even on that most solemn and most holy occasion, slave holding is not only recognized 
and sanctioned as an integral part of the social structure, where it is commanded that the 
Sabbath of the Lord is to bring rest to the master, “thy male slave and thy female slave 
(Exodus 20:10; Deut. 5:14). But the property in slaves is placed under the name, 
protection as any other species of lawful property, when it is said, “thou shall not covet 
thy neighbor’s house, or his field, or his male slave or his female slave or his ox or his 
ass, or anything that belonged to thy neighbor (Exod 20:17).6  

There exists a distinction between Jewish slaves and Gentile slaves based on Lev. 25:39-55. A 
Jewish slave was to be treated by his Jewish master as “a hired worker or a temporary resident.” 
A Jew might become a slave in restitution for stealing (Exodus 22:3). As Jewish slave is not to 
be maltreated but treated with respect as a fellow Israelite, one who was delivered from the 
Egyptian slavery. 

In Exodus 21:2, a slave can gain freedom in the seventh year and given the resources to begin a 
new life (Deut. 15:1-18). He could remain a slave if he so desires. There is a death penalty on 
anyone who kidnapped a person and force him into slavery (Exodus 21:16). Slaves who ran 
away from their masters were to be welcomed and not returned (Deut 23:15). Wealthy people in 
the Old Testament acquired slaves. Abraham acquired slaves in Gen. 12:16. Some of the slaves 
were born in his house (Gen. 14:14). God instructs the children of Israel not to engage in any 
form of work on the Sabbath day including their maids and men-servant. In Exodus 20:17, God 
warns “Do not lust after your neigbour’s wife, his man-servant, his maid-servant, nor his oxen, 
his ass, or anything which is your neighbour.” 

Slavery in the New Testament 

The New Testament did not condemn slavery; rather slaves were advised to be obedient to their 
masters (Eph. 6). Jesus did not speak against slavery. Morton Smith states:  

There is no single condemnation of slavery by Jesus in the entire gospels. Yet it is 
inconceivable that Jesus was unaware of slavery and the moral issue since Jesus 
lived in a world where slavery was common. There seem to have revolts in 
Palestine and Jordan in Jesus youth. There were immeasurable slaves of the 
Emperor and the Roman state; the Jerusalem temple of the owned slaves (one of 
them lost an ear in Jesus arrests; all of the rich and many of the middle classes 

                                                            
6 M. J. Raphael, The Bible’s View of Slavery, (Lathrup: Jewish-American History Documentation Foundation, 2009), 
5. 
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owned slaves. Yet Jesus never attacked the practice. He took the state of affairs 
for granted.7 

It is crystal clear that both Jesus and Paul did not condemn slavery. There ought to be cordial 
respect and mutual understanding between slaves and slave masters. According to the New Bible 
Dictionary8 the main source of slavery were; birth, unwanted children who were available for 
anyone who wants to rear them, the sale of one’s own children into slavery, voluntary slavery as 
a solution to problems such as debt, penal slavery, kidnapping and piracy, the traffic across the 
Roman frontiers. Jesus used the term slavery in his parables (Matt. 21:34, 22:3). Jesus repeatedly 
spoke of the relationship of the disciples to himself as that of servants to their Lord (Matt. 10:24; 
John 13:16). Jesus himself took up the role of a servant in John 13:4-17 by washing the feet of 
his servants, commending them to wash one another’s feet. 

In the household Churches, the membership included both masters and servants. In the new 
community of faith, human divisions and stratifications became useless (1Cor. 7:22, Gal. 3:28). 
Slaves are enjoined to please God by their service (Eph. 6:5-8). Masters on the other hand are to 
treat their slaves with restraint and equity because they also have a master in heaven they are 
accountable to. 

In the ancient world, N.T. Wright and Michael F. Bird9 are of the opinion that anyone could 
become a slave; all you had to do was to lose in a battle, or suffer a major business failure. They 
opine that slavery had nothing to do with ethnic background or skin colour. People could move 
up and down the social scale, depending on political stability, famine, disease, population, size 
and taxation. Wright and Bird10  reveal that in Jesus’ world, there were constant downward 
pressures, forcing people towards debt and destitution and in some cases even towards banditry 
or slavery as desperate strategies for survival.   

Slavery in Philemon 

Philemon was a wealthy Greek Christian whose house was used as a worship centre. He was 
married to Apphia and both gave birth to Archippus. This wealthy family possessed a slave 
named Onesimus. Onesimus had run away from his master to Rome where he met Paul. He got 
converted and became resourceful to the Apostle Paul. He might have told Paul his story. Paul 
resolved not to keep him to himself but to send him back to his master to ensure he was received 
in love and goodwill. This informed the writing of Paul’s letter to Philemon.  

Philemon reveals Paul’s attitude to the institution of slavery. Onesimus, a runaway slave who 
came in contact with Paul while he was in prison was not encouraged to abscond from his master 

                                                            
7 Morton Smith, What the Bible Says, (Columbia University, 1989), 143. 
8 New Bible Dictionary, (Downers Grove, Illinois: Inter-Varsity Press, 1996), 113.  
9 N.T. Wright and Michael F. Bird, The New Testament in its World, (North America: Zondervan Academic, 2019), 
111 
10 N.T. Wright and Michael F. Bird, 112 
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nor be rebellious but was encouraged by Paul to go back to his master. ‘Paul’s appeal echoes the 
gospel in urging Philemon to welcome his slave and give him a new status (verses 16-17) and in 
offering to pay his debt in his stead.’11  

Paul claims that Onesimus who used to be unprofitable to his master has now become useful 
through his conversion. Not only useful to his master but even to himself, Paul. What calls for an 
answer is the purpose of sending Onesimus back to Philemon. Paul also promised to pay back if 
peradventure  he owed Onesimus. Philemon was referred to as a brother in the Lord and a co-
labourer in the Lord’s vineyard. Paul wanted Philemon to also accept Onesimus as a Christian 
brother the same way in which he would have welcomed Paul. 

Paul’s intention of sending Onesimus back was for reconciliation. In this view, Paul describes 
Onesimus’ usefulness to Philemon in two folds. In serving Paul and meeting his needs in the 
prison in place of Philemon (Philemon 12-13) and secondly to stimulate his spiritual growth as 
iron sharpens iron. Paul did not want Philemon to see Onesimus as just a slave but as a spiritual 
brother and partner in God’s work.   

Philemon was a wealthy Christian whose house was used as a worship centre. He was married to 
Aphia and both gave birth to Archippus. This wealthy family possessed a slave named 
Onesimus. Onesimus had run away to Rome where he met Paul. He got converted and became 
resourceful to the Apostle Paul. He might have told Paul his story. Paul resolved not to keep him 
to himself but to send him back to his master and ensure he was received in love and goodwill. 
This informed the writing of Paul’s letter to Philemon. 

Onesimus returned with the letter addressed to his master. At his return, Paul did not want 
Philemon to take drastic measures, but instead treat Onesimus as a person. Because the Roman 
law allowed the owner of a runaway slave to go as far as executing them. Most slaves were 
employed as domestic servants in homes and had easier lives than slaves working in the farms, 
or mines or on ships. Slavery could be very cruel in the Roman Empire, and revolt severely 
punished. Professional slave catchers were hired to hunt down runaways, with advertisements 
containing praise descriptions of fugitives being publicly posted and offering rewards12.  

Human Trafficking in Nigeria 

Hardship and economic instability in Nigeria paved way for human trafficking. In a bid to 
struggle for survival, some women embarked on trafficking for sex. Nigerian girls were exported 
to Italy and other African and European counties in the 1980s in a bid for survival. Children who 
are mostly disabled and or from very poor homes are trafficked into organized begging. The only 
reward for these children are daily meals while their masters make money from them. They are 
called “almajiris” in the Northern part of Nigeria. These children are denied access to education.  
                                                            
11 Philip Johnston, IVP Introduction to the Bible,  (Nottingham, England: Intervarsity Press 2006), 18 
12 Andrea Lawrence, What is Slavery and How do We Stop It? Understanding the Book of Philemon, 
https://discover.hubpages.com/religion-philosophy/Understanding-the-Book-of-Philemon on 25/09/22 (2017). 
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W omen and youths including children are most vulnerable to human trafficking. Human 
trafficking is done locally and internationally. The victims can be moved from one location to 
another. Shashi Punam13 cites Article 3, paragraph (a) of the Protocol to prevent, suppress and 
punish trafficking in persons as he defines trafficking in persons as the recruitment, 
transportation, transfer, habouring or receipt of persons by means of the threat or use force or  
coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power, or of position or of 
vulnerability, or of receiving of payments or of benefits to achieve the consent of a person 
having control over another person for the purpose of exploitation. Punam14 says that in 2015, 
5544 case of human trafficking were reported as stated in a study by the National Human 
Trafficking Resource Centre. 

In states such as Anambra, Enugu, Imo, Abia, Ondo, and Lagos, there are hideouts in the form of 
hospitals and orphanages where pregnant girls are kept pending delivery. Upon delivery, the 
babies are sold. This is called “baby factory”. The police and army have been able to arrest some 
miscreants running this illicit business in Nigeria in time past. The Federal Government of 
Nigeria has not relented in its efforts to nab and prosecute human traffickers. 

Dutta posits that human trafficking is a harsh crime against humanity. This is because victims are 
lured or abducted from their comfort zones. Human trafficking is a humanitarian concern for 
governance, international institutional collaboration and law. Trafficking in persons affects 
almost the entire races.15 The Bible disapproves of the abuse of human sexuality by stating in 
Lev. 19:29 that we should not disgrace our daughters by making them prostitutes. 

Effects of Human Trafficking  

1. It leads to illicit adoption. 
2. It engenders forced marriages. 
3. It leads to sex trafficking and prostitution. 
4. It leads to diseases and untimely death. 
5. It leads to forced labour. 
6. It leads to violence. 
7. It leads to sex slavery of minors. 
8. It leads to child soldiers. 

Significance of Paul’s Letter to the Contemporary Society 

This letter penned to Philemon is of great importance to the present Christians. Paul served as an 
ambassador of peace who forestalled the cordial relationship between Philemon and his run away 

                                                            
13 Shashi Punam, Human Trafficking: Causes and Implications, Retrieved from: 
(https://www.researchgate.net/publication/338457522. January 2018), 11. 
14Shashi Punam, Human Trafficking: Causes and Implications, Retrieved from: 
(https://www.researchgate.net/publication/338457522. January 2018), 7. 
15 Mondira Dutta, Disaster and Human Trafficking,(Springer, 2020), 26. 
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servant. Christians should serve as agents of peace and reconciliation and not to fuel crisis. Sin 
pushes people away from the Lord but like Paul found Onesimus, Jesus finds the sinners and 
works in them to make them conform to his likeness. Christ makes intercession for sinners. Paul 
mediated between Philemon and Onesimus to bring forgiveness. He maintained the prevailing 
system of the Graeco-Roman world which does not mean abolition of slavery but encouraging 
brotherly love and forgiveness. Some scholars posit that Paul’s primary aim of writing to 
Philemon is to have him release Onesimus to him who was useful to him for the purpose of the 
gospel. In Paul’s letter to Philemon, he did not out rightly condemn slavery but fostered a 
peaceful co-existence. Though in Col. 4:1, he warned slave masters that they too have a master 
in heaven who would judge them. 

Throughout history, slavery has been practiced and accepted by many cultures and religions in 
different countries. In the Igbo culture, some people are still regarded as “osu” or “ohu”, that is, 
slaves. In time past, some communities have tried to abolish the practice but have not succeeded. 
The modernized slavery in our society is known as human trafficking. The government has been 
making efforts to rescue people from human traffickers.  The form of slavery in the biblical time 
is not exactly the same with the practice of human trafficking. In our society, the word, servant is 
lighter than slavery. A servant has some rights than a slave and can decide to leave at anytime 
when he or she is fed up serving. Paul puts it to masters that they have a responsibility towards 
their servants. Servants are also responsible moral beings who are to fear God. This letter 
reminds Christians that God’s revelation to humanity is personal.  

Conclusion 

Pauline thought on slavery as depicted in his letter to Philemon is such a remarkable one 
theologically. It shows the values of Christian and godly relationship that is expected to exist 
between a master and a slave, an employer and employee. In this letter of Paul, one can see that 
slavery is like servanthood. A servant is to respect and obey his master. On the other hand, the 
master is to treat his slave with love and compassion. The slave in Philemon was asked to go 
back to his master and the master was to receive him back as a brother. This shows that we all 
stand equal before God for God is God who created us, we are brothers and sisters. This epistle 
also teaches forgiveness. 

Paul did not criticize slavery explicitly because it was allowed in his days but he warns slave 
masters to take care of them in Col. 4:1 because they have a master in heaven who will judge 
them. Onah16 posits that “the Bible condemns slavery in the form of marginalization and 
exploitation of the poor”. In the Old Testament, Amos was emphatic in his condemnation of 
exploitation of the poor and needy in his days. He prophesied doom for those involved in this 
wicked act (Amos 8:48).  

                                                            
16 N. G. Onah, “Human Trafficking in Nigeria: A Christian Response” Nsukka Journal of Religions and Cultural 
Studies, Vol. 3. No1, 2010:152. 
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Slavery was part of the culture of the Jews. The Bible does not contain any direct call to abolish 
slavery. Both slave and free are called upon to receive the gospel of Jesus Christ. Paul gives a 
soothing injunction in Gal. 4:7 “Therefore, you are no longer a slave but a son, and if a son, then 
an heir of God through Christ.” Those living in sin are regarded as slaves to sin. This means that 
sin has control over such life. 

Slave trading has been abolished in our time. Therefore, anyone who is indulging in the act of 
slavery is committing grievous offense against the law. Christians are not to treat people unjustly 
no matter the position one occupies. The Bible did not condemn slavery but condemns the abuse 
of slaves. Christianity is the way of peace and love. We are to love one another and treat others 
the way we will want them to treat us. Human trafficking is dehumanizing. The Church, 
government, Non Governmental Organizations (NGOS) should all make efforts to see that it is 
brought to an end. 

The Church today in Nigeria has the responsibility to stand against slavery and human 
trafficking. She should fight against institutionalized injustice like George Whitefield, John 
Wesley, John Newton, and William Wilberforce among others who fought for the abolition of 
slave trade during the Trans-Atlantic Slave Trade.  

This research discovered that economic and social difficulties are the root causes of human 
trafficking and slavery. Paul’s approach in the case of Onesimus and Philemon encourages 
reintegration and rehabilitation. This paper however recommends that it is only through the 
collaborative efforts of religious organizations, Humanitarian Organizations and Law 
Enforcement Agencies that human trafficking and slavery in all its forms can be eradicated. The 
factors that encourage slavery and human trafficking having been identified should be seriously 
checked and dealt with. 

 

 

Recommendations 

1. The agencies that promote human trafficking should be kicked out. Traffickers when 
caught should be severely punished. 

2. Law makers should enact laws that will put a check on the incessant migration of people 
for greener pastures which is the major route to human trafficking. 

3. The Church and government should take sensitization on dangers of human trafficking to 
the grassroots seriously (schools, churches, markets, remote areas and homes) and to 
educate youths on the importance of hard work and not relying on empty promises.  
Creating awareness is a preventive measure. 

4. Proper and effective security checks should be mounted at the borders of Nigeria. 
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5. The government should work with psychologists, psychiatrists, guardian counselors and 
rehabilitation agencies to work on the victims of human trafficking in order to restore 
their mental and emotional well being.  

6. There should be poverty alleviation programs for females and youths who are mainly the 
targets of human traffickers. Reducing the vulnerability of potential victims through 
social and economic development is paramount. Shashi Punam17 suggests enhancing job 
opportunities for women by facilitating business opportunities for small and medium 
sized enterprises (SMEs). Organizing SME training courses and targeting them in 
particular high risk groups.  
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ÖZET 

Müzikle tedavi tıp tarihi kadar eskiye dayanmakta, dünyada müzik terapi/müzik sağlık 
bakımında gündemde olan ve kullanılan yöntemler arasında yer almaktadır. Müzik terapi 
sadece hastalıkların tedavi edilmesinde değil, sağlıklı bireylerde koruyucu davranışların 
geliştirilmesi ve oluşturulması açısından da önemlidir. Günümüzde yapılan bilimsel 
çalışmalar; yaş grubuna bakılmaksızın bireylerin fiziksel, ruhsal ve mental sağlığını olumlu 
yönde etkilediğini ve kendilerini iyi hissetmelerine yardımcı olabildiğini göstermektedir. 
Çocuklarda müzik/müzik terapi ile yapılan çalışmalarda müziğin çocuklarda görülen bazı 
psikiyatrik bozukluklara faydalı olduğu görülmektedir. Çocuklarda özellikle zekâ geriliği, 
davranış bozuklukları ve öğrenme bozuklukları için müzik terapi ile olumlu sonuçlar 
alınabilmektedir. Müzik bu tür tanı alan çocukların; ruhsal, emosyonel ve toplumsal 
gelişimine katkıda bulunmaktadır. Dahası bilişsel gelişim ve iletişim yeteneğinin gelişmesine 
de yardımcı olmaktadır. Yaşlılarda müzik terapinin etkilerini inceleyen araştırmalara 
bakıldığında depresyon, stres, çaresizlik gibi duyguların azaldığını gösteren çalışmalar vardır. 
Müzik terapi uygulanan yaşlıların daha uyumlu davranışlar sergiledikleri, günlük yaşamda 
daha bağımsız hareket ettikleri de belirlenmiştir. Müzik terapi/müziğin insan sağlığı üzerine 
etkileri her geçen gün daha fazla dikkat çekmektedir. Müziğin beynimizden salgılanan 
endorfin hormonu üzerine etki ettiği ve bu sayede ağrı ve kaygıyı azaltığı ve yaşlanma 
sürecini yavaşlattığı bilinmektedir. Müzikle ilgili yapılan farklı araştırmalar; ruhsal 
hastalıkların oluşumunda etkisi olan ve insanın duygusal durumunu düzenleyen serotonin, 
dopamin, adrenalin, testosteron gibi hormonları olumlu etkilediği; kan basıncı, solunum ritmi 
gibi fizyolojik işlevleri düzenlediği ve beyindeki oksijenlenmenin dengesini sağladığını 
söylemektedir. Müziğin her yaş grubunda bireyin duygu ve davranışlarını etkileyen aracı 
rolünün olması sebebiyle bu makalede, müziğin çocuk ve yaşlı sağlığı üzerine etkisi 
paylaşılmıştır. 

Anahtar kelimeler: çocuk sağlığı, yaşlı sağlığı, müzik/müzik terapi. 
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ABSTRACT 

Music therapy is as old as the history of medicine, and it is among the methods that are on the 
agenda and used in music therapy / music health care in the world. Music therapy is important 
not only in the treatment of diseases, but also in the development and formation of protective 
behaviors in healthy individuals. Scientific studies carried out today; It shows that regardless 
of age group, it affects the physical, mental and mental health of individuals positively and 
can help them feel good. In studies conducted with music/music therapy in children, it is seen 
that music is beneficial for some psychiatric disorders in children. In children, especially for 
mental retardation, behavioral disorders and learning disorders, positive results can be 
obtained with music therapy. Children diagnosed with this type of music; contributes to their 
spiritual, emotional and social development. Moreover, it also helps in the development of 
cognitive development and communication skills. When we look at the studies examining the 
effects of music therapy in the elderly, there are studies showing that feelings such as 
depression, stress and helplessness decrease. It was also determined that the elderly who 
received music therapy displayed more harmonious behaviors and acted more independently 
in daily life. The effects of music therapy/music on human health are drawing more and more 
attention day by day. It is known that music affects the endorphin hormone secreted from our 
brain, thereby reducing pain and anxiety and slowing down the aging process. Different 
researches on music; it positively affects hormones such as serotonin, dopamine, adrenaline, 
testosterone, which have an effect on the formation of mental illnesses and regulate the 
emotional state of people; he says that it regulates physiological functions such as blood 
pressure and respiratory rhythm and ensures the balance of oxygenation in the brain. In this 
article, the effect of music on the health of children and the elderly is shared, since music has 
a mediating role in affecting the emotions and behaviors of individuals in every age group. 

Keywords: child health, elderly health, music/music therapy. 

 

1.GİRİŞ 

Müzik, bireylerin duygu ve düşüncelerini yansıtan en önemli sanat dalları arasında yer 
almaktadır (Esch et al., 2004; Gallagher et al., 2006).  Müzik terapi; bireylerin fiziksel, sosyal, 
ruhsal ve bilişsel ihtiyaçlarını karşılarken müzik ve müzik aktivitelerinin kullanılması olarak 
tanımlanmaktadır ( American Music Therapy Association [AMTA], 1997). Dünyadaki birçok 
kültür incelendiğinde müziğin tedavi yöntemi olarak kullanıldığı görülmektedir (Esch et al., 
2004; Gallagher et al., 2006). Müzik terapinin tarihi de çok eskilere dayanmaktadır. Geçmişte 
ilk olarak Homera ameliyetlarda, Aesculape sağırlığı tedavi etmede müzikten yararlanmıştır. 
M.Ö. 400 yıllarında Eflatun müziğin ruh sağlığını etkilediğini, bireye hoşgörü ve dinginlik 
verdiğini ifade etmiştir (Karamızrak, 2014; Ray & Mittelman, 2017). Müzik terapi; stresi 
yönetme, ağrıyı azaltma, duygu ve düşünceleri ifade etme, zihni ve iletişimi güçlendirmeye 
yardımcı olmaktadır (Moreland et al., n.d.). 
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           Günümüzde müziğin terapötik kullanımı incelendiğinde; yoğun bakım (Arnon et al., 
2006), palyatif bakım (Hartling et al., 2009), cerrahi işlem (Kılıç, 2016),doğum, pediatri 
ünitesi, kemoterapi tedavisi, koroner bakım, mekanik ventilatörlü hastalar (Bradt & D leo, 
2014; Uzellı̇ Y lmaz et al., 2016), tıbbı uygulamalar, semtomatik tedaviler (anksiyete, ağrı 
vs.)(Arnon et al., 2006; Keith et al., 2009), yaşam kalitesini artırma ve ruhsal sağlığın 
iyileştirilmesi (Dehaene-Lambertz et al., 2010; Standley, 2000) alanlarında kullanıldığı 
görülmüştür. 

2.Çocuk Sağlığı Üzerine Müziğin Etkisi 

Müzik insan yaşamının her evresinde var olmakla birlikte, çocuklar müzikle intrauterin 
yaşamda karşılaşmaktadır (Kisilevsky et al., 2004). İntaruterin dönemde, gebeliğin 20-22 
haftalarında işitme oluşmaktadır (Ovalı, 2005). Çevredeki seslerin frekansı düşük ise fetus 
sesi daha iyi işitmektedir. Anne sesini ve çevredeki müzik sesini öğrenebilmekte ve sürekli 
dinlediği sese de alışabilmektedir (Kisilevsky et al., 2004; Nair et al., 2003; Ovalı, 2005; 
Standley, 2001). Yapılan araştırmalar, fetüsun hareketlerinin müzikle artığını göstermektedir 
(Kisilevsky et al., 2004; Ovalı, 2005; Standley, 2001). Fetüs aşırı sese genellikle fizyolojik 
yanıtlar (kan basıncı, katekolamin adrenokortikotropin hormon ve kortizol düzeyi, kan 
şekerinde artış gibi.) vermektedir (Ovalı, 2005). Doğumdan sonraki süreçte sese karşı 
davranışşsal ve duygusal yanıtlar verilmekte müzik ve çocuk arasındaki etkileşim artarak 
devam etmektedir (Kisilevsky et al., 2004). 

Müziğin çocuk sağlığı üzerine etkisini inceleyen araştırmalar özellikle yoğun bakımlarda 
gerçekleştirilmiştir. Müziğin bebeğin stresini azalttığı ve olumlu fizyolojik ve davranışşsal 
yanıtlara neden olduğu bildirilmiştir (Kawakami et al., 1996). Bebekler için ses kaydı veya 
canlı olarak söylenen ninni sesi bebeğin oksijen satürasyonunu iyileştirmiş, kilo alımı ve 
çevresel uyaranlara toleransı artırmış dahası hastanede kalış süresini azaltığı bildirilmiştir 
(Caine, 1991; Cassidy & Standley, 1995). Müziğin yenidoğanda beyin gelişimini desteklediği 
bildirilmiştir (Deleş & Kaytez, 2020). Doğum öncesinde herhangi bir uyarı almayan beyinde 
sağ lobun yeterince gelişmediği görülmüştür. Uyarılar beyin hücrelerinin daha fazla 
çalışmasını sağladığı için bu durum yenidoğanın yaşama daha etkin bir beyin kapasitesi ile 
başlamasını sağlamaktadır  (Baysal et al., 2005). Standley’nin yaptığı çalışmalarda müziğin 
hoşlanılmayan sesleri maskelediği bu durumun bebeğin nörolojik gelişimini desteklediği ve 
homeostaziyi kolaylaştırdığı sonucuna ulaşmıştır (Standley, 2000, 2001, 2002, 2003). 
Müziğin bir diğer etkisi dikkati ağrıdan uzaklaştırmada iyi bir uyaran olmasıdır. Ses uyarımı 
bireyi etkin bir şekilde oyalamakta ağrı kontrolü ve ağrı cevabının bastırılması için bilişsel bir 
strateji sağlam aktadır (Hartling et al., 2009; Kisilevsky et al., 2004; Standley, 2001). 

Çocuklarda müzik/müzik terapi ile yapılan çalışmalarda müziğin çocuklarda görülen bazı 
psikiyatrik bozukluklara faydalı olduğu görülmektedir. Çocuklarda özellikle zekâ geriliği, 
davranış bozuklukları ve öğrenme bozuklukları için müzik terapi ile olumlu sonuçlar 
alınabilmektedir. Müzik bu tür tanı alan çocukların; ruhsal, emosyonel ve toplumsal 
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gelişimine katkıda bulunmaktadır. Dahası bilişsel gelişim ve iletişim yeteneğinin gelişmesine 
de yardımcı olmaktadır (Özçevik, 2007). 

3. Yaşlı Sağlığı Üzerine Müziğin Etkisi 

Tıpta ve teknolojideki gelişmeler insan sağlığını olumlu yönde etkilemekte, özellikle 
hastalıkların önlenmesi ve yeni tedavi biçimlerinin geliştirilmesi ortalama yaşam süresinin 
artmasına neden olmaktadır. Bununla ilişkili olarakta dünyadaki yaşlı nüfusu giderek 
artmaktadır (Kurap Öcebe et al., 2019). İnsan yaşamının her döneminde önemli bir yere sahip 
olan müziğin, kronik hastalıkların arttığı yaşlılık döneminde de nörolojik, mental ve 
psikolojik yönden pek çok olumlu etkisinin olduğu düşünülmektedir (Brotons & Koger, 2000; 
Sarikaya & Oğuz, 2016). Özellikle son yıllarda müzik, ‘müzik terapi’ adı altında, bilimsel ve 
metodolojik olarak kullanılmaktadır. 

Yaşlı sağlığı üzerine müziğin etkisi inceleyen araştırmalar incelendiğinde, demans tanısı 
konan yaşlılarda müzik terapinin anksiyete düzeyini azalttığı ve farklı bir yaşlı grubunda ise 
müzik terapinin ilaç tüketimini azalttığı görülmüştür (Chang et al., 2015; Cohen et al., 2006). 
Amaral ve arkadaşlarının (2016) yaptığı çalışmasında müuziğin kan basıncını düşürdüğü 
tespit edilmiştir (Do Amaral et al., 2016). Werner ve arkadaşlarının (2015) yaptığı çalışmada 
depresyon tanısı olan 117 kişiye uygulanan iki haftalık müzik terapi sonucunda depresyon 
semptomlarının azaldığı görülmüştür (Werner et al., 2017). Gökalp (2015) tarafından yapılan 
çalışmada; müzik terapinin strese karşı noro-endokrin yanıtın etkisini azalttığı saptanmıştır 
(Gökalp, 2015). Altan Sarıkaya ve Oğuz (2016) un hafıza sorunu ve işitme problemi olan 31 
yaşlı birey ile gerçekleştirdiği çalışmada, müzik terapinin uyku kalitesini olumlu yönde 
etkilediği görülmüştür (Sarikaya & Oğuz, 2016). Chan ve arkadaşlarının (2010) yaşlı 
hastalarda müzik terapinin uyku kalitesi ve depresyon üzerine etkisini araştırdıkları 
çalışmada, müzik terapinin yaşlı bireylerin uyku kalitesinde artışa ve depresyon puanlarında 
düşüşe neden olduğu görülmüştür (Chan et al., 2010). 

Clair’in (2008) yaptığı çalışmada, hastalara özellikle daha pozitif atmosfer sağlandığında ve 
sakin müzikler dinletildiğinde, hastaların da olumlu tepkiler verdiğini saptamıştır. Müzik 
tedavi programıyla yaşlı bireyler, hareket etme yeteneğini de artırmaktaktadır bu tedavi felç 
ve parkinson hastalarının fizik tedavilerinde de kullanılmaktadır (Clair & Memmott, 2008).  

Sonuç ve Öneriler 

Müziğin insan sağlığı üzerine etkisini inceleyen araştırmalar gösteriyor ki müzik ile sağlık 
prosedürleri arasında yakın bir ilişki vardır ve müzik sağlığın her alanında 
kullanılabilmektedir. Dahası müziğin ucuz, ulaşımı kolay, ağrısız ve yan etkisiz olması da 
sağlığın her alanında kullanımını artıran özellikleri arasında sayılmaktadır (Çetin et al., 2017). 
Çocuk ve yaşlığı sağlığını üzerine olumlu etkileri olan müzik terapinin sahada daha yaygın 
kullanılması için sağlık profesyonellerine müzik terapinin faydaları ve önemi konusunda 
eğitimler düzenlenmeli, müzik terapinin yaygın kullanımı uygulamada artırılmalıdır. 
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Abstract 
Without doubts, the impacts of the increasing usage of modern technologies in everyday 
endeavors cannot be under estimated. In recent years, this experience has unmasked the problem 
of malicious activities in educational institutions acute to the huge amount of smart equipment 
connected to data networks. Consequently, the problem is influenced by the nature of activities 
in the various aspects of administrative and academic works as well as complex computing 
systems in the fields of education hence the need to ensure cyber security is calling for attention. 
Cyber security aims at protecting users from the risks involved with the use of modern 
communication technologies. This paper is a context survey of cyber security as related to 
educational institution. The paper discussed the major threats and the measures on how to 
prevent these attacks. In order to collect relevant information used in the paper work, online 
Google form questionnaires instrument were drafted and given to respondents. The responses 
were collated and subjected to reliability analysis by experts. Finally, the paper inferred that the 
research result will serve as a contribution to the development of cyber security model in 
educational management. In conclusion, recommendations were made.  
 
Keyword: Cyber Security, Technology, Educational Management, Educational Institution. 
 
INTRODUCTION 
The advent of the internet has made the world a global village and has likewise opened it up 
to criminal influences that have never been before. The unlawful activities of using the 
internet to gain unauthorized access to computer system, for defaming another online, 
overriding encryption for making illegal copies and the stealing of other’s identity to 
perform criminal acts are general concerns, some of which are profound in educational 
institutions.  This problem is acute in this environment due to the increasing number and 
types of equipment connected to data networks. The problem is also influenced by the 
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nature of academic and research activities involving students, teaching and non teaching 
staff as well as complex computing activities taking place in the various fields and levels of 
education. In order to manage these problems, cyber security technology attempts to 
safeguard the internet or cyber environment against malicious activities. It generally 
manages the set of techniques used in attempt to save the integrity of networks, programs 
and data from unauthorized access. 
 
RELATED LITERATURE 
According to Ponemon Institute (2020) Cyber security can be defined as the protection of users 
from the risks endangered from the use of modern day communication technologies. The rise in 
these malicious acts is so alarming and proportional to the increase in the use of internet in 
educational institute. OPREA, Dumitru (2017) describes that the frequency of cyber attack 
increase is proportional to the increase in the number of devices connected to the servers of an 
institution. Micah Castelo (2020) states that Microsoft Security Intelligence report reported that 
the education industry accounted rapid development of 61% of the 7.7 million malwares 
encountered by businesses in 30 days. 13% of cyber attacks in educational institution are 
resulted because ransom ware victims are ‘marked’ for further future attacks as their 
information are sold to other ransom ware attackers. This problem is basically influenced by the 
nature of research and educational activities carried out by the great number of teaching, non-
teaching staff and students as well as complex computing systems in various fields. The major 
aspects of cyber security in educational institutions are related to: frequency of cyber-attacks, 
limited IT resources and cyber security culture. Fisher, B & Sloan, J. (2007) recommends that 
an IT user should verify the authenticity of the mail   requesting for vital information or opening 
an attachment in order to inculcate cyber security culture. European Union Agency for Network 
and Information Security (2017) emphases that lunching anti-cyber attack programs and cyber 
security culture plan are means of achieving the fore going. 

 
Cyber Attacks in Educational Institutions 
While every industry is facing the challenge of cyber security, educational institution is 
particularly vulnerable for certain reasons, viz: 
 

1. Unique culture of Academia 
The unique feature globally imbibes educational institution across every level of 
education and most especially in higher education is based on openness and 
transparency. Education generally calls for inter-connectivity across locally and 
international wise. This has made educational institutions’ computer networks open 
to all and sundry.  
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2. Perpetual online connectivity 
Colleges and university are visible targets of criminal activities by virtue of their 
regular internet access for a very long time. Cyber fraudsters or attackers make good 
use of this perpetual visibility to carry out their malicious acts.  
 

3. Inadequate cyber security personnel 
Recent finding have shown that there are shortage of cyber security expertise 
compare to the out raging grow in cyber activity taking place on global scale. This is 
seriously putting educational institution at disadvantages on the issues of cyber 
insecurity. 

4. Outdated Technology/Software 
Many educational institutions still rely on legacy system which is vulnerable to 
attacks. Cyber attackers or fraud stars use a more advanced technologies and 
methods to exploit colleges or institution that are lacking behind, woefully 
outmatched or outdated.  

MATERIALS AND METHODS 
This paper adopted a context survey of cyber security focusing educational institution.. In order 
to attain adequate information for the paper discussion, questionnaire instrument was 
administered on respondents using online Google form. The responses obtained were subjected 
to Cronbach’s alpha reliability analysis. The result of 0.73 gave a good reliability index of the 
instrument. The entire exercise took place within the space of 3 weeks before completion. 

RESULT AND DISCUSSION 

 

The response to the question posted in Fig.1 indicates that majority of the respondents infer 
that Cyber security concept is about the protection of internet connected systems from cyber 
attacks including hardware, software and data. More so, Cyber security is designed to 
maintain the integrity, confidentiality and the availability of data to authorized internet 
users. 
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The response obtained from the question posted in Fig.2 denotes that Cyber criminals are 
cyber Fraudsters. The respondents further explain that those who carry out activities such as 
cyber stalking, defaming another online; gaining unauthorized access to computer systems; 
overriding encryption to make illegal copies and those who steal other people’s identity to 
perform criminal acts are collectively referred to as Cyber criminals.  

 

 
Fig.3 responses indicates that majority of the respondents affirm that Cyber security can 
help prevent cyber attacks, identity theft and data breaches. This deduces that the 
knowledge and implementation of cyber security culture plan can help to ensure risk 
management in any institution.  
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The pictorial representation in Fig.5 shows that educational institutions across all levels are 
faced with various forms of malicious activities carried out by fraudsters via the use of 
internet connectivity and unrestricted accessibility.  

CONCLUSION 
In this paper, we have discussed the basic concept of Cyber security as related to 
educational institution. The paper discussed the major threats and also measures to prevent 
these unlawful attacks. It affirmed that having institutional insights have vital roles to play 
in the implementation and realization of cyber security culture plan across all levels of 
educational institutions. 

RECOMMENDATION 
The result of this paper hopes to open a new research direction that is aimed at improving 
the development of Cyber security in educational institution. This can be achieved by: 

1. Evaluating the current level of the cyber security culture of the targeted educational 
institution. 

2. Developing a workable cyber security culture plan in the institution. 
3. Implementing the workable cyber security culture plan accordingly. 
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ABSTRACT  

The power of the Ottoman Empire in the world had created many opportunities to the world of 
past moments, in the Middle East and North Africa region people enjoyed peace and justice 
instead of colony. In North Africa, the influence of the Ottoman took place from the 16th century 
until the eve of 20th. Tripoli (Libya) well known as the first African land occupied by the 
Empire influenced the speed of spread of the Ottoman Empire in the North Africa. With the 
regional isolation between Turkey and Libya, Kuloglu did not ganged the recognition as Turkish 
for long time. From that aspect there, the legacy of Ottoman passed long time unidentified as it 
could. This study focuses on demonstrating how kuloglu are from Turkish originality and direct 
legacy from the Ottoman in the Mena region. Moreover, the research analyses then challenges 
opposed to Kuloglu in Libya and display how the relation between the republic of Turkey and 
Libya is building under a friendship and mutuality connected with the existence of a big number 
of Turks in the region of Libya. This research follows a qualitative method and documents 
studies was the focus of data collecting and analysis. The result of the research demonstrated that 
kuloglu did not face much challenges in the region of Libya out of the change of social classes, 
they have full right as other Libyans and freedom of all. Furthermore, Kuloglu have rights to 
Turkish nationality as recognized as descendent of Ottoman Empire. Finally, it is affirmed that 
with the existence of Kuloglu in Libya the existence of post Ottoman Cultural still exist in the 
region of Mena. 
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INTRODUCTION 

The concept kulogluTurks is dating from long in the history of North Africa and the Ottoman 
Empire, the change of historical aspects in the region and the apogee of the empire has 
contributed in the silence of this group. The power of the Ottoman Empire in the North Africa 
accelerated the existence of Turks in the region from long time. Dating from the empire era until 
now a big number of have been living in the region of North Africa especially: Libya, Tunisia 
and Algeria. In the Turkish history, Kuloglu Turks forgotten Turkish people of the history 
(Demir, 2020). Since the existence of the Ottoman Empire in the North Africa the number of 
Turks have increased due on the it rules in the region, not only by implementing the power in the 
region but the socio economic and religion activities took place in the power of the time. 
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The rule of Ottoman Empire in Mena region has given power spread of Islam in the region and 
proved out how the power of Ottoman ruled around the world. More than 3 century the Ottoman 
Empire ruled in Mena region. From 16th century until the start of 20th century it power was reign 
in the region. Some of North African counties were collected under the Ottoman power from the 
16th century to 19th were the empire started to lost his position of being powerful in re region. 
The largest period of the Ottoman conquest in the North Africa was the one of Libya under the 
name of Tripoli that have passed more than 350 years until it sovereignty (ER, 2020). In this 
study, will cover the general aspect of the Ottoman in the region of North Africa and give out the 
impact of Ottoman Empire and Kuloglu Turk defined as the last heritage of the Ottoman in the 
North Africa. The named Turks who cannot speak Turkish are people with right of nationality 
and African integrity.  

After the conquest of Tripoli by Dragut (Turgut Reis) the naval commander of Ottoman, a big 
number of Turks followed form Istanbul to the North Africa in order to support the Ottoman 
power in the region. Most of people who moved from Istanbul to the North Africa were soldier 
of the. In this period, more than 12 thousand of soldier moved from their motherland (Istanbul) 
to the North Africa. Even if the number of women migrated from Istanbul to North Africa, they 
had contributed in increasing the number kuloglu depended on that Ottoman women also had 
married local people. The domination of Ottoman in the region and the integration of Ottoman 
soldier had pushed Ottoman soldiers to married local women than had given the result of 
Kuloglu Turks (Eski şeyler, 2020). Thought Ottoman women had married to local men in the 
North Africa, the Ottoman progeny considered from Ottoman men and North African women 
(Hmoob, 2021). Depending on this policy of integration and socio, religious relation between 
people of the North Africa and the Ottoman power had given the result of a high progression of 
Turkish people in the region that multiplied the number Turkish name in the region. 

 

RESEARCH AND FINDINGS 

Findings on Challenges of Kuloglu in the Region 

In social file people could not live out of facing some challenges, it is the same for kuloglu in the 
motherland. Out of social and cultural challenges, we analyzed also political ones. During the 
Ottoman Empire rule, Kuloglu were living in maximized level of freedom and peace but after 
changes of running power that resulted to the loss of control of Ottoman over Libya also the 
situation had changes it lines. People who enjoyed life during the Ottoman rule had changed they 
class just after the decline of ottoman power in the region. 

One of the most important point remarked as challenge faced by kuloglu in Libya was that they 
could not have that much opportunity to move from Libya to Turkey as Fatherland. Even those 
who had migrated from Libya to several provinces of Turkey had faced a perception of being 
under a consideration of Libyan emigrants. Out of the change of social classes’ in Libya, kuloglu 
had not been subject of dangerous in Libya.  Only the apogee of the Ottoman had changes the 
structure and social life of Kuloglu. Affirmed that they had fought had in building their story and 
being approach of ruling power after the declination of empire (Yeni Şafak, 2021). 
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Social Life  

The study of social life of kuloglu focuses on the giving the brief explication and clarifier the 
stages of this people in case of social integration, culture, religion and freedom. These up 
mentioned points will describe how easy or uneasy was the integration of kuloglu, religion 
activities, cultural practice and social durability. 

Social integration and Culture 

Was it easy for people who are descendant of the empire that had conquer the region for long 
time living in social life as people of last class? Taking point from this question will help us to 
understand how was it hard for this people to guaranty a stability of living this region with 
comfortability and being justified. This passage was only to define that whenever you lose power 
you do not have any other alternative out of following the obligation of your top. The socio 
cultural integration of Kuloglu had influenced by the change of social class and regional power 
of the top. People who enjoyed the power of the empire had changes and learnt how to integrate 
social classes as other citizens. After the rule of Ottoman kuloglu had adapted the life still as 
normal civilians, and those who get that chance to continued luxury life enjoyed it as it was in 
the first eras.    

The culture of kuloglu inside of Ottoman had a big similarity due on that the influence of 
Ottoman culture in Mena still existing, in case of Turkish cuisine; the predomination of Ottoman 
cuisine in North Africa still taking first rank. Even in some countries of North Africa local foods 
has same names as the Turkish one (eg. Baklava, Dolma) not only that if the specification their 
cuisine has a big similarity with the Ottoman one (Hmoob, 2021). The study collection 
demonstrated that kuloglu had not faced many socio cultural challenges, as they was descendants 
form local and power in rule, that helped them to easy integration and adaptation in socio 
cultural life.  

Religion and freedom 

North Africa dominated by Christian from Spain power and Andalusia from other side had 
passed to full power of Islam just after Ottoman Empire had taken the region under control. 
Kuloglu dominated as the Ottoman heritage left in Africa also Islam took same place in the 
North Africa. Islamic worship continued in the North Africa was not only by Ottoman rule but 
also by the reality of it. During its control in the region, people who had change religion from 
Christianity to Islam had automatically exempted from legal taxes. The Ottoman Empire had 
built many mosque in the region under a Turkish architecture; families who lived the region even 
after his apogee had protected the Islamic culture of the Ottoman. The tradition of Ottoman 
construction still taking place in the region under an identification of the (octagonal minarets) 
Turkish style (Hmoob, 2021). Kuloglu enjoyed the freedom of worship due on that Turkish has 
influenced the regional Islam from long time. The offspring of ottoman have followed the region 
of the ancestors and practiced Islam as their father’s religion in full of freedom. During and after 
the Ottoman administration the region did not face any discrimination of religion or worship. 
During Ottoman domination, Christian had also freedom of worship even after the same situation 
continued to follow it line of liberty of worship. The study show out that Kuloglu was not living 
under any danger of worship because of the influence of Islam in the region and the stability of 
region established by their ancestors. As most of them lived under an environment of Islam, the 
challenges of worship freedom was not underlined.  
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Political 

Libyan politic built by the past of Ottoman; had gave chance to Kuloglu in participating in 
politic of the countries, while looking at the timeline of Libyan politic we remark the 
contribution of Kuloglu in building it. They have occupied different position in different 
government and pushed the country to take a good position the region. Kuloglu acted politically 
as other citizen in Libya and survived with power in protecting Libyan sovereignty. They have 
been playing important role of connecting Turkish much more influence of Turkey in Libya in 
case of support. They are the main promoter of the ongoing political cooperation between Libya 
and Turkey. Kuloglu did not feel isolated from Libyan government because of having all right as 
citizen curing his citizenship. They tried to connect politically their mother and fatherland using 
their unity and power of Turkish justice. The power of kuloglu in politic intervention was 
concrete during the last problem (Haftar forces) solved in Libya by the Turkish power. The 
influence of Turkish foreign policy in Libya is playing important role because of the existence 
kuloglu as the number of Libyan citizenship and Turkish also. The interest of kuloglu in Libyan 
policy did not sot only by being citizen of social classes by the long of time kuloglu have up rise 
their political size and attained the place of being prime minister of the republic. According to 
our collection the studies shows that Sadullah Kuloglu has been the first prime minister from the 
Ottoman discordance (Oduncu, 2021). 

 

 

Findings on the Intervention of Turkish Policy on Kuloglu Turks 

Since the ancient time Turkey have been one of the most important actor in supporting Libya. 
After the reign of the Ottoman, and the change of regional politic, Turkey had signed many 
agreements with Libya in many different sectors. 

The existence of Libyans from Turkish origin pushed the these two county to build a strong 
relation during different period of history, even during the long of politic some of realities are 
unpredictable there is any strong politics employed from those two region that aimed to bring 
down one these two counties. While taking a brief analyze of Libya and Turkey relation, the 
relation referred to power and Support of the Ottoman to people of North Africa had built a 
strong relation between people of these counties dating long. Turkey played a major role in 
promoting it relation by opening it first embassy in 1953 with the aim of making bilateral 
changes and increase diplomatic relation (T.C Dişişler Bakanlığı, 2021). 

The political instability that had took time since 2011 in Libya proved how these two countries 
had powerful relation from long time. Just after the pass of Muamar Gaddafi Turkey played an 
important role under the support of UN as the recognized representative of Libya followed by 
opening an embassy in Tripoli. Out of political relation, Turkey and Libya have a good economic 
relation dating from long. The rate of economic and commercial relation between these counties 
shows that in 2019 more than 2.450 million of dollar were the number money invested in the 
commercial and economic sectors (AREL USAM, 2020). Away from the spelled kinds of 
relation between Libya and Turkey, many conventions signed between these two countries in 
order to maintain stability and security of the region take place with a high level of success, as 
the counties are shearing common border related from the Meditation Sea and citizens. In 
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additional the Turkish maritime shearing border with the Libya that has pushed the agreement of 
maritime border between Libya and Turkey. Due on that the Libyan primer ministry declared 
that there is fine share of gain between these two countries in case of naturel gas (Barakat, 2021). 

Kuloglu Turks have been gaining assistance of Turkey, as the relation of these countries have 
been existing since long time. The rule of Ottoman Empire had given the result of the continuity 
and existence of kuloglu in North Africa, had promoted the progress of bilateral relation between 
these two counties. In short kuloglu as Libyan citizen has direct connection with the Turkish 
policies and gain all rights of and assistance from the republic of Turkey. 

 

CONCLUSION 

The long of our study focuses on the last heritage of the Ottoman Empire in the North Africa 
gives the brief explication of the concept Kuloglu Turks, people who enjoyed the power of 
ottoman and get that chance of simple integration in North Africa region’s socio-cultural aspects. 
The result of our study demonstrated that out the change of social classes in Libyan, Kuloglu 
Turks did not face any kind of discrimination in the region resulted from one party of their 
parents who where local citizens lived the region under Ottoman Rule and after it loss of power. 
The study result demonstrated that Kuloglu played an important role in promoting Libyan 
construction in all aspect of deployment. 

One of the most important point remarked as challenge faced by kuloglu in Libya was that they 
could not have that much opportunity to move from Libya to Turkey as Fatherland. Even those 
who had migrated from Libya to several provinces of Turkey had faced a perception of being 
under a consideration of Libyan emigrants.  By taking references from the collection, Kuloglu 
applied to be recognized as Turkish citizen in order of living under freedom and gate right of 
citizenship. The accord of nationality to Kuloglu opened many doors of cooperation between 
Libya and Turkey and had promoted the bilateral collaboration in many fields. The relation 
between Turkey and Libya dating from has been updated by the recognition of Kuloglu Turks, 
The relation of Libya and Turkey are taking high stage of progression and building the strong 
stage of regional cooperation. The result of our study proved out that even if Kuloglu were not 
capable of speaking Turkish language, they have been accepted and integrated in Turkish society 
without any discrimination. Finally, the research proved that Kuloglu who are living in Libya 
Currently have that rights of Turkish and Libyan nationality, and they could participate in all 
activities of these two counties. 
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Abstract 

This research work examines convection on electrical magnetohydrodynamic nanofluid over a 

vertical stretching sheet medium. The ordinary differential equation (ODE’s) is obtained from 

the partial differential equations (PDE’s) employing the transformation technique approach. 

Therefore, the transformed governed equations with boundary conditions are computed using 

Keller Box method. The functions of the different parameter values on the flow field profiles are 

graphically presented and analyzed in details. The current results demonstrated that unsteady 

parameter has a decreasing behaviour for an increment over the stretching sheet flow.   

Keywords: Unsteady, EMHD, Nanofluid, Stretching sheet, Keller Box method. 

1. Introduction 

The unsteady MHD mixed convection flow due to stretching sheet. It has a lot of implication 

that cooling is the very technical challenge encountered in numerous industries, as well as 

considerations of energy saving, economic incentives, and enhance efficient heat exchange 

equipment. In this regard, the aim is to improve heat transfer performance, targeted at heat 

transfer enhancement, simplicity for usage, low noise from the product, minimum cost, smaller 

size, besides reliability [1-5]. This nanofluid plays an essential role, generates an advantageous 

standard for efficient thermal performance. This leads to finding ways and reasons for the 

exceptional abnormal thermal conductivity enhancement.  The mixed convection flow and heat 

transfer due to stretching sheet in a uniform stream of fluid have received great attention lately, 

in view of submissions in industrial and engineering areas [6-7]. These areas of applications cuts 

across in metallurgy, aerodynamic extrusion of plastic sheet, extrusion of a polymer from a dye 

in the manufacturing industry, cooling of a metallic plate, cooling or drying of textile and glass 
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fiber production. The level of stretching and cooling has significant effects on the quality of the 

finished product with desired features [8-12]. 

Notwithstanding, Nanofluid is being used to enhance the thermal conductivity of base fluids 

such as water, propylene glycol, ethylene glycol etc [13]. Suspending an ultrafine nanoparticle in 

a traditional fluid causes an enhancement in the thermal conductivity. Magnetic nanofluid is a 

colloidal suspension of carrier magnetic nanoparticles and liquid. Different kinds of physical 

features of these fluids can be tuned through the varying magnetic field [14].  

Furthermore, manufacture of plastic and rubber sheets where it is often necessary to blow a 

gaseous medium through the not-yet solidified material, and where the stretching force may be 

varying with time. Glass blowing, extrusion, melt-spinning, hot rolling, wire drawing, glass-fiber 

production, manufacture of plastic and rubber sheets, cooling of a large metallic plate in a bath 

and continuous casting involve the flow due to stretching surface. In industry, polymer sheets 

and filaments are manufactured by continuous extrusion of the polymer from a die [15-29]. The 

thin polymer sheet constitutes a continuously moving surface with a non-uniform velocity 

through an ambient fluid [30]. 

The objective of the present study is to numerically analyze unsteadiness of mixed convection of 

nanofluid over a vertically stretching sheet having magnetic and electric fields using Keller Box 

approach [31] and Buongiorno’s model for the nanofluid transport. Based on above literature 

survey and author’s knowledge considered in this paper heat transfer process is discussed for the 

first time using the mathematical nanofluid model proposed by Buongiorno [32]. 

2. Mathematical formulation 

We consider the unsteady mixed convection flow of an electrically conducting viscous 

incompressible nanofluid using Buongiorno model, the constitutive equations governing the 

flow. The analysis is presented as follows [30]:  

∂u
∂x

+
∂v
∂y

= 0                                                                                                                                                  (1) 

∂u
∂t

+ u
∂u
∂x

+ v
∂u
∂y

= −
1
ρ
∂P
∂x

+ ν
∂ u
∂y

+
σ
ρ

(EB − B u) + 
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1
ρ

(1 −φ )ρ β(T − T ) − ρ − ρ (φ − φ ) g                                                                    (2) 

∂T
∂t

+ u
∂T
∂x

+ v
∂T
∂y

=
k

(ρc)
∂ T
∂y

+
1

(ρc)
16T σ∗

3k∗
∂ T
∂y

+
μ

(ρc)
∂u
∂y

+ 

τ D
∂φ
∂y

∂T
∂y

+
D
T

∂T
∂y

                                                                                                                    (3) 

∂φ
∂t

+ u
∂φ
∂x

+ v
∂φ
∂y

= D
∂ φ
∂y

+
D
T

∂ T
∂y

 − k (φ − φ )                                                         (4) 

The resulted equations are reduced into the dimensionless form by introducing the following 

dimensionless quantities. 

ψ =
bv

1 − at
xf(η),           η = y

b
v(1 − at) ,        θ =

T − T
T − T

,          ϕ =
φ − φ
φ − φ

,   

T (x, t) = T + T
bx

2v(1 − at) ,     φ (x, t) = φ + φ
bx

2v(1 − at) ,                                      (5)  

The stream function ψ can be defined as:  

u =
∂ψ
∂y

,        v = −
∂ψ
∂x

                                                                                                                               (6) 

Applying equations (5)-(6) into equations (1)-(4), the equations of momentum, energy, and 

nanoparticle concentration in dimensionless form become: 

f + ff − f − δ f +
η
2

f + M(E − f ) + λ(θ − Nrϕ) = 0                                            (7) 

1
Pr

1 +
4
3

Rd θ + fθ − 2f θ − δ
η
2
θ + 2θ + Nbϕ θ + Ntθ′ + Ec(f′′) = 0             (8) 

  ϕ +
Nt
Nb

θ + Lefϕ − 2Lef ϕ − Leδ
η
2
ϕ + 2ϕ − Leγϕ = 0                                               (9) 

The boundary conditions are given as:  

f = s,                 f = 1,                          θ = 1,                        ϕ = 1            at     η = 0     
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f = 0,          θ = 0,          ϕ = 0,      as    η ⟶ ∞                                                                                 (10) 

Here f′, θ and   ϕ  is the dimensionless velocity, temperature, and concentration, respectively, 

δ = a b⁄  represent the unsteadiness 

parameter, Nr = (ρ − ρ )(φ − φ ) β(1 − φ )ρ (T − T )⁄  is the buoyancy ratio 

parameter, λ = Gr Re⁄  denotes the mixed convection parameter (that is for λ > 0 associate with 

heated surface,  λ < 0 denotes cold surface and  λ = 0 is the force convection state) where 

Gr = gβ(1 − φ )ρ (T − T ) ν ρ⁄  is the Grashof number and Re = bx ν(1 − at)⁄  is the 

Reynolds number,  Pr = v α⁄  stand for Prandtl number, Nb = (ρc) D (φ − φ )/(ρc) v is the 

Brownian motion parameter, Le = v D⁄  is the Lewis, Nt = (ρc) D (T − T )/(ρc) vT  is the 

thermophoresis parameter, M = σB bρ⁄  is the magnetic field parameter, E = E u B⁄   is the 

electric field parameter, Ec = u c (T − T ) is the Eckert number, s = v √vb⁄   is the 

suction (s > 0) /injection (s < 0) parameter and Rd = 4σ∗T k∗k⁄  is the radiation parameter, 

γ = k b⁄  is the chemical reaction, for γ > 0 associates to destructive chemical reaction while 

γ < 0 corresponds to generative chemical reaction respectively.  

3. Results and discussion 

The effect of unsteadiness parameter δ on the velocity profile is depicted in Fig.1. It is seen 

that the unsteadiness controls the flow field (the control of flow field is of prodigious practical 

importance). Higher values of the unsteadiness parameter, the nanofluid velocity reduces at some 

points close to the wall because the momentum boundary layer thickness speedily falls due to 

increasing of unsteadiness. The influence of electric field parameter is displayed in Fig. 2. As the 

values of electric field parameter increases, the momentum boundary layer rises above the sheet 

significantly as the skin friction coefficient reduces. Due to Lorentz force rising as result of 

electric field acts like an accelerating force decreases the frictional resistance which causes to 

shift the streamline far from the linear stretching surface. This electric field contributes to the 

thickening of the momentum boundary layer and the accelerating body force to the flow is the 

cause of enhancing the nanofluid velocity. It is noticed from Fig. 3 that the velocity of the 

nanofluid reduces with the intensification of the strength of the magnetic field M. The influence 

of a transverse magnetic field to an electrically conducting nanofluid provides upsurge to a 

resistive type force known as the Lorentz force. This force has the propensity to slow down the 
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movement of the nanofluid due to the sheet surface. The magnetic field exerts retarding force on 

the mixed convection flow which tends to increase the skin friction coefficient within the 

boundary layer vicinity. Use of a magnetic field affecting with the force stream has the 

inclination to encourage a motive force which reduces the motion of the nanofluid.  

 

Fig.1 Influence of δ  on the velocity profile f′(η)  
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Fig.2 Influence of E   on the velocity profile f′(η)  
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Fig.3 Influence of M  on the velocity profile f′(η)  

 

4 Conclusions 

In this work, we considered on the influence of unsteadiness on EMHD mixed convectional 

nanofluid flow due to linear stretching sheet. A numerical solution has been employed to study 

unsteady state two dimension boundary layer flow for heat and mass transfer due to linear 

stretching sheet in an electrical conductivity of nanofluid. The effects of various emerging 

governing parameters on the heat and mass transfer characteristics were scrutinized. The 

unsteady parameter demonstrated decreasing relationship via the flow field over the flow profile. 

 

 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1
f
(

)

 

 
M=0.0
M=0.5
M=1.0
M=1.5

Pr=6.2, Rd=0.4, Ec=0.6, E
1
=0.01,Le=1.5,

Nt=Nb= = =0.5,  =Nr=1.0,  s=0.1,

INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES-III

September 23-25, 2022 981 Ankara Turkey



Reference 

[1] Bhattacharyya, K. Mukhopadhyay, S. and Layek, G. "Unsteady MHD boundary layer 

flow with diffusion and first-order chemical reaction over a permeable stretching sheet 

with suction or blowing," Chemical engineering communications, 2013. 200(3): 379-397. 

[2]     Khan M. and Azam, M. "Unsteady heat and mass transfer mechanisms in MHD Carreau 

nanofluid flow," Journal of Molecular Liquids, 2017. 225: 554-562. 

[3] Y. S. Daniel, Z. A. Aziz, Z. Ismail, and F. Salah, "Entropy Analysis of Unsteady 

Magnetohydrodynamic Nanofluid over Stretching Sheet with Electric Field," 

International Journal for Multiscale Computational Engineering, vol. 15, no. 6, 2017. 

[4]  Mabood F. and Khan, W. "Analytical study for unsteady nanofluid MHD Flow impinging 

on heated stretching sheet," Journal of Molecular Liquids, 2016. 219: 216-223. 

[5] Y. S. Daniel, Z. A. Aziz, Z. Ismail, and F. Salah, "Entropy analysis in electrical 

magnetohydrodynamic (MHD) flow of nanofluid with effects of thermal radiation, 

viscous dissipation, and chemical reaction," Theoretical and Applied Mechanics Letters, 

vol. 7, no. 4, pp. 235-242, 2017. 

[6]  Hayat, T. Imtiaz, M. and Alsaedi, A. "Unsteady flow of nanofluid with double 

stratification and magnetohydrodynamics," International Journal of Heat and Mass 

Transfer, 2016. 92: 100-109. 

 [7] Y. S. Daniel, Z. A. Aziz, Z. Ismail, A. Bahar, and F. Salah, "Slip role for unsteady MHD 

mixed convection of nanofluid over stretching sheet with thermal radiation and electric 

field," Indian Journal of Physics, pp. 1-13, 2019. 

[8]  Mangi, A.  Unsteady Magnetohydrodynamics Flow of a Micropolar Fluid with Heat and 

Mass Transfer, Ph.D. Thesis, Universiti Teknologi Malaysia, 2013. 

[9] Y. S. Daniel, Z. A. Aziz, Z. Ismail, A. Bahar, and F. Salah, "Stratified 

electromagnetohydrodynamic flow of nanofluid supporting convective role," Korean 

Journal of Chemical Engineering, vol. 36, no. 7, pp. 1021-1032, 2019. 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES-III

September 23-25, 2022 982 Ankara Turkey



[10] Y. S. Daniel, "Steady MHD laminar flows and heat transfer adjacent to porous stretching 

sheets using HAM," American journal of heat and mass transfer, vol. 2, no. 3, pp. 146-

159, 2015. 

[11]  Bég, O. A. Khan, M. S. Karim, I. Alam, M. M. and Ferdows, M. "Explicit numerical 

study of unsteady hydromagnetic mixed convective nanofluid flow from an exponentially 

stretching sheet in porous media," Applied Nanoscience, 2014. 4(8): 943-957. 

[12] Y. S. Daniel and S. K. Daniel, "Effects of buoyancy and thermal radiation on MHD flow 

over a stretching porous sheet using homotopy analysis method," Alexandria Engineering 

Journal, vol. 54, no. 3, pp. 705-712, 2015. 

[13] S. U. Choi and J. A. Eastman, "Enhancing thermal conductivity of fluids with 

nanoparticles," Argonne National Lab., IL (United States)1995. [14] Y. S. Daniel, 

Z. A. Aziz, Z. Ismail, and F. Salah, "Effects of thermal radiation, viscous and Joule 

heating on electrical MHD nanofluid with double stratification," Chinese Journal of 

Physics, vol. 55, no. 3, pp. 630-651, 2017. 

[15] Freidoonimehr, N. Rashidi, M. M. and Mahmud, S. "Unsteady MHD free convective 

flow past a permeable stretching vertical surface in a nano-fluid," International Journal of 

Thermal Sciences, 2015. 87: 136-145. 

[16] Y. S. Daniel, Z. A. Aziz, Z. Ismail, and F. Salah, "Double stratification effects on 

unsteady electrical MHD mixed convection flow of nanofluid with viscous dissipation 

and Joule heating," Journal of applied research and technology, vol. 15, no. 5, pp. 464-

476, 2017. 

[17] Y. S. Daniel, MHD Laminar Flows and Heat Transfer Adjacent to Permeable Stretching 

Sheets with Partial Slip Condition. Columbia International Publishing: Journal of 

Advanced Mechanical Engineering Vol. 4 No.1 pp. 1-15 doi:10.7726/jame.2017.100119. 

2017 

[18] Freidoonimehr, N. Rashidi, M. M. and Mahmud, S. "Unsteady MHD free convective 

flow past a permeable stretching vertical surface in a nano-fluid," International Journal of 

Thermal Sciences, 2015. 87: 136-145. 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES-III

September 23-25, 2022 983 Ankara Turkey



[19] Irfan, M. Khan, M. and Khan, W. "Numerical analysis of unsteady 3D flow of Carreau 

nanofluid with variable thermal conductivity and heat source/sink," Results in physics, 

2017. 7: 3315-3324. 

[20] Abolbashari, M. H. Freidoonimehr, N. Nazari, F.  and Rashidi, M. M. "Entropy analysis 

for an unsteady MHD flow past a stretching permeable surface in nano-fluid," Powder 

Technology, 2014. 267: 256-267. 

[21] Y. S. Daniel, "Laminar convective boundary layer slip flow over a flat plate using 

homotopy analysis method," Journal of The Institution of Engineers (India): Series E, 

vol. 97, no. 2, pp. 115-121, 2016. 

 [22] K. Bhattacharyya, S. Mukhopadhyay, and G. Layek, "Unsteady MHD boundary layer 

flow with diffusion and first-order chemical reaction over a permeable stretching sheet 

with suction or blowing," Chemical engineering communications, vol. 200, no. 3, pp. 

379-397, 2013. 

[23] Y. S. Daniel, Z. A. Aziz, Z. Ismail, and F. Salah, "Slip Effects on Electrical Unsteady 

MHD Natural Convection Flow of Nanofluid over a Permeable Shrinking Sheet with 

Thermal Radiation," Engineering Letters, vol. 26, no. 1, 2018. 

[24] Mohammad, N. F. Magnetohydrodynamic Flow Past a Sphere in a Viscous and 

Micropolar Fluids for Unsteady Free and Mixed Convective Boundary Layer, Ph.D. 

Thesis, Universiti Teknologi Malaysia, 2015. 

[25] Y. S. Daniel, Hydromagnetic Nanofluid Flow in the Presence of Radiation and Heat 

Generation/Absorption Past an Exponential Stretching Sheet with Slip Boundary 

Conditions Using HAM Journal of Aeronautics & Aerospace Engineering ISSN: 2168-

9792 Vol. 4 Issue 3 Eng 4:152. doi:10.4172/2168-9792.1000152, 2015 

[26] Y. S. Daniel, A. Usman, and U. Haruna. Stagnation point flow with thermal and magnetic 

field over a stretching sheet.  Faculty of Science, Kaduna State University: World 

Science Journal. 17(2) (2022), 196-199. 

[27] Y. S. Daniel, A. Usman, and U. Haruna. Effect of electric field flow on nanofluid over 

stretchable surface.  Faculty of Science, Kaduna State University: World Science Journal. 

17(1) (2022), 186-190 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES-III

September 23-25, 2022 984 Ankara Turkey



[28] Almakki, M. Dey, S. Mondal, S. and Sibanda, P. "On Unsteady three-dimensional 

axisymmetric MHD nanofluid flow with entropy generation and thermo-diffusion effects 

on a non-linear stretching sheet," Entropy, 2017. 19(7): 168. 

[29] Y. S. Daniel, Z. A. Aziz, Z. Ismail, and F. Salah. Unsteady MHD dual stratified flow of 

nanofluid with slips impacts.  Elsevier: Alexandria Engineering Journal. 59(1) (2020), 

117-189. 

[30] Das, S.  Chakraborty, S. Jana, R. and Makinde, O. "Entropy analysis of unsteady 

magneto-nanofluid flow past accelerating stretching sheet with convective boundary 

condition," Applied Mathematics and Mechanics, 2015. 36(12): 1593-1610. 

[31] T. Cebeci and P. Bradshaw, Physical and computational aspects of convective heat 

transfer. Springer Science & Business Media, 1988. 

[32] J. Buongiorno, "Convective transport in nanofluids," Journal of heat transfer, vol. 128, 

no. 3, pp. 240-250, 2006. 

 

 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES-III

September 23-25, 2022 985 Ankara Turkey



A PRELIMINARY INVESTIGATION ON THE AIRBORNE MYCOFLORA OF 
VELLORE CORPORATION, TAMILNADU, INDIA 

 
 

N.K. Udaya Prakash 

Department of Biotechnology, Vels Institute of Science, Technology and Advanced Studies, 
Pallavaram, Chennai, India 

 
N. Sripriya 

R and D, Marina Labs, Nerkundram, Chennai, India 
 

S. Aishwarya 

R and D, Marina Labs, Nerkundram, Chennai, India 
 

J. Kotteshwari 

R and D, Marina Labs, Nerkundram, Chennai, India 
 

P. Priyatharshini 

R and D, Marina Labs, Nerkundram, Chennai, India 
 

N.C. Saraswathi 

R and D, Marina Labs, Nerkundram, Chennai, India 
 

S. Bhuvaneswari 
Department of Botany, Bharathi Women’s College (A), Broadway, Chennai, India  

 
 
 
SUMMARY 
 
The air we inhale is heavily invested with different types of Bioaerosols. The bioaerosols 
include pollen grains, insect scales, bacteria, virus and fungi. The airborne fungi are found to 
serve as a potential pathogen, toxigen and most importantly allergen. Thus, any information on 
airborne fungi of any environment is of great importance. In this study, the Vellore Corporation 
of the State of Tamil Nadu, India was studied for the presence of airborne fungi. The study was 
conducted in 19 different sites of the city where people are found to gather in large numbers. 
The petridishes containing potato dextrose agar were exposed using an single stage Andersen 
Sampler for sampling airborne fungi. After incubation period of 4 days, the developing 
colonies were identified upto species level based on the morphological and microscopical 
features of the colony. A total of 29 species belonging to 14 different genera were recorded. 
Among the genera, 2 belongs to Zygomycetes, 1 to Ascomycetes and remaining species 
belongs to Mitosporic fungi. The genus, Aspergillus was represened by maximum number of 
species (10 spp.) followed by Penicillium and Cladosporium (4 species each). Among the 
species, Cladosorium cladosporioides, Cladosporium sphaerospermum were found to be 
dominant followed by Aspergillus niger and Aspergillus flavus. The isolated fungi were mostly 
found to be an allergen. Few opportunistic pathogen and toxigens were also isolated from the 
atmosphere of Vellore Corporation, Tamil Nadu, India. The awareness related to the exposure 
to these fungi are stressed.  
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INTRODUCTION 
 
Aırborne Pollutants are generally classified as physical particulates, chemical substances and 
biological materials. Physical particulates includes majorly of dust particles of different size 
and are found to serve as an irritant and abrasive. Chemical substances are corrosive in nature 
and have aa potency of causing disease like cancer. Biological materials are wider in nature 
which includes virus, bacteria, fungi, pollen grains, insect, insect scales and now the biosoot 
(Udayaprakash and Bhuvaneswari, 2022)and  any materials which are of biological origin. 
These biological materials suspended in air are termed as Bioaerosols. Among the bioaerosols, 
virus, bacteria and fungi are found to cause disease as a pathogen and toxigen. However, fungi 
are found to serve as an allergen in addition to serving as pathogen and toxigen. Thus the 
knowledge on airborne fungi in any environment, i.e. either indoor or in outdoor is of 
importance.  
 
The studies pertaining to many working areas were already conducted by the laboratory of the 
author. The study related to Solid Waste Dumping site (Udayaprakash and Vittal, 2003), Farm 
house (Udayaprakash and Vittal, 2001), Vegetable market (Udayaprakash and Vittal, 2005) and 
Rabbit house (Udayaprakash and Vittal, 2011), outdoor environment, including, the seasonal 
variation of mycoflora in Austin, Texas, USA (Udayaprakash, 2005a), Aeromycometry of Bio-
aeroallergens of Manali, Chennai, India (Bhuvaneswari et al., 2010), Airborne Fungal 
pollutants in Ambattur, Chennai (Livingstone et al., 2010), Airmycoflora in Neveli Lignite 
Town in the State of Tamil Nadu, India (Prasanth et al., 2011), Aerial spectrum of fungal 
biopollutants of Chennai, India (Udayaprakash et al., 2011) and studies pertaining to indoor 
includes, mycoflora of Singapore (Udayaprakash, 2005b) Asthmatic residences of Chennai 
(Bhuvaneswari et al., 2008), indoor mycoflora of Buses (Udayaprakash et al., 2013) and 
pedestrian underpasses (Srinivasan et al., 2021). The present study is the first report towards 
the outdoor airmycoflora from the Vellore Corporation of the State of Tamil Nadu, India. 
 
MATERIAL AND METHODS 
 
Air Sampling Site 
 
The air sample was conducted in 19 different areas in Vellore Corporation, Tamil Nadu, India. 
The spread over area of Vellore belongs to around 87 sq. Kms and as per census of 2011 
around 4.8 lakh population are found to reside in Vellore. The sampling sites where the study 
was conducted includes, Ammundi sugar mill, Arcot, BHEL, Collector Office, Durapadi, Fish 
Market, Flower Market, Katpadi Bus Stand, Katpadi Railway junction, Melvishram, Pazha 
Mandi, Puttuthakku, Rathnagiri, Thiruvalam, Vellore old Bus Stand, Vellore New bus Stand, 
Vellore Fort, Vellore Tollgate and Vellore Institute of Technology. The map representing the 
Vellore Corporation is presented in Fig. 1. 
   
Sampling device 
 
Single stage viable microbial Air sampler (Aerotech laboratories, Inc. Phoenix, Arizona, USA) 
was used to conduct air sampling and to isolate the airborne fungi. A continuous duty vacuum 
pump (Zefon International, St. Petersburg, Florida, USA) was used to provide a constant air 
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flow. The sampler was operated at the flow rate of 25L/min for the duration of 4 minutes each 
with the calibration using a visi-float flow meter (Dwyer Institute, Michigan, USA).  
 
Preparation of the sampler 
 
Prior to the sampling process the fractionating columns were swabbed with cotton dipped in 
70% alcohol and samplings were taken only after the evaporation of alcohol. Petriplate of 90 
mm. diameter was exposed in the sampler with 20ml culture media of Potato Dextrose Agar 
(Potato extract - 1 litre; Dextrose – 20 gms and Agar agar – 20 gms) for the isolation of 
airborne fungi which serve as a collection surface. To prevent the bacterial contamination 8 ml. 
of 1% Streptomycin was added to 1 litre of the medium. 
 
Incubation 
 
The exposed Petri plates were incubated in an incubator at the temperature of 28 ± 2◦C in the 
glass chamber for the isolation of mesophilic fungi. After incubating for a period of 4 days the 
colonies were counted and identified and subcultured for further studies. Identification of 
culturable molds were carried upto species level using their macroscopic and microscopical 
appearance (Udayaprakash, 2004).   
 
Presentation of Data 
 
The colonies of individual species are converted to number/m3 of air by multiplying with a 
factor calculated as follows and the counts are expressed as Colony Forming Unit (CFU)/cubic 
meter of air (m3). 
 Suction rate of the sampler                            =     25 1/min  
 Duration of each sampling                            =       4 min 
 Amount of air sampling in 4 min                  =       4 × 25 = 100 1/m3 
 Let the number of colonies recorded             =        X     
Thus, the number of colonies recorded/m3 of Air    =       1000  ×  X 
                                                                                                 100 
The conversion factor                                               =        10 
Percent contribution 
  
The term percent contribution refers to the contribution of individual species to the total and is 
calculated as follows. 

       No of CFU/m3 of an individual species    
Percent contribution = _________________________________ x 100 
                              Total no of CFU/m3 of all the species 
 
RESULTS 
 
A total of 947 colonies of fungi were recorded from the atmosphere of Vellore Corporation in 
the State of Tamil Nadu, India. The isolated colonies were classified under 29 species 
belonging to 14 different genera and a non sporulating fungi. Among the genera, 2 (Absidia 
corymbifera and Mucor racemosus) belongs to Zygomycetes, 1 species (Chaetomium 
globosum) to Ascomycetes and all remaining species 26 belongs to Mitosporic fungi. Among 
14 different genera isolated, the genus, Aspergillus was represented by maximum number of 
species (Aspergillus flavipes, A. flavus, A. fumigatus, A. japonicus, A. nidulans, A. niger, A. 
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ochraceus, A. sydowii, A. tamarii, A. terreus and A. versicolor), Penicillium by 3 different 
species (Penicillium frequentans, P. funiculosum and P. oxalicum) and Cladosporium also by 3 
different species (Cladosporium cladosporioides, C. oxysporum and C. sphaerosperum). 
 
Among the species, Cladosorium cladosporioides was found to be dominant with its total 
Colony Forming Units (CFU) of 4530 CFU/m3 of air. This was followed by the fungus, 
Aspergillus niger (1180 CFU/m3 of air), Aspergillus sydowii (850 CFU/m3 of air) and 
Cladosporium sphaerospermum (510 CFU/m3 of air). The percent contribution of the single 
species, i.e. Cladosporium cladosporioides alone was around 47.8 % to the total. This was 
followed by Aspergillus niger (12.35%), Aspergillus sydowii (8.97%) and Cladosporium 
sphaerospermum (5.38%). The following fungal species, Absidia corymbifera (1.58%), 
Aspergillus fumigatus (1.16%), Aspergillus ochraceus (1.79%), Aspergillus versicolor (3.48%), 
Bipolaris australiensis (1.26%) and Curvularia lunata (1.05%) are the other significant 
contributors. 
 
The prevalence of the fungal species is concerned, Cladosporium cladosporioides was recorded 
from all the sampling site except only one site. In other words, it occurred in 94.8% of the 
sampling sites. The fungus Aspergillus niger occurred in 84.21% and Aspergillus flavus in 
47.36% of samples. All other fungal species occurred in less 40 % of the sampling sites. The 
list of fungal species, their total CFU/m3 of air recorded and the percentage contribution to the 
total of individual species is presented in Table 1.  The percent contribution of major fungal 
species isolated from the atmosphere of Vellore Corporation is presented in Fig. 2.  
 
DISCUSSION 

The cities in general are highly industrialized and urbanized. Thus, population and traffic found 
to increase (Bhuvaneswari et al., 2020). As the infrastructure develops, the population too 
move towards the city and one such city is elevated as Corporation in India. Vellore 
Corporation is one among such corporation in the State of Tamil Nadu in India by August 2008 
(https://www.tnurbantree.tn.gov.in/vellore/). Thus, the population was found to increase and it 
reached nearly 4.8 Lakhs (https://www.census2011.co.in/census/city/472-vellore.html). These 
urbanization was found to affect the airspora in general. This is due to removal of vegetation 
and construction of buildings. Thus, deplete in availability of organic substances which results 
in depletion of saprophytic organisms. However, our study yielded nearly 29 different fungal 
species as the atmospheric flora which describes that the vegetation of Vellore supports the 
diversity. Further, the study yielded around 498.42 CFU per cubic meter of air on air average. 
This again proves that the city is rich in its airborne mycoflora. The recommended presence of 
fungi in the atmosphere is 500 CFU/m3 of air (WHO, 1988). 

Towards the species diversity is concerned, it is noticed that Cladosporium cladosporioides was 
recorded as a dominant species, which contributes nearly 50 % (47.8) to the total. The fungus is 
reported as a saprophytic one. The presence of Cladosporuim cladosporioides is reported as 
common outdoor fungi (Mallo et al., 2011 and Sham-Ghahfarokhi, 2014). Nearly 9 out of 29 
species are found to be saprophytic in nature. The species inlcudes, Alternaria alternata, 
Bispora australiensis, Curvularia lunata, Cladosporium cladosporioides, Cladosporium 
oxysporum, Cladosporium sphaerospermum, Chaetomium globosum and Chrysonilia sitophila. 
The presence of fungal species, Aureobasidium pullulans in the atmosphere of Vellore proves 
the presence of vegetation. The fungus is a dominant fungal species recorded as a phylloflora 
(Bhuvaneswari et al., 2022).    
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However, it is brought to the attention that majority of the species recorded from the 
atmosphere of Vellore Corporation are pathogenic or allergenic in nature. They may serve as an 
opportunistic pathogen as Mucor racemosus in causing Mucormycosis, Aspergillus niger in 
causing Otomycosis etc., The fungus, Aspergillus flavus is a well known toxigen producing 
aflatoxin. It is noticed that the spore size of most of the fungal species are less than 5μm in 
diameter which have an ability to reach the alveolar region of the lungs. They found to cause 
the respiratory symptoms like sneezing, running nose, fever, rhinitis, alveolitis and even 
Asthma. The fungal species like Aspergillus fumigatus are well known to adapt for wider 
temperature. They are generally reported as a thermotolerant fungus which can grow well at 
20oC to 55oC. Further their spore size was recorded between 1μm to 1.5μm and an agent of 
causing invasive Aspergillosis and Abstructive Broncho-Pulmonary Aspergillosis (ABPA). 
Thus, with precaution it is recommended to keep the city clean and to avoid exposure to such 
organisms. 
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Table 1. List of fungal species, their total CFU/m3 of air and percent contribution to the 
total of the species isolated from the atmosphere of Vellore Corporation 

 
Sl. No. Species Total CFU/m3 

of air 
Percent 

Contribution 
1 Absidia corymbifera 150 1.58 
2 Alternia alternata 10 0.10 
3 Aspergillus flavipes 20 0.21 
4 Aspergillus flavus 460 4.85 
5 Aspergillus fumigatus 110 1.16 
6 Aspergillus japonicus 40 0.42 
7 Aspergillus nidulans 60 0.63 
8 Aspergillus niger 1180 12.35 
9 Aspergillus ochraceus 170 1.79 
10 Aspergillus sydowii 850 8.97 
11 Aspergillus tamarii 30 0.31 
12 Aspergillus terreus 80 0.84 
13 Aspergillus versicolor 330 3.48 
14 Aureobasidium pullulans 30 0.31 
15 Bispora australiensis 120 1.26 
16 Candida albicans 70 0.74 
17 Chrysosporium oxysporum 20 0.21 
18 Chaetomium globosum 40 0.42 
19 Cladosporium cladosporioides 4530 47.83 
20 Cladosporium oxysporum 30 0.31 
21 Cladosporium spharospermum 510 5.38 
22 Curvularia lunata 100 1.05 
23 Chrysonilia sitophila  40 0.42 
24 Mucor racemoses 10 0.10 
25 Paecilomyces sp. 20 0.21 
26 Pencilium frequentans 10 0.10 
27 Penicilium funiculosum 80 0.84 
28 Penicillium oxalicum 20 0.21 
29 Trichoderma sp. 30 0.31 
 Non sporulating colonies 320 3.37 
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Fig. 1. Map showing Vellore Corporation, Tamil Nadu, India 

 
 

 
 

Fig. 2. Percent Contribution of major Fungal species recorded from the atmosphere of 
Vellore Corporation, Tamil Nadu, India 
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ÖZET 

Tüm çağlar boyunca insanlığın başına bela olan infeksiyon hastalıkları günümüzde de insan 

sağlığı için bir tehdit olmaya devam etmektedir. Tedavi, bakım ve hastalıkların önlenmesine 

yönelik önlemlerdeki iyileşmelere rağmen bir yandan yeni, öte yandan bilinen, fakat yeniden 

önem kazanan infeksiyonlar gittikçe karmaşıklaşan sorunlar haline gelmektedir. Son 

zamanlarda artan sosyo-kültürel hareketlilik ve gerek iklim gerekse doğada kendiliğinden ya 

da insan eli ile meydana gelen değişiklikler de özellikle yeni infeksiyon etkenlerinin ortaya 

çıkmasında ya da belli bir coğrafi bölge ile sınırlı iken çok uzak bölgelere yayılmasına neden 

olmaktadır. Özellikle yeni infeksiyon etkenlerinin önemli bir bölümünün zoonotik kökenli 

oluşu, insan ve hayvan sağlığı arasındaki sıkı bağlantının daha iyi anlaşılması ve “tek sağlık” 

kavramının ortaya atılması ile sonuçlanmıştır. Bunlara karşılık tanı ve sürveyans 

tekniklerindeki gelişmeler ve yaratılan farkındalık sayesinde sağlanan uluslararası işbirliği de 

yeni ya da yeniden önem kazanan infeksiyonların zamanında tanı konularak uluslararası 

düzeyde uygun önlemlerin alınmasını kolaylaştırmaktadır. Son zamanlarda karşılaştığımız 

enfeksiyon hastalıklarının, tüm dünyada etkili olduğu deneyimler yaşanmış ve bu durum 
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gelecekte de yeni viral enfeksiyonlara karşı hazırlıklı olunması gerektiğini göstermiştir. 

Dünya genelinde, 15 yıldan fazla süredir isimlerini sık duyduğumuz; Ebola, influenza, zika 

virüs ve son olarak MERS-CoV ailesine ait coronavirüs gibi yeni ya da yeniden ortaya çıkan 

bazı viral hastalıklar insan sağlığı üzerinde tehditler oluşturmakta, hasta bakım sistemini de 

olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Sağlık çalışanları ise hizmet sunumu sırasında bu 

etkenlere maruz kalabilmekte ve büyük riskler taşımaktadırlar. Biyolojik savaş ajanı olma 

özelliği taşıyan mikroorganizmalara ait hastalık ve epidemiler ile ilgili çok detaylı çalışmalar 

literatürde bulunsa da, bu mikroorganizmaların biyolojik savaş ajanı olarak özellikle aerosol 

formunda kullanımıyla ortaya çıkabilecek klinik tablo ve tedaviye dair sınırlı sayıda veri 

bulunmaktadır. Tüm dünya ülkeleri ve sağlık çalışanları, yeniden ortaya çıkan tüm bu 

etkenleri yakından takip etmeli ve bu etkenlerle mücadele konusunda global çalışmalar 

yapmalıdırlar. 

 

Anahtar Kelimeler:  Virüs, Salgın, Sağlık, Tehdit 

 

ABSTRACT 

Infectious diseases, which have plagued humanity throughout all ages, continue to be a threat 

to human health today. Despite improvements in treatment, care, and disease prevention, new 

infections, on the one hand, and well-known but re-emerging infections on the other, are 

becoming increasingly complex problems. Recently, increasing socio-cultural mobility and 

changes in climate and nature, either spontaneously or by human hand, cause the emergence 

of new infectious agents or their spread to very distant regions when they are limited to a 

certain geographical region. The fact that a significant part of the new infectious agents is of 

zoonotic origin has resulted in a better understanding of the close connection between human 

and animal health and the concept of "one health". On the other hand, the developments in 

diagnosis and surveillance techniques and the international cooperation provided by the 

awareness created facilitate the timely diagnosis of new or regaining infections and taking 

appropriate measures at the international level. Experiences in which the infectious diseases 

we have encountered recently have been effective all over the world have shown that it is 

necessary to be prepared for new viral infections in the future as well. All over the world, we 

have heard the names frequently for more than 15 years; Some new or re-emerging viral 

diseases such as Ebola, influenza, zika virus and finally the coronavirus belonging to the 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES-III

September 23-25, 2022 995 Ankara Turkey



MERS-CoV family pose threats to human health and adversely affect the patient care system. 

Health workers, on the other hand, may be exposed to these factors during service provision 

and carry great risks. Although there are very detailed studies on diseases and epidemics of 

microorganisms that are biological warfare agents in the literature, there are limited data on 

the clinical picture and treatment that may occur when these microorganisms are used as 

biological warfare agents, especially in aerosol form. All countries of the world and 

healthcare professionals should closely follow all these re-emerging factors and carry out 

global studies to combat these factors. 

 

Keywords: Virus, Epidemic, Health, Threat 

 

 

GİRİŞ 

Mikrobiyolojik ajanlar doğada evrensel olarak dağılmıştır ve dünyadaki yaşamın baskın 

bölümünü oluşturur. Toprakta ve suda olduğu kadar bitkilerde ve hayvanlarda da bulunurlar, 

aynı zamanda kaplıcalar ve derin okyanus menfezleri gibi en düşmanca habitatlarda da 

bulunurlar. Mikrobiyal ajanların büyük çoğunluğu zararsızdır ve çoğu faydalıdır. 

Özelliklerinin bir kısmı yüzyıllardır gıda proseslerinde fermantasyon için kullanılırken, bir 

kısmı da biyoteknolojik proseslerde uygulanmaktadır. Bununla birlikte bu ajanlardan birkaç 

yüz tanesi patojenik veya toksiktir; bu insanlarda, bitkilerde veya hayvanlarda hastalığa neden 

olabilecekleri anlamına gelir. Bazıları biyolojik savaş ajanları olarak kabul edilebilir. 

Biyolojik ajanlar genellikle biyolojik savaş için uygun olarak kabul edilir ve virüsleri, 

bakterileri, toksinleri ve mantarları içerir, ancak yalnızca biyolojik bir ajanın kasıtlı yayma 

için bir sistemle kombinasyon halinde kullanılması biyolojik ajanını biyolojik bir silaha 

dönüştürür. Tüm patojenik mikroorganizmalar ve bunların toksik ürünleri, potansiyel 

biyolojik savaş ajanları olarak kabul edilmez. İlk olarak, belirli özellikler onları kötüye 

kullanım için çekici kılmaktadır. Biyolojik bir olay durumunda uygun güvenlik ve karşı 

önlemler için bu gereklidir. Öte yandan, risk ve kalite yönetimi çabaları temel bir biyolojik 

bilgi gerektirir. Kimyasal ajanlar veya nükleer materyallerle karşılaştırıldığında biyolojik 

ajanlar benzersizdir. Teknik ve tıbbi koruması için sınıflandırmaları; tespit, tanımlama, 

profilaksi ve tedavi açısından önemlidir. Küçük bir hastalık salgını, ciddi bir biyolojik 

saldırının erken uyarısı olabilir ve spontan bir endemik salgını kasıtlı bir saldırıdan ayırt 
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etmek için temel epidemiyolojik ve tıbbi beceriler gereklidir. Vaka tanımı ve saldırı hızı 

belirlendikten sonra salgın zaman, yer ve kişi bağlamında karakterize edilebilir. Bu temel 

epidemiyolojik yaklaşım, standart bir epidemiyolojik araştırmadan önemli ölçüde farklı 

değildir. Bir salgının endemik, salgın veya pandemik olarak tanımlanması, kısmen neyin 

"beklenen" olduğuna bağlı olarak öznel olabilir (Cossart,2000,Watson ve ark 2008). 

Endemiler; sınırlı ancak yerel ve belirli bir coğrafi alan veya nüfus için yaygın olan 

hastalıkları tanımladığından, salgın hastalıklar, belirli bir toplulukta normalden çok daha fazla 

insanı içeren veya doğal olarak bulundukları bölgelere yayılan hastalıkları ifade eder. 

Biyolojik bir saldırı normalde hemen belli olmaz, ancak toksinler hariç birçok biyolojik ajan 

oldukça bulaşıcıdır, bu nedenle bir hastalığa maruz kalan kişilerden daha geniş bir 

popülasyona yayılabilir. Bununla birlikte, bazen hasta veya ölü hayvanlar insanlara erken 

uyarı sağlayabilmesine rağmen, maruz kalma ile klinik belirtilerin başlangıcı arasındaki süre 

günler ila haftalarca sürebilir. Biyolojik bir saldırının meydana geldiğine dair başka bir 

gösterge, benzer bir hastalıktan muzdarip artan sayıda hasta/asker olabilir. Ek olarak, 

olağandışı bir coğrafi veya mevsimsel hastalık dağılımı şüpheli olabilir. Virüsler, genetik 

bilgiyi içeren bir nükleik asitten, bir protein kapsülü (kapsid) ile çevrili bir DNA veya RNA 

zincirinden oluşan hücresel olmayan enfeksiyöz ajanlardır. En basit düzeyde kapsid, viral 

genomu enzimatik hasar kadar fiziksel ve kimyasal hasardan da korur. Ayrıca, birçok virüsün 

protein kapsidini kaplayan viral zarfları vardır(Engelkirk, 2007, Madigan,2009,Lanford 2004)  

Bu zarflar tipik olarak fosfolipidler ve proteinlerden oluşur ve konakçı hücre zarlarından 

türer; bazı zarflar ayrıca viral glikoproteinleri içerir. Genel olarak virüsün dış yüzeyi, 

normalde spesifik bir virüs ek proteininin hücresel bir reseptöre bağlanmasıyla gerçekleşen 

konak hücrenin tanınmasından sorumludur. Virüsler bakterilerden çok daha küçüktür, tipik 

olarak mikroskobik boyuttadır ve yalnızca EM ile görülebilir. Virüsler bağımsız olarak 

çoğalamadıklarından canlı olarak kabul edilmezler. Konağın metabolik süreçlerini ve hücresel 

bileşenlerini kullanarak çoğalırlar. Bakterilerin aksine, virüs yapıları büyük ölçüde değişir. 

Biyolojik savaş ajanı olarak potansiyele sahip virüs örnekleri, variola majör ve variola minör 

virüsü, Venezuela at ensefalit virüsü, sarı humma virüsü, Ebola virüsü ve 

hantavirüstür(Johnson, 2003) . 

Aşağıdaki görselde viral ajanlara yer verilmiştir: 
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COVID-19 Koronavirüsler (CoV): İnsanlarda tipik olarak hafif solunum yolu hastalığına 

neden olan bir RNA virüsü ailesidir. 2003 yılında ortaya çıkan şiddetli akut solunum yolu 

hastalığı (SARS), koronavirüslerin insanlarda ciddi enfeksiyon salgınlarına da neden 

olabileceğini göstermiştir. Daha sonra 2012 yılında Suudi Arabistan'da Orta Doğu solunum 

sendromu koronavirüsü (MERS-CoV) ortaya çıkmıştır. Geçmişte yaşanan iki koronavirüs 

salgınından sonra yeni bir koronavirüs türü 2019'da Çin'in Wuhan kentinde tespit edilmiştir. 

31 Aralık 2019 tarihinde Çin’in Ulusal Sağlık Komisyonu, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’ne 

Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde etiyolojisi belli olmayan pnömoni vakalarının tespit 

edilmesi konusunda bildirim yapmıştır ve 3 Ocak 2020 tarihine kadar toplam vaka sayısı 44’e 

yükselmiştir. Bildirimin yapıldığı bu dönemde hastalığa neden olan etmenin henüz 

tanımlanamadığı belirtilmiştir. 1 Ocak 2020 tarihinde Huanan deniz ürünleri pazarının 

kapatılmasının ardından 11 ve 12 Ocak tarihlerinde DSÖ, salgının Wuhan şehrindeki deniz 

ürünleri pazarıyla ilişkili olduğuna dair Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan detaylı bilgi 

almıştır. 7 Ocak 2020 tarihinde Çin’deki uzmanlar tarafından salgının etkeninin yeni tip 

koronavirüs olduğu tanımlanmış ve laboratuvar ortamında izole edilmiştir. Aynı zamanda 

2019-nCoV olarak adlandırılması yapılan yeni tip koronavirüs için diğer ülkelerinde 

kullanılabilmesi adına teşhis kitleri geliştirilmiştir. 11 Ocak tarihinde yeni koronavirüs 

nedeniyle ilk ölüm gerçekleşmiş olup 13 Ocak’ta ise Çin haricinde bir ülkede, Tayland’da 

laboratuvar onaylı yeni koronavirüse ait ilk vaka Tayland Halk Sağlığı Bakanlığı tarafından 

bildirilmiştir(Hancı ve ark. 2021). 12 Ocakta ise Çin, DSÖ ile yeni koronavirüsün genom 

dizilimini paylaşmıştır. DSÖ danışmanları, salgının resmi adını oluşturmak için hastalığa 

neden olan virüs türüne “Covid-19”demiştir. Salgına ait ilk vaka bildirilmesinin ardından 

uzun bir süre geçmeden diğer ülkelere de yayılım göstermiştir. 30 Ocak 2020 tarihinde DSÖ 
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Genel Direktörü, Çin’de başlayan salgının diğer ülkelere de yayılmasından dolayı “Küresel 

Acil Durum” ilan etmiştir. 21. yüzyılda 6. kez ilan edilen acil durumun amacının salgının 

sağlık sistemi zayıf ülkelere yayılmasını önlemek için olduğu belirtilmektedir. Salgının 

kontrol altına alınabilmesi için, Çin ve diğer ülkelerde seyahat hareketlilikleri kısıtlanmış ve 

sıkı kontrol tedbirleri uygulanmaya başlanmıştır. 11 Mart 2020 tarihinde DSÖ Genel 

Direktörü, Çin dışındaki Covid-19 vakalarının 13 kat ve etkilenen ülke sayısının da 3 kat 

artması nedeniyle SARS-CoV-2’nin sebep olduğu Covid-19 salgınını pandemi olarak kabul 

ettiklerini ilan etmiştir. Geçmişte yaşanan koronavirüs salgınları sadece epidemi ile sınırlı 

kalmış, ancak Covid-19 küresel bir kabus haline gelerek pandemiye neden olmuştur.  

DSÖ, en son 2009 yılında İnfluenza virüsünün ölümcül bir alt türü olan H1N1 virüsünün 

sebep olduğu salgını pandemi ilan etmiştir.  Koronavirüsler, hayvanlardan insanlara geçerek 

zoonotik hastalıklara sebep olmalarıyla bilinmektedir. İnsan vücudu bu patojenlere karşı 

bağışıklık geliştirmediği için zoonotik hastalıklar ölümcül olabilmektedir. SARS-CoV-2’nin 

kaynağı ile ilgili bilgiler henüz netlik kazanmış değildir. İlk vakanın Huanan deniz pazarı ile 

ilişkisinin olmasından dolayı hayvanlar üzerinde farklı araştırmalar yapılmaya devam 

edilmektedir. Covid-19 genom dizilimi analiz edilmesinden sonra virüs gen dizilimi veri 

bankasındakiler ile karşılaştırılmıştır. Yarasalardan kaynaklanan iki koronavirüsün, Covid-19 

ile %88 oranında benzediği sonucuna varılmıştır. Ayrıca SARS’a sebep olan koronavirüs ile 

%79, MERS-Cov ile de %50 oranında benzerlik tespit edilmiştir. SARS-CoV-2 için yarasalar 

haricinde rezervuar konakçı olması açısından nesli tükenmekte olan pullu karıncayiyen 

(Pangolin) ile ilgili araştırmalar yapılmaya devam etmektedir. Pangolinlerde bulunan virüs 

izolatı ile enfekte bir kişiden elde edilen SARS-CoV-2 ile arasında genom dizilimlerinde %99 

oranında benzerlik olduğu tespit edilmesi üzerine pangolin için SARS-CoV-2 ara 

konaklarından birinin olma olasılığının oldukça yüksek olduğu belirtilmektedir. Koronavirüsü 

taşıyan ve insanlarda hastalık oluşmasına neden olan hayvanın tespit edilmesi, gelecekte 

hastalığın ortaya yeniden çıkmasının yanında salgın oluşmasını engelleyerek yaşanılan 

durumların tekerrür etmesinin önüne geçilmesi adına oldukça önemli bir adımdır. (Hancı ve 

ark. 2021) 
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Koronavirüslerin genomlarının sık rekombinasyon nedeni ile büyük bir genetik çeşitliliğe 

sahip olmaları söz konusudur. Yeni hücre tipleri ve yeni türleri enfekte etme özelliğini 

kazanan koronavirüsler türler arası enfeksiyonların sebebi olup yaşamakta olduğumuz 

pandemi gibi insanlar arasında salgın oluşturmaktadır. Artan düzeylerdeki insan hayvan 

etkileşimi nedeniyle, koronavirüslerin insanlarda periyodik olarak ortaya çıkabileceği 

öngörülmektedir. Her yaşta bireyden Covid-19 vaka bildirimi yapıldığına dair bilgiler 

mevcuttur. Enfeksiyonun şiddeti, asemptomatik durumdan kritik hastalıklara kadar değişim 

gösterdiği gözlemlenmiş olup Covid-19’un klinik şiddeti 5 grupta tanımlanmıştır. 

Asemptomatik vakalarda Covid-19 testi pozitif olduğu halde herhangi bir belirti ve bulgu 

göstermediği, hafif vakalarda yüksek ateş, yorgunluk, kas ağrısı, öksürük, boğaz ağrısı gibi 

akut üst solunum yolu enfeksiyonu belirtilerinin olduğu gözlemlenmiştir. Hastalığı orta 

şiddette seyreden hastalarda pnömoni, ateşin sıklıkla yükselmesi, öksürük semptomlarının 

olduğu fakat nefes darlığı olmadığı belirtilirken, hastalığı şiddetli seyreden vakalarda 

hastalığın hızla ilerlemesinin yanı sıra dispne, siyanoz, saturasyon düzeyinin %92’den az 

olması gibi belirti ve bulgular söz konusudur.  

Kritik düzeydeki hastalarda ise ARDS veya solunum yetmezliği, şok ve çoklu organ 

yetmezliği olduğu belirtilmektedir. Yetişkinlerde kritik düzeyde seyreden hastalıkta mortalite 

oranı %50’ye kadar ulaştığı bilinmektedir. Koronavirüslerin yardımcı proteinlere sahip olma 

özelliği nedeniyle konağın doğuştan gelen bağışıklık sisteminden kaçabilmektedir ve 

bağışıklık sisteminin tepkisi bu kez vücudu korumak yerine zarar vermesi de söz konusu 

olabilmektedir. Bu nedenle enfekte olan kişide altta yatan bir hastalığın olması önem 

kazanmaktadır. İleri yaşlardaki SARS-CoV-2 ile enfekte olmuş bireylerde hastalığın kritik 

düzeye kadar ilerleme göstermesi 5 günden kısa bir zamanda olabildiği gözlemlenmiştir. 

Hipertansiyon, diyabet, kardiyovasküler ve solunum hastalıkları, kronik böbrek yetmezliğine 

sahip kişiler Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin %2.8’ini oluşturduğu yapılan 

çalışmalar sonucunda elde edilmiştir. Yapılan bir analizin sonuçlarında ise özellikle ileri yaşta 

hipertansiyon hastalığına sahip olmak, Covid-19 ile enfekte olunması halinde hastalığın 

şiddetli seyretmesi ve mortalite riskinin yaklaşık %2.5 kat arttığı rapor edilmiştir(Hancı ve 

ark. 2021). 
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SONUÇ 

 Virüslerin biyolojik silah olarak kullanımı, büyük kitleleri etkileyerek toplumsal harabiyete 

ve etkisini kronik hastalıklarla göstererek çok derin izler bırakmaktadır. Üretimlerinin yüksek 

teknoloji gerektirmemesi ve maliyetlerinin düşük olması nedeniyle kötü amaçlı kullanımları 

her zaman olasıdır. Özellikle aerosol haline getirilen bakteri, virüs, spor veya toksinler 

uçaklarla veya farklı yöntemlerle çevreye püskürtülerek bırakıldığında ciddi morbidite ve 

mortalite yapma özelliğine sahiptir. Biyolojik savaş ajanı olma özelliği taşıyan 

mikroorganizmalara ait hastalık ve epidemiler ile ilgili çok detaylı çalışmalar literatürde 

bulunsa da, bu mikroorganizmaların biyolojik savaş ajanı olarak özellikle aerosol formunda 

kullanımıyla ortaya çıkabilecek klinik tablo ve tedaviye dair sınırlı sayıda veri bulunmaktadır. 

Tüm dünya ülkeleri ve sağlık çalışanları, yeniden ortaya çıkan tüm bu etkenleri yakından 

takip etmeli ve bu etkenlerle mücadele konusunda global çalışmalar yapmalıdırlar. 
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The future of humankind is completely tied to the destiny of the planet. A future without a 
habitable Earth is an unimaginable future. The most important issues facing humanity like the 
water crisis, global warming, energy, health crisis, and almost every other major challenge are 
essentially environmental. It is very naive to think that the environment is an abstract area and is 
only the concern of rich communities that do not have any other real problems. 
On the contrary, the environmentalism is one of the most important requirements for the 
development of societies that have not advanced sustainably for any reason. If we look carefully, 
we will see that the problems plaguing the less developed nations are originally environmental 
problems. How can we talk about fundamentalism, mass migration crisis, economic-political 
corruption, women's conditions, inequality, discrimination, violence, poverty, social anger, etc., 
and ignore the major role of the environment in these issues? Which warmongering, border, and 
geopolitical conflict can be mentioned without paying attention to its environmental 
infrastructures? It seems that future democracies should be more down-to-Earth. This means that 
instead of unquestioningly supporting the cycle of unbridled production and consumption and the 
minority of capitalist masters, they should act more ethically and humanely for supporting life 
and the Planet. 
The present study examines the ethical and environmental expectations of future democracies 
with a critical look at the current political-economic systems.  
 
Key Words: Ecodemocracy, Earth, Environment, Ethics, Life, Critical Thinking.    
 
 
 
Introduction 
Today's democracies suffer from three fundamental weaknesses. Weaknesses that are originally 
against the common good and the contentment of all. These three big weaknesses are mass 
production and consumption system, discrimination in capital distribution and ‘de-culturisation’ 
of life. 
 
 
I. Mass production and consumption system 
The market, with the complicity of political systems, has reduced man to an intimidated and self-
absorbed admirer of goods and tools. 
Man is caught in a gradual and almost hidden pressure. On the one hand, totalitarian systems put 
him under pressure, and on the other hand, economic systems without ethics make him more 
vulnerable day by day. 
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Contemporary man has been reduced to a "buying animal" in the eyes of economic systems. 
Look at the indescribable volume of environmental and media advertising to sell products. Our 
life is bombarded with advertisements selling goods and services more than ever before. Goods 
and services that are not necessary in most cases. The market is creating false needs. It constantly 
creates needs and sells us something to answer these needs. 
We are so “attacked” with physical and virtual advertisements to buy things that we are 
constantly faced with "choice syndrome". We are all forced runners of this depressing, breathless 
marathon: the non-stop run to shop. 
 
 
II. Discrimination in capital distribution 
The main question here is how much production and consumption can be increased in order to 
create capital and its circulation (to keep the economic system working)? How many generations, 
how many lands, how many cultures and civilizations must be sacrificed so that the current 
economic systems can continue to exist? 
There is no end to this method of capital production for the minority of capitalists. The equation 
of the victimized majority and the exploiting minority continues to be one-sided and is rapidly 
moving towards the general feeling of discrimination, injustice and immorality.  
The majority are the victims of the economic exploitation of the minority who own the 
production and sales system. The rest have only been given the role of a passive and controlled 
"buyer". The existence of the majority depends on this role of shopping: you will live until you 
buy! 
Accumulated funds practically do not play a constructive role in the lives of ordinary people. 
They are used somewhere far from the daily life of ordinary people. In the life of ordinary 
people, it is not possible to have those legendary comforts, pleasant enjoyments, peace, and 
feeling of deep and continuous security. 
 
 
III. A new ‘De-culturisation’   
A real human being - a being with a soul - cannot be included only in the framework of 
economic systems' definition of a human being, an "economic animal". Man is also a "cultural 
animal". Every person realizes somewhere in his life that he cannot live without culture. 
Economic modernity, however, is anti-cultural. The market is deeply pushing back the real 
culture and supports only a shell of the culture (celebrity, popularized and superficial shows) 
again to serve itself (cultural production sales). 
In today's political-economic systems, there is no trace of culture in the sense of excellence and 
critical thinking and playing a role in social developments. Culture has become a safe field for 
selling entertainment and a way to encourage people not to think. 
Therefore, real cultural people, original artist and thinkers have become extinct survivors who do 
not have an effective role and position. The field of culture has become a breeding ground for 
celebrities and superficial actors and most of what they do is counter-cultural. 
The original roles of culture, such as exalting and refining the soul, and increasing the sense of 
sympathy, dialogue and humanity, are being completely removed from the culture scene. The 
absence of real culture is the absence of the power of analysis and thinking. In addition, what is 
better than this for the market that wants more and more thoughtless, greedy and competitive 
customers? 
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Therefore, a large part of what happens in the name of cultural government activities is the 
denial of culture itself. 
You can probably imagine how the world without culture is. A world of terrible loneliness, 
unrepentant violence and a return to the original brutality. Don't you see signs of these disasters 
right now, in the midst of these days we are living in? Our world suffering from emerging wars, 
plagued by various practices of terrorism and fundamentalism and the world of new forms of 
totalitarianism, isn't the world devoid of culture? 
 
 
Conclusion 
The mentioned cases draw our attention to the existence of hidden dictatorships in the heart of 
democracy. 
It seems that the common denominator of many of these crises is not having an environmental 
perspective on the world and on social fields. The environmental view has a more ethical view of 
the macro phenomena of human life. The minimalist view of life, the view of connection and 
neighborliness with other forms of life on the planet, and the view of seeking natural justice can 
reduce these crises in the long time. 
The environmental attitude is no longer only for saving the ecosystem and the survival of living 
species. It is an attitude that can save the man more than anything and all the necessities for the 
continuation of a better life for everyone.  
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Big Data and Artificial Intelligence (AI) are only two examples of the technological 

advancements brought on by the fourth industrial revolution. Social media is the most 

impactful product of it. It has fundamentally changed how people interact, live, and conduct 

business. It has developed into a reliable digital media instrument that has helped to expand 

the global communication network-planet. Social policy and online communities been 

incredibly reticulated in the last years. Women have been directly impacted by the 

advancement of technology and the resulting rise in reliance on it over time empowerment. 

For women throughout the world, this couldn't be more true: despite their struggles with 

access, language challenges, and safety concerns, social media affords them social, economic, 

and political empowerment. Social media has provided a forum for women to discuss their 

issues, beliefs, and viewpoints through use of blogs, forums, online campaigns, conversations 

along with the opportunity to participate more fully in the political and economic realms. 

Some examples of the strength can be cited here. The #MeToo Movement gathered pace in 

2017–18 famous individuals were found with the accuse of sexual assault and harassment. 

Women fearlessly raised their voice.  Due to the low start-up costs, social networking sites 

have become a popular choice for women to launch their own enterprises. As a result, social 

media has played a significant role in promoting women's entrepreneurial abilities. It makes it 
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simple for women to launch new businesses, sell their goods, and simply connect with a large 

number of customers. Many well-known women have become well-known as a result of the 

social media platforms they used to launch or advertise their internet companies: Aditi Gupta 

for Menstrupedia, Richa Singh for YourDost, Richa Kar for Zivame, Shradha Sharma for 

Yourstory.com, Sabina Chopra for Yatra.com, and Chhavi Mittal are a few instances for 

Shitty Ideas Trending of it. 

This study emphasises how social media platforms are frequently used in a positive way to 

promote women's emancipation in society. In the first section, evolution of social media is 

examined from global to Indian perspective. It will investigate how social media is now more 

reflective of women than it was ten years ago, covering the definition of women 

empowerment. The following section will cover the current situation in India while 

highlighting trends in representation and inclusion. The examines how social media has 

impacted women's lives and how it has evolved into a tool for empowering women.  

Introduction 

The social media environment, we live in today has played a significant role in the rapid and 

widespread dissemination of feminist beliefs. Social media has emerged as a force for social 

change that has aided and promoted women's emancipation in a number of ways, including 

by bringing the local community's attention to women's rights and by addressing prejudice 

and stereotypes all around the world. Using social media offered a space to talk about 

women's issues and challenges through blogs, chats, online campaigns, online discussion 

forums, and online communities. It is typically not broadcast or spread by the media. Social 

media platforms come in a variety of forms, but they all serve the same general purposes, 

which include fostering social bonds and economic or business prospects. Social media 

platforms are not just for broadcasting, but also serve as platforms for discussion, unlike 

traditional media where only professionals produce the content. Transnational networks can 

develop thanks to the quick cross-border transfer of knowledge and information. Women who 

are more socially linked can participate more fully in the political and economic realms. 

Social Media 

All media technologies utilised for communication, such as the internet and computers, as 

well as the organisations in charge of these technologies are referred to together as social 

media. Social media has developed into a useful tool for growth, communication, 

entertainment, friendship, and adventure. Media has become a vital part of life, and people 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES-III

September 23-25, 2022 1006 Ankara Turkey



spend their time on new technologies like the Internet, Cell Phone, and Computer to stay in 

touch with world events and for entertainment. It is bound to have a profound impact on 

nearly all human activities, including education, industry, governance, personal lives, and 

social lives around the world. Social media now play a crucial role in contemporary culture. 

Print and electronic media can be broadly categorised into two groups. Influence, 

entertainment, education, and market creation are the four primary roles of the media. Social 

media is crucial in the age of fast-moving pictures because without media, people would not 

be aware of domestic and international issues. 

Evaluation of Social Media over Past Decade in India 

As of November 2019, there were 26 million more female internet users in India, where there 

are estimated to be 500 million users. In fact, female internet users are growing faster than 

their male counterparts: between 2018 and 2019, the number of female users increased by 

27%, compared to a 22% increase for male users. 

The female online population in India is, however, only half that of the male population in 

terms of absolute numbers; the disparity is greater in the rural areas. To increase women's 

access to economic and entrepreneurial possibilities, social and communication channels, and 

platforms for political mobilisation and involvement, it is crucial to close this gap. In the 

world of social media, the disparity is even more pronounced: as of 2019, only 33% of Indian 

women used social media, compared to 67% of men (Sannam, 2020). 

Additionally, data reveals that 52% of female internet users in India don't feel comfortable 

sharing their personal information online. Due to misogyny, harassment, and revenge porn, 

women access mobile internet at a rate that is 26% lower. 

To be clear, the dearth of gender-specific data for these platforms makes it challenging to 

analyse trends in social media and gender in India. Both Google and the Internet and Mobile 

Association of India (IAMAI) lack such gender-aggregated data for India; in fact, most 

platforms do not even give country-level user figures, let alone breakdowns by gender or 

other factors (Mukherjee et al., 2021). 

Women Empowerment 

Women and men who are empowered take charge of their life, set their own goals, acquire 

new skills, boost their confidence, participate in decision-making, and find solutions to 
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issues. Access to and control over resources and the advantages gained from development 

initiatives are prerequisites for empowerment. It is both a method and a result. Ensuring 

women's full involvement in traditional economic activities, including decision-making, 

implementation, access, and control, as well as their enjoyment of equal advantages, is 

known as economic empowerment of women. Women have been socially empowered when 

views and beliefs about their rights, roles, and capacities have changed, allowing them to 

participate more actively in a variety of arenas of life. To promote equal involvement of 

women in politics, political empowerment of women entails taking positive discrimination 

measures for them. 

Why Social Media Matters for Women 

Social media and other digital platforms have not only democratised access to information 

but also played a critical role in involving the general people in social and political concerns. 

Because of this, content producers, businesses, and users may work together in real time to 

share information and express ideas freely. And that is how women are benefitted from it. 

Connectivity 

By removing time and place constraints, social media platforms enable users to foster 

interpersonal interactions and grow their social capital. In India, more than two thirds of 

young people use social media to keep in touch with their loved ones. Additionally, useful as 

instruments for exchanging knowledge, providing entertainment, and providing psychosocial 

support are these platforms. According to a Twitter analysis of 522,992 tweets from 10 Indian 

cities between January 2019 and February 2021, 24.9 percent of Indian women talk about 

personal interests like books and entertainment most frequently, followed by current events, 

holidays, finding community and support, and social issues. According to the same survey, 

roughly 20.8 percent of Indian women who use Twitter do so to keep up with national and 

international news, and 11.7 percent of them use hashtags to identify other users who share 

their interests. While this was happening, 6.9% of Indian women used Twitter to discuss their 

daily lives, and 4.2% of them had private talks about things like romantic relationships and 

mental health (India Today, 2021). 

Social Commerce 

As a result of their ability to connect and have direct conversations with clients and 

consumers, social media is quickly emerging as one of the most effective platforms for 
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women entrepreneurs. Social media marketing is a very cost-effective and simple avenue 

available to female business owners. Through social networking, business owners may 

quickly and directly engage with customers and solicit feedback about their online goods and 

services. The following list includes female company owners who got their start on social 

media. Women entrepreneurs in India confront challenges because they have limited access 

to financing, fewer legal protections for their property, and limited mobility. In India, 

women-owned SMEs have loan rejection rates that are nearly twice as high as those of their 

male counterparts. Due to these restrictions, less than 10% of micro-enterprises in India are 

held by women (SME Finance Gap, 2021). The majority of these businesses are micro-

enterprises. However, new opportunities are emerging for women-owned businesses as 

digitalisation and internet accessibility have increased.  

Aditi Gupta is the co-founder and managing partner of Menstrupedia, a helpful resource for 

healthy menstrual cycles. She is from a tiny town in Jharkhand, and this was her idea. It gives 

women and girls nice instructions on how to maintain their health and hygiene, stay active, 

and stay healthy while menstruating. It raises awareness by providing content about various 

media that is educational, entertaining, and inspiring. Online Counseling & Emotional 

Wellness Coach at YourDOST, Richa Singh, Conceptualizer & Co-Founder. She founded an 

internet technology platform for online counselling and emotional support for mental and 

emotional wellness, and she is from Bhopal. A pioneering firm in India links people with 

professionals in the field of emotional and mental health while maintaining their identity. One 

of the most significant female entrepreneurs in the nation right now is Richa Kar, the brains 

behind the online lingerie shopping site Zivame. She is one of the co-founders of Zivame, a 

Bangalore-based internet firm for selling women's underwear. She was raised in a very 

traditional family and was born in Jamshedpur. This site, which was established in 2011, 

instructs and inspires women regarding women's clothing, activewear, and intimate items. 

The founder and chief editor of Yourstory.com, an online media hub for start-ups and 

business owners, is Shradha Sharma. It is the top online media platform in India and has told 

more than 20,000 entrepreneurial tales in 12 Indian languages, reaching more than 10 million 

people each month. 

The co-founder and chief marketing officer of India's first and largest online retailer, 

Shopclues.com, which offers everything from jewellery to technology, is Radhika Ghai 

Agarwal. Currently, it is successfully operating in 9000 towns, cities, and rural areas around 

the nation. 
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Political Participation  

Social media platforms have played a significant role in the recent growth of the conversation 

about the damaging effects of sexualized power in many parts of the world. Widespread 

protests known as the "Nirbhaya movement" began in India in 2012 after the death of a 23-

year-old rape victim in Delhi. Millions of people used Twitter hashtags like #Delhibraveheart 

to support the victim's right to justice. Along with the large-scale street protests, the internet 

wrath attracted international attention and prompted the Indian government to respond. 

Beginning in 2017, Twitter helped the 'Me Too' movement against sexual harassment, which 

originated in the US, gain prominence all around the world. Social media posts from 

survivors about their experiences have boosted the cause. In India, women began utilising the 

platforms in 2017 to share images and narratives of how they were reclaiming public spaces. 

The same year, ladies started a Twitter campaign using the hashtag "LahuKaLagaan" to 

protest the 12 percent tax on sanitary napkins; the next year, the so-called "period tax" was 

eliminated. Many women can seek justice for domestic violence and online harassment on 

social media networks. The victim can find the appropriate information on the legal system, 

financial assistance, and safe havens with the aid of internet access. They can reintegrate into 

society and spread awareness of domestic violence as a result. Through these platforms, 

women cross borders between the public and private spheres, most commonly those that are 

local and communal but also increasingly those that are global. 

Conclusion 

Social media has enhanced access to government services, information, and accountability, 

making it simpler for women to participate in public discourse and the implementation of 

policies. These platforms are crucial in democratising media access because they give 

vulnerable and marginalised women a way to engage in public conversation. It gives women 

the chance to develop their own sense of self and to look for psychosocial help on topics that 

could otherwise be forbidden in the general public sphere. Social media also makes it 

possible for women to mobilise across borders, states, and socioeconomic groups. For women 

to communicate and debate their political beliefs, views, and experiences, hashtag 

movements are essential. However, there is still a glaring difference between those who have 

access to digital tools, such as social media, and those who do not. A substantial segment of 

society is excluded from the alleged advantages of social media because to gendered lack of 

meaningful access, language hurdles, and safety concerns. 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, genç futbolcularda Yo-Yo aralıklı toparlanma (seviye 1 ve 2) testindeki 
koşu mesafelerinin yaş gruplarına göre karşılaştırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda, 
çalışmaya farklı yaş gruplarında (13, 14, 15, 16, 17 ve 18) mücadele eden toplam 106 amatör 
erkek futbolcu (yaş: 15,38  1,68 yıl, boy: 167,12  ,12 cm, kilo: 54,22  11,24 kg) gönüllü 
olarak katıldı. Çalışmada, katılımcılara aerobik kapasitenin belirlenmesinde yaygın bir şekilde 
kullanılan ve bir saha testi olarak tasarlanan Yo-Yo aralıklı toparlanma seviye 1 (Yo-Yo AT1) 
ve seviye 2 (Yo-Yo AT2) testleri uygulandı. Verilerin değerlendirilmesinde normallik testi, 
tanımlayıcı istatistik, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve gruplar arası farklılıkları 
gösteren Tukey ikili karşılaştırma testleri kullanıldı. Analiz sonuçlarına göre, katılımcıların 
Yo-Yo AT1 testinde kat ettiği koşu mesafeleri bakımından yaş grupları arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir farklılık görülmemesine rağmen (p>0,05), Yo-Yo AT2 testinde katedilen 
koşu mesafeleri bakımından ise istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu elde edilmiştir 
(p<0,05). Gruplar arası farklılıkları gösteren Tukey ikili karşılaştırma analiz sonuçlarına göre 
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15, 16, 17 ve 18 yaş gruplarında mücadele eden amatör futbolcuların 13 ve 14 yaş grubundaki 
oyunculardan Yo-Yo AT2 testinde daha fazla mesafe kat ettikleri görülmektedir. Sonuç 
olarak; daha yüksek bir koşu hızında gerçekleştirilen ve bu nedenle anaerobik enerji 
proseslerinin daha fazla katkı sağladığı Yo-Yo AT2 test performansında yaş kriterinin önemli 
bir faktör olduğu ileri sürülebilir. 

Anahtar kelimeler: Futbol, Yaş, Yo-Yo Testleri 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to compare of running distances in the Yo-Yo intermittent 
recovery test (level 1 and 2) according to age in young soccer players. For this purpose, a total 
of 106 amateur male soccer players (age: 15,38  1,68 years, height: 167,12  ,12 cm, weight: 
54.22  11,24 kg) competed in the different age groups (13, 14, 15, 16, 17, 18) participated in 
this study voluntarily. In the study, Yo-Yo intermittent recovery level 1 (Yo-Yo IR1) and 
level 2 (Yo-Yo IR2) tests, which are widely used in determining aerobic capacity and 
designed as a field test, were applied to the participants. Normality test, descriptive statistics, 
one-way analysis of variance (ANOVA) and Tukey pairwise comparison tests have been used 
to evaluate the data. According to the results of the analysis, although there was no 
statistically significant difference between the age groups of the participants in terms of 
running distances covered in the Yo-Yo IR1 test (p>0.05), a statistically significant difference 
has been found in terms of running distances covered in the Yo-Yo IR2 test (p<0.05). 
According to the Tukey pairwise comparison analysis results showing the differences 
between the groups, it is seen that amateur football players in the 15, 16, 17 and 18 age 
groups have covered more running distance in the Yo-Yo AT2 test than the players in the 13 
and 14 age groups. As a result; It can be argued that the age criterion is an important factor in 
the Yo-Yo AT2 test performance, which is performed at a higher running speed and therefore 
anaerobic energy processes contribute more. 

 Keywords: Football, Age, Yo-Yo Tests 

GİRİŞ 

Futbol, dünyada 260 milyon futbolcu ile dünyanın en popüler sporudur (Junge ve Jiri, 2004). 
Futbol performansı; teknik, taktik, fizyolojik ve zihinsel alanlardan oluşur (Stølen, Chamari, 
Castagna, & Wisløff, 2005). Fiziksel uygunluk, gerçek maç durumlarında yüksek düzey 
fiziksel talep nedeniyle bir futbol takımının performansını etkileyen en önemli unsurlardan 
biridir (Stølen, Chamari, Castagna, & Wisløff, 2005; Bangsbo, Mohr, & Krustrup, 2006). 
Futbolcular, patlayıcı güç yoluyla birçok aktivite yapmak zorundadır. Her 90 saniyede bir 2 
ila 4 saniye süren bir sprint hareketi meydana gelir ve bu süre bir futbol maçındaki kat edilen 
koşu mesafesinin %1-11'ini oluşturur. Oyuncular ayrıca bir maçta mücadele, kafa vuruşu, 
kesme ve sprint gibi 150 ila 250 kadar yoğun hareket yapmak zorundadır. Ayrıca, vücut 
dengesini ve topun vücuda temas ettiği andaki basıncına karşı kontrolünü korumak için 
kuvvetli kas kasılmaları da bir futbol maçı sırasında sıklıkla meydana gelen bir durumdur. 
Dayanıklılık bağlamında, her oyuncunun bir maçta 8 ila 12 km'lik bir mesafeyi tamamlaması 
gerekir ve ortalama çalışma yoğunluğu maksimum kalp atış hızının %80 ile %90'ı arasındadır 
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(Stølen, Chamari, Castagna, & Wisløff, 2005). Bu nedenle, bir futbol maçında oyuncuların iyi 
performans göstermesi için güç ve dayanıklılık temel fiziksel uygunluk unsurlarıdır (Chan, ve 
diğerleri, 2016). 

Futbol, oyuncuların başarılı bir performans sergilemek ve sonunda ise bir oyunu kazanmak 
için teknik, taktik ve fiziksel becerilere ihtiyaç duyduğu dünyanın en karmaşık sporlarından 
biridir (Yi, Jia, Liu, & Gómez, 2018). Bir takımın performansı farklı oyun pozisyonlarında 
oynayan oyuncular arasındaki iş birliğine dayalı etkileşimlere bağlıdır (Aquino ve diğerleri, 
2020). Örneğin, orta saha oyuncularının ana rolü uygun top kontrolü ve paslarla hücumu 
organize etmek iken, savunma oyuncularının ana görevleri hava mücadelelerini ve ikili 
mücadeleleri kazanmak veya hücum oyuncularına aktarılan topları durdurmaktır (Yi, Jia, Liu, 
& Gómez, 2018; Modric, Versic, Sekulic, & Liposek, 2019). Pozisyona özgü gerekliliklerin 
anlaşılması, oyuncuların başarılarının değerlendirilmesinde çok önemlidir (Carling, Williams, 
& Reilly, 2007) 
Modern futbol yüksek düzeyde dayanıklılık, hız, güç ve koordinasyon becerileri gerektirir 
(Chmura ve diğerleri, 2015). Bu nedenle, oyuncuların iyi gelişmiş fiziksel uygunluğa sahip 
olmaları gerekir. Futbolcular tarafından kullanılan enerjinin temel olarak aerobik metabolizma 
tarafından üretildiği göz önüne alındığında (Silva ve diğerleri., 2011; Garcia-Tabar ve 
diğerleri., 2019), oyuncuların iyi gelişmiş bir aerobik uygunluğa sahip olmaları önemlidir. 
Özellikle, uygun düzeyde aerobik kondisyon, oyuncuların bir futbol maçında tekrarlayan 
yüksek yoğunluklu hareketleri tüm oyun ve tüm sezon boyunca sürdürmelerine, iyileşme 
sürecini hızlandırmalarına ve fiziksel kondisyonlarını optimal düzeyde tutmalarına imkân 
sağlar (Slimani ve diğerleri., 2019). 

Profesyonel düzeydeki futbolcular, muhtemelen profesyonel bir futbol maçındaki daha 
yüksek fiziksel talep nedeniyle, yarı profesyonel veya amatör oyunculara kıyasla genellikle 
daha iyi fiziksel yeteneklere sahiptir. Cometti ve diğerleri., (2001) tarafından yapılan bir 
çalışmada, profesyonel oyuncuların diz fleksör kas kuvveti ve kısa mesafe sprint hızı 
bakımından amatör futbolculardan farklı olduklarını bulmuşlardır. Ayrıca, Mohr ve diğerleri., 
(2003) tarafından maç analizi kullanılarak yapılan bir çalışmada, üst düzey futbolcuların daha 
düşük düzeydeki futbolculara kıyasla bir futbol maçı esnasında daha fazla yüksek hızlı koşu 
mesafelerine sahip olduklarını elde etmişlerdir. Benzer bir şekilde, üst düzey oyun 
seviyesindeki oyuncuların Yo-Yo aralıklı toparlanma testi performansı bakımından daha iyi 
aerobik ve anaerobik performansa sahip oldukları belirlenmiştir (Rebelo ve diğerleri., 2010). 
Bununla birlikte, alt ekstremite kas kuvveti ve gücü, hız, aerobik ve anaerobik dayanıklılık da 
farklı oyun seviyelerindeki oyuncuların fiziksel performansını ayırt etmek için oldukça kritik 
bir öneme sahiptir. Daha düşük oyun seviyelerindeki takımların, daha yüksek oyun 
seviyelerindeki oyunculara göre fiziksel zayıflıklarını bilmeleri önemlidir. Bu nedenle, belirli 
zayıflıklara odaklanan uygun antrenmanlar sunulabilir. Yapılan bu tür çalışmalar, profesyonel 
futbolcuların ya da benzer fiziğe sahip olan oyuncuların güç ve dayanıklılık özelliklerini 
belirleyerek uzmanlara, kondisyoner ve antrenörlere uygun bir antrenman programı 
tasarlamaları için yol göstermektedir (Chan ve diğerleri., 2016).  
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Dünyada oldukça popüler olan futbol dünyanın her yerinde her yaştan insanın severek 
oynadığı bir spor branşı olmasından dolayı, futbolun en önemli bileşenlerinden olan 
futbolcuların fiziksel performanslarını geliştirecek etkinlikler büyük derecede önem arz 
etmektedir (Biçer, 2021). Aerobik ve anaerobik uygunluğun yanı sıra teknik ve taktik 
becerilerin çok iyi bir düzeyde geliştirilmesi futbolcuların başarılı olabilmesi için büyük 
öneme sahiptir (Bayrakdaroğlu ve diğerleri., 2013). Son zamanlarda futbol endüstrisinin hızlı 
şekilde gelişmesi, büyük kazançlar sağlaması ve giderek çekiciliğinin artmasından dolayı 
futbolcular için profesyonel bir meslek haline dönüşmüştür. Bu nedenle kulüpler büyük 
düzeyde gelişim sağlamış ve futbol endüstrisine dev yatırımlar yapmışlardır. Özellikle 
futbolcuların performanslarını arttırmaya yönelik çalışmalar bu dönemlerde büyük önem 
kazanmıştır. Futbolcuların en üst düzeyde rekabet edebilmesi için futbolun gereksinimlerine 
uyum sağlamaları gereklidir. Bu nedenle, üst düzey oyuncuların fiziksel kapasiteleri, futbolun 
fizyolojik taleplerinin bir göstergesi olabilir (Reilly ve diğerleri., 2000).  

Futbol, fiziksel performans becerilerinin yanı sıra taktik ve teknik uzmanlık da gerektiren 
(Ishee ve Foster, 2003), aynı zamanda hem anaerobik hem de aerobik enerji sistemlerinin 
dönüşümlü olarak kullanıldığı, kuvvet, esneklik, sürat, denge, koordinasyon ve kassal 
dayanıklılık gibi bileşenlerin performansa etki ettiği düşünülen koordineli bir spor branşıdır 
(Doruk, 2019). Futbolda başarılı bir performans için psikolojik, teknik ve taktik becerilerin 
hepsi önemlidir. İvmelenme, koşu hızı, sıçrama yüksekliği ve enerji salınım kapasitesi büyük 
öneme sahip olan faktörlerdendir (Hoff ve diğerleri., 2002). 

Elit erkek futbolcuların bir maç esnasında kat ettikleri mesafe yaklaşık olarak 11 km’dir 
(Bangsbo, 1994). Bu nedenle, profesyonel futbolcular ideal olarak müsabakalarda yüksek 
yoğunluk seviyesini koruyabilmelidir. En üst seviyede kat edilen mesafeler saha oyuncuları 
için 10-12 km ve kaleci için yaklaşık 4 km'dir (Stølen ve diğerleri., 2005). Birçok çalışma, 
profesyonel oyuncuların, profesyonel olmayan oyunculara kıyasla ve orta saha oyuncularının 
diğer oyun pozisyonlarına göre bir futbol müsabakasında en uzun mesafeleri koştuğunu 
bildirmektedir (Whitehead, 1975; Mohr ve diğerleri., 2003). Egzersiz yoğunluğu ve kat edilen 
mesafe ilk yarıya kıyasla ikinci yarıda % 5-10 daha azdır (Rienzi ve diğerleri., 2000; Mohr ve 
diğerleri., 2003). Bir futbol müsabakasında, her biri ortalama 2-4 saniye süren yaklaşık her 90 
saniyede bir sprint koşusu gerçekleşir (Reilly, 1976; Bangsbo ve diğerleri., 1991). Sprint ise 
bir futbol maçında kat edilen toplam mesafenin % 1 ila 11'ini oluşturur (Reilly, 1979; Van 
Gool ve diğerleri., 1988; Mohr ve diğerleri., 2003) ve bu oran etkili oyun süresinin (topun 
oyunda kaldığı süre) % 0,5 ila 3,0'üne karşılık gelir (Reilly, 1979; Withers, 1982; Mayhew ve 
Wenger, 1985; Bangsbo ve diğerleri., 1991). 

Dayanıklılık bağlamında, oyuncular her 4-6 saniyede bir değişen 1000-1400 esas olarak kısa 
aktivite (Reilly, 1976; Bangsbo ve diğerleri., 1991; Mohr ve diğerleri., 2003) gerçekleştirir. 
Gerçekleştirilen aktiviteler şunlardır: 10-20 sprint; yaklaşık her 70 saniyede bir yüksek 
yoğunluklu koşu; yaklaşık 15 çalım; 10 kafa vuruşu; 50 topla buluşma; yaklaşık 30 pasın yanı 
sıra savunma baskısına karşı topun dengesini ve top kontrolünü korumak için hız değiştirme 
ve güçlü kasılmaları sürdürme (Agnevik, 1970; Withers, 1982; Ekblom, 1986; Bangsbo ve 
diğerleri., 1991). Withers (1982) tarafından yapılan bir çalışmada, bek oyuncularının stoper 
oyuncularının iki katından daha fazla (2,5 kat daha uzun), orta saha oyuncuları ve hücum 
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oyuncularının ise stoper oyuncularından önemli ölçüde daha fazla (1,6-1,7 kat daha uzun) 
sprint attığını belirtmiştir. Bu durum, beklerin ve hücum oyuncularının orta saha oyuncularına 
kıyasla önemli ölçüde daha uzun süre sprint attığını bildiren Mohr ve diğerleri., (2003) 
tarafından yapılan çalışma sonuçları ile uyumludur. 

YÖNTEM 

Evren ve Örneklem  

Evren; araştırma sonuçlarının genellenmek istendiği canlı ya da cansızlardan oluşan elemanlar 
bütünüdür (Karasar, 2007). Bu çalışmanın evrenini, Iğdır ve Van illerindeki futbol 
takımlarında mücadele eden farklı yaş kategorilerindeki genç erkek futbolcular 
oluşturmaktadır. 

Örneklem; ulaşılabilir evrenden belirli sayıdaki birimlerin seçimiyle oluşan ve evrenin 
temsilcisi olan parçaya denir (Canbazoğlu Bilici, 2019). Bu çalışmanın örneklemi Van ve 
Iğdır illerindeki futbol takımlarının (Iğdır Spor, Van GSİM Spor, Kartal Spor, Van Gölü 
Spor) farklı yaş kategorilerindeki liglerde amatör olarak mücadele eden 13 ila 18 yaşları 
arasındaki 106 erkek futbolcu oluşturmaktadır. Katılımcıların yaş faktörüne göre fiziksel 
özellikleri tablo 1.’de verilmiştir. 

Tablo 1. Katılımcıların yaşlarına göre fiziksel özellikleri 

Yaş Değişkenler N Minimal Maksimal Ortalama Standart Sapma 

13 
Boy (cm) 

19 
1,35 1,87 1,61 ,15 

Kilo (kg) 31 70 48,8 11,3 

14 
Boy (cm) 

18 
1,42 1,87 1,61 ,14 

Kilo (kg) 35 70 49,8 12,1 

15 
Boy (cm) 

18 
1,37 1,87 1,70 ,12 

Kilo (kg) 37 74 58,7 10,7 

16 
Boy (cm) 

20 
1,40 1,86 1,70 ,10 

Kilo (kg) 33 75 54,2 12,0 

17 
Boy (cm) 

16 
1,52 1,83 1,70 ,08 

Kilo (kg) 41 68 56,4 7,3 

18 
Boy (cm) 

15 
1,50 1,81 1,68 ,09 

Kilo (kg) 41 74 58,4 9,7 
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Veri Toplama Araçları 

Bu çalışma kapsamında, aşağıda sıralanan ve kapsamlı bir şekilde açıklanan veri toplama 
araçları kullanılmıştır. 

Boy Uzunluğunun Ölçümü 

Katılımcıların boy uzunluğu, ayakkabısız ve topuklar birleşik, vücut ve baş dik, kollar 
vücudun yanında serbest duracak pozisyonda (anatomik pozisyon) bir stadiometre 
kullanılarak başın tepe bölgesi ve ayak tabanı arasında mesafe santimetre (cm) cinsinden 
ölçüldü. 

Vücut Ağırlığının Ölçümü 

Katılımcıların vücut ağırlığı ayakkabısız ve üstlerinde vücut ağırlıklarını çok fazla 
etkilemeyecek futbolcu kıyafetleri (şort, forma) ile bir baskül kullanılarak kilogram (kg) 
cinsinden ölçüldü. 

Koşu Mesafesinin Ölçümü 

Katılımcıların koşu mesafeleri, Bangsbo (1994) tarafından bireysel ya da takım sporlarındaki 
sporcuların aerobik performansını belirlemek amacıyla bir saha testi olarak tasarlanan Yo-Yo 
aralıklı toparlanma (AT) seviye 1 ve 2 testleri kullanılarak belirlendi. Her iki Yo-Yo testi 
esnasında katılımcılar başlama, dönme ve bitiş çizgileri arasında ileri ve geriye doğru yapılan 
kademeli olarak artan hızlardaki 2 x 20 metrelik mekik koşuları yaparlar. Her mekik koşusu 
arasında 5 metrelik bir alan içinde katılımcının yürüme ya da jog olarak yaptığı 10 saniyelik 
aktif bir toparlanma dönemi vardır. 2 m genişliğinde ve 20 m uzunluğundaki koşu şeritlerini 
belirlemek için huniler kullanılır. Her şerit, başlangıç çizgisinin 5 m arkasına yerleştirilen 
diğer bir huniye sahiptir ve bu alan aktif toparlanma bölgesini gösterir (Resim 1). Test 
esnasındaki koşu hızları, CD çalardan otomatik olarak verilen uyarı sesleri ile belirlenir. Yo-
Yo aralıklı toparlanma (AT) seviye 1 testi, yüksek yoğunlukta aerobik çalışmayı tekrarlayarak 
yapabilme yeteneğini ölçerken, seviye 2 testi yüksek oranda anaerobik enerji kaybı ve 
maksimal bir aerobik enerji üretimi ile yüksek şiddette tekrarlanan egzersizi yapabilme 
yeteneğine yoğunlaşır. Bu bakımdan, Yo-Yo AT testleri arasındaki temel fark koşu hızıdır. 
Seviye 1 testi 10 km/h ile başlarken, seviye 2 testi 13 km/h ile başlar ve kademeli olarak artar 
(Can ve Cihan, 2013).  

Hem Iğdır hem de Van illerindeki Yo-Yo aralıklı toparlanma seviye 1 ve 2 ölçümleri, Gençlik 
ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki suni çim futbol sahalarında yapıldı. Katılımcıların aralıklı 
toparlanma seviye 1 ve 2 testleri esnasında tamamladıkları her bir koşu turu Yo-Yo Aralıklı 
Toparlanma Testi Veri Formuna kaydedildi. Katılımcılar testi devam ettiremediklerinde ya da 
iki kez sinyal sesinden önce bitiş çizgisine yetişemediklerinde testleri sonlandırıldı ve 
bitiremedikleri son mekik koşusu da dahil olmak üzere test esnasında kat ettikleri toplam koşu 
mesafeleri, test sonucu olarak hesaplandı. Tüm ölçümler öğleden sonra saat 15:00 ila 17:00 
arasında gerçekleştirildi. 
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Resim 1. Yo-Yo aralıklı toparlanma seviye 1 ve 2 test alanı (Can ve Cihan, 2013) 

Verilerin Analizi 

Sonuçlar, SPSS 23 paket program kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen 
veriler ile ilk olarak betimsel istatistik kullanılmıştır. Bu programda veri dağılımının 
normalliğini belirlemek için Shapiro Wilk testi kullanılmıştır. Test parametrelerini oyun 
pozisyonları arasında kıyaslamak için tek yönlü varyans analizi (One Way ANOVA) 
kullanılmıştır. Varyans homojenliğini belirlemek için Levene’s testi kullanılmıştır. Oyun 
pozisyonu grupları arasında belirlenen anlamlı farkın ikili karşılaştırmaları Tukey ikili 
karşılaştırma testi tarafından belirlenmiştir. İstatistiksel analizin anlamlılık düzeyi p<0,05 
olarak yapılmıştır. 

BULGULAR 
Tablo 2 incelendiğinde araştırmaya katılan bireylerin yaş değişkenleri ile Yo-Yo AT1 ve AT2 
testinde elde ettikleri mesafe skorlarına ilişkin betimleyici istatistikler görülmektedir. Bu 
bağlamda araştırmaya katılan toplam 106 bireyin en çok 16 yaşında olduğu (N:20) ve Yo-Yo 
aralıklı toparlanma seviye 1 testinde en fazla mesafe kat eden bireylerin ise 17 yaşında olduğu 
(1240±403,2) saptanmıştır. Öte yandan Yo-Yo aralıklı toparlanma seviye 2 testinde en fazla 
mesafe kat eden bireylerin 18 yaşında olduğu (Ort.528±144,4) saptanmıştır. 
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Tablo 2. Yo-Yo aralıklı toparlanma testlerinde kat edilen mesafe değerlerinin yaş 
kategorilerine göre tanımlayıcı değerleri 

Değerler Yaş N Ortalama Standart 
Sapma Minimal  Maksimal 

Yo-Yo 
AT1 testi 

kat 
edilen 
mesafe 

(m) 

13 19 997,9 388,6 280,0 2000,0 
14 18 926,7 443,1 440,0 1840,0 
15 18 1186,7 430,8 560,0 1960,0 
16 20 1096,0 259,4 640,0 1560,0 
17 16 1240,0 403,2 520,0 1840,0 

18 15 1224,0 381,8 680,0 2120,0 

Toplam 106 1104,9 395,0 280,0 2120 
       

Yo-Yo 
AT2 testi 

kat 
edilen 
mesafe 

(m) 

13 19 263,2 36,1 200,0 360,0 
14 18 297,8 72,9 240,0 520,0 

15 18 435,6 155,8 240,0 720,0 

16 20 480,0 174,6 280,0 960,0 

17 16 503,8 134,9 280,0 760,0 
18 15 528,0 144,4 320,0 800,0 

Toplam 106 413,0 162,3 200,0 960,0 

 
Tablo 3’ te Yo-Yo AT1 ve AT2 testlerinde kat edilen mesafenin yaş grupları arasındaki 
farklılığına ait tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonuçları gösterilmiştir. Analiz 
sonuçlarına göre, Yo-Yo AT1 testinde kat edilen mesafe değerinin yaş grupları arasında 
anlamlı farklılık göstermediği görülmektedir (p>0.05). Bununla beraber, Yo-Yo AT2 testinde 
kat edilen mesafe değerlerinin, yaş grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 
farklılaştığı belirlenmiştir (p<0.05). Gruplar arası farklılıkları gösteren Tukey ikili 
karşılaştırma testi sonuçlarına göre, 15, 16, 17 ve 18 yaş gruplarındaki oyuncuların, 13 ve 14 
yaş grubundaki oyunculardan Yo-Yo AT2 testinde daha fazla mesafe kat ettikleri 
görülmektedir. 
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Tablo 3. Genç futbolcuların Yo-Yo AT1 ve Yo-Yo AT2 testinde kat ettikleri mesafe 
değerlerinin yaşa göre farklılığına ilişkin tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonuçları 

Değerler Varyans 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı d Kareler 

Ortalaması F p Anlamlı 
Farklılık 

Yo-Yo 
AT1 
Testi Kat 
Edilen 
Mesafe 
(m) 

Gruplar 
arası 1416093,267 5 283218,653 

1,892 0,102 - Grup içi 14969355,789 100 149693,558 

Toplam 
16385449,057 

105  

Yo-Yo 
AT2 
Testi Kat 
Edilen 
Mesafe 
(m) 

Gruplar 
arası 1094652,880 5 218930,576 

13,108 0,000 

1-3, 1-4, 
1-5, 1-6, 
2-3, 2-4,  
2-5, 2-6 
 

Grup içi 1670181,082 100 16701,811 

Toplam 2764833,962 105  

*p<0.05, 1:13 yaş, 2:14 yaş, 3:15 yaş, 4:16 yaş, 5:17 yaş, 6: 18 yaş 

TARTIŞMA VE SONUÇ  

Genç futbolcuların Yo-Yo aralıklı toparlanma (seviye 1 ve 2) test performansının yaşa göre 
karşılaştırıldığı bu çalışmada, yaş kategorilerine göre katılımcıların Yo-Yo AT1 testindeki 
koşu mesafeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmadığı (p>0,05); buna karşılık 
Yo-Yo AT2 testindeki koşu mesafesi açısından yaş kategorilerine göre istatistiksel olarak 
anlamlı bir farklılık olduğu (p<0,05) ve 15, 16, 17 ve 18 yaş kategorisindeki katılımcıların 13 
ve 14 yaş kategorilerindeki katılımcılardan daha fazla mesafe kat ettikleri elde edilmiştir. 
Literatüre bakıldığında, hem Yo-Yo AT1 hem de Yo-Yo AT2 testlerindeki koşu 
mesafelerinin yaşa göre farklılaştığı ve sporcuların yaşları arttıkça testlerde katettikleri koşu 
mesafelerinin de arttığı görülmektedir. Schmitz ve diğerleri., (2019) tarafından yapılan ve Yo-
Yo testlerine yönelik bir derleme çalışmasında, çocuklar ve genç yetişkinlerde Yo-Yo aralıklı 
toparlanma test performans değerlerinin yaş ve cinsiyete göre farklılık gösterdiği ve artan 
yaşla birlikte koşu mesafesinin de artış gösterdiği sonucuna ulaşmışlardır. Bangsbo ve 
diğerleri., (2010) tarafından yapılan çalışmada da genç sporcuların Yo-Yo AT testlerindeki 
koşu performanslarının hem mücadele seviyesi hem de yaş ilerledikçe artış gösterdiği elde 
edilmiştir. 

Cihan ve ark., (2012) tarafından farklı yaş kategorilerindeki liglerde (A2, U17, U15) 
mücadele eden erkek futbolcular üzerinde yapılan bir çalışmada, katılımcıların Yo-Yo AT1 
test performansları arasındaki farklılıklar araştırılmıştır. Bahsi geçen çalışmada, katılımcıların 
AT1 testindeki ortalama koşu mesafeleri A2 lig seviyesinde mücadele eden futbolcular için 
1767,2 (± 115,4 m), U17 lig seviyesinde mücadele eden futbolcular için 1328,8 (± 85,7 m) ve 
U15 lig seviyesinde mücadele eden futbolcular için 955,2 (± 66,4 m) olduğu elde edilmiştir. 
Sonuç olarak, futbolcuların yaş kategorilerine göre Yo-Yo AT1 testindeki koşu mesafeleri 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu, yaş ve mücadele seviyesi arttıkça 
AT1 testindeki koşu mesafelerinin de arttığı ileri sürülmüştür. Bu sonuçlar, şimdiki çalışmada 
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elde edilen sonuçlardan farklılık göstermektedir. Şimdiki çalışmada, yaş kategorisine göre 
Yo-Yo AT1 testindeki koşu mesafeleri arasında farklılık olsa bile, istatistiksel olarak anlamlı 
bir farklılık olmadığı elde edilmiştir. Bu farklılığın futbolcuların antrenman düzeyinden 
kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Çünkü bahsi geçen çalışmada katılımcılar profesyonel 
bir futbol takımın alt yapısındaki sporculardan oluşurken, şimdiki çalışmada katılımcıların 
amatör düzeydeki takımların alt yapılarında mücadele eden sporculardan oluşmuştur. 

Rampinini ve diğerleri.,(2010) tarafından erkek futbolcularda Yo-Yo aralıklı toparlanma 
testlerinin fizyolojik faktörlerinin incelendiği ve 13’ü profesyonel, 12’si amatör olmak üzere 
toplamda 25 futbolcu ile yapılan çalışmada, katılımcıların hem Yo-Yo AT1 hem de Yo-Yo 
AT2 test performanslarının karşılaştırılması yapılmıştır. Bahsi geçen çalışmada, AT1 testinde 
profesyonel futbolcuların kat ettiği ortalama koşu mesafesinin (2231 ± 294 m), amatör 
futbolculardan (1827 ± 292 m) daha iyi olduğu elde edilmiştir. Yo-Yo AT2 testinde benzer 
sonuçlar elde edilmiştir. Çalışmada, AT2 testinde profesyonel futbolcular 958 (± 99 m) 
ortalama koşu mesafesine sahipken, amatör futbolcular ise 613 (± 125 m) ortalama koşu 
mesafesine sahiptir. Sonuç olarak, futbolcuların mücadele seviyesi arttıkça hem Yo-Yo AT1 
hem de Yo-Yo AT2 test performanslarında paralel olarak artış olduğu elde edilmiştir. 
Michailidis (2022) tarafından U10, U12, U14, amatör ve yarı profesyonel erkek futbolcuların 
Yo-Yo AT2 koşu performanslarının incelendiği bir çalışmada, yarı profesyonel futbolcuların 
(1013-1121 m) amatör futbolculardan (596-780 m) daha iyi bir koşu mesafesine sahip olduğu 
elde edilmiş ve hem mücadele seviyesi hem de yaş artışına bağlı olarak koşu mesafelerinde 
bir artış olduğu ileri sürülmüştür. 

Markovic ve Mikulic (2011) tarafından yapılan ve farklı yaş kategorilerindeki erkek 
futbolcuların Yo-Yo AT1 performanslarının incelendiği bir çalışmada, yaş arttıkça AT1 
testindeki koşu mesafelerinin de arttığı elde edilmiştir. Bahsi geçen çalışmada, erkek 
futbolcuların Yo-Yo AT1 testindeki ortalama koşu mesafeleri U13 yaş kategorisi için 933 (± 
241 m), U14 yaş kategorisi için 1000 (± 202 m), U15 yaş kategorisi için 1184 (± 345 m), U16 
yaş kategorisi için 1538 (± 428 m), U17 yaş kategorisi için 1581 (± 590 m), U18 yaş 
kategorisi için 1800 (± 415 m) ve U19 yaş kategorisi için 2128 (± 326 m) olarak elde 
edilmiştir. Benzer bir şekilde, Buchheit ve diğerleri., (2010) tarafından farklı yaş 
kategorilerinde mücadele eden genç erkek futbolcuların bir futbol maçındaki koşu 
mesafelerine yönelik yapılan bir araştırmada, U13 yaş kategorisindeki futbolcuların 6549 (± 
597 m), U14 yaş kategorisindeki futbolcuların 7383 (± 640 m), U15 yaş kategorisindeki 
futbolcuların 8129 (± 879 m), U16 yaş kategorisindeki futbolcuların 8312 (± 1054 m), U17 
kategorisindeki futbolcuların 8707 (± 1101 m) ve U18 yaş kategorisindeki futbolcuların 8867 
(± 859 m) koşu mesafelerine sahip olduğu elde edilmiştir. Sonuç olarak, farklı araştırma 
yöntemleri kullanılan her iki çalışmada da, koşu mesafelerinde yaş ile birlikte sistematik bir 
artışın olduğu ileri sürülmüştür. 

Bradley ve diğerleri., (2011) tarafından yapılan bir çalışmada, katılımcılara farklı bir test olan 
Yo-Yo aralıklı dayanıklılık seviye 2 testi uygulanmış ve farklı yaş kategorilerindeki erkek 
futbolcuların yaşları ve lig seviyesindeki mücadele kalitesi arttıkça Yo-Yo aralıklı 
dayanıklılık testinde koşu performansının da arttığı görülmüştür. Bahsi geçen çalışmada, elit 
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(2,603 ± 451 m) ve elit U19 (2,534 ± 549 m) düzeyindeki futbolcuların, elit U16 (1,855 ± 535 
m) ve yarı elit (1,749 ± 382 m) düzeydeki futbolculardan daha yüksek bir koşu performansına 
sahip oldukları elde edilmiştir. Bangsbo ve diğerleri., (2008), bir sporcunun bulunduğu 
rekabet seviyeleri ne kadar yüksekse Yo-Yo AT testlerinde o kadar yüksek performans 
gösterdiğini ve genç sporcular için Yo-Yo AT testlerindeki performansın yaş ilerledikçe 
arttığını ifade etmişlerdir. Sonuç olarak; genel anlamda literatür incelendiğinde araştırma 
konumuza yönelik yapılan çalışmaların çoğunda yaş arttıkça Yo-Yo testlerindeki koşu 
değerlerinin de yaşa paralel olarak arttığı gözlemlenmiştir. 
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Abstract: According to the Calgary United Way, vulnerable youth is defined as those who have 

been falling between the ages of 15-24 years old and faced significant barriers1 to their 

development and wellbeing. Vulnerable youth has been categorized through those youths who 

have mental health issues, who are in government care, who are involved on the street, who are 

homeless, aboriginal youth, immigrant and racialized youth, youth who are addicted to alcohol, 

youth involved in the criminal justice system, youth with disabilities whether physical, or skill, 

and youth with sexual, emotional abuse2 The objective of the article to discuss Alberta's youth 

problems and issues. The outcome will provide some knowledge about the Alberta youth crisis 

and vulnerabilities and describe the scenario. The methodology has been conducted by 

documentary evidence. The feature question is, what are the consequences? How can the 

exposure be reduced among youth and bring them into the main steam of Alberta's society?  

Keywords: Youth, Hope, Crime Alberta, Vulnerability, Wellbeing, Health, Drug Addiction, 

Public Education, Alberta Legal Services Mapping Project, Identity, Gender, Age, Race, 

COVID-19, Resilience, Transmission to Adulthood, Government Crime Prevention Projects.   

Introduction: Youth in Alberta face several challenges from childhood and thus grow up. Their 

challenges transform into issues of the legal system3. The requirements of legal needs can be 

explained by Alberta Legal Services Mapping project (ALSMP), confirmed in 2011. According 

to ALSMP's report, children and youth suffer massive emotional damage from repeated hearing 

about the adult family matters in the legal system. Therefore, for those youth and children, safe 

and vast spaces of society are needed for their assistance and accessible equipment when they are 

in danger at home4. Alberta's legal system has an extensive care scenario and strategy for those 

vulnerable youth and children who need assistance and thus grow up and perhaps continue their 

contribution during adulthood. Youth and children counselling always is not perfect for their 

well-being and cure of mental illness. Therefore, they continually ask for assistance from the 

legal system. It is a dangerous environment when youths do not agree to take service through 

                                                            
1 Vulnerable Youth in Alberta and the Law. Defining Vulnerable Youth. Paragraph 1st.  

2 Vulnerable Youth in Alberta and the Law. Defining Vulnerable Youth. Paragraph 1st.  

3 Vulnerable Youth in Alberta and the Law. Defining Vulnerable Youth. Paragraph 1st.  

4 Vulnerable Youth in Alberta and the Law. Youth and Legal System. Paragraph 1st.  
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legal advice5. Young people are least likely to know where to go for assistance, or their interest 

in accepting assistance doe not last long. Therefore, youths are not much aware of their rights to 

get helped by the government. 6Youth disinterest depends on other social problems such as lack 

of support network, lack of professionalism by the authority, lack of transportation, lack of 

respect etc. these are the problems that restrict youth from becoming unconcern about receiving 

help. 7Through the provision of legal education, public legal education helps vulnerable youth 

get back their way to a wellbeing life. According to 8Lisa Wintersteiger of the Public Education 

Network 9, " individuals are better equipped to cope with risks and challenges, but also to 

recognize and take advantage of the opportunities they encounter." This education "can address 

age-related inequalities and act as a protective factor against the causes and effects of social 

exclusion." Public legal education will be the best option for helping vulnerable youth with a 

clear vision of their assistance requirement. It is essential to know those areas where they need 

help, and they need to understand pieces of information. 10Public Legal Education of Alberta 

discussed the criteria for the youth with organizations like; Edmonton Public Library Outreach 

Program, Youth Empowerment and Support Services, YOUCAN Youth Services, Boyle Street 

Community Services, TERRA Centre etc. Therefore, those are the renowned non-profit 

organizations of Alberta that know that legal education program for the unstable youth of 

Alberta. 

Literature Review:  The Child and youth wellbeing review has been set up for a better 

understanding of the psychological, social, and physical affect on children and youth, especially 

during the COVID-19 era. Alberta's researchers, scientists, and doctors have set up a panel to 

discuss mental health facilities. However, it has been found that COVID-19 has affected all 

aspects of life for the young people of Alberta. It has been seen that the identification of 

                                                            
5 Vulnerable Youth in Alberta and the Law. Barriers to Solving Problem. Paragraph 1st.  

6 Vulnerable Youth in Alberta and the Law. Barriers to Solving Problem. Paragraph 2nd.  

7 Vulnerable Youth in Alberta and the Law.  The Role of Public Legal Education. Paragraph 1st.  

8 Vulnerable Youth in Alberta and the Law.  The Role of Public Legal Education. Paragraph 1st.  

9 The Role of Public Legal Education. Paragraph 1st.  

10 Vulnerable Youth in Alberta and the Law. PLE Needs of Vulnerable Youth in Alberta. Paragraph 1st.  
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vulnerable youth's needs was unable to be explored due to proper professionalism, legacy and ill-

treatment. Information from the sources was not current and correct for the realization of 

children. Therefore, it was a raising issue for all to extend and expand legal support. Many 

surveys had found that informational data, accesses for the information, and facilities were 

inappropriate, and the victims' success was occasionally booming. 11Legal representation for 

civil law is quite limited to legal representation for criminal law issues. There is a criminal 

defence office in Alberta but finding a place for civil legal problems is complicated.  

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

sources of data include academic articles, websites etc. The description of sources has taken the 

method of writing the essay, reading, gathering in-depth insights on topics, exploring ideas, 

summarizing, interpreting, and mainly expressed in words (documentary analysis through 

qualitative approach). The article has described the problems of youth and their transition into 

adulthood, which is a specific moment because of many genetic changes. Youth become wild in 

nature because they become arrogant and can not face family problems, developmental issues, 

barriers etc. They become vulnerable. This paper then discussed Alberta's organizations where 

information on youth access can be found. This article also discussed the problems throughout its 

demographic structures, such as racial and ageing factors current COVID-19 scenario behind the 

vulnerability. To conclude, it has addressed the solution to Alberta's crime and vulnerability.  

Result and Discussion: Various demographic factors work behind this problem of youth crime 

and vulnerability in Alberta. Age, gender, and race are the most influential factors behind 

criminal offending and victimization.12 Age and crime have been explained as a typical 

relationship for committing a crime by criminologists. It has been said that young people, males, 

and members of disadvantaged communities are more vulnerable than children and youth. 

Therefore, adulthood is the most dangerous period than the youth. From adolescence to 

adulthood is a transition period, and this is the time when difficulties arise and creates varieties 

of problems.13 Crime, therefore, is an expression14. Thus, crime increases when young adults are 

                                                            
11 vulnerable youth in Alberta and the law. are current supports sufficient for vulnerable youth in Alberta? Paragraph 
3rd.  
12demographic trends and crime in the province of Alberta. demographic factors and crime. Paragraph 1st.   

13 demographic trends and crime in the province of Alberta. demographic factors and crime. Age. Paragraph 1st.  
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a significant section of the total population. Gender15 is another narrative behind the vulnerable 

activities. Like growing age, especially during adulthood, men are more independent and like to 

take risks and commit offences. Comparing men, women think about values and social 

boundaries before committing crimes, while men do not. In all societies, girls have been treated 

by stricter rules than boys. Therefore, they are under more stringent social control. Division of 

labour also creates greater environment for men than women. Because of these variations 

between men and women, variation in crimes also depends between men and women. Race is16 

another narrative behind committing offences. 

However, in Canada, race-based criminality research is limited due to rare race-based criminal 

information collected by the criminal justice system. The high-risk age group for homicide17 is 

15 to 24, and according to data estimated, 17% of the aboriginal population was under this alert 

in 2001. The current pandemic scenario is another threat to Alberta for increasing crime all over 

the province. The Child and Youth Well-being Review Panel18 has been set up by scholars, 

doctors, professors, and scientists to identify crime issues in Alberta in the context of COVID-19 

scenarios. 19It has been found that resiliency was mostly available until any pandemic challenges 

came into Albertan's life to make them vulnerable. The panel found food security issues20 in 

some families and kids. 21Since the pandemic, more than $165 million has been assigned for 

childcare support.  

Conclusion: The feature question is What are the consequences? And how can vulnerability be 

reduced among youth and bring them into the main steam of Alberta's society? 22Youth violence 

                                                                                                                                                                                                
14 demographic trends and crime in the province of Alberta. demographic factors and crime. Age. Paragraph 1st. 

15 demographic trends and crime in the province of Alberta. demographic factors and crime. Gender. Paragraph 1st.  

16 demographic trends and crime in the province of Alberta. demographic factors and crime. race. Paragraph 1st.  

17 demographic trends and crime in the province of Alberta. demographic factors and crime. race. Paragraph 3rd.  

18 Vulnerable children and youth in Alberta severely impacted by COVID-19, study finds. Paragraph 1st.  

19 Vulnerable children and youth in Alberta severely impacted by COVID-19, study finds. Paragraph 2nd.  

20 Vulnerable children and youth in Alberta severely impacted by COVID-19, study finds. Paragraph 3rd.  

21 Vulnerable children and youth in Alberta severely impacted by COVID-19, study finds. Paragraph 6th.  

22 Violence Prevention. What is youth violence? Paragraph 1st.  

INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES-III

September 23-25, 2022 1030 Ankara Turkey



is a physical force to threaten someone by young people aged 10-24 years. This violence can 

come through fighting, bullying, threats with weapons etc. 23It is a common crime from youth to 

adulthood among sexual minority teens, immigrant community youth, Afro-Canadian youth etc. 

It has a significant impact that can last long on physical, social, and mental wellbeing. It can 

impact impaired decision-making24 , learning challenges, loneliness, and unsocial behaviour. 

Supporting25 youth to make them healthy adults is an option to reduce vulnerability in Alberta's 

society. Promoting family environments and supporting heathy environment through out early 

childcare development, development on parental skills; providing quality education throughout 

preschool innovation and development, as well as family engagement; strength youth's skills 

through a collective school based program; connecting youth to caring adults program through 

out mentorship and after-school activities; creation of a protective community environment 

throughout innovation of physical and social atmosphere, reducing community level risks, street 

outreach community program etc. Therefore, during the epidemic scenario government of 

Alberta provided $165 million for childcare development. 

Alberta government has initiated the building of a solid and safe community by preventing 

crime. A Crime Prevention Network has been set up for a shared responsibility involvement by 

the Albertans to prevent crime and to build cooperation among the community, agencies, 

individuals, and families. Alberta Crime Reduction and Safe Communities Task Force ask for a 

long-term crime reduction and prevention system. For further initiative, five community-based 

agencies from Edmonton and Calgary receive grants and benefits from the Alberta government. 

The projects are YOUCAN Edmonton, $1.4 million, Literacy Alberta and Further Education 

Society of Alberta, $1.00 million, Edmonton Public Library Board, $605,402, Calgary Music 

Factory, $ 300,000, and iHuman Youth Society, $100,000. Therefore, an image can be originated 

for eradicating the youth crime rate in Alberta by an approach of togetherness. Likeness, Passion, 

and love for humanity are three delicate features of the solution to this issue.  

 

 
                                                            
23 Violence Prevention. How Big is the problem? Paragraph 3rd.  

24 Violence and Prevention. What are the consequences. Paragraph 1st.  

25 Violence and Prevention. How can we prevent youth violence? Paragraph 1st.  
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ROMATOID ARTRIT HASTALARININ GÜNLÜK ÜRÜN KULLANIM 
DENEYİMLERİNİN ENDUSTRİYEL TASARIM YÖNTEMLERİ İLE 
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 IMPROVEMENT OF DAILY PRODUCT USAGE EXPERIENCE OF RATHOD 
ARTHRITIS PATIENTS BY INDUSTRIAL DESIGN METHODS 
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ÖZET 

Romatoid artrit, öncelikle küçük eklemlerde (el eklemleri, el bileği ve ayak eklemleri) ve 
dirseklerde görülen, kronik (6 haftadan uzun süreli) olarak devam eden ve görülen eklemde 
hasara neden olan; birçok organ ve sistemde de ortaya çıkabilen otoimmün bir iltihabi eklem 
hastalığıdır. Toplumda % 1 oranında görülen bu hastalığın kadın / erkek oranına baktığımızda 
3/1 olarak karşımıza çıkmaktadır. Ortaya çıkış nedeni bilinmemekle birlikte; dirimsel ve 
kalıtsal etkenlerin başlıca neden olduğu belirtilmektedir. Bunun yanı sıra, ruhsal ve toplumsal 
etkenlerin de hastalığın ortaya çıkışında ve gidişinde rol oynadığı ileri sürülmektedir. RA, 
kişinin hem fiziksel hem de psikososyal yaşamında olumsuz durumlara neden olmakta; 
belirtiler kişinin gündelik etkinliklerinin kısıtlanması , iş yaşamında etkinliğinin azalması , 
cinsel yaşamında sorunlar, toplumsal izolasyon, başkalarına bağımlı olma ile 
sonuçlanabilmektedir. Bunlar sonucunda bireyin öz saygısında düşme, beden algısında 
değişme, depresyon, kaygı ve öfke duyguları gelişebilmektedir. RA kişilerinde görülmekte olan 
gündelik etkinliklerin kısıtlanmasındaki durumlardan biri de günlük ürünlerin kullanımının 
kısıtlanması ya da tamamen sona ermesidir. Bu çalışmada romatoid artrit hastalarında 
belirlenmiş olan problemlerin endüstriyel tasarım yöntemleri ile çözülmesi amaçlanmaktadır. 
Bu kapsamda gündelik ürünler içerisinde çok sık kullanılan ürünlerden biri olan bardak 
kullanma deneyimi ele alınmaktadır. Çalışmada tasarım kuram ve metodları dersini başarı ile 
tamamlayan 25 endüstriyel  tasarım mühendisliği öğrencisi tarafından tasarlanan romatoid artrit 
hastaları için özelleştirilmiş bardak tasarımları analiz edilmiş ve bu rahatsızlığa sahip olan 
bireylerin bardak kullanma deneyimlerini iyileştirmek için gerekli olan tasarım kriterleri 
oluşturulmuştur. Bu kriterler oluşturulurken ‘ Word Cloud’ ve ‘Yeni ürün Geliştirme’ 
yöntemleri kullanılmıştır. Medikal ve endüstriyel tasarım arakesitinde ortaya konan bu çalışma 
interdisipliner bir çalışma alanı yaratması açısından önem taşımaktadır.  
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Anahtar Kelimeler: Endüstriyel tasarım, romatoid artrit, yeni ürün geliştirme, tasarım 
kriterleri 

ABSTRACT 

Rheumatoid arthritis, which is primarily seen in small joints (hand joints, wrist and foot joints) 
and elbows, continues and causes chronic (more than 6 weeks) joint damage; It is an 
autoimmune inflammatory joint disease that can occur in many organs and systems. When we 
look at the female / male ratio of this disease, which is seen at a rate of 1% in the society, it 
appears as 3/1. Although the reason for its emergence is unknown; It is stated that biological 
and hereditary factors are the main cause. In addition, it is suggested that psychological and 
social factors also play a role in the onset and course of the disease. RA causes negative 
situations in both the physical and psychosocial life of the person; symptoms may result in 
restriction of daily activities, decreased effectiveness in work life, problems in sexual life, social 
isolation, and dependence on others. As a result of these, a decrease in the self-esteem of the 
individual, changes in body image, depression, anxiety, and anger feelings may develop. One 
of the situations in which daily activities are restricted in people with RA is the restriction or 
complete termination of the use of daily products. This study, it is aimed to solve the problems 
identified in rheumatoid arthritis patients with industrial design methods. In this context, the 
experience of using glasses, which is one of the most frequently used products in daily products, 
is discussed. In the study, customized cup designs for rheumatoid arthritis patients designed by 
25 industrial design engineering students who completed the design theory and methods course 
are analyzed and the design criteria necessary to improve the cup use experience of individuals 
with this disorder are created. While creating these criteria, 'Word Cloud' and 'New Product 
Development methods are used. This study, which is presented at the intersection of medical 
and industrial design, is important in terms of creating an interdisciplinary study area. 

Keywords: Industrial design, rheumatoid arthritis, new product development, design criteria 

INTRODUCTION 

Rheumatoid arthritis (RA) is a systemic and inflammatory autoimmune disease that primarily 
affects the joints, has a chronic course, and has an unknown etiology (Holber, 1998). Among 
the most frequently complained symptoms by patients with rheumatoid arthritis; are pain and 
swelling in the joints, morning stiffness, fatigue, weakness, loss of appetite, and sleep disorders 
(Hamuryudan 2003, Altındağ 2007). In a typical case, stiffness and pain develop in the middle 
part of the fingers called PIP, MCP, and in the joints of the hand bones and fingers, wrists, 
elbows, pain, swelling, and difficulty in using the hands when waking up in the morning. It can 
potentially affect all joints. However, it frequently affects the hand joints, elbows, foot joints, 
ankles, knees, jaw joints, and less commonly the neck joint (Kiper & Sunal, 2009).  

The disease is not only limited to the musculoskeletal system but also affects vital systems such 
as the lungs, cardiovascular system, immune system, and nervous system, thus shortening the 
life span of patients (Symmons, 2005). 
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It is a disease that can be seen all over the world and in all races. However, this disease began 
to be encountered in Europe and our country after the 15th century. The first information about 
the disease is found in the paintings of classical period painters such as Botticelli and Da Vinci. 
This is in the early 1500s; It coincides with the years when America was discovered. While RA 
was not a common disease in Europe until that time, it has been suggested that this disease was 
triggered in genetically predisposed individuals by bringing tobacco to Europe with the 
discovery of America or by the transfer of some infections from America to Europe. Since the 
disease is more severe in industrialized countries, it has been claimed that industrialization may 
also play a role in the formation of this disease (URL-1).  

RA causes deterioration in both the physical and psychosocial life of the person; Symptoms can 
result in restriction of daily activities, decreased effectiveness in work life, problems in sexual 
life, social isolation, and dependence on others. As a result of these losses, a decrease in self-
esteem, changes in body perception, and feelings of depression, anxiety and anger may develop 
(Cornwell & Schmitt, 1990). 

As all organs and systems are negatively affected as well as joint involvement, RA patients face 
significant difficulties while performing their daily activities (Köybaşı et al., 2011). As a result 
of functional weakness, disease symptoms, and deterioration of physical well-being in these 
patients, psychological problems occur along with treatment compliance and self-care problems 
(Özgül et al., 2003). Problems caused by disease activity in the joints in rheumatoid arthritis, 
deformity, and loss of movement can cause functional disabilities, serious deformities, and 
disabilities that can negatively affect the daily life and quality of life of individuals (Holber, 
1998; Özgül et al. 2003; Altındağ, 2007). While examining rheumatoid arthritis, as it should be 
in other chronic diseases, it is necessary to focus not only on the physical problems it may cause 
but also on the problems related to self-esteem and social relations (Suurmeijer et al. 2001). 
The effect of the disease, on family life, and social relations. It can be seen in all areas of life 
such as business life (Barlow et al., 1999). Pain, physical disability, and loss of social activities 
may play a role individually or in combination, leading to mood disorders. In recent years, there 
has been an increasing interest in studies investigating the psychological state of patients with 
RA (Söderlin et al., 2000). 

Chronic diseases both negatively affect the life of the individual and oblige the individual to 
follow certain rules and develop a certain lifestyle (Bakoğlu et al., 2009). The aim of treatment 
in chronic diseases; is not to restore or heal the patient, but to ensure that the individual leads a 
quality life by increasing their compliance with the disease and the treatment program. 
(Mollaoğlu et al. 2006; Bakoğlu et al. 2009). For this purpose; While the protection, 
maintenance, and improvement of health came to the fore, the role of nurses in health care 
changed and the concept of self-care gained importance (Mollaoğlu et al. 2006).  

In a study conducted with individuals with the rheumatological disease, it was determined that 
the activities of daily living of patients with rheumatological problems were adversely affected, 
regardless of the disease.  
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The purpose of RA treatment; is to reduce pain and inflammation, stop joint damage, prevent 
disability, protect and improve the patient's functions, increase treatment adherence, ensure that 
activities of daily living can be fulfilled, and increase the quality of life (Dıraçoğlu, 2007). To 
achieve all these goals, a multidisciplinary team understanding is required.  

This study, it is aimed to solve the problems identified in rheumatoid arthritis patients with 
industrial design methods. It is difficult to make a general definition of the concept of design, 
which is discussed in a wide framework in the literature. The interdisciplinary and 
multidisciplinary nature of design is one of the most important reasons for this situation. These 
are fashion design, industrial design or graphic design, etc. it could be. However, the common 
denominator in all these areas is the implementation of steps such as an idea, concept creation, 
plan, sketch, model, and other presentation techniques of design. Thus, an action is carried out 
to reveal and create something that has not been done before (Temeltaş, 2011).  

The word design, which is also used as an equivalent to the word 'design' in Turkish, is the 
equivalent of the words 'project' in French and 'design' in English. It comes from the root de + 
signare and 'signare' literally means to point. In Turkish, it is derived from the root of 'tasar' 
(Bayazıt, 2008).  

Margolin and Buchanan (1996) mentioned that design is the human power that creates, plans, 
and produces products for the individual and collective purposes of humanity, and they defined 
design as a humanistic discipline. Porter (1980) emphasized the competitive aspect while 
defining design. Porter, who defines design as the production of high-quality, robust, 
affordable, and aesthetically distinctive products, stated that these products can therefore 
compete with rival products in the market. According to Archer (1965), design; is a problem-
solving action. This problem-solving action is goal-oriented and progresses based on research. 
Again Archer's (1981) design; mentioned it as 'the unification of the parts, composition, 
structure, value, meaning, and purpose that make up the whole in man-made objects and 
systems' (Ercan, 2020).  When we look at the definition of industrial design, industrial design, 
which is used as 'Industrial Design' in English, does not have a settled equivalent in Turkish. 
There are uses such as 'Industrial Design', 'Industrial Design', 'Industrial Product Design, and 
'Industrial Design' (Kayhan, 2005).  Industrial design was defined by Lorenz (1986) as the 
dressing of forms suitable for the functions of products (Lorenz, 1986). According to Heskett 
(1980), industrial design, which is a process of creating, finding, and defining, is also defined 
as a process that is transformed into a three-dimensional and replicable reality by bringing 
together and synthesizing different elements (Heskett, 1980). 

Industrial Designers Association industrial design; ‘Industrial Design is the intellectual 
development of products for the end-user, produced in the industry, by considering criteria such 
as functionality, suitability of the target audience, and the needs of the user, and projecting them 
as a new product suitable for production. Industrial design is a profession aimed at establishing 
the relationship of objects produced with industrial methods with people.' (Temeltaş, 2011). 
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This study, it is aimed to solve the problems identified in rheumatoid arthritis patients with 
industrial design methods. In this context, the experience of using glasses, which is one of the 
most frequently used products in daily products, is discussed. In the study, customized cup 
designs for rheumatoid arthritis patients designed by 25 industrial design engineering students 
who completed the design theory and methods course were analyzed and the design criteria 
necessary to improve the cup use experience of individuals with this disorder were created. 

While creating these criteria, 'Word Cloud' and 'New Product Development methods were used. 
This study, which is presented at the intersection of medical and industrial design, is important 
in terms of creating an interdisciplinary study area. 

In the context of this study, the planning and concept development stages of new product 
development processes are discussed. Within the scope of the planning phase, the steps of 
literature review, market research, identification of the problem and creation of design criteria, 
analysis of the design criteria obtained during the concept development phase, and 
concretization of the product ideas were applied. 

METHOD 

In this study, it is aimed to solve the problems identified in rheumatoid arthritis patients with 
industrial design methods. In this context, the experience of using glasses, which is one of the 
most frequently used products in daily products, is discussed. In the study, customized cup 
designs for rheumatoid arthritis patients designed by 25 industrial design engineering students 
who successfully completed the design theory and methods course were analyzed and the 
design criteria necessary to improve the cup use experience of individuals with this disorder 
were created. 

While creating these criteria, 'Word Cloud' and 'New Product Development' methods were used. 
This study, which is presented at the intersection of medical and industrial design, is important 
in terms of creating an interdisciplinary study area. 

New Product Development 

In the literature, the product development process is defined as the whole process of developing 
the strategy, organization, concept development, product and market plans for the new product, 
and transforming the product into commercial goods (Bruce & Biemans, 1995).  

Product development is defined as a collection of activities that begins with the perception of 
market opportunities and ends with the production, distribution and sale of the product, or the 
steps or set of activities an enterprise uses to develop an idea, design and bring it to market 
(Ulrich & Eppinger, 2000). 

The overall product development process can be schematized as follows (Ulrich & Eppinger, 
2000). 
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 Planning Production 

Figure 2. The new product development process (Ulrich & Eppinger, 2000). 

When we look at, the new product development process starts with the planning stage and ends 
with production in figure 2. Planning steps that are important for our work in this process market 
research - determination of customer requests and needs User research will be steps to establish 
design criteria (Ulrich & Eppinger, 2000). 

The literature and market research conducted for this study are important in terms of designing 
the product for the right target audience and closing the gap in the market. The design criteria 
set in line with this information will play an important role in the realization of the concept 
designs of the product to be designed to solve the problems of the users. 

Word Cloud Method 

The word cloud method can be performed as a visual representation of the frequency of words 
in the text. The frequency of use of keywords in the text makes these words appear so large in 
the created word cloud image. The word cloud method is a widely used method to determine 
the focus of written material. This method is widely used in politics, business and education. 
Apart from these areas, we can come across the word cloud method in different areas. In this 
study, the number of repetitions of the keywords determined in the analysis of glasses designed 
to improve the cup use experience of RA patients was revealed by word cloud method. 

RESULTS 

Problem definition determined by Literature Review; 

1. Since rheumatoid arthritis is a chronic disease that lasts for years, it lasts for many years,
affects many different joints in the body and damages cartilage, bone and joint structures. 

2. Causes loss of quality of life and economic loss of the patient. Approximately 30% of
patients become incapacitated and dependent on other people within 10 years of the onset of 
RA. 

3. RA disease causes deterioration in both physical and psychosocial life of the person, the
symptoms limit the daily activities of the person, decrease in efficiency in work life, social 
isolation 

As a result of the market research, it was concluded that there is no commercialized product for 
this disease. 
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Creating Design Criteria 

The analysis of cups designed by 25 Industrial Design engineering students to improve the glass 
use experience of RA patients is as follows. 

Table 1. Design Criterias 

STUDENT HANDLE BODY BASE NOZZLE COVER DESIGN MATERIAL USAGE 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.   

8.    

9.    

10.     

11.    

12.     

13.    

14.   

15.      

16.    

17.  

18.  

19.   

20.    

21.  

22.  

23.  

24.    

25.     

As can be seen in the table, the concept design of the glasses was made in order to improve the 
cup use experience of RA patients, and the product was divided into parts with a design 
approach from the part to the whole. The students, who considered the glass as handle, body, 
lid, bottom (base), and mouthpiece for their glass designs, also stated that the material of the 
glass, usage conditions and design principles play an important role in improving this 
experience. 
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Figure 2 (a). Results of Word Cloud method 

Figure 2 (b). Results of Word Cloud method 
When the design criteria were examined, especially the handle and material criteria came to the 
fore in cup designs for RA patients. When we examine the handle criterion, which is one of the 
prominent criteria in eliminating the problem for this ailment, parallel handle structures that 
allow the use of both hands, handle structures that allow the fingers to prevent slipping and 
falling from the hand, and add-on structures are in the first place. Material, one of the design 
criteria, is also in the second place in solving the problems of RA patients. Strength and 
especially the principle of lightness have been the most preferred material properties in the 
study. Unbreakable against falls and lightness that will not strain the joints have been 
considered important in improving the glass experience. 

When the intersection points of these two criteria are examined; The improvement of the 
material properties of the add-on structures that stand out in the handle criterion is considered 
the most important point of this study. Among the add-on structures, heat-resistant add-on 
gloves and adjustable heat-resistant hook-and-loop structures, which grip the rubber hand, are 
important in terms of meeting our third criterion, ease of use, carrying with them, and not 
feeling comfortable in social environments, while combining the first two criteria, the handle 
and the material. 

CONCLUSION 

Rheumatoid Arthritis (RA) is a systemic autoimmune disease characterized by widespread and 
symmetric chronic inflammation in the joints (O’Dell, 2001). One of the chronic inflammatory 
joint diseases Rheumatoid arthritis (RA), which can involve many joints, chronic course, 
etiology unknown, systemic, inflammatory. It is an autoimmune disease. Joint involvement, 
shape severe deformity over time and can lead to injuries. with frequent exacerbations 
progresses and becomes chronic despite treatment. mortality and high morbidity, function the 
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loss of the patient's quality of life due to the loss of (Wong et al., 2001). In individuals with 
chronic disease, emotional reactions to the disease, adaptation difficulties, symptoms of the 
disease, complications, mental distress due to the treatments applied, as well as anxiety about 
the future, loss of competence / becoming dependent on others and physical problems. Fears of 
deterioration in the image negatively affect the physical, cognitive, emotional functions, daily 
and social life, self-care and quality of life of the patient (Pehlivan et al., 2015). 

The aim of the treatment of RA, which is a chronic disease; to reduce pain and inflammation, 
to stop joint damage, to prevent disability, to protect and improve the patient's functions, to 
increase compliance with treatment, to ensure that activities of daily living can be performed 
and to increase quality of life (Dıraçoğlu, 2007). To achieve all these goals, a multidisciplinary 
team understanding is required.  

This study, which was carried out using industrial design methods, is important for improving 
the daily product use experience of RA patients, who also have an important place in the field 
of medicine. The design criteria determined by this interdisciplinary study form the basis for 
further studies and product designs.  

In future studies, interdisciplinary teams can be formed and steps such as completing the 
concept drawings of these designs, making engineering designs, testing and commercializing 
them can be followed. In addition, the use of the same products in different areas can be 
investigated and the steps followed in the study can be used to ensure their adaptation to these 
areas. 

When the contribution of this study to different disciplines is examined; 

Contribution to the design discipline; the contribution of the research to the design discipline 
was to reveal the relationship between design and products for RA disease, which has a limited 
number of studies in the literature. This study, which creates an interdisciplinary working 
environment for designers, also increases the awareness of designers about the problems and 
products in this field. Elimination of negative prejudices towards medical-based products 
creates an added value for designers. 

Contribution to the discipline of medicine; this discipline, which specializes in diagnosis and 
treatment, is also an added value for people in this field to create interdisciplinary working 
environments in order to support RA patients psychologically and to reveal products that 
increase their quality of life. 
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ÖZET 

Yüzölçümü bakımından oldukça büyük olan yerküre, üzerinde barındırdığı kentlerin, 
kültürlerin ve insanların çeşitliliği bakımından da oldukça zengindir. Bununla birlikte küresel 
ölçekte yaşanan pek çok gelişme, söz konusu farklılıkların etkileşimini güçlendirmiş giderek 
birbirine benzemeye başlayan toplumları, kentleri ve yaşam biçimlerini ortaya çıkarmıştır. 
Benzeşerek değişen kültür ortak ihtiyaçlar doğurmaya başlamış, sınırların ötesinde aynı türden 
davranış ve tarzı görünür kılmıştır. Yeni ihtiyaçların geliştirdiği sermaye, erişilebilir olma 
iddiasıyla yaygınlığını arttırmıştır. Küreselleşmenin etkisiyle kültür ve sermaye devamlı 
hareket etmekte, kentleri ve toplumları değiştirmektedir. Hegemonik etki altında yeniden 
biçimlenen kentler ise bu aynılaşma içerisinde hem değişime uyum sağlamak hem de fark 
yaratarak cazibe merkezi olmak için çaba göstermektedir. Dönüşüm sürerken kentler, 
kendilerine has özelliklerini olumlu yönde nasıl kullanabileceklerinin yolunu aramaktadır. Her 
kentin öz yapısında var olan değerler, demografik veya sosyal yapı dönüşümün anlam 
kazanacağı birer girdi olmaktadır. Ulusal karar alma süreçlerinin esnetildiği ve kentlerin 
özerklik bakımından güçlendiği konjonktürel dalgalanmalar yaşanmaktadır. Bu hareketlilik 
büyük ya da küçük toplumsal kırılımlara gebedir. Sınırları geçen kültürel reaksiyon ve konforu 
için fırsatlar üreten sermaye, bahse konu kırılımlardan istifade ederek değişimi her zaman 
tetiklemiştir. Yeni düzende ortaya çıkan ihtiyaçları karşılarken; yenilikle geleneğin, yerleşmiş 
toplumsal davranışlarla hareketliliğin bir arada düşünülmesi kaçınılmaz olmuştur. Tarih 
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içerisinde türlü kültürel dönüşüm eşiklerinin her birinden geçmiş olan İstanbul, küreselleşme 
sürecinden de etkilenmiş ve kozmopolit yapısını yeni boyutlarla biçimlendirmiştir. Aynı 
zamanda sermaye gücüne ev sahipliği yapmak üzere zaman zaman geleceğe yönelik yatırım 
girişimlerinde bulunmuştur. Bu girişimler daha çok merkezi yönetim vizyonuyla harekete 
geçmiş olmakla birlikte; özel sektör ve uluslar arası sivil toplum hareketleri de merkezi 
yönetimle birlikte hareket etmiştir. Bu çalışma, İstanbul için iki önemli makaleyi mukayeseli 
olarak incelemekte ve bir çıkarım yapmaya çalışmaktadır. İncelenen birinci makale kentin 
kültürel yapısını küresel kent arayışına göre ne yönde biçimlendirebileceğine dair fikir 
geliştiren “İstanbul’u Nasıl Anlamalı” (Ayşe Öncü) isimli makaledir. İncelenen diğer makale 
ise sermaye için ideal bir ev sahibi olma konusunda kentin ne tür tavır geliştirebileceğine dair 
öneriler sunan “İstanbul’u Nasıl Satmalı” (Çağlar Keyder). Söz konusu makaleler konuya 
yaklaşımları bakımından iki farklı görüşü temsil etmektedir. İncelenen bu makalelerle birlikte; 
kültür ve sermayenin odak noktalarına eğilerek, kendini bir değer olarak dünyaya pazarlamak 
isteyen İstanbul’un yapabilecekleri konusunda bir tartışma ve analiz üretmeye gayret edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İstanbul, kent, kültür, küreselleşme, küresel kent, sermaye, yerel 
yönetimler.  

ABSTRACT 

The world, which is quite large in terms of surface area, is also very rich in terms of the diversity 
of the cities, cultures, and people it hosts. However, many developments on a global scale have 
strengthened the interaction of these differences and revealed societies, cities, and lifestyles that 
have begun to resemble each other. The culture that has changed by analogy has begun to create 
common needs and has made the same type of behavior and style visible beyond borders. The 
capital developed by new needs has increased its prevalence with the claim of being accessible. 
With the effect of globalization, culture, and capital and constantly moving, changing cities and 
societies. Cities that were reshaped under the hegemonic influence, on the other hand, strive to 
both adapt to change and become a center of attraction by making difference. While this 
transformation continues, cities are looking for ways to use their unique features positively. The 
values that exist in the core structure of each city, demographic or social structure are inputs 
that will make the transformation meaningful. There are cyclical fluctuations in which national 
decision-making processes are stretched and cites are strengthened in terms of autonomy. This 
mobility is pregnant with big or small social breakdowns. Capital, which creates opportunities 
for cultural reaction and comfort that crosses borders, has always triggered change by taking 
advantage of the mentioned breakdowns. While meeting the needs emerging in the new order; 
it has become inevitable to consider together: innovation and tradition, settled social behaviors, 
and mobility. Istanbul, which has passed through various cultural transformation thresholds 
throughout history, has also been affected by the globalization process and has shaped its 
cosmopolitan structure with new dimensions. It has also made occasional future investment 
initiatives for the future from time to time to host the capital power. Although these initiatives 
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were mostly driven by a central management vision; private sector and international civil 
society movements also acted together with the central government. This study examines two 
important articles about Istanbul comparatively and tries to make an inference. The first 
examined is “How to Understand Istanbul” (Ayşe ÖNCÜ), which develops an idea about how 
the city can shape its cultural structure according to the global city search. The other article 
examined is “How to Sell Istanbul” (Çağlar KEYDER), which offers suggestions on what kind 
of attitude the city can develop in terms of having an ideal home for the capital. The articles in 
question represent two different views in terms of their approach to the subject. Along with 
these reviewed articles; by focusing on the focal points of culture and capital, an effort has been 
made to produce a discussion and analysis on what Istanbul can do, which wants to market itself 
to the world as a value.   

Keywords: Istanbul, city, culture, globalization, global city, capital, local governments. 

GİRİŞ 

İstanbul, gücünü köklü geçmişi ve coğrafi eşsizliğinden alan bir kenttir. Her iki özelliği de 
dünyanın en çok merak edilen ve en çok ziyaret edilen kentlerinden biri olmasına daima olanak 
tanımıştır. Küresel Hedef Şehirler Endeksi’ne göre (2019) dünyanın en çok seyahat edilen 
sekizinci, Avrupa’nın ise üçüncü sıradaki şehridir. Şehre dair her metin ya da konuşma 
tarihinden dem vurularak anlatılmaya başlanmaktadır. Elbette ki Antik Çağ’dan günümüze ilgi 
odağı olmasının arkasında pek çok neden bulunmaktadır. Günümüzde küreselleşme, toplumlar 
için olduğu kadar kentler için de ciddi gündemler oluşturmuştur. İstanbul, söylemin yetersiz 
kaldığı bu ortamda cazibesini korumaya ve güçlendirmeye yönelik yenilikçi uygulama ve 
düzlemler geliştirmek durumundadır.  

Toplumsal etkileşimlerin birbirini tetiklediği küreselleşme süreci, dünya üzerindeki dolaşımı 
devamlı dinamik tutan bir motivasyondur. Emtianın, teknolojinin, hizmetlerin, ticaretin ve 
insanların sınır tanımaz biçimde hareketliliğine kapı aralamaktadır (Robins, 2014, s.287). Bu 
motivasyonun sağladığı dolaşım içinde kültür, hiç şüphesiz tuhaf karşılaşmalar yaşamakta ve 
yeni bir süreç açığa çıkarmaktadır. Benzeşme ya da reddetme kaynaklı bu yeni süreç toplumsal 
davranış normlarını etkilemekte ve şehrin küresel olarak biçimlenmesine hem olumlu hem de 
olumsuz katkılar sunmaktadır. Kültürlerin birbiri ile iç içe geçtiği bir kent kimliği, İstanbul için 
hiç de uzak sayılmayacak bir yaklaşımdır. Sıkça bahsi geçen köklü geçmiş iddiası, pek çok 
farklı dini ve etnik kökenden bireylerin bir arada yaşam sürebildiği mozaikten beslenmektedir. 

Dolaşımdaki ürün ve hizmetlerin; özellikle teknoloji ile birlikte dünya üzerinde devamlı 
hareketi, yeni sektörler açığa çıkarması, küreselleşmenin iktisadi anlamda bu piyasayı devamlı 
büyüten etkisini de görünür kılmaktadır. Sermaye, dünya üzerinde rahat hareket edebileceği 
odaklarda barınmakta ve belirli ağlar geliştirmektedir. Küresel sermayenin konuşlanmak 
istediği odaklar, coğrafi bakımdan kentlerdir. Esneklik kazanabileceği ve büyümesine olanak 
tanıyan kentler sermaye için ideal cazibe noktaları olarak birer merkez niteliği taşımaktadır. 
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Kentler küreselleşmenin ekonomik alanda yarattığı hareketlilik ve değişimin dışında kalmamak 
için yaratıcı ve yatırımcı kimlikler geliştirme yolunda adımlar atmaktadır. İşte hem kültürel 
hem de ekonomik anlamda değişimin bir parçası olabilmek ve o değişimden pay alabilmek, bir 
küresel kent olmakla mümkün olabilir düşüncesi de bu görünmez mücadele içerisinde açığa 
çıkmaktadır.  

Küresel düzlemde yönetim anlayışı bazı dönemlerde merkezi idarenin ağırlık kazandığı bazı 
dönemlerde ise yerelleşmenin ön plana çıktığı yani kentlerin güçlendiği bir akış 
oluşturmaktadır. Küreselleşmeyi itekleyen tüm dönemeçlerde, kentler ön plana çıkmış, 
sermayenin de güçlenmesiyle sürece yön veren bir eğilim oluşturmuşlardır. Küreselleşmenin 
yerele talip olması ve yereli dönüştürmeye yönelik eğilimi, yeniden üretilen ve yerelden 
dünyaya yayılan imgelerle dünyanın ortak yereli halini alan bir etki doğurmuş, bu karşılıklı 
ilişki “kü-yerelleşme” olarak da dile getirilmiştir (Eryiğit ve Sarıca, 2018, s. 69). Tabii 
yerelleşmenin ve merkezileşmenin kabul görme konusunda yer değiştiriyor olması kentlerin de 
bazen pasif bazen aktif rol yüklenmesine yol açmıştır. Örneğin feodalite sonrası kentler 
dünyanın tümünü etkileyecek biçimde ön plana çıkmış, fakat birkaç yüzyıl sonra ulus devlet 
anlayışı ağırlık kazandığından kentlerin kaderi 19. yüzyıla kadar yine ulusal politikaların 
çizgisine bağlı kalmıştır. Etkileşimin kentler üzerinden gerçekleşmesi, onları üretimin ve 
yayılmanın merkezi haline getirmekte aynı zamanda üretilenler pazara dönüşmelerine olanak 
tanımaktadır. Kentlerin kendi içindeki değişim ve dönüşümü dünyayı etkiledikçe bu kentler 
birer bağlantı noktası, küresel kent olarak karşımıza çıkmıştır. Küreselleşme bağlamında 
küresel kent olgusu, öncelikli olarak sermayenin belli merkezlerden yönetilmesi ve yayılması 
olarak belirginleşse de aynı zamanda siyasi, kültürel, askeri ve teknolojik olarak da etkinliğini 
geliştirmekte, bu faktörler bir arada olmadan tam anlamıyla hegemonyasını 
oluşturamamaktadır. 

Bu çalışma, İstanbul’un küresel kent olabilmesi yolunda iki değerli makalenin analizini 
kapsamlı biçimde ele almayı amaçlamaktadır. Geçmişin öğretileri ve bugünün idealleri 
matrisinde uygulanabilir öneriler geliştirebilmek, değişimi ve gerçekleşmeleri gözlemlemekle 
mümkün olabilecektir. Çalışmanın bu bağlamda ilerlemesi için 1992 tarihli bu iki makale 
irdelenmiştir. Kültür ve sermaye konularına odaklanılarak İstanbul’un idealini gerçekleştirme 
konusunda ne noktaya vardığı araştırılmaya çalışılmıştır.  

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Çalışmanın odaklanmış olduğu iki makale, İstanbul’un bir kent olarak sınırlarını küresel 
dünyaya doğru genişletmesinin yollarını aramaktadır. Makalelerden biri, kültür ekseninde 
kentin sahip olduğu potansiyeli güçlü bir yön olarak sunmaktadır. Diğer makale ise küresel 
ekonomik sisteme kent üzerinden entegre olmanın gerekleri ve getirilerini sorgulamaktadır. 
Dünyayı etkisi altına alan sermaye için cazip bir kent haline gelme önerisinde bulunmaktadır.  

Kültür, kentlerin ortak birikimlerini yansıtan boyutuyla bir kimlik göstergesi olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Aynı zamanda İstanbul’un kendine has mozaiğini yansıtmaktadır. Sermaye ise 
kentin ekonomik bağlamda sıçrayış göstermek için kullanacağı hedef değerlerin başındadır. 
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Kültür, sermaye ve kent; birbirini besleyen ve dönüştüren olgulardır. Kent, sermayeyi 
kazanmak için çaba göstermektedir. Bu süreçte kültürü hem değişmekte hem güçlü yön 
olmaktadır. Sermaye ise kenti geliştirirken, toplumsal kültürü de etkilemektedir. Günümüzün 
kent kavramı algısı, kente avantaj sağlayan kültür ve yeni pazarların kapısını açacak sermayeyi 
anlam bakımından irdelemek önem taşımaktadır. Söz konusu kavramlar çalışmaya konu 
çerçevede açıklanmaya çalışılmıştır. 

1.1.Kent 

Bir Doğu İran dili olan Soğdca’da şehir anlamına gelmekte olan “kent” kavramı (sozluk.gov.tr, 
Türk Dil Kurumu), eski çağlarda site/devlet anlamında da kullanılmıştır (Oxford Language ve 
TDK). Bu anlamıyla Yunanca’ da yer alan “polis” kelimesine karşılık geldiğini söylemek 
mümkündür. İnsanın bir arada yaşamak için oluşturduğu ortak mekânlar, tarih boyunca en 
önemli yerleşim alanlarını oluşturmuştur. Bu anlamda kentler toplumsal varlıkların birikim 
alanı olmuş, ayrıcalıklı bir statüye sahip olmuşlardır (Braudel, 1990, s. 28). Bahse konu ortak 
mekânlar kentin bir kavram olarak oluşmasından daha önce meydanlardır, buluşma noktası, 
hareket ve paylaşım alanı olarak belirmektedir (Mumford, 2007, s.21). Yani mekân, kentin 
ortaya çıkmasında değişmez bir işarettir (Braudel, 1990, s. 95). 

Birlikteliğin insana sağladığı değerlerden biri paylaşmaktır. Yaslar, sevinçler, toplu hareketler, 
ritüeller kentlerde yaşanmaktadır. Mezarlıklar, kutsal yapılar, ticaret ve yaşam alanları gibi 
etkileşim noktalarının bir bütünüdür. Bununla birlikte büyük değişimlerin de başlangıç ya da 
bitiş noktası yine kentler olmaktadır. Sanayi toplumuna geçiş ile birlikte kentlerin şehir 
kavramından farklı olarak tanımlandığı görülmektedir. Ticaretin ve sanayinin bir merkez olarak 
ele aldığı, tarımın ya da köylünün bulunmadığı alanlara dönüşmüştür. Antik çağların aksine, 
kentler artık surlarla çevrilmiş kapalı alanlar olmaktan çıkmış, kapitalist anlayışın etkileşimi 
gerekli kılan unsurlarını yerine getirerek dışa açılmaya başlamıştır (Keleş, 1997, s. 20-21). 
Kentleşme kavramını ortaya çıkaran temel faktörlerden biri de yeni düzende kentin şehirden 
farklı olarak sanayi ve ticaretin merkezi olması, endüstriyel alanı barındırmaya başlaması 
olmuştur. Kentlerde sanayileşme arttıkça ihtiyaç duyulan insan gücü bu mekânlarda 
yoğunlaşmıştır.  

Sanayileşmenin aynı anda harekete geçirdi kentleşme, modernite ile birlikte yeni kent anlayışını 
doğurmuştur. İşçinin yoğunlaştığı, üretimin sağlandığı tarım dışı alanlar olarak belirmeye 
başlamıştır. Batıda başlayan bu hareketlilik kent kavramının alt metnini şehir kavramından 
ayırmıştır. Şehir medeniyet ilişkisi ve kent modernite ilişkisi ayrı bağlamlarda ele alınmaya 
başlanmıştır (Aslantürk, 2022, s.179). Akılcı tutumun belirginleşmesi, modern dünyanın 
“kent”lerini ön plana çıkarmıştır (Ökten, 2020, s. 147). Ancak daha sonra üretimin merkezi 
kentin dışına ilerlemiş, kent üretimden ziyade sermayeyi yönlendiren bir merkez haline 
gelmiştir. Kamu binalarının, alışveriş ve ticaret merkezlerinin ön plana çıktığı, ulaşımın ve 
hareketliliğin seyrettiği bir aktarma noktası bir hizmet alanı olarak belirginleşmiştir. 
Günümüzde kent, kapitalizmin dünyayı dönüştürdüğü ölçüde üretimi ve tüketimi şekillendiren 
bir statüdedir. Ekonomik sistemlerin kentler üzerinden yön bulduğu bir çağ bilişimin 
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güçlenmesiyle birlikte hızlanmıştır. Sanayileşme sonrasında kent; tarım dışı üretimin 
sağlandığı, belirli bir nüfus yoğunluğuna ve büyüklüğe ulaşmış, heterojenliği barındıran 
yerleşim alanı olarak tanımlanmıştır (Tekeli, 2011, s. 18).  

1.2.Kültür 

Türk Dil Kurumu (TDK) Sözlüğü’ne göre “Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan 
bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, 
insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, 
ekin” anlamını taşımaktadır (sozluk.gov.tr). Kültürün ilginç de olsa ekin ile bir ilişkisi var; 
büyüme, yeşerme, mahsule dönüşme gibi tarıma yönelik bir anlam barındırmaktadır. Bu tanım 
için kurulabilecek ilişki kültürün tarih içerisinde şekillenmesi, yaşanmışlıkların birikimi sonucu 
oluşması gibi bir başağın ekin vermeye yönelik ömrüne benzetilebilir. Keza kültür kelimesinin 
etimolojik kökü de Fransızca’da “toprağı ekip biçme, ekin” anlamını ilk sırada taşımakta ve 
ikinci anlam olarak; “terbiye, eğitim” gelmektedir (www.etimolojiturkce.com). İşte kültürün 
bir yetişme, birikme, olgunlaşma sürecinin nihayeti olduğu düşüncesine buradan varmak 
mümkündür.  

Tarım toplumu ve özellikle toplumlar arası ilişkilerin neredeyse hiç olmadığı feodalite dönemi 
boyunca yerel halk kendine özgü toplumsal kültürünü geliştirmiştir. Kültürel etkileşimleri 
başlatan ilişkiler genellikle ticari yayılma dönemlerinde etkinleşmektedir. Bu bağlamda kültür 
kelimesinin tarımla ilişkili boyutu, tarım toplumunun bir sonucu olarak anlaşılabilir. Ancak 
sanayi toplumuna giden yolda kültürlerin iktisadi değişim ihtiyacını ortaya koyan parametreleri 
geliştirdiğini de hesaba katmak gerekmektedir. Bu nedenle tarım toplumu, sanayi toplumu ve 
bilgi toplumunda kültürler de dönüşmüş ve devam eden gelenekçi yaklaşımlar olmakla beraber, 
yeniden tanımlanan toplumsal kültürler de ortaya çıkmıştır. Kültür kavramı kelime olarak aynı 
kalmış, içerik bakımından bir takım değişimlere uğramıştır. İlk kez Voltaire’in zihnin oluşum 
ve gelişimini kastederek kullandığı kültür kelimesi, Fransızca’ da yayılarak kazandığı yeni 
anlamlarla şekillenmiş; düşünme, seçme ve eleştiri gücümüzün geliştirilmesini sağlayan bilgi 
ve bilincimizin bir bileşkesi olarak ifade edilmiştir (Güvenç, 1979, s. 97). 

Çalışma içerisinde kültür sosyolojik bir bileşen olarak kullanılmaktadır. Toplumun ortak 
değerlerinin birikimi sonucu ortaya çıkan bir olgudur. Nitekim TDK kültür kelimesinin ikinci 
anlamını da “Bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünü” 
şeklinde vermektedir (sozluk.gov.tr). Toplumsal kültür, kolektif yaşayan bireylerin ortak 
davranış biçimlerini, kült yargılarını, yaşamının derlemesi olarak oraya çıkardığı anlayışı ifade 
etmektedir. Kültürün batı kaynaklı bir ifade olması nedeniyle, doğuya özgü medeni ve 
medeniyet kavramları ile de karşılanabilmektedir. Fakat medeniyet kelimesi de aslında batılı 
“civilisation” kelimesinin karşılığıdır, ancak doğuda medine (şehir anlamı ile) ve medeni 
(kentli) ile de bütünleştirilebilmektedir. Barkçin, Cemil Meriç’in kültür yerine medeniyet 
kavramını kullanmayı ve doğuda kültürün ancak irfan kelimesi ile karşılanabileceğini 
vurguladığını dile getirmektedir (Barkçin, 2019, s. 27). Barkçin’e göre bu düşünceden yola 
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çıkmak doğu toplumları için daha anlamlıdır çünkü irfan, yalnızca yüzeysel birikimleri değil, 
derin bir etkileşim içinde tarihsel ve dini imgelere bağlı bir birlikteliği ifade etmektedir. 

Küreselleşme süreci yeryüzündeki hareketliliği dinamik kıldığından, kültürel karşılaşmaların 
da önünü açmaktadır. Toplumların kendine özgü kültürleri birbiri ile bazen örtüşen ve kabul 
gören bazen de zıt biçimde çelişen durumları açığa çıkarmaktadır (Robins, 2014, s. 289). 
İstanbul, geçmişinde her dönem kozmopolit yaşam biçimine ev sahipliği yapmış, pek çok farklı 
kültürün huzuru kaçmadan bir arada yaşamasına imkân sunmuş bir kent olmakla beraber, 
kültürünü bir İslam Şehri olarak yansıtmayı ve biçimlendirmeyi de başarmıştır. Reformlar ve 
özellikle cumhuriyet sonrası dönemde erozyona uğramış olan bu kültürel yapı, modernizm ve 
küresel etkilerden nasibini almış böylece konjonktürel olarak kültürel birliğinde bir takım 
değişimler yaşamıştır. Bugünün dünyasında kentler için küresel bir odak olmak önem 
taşıdığından şehrin kültürel altyapısını ve görünürlüğünü yeniden tanımlaması da bir gereklilik 
olmuştur. Sanayileşme ve kentleşmenin hızlanmasıyla İstanbul’da Anadolu göçlerinin artması 
karmaşık bir sosyolojinin oluşmasına yol açmıştır. Kentin kültürel çarpışmalardan etkilenmesi 
ve bireycilik temelli yaklaşımların şehrin kültürel dezenformasyonuna karşı çözüm 
geliştirememesi, yeni bir düzlemde yeniden bir ortak kültür inşasını zorunlu kılmaktadır. 
Çalışmanın iki ekseninden biri olan İstanbul’u Nasıl Anlamalı (Öncü, 1992) isimli makale de 
bu yeni düzlem üzerinde şehrin kimliğini tanımlamanın önerisini dile getirmektedir.  

1.3.Sermaye 

Sermaye kelimesi aslında Aydınlanma Çağı’nın oluşmasına etki eden temel faktörlerden biri 
olmakla beraber aynı zamanda bu büyük kırılmanın oluşmasına da katkı sunan diyalektik bir 
sürecin ürünüdür. Paranın seçkinler dışında orta sınıf ve burjuva için de öneminin artması ve 
onların da ekonomik ve toplumsal alanda söz sahibi olmak istemesiyle başlayan toplumsal 
değişim, sermayenin güçlenerek açığa çıkmasını sağlamıştır. Liberal düşüncenin temelini 
oluşturan ve Locke tarafından tanımlanan mülkiyet hakkı (Öztürk ve Parlak, 2018, s. 569) 
sermaye kavramının yayılmasına yol açmıştır. Ekonomik anlamdaki değişimlerin kaynağı 
bireylerin sahip olma ve daha iyi yaşam arzularının perçinlenmesidir. Kaldı ki bireysel 
zenginleşme arttıkça toplumsal zenginleşmeyi getirmekte ve ekonomisi iyi olan kent ve ülkeler 
dünya üzerindeki ağırlıklarını arttırmaktadır. Hegemonyanın tek besleyicisi ekonomik güç 
olmamakla birlikte, en önemli parametresidir denebilir. Dünya tarihini tümüyle etkilemiş 
olaylar ve küresel büyük dönüşümleri yaratan kırılma süreçleri daima ekonomik güç etrafında 
ya da ana unsurun ekonomi olduğu konularda şekillenmiştir (Duman, 2014, s.10). 

TDK’ ya göre sermaye kelimesi; bir işe başlamakta kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan anapara 
ve ayni varlıkların tümü olarak tanımlanmakta; anamal, resülmal, kapital, başmal gibi 
kelimelerle de karşılanmaktadır (sozluk.gov.tr). Sermaye kelimesinin etimolojik kökeni Farsça’ 
ya dayanmaktadır. Farsça’ daki “sar” ve “maye”, yani baş ve para kelimelerinin birleşiminden 
oluşmaktadır. Fransızca’ da anlam bakımından bu kavramı ifade eden “kapital” kelimesi 
bulunmaktadır. Aydınlanma Çağı ve sonrasında sermayenin toplumsal dönüşümlerin ana 
yönlendiricisi olduğu gerçeğinden hareketle kapital ve kapitalist egemen bir düzenin açığa 
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çıktığı bilinmektedir. Ulus ötesi toplumlara erişme ve sömürgenin başlaması da sermayenin 
devamlılığını sağlama ve elde tutulmasına yönelik yetenekleri güçlendirmiştir.  

Küreselleşme paranın durmaksızın yer değiştirmesi ve kapitalin yani sermayenin bu dolaşımı 
kontrol etmesi sürecini doğurmuştur. Sanayi toplumuna geçişle birlikte hızlanan üretim ağı, 
ekonomik bağlamda bir devrim gibi görünse de üretimi elde tutan sermaye sahiplerinin -ki 
burjuva olarak da nitelendirilebilir- değişmediği ve ekonomide efendinin kazanması için 
çalışılan feodal yönetimden çok farklı olmadığı da düşünülebilir. Küreselleşme ve bilgi 
toplumuna geçiş, yeni bir küresel ekonomik sistem inşa etmiş ve küreselleşme olgusu 
ekonomideki etkisini o zaman tam olarak yansıtabilmiştir. (Castells,2014, s.367). Ulusal 
kalmayan sermaye, özellikle II. Dünya Savaşı sonrası süreçte uluslararası ticari anlaşmaların 
hazırlanması ve uluslararası şirketlerin kurulmasıyla yeni bir ekonomik düzene geçmiştir.  

Feodalizmin sağladığı yerellik ve kent vurgusu, bu süreçte yeniden ve daha farklı biçimde yereli 
güçlendiren, ulusal ekonomiyi geride bırakan bir anlayışla gündeme gelmiştir. Dünya 
ekonomisini şekillendiren uluslararası sermaye olmuş, Aydınlanma Çağı ile birlikte sermayeyi 
ele geçiren burjuva küresel iktisadi sistemi geliştirmiştir. Neo-liberalizm küreselleşmeyi ulus 
devlet anlayışının küçülmesi ile eş tutmakta, yeni küreselleşme dönemi ulus devletlerin iç 
politikayı olumsuz etkilediği düşüncesini savunmaktadır (Kökalan Çımrın, 2009). Bu yeni 
yerelleşme dönemi, yerel ekonomilerdeki güçlenmenin devlet sınırlarına ve kararlarına maruz 
kalmadan kendi yeteneklerini ortaya koyması gerekliliğini benimsetmiştir. Kentlerin sermayeyi 
nasıl cezbedeceği konusunda atılımlar gerçekleştirmesinin de önünü açmıştır. Keyder’ e göre 
küresel sermayeye ev sahipliği yapmak, hem kent hem de ülke için olumlu ekonomik etki 
yapacak ve yeni kaynaklar geliştirilmesine imkân tanıyacaktır (Keyder, 1992). Malların 
ticaretine ek olarak hizmet sektöründeki uluslararası yayılım iletişim ve teknolojinin 
gelişmesiyle sermayenin dolaşımını kolaylaştırmış ve genel ticaret içindeki hacmini 
genişleterek niteliğini de değiştirmiştir (Castells, 2014, s. 369). 

Bu çalışma kapsamında sermaye kelimesi küresel ekonomiyi şekillendiren uluslararası 
şirketlerin elinde tuttuğu ve küreselleşmenin temel parametresi olan uluslar üstü ekonomik güç 
anlamında kullanılmaktadır. Çalışmanın iki odak makalesinden biri olan İstanbul’u Nasıl 
Satmalı? İsimli çalışmasında Keyder, küresel sermayeyi ve özellikle hizmetler sektörünü 
İstanbul’a yatırım yapmaya ikna etmenin yolları üzerine fikir ve öneriler geliştirmektedir 
(1992).  

1.4.Kent, Kültür ve Sermaye İlişkisi 

Bahsi geçen tanımları ile birlikte kent, kültür ve sermaye birbiri ile sürekli bir etkileşim 
halindedir. Kentin bugünkü anlamına ulaşması, endüstriyel çağın başlaması ve kültürel bir 
dönüşümü tetiklemesi ile mümkün olmuştur. Uygarlık tarihi boyunca insanın en üst düzeyde 
temsil edildiği mekân kenttir (Kuban, 1998, s. 242). Sanayileşme ile ortaya çıkan yeni kentler, 
yeni normları kazanç ve tüketim odağına çekmiş, bireyi tüketen bir metaya dönüştürmüştür. 
Bununla birlikte tarımın makineleşmesi ve sanayinin kentlerde yoğunlaşması özellikle 
Türkiye’de batıdan farklı olarak kente doğru iç göçü hareketlendirmiştir. Yeni işçi 
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yoğunluğunun temel ihtiyaçlarını karşılaması gecekondu kültürünün doğmasına yol açmış, kent 
ve kentli ilişkisi boyut değiştirmiştir. Kentin içerisinde her zaman var olmuş kozmopolit yapı 
bu defa hızlıca değişmiş, uyum sorunları ortaya çıkmıştır. Yeni bir kültürel etkileşim dalgası 
giyimden sanata, müzikten günlük davranışlara kadar bireyi etkilemiştir. Bununla birlikte 
sermayenin tüketime yönelik çabası her dönüşümü hızlıca yakalamakta ve yeni ihtiyaçları 
kullanıma sunmaktadır.  Geleneksel anlayışla paylaşımın ve bir aradalığın mekânı olan kentler; 
ticaret ve alışveriş merkezlerinin, kültür etkinliklerinin, gökdelenlerin mekânı olmaya 
evirilmiştir (Ökten, 2020, s. 147).  

Endüstri tüketimi tetiklemekte, tüketim kültürü dönüştürmekte, kültürel değişim kente yeni bir 
biçim vermektedir. Bu yeni biçim sermayeyi güçlendiren, çeken ya da uzaklaştıran yeni ögeler 
üretmekte, döngüsel bir etkileşim ortaya çıkmaktadır. Küreselleşme ile birlikte yayılan kültürel 
benzeşme hali kültürel birikimleri ve geleneğe bağlı tutumları değiştirmiştir. Doğal olanı yapılı 
olana dönüştürmüştür. Yeni kentliler ortaya çıkarmış, kentlinin sermaye ile ilişkili hizmetlere 
erişebilmesine, soyut birikiminin kente yansımasına aracı olmuştur. Benzeşme halinin aksinde 
birçok kültürlülüğe de yol açmıştır.  

Kentler bugün sermaye için birer aktarım lokasyonu olmayı, küresel düzlem üzerinde hareket 
eden kaynaklardan pay almak ve ticari sistemlere entegre olmak için arzulamaktadır. Bunun 
için kentin gelişmiş ve erişilebilir hizmetleri sunuyor olması önem kazanmaktadır. Bununla 
birlikte toplumsal birikimlerin ürünü olan gelenek ve kültür ikincil düzeyde kalmakta maddi 
unsurların gerisinde bir ihtiyaç yahut algı olarak kalmaktadır. Bununla birlikte, kentler 
geçmişlerinden aldıkları birikim ve gücü de sermayeyi cezbetmek üzere kullanmaktadır. Her 
kentin kendine has özellikleri diğerlerinden farklı toplumsal yapıları bulunmaktadır. Toplumun 
öz kültürel dokusu, kenti özelleştirmektedir. Sermaye sınır tanımayan sıçrayışlarında 
konakladığı kentleri seçerken bu özel farklılıkları göz önünde bulundurmaktadır.  

2. AYŞE ÖNCÜ İSTANBUL’U NASIL ANLAMALI?

Neoliberalizm ve küreselleşme olgusunun ağırlık kazandığı 1980 sonrası yıllarda Türkiye’de 
de özellikle kültürel bakımdan pek çok değişim olmuştur. Sosyo-kültürel anlamda İstanbul’un 
kendini nasıl tanımlayacağı sorusu pek çok çalışmaya konu olmuştur. İstanbul’un geçmişinde 
barındırdığı kozmopolit kültürü yeniden ele alan bir çalışma olan “İstanbul’u Nasıl Anlamalı” 
isimli makalede Ayşe Öncü, İstanbul’un kimliğini çeşitlilik üzerinden tanımladığını 
vurgulamaktadır. Öncü’ye göre kültürel etkileşimin geçmiş ve bugünü arasındaki fark, dünün 
kozmopolit dünyasının bugünün iç göçlerle şekillenmiş bir kültür çeşnisi olmasından ibarettir. 
1992 yılında hazırlanmış olan bu çalışmada, İstanbul’un Cumhuriyet Dönemi’ne geçişle birlikte 
izlenen politikalar gereği imajının zayıf bırakılmasından bahsedilmektedir. Laik Cumhuriyet’in 
temsili olarak Ankara ön plana alınmış, batılı modern anlayışın ve seküler yaşam biçiminin 
merkezi imajı oluşturulmuştur. İstanbul ise geçmişi reddeden inkılapçı bir anlayış için; saltanatı 
ve padişahı hatırlatan imajıyla toplum nezdinde zayıflatılmıştır. İstanbul köklü geçmişinin, 
coğrafi fırsatlarının, entelektüel birikiminin ve ticari anlamda ülkenin can damarı olmasının 
etkisiyle, bu imaj çalışmalarından sıyrılmış bir kenttir. Nitekim 1980 sonrası dönemde yayılan 
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“nostalji” dalgası ekonomik bir pazara dönüşmüş ve İstanbul geçmişi ile nostaljik bağlamda, 
bu defa ürün ve reklam yönünden buluşmuştur. Yine de bunun için doğrudan kendi kültürü 
değil, azınlıkların Avrupai yaşam biçimi esas alınmış ve nostalji pazarının merkezine Galata-
Pera yerleşmiştir. Böylece geçmişin kozmopolit değeri yeniden üretilerek pazara çıkmıştır 
(Öncü, 1992). 

Doksanlı yıllar küreselleşmenin genişlediği ve liberal ekonominin kültürel anlamda kentleri ve 
toplumları etkisi altına aldığı dönemeçler olarak hatırlanırken; İstanbul, içinde pek çok 
kültürden yerli göçmeni barındıran, sanayi toplumunun işçi mukimlerine yer açmış yapısıyla 
yeni bir kozmopolit kimlik kazanmıştır. Bu defa nostalji geride kalmış, ancak ulusallığa bakış 
da değişmiştir. Ulusal paydanın yerini çok sesli, çok kültürlü bir anlayış almıştır. Anadolu’dan 
gelen göçmenlerin oluşturduğu yeni mahalleler, kentleşememiş ancak köylü de kalamamış 
kimliklerin yerleşim alanı olmuştur. Şehrin bu yeni yaşam biçimini barındırmaya başlamasıyla 
oluşan bütünleşme arayışı 1980ler ile birlikte bir kimlik olarak tanımlanmaya başlanmıştır. 
Yeni kesimin yalnız ekonomik anlamda değil kültürel anlamda da yoksul olduğu varsayımı 
İstanbul’un kimliğini kaybetmekte olduğu anlayışına yol açsa da, konuya kültürel bir çeşni, bir 
mozaik olarak bakıldığında İstanbul’a yeni kimliğini verebilecektir. Öncü’ye göre bu kültür 
mozaiği İstanbul’un öz kimliği olarak tanımlanabilirdi. Öncü; global kültürü tüm aykırılıkları 
bir arada karşılayabilen, farklılığı çeşitlilik olarak benimseyerek yaşayabilen bir anlayış olarak 
tanımlamaktadır. Ulus anlayışında bulunan tek tür yaklaşımının tersine bir tavırla, küresel 
kültürün simgeler ortamında yereli yeniden ürettiğine vurgu yapmaktadır. Zıtlıklar bir arada 
bulunmakta ve İstanbul, diğer küresel kentleri taklit ederek değil kendi hikâyesine yaslanarak 
bu öz kültürü geliştirmekte kendi hikâyesinin kent imajını ortaya koymaktadır. Bu kimlikte 
kozmopolit niteliği kültürel bir çoğullaşma olarak anlamlandırmakta yeniden 
değerlendirmektedir. Küresel kent kimliğini bu değerlere dayanarak kazanmıştır (Öncü, 1992). 

3. ÇAĞLAR KEYDER İSTANBUL’U NASIL SATMALI?

Globalleşme olgusunu kültür ve politikadan ziyade ekonominin hareketliliğinde geçerli bulan 
Çağlar Keyder, sermayenin kentlerin küresel güç haline gelmesindeki önemini 
değerlendirmiştir. Yine 1992’de yayınlanan “İstanbul’u Nasıl Satmalı” isimli makalede Çağlar 
Keyder, küreselleşmenin iktisadi bağlamını ele alarak, İstanbul’un küresel sermayeyi çekmek 
için nasıl bir yol izlemesi gerektiğine odaklanmıştır.  

19. yüzyıl öncesinde uluslaşmanın arttığı ve kentlerin konumlarının ulusal ekonomi sınırları
içinde belirlendiği, kentlerin özerk davranışlar geliştiremediği ve inisiyatif alamadığı, giderek 
uluslaşan bir yapı belirginleşmiştir. Keyder’ in (1992) aktardığı bilgiler ışığında; 19. yüzyılda 
ise periferileşme ve kolonilerin etkisi ile ticari anlamda birçok kent yeniden sahneye çıkmış, 
küresel değişimde etkin rol oynamıştır. Çin ve Osmanlı gibi ülkeler süreçten olumsuz 
etkilenerek ekonomik alandan çekilmiş, İstanbul ticari anlamda bir geçiş noktası olmasına 
rağmen ekonomik cazibesini yitirmiştir. Coğrafi bakımdan olağanüstü fırsatları bulunan 
İstanbul kent hizmetlerinde zayıf kalmıştır. Ticari rotaların uğrak noktası olsa da artan talebin 
öngörülememesi ve sermaye için gerekli altyapı ihtiyacının geliştirilememiş olması, yeniliğin 
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yakalanamaması bu durumun temel nedenlerindendir. Hareketli sermaye piyasası kendisi için 
en konforlu alanı seçmek istemekte ve posta hizmetleri, bankacılık işlemleri, konaklama, 
lojistik, ulaşım ağı gibi alanlarda sorun yaşamaktan imtina etmektedir. Bu sorunları yaşadığı 
kentlerden kaçmayı tercih etmektedir. 19. yüzyılda İstanbul’un sermayeyi elinden kaçırması 
böyle olmuştur. Murat Gül’ün (2018, s. 45-46) değerlendirmesine göre Osmanlı İstanbul’u bu 
dönemde ticari talebi karşılama bakımından oldukça sıkıntılıdır. Posta hizmetlerini yetersiz, 
kanalizasyon sistemi sorunludur. Eski ticaret bölgesi bankalar, ofisler, ambar ve oteller gibi 
artan ticari ihtiyaçları karşılayamamaktadır. Hamallar aracılığı ile taşımacılık yapılmakta, kent 
içi ulaşım zayıf kalmaktadır. Ayrıca limanların artan talebi karşılaması için uzun sürecek bir 
bakımdan geçmesi gerekmektedir. Bu sorunlar şehrin sermayeyi elinden kaçırmasına neden 
olmuştur. 

Sermayenin kentlerdeki varlığı üretimden ziyade hizmet sektöründe gerçekleşmektedir. 
Nihayetinde üretimin kontrolünü sağlayan tüm arka plan hizmetle ortaya çıkmaktadır. Keyder: 
“Sermaye gerçek üretim yaptığında bile doğrudan emekle buluşmaz” diyerek bu konuyu 
açıklamaktadır. Bu nedenle iletişim ve teknoloji temelli hizmet alanları hayati öneme sahiptir. 
Çünkü hangi hizmetlerin ön plana çıkacağını ve ekonomiye yön vereceğini hâkim teknoloji 
belirlemektedir. Hem makalenin yazıldığı doksanlı yıllara hem bugüne baktığımızda bilgi-
iletişim teknolojileri, veri yönetimi, fon yöneten finans kuruluşları ve reklamcılık sektörü, 
özellikle medya küresel anlamda devamlı genişleyen hizmet sektörleridir. Bu sektörleri yöneten 
kuruluşlar dünya üzerinde görünürlüklerini artırmayı başarmaktadır. Dünyanın önde gelen 
kentleri de bu kuruluşları kendi bünyesinde barındırabilmek için altyapılarını, ulaşım ve iletişim 
ağlarını güçlü tutmak için ileriye dönük yatırımlar planlamakta, işbirliği ağlarını kamu-özel 
sektör koordinasyonunda genişletmeyi hedeflemektedir (Keyder. 1992). 

Keyder; İstanbul için bahsi geçen yatırımları gerçekleştirebildiği takdirde önünde yenilikçi ve 
global bir kent imajı yakalama fırsatı bulunduğunu ve bunun için şehrin inisiyatif alması 
gerektiğini dile getirmektedir. Çünkü kamusal kaynakların nasıl kullanıldığı siyasetin ana 
malzemesidir ve kaynaklar sınırlıdır. Ancak Keyder’ e göre burada atlanmaması gereken husus, 
gelecek vadeden yatırımların yeni kaynakları ortaya çıkarma potansiyelidir. Nitekim dünyada 
küresel kentler fırsatı yakalarken İstanbul’un dışarıda kalması, ekonomik anlamda mevcut 
durumdan daha geride kalacağının da göstergesidir. Sermayenin küresel döngüye uyum 
sağlayamaması yatırım için gereken maliyetten çok daha büyük maliyetler ortaya çıkaracaktır. 
Böyle bir sonuçla kendi içinde kapalı kalan İstanbul’un geriye düşmesi, ülkenin geri kalanı için 
de olumsuz etkiye yol açacaktır. İstanbul Türkiye’nin en önemli kültür ve ticaret sahasıdır. Bu 
nedenlerle kaynakların yeniden dağıtımı konusunda kısa vadeli çözümler üreterek günü 
kurtarmak ve yatırımdan kaçınmak mantığı yerine dünya ekonomisine uyum sağlayarak 
kaynakları genişletmek fikri benimsenmelidir. Keyder, 1990lı yılların en başından 
seslenmektedir; “İstanbul’u popülizme terk etmemek ve nostaljiye saplanmış konumundan 
kurtarmak” gerekmektedir. 
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4. DEĞERLENDİRME

Öncü, kentsel kültürel kimliği tanımlama aracı olarak Ankara İstanbul karşılaştırması yapmakta 
ve sahip olduğu gözle görünmeyen ya da yazılı olmayan fakat bilinen bir takım değerlere atıfta 
bulunmaktadır. Kentsel kültürün oluşmasına etki eden ve baskın yönlerini belirginleştiren 
unsurlar genellikle toplumun sahip olduğu hâkim güçler olmaktadır (Güleç Solak ve Görmez, 
2017, s. 75). Bu hâkim güç toplumsal birikimin hangi kaynakta vücut bulduğuna göre 
değişmekte, kimi zaman din kimi zaman ideoloji ve kimi zaman iktisadi kaynaklı 
olabilmektedir. Cumhuriyet sonrası dönemin prestij kenti olarak inşa edilen Ankara, aynı 
zamanda ulusal kimlikte gömlek değiştirmiş olmayı küresele ilan etme girişiminde önemli bir 
vitrin olmuştur. Yeni ve modern bir kimlik inşası, kentlerin modernize edilerek yeniden 
tasarlanmasını sağlamış, yeni Başkent Ankara da bu dönüşümü ilk yaşayan kent olmuştur. 
Günlük toplumsal yaşamın, birlikteliği doğuran mahalle hayatı yerine bireyciliğin ön plana 
çıktığı kent sosyolojisinin değişmesi istenmiş ve modern Avrupa mimarisi benimsenmiştir. 
(Gül, 2018.s. 104-105). Gül’e göre (2018); Geleneksel Osmanlı kültürünün yerini yeni modern 
kent kültürünün ve seküler yaşam biçiminin alması hedeflenmiştir. Ancak İstanbul, güçlü 
geçmişi, ideal coğrafyası ve tarihi yığılması ile Ankara’nın gerisinde kalamayacağını ortaya 
koymuş, küresel ticaret piyasaları ve aktüalite bakımından tercih edilmesindeki devamlılık 
yeniden gündeme gelmesini sağlamıştır (Gül, 2018, s.118). Bu durum, Öncü’nün de bahsettiği 
gibi -hiç olmazsa- İstanbul’un Avrupai ve modern yüzünün canlandırılarak yeniden inşasına ve 
nostaljinin “vintage” yani geçmişin modasına ait bir tarz oluşturularak yeniden pazarlanmasına 
olanak tanımıştır. 

Küreselleşme, kültürlerin bir araya gelerek Robins’in (2014) deyimiyle melez bir üçüncü kültür 
ortaya çıkarmıştır. Özellikle müzik dünyasında belirgin biçimde ortaya çıkan bu karma kültür, 
bireysel zevkleri de yönlendirmiş, yeme içme ve giyimden sanata kadar pek çok alanda 
belirginleşerek çok yönlü hale getirmiştir. Geleneksel birikimden damıtılarak ortaya çıkan 
kültür yerine popülariteden doğan ve yaşam tarzına tepeden inme bir biçimde yerleşen bu yeni 
kültür biçimi, eskisine göre oldukça esnek ve çeşitlidir. İstanbul, geçmişinde barındırdığı 
kozmopolit anlayışla övünen bir yapıya sahip olmasına rağmen; Öncü’nün (1992) bahsettiği 
içeriye dönük kültürel çeşitlilik kozmopolit olarak algılanmaktan uzak kalmıştır. Öncelikle 
Cumhuriyet sonrası dönemin kurguladığı seküler anlayış ve gelenekten gelen İslamcı anlayış 
birbiri ile sosyo-kültürel bir çatışma içerisinde bulunmuştur. Bu çatışmanın toplumsal hayatta 
ve özellikle kadının yaşam biçimi üzerinde şekillenen farklılıklarda görünür olduğu 
bilinmektedir (Yaşın, 2018, s. 79). Bunun yanında İstanbul’a akan yoğun göçün, kent içinde 
yarattığı sosyo-kültürel karmaşa ve demografisinde belirginleşen sorunlar, Öncü’nün 
önerisindeki gibi ortak düzlemde buluşmanın aksine yeni bir ötekileştirme sürecini başlatmıştır. 
Ardından farklı etnik kökenlerin birbirini kabul etmeme problemi doğmuştur. İstanbullu 
kimliğinin sahiplenilmesi ve kente göç edip kentlileşemeyen mukimlerin girdiği kültürel 
darboğaz, bu kimselerin şehrin tarihsel kentli kültürüne zarar verdiği düşüncesiyle yargılandığı 
ve mahalle baskısına maruz kaldığı bir ortam oluşturmuştur. Özellikle arabesk ve maganda 
kavramlarının yayılması ile köylü kentli kimlikleri arasında kalan emek göçmenleri 
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tanımlanmakta, aralarında maddi olarak yaşam kalitesini değiştirebilenler sonradan görme 
tipolojiler olarak karikatürlere konu olmaktadır (Öncü, 2018).  

Çalışmanın ikinci ekseni olan Keyder’ e ait “İstanbul’u Nasıl Satmalı?” isimli makalede 
getirilen önerilere bugünden baktığımızda aradan geçen sürede İstanbul için önemli yatırımların 
gerçekleştiğini kabul etmek mümkündür. Ancak sermayeyi çekmek için yeterli olup olmadığı 
tartışılmaktadır. Kuşkusuz yukarıda da bahsedilmiş olan hem içerideki kültürel ve siyasal 
çatışma ortamı hem de küresel sermayeyi elinde tutan burjuvanın yeni ortakları saf dışı 
bırakmak için “demokrasi” ve “laiklik” gibi kısır tartışmalarla içeriye görünmez biçimde 
müdahaleleri değil gelecek yatırımlarının, günü kurtaracak planların dahi 
gerçekleştirilemeyeceği bir atmosfer oluşturmuştur. Özellikle 1990lı yıllardaki faili meçhul 
cinayetlerin, etnik çatışmaların, 1998 post modern darbesinin ve yaşam tarzı tartışmalarıyla 
kutuplaştırılan toplumsal yapının ortaya çıkardığı acı sonuçlar bu alana örnek verilebilir. Her 
iki makale için de düşündüğümüzde İstanbul ne sosyo-kültürel çeşitliliğini kozmopolit global 
bir kent kimliği oluşturmak için kullanabilmiş, ne de sermaye için yeniden cazibe merkezi olma 
potansiyelini fırsata dönüştürebilmiştir. 

1990lı yıllar, hem Türkiye açısından hem de İstanbul açısından pek çok zorluğun yaşandığı 
çalkantılı yıllar olarak hatırlanmaktadır. Ulusal düzeyde doğuda yoğunlaşan terör 
faaliyetlerinin derin yaralar açtığı istikrarsızlık ortamı kentlere ve özellikle İstanbul’a ciddi 
oranda yansımıştır. Kentte yaşanan su sıkıntısı ve atık yönetimi problemlerinin yaşam kalitesini 
olumsuz anlamda etkilemesi, şehrin belli mahallerinde farklı etnik ve dini gruplar arasındaki 
kutuplaşmadan doğan çatışmalar, kültürel kaos ortamını beslemiş ve kentin geleceği konusunda 
ortak stratejiler geliştirilebilmesine engel olmuştur. O yıllara ait olaylar arasında, İSKİ 
yolsuzluğu davası, faili meçhul cinayetler, ekonomik kriz ve batık bankalar, 1999 Marmara 
depreminin ağır sonuçları sayılabilir. Ülke tarihinin travmatik biçimde sık sık darbelerle 
karşılaşması, siyasi ve ekonomik istikrar bakımından gelişme göstermesinin önüne geçmiştir. 
Doksanlı yılların post modern darbesi 28 Şubat, yaşam tarzı müdahalelerinin ve insan haklarına 
dair kısıtlamaların yüksek düzeyde uygulandığı, baskıcı politikalarla toplumsal gerilimlerin 
tırmandırıldığı bir süreç yaşanmasına sebep olmuştur. Haliyle böyle bir güvensizlik ortamında 
Keyder’ in bahsettiği geleceğe dönük altyapı yatırımları ve kentin çekim merkezine 
dönüşebilmesi için gereken politikalar geliştirilememiştir. Ulaşım ağlarında niteliğin 
geliştirilmesi bir yana, kentin altyapı hizmetlerini erişilebilir kılması dahi doksanlı yılların 
ikinci yarısından sonra ve kısmen mümkün olabilmiştir. 

2000li yıllarda yaşanan küresel mali kriz dalgasından kolay sıyrılabilen ülkede ardı arkası 
kesilmeyen iç karışıklıklar kentte geleceğe dönük yatırımların önünü kesmekle kalmamış aynı 
zamanda itibar ve ekonomi bakımından büyük zararlar doğurmuştur. Gezi Olayları ve 15 
Temmuz Darbe Girişimi süreçleri bunlara birer örnektir. Özellikle 2016 sonrasında İstanbul, 
Küresel Finans Merkezleri Endeksinde 45. sıraya kadar yükselerek yakalamış olduğu yukarı 
ivmeyi kaybetmiş, 2021’de bir önceki rapora göre 10 basamak birden değer kaybederek 126 
kent arasında 74. sıraya gerilemiştir. İstanbul kara ve deniz ulaşımı alanında önemli çözümler 
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geliştirmiş (Raylı sistemler, Marmaray ve Avrasya), hava hareketliliği bakımından konumunu 
yukarıya taşımayı hedefleyen İstanbul Havalimanı gibi büyük yatırımlar 
gerçekleştirilebilmiştir. Konaklama ve lojistik ağlardaki sorunlarını büyük oranda çözmüş olsa 
da liman bakımından yetersizliği devam etmektedir. Küresel iletişimi kesintiye uğratmayacak 
şekilde genişletmek için dijital altyapı, yapay zekâ ve finansal teknoloji alanlarında 
yatırımlarını güçlendirmesi, mevzuat ve vergi uygulamalarının yabancı sermayenin 
ürkmeyeceği biçimde geliştirilebilmesi de önemlidir. Ekonomide güven veren politikaların 
üretilmesi de sermaye hareketliliği bakımından önemli bir parametredir. Tüm bu faaliyetler 
düşünüldüğünde İstanbul Finans Merkezi projesinin belli bir bölgeye binalar dikmekten çok 
daha fazlasını gerektirdiği de göz önünde tutulmalıdır. İçinde bulunduğu coğrafyanın 
avantajlarını en iyi biçimde kullanmak bu parametrelerin doğru okunmasına bağlıdır.  

Sanayi toplumu ve ardından gelen küreselleşme olgusu, insanın nüfuz ederek oluşturduğu ve 
doğal çevresi olan şehirlerin, yaşamın belli merkezlerde yoğunlaştığı ve yapılı çevrenin ortaya 
çıktığı kentlere dönüşmesinde büyük rol oynamıştır. Teknolojinin hızlandığı ve iletişimin 
güçlendiği bilgi toplumuna evirilişle birlikte kentlerin etkinliği de artmış, kentsel yaşam 
biçimleri sınırları aşarak yeniden tanımlanmıştır (Wirth, 2002, s. 79). Sanayiye bağlı olarak 
nüfusun artması ve küresel ekonomik gelişmelerin etkisi kentlerin sorumluluklarını da arttırmış, 
özellikle sosyo-kültürel ve iktisadi bağlamda dönüşümler yaşamasına neden olmuştur. Yenilik 
ve değişime özgü pek çok ayırt edici unsuru bünyesinde barındırmakla birlikte, özellikle küresel 
değişimi yakalayarak kendine özgü yenilik ve çözümlerin farklı coğrafyalarda domino etkisi 
yaratmasını sağlayabilen kentler küresel kentler olarak tanımlanmaktadır (Altıntaş ve Eryiğit, 
2017, s. 42). Kültürel, ekonomik, siyasi ve teknolojik değişimlerin yoğunlaştığı, hizmet 
sektörlerinin ve küresel kültürün yerleştiği kentlerin belirli merkezlerde toplandığı ve 
hegemonik bir etki gücüne sahip olduğu görülmektedir. Bilgi toplumunda kentler, küresel 
çarpan etkisi yaratabilme ve cazibe merkezi olabilme yarışında birbiri ile rekabet içerisindedir. 

5. SONUÇ

İncelenen her iki makale içerdikleri öneriler bakımından adeta zamansız bir nitelik taşımaktadır. 
Aradan 30 yıl geçmiştir, dünya baş döndürücü biçimde değişmiştir. Ancak makalelerin 
odaklandığı temel konular hala gündemdedir. Küresel kentlerin rekabeti güçlenmiştir. 
İstanbul’un iddiasını gerçekleştirmesi için makalelerde sunulan metodoloji hala oldukça 
elverişlidir.  

İstanbul, kültürel, iktisadi ve sosyal açıdan pek çok kez küresel kent olma fırsatını yakalamış, 
ancak konjonktürel nedenlerle sürecini tamamlayamayarak bu fırsatı kaçırmış ve geri plana 
düşmüştür. Yatırımların öngörülebilir şekilde planlanamaması, küresel eğilimlerin doğru 
okunamaması, modernist yaklaşımların yalnız biçimsel değişiklikler üzerine kurgulanması, 
ekonomik sıkıntıların içeride kentsel ve sosyolojik sorunları ortaya çıkarması gibi pek çok 
neden sayılabilir. Siyasi nedenler ise tüm bu sebeplerin ana noktasıdır.  

Öncü’nün 1992 tarihli çalışması İstanbul’un küresel bir kent olarak varlığını geliştirebilmesi 
adına kültürel basamağı güçlendirecek bir yaklaşım olsa da, bugüne bakıldığında aradan geçen 
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yıllar içinde tam tersine bir toplumsal tavır gelişmiş, söz konusu farklılıklar ortak payda yerine 
ayrılıkçı ve çatışmacı bir düzene evirilmiştir. 1990lı yılların İstanbul’u dini ve etnik ayrılıkların 
tahrik edilmesi ile koyu siyasi çatışmalara sahne olmuş, ortaya çıkan baskıcı politikalar şehrin 
global anlamda cazibe kazanabileceği yatırımların geri planda kalmasına neden olmuştur. 
Belirginleşen Batılı ve Anadolulu kültür karmaşası, kesimler arasında görünmez bir hiyerarşi 
ortaya çıkarmış, modern olanın batılı olduğu imajı ile tek tip ulus devlet zihniyeti görünür 
olmasa da etkisini sürdürmüştür. Nitekim Öncü de sonraki yıllarda kaleme aldığı ve Keyder 
tarafından derlenen “İstanbul, Küresel ile Yerel Arasında” isimli kitapta yer alan İstanbullular 
ve Ötekiler adlı makalesinde (2018) bahsi geçen Batılı ve Anadolulu karşılaşmasını 
“ötekileştirme” biçimi üzerinden ele almıştır.  

Kentin taşradan farklı olarak sahip olduğu nitelikler ve sunduğu olanaklar yalnızca biçimsel ya 
da maddi değil aynı zamanda soyuttur. Davranış bilimleri ve bir arada yaşamanın gerektirdiği 
kurallar bütünü kente yeni gelenlerin karşılaştığı yeni kaynaklar olarak karşımıza çıkar. 
Taşradan gelen bireylerin kentteki yaşam biçimiyle tanışması ve kentli olma durumunu 
özümsemesi aynı zamanda istifade edeceği öğreneceği ve dönüşeceği birer kaynaktır (Kuban, 
1998, s. 246). 

Unutulmamalıdır ki; makalelerin yazıldığı tarihlerde dahi İstanbul’un kentleşme serüveninin 
başlamasının üzerinden uzun yıllar geçmiştir. 1940ların sonunda işçi olarak şehre gelenler artık 
üç nesil geride kalmıştır. Bu zaman içerisinde kentli kimliği ya da kent ile kentlinin kültürel 
alışverişi gözleme değer girdiler oluşturmuştur. 1980 ve 1990lı yıllarda kültürel yoksunluk ve 
maddi yoksulluğun bir arada bulunduğu ortamlar nedeniyle sosyolojik gündem üreten 
kentlileşememe olgusu yerini yeni bir kentlilik anlayışına bırakmıştır (Tekeli, 2011, s. 4). İlhan 
Tekeli (2011), kentlileşmenin bir çeşit kültürel dönüşüm üzerinden tanımlanmış olmasına 
değinmiş değişen demokrasi anlayışı ile birlikte beklentilerin de değişmesi gerektiğini dile 
getirmiştir. Farklı kültürler birleştiğinde beklentinin kültürel asimilasyon yerine entegrasyon 
olarak tanımlanmasının daha uygun olacağını gözlemlemiştir.  

Değinilmesi gereken bir diğer konu, hegemonik ülkelerin liberal değerlere aykırı biçimde 
hareket etmesidir. Nitekim özgürlük kelimesinin kendi dünyalarına ait olduğu düşüncesiyle batı 
kendini tanımlarken, Türkiye gibi ülkelerde farklı etnik kimliklerin bir ulusal probleme 
dönüşmesine giden yolları da kaşımıştır. Yani küresel hegemonya kendi varlığını sürdürmek 
için karşısına çıkabilecek yeni rakipleri yarış dışı bırakmayı politika olarak seçmekte ve 
uygulamada liberal değerlere zıt yöntemler geliştirmektedir. Küreselleşmenin merkezinde yer 
alan ülke ve kentler, sömürgecilik tarihinde olduğu gibi bu defa söylem üstünlüklerini farklı 
ülkelerin içyapılarını irdeleyen, toplumsal ilişkileri yoran yaklaşımlarında kullanışlı hale 
getirmişlerdir. 

Keyder’ in de belirttiği gibi sermayenin hareketliliği ülkelerin ekonomik politikalarını 
belirlemesinde önemli bir parametre olarak karşımıza çıkmaktadır. Bugün küresel finans 
merkezleri ve güçlü ekonomi endekslerine bakıldığında “iş yapma kolaylığı” göstergesi dikkat 
çekmektedir. Devletlerin kentlerini sermayeyi çekecek şekilde beslemesi ve kentlerin özerk 
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davranma fırsatının artması için gelecek projeksiyonunu dikkatli okuyan yatırımlar 
planlanmalıdır. Bu politikalar sermayeyi tedirgin etmeyecek, belirsizliklere ya da ekonomik 
güvensizliğe yol açmayacak nitelikte olmalıdır. Özellikle 1990lı yıllar ve sonrası için iletişim-
teknoloji bağlamındaki gelişmeler anlık değişimleri mümkün kılmakta, sermayenin yer 
değiştirmesine, olumlu ya da olumsuz algıların gerçekleşmesine çok kısa sürelerde yol 
açabilmektedir. Sermaye hareket kabiliyeti bakımından kendine konfor sağlayacak kentleri 
seçmektedir.  

Rekabet halinde olan kentlerin sermaye için çekici olması, kolaylıklar sunabilmesi ile 
orantılıdır. Keyder iletişim çağının başları sayılabilecek bir dönemde bunu vurgulamıştır. 
Kentler yaşam olanakları, vergi politikalarındaki dengeler ve yetkin insan kaynağı potansiyelini 
geliştirmek istemektedir. Günümüzde bu rekabeti ortaya koyan pek çok uluslararası endeks 
kentlerin cazibesini sıralamaktadır. İstanbul’un bu endekslerde üst sıralara çıkmak istemektedir. 
İncelenen makaleler, bunun için birer reçete sunmaktadır.  

Bugün İstanbul’un önünde yepyeni bir süreç bulunmaktadır ve geç değildir. Küresel 
endekslerde üst sıralara yükselmek, sermaye için cazip bir merkez olmak ve trend oluşturma 
yeteneğini güçlendirmek için; mali dünyada yeni ortaya çıkan hizmetlerin iyi analiz edilmesi, 
gelecek senaryolarının alternatiflendirilmesi gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki kapitalist 
sermaye, değişime çok hızlı adapte olmaktadır. Gündemde olan uzaktan çalışma, veriyi 
yönetebilme, güçlü insan kaynağını besleyecek yetenek avcılığı ve finansal teknolojilere uyum 
sağlama (dijital ödemeler) gibi alanlarda kapasitenin arttırılması sürece değer katacaktır. Bugün 
hâkim teknoloji dijitalleşme dünyasıdır ve geleceğin öne çıkan hizmetlerini o belirleyecektir. 
Aynı zamanda küresel alanda iklim değişikliği tehdidine yönelik olarak geliştirilen 
sürdürülebilirlik hedefleri ve mücadele planları şehrin çevre kalitesi ile ilgili tedbir ve uygulama 
yatırımlarını hızlandırması gerektirdiğini de göstermektedir.  Küresel etkilerin dışında 
kalmadan ama küresele alternatif üretebilecek paradigmaların geliştirilmesi için beşeri sermaye 
piyasasında güçlenmek belirleyici bir etkendir. İstanbul, sürecin ortaya koyduğu yenilikçi 
yaklaşımlarda öncü roller üstlenebileceği yatırımların, plan ve politikaların geliştirilmesi için 
proaktif davranmalıdır. 
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Özet 

Azərbaycanın siyasi, iqtisadi, strateji mövqeyi daim onun digər ölkələrlə sıx qonşuluq 
münasibətində yaşamasını zəruri etmişdir. Elə buna görə də Qafqazdakı digər ölkələr kimi 
uzun illər Rusiya əsarəti altında yaşamağa məcbur olmuş, “qonşu”larının işğalçılıq siyasətinə 
məruz qalmışdır. Bütün bu amillər Azərbaycanın dövlət siyasətinin, uyğun olaraq informasiya 
siyasətinin formalaşmasına təsir göstərmişdir. Şərqdə ilk demokratik respublika olması 
Azərbaycanın dövlət siyasətindəki modernləşmənin bariz nümunəsidir. Çünki demokratizm 
meylləri modernləşmənin əsas elementlərindən biri hesab olunur. Demokratik dövlət siyasəti 
modern informasiya siyasətini aktuallaşdırır. 

İnformasiya siyasəti həm də ölkənin tanıtımı, qlobal arenaya, beynəlxalq informasiya axınına 
qoşulması baxımından vacibdir. Təsadüfi deyildir ki, Vətən müharibəsi dövründə 
Azərbaycanı bütün dünyaya tanıdan onun əsgəri ilə yanaşı, həm də düzgün aparılmış 
informasiya siyasəti oldu. Dünyanın nəhəng media quruluşlarının Şuşanın azad edilməsi 
əməliyyatından yazması düzgün aparılmış informasiya siyasətinin nəticəsi idi. İnformasiya 
siyasətinin modernləşməsi, dünya tələblərinə cavab verməsi və dünyada düzgün təbliğata 
xidmət etməsi ölkənin birbaşa tanınmasına xidmət edir. Bu baxımdan mövzunu aktual hesab 
etmək olar. 

Digər tərəfdən modernləşmə gedişində milli ənənələrin qorunması, tarixin xatırlanması əsas 
şərtlərdən biridir. Məqalədə məhz Azərbaycanda mətbuat ənənələrinin formalaşması, tarixin 
ayrı-ayrı dövrlərindəki mətbuat siyasəti təhlil olunub. Göründüyü kimi, mövzu mili 
özünüdərk, millilik, tarixiliyin qorunması baxımından da aktualdır.  

Açar sözlər: qloballaşma,informasiya, modelləşmə 

Abstract 

The political, economic and strategic position of Azerbaijan has always made it necessary for 
it to live in close neighborly relations with other countries. That is why, like other countries in 
the Caucasus, it was forced to live under Russian slavery for many years and was subjected to 
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the occupation policy of its "neighbors". All these factors have influenced the formation of 
Azerbaijan's state policy and, accordingly, information policy. Being the first democratic 
republic in the East is a clear example of the modernization of Azerbaijan's state policy. 
Because democratic trends are considered one of the main elements of modernization. 
Democratic state policy actualizes modern information policy. Information policy is also 
important in terms of promoting the country, joining the global arena, international 
information flow. It is no coincidence that during the Patriotic War, along with its soldiers, it 
was also a correctly conducted information policy that made Azerbaijan known to the whole 
world. The fact that the world's giant media organizations wrote about the operation to 
liberate Shusha was the result of a correctly conducted information policy. The modernization 
of the information policy, meeting the world's requirements and serving the correct 
propaganda in the world serve the direct recognition of the country. From this point of view, 
the topic can be considered relevant. On the other hand, in the course of modernization, 
preservation of national traditions and remembrance of history is one of the main conditions. 
The article analyzes the formation of press traditions in Azerbaijan, press policy in different 
periods of history. As it can be seen, the topic is also relevant in terms of self-awareness, 
nationalism, and preservation of historicity.  

Keywords: globalization, information, modeling 

Qloballaşma müasir dövrün əsas tələblərindən biridir. Bu mərhələdə dövlət cəmiyyətin 
maraqları naminə ardıcıl informasiya siyasəti yürütməyə çalışır. Həmin informasiya siyasəti 
isə mütləq şəkildə beynəlxalq informasiya arenasına qoşulmağa xidmət edir.  Ümumiyyətlə, 
dövlət siyasətindəki modernləşmənin ictimai həyatın müxtəlif sahələrinə nüfuz  etməsi 
qarşısıalınmaz bir prosesdir.  

Stuttgartdakı Media Universitetinin (HdM) Ünsiyyət Elmləri Professoru Dr. Klaus 
Kamps elmi məqaləsində bildirmişdir ki, informasiya siyasəti ilk növbədə bazar iqtisadiyyatı 
vəziyyətinə və cəmiyyətin informasiya müxtəlifliyi dəyərinə söykənməlidir. [12] Məhz bazar 
iqtisadiyyatı tələblərinə cavab verməsi informasiya siyasətin modernləşməsini zəruri edir.  

Professor C.Məmmədli informasiya cəmiyyətində KİV-in simasının dəyişdiyini qeyd 
etmişdir: 

“- ölkə əhalisinin yarıdan çoxu iqtisadiyyatın informasiya sahəsində çalışır; 

- cəmiyyəti birləşdirən və onun əsas sosial dəyərlərindən biri kimi informasiya çıxış 
edir; informasiya iqtisadi istehsalın əsas məhsulu kimi çıxış edir; 

- cəmiyyətdə hakimiyyət xalqın informasiyalı təbəqəsinin əlində cəmləşir; 

-cəmiyyətin hər bir üzvü fəaliyyət göstərdiyi coğrafi məkandan asılı olmayaraq, 
əhatəli informasiya xətləri vasitəsilə istənilən ölkədən lazım bildiyi informasiyanı dolğun və 
dəqiq şəkildə, operativ əldə edə bilir; 
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- elektron kütləvi informasiya vasitələrinin fəaliyyəti informasiya sistemləri ilə 
bütövləşir, rəqəmsal televiziya təşkil olunur; 

- informasiya sistemləri nəzdində ölkələrin coğrafi və geosiyasi sərhədləri itir, 
müxtəlif ölkələrin qanunvericiliyi “toqquşur”, “sınır”, “dəyişdirilir” və “müasirləşdirilir”” [4]. 
Bütün bunlar ölkənin informasiya siyasətinin simasında da dəyişikliklərlə müşahidə olunur. 
Dövlət öz informasiya siyasətində yeni KİV-ləri nəzərə almağa, onların inkişafı üçün zəruri 
şəraiti yartamağa çalışır.  

İstənilən demokratik dövlətin praktikasında informasiya siyasətinin həyata 
keçirilməsinin müxtəlif üsul və metodlarından istifadə edilir. Dövlətin siyasi quruluşu, onun 
informasiya siyasətinə xeyli təsir göstərir. İnformasiya siyasəti xalqın ictimai şüurunun 
formalaşmasında birbaşa rol oynadığına görə, siyasi sistemin modernləşməsinin də 
informasiya siyasətinə təsiri danılmazdır. Siyasi sistemin modernləşməsinin də dövlət 
informasiya siyasətində rolu böyükdür. Sistemin modernləşməsi dedikdə onun dövrün 
tələblərinə uyğun olaraq yenilənməsi başa düşülür. Sistemin təbii şəkildə yenilənməsi prosesi 
hesab edilən modernləşmə siyasi institutların, onların funksiyalarının müxtəlif dəyişikliklərə 
məruz qalması ilə xarakterizə edilir. Bu, məqsədyönlü, idarə olunan proses kimi çıxış edir. Bu 
zaman bir tərəfdən siyasi sabitliyi qorumaq, digər tərəfdən isə baş verən dəyişikliklərin 
gedişində müxtəlif təbəqələrin siyasi iştirak imkanlarını genişləndirmək zəruri olur. 

Siyasi modernləşmədəki əsas məqamlardan biri də elmi-texniki tərəqqi, sosial-
sturuktur dəyişiklikləri, müəyyən normativlər sisteminin dəyişməsi, bununla da  ümumi 
modelin əsaslandırılmasıdır. Modernləşmə Avropada müstəmləkəçi imperiyaların dağılması, 
bir sıra yeni dövlətlərin yaranması nəticəsində formalaşmışdır. [7] 

Kütləvi informasiya vasitələrinin də modernləşmə prosesinə təsiri az deyil. Çünki 
siyasətdə sosial informasiya, insanların maraq – fəaliyyətləri ilə bağlı məlumatlar xüsusi 
əhəmiyyət daşıyır. KİV-in dördüncü hakimiyyət adlandırılması da təsadüf nəticəsində baş 
verməmişdir. KİV ən vacib siyasi problemlərlə bağlı  ictimai fikir formalaşdırmaqla geniş 
xalq kütləsinin siyasi cəhətdən sosiallaşmasında əsas faktorlardan biri kimi çıxış etmişdir. 
Günümüzdə media orqanları siyasi proseslərin ayrılmaz tərkib hissəsinə çevrilib. KİV-in 
siyasi təsirinin  qüvvəsini şərtləndirən əsas elementlərdən biri cəmiyyətvə hökümətin diqqət 
mərkəzində yer alan  mövzuların müəyyən olunaraq müzakirəyə çıxarılmasıdır. Hazırda 
müasir siyasi prosesləri KİV-siz təsəvvür etmək mümkün deyil.  

Azərbaycanda KİV-in modernləşməsi onun fəaliyyətini tənzimləyən qanunların özləri 
zəruri islahatlara məruz qalmadan, modernləşməyə cəlb olunmadan baş tuta bilməz. Bu 
səbəbdən KİV-in fəaliyyətini tənzimləyən qanunlar zaman keçdikcə dəyişdirilir, dövrün 
tələblərinə uyğunlaşdırılır. Zaman keçdikcə KİV-in iqtisadiyyat yönümlü bir qolu meydana 
gəlmişdir. Bu prosesi şərtləndirən əsas səbəblərdən biri KİV-in özünün bazar iqtisadiyyatına 
dərin inteqrasiyasıdır. Reklama əsaslanan biznes modelinin yaradılması ilə KİV həm də 
biznes sturukturuna, vacib mexanizmlərdən birinə çevrilmişdir. Bu isə о deməkdir ki, 
modernləşməyə məruz qalaraq inkişafını daha dinamik bir səviyyəyə çatdıran KİV təkcə 
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vacib siyasi yox, həm də iqtisadi institut hesab edilə bilər. bu isə dövət siyasətinin 
modernləşməsindən birbaşa asılıdır.  

Ümumiyyətlə, KİV-in fəaliyyəti çoxşaxəlidir. Qloballaşma və modernləşmə şəraitində 
bu tendensiya bir qədər də şaxələnir və yeni çalarlar qazanır.  

Keçən əsrin 90-cı illərində H. Əliyevin etdiyi seçimlə müasir Azərbaycanın siyasi, 
iqtisadi və sosial-mədəni sahələrdə inkişaf istiqamətləri müəyyənləşdirilmişdir. Bir daha 
təsdiqlənmişdir ki, güclü dövlət qurmaq, zamanın tendensiyasından geri qalmamaq üçün 
siyasi və iqtisadi transformasiya, yeni intellektual nəslin formalaşması, innovasiyalar, 
cəmiyyətin səfərbər edilməsi zəruridir. Bu halda Azərbaycan modernləşir, sürətlə iqtisadi 
inkişaf edir. [3] göründüyü kimi, müəllif ümumilikdə cəmiyyətin modernləşməsindən 
danışmaqla, bunun birbaşa informasiya siyasətinin modernləşmənə təsirini işarə edir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, KİV ən vacib siyasi problemlərlə bağlı ictimai fikri 
formalaşdırmaqla yanaşı, həm də geniş xalq kütləsinin siyasi cəhətdən sosiallaşmasına xidmət 
ediredir. Mətbuat, radio, televiziya, son illərdə isə internet siyasi proseslərin ayrılmaz, real 
hissəsinə çevrilmişdir. Sözügedən konteksdə informasiya axını üzərində nəzarət və onun idarə 
edilməsi vacib siyasi məsələlərdən biri kimi çıxış edir. Çünki KİV-ə nəzarət obyektiv olaraq 
siyasi prosesə müdaxilə, onun inkişafına təsir mexanizmləri əldə etmək anlamına gəlir. 
Ümumiyyətlə, araşdırmaçıların qənaətinə görə, KİV-in fəaliyyətinə nəzarətin üç modeli 
mövcuddur:  

Birinci model kütləvi informasiya vasitələrinin vahid mərkəzdən idarə edilməsini 
nəzərdə tutan iyerarxik sistemdir. Sözügedən mexanizmdə tənzimlənməni dölət həyata keçirir. 

İkinci modeldə KİV-in sahibi özəl sektor, fərdi sahibkarlar olur. Bu,  bazar 
iqtisadiyyatına əsaslanan ölkələrdə tətbiq olunur. Burada KİV sahibləri əsasən, korperativ 
biznes maraqları ilgiləndirir. Dövlət siyasəti də bu istiqamətli təşviqetmə tədbirlərini rəhbər 
tutur. KİV qanunvericiliyi medianın kommersiya istiqamətli təşviqlərini nizamlayır, bazara 
təkəlləşmə, təmərküzləşmənin və monopoliyanın qarşısını almağa xidmət edir. Buna 
baxmayaraq bazar münasibətlərinin maksimum inkişaf etdiyi media sistemlərində də 
monopoliya qaçılmaz olur. Bu, bir media şirkətini güclü inkişaf etməsi və digərlərinin onunla 
rəqabətə tab gətirməməsi nəticəsində baş verir.  

Üçüncü modelin əsas xüsusiyyəti KİV-in ictimai mülkiyyət, milli əmlak hesab 
eidlməsi ilə bağlıdır. Xüsusilə də Avropa ölkələrində geniş tətbiq olunur və dövlət 
siyasətindəki demokratikləşmə meyilləri ilə bağlıdır. Bu, dövlət siyasətindəki 
modernləşmənin informasiya siyasətində necə xarakterik cizgilərlə əks olunmasının 
göstəricisi hesab edilə bilər. Bu modeldə etik və keyfiyyət stanartlarını oluqca yüksəltmək, 
ekran qarşısına xeyli auditoruya toplamaq mümkün olur. [5] 

KİV ictimai siyasi prosesdə olduqca önəmli rol oynayır. O, boşuna dördüncü 
hakimiyyət adlandırılmır. Çünki KİV olmadan ictimaiyyətin dövlət siyasətində iştirakı 
mümkün deyil. KİV bir növ dövlət siyasətinin təbliğatçısı rolunu oynayır. Digər tərəfdən, 
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dövlət siyasətini dəstəkləyən psixologiyanın yaranmasında iştirak edir. Bu baxımdan dövlət 
siyasəti medianın inkişafında maraqlı tərəf kimi çıxış etməli olur. Həmçinin, KİV informasiya 
dövriyyəsində mühüm tərəf hesab edilir. Dövlət isə öz siyasətini informasiyaların yayılması 
yolu ilə həyata keçirir. Məsələn, ölkədə görülən quruculuq işləri media olmadan geniş 
ictimaiyyətə çatdırıla bilməz. Bu baxımdan modernləşən siyasi sistem mütləq şəkildə özünü 
informasiya siyasətində də əks etdirir və büruzə verir. Siyasi sistemin modernləşməsi həm də 
ayrı-ayrı dövlət sturukturlarının müasirləşməsi, qurumların mediaya açıq olmasını tələb edir. 
Bir sözlə, siyasi sistem modernləşdikdə onun bir halqası olan media da bu prosesdən kənarda 
qalmır. Ümumilikdə isə müasir siyasi prosesi KİV-siz təsəvvür etmək mümkün deyil.  

Dövlət siyasi sisteminin modernləşməsi siyasi maarifləndirilmə və sosiallaşma kimi 
prosesləri zəruri edir. Təbii ki, siyasi maarifləndirmə bilavasitə kütləvi informasiya 
vasitələrinin iştirakı ilə mümkün olur. Bu zaman mediada modernləşmə meyilləri, bu tip 
təşviq mexanizmləri özünü büruzə verir.  Sistemin modernləşməsi zəruri olaraq mediada əks 
olunur. 

Dövlət qanunverici orqan tərəfindən qəbul olunan, hökumət tərəfindən 
müəyyənləşdirilən, Prezident fərmanları ilə icraya yönəldilən qanunlar, qərarlar vasitəsilə 
hakimiyyət və idarəçiliyin müxtəlif institutlarının fəaliyyəti əsasında KİV-in statusu və 
fəaliyyət normaları müəyyənləşdirilir. KİV funksional olaraq dövlət siyasətinin əsas məqsəd 
və məramlarına qarşı çıxa bilməsə də, tənqidçi funksiyası ilə vətəndaşlara hakimiyyət 
orqanlarının fəaliyyətini analiz etmək, qiymətləndirmək imkanı yaradır. Mediadakı azadlıq 
meyilləri dövlət siyasətinin modernliyi ilə səsləşir. Media sektorunda rəqabətin, özəl sektorun 
müəyyən qədər formalaşması KİV üzərində dövlət nəzarətini bir qədər zəiflətsə də, istənilən 
halda media dövlət siyasətini güzgüsü kimi çıxış edir. KİV siyasi şüura, vətəndaşların 
davranışına aktiv təsir göstərir. Bu səbəbdən dövlət siyasətinin mahiyyətinin, məqsədlərinin, 
doğuracağı nəticələrin cəmiyyətə nə dərəcədə düzgün çatdırılması birbaşa KİV-dən asılıdır. 
Təbii ki, qloballaşma, KİV-in təsir dairələrinin genişlənməsi müasir texnologiya sayəsində 
mümkündür və bu, siyasi modernləşmə şəraitində KİV-in əsas xüsusiyyətlərindən biridir. 
Ölkənin siyasi əlaqələri, sturukturu mediaya və onun modernləşməsinə mühüm təsir göstərir. 
Təsadüfi deyil ki, KİV mütəmadi olaraq dövlət siyasətinin cızdığı ana xətti əsas tutaraq 
fəaliyyət göstərir və bu, demokratiyanın boğulması anlamına gəlmir. Çünki istənilən 
idarəetmə növündə informasiya siyasəti dövlət siyasətini yeridilməsinə xidmət edir.  

Ədəbiyyat: 

1. “Azərbaycan Respublikasında informasiya cəmiyyətinin inkişafına dair 2014-2020-ci illər
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2. Azərbaycan Respublikasında kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi
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ÖZET 

Türkiye’de ortaokullarda zekâ oyunlarıyla ilgili seçmeli bir dersin verilmeye başlandığı 2012-
2013 eğitim-öğretim yılından bu yana, bu konuda çeşitli alanlarda araştırmalar yapılmaktadır. 
Bu çalışmanın amacı, son yıllarda Türkiye’de akıl ve zekâ oyunları üzerine yapılmış olan ve 
Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Ulusal Tez Merkezinde yayınlanan lisansüstü tezlerin içerik 
analizini yaparak eğilimleri belirlemektir. Bu konuda yapılmış araştırma sayısı çok yüksek 
sayıda olmamakla birlikte, son yıllarda gerçekleştirilen tez sayısının giderek arttığı 
görülmektedir. Bu araştırmada tüm örnekleme ulaşılmaya çalışılmış olup, araştırma 
kapsamına giren çalışmalar ölçüt örnekleme ile belirlenmiştir. Belirlenen ölçütlere dayalı 
olarak tespit edilen tezlerden dördü doküman analizi sonucunda hariç tutularak araştırma 
kapsamına 41 lisansüstü tez dâhil edilmiştir. Tezlerin analizinde araştırmacılar tarafından 
geliştirilen tez inceleme formu kullanılmış olup, araştırmalara ilişkin tanımlayıcı bilgiler 
(düzey, yıl, konu alanı) ve yöntem (araştırma deseni, örneklemi, bağımlı değişkenleri, 
uygulama süreci, veri toplama aracı türü, veri analiz yöntemleri vb.) ile ilgili bulguların yanı 

1 Bu araştırma, Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Tarafından 
Desteklenen 2021/008 no’lu “Gelenekselden Dijitale Eğitimde Akıl ve Zekâ Oyunları: Öğretmen 
Adaylarının Görüşleri” başlıklı proje kapsamında gerçekleştirilmiştir. 
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sıra araştırmada kullanılmış olan akıl ve zekâ oyunlarına ilişkin detaylar (oyun kategorisi, 
oyunlar vb.) ele alınmıştır. Elde edilen veriler, betimleyici istatistikler yoluyla yorumlanmış, 
tablo ve grafiklerle sunulan araştırmanın sonuçlarına dayalı olarak öneriler getirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Akıl ve Zekâ Oyunları, Betimsel Araştırma, Doküman Analizi, İçerik 
Analizi 

GİRİŞ 

Akıl ve Zekâ Oyunları 

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] 2013 yılında yayınladığı 5, 6, 7 ve 8. sınıflara yönelik zekâ 
oyunları dersi öğretim programında zekâ oyunlarını “her türlü problemin oyunlaştırılmış hali” 
(s.1) olarak tanımlamış ve bu ders sayesinde problemi algılama ve çözmenin kolaylaşması, 
farklı bakış açılarının oluşturulabilmesi, akıl yürütme ve mantıksal muhakeme kapasitesini 
gelişmesi gibi fırsatlar sağlanabileceğini ifade etmiştir. Diğer bir ifade ile zekâ oyunları dersi 
ile öğrencilerin zekâ potansiyellerinin gelişebilmesi, problemleri farklı ve özgün stratejiler 
yoluyla hızlı ve doğru bir şekilde çözebilmesi, sistematik düşünebilmesi ve uygun iletişim, 
işbirliği ve rekabet becerilerinin gelişebilmesi vb. amaçlanmaktadır (MEB, 2013). 

Zekâ oyunları MEB (2013) tarafından a) akıl yürütme ve işlem oyunları, b) sözel oyunlar, c) 
geometrik-mekanik oyunlar, d) hafıza oyunları, e) strateji oyunları ve f) zekâ soruları 
kategorileri altında sınıflandırılmaktadır.  

Akıl yürütme oyunları (bulmacalar), ipuçlarını değerlendirme ve mantıksal çıkarımlar yapma 
yoluyla sonuca ulaşmayı hedefleyen tek kişilik oyunlar olarak tanımlanırken, işlem oyunları, 
dört işleme dayalı mantıksal çıkarımların kullanıldığı oyunlar olarak tanımlanmaktadır. Bu 
kategoride yer alan oyunlara örnek olarak sudoku, çit, mantık karesi, kare karalamaca, 
kendoku, kakuro, bölmece, amiral battı, işlem karesi, apartmanlar vb. oyunlar 
gösterilmektedir. 

Şekil 1. Akıl Yürütme ve İşlem Oyunları 

Sözel Oyunlar, sözcük dağarcığının geliştirilmesi veya temel genel kültür bilgisinin 
kullanılmasını sağlayan bireysel, karşılıklı ve takım oyunlarıdır. Bu kategoride yer alan 
oyunlara örnek olarak anagramlar, şifre oyunları, scrabble, sözcük gruplama, kelime avı, 
sözcük yerleştirme vb. oyunlar gösterilmektedir. 
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Şekil 2. Sözel Oyunlar 

Geometrik – Mekanik Oyunlar, geometrik düşünme yöntemleri, uzamsal düşünme becerisi ve 
motor becerilerin (el-göz koordinasyonu dahil) fiziksel gereçlerin ön planda olduğu bireysel, 
karşılıklı ve takım oyunlarıdır. Bu kategoride yer alan oyunlara örnek olarak tangram, 
polyomino, düğümler, rubikkübü, soma küpleri, jenga, yap-bozlar, mikado vb. oyunlar 
gösterilmektedir. 

Şekil 3. Geometrik – Mekanik Oyunlar 

Hafıza Oyunları, kısa ve/veya uzun dönem görsel ve/veya sözel hafızanın kullanıldığı 
bireysel, karşılıklı ve takım oyunlarıdır. Bu kategoride yer alan oyunlara örnek olarak 
eşleştirme, resim hatırlama, yön bulma vb. oyunlar gösterilmektedir. 

Şekil 4. Hafıza Oyunları 

Strateji Oyunları, birden fazla oyuncunun rakip olarak oynadığı, bireysel ya da takım olarak 
yapısal ya da oluşturulan karmaşıklık ya da zorluğu aşma hedefi taşıyan oyunlardır. Bu 
kategoride yer alan oyunlara örnek olarak go, mangala, reversi, satranç, tik-tak-to vb. oyunlar 
gösterilmektedir. 
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Şekil 5. Strateji Oyunları 

Zekâ Soruları, ipuçları veya püf noktalar üzerinden sonuca veya yanıta ulaşılan genellikle 
bireysel olarak oynanan oyunlardır. Bu kategoride yer alan oyunlara örnek olarak kurt-kuzu-
ot, üç ampül, yalancı-doğrucu, kibrit soruları vb. oyunlar gösterilmektedir. 

Şekil 6. Zekâ Soruları 

Disiplinlerin gelişmesi ilgili bilim dalına ilişkin veya yönelik konuların araştırılmasına bağlı 
olup, bu araştırmalara ilişkin derlemeler ise o alanın durumu, geçmişi ve geleceğine yönelik 
bilgiler sağlar (Yıldız, 2004). Bu derlemeler sayesinde alanyazında nelerin yapıldığı, nelerin 
yapılması gerektiği, nelerin öncelik olduğu, nasıl ele alındığı, kimlerle ilişkili olduğu, nasıl 
sonuçlar doğurduğu gibi konularda anlamlı çıkarımlar yapabilmek mümkün olmaktadır (Hart, 
2000). 

Alanyazın incelendiğinde farklı konularda çok fazla alanyazın derlemesi yapıldığı 
görülmektedir Ancak zekâ oyunları konusunun görece yeni olması sebebiyle mevcut derleme 
çalışması olarak yalnızca bir araştırma olduğu görülmektedir. Dokumacı Sütçü (2021), 
ülkemizde zekâ oyunları ile ilgili yapılmış olan bilimsel araştırmaları (26 lisansüstü tez ve 23 
makale) incelemiş ve bu konuda yapılmış çalışmaların tematik ve metodolojik bir 
betimlemesini gerçekleştirmiştir. Bu araştırma dışında bir çalışmanın olmaması sebebiyle bu 
araştırmanın yapılması alanyazın açısından önemli görülmektedir. Ancak, bir bilim dalında 
yürütülen araştırmaların en kapsamlısı olması ve Dokumacı Sütçü’nün (2021) belirlediği ölçüt 
örnekleme sebebiyle araştırma kapsamı dışında kalan tezlerin de dâhil edildiği yalnızca 
lisansüstü tez çalışmalarının ele alındığı bir çalışmanın alanyazına önemli katkı sağlayacağı 
düşünülmüştür. Bu çıkarımdan hareketle yürütülen bu araştırmanın amacı, Zekâ Oyunları 
üzerine yürütülmüş lisansüstü tezlerin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi ve 
gerçekleştirilecek betimleme sayesinde alana ve araştırmacılara katkı sağlanmasıdır.  
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YÖNTEM ve ARAŞTIRMA 

Araştırma Deseni 

Bu araştırma, akıl ve zekâ oyunlarının kullanıldığı lisansüstü tezlerin metodolojik açıdan 
incelenmesine yönelik nitel bir çalışmadır. Nitel bir araştırma yoluyla akıl ve zekâ oyunları 
üzerine yürütülmüş lisansüstü araştırmaların yöntem bilgisi açısından nitelik ve eğilimlerinin 
betimlenmesi hedeflenmektedir. Dolayısıyla araştırma, hedeflenen betimleme amacına uygun 
olacak biçimde nitel betimsel araştırma desenine uygun olarak planlanıp gerçekleştirilmiştir. 
Nitel betimsel araştırmalar, herhangi bir olgu ya da durumun en basit ve doğru bir şekilde 
betimlemesini sunmaktadır (Lambert & Lambert, 2012). 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini akıl ve zekâ oyunları üzerine yürütülen ve tamamlanarak Yüksek 
Öğretim Kurumu (YÖK) Ulusal Tez Merkezinde yayınlanan lisansüstü tezlerin tamamı 
oluşturmaktadır. Araştırmaya dâhil edilen çalışmalar amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri 
olan ölçüt örnekleme yoluyla belirlenmiştir. Ölçüt örnekleme, Yıldırım ve Şimşek (2013) 
tarafından önceden belirli ölçütlerin karşılanma ya da karşılanmama durumuna göre karar 
alınmasını temel alan bir örnekleme yöntemi olarak ifade edilmektedir. Bu kapsamda YÖK 
Ulusal Tez Merkezi gelişmiş arama kısmı üzerinden “zekâ oyunları”, “akıl ve zekâ oyunları” 
anahtar sözcükleri ile Tez Adı üzerinde tarama yapılmış ve 45 tez çalışmasına ulaşılmıştır. 
Ulaşılan tezlerin tümü Ek-1’de listelenmiş olup, bilgisayara indirilerek ön incelemeye dâhil 
edilmiştir. 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada, veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen “Lisansüstü Tez 
İnceleme Formu” kullanılmıştır. Bu form, Göktaş vd. (2012) tarafından Eğitim Teknolojileri 
araştırmalarındaki eğilimleri belirlemek amacıyla yürütülen araştırma için geliştirilen 
sınıflama formunun metodoloji boyutu temel alınmış ve araştırmanın amacına yönelik olarak 
akıl ve zeka oyunları boyutuna ilişkin inceleme boyutlarıyla zenginleştirilmiştir.  

Verilerin Toplanması ve Çözümlenmesi 

Araştırmanın veri toplama sürecinde doküman incelemesi yöntemi temel alınmıştır. Bu 
yöntem, bir olgu ya da duruma ilişkin bilgilere yazılı kaynak ve materyallerin analizi yoluyla 
ulaşılmasını tanımlayan etkili bir metottur (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Elde edilen verilerin 
analizinde ise “frekans” içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Frekans analizinde kategori ve 
kod birimlerinin nicel yoğunluğunun ya da sıklığının belirtilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç 
doğrultusunda araştırma kapsamına dahil edilen tezler ön incelemeye tabi tutulmuş ve dört 
tezin kapsam dışı bırakılmasına karar verilerek 41 farklı tez lisansüstü tez inceleme formuna 
uygun olarak hazırlanan Excel tablosu üzerinden incelenmiştir. Tüm tezlerin Excel üzerine 
kodlanmasının ardından Frekans Analizi gerçekleştirilerek bulgulara dönüştürülmüştür. 
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BULGULAR 

Akıl ve zekâ oyunları üzerine yapılmış lisansüstü tezlerin incelendiği araştırma kapsamında 
ulaşılan bulgu ve yorumlara araştırmanın bu kısmında yer verilmiştir. Sunulan bulguların bir 
kısmı incelenen tez sayısı ile (n=41) sunulurken, bir kısmı ise birden fazla kullanım durumu 
(oyunlar, araştırma desenleri, veri toplama araçları vb.) sebebiyle frekans bilgisiyle 
sunulmuştur. Frekans bilgileri yoluyla sunulan bulguların tez sayısı ile eşleşmemesi bu 
durumdan kaynaklanmaktadır. 

Araştırmada ilk olarak Akıl ve Zekâ Oyunları üzerine yapılmış lisansüstü çalışmaların yıllara 
göre dağılımı ele alınmış olup, elde edilen bulgular Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1. Tezlerin Yıllara Göre Dağılımı 

Yıl n % 
2015 2 4,88 
2016 - - 
2017 4 9,76 
2018 7 17,07 
2019 8 19,51 
2020 7 17,07 
2021 11 26,83 
2022 2 4,88 

41 100,00 

Tablo 1 incelendiğinde akıl ve zekâ oyunları üzerine yapılmış lisansüstü tezlerin yıllara göre 
dağılımının değişkenlik gösterdiği görülmektedir. Örneğin 2015 yılında 2 tez (%5) 
yürütülürken; 2016 yılında tamamlanmış tez gözükmemektedir. Tez sayısı 2017 yılında 4’e 
(%10), 2018 yılında 7’ye (%17), 2019 yılında 8’e yükselmiş (%20), 2020 yılında düşük bir 
miktarda azalarak 7’ye (%17), 2021 yılında ise sıçrama yaparak 11’e (%27) ulaşmıştır. 2022 
yılında gerçekleştirilen tez sayısının 2 (%5) ile sınırlı kalması ise tezlerin Yüksek Öğretim 
Kurumu (YÖK) Ulusal Tez Merkezinde yayınlanma işleminin sürmesinden 
kaynaklanabilmektedir. Bu durumdan bağımsız düşünüldüğünde akıl ve zekâ oyunları üzerine 
yapılan tez çalışmalarının giderek arttığı söylenebilir. Bu bağlamda akıl ve zekâ oyunları 
üzerine yürütülen araştırmaların güncelliğini koruduğu ve yeni araştırmalara gereksinim 
duyulduğu çıkarımlarında bulunmak mümkün olabilir. 

Araştırma kapsamında Akıl ve Zekâ Oyunları üzerine yapılmış lisansüstü çalışmalar tez 
düzeyine göre incelenmiş ve Tablo 2’de sunulmuştur. 
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Tablo 2. Tezlerin Düzeylere Göre Dağılımı 

Düzey n % 
Yüksek Lisans 35 85,37 

Doktora 6 14,63 
41 100,00 

Tablo 2 incelendiğinde akıl ve zekâ oyunları üzerine yapılmış lisansüstü tezlerin çok büyük 
bir kısmının (%85) yüksek lisans tezi olduğu belirlenmiş, tezlerin kalan kısmının ise (%15) 
doktora düzeyinde yürütüldüğü görülmüştür. Bu bulgu, akıl ve zekâ oyunları üzerine yüksek 
lisans ve doktora düzeyinde tez çalışması yürütülebileceğine işaret etmektedir. Tezlerin büyük 
ölçüde yüksek lisans düzeyinde yürütülmesi ise eğitim alanı açısından görece yeni bir konu 
olmasının yanı sıra akıl ve zekâ oyunlarından yararlanılan çalışmaların ağırlıklı olarak 
kullanım düzeyinde yürütülmesi ile ilgilidir. 

Araştırmada yıl ve tez düzeyi açısından yapılan incelemelerin ardından ilk olarak 
gerçekleştirilen lisansüstü çalışmalarında hangi Akıl ve Zekâ Oyunlarının kullanıldığı ya da 
temel alındığı belirlenmeye çalışılmıştır. Gerçekleştirilen analiz sonucunda belirlenen 152 
farklı oyunun 365 kez kullanıldığı tespit edilmiş olup liste uzunluğunu verimli kullanmak 
adına en az beş farklı araştırmada yararlanılan oyunlar Tablo 3’te tek tek listelenmiş; daha az 
kullanılan (1-2-3-4 kez) oyunlardan ise seçkiler yapılarak sunulmuştur. 

Tablo 3. Tezlerde Yararlanılan Akıl ve Zekâ Oyunlarının Dağılımı 

Kullanılan Oyunlar f % 
Tangram (t-trangram, hd vb. dâhil) 15 4,11 

Mangala 10 2,74 
Q-bitz (Extreme vb.) 10 2,74 

Reversi 10 2,74 
Sudoku (şekillerle sudoku vb. dâhil) 10 2,74 

Soma Küpleri 9 2,47 
Katamino 8 2,19 

Tik Tak Bomm (extra, tik tak uyarlaması vb. dâhil) 8 2,19 
Apartmanlar 6 1,64 
Dokuz Taş 6 1,64 

Üç Taş 6 1,64 
Jenga 5 1,37 

Kelime Avı 5 1,37 
Kendoku 5 1,37 

Koridor (barikat, kid vb. dâhil) 5 1,37 
Pentomino 5 1,37 

Rush Hour (traffic, trafficjunior vb. dâhil) 5 1,37 
Abbalone, Çit, Hanoi Kuleleri, Look Look, Pentago, Skippity 4 1,10 
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ABC Bağlama, Dedektif, Hedef 5, Rubik Küp, Satranç, Scrabble 3 0,82 
Architecto, Go, Kulami, Nim, Pratik Bardaklar, Surakarta, Tactix vb. 2 0,55 
Connect Four, Equilibrio, Mayın Tarlası, Sorti, Tabu, Tic Tac toe vb. 1 0,27 

152 Oyun 365 Kullanım 100 

Tablo 3 incelendiğinde son 10 yılda gerçekleştirilen lisansüstü tezlerde en çok farklı türleri (t, 
HD vb.) olan Tangram oyunun kullanıldığı (f=15) görülmektedir. Bu durum, Tangram 
oyununun 3+ yaş için uygun görülmesi sebebiyle okul öncesinden itibaren farklı zorluk 
düzeyleri ile her yaşta kullanılabilmesinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca, bu oyunun bilişsel 
etki sağlamanın yanı sıra psikomotor becerilere yönelik olarak da kullanılabilmesi oyunun 
kullanım alanını arttırmaktadır. Tangram’ların ardından en sık kullanılan akıl ve zekâ oyunu 
ise Mangala, Q-bitz, Reversi ve Sudoku (f=10) olduğu belirlenmiştir. Bu oyunlardan sudoku, 
Türk kültüründe de yaygın olarak kâğıt-kalem ile oynanmakta olup, kutu ve bilgisayar 
versiyonu halinde de oynanabilen bir zekâ oyunudur. Bu bilinirliğiyle araştırmalarda problem 
çözme, akıl yürütme, analitik düşünme kazanımları için sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. 
Araştırmalarda yararlanılan Mangala (bir Türk Zekâ oyunu), Q-bitz ve Reversi oyunlarının ise 
rekabete dayalı strateji ve hafıza temelli olduğu görülmekte olup katılımcılar açısından daha 
motive edici ve sürdürülebilir nitelikte olduğu düşünülmektedir. Araştırmalarda öne çıkan bu 
oyunları yanı sıra Soma Küpleri (f=9), Katamino, Tik Tak Bomm (f=8), Dokuz Taş, Üç Taş 
(f=6), Jenga, Kelime Avı, Kendoku, Koridor, Pentamino, RushHour (f=5) vb. oyunların da 
kullanıldığı belirlenmiştir. 

Araştırma kapsamında Akıl ve Zekâ Oyunlarının hangi konular ya da bağımlı değişkenler 
açısından ele alındığı incelenmiş ve elde edilen bulgular Tablo 4’de sunulmuştur. 

Tablo 4. Tezlerin Araştırma Konusu ya da Bağımlı Değişkenlerine Göre Dağılımı 

Araştırma Konusu ya da Bağımlı Değişken f % 
Akademik Başarı 11 15,94 

Problem Çözme Becerisi 6 8,70 
Tutum 4 5,80 

Akıl ve Zekâ Oyunlarına İlişkin Görüşler 3 4,35 
Akıl Yürütme Becerisi 2 2,90 

Dikkat Düzeyi 2 2,90 
Eleştirel Düşünme Becerisi 2 2,90 

Görsel Algı Düzeyi 2 2,90 
Matematiksel Muhakeme 2 2,90 

Akademik Öz-yeterlik 1 1,45 
Akıl ve Zekâ Oyunları Dersine İlişkin Görüşler 1 1,45 

Akıl ve Zekâ Oyunları Dersi Öğretim Programına İlişkin Görüşler 1 1,45 
Akıl ve Zekâ Oyunlarına İlişkin Farkındalık 1 1,45 

Akıl ve Zekâ Oyunlarının Etkilerine İlişkin Görüşler 1 1,45 
Akıl ve Zekâ Oyunlarının Etkililiğine İlişkin Görüşler 1 1,45 
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Akış Hissi Durumları 1 1,45 
Algılanan Problem Çözme Becerisi 1 1,45 

Algılanan Stratejik Düşünme Becerisi 1 1,45 
Değerler Eğitimi 1 1,45 

Derse Karşı Gösterilen Çaba 1 1,45 
Derse Katılım 1 1,45 
Dil Gelişimi 1 1,45 

Erken Okuryazarlık Becerisi 1 1,45 
Görsel Bellek Performansı 1 1,45 

Görsel Motor Algılama Düzeyi 1 1,45 
Karar Verme Becerisi 1 1,45 

Kısa Süreli Bellek Performansı 1 1,45 
Motivasyon 1 1,45 

Okuduğunu Anlama 1 1,45 
Okul Doyumu 1 1,45 

Özyeterlik 1 1,45 
Problem Çözme Algısı 1 1,45 

Problem Çözme Becerisi Algısı 1 1,45 
Problem Çözme Stratejisi 1 1,45 
Problem Çözme Tutumu 1 1,45 

Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerisi 1 1,45 
Sabırlı Davranış Gösterme 1 1,45 

Uzamsal Beceri 1 1,45 
Uzamsal Yetenek 1 1,45 

Uzamsal Yetenek Öz-değerlendirmesi 1 1,45 
Yaratıcı Düşünme Becerisi 1 1,45 

Yönetsel İşlev 1 1,45 
Zekâ Düzeyi 1 1,45 

Zihinsel Beceri Düzeyi 1 1,45 
69 100,00 

Tablo 4 incelendiğinde akıl ve zekâ oyunlarının en çok akademik başarı (%16) bağımlı 
değişkeni üzerindeki etkileri açısından ele alındığı görülmektedir. Bu durum, oyunların 
özellikle bilişsel açıdan etkili olması ile ilişkili olabileceği gibi görece yeni bir konu olması 
sebebiyle veri toplama araçları açısından hissedilen sınırlılıktan kaynaklanıyor olabilir. 
Araştırmacıların ayrıca problem çözme becerisi (%9), tutum (%6), akıl yürütme becerisi, 
dikkat, eleştirel düşünme, görsel algı, matematiksel muhakeme (%3) açısından akıl ve zekâ 
oyunlarını ele aldığı belirlenmiştir. Nitel yaklaşıma dayalı çalışma ya da çalışma bölümlerinde 
ise özellikle katılımcıların akıl ve zekâ oyunlarına ilişkin görüşleri de (%4) belirlenmiştir. 
Ancak, akıl ve zekâ oyunlarının kendisine yönelik görüşlerin ele alındığı çalışmaların yanı 
sıra Akıl ve Zekâ Oyunları Seçmeli Dersi, Öğretim Programı, Etkileri ve Etkiliğine ilişkin 
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farklı araştırmaların da yürütüldüğü tespit edilmiştir. Daha az ele alınan bağımlı değişkenler 
arasında Değerler Eğitimi, Dil Gelişimi, Erken Okuryazarlık Becerisi, Kısa Süreli Bellek 
Performansı, Motivasyon, Okul Doyumu ve Özyeterlik vb. konular ise dikkat çekmektedir. 

Ayrıca, farklı konu ve bağımlı değişkenlerin ele alındığı bu araştırmaların hangi araştırma 
yaklaşımı altında ele alındığı belirlenmiş olup Tablo 5’te sunulmuştur. 

Tablo 5. Tezlerin Araştırma Yaklaşımlarına Göre Dağılımı 

Araştırma Yöntemi n % 
Nicel 18 43,90 

Karma 16 39,02 
Nitel 6 14,63 

Çoklu Yöntemler 1 2,44 
Toplam 41 100,00 

Tablo 5 incelendiğinde akıl ve zekâ oyunları üzerine yapılmış lisansüstü tezlerde en çok nicel 
(%44) ve karma (%39) araştırma yöntemlerinin kullanıldığı belirlenirken, 6 çalışmada nitel 
(%15); 1 çalışmada ise çoklu yöntemlerden (%2) faydalanıldığı belirlenmiştir. Bu bulgular, 
araştırmacıların nitel yaklaşımı (%54) daha çok kullanma eğilimi gösterdiğine işaret ederken, 
araştırmalarda özellikle katılımcıların görüş ve önerilerinin belirlenmesine çalışıldığı dikkat 
çekmektedir.  

Tablo 6’da ise nicel, nitel ve karma yaklaşıma uygun olarak yürütülen araştırmaların 
desenlendiği yöntemler önceki tablolarda olduğu gibi yine ağırlıklarına göre sunulmuştur. 

Tablo 6. Tezlerin Araştırma Desenlerine Göre Dağılımı 

Araştırma Deseni f % 
Ön Test-Son Test Kontrol Gruplu Yarı Deneysel Desen 22 37,93 

Nitel Desen Belirtilmemiş 8 13,79 
Durum Çalışması 7 12,07 

Ön Test-Son Test Kontrol Grupsuz Yarı Deneysel Desen 5 8,62 
Tarama 5 8,62 

Görüşme 4 6,90 
Nicel Desen Belirtilmemiş 2 3,45 
Olgubilim (Fenomenoloji) 2 3,45 

Ön Test-Son Test-İzleme Testi Kontrol Gruplu Yarı Deneysel Desen 2 3,45 
Ön Test-Son Test-İzleme Testi Kontrol Grupsuz Yarı Deneysel Desen 1 1,72 

Toplam 58 100,00 

Tablo 6 incelendiğinde ise akıl ve zekâ oyunları üzerine yapılmış nicel yaklaşıma dayalı 
lisansüstü tezlerde en çok ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desenin (%38) temel 
alındığı; en az ise kontrol gruplu (%3) ve kontrol grupsuz (%2) ön test-son test-izleme yarı 
deneysel desenden yararlanıldığı belirlenmiştir. Araştırmada nicel yaklaşımın temel alındığını 
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ya da araştırmanın bir boyutunda nicel yaklaşıma uygun hareket edildiğini belirten 
çalışmaların bir kısmında ise (%3) hangi desenden yararlanıldığı belirtilmemiştir. Nitel 
yaklaşıma dayalı lisansüstü tezlerde ise en dikkat çekici bulgu hangi nitel desenin kullanıldığı 
konusunda bilgi verilmemiş olmasıdır (%14). Nitel araştırma deseni konusunda net bilgi 
sunan araştırmalar arasında en çok durum çalışması (%12); en az ise olgubilim (fenomenoloji) 
(%3) deseninden yararlanıldığı belirlenmiştir. Elde edilen bulgular, araştırmacıların akıl ve 
zekâ oyunlarının etkilerini bir kontrol grubu ile karşılaştırmayı daha çok tercih ettiğine işaret 
etmekte olup; nitel araştırma yaklaşımının belirtilmemiş olması ya da nitel veri toplama 
yöntemleri (görüşme vb.) ile ifade edilmesi araştırmacıların nitel desenler konusunda yeterli 
düzeyde bilgi sahibi olmadığı şeklinde yorumlanabilir. 

Araştırma kapsamında akıl ve zekâ oyunlarının araştırma yaklaşım ve desenine uygun olarak 
ne kadar süre ile uygulandığı da incelenmiş ve bulgular Tablo 7’de sunulmuştur. 

Tablo 7. Akıl ve Zekâ Oyunları Üzerine Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Uygulama Süresine 
Göre Dağılımları 

Uygulama Süresi n % 
3 Hafta 1 2,44 
5 Hafta 2 4,88 
6 Hafta 2 4,88 
7 Hafta 1 2,44 
8 Hafta 4 9,76 
9 Hafta 1 2,44 
10 Hafta 8 19,51 
11 Hafta 1 2,44 
12 Hafta 2 4,88 
14 Hafta 2 4,88 
15 Hafta 1 2,44 
16 Hafta 3 7,32 
20 Hafta 1 2,44 
29 Hafta 1 2,44 

Belirtilmedi 2 4,88 
Kapsamdışı 9 21,95 

41 100,00 

Tablo 7 incelendiğinde, dokuzu deneysel yapıda olmaması sebebiyle kapsamdışı tutulan 
araştırmaların ikisinde uygulama süresinin belirtilmediği tespit edilmiştir. Kalan 
araştırmaların sekizinin (%20) 10 haftalık bir uygulama sürecinde gerçekleştiği görülürken, 
bir döneme işaret eden en fazla 16 haftalık süreçte yürütülen araştırma sayısının ise 28 olduğu 
(%68), iki çalışmanın ise iki döneme yayıldığı (%5) belirlenmiştir. Bu bulgulardan 
araştırmacıların çalışmalarını genellikle bir ders kapsamında (matematik, seçmeli akıl ve zekâ 
oyunları, sosyal bilgiler vb.) yürüttüğü sonucu çıkartılabilir. 
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Gerçekleştirilen araştırmalarda yer alan katılımcılara ilişkin detaylar ise Tablo 8, 9, 10, 11 ve 
12’de sunulmuştur. 

Tablo 8. Tezlerin Katılımcı Örnekleme Yöntemine Göre Dağılımı 

Örnekleme Yöntemi f % 
Belirtilmemiş 17 39,53 

Kolay Ulaşılabilir/Elverişli Durum Örneklemesi 7 16,28 
Uygun/Kazara Örnekleme 6 13,95 

Amaçlı Örnekleme 4 9,30 
Benzeşik Örnekleme 2 4,65 
Tesadüfi Örnekleme 2 4,65 

Basit Seçkisiz/Tesadüfi Örnekleme 1 2,33 
Kartopu Örnekleme 1 2,33 

Ölçüt Örnekleme 1 2,33 
Seçkisiz Örnekleme 1 2,33 
Tabakalı Örnekleme 1 2,33 

43 100,00 

Alanyazında yer alan tezler örnekleme yöntemi açısından incelendiğinde, Tablo 8’de 
görülebileceği üzere araştırmacıların bu konuda bilgi vermediği (%40) görülmektedir. Bu 
bulgu, araştırmacıların örnekleme yöntemi konusunda bilgi vermediği ya da bu konuda yeterli 
bilgiye sahip olmadığı şeklinde yorumlanabilir. Örnekleme yapılarak gerçekleştirilen 
çalışmaların ise en çok kolay ulaşılabilir/elverişli örnekleme (%16) ya da uygun/kazara 
örnekleme (%14) ile yürütüldüğü belirlenmiştir. Bu bulgu ise araştırmacıların tezlerinde de 
bahsettiği üzere çalışmalarını eğitim verdikleri derslerde ya da okullarda yürütmesi sebebiyle 
mevcut bir grubun deneylenmesi üzerine tasarlamasından kaynaklanmaktadır. Yapılan 
araştırma neticesinde çok az sayıda çalışmada ölçüte dayalı örnekleme yapılması dikkat 
çekmiştir.  

Tablo 9. Tezlerin Katılımcı Türüne Göre Dağılımı 

Katılımcı Türü f % 
Öğrenci 34 68 

Öğretmen 11 22 
Ebeveyn 3 6 

Öğretmen Adayı 2 4 
Toplam 50 100 

Tablo 9’da görüleceği üzere araştırma kapsamına dâhil edilen katılımcıların büyük bir 
çoğunluğunun öğrenci (%68), önemli bir kısmının ise öğretmen (%22) olduğu belirlenmiştir. 
Bu bulgu, gerçekleştirilen çalışmaların okullarda kullanımı üzerine odaklanmasının yanı sıra 
kullanım deneyimine sahip katılımcıların görüşlerine başvurulması gibi durumlardan 
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kaynaklanıyor olabilir. Özellikle öğretmen adayı (%4) ve ebeveyn (%6) odaklı araştırmaların 
azlığı yeni araştırmacılar için fırsatlar sağlamaktadır. 

Tablo 10. Öğrenci Katılımcıların Öğrenim ve Sınıf Düzeyine Göre Dağılımları 

Öğrenim Düzeyi Sınıf Düzeyi f % 
Okulöncesi 
(f=4, %12) 

36-72 Ay 1 2,94 
60-72 Ay 3 8,82 

İlkokul 
(f=13, %38) 

2. Sınıf 4 11,76 
3. Sınıf 5 14,71 
4. Sınıf 3 8,82 

2-3-4. Sınıf 1 2,94 

Ortaokul 
(f=17, %50) 

5. Sınıf 1 2,94 
6. Sınıf 6 17,65 
7. Sınıf 4 11,76 
8. Sınıf 2 5,88 

5-6-7-8. Sınıf 1 2,94 
6-7. Sınıf 2 5,88 

6-7-8. Sınıf 1 2,94 
Toplam 34 100,00 

Tablo 10 incelendiğinde ise araştırmalara dâhil edilen katılımcıların öğrenim ve sınıf 
düzeyine göre dağılımları görülmektedir. Araştırmaların yarısının ortaokul düzeyinde (%50) 
yürütüldüğü dikkat çekmektedir. Bu durum, ilgili araştırmanın seçmeli Akıl ve Zekâ Oyunları 
kapsamında yürütülmesi ile büyük oranda ilişkilidir. Bu araştırmaların yanı sıra ilkokulda 
belli konu ve kazanımlar üzerinden yürütülen çalışmalar (%38) ile okulöncesinde (%12) dil 
gelişimi, erken okuryazarlık vb. üzerine odaklanan çalışmalar olduğu da görülmektedir. 

Tablo 11. Öğretmen Katılımcıların Görev Aldıkları Öğretim Düzeyine Göre Dağılımı 

Öğretim Düzeyi f % 
Okulöncesi 1 9,09 

İlkokul 2 18,18 
Ortaokul 6 54,55 

İlkokul-Ortaokul 2 18,18 
Toplam 11 100,00 

Tablo 11 incelendiğinde ise araştırmalarda yer alan öğretmenlerin görev aldıkları düzeye göre 
dağılımı görülmektedir. Araştırmalarda yer alan 11 grubun altısı (%55) sadece seçmeli akıl ve 
zekâ oyunlarının verildiği ortaokul düzeyinde görev almaktadır. Öğretmenlerin %18’i ya 
sadece ilkokulda ya da ilkokul ve ortaokulda birlikte görev aldığı belirlenmiştir. Yalnızca 
birinde araştırmada sadece biri okul öncesi öğretmenleri yer almıştır. Bu bulgulardan 
hareketle akıl ve zekâ oyunlarının da önerilen yaş aralıklarının uygunluğu göz önünde 
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bulundurularak okul öncesi ve ilkokul düzeyinde daha fazla araştırmaya gereksinim duyduğu 
söylenebilir. 

Tablo 12. Tezlerin Örneklem Büyüklüğüne Göre Dağılımı 

Örneklem Büyüklüğü f % 
1-10 arası 4 8 

11-30 17 34 
31-100 20 40 
101-300 7 14 
301-1000 2 4 

1000’den fazla - - 
Toplam 50 100 

Tablo 12’de görüleceği üzere akıl ve zekâ oyunları üzerine gerçekleştirilen tez çalışmalarında 
en fazla 31-100 arası (%40) ya da 11-30 arası (%34) katılımcının yer aldığı belirlenmiştir. 
Araştrımaların %4’ünde katılımcı sayısının 300’ün üzerinde; %8’inde ise 10’un altında 
olduğu görülmüştür. Bu bulgu, araştırmaların genellikle bir sınıf üzerinden yürütüldüğüne ve 
büyük örneklemli çalışmaların pek fazla yapılamadığına işaret etmektedir. 

Araştırma kapsamında ayrıca süreçte yararlanılan veri toplama araçlarının türü de ele alınmış 
olup sonuçlar Tablo 13’te sunulmuştur. 

Tablo 13. Tezlerde Yararlanılan Veri Toplama Araçlarının Dağılımı 

Veri Toplama Aracı f % 
Test 36 33,96 

Ölçek 29 27,36 
Görüşme Formu 20 18,87 

Anket 5 4,72 
Değerlendirme Formu 4 3,77 

Günlük 3 2,83 
Görüş Formu 2 1,89 

Video Kayıtları 2 1,89 
Envanter 1 0,94 

Gözlem Notu 1 0,94 
Öğrenci Ürünleri 1 0,94 

Öz Değerlendirme Formu 1 0,94 
Performans Görevi 1 0,94 

106 100,00 

Tablo 13 incelendiğinde, araştırmalarda en çok test tipi (başarı, dikkat, algı, hafıza, 
performans vb.) veri toplama aracından yararlanıldığı (%34) belirlenmiştir. Testlerin ardından 
ise en fazla ölçek (öz-yeterlik, problem çözme becerisi, tutum, motivasyon, doyum vb.) (%27) 
ve görüşme formlarının (yarı yapılandırılmış öğrenci, öğretmen, veli vb.) (%19) kullanıldığı 
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görülmektedir. Araştırmalarda daha çok nicel veri toplama araçları ön plana çıkarken, nitel 
veri toplama araçlarının %30’un altında kaldığı belirlenmiştir. Bu durum nitel araştırma 
yaklaşımlarının zor uygulanabilir (veri toplama, veri çözümleme vb. açısından) olmasından 
kaynaklanabileceği gibi akıl ve zekâ oyunları konusunun yeniliğinden ya da araştırmacıların 
nitel araştırma yöntem ve yaklaşımları konusundaki bilgi ve farkındalık eksiklerinden de 
kaynaklanıyor olabilir. 

Son olarak ise akıl ve zekâ oyunlarının yararlanıldığı tez çalışmalarında yararlanılan veri 
çözümleme yöntem ve testleri incelenmiş olup Tablo 14’te sunulmuştur. 

Tablo 14. Tezlerde Yararlanılan Veri Çözümleme Yöntem ve Testlerinin Dağılımı 

Verilerin Çözümlenmesi f % 
Bağımlı (İlişkili) Örneklemler t-Testi 16 18,18 

İçerik Analizi 14 15,91 
Bağımsız (İlişkisiz) Örneklemler t-Testi 13 14,77 

Betimsel Analiz 7 7,95 
Mann Whitney-U Testi 7 7,95 

Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi 6 6,82 
İki Faktörlü (Yönlü) Varyans Analizi (ANOVA) Testi 5 5,68 
Tek Faktörlü (Yönlü) Varyans Analizi (ANOVA) Testi 5 5,68 

Betimsel İstatistikler 4 4,55 
Eşleştirilmiş Örneklemler t-Testi 3 3,41 

Kovaryans Analizi (ANCOVA) Testi 2 2,27 
Friedman Testi 1 1,14 

Karışık Desenler İçin Varyans Analizi (Split-Plot ANOVA) 1 1,14 
Korelasyon Analizi 1 1,14 

Nitel Yöntem 1 1,14 
Spearman Brown Sıra Farkları Korelasyon Analizi 1 1,14 

Yüzde-Frekans Analizi 1 1,14 
88 100,00 

Tablo 14 incelendiğinde nicel temelli tez çalışmalarının çoğunda bağımlı (ilişkili) örneklemler 
t-testi (%18) ve parametrik olmayan karşılığı olan wilcoxon işaretli sıralar testi (%7) ya da 
bağımsız (ilişkisiz) örneklemler t-testi (%15) ya da parametrik olmayan karşılığı olan mann 
whitney-u testi (%8) kullanıldığı belirlenmiştir. Nitel yaklaşıma dayalı çalışmalarda ise 
ağırlıklı olarak içerik analizi (%16) kullanıldığı; bazı çalışmalarda ise betimsel analiz (%8) 
kullanıldığı görülmüştür. Araştırmaların çözümlemesindeki çeşitliliğe ilişkin bu bulgular akıl 
ve zekâ oyunlarının farklı yöntem ve desenlerle, farklı veri toplama yöntem ve araçlarıyla 
yürütülmeye uygun bir nitelikte olduğuna işaret etmektedir. 
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SONUÇ 

2012-2013 öğretim yılı itibariyle ortaokullarda seçmeli ders olarak yer alan Zekâ Oyunları, 
eğitim bilimleri alanının birçok farklı disiplininde araştırmalara konu olmaktadır. Bu 
araştırmalar arasında ise en büyük önemi ilgili alanın temel direği olarak görülen lisansüstü 
araştırmalar taşımakta olup, yapılan alanyazın taraması sonucunda zekâ oyunları üzerine 45 
tez yürütüldüğü ve bu konuda sadece bir betimsel derleme çalışması yapıldığı görülmektedir. 
Dokumacı Sütçü (2021) tarafından yürütülen ilgili araştırmanın da ölçüt örnekleme yapılark 
dâhil edilmiş tezler ve makaleler üzerinden yürütüldüğü görülmektedir. Bu nedenle, zekâ 
oyunları üzerine yapılmış tüm lisansüstü çalışmaların ele alınmasına yönelik bir alanyazın 
derlemesinin araştırmacılara önemli katkı sağlaması beklenmektedir. 

Bu amaç doğrultusunda zekâ oyunları üzerine yürütülmüş 41 lisansüstü tez çalışması 
geliştirilen inceleme formuna dayalı olarak incelenmiş ve bulgulara dönüştürülmüştür. Elde 
edilen bulgular ilk tez çalışmalarının 2015 yılı itibariyle tamamlanmaya başladığını 
göstermektedir. Alanyazında da ilk araştırma makalesinin 2014 yılında Devecioğlu ve 
Karadağ tarafından yayınlandığı düşünüldüğünde daha kapsamlı bir uygulama ve raporlama 
sürecini barındıran tez çalışmasının 2015 yılında yayınlanmış olması gayet doğaldır. 2015 
yılından itibaren sürekli artan bir ilginin olduğu görülmekte olup, bu bulgu Dokumacı Sütçü 
(2021) tarafından yürütülen çalışmanın bulgularını da desteklemektedir. Bu durum, zekâ 
oyunları dersinin sürdürülmesi, daha geniş ölçeğe ulaşmasından kaynaklanabileceği gibi zekâ 
oyunları üzerine yönelen oyun sektöründeki çeşitlilik ve gelişimin etkisi olarak da 
yorumlanabilir. Tez çalışmalarının düzeye göre durumu ise özellikle yüksek lisans tezlerinin 
bu konuda çok büyük bir ağırlığı olduğunu göstermektedir. Bu bulgu alanyazında yer alan 
tüm disiplinler ve konular açısından benzerlik gösterebilir. YÖK İstatistik üzerinden 
erişilebilen istatistiklere göre sadece 2021 yılında 47822 yüksek lisans tezi ve 12300 doktora 
tezi üzerinde işlemler gerçekleştirildiği bilgisi edinilmektedir. Bu istatistiklere eğitim ve 
öğretim açısından bakıldığında bugüne kadar 51682 yüksek lisans tezinin tamamlandığı 
belirtilirken doktora tez sayısı ise 10349 olarak gösterilmektedir. Gerek yıllık gerek de konu 
alanı bağlamında bakıldığında yüksek lisans tez sayısının doktora tez sayısına oranı dört ya da 
beş kat olarak hesaplanabilmektedir. Bu durum zekâ oyunları üzerine yapılmış tezlerin 
dağılımını destekler niteliktedir. Araştırmalar metodolojik olarak incelendiğinde ise tez 
çalışmalarının genellikle nicel yaklaşıma dayalı olarak yürütüldüğü ve ön test-son test kontrol 
gruplu yarı deneysel desenin ağırlıklı olarak kullanıldığı dikkat çekmektedir. Ayrıca, 
araştırmacıların örnekleme konusunda yeterli bilgi vermediği, genellikle kolay 
ulaşılabilir/elverişli örneklem yoluyla seçmeli ders yürüttüğü ortaokul öğrencilerini katılımcı 
olarak belrlediği görülmektedir. Bu ders sayesinde, özellikle akademik başarı, hafıza, problem 
çözme becerisi ve tutum vb. konular üzerine eğildiği ve bu değişkenler üzerindeki etkileri 
genellikle test ya da ölçekle ele aldığı ve t-testleri ya da parametrik olmayan karşılıklarıyla 
incelediği görülmüştür. Araştırmaların nitel olması durumunda ise görüşlerin alınması eğilimi 
öne çıkarken bu konuda genellikle görüşme yapılması ya da görüş formu doldurulması 
yoluyla verilerin elde edildiği ve betimsel analize tabi tutulduğu dikkat çekmektedir. 
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Metodolojik açıdan tespit edilen bu bulguların mevcut derleme ile büyük ölçüde benzerlik 
göstermesi önemli bir bulgu olarak düşünülebilir.  

Bu nedenle, zekâ oyunları alanında yürütülecek çalışmalarda sürecin iyi planlandığı, amaca 
yönelik grupların belirlendiği çalışmaların yapılması daha etkili bir sonuç verebilir. Ayrıca, 
deneysel çalışmalarda nitel yaklaşımların uygulanması da bu açıdan derinlemesine bulgulara 
ulaşılmasını sağlayabilir. 
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ÖZET 

Çocukların hayatında en önemli aktivitelerden biri olan oyun aynı zamanda etkili bir eğitim 
ve öğretim aracıdır. Bu oyunlar arasında yer alan ve çocukların fiziksel, zihinsel, sosyal, 
duygusal ve dil gelişimi üzerinde önemli rol oynayan eğitsel oyun türlerinden biri olarak akıl 
ve zekâ oyunları ise problem çözme, düşünme, üretme gibi 21. yüzyıl becerilerinin 
kazandırılması açısından da kritik bir öneme sahiptir. Bu çalışmada öğretmen adaylarının akıl 
ve zekâ oyunlarına ilişkin görüşleri incelenmiştir. Çalışmanın örneklemini, 2022 bahar 
döneminde eğitim fakültesi tarafından sunulan seçmeli bir dersi alan ve tamamlayan 45 
öğretmen adayı oluşturmaktadır. Bu derste öğrenciler Abalone, Pentago, Quoridor, Dedective, 
Dobble Kids, 9Taş, Tabu XL, Story Cubes, Hedef 5, Kelime Avcısı, Kızma Birader, Köşe 
Kapmaca, Jenga, Look Look, Mangala, Pratik Bardaklar, Q-Bitz, Reversi, Satranç, Sudoku, 
Surakarta, Tangram, Tik Tak Bom ve Go olmak üzere toplam 24 farklı kutu akıl ve zekâ 
oyununu oynamıştır. Dersin sonunda, çalışma için veriler çevrimiçi bir zekâ oyunlarına 
yönelik tutum ölçeği (SAIG) kullanılarak toplanmıştır. Bu ölçek beşli Likert ölçeğinde 22 
maddeden ve üç faktörden oluşmaktadır: olumlu tutum, olumsuz tutum ve davranışsal öge. 
Bulgulara göre, öğretmen adaylarının akıl ve zekâ oyunlarına yönelik tutumları genel olarak 
olumludur. Bu oyunlar öğrencilere lisans eğitimlerinin bir parçası olarak öğretilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Akıl ve Zekâ Oyunları, Öğretmen Adayları, Tutum 

2 Bu araştırma, Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Tarafından 
Desteklenen 2021/008 no’lu “Gelenekselden Dijitale Eğitimde Akıl ve Zekâ Oyunları: Öğretmen 
Adaylarının Görüşleri” başlıklı proje kapsamında gerçekleştirilmiştir. 
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GİRİŞ 

Akıl ve Zekâ Oyunları 

Öğrenmeyi destekleyebilir olmasına rağmen eğlenmenin temel alındığı bir yaklaşım olan 
oyun günümüzde sadece çocuklar değil yetişkinler için de çok anlamlı aktiviteler olarak 
görülmektedir. Hangi yaş düzeyinden olursa olsun oyunun bireylerin bilişsel, duyuşsal ve 
psikomotor gelişimine etkileri büyük dikkat çekmektedir. 

Bu oyunlar arasında yer alan akıl ve zekâ oyunları ise geçmişten beri bireysel veya karşılıklı 
olarak varlığını sürdüren ve günümüzde önemini daha da arttıran bir aktivite olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Milli eğitim bakanlığı (2013) tarafından “her türlü problemin oyunlaştırılmış 
hali” (s.1) olarak tanımlanmış olan akıl ve zekâ oyunları, 2012-2013 öğretim yılından beri 
ortaokul düzeyinde seçmeli bir ders olarak da okutulmaktadır. MEB (2013), bu ders sayesinde 
öğrencilerin zekâ potansiyellerinin gelişeceğini, daha stratejik ve sistematik bireyler olarak 
yetiştirilebileceğini ve hatta problem çözme ve üretkenlik gibi becerilerinin gelişeceğini ifade 
etmektedir. Bu durum, akıl ve oyunlarının geniş bir yelpazeye sahip olmasından 
kaynaklanmaktadır. Nitekim MEB (2013) de bu oyunları akıl yürütme ve işlem, sözel, 
geometrik-mekanik, hafıza ve strateji oyunlarının yanı sıra zekâ soruları kategorileri altında 
gruplamaktadır. Bu oyunlar sayesinde bireylerin mantıksal çıkarımlardan hareketle sonuca 
ulaşma, sözcük dağarcığını geliştirme, geometrik ve uzamsal düşünme becerileri kazanma, 
hafıza ve zihinsel kapasiteyi kuvvetlendirme, rekabete dayalı duyguları pekiştirme, üretme ve 
problem çözme gibi konularda fayda kazanacağı düşünülmektedir. 

Bu araştırmada da bu dersi gelecekteki eğitmenleri olan öğretmen adaylarının akıl ve zekâ 
oyunlarına ilişkin tutumlarını incelemek amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda öğretmen 
adaylarının olumlu ve olumsuz tutumlarının yanı sıra davranışsal öge açısından görüşleri 
belirlenmeye çalışılmıştır. Bu sayede ilgili alanyazına öğretmen adaylarına ilişkin durumun 
betimlenmesi açısından katkı sağlanaca düşünülmektedir. 

 YÖNTEM ve ARAŞTIRMA 

Araştırma Deseni 

Bu çalışma, öğretmen adaylarının akıl ve zekâ oyunlarına yönelik tutumlarının belirlenmesine 
yönelik bir tarama araştırması olarak yürütülmüştür. Bu tür araştırmalarda bir değişkenin 
durumu ya da oluşumu belirlenmeye çalışılmaktadır (Karasar, 2009). Gerçekleştirilen bu 
çalışmada ise akıl ve zekâ oyunlarına yönelik tutumun mevcut durumundan ziyade miktar 
olarak oluşumu ele alınmıştır. 

Katılımcılar 

Araştırmanın katılımcıları Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde Genel Kültür 
Seçmeli Dersleri arasında açılan Eğitimde Akıl ve Zekâ Oyunları dersini alan 45 öğretmen 
adayından oluşmaktadır. Araştırmaya dâhil olan katılımcıların cinsiyete göre dağılımı Tablo 
1’de görülmektedir. 
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Tablo 1. Katılımcıların Cinsiyete Göre Dağılımı 

Cinsiyet n % 
Kadın 32 71,11 
Erkek 13 28,89 
Toplam 45 100,00 

Tablo 1 incelendiğinde katılımcıların büyük bir çoğunluğunun kadın (%71) olduğu, erkek 
oranının (%29) ise daha düşük bir düzeyde olduğu görülmektedir. Katılımcıların öğrenim 
gördükleri anabilim dalına göre dağılımları ise Tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo 2. Katılımcıların Öğrenim Gördükleri Anabilim Dalına Göre Dağılımı 

Anabilim Dalı n % 
Okul Öncesi Öğretmenliği  16 35,56 
Türkçe Eğitimi  15 33,33 
Sınıf Öğretmenliği  7 15,56 
Sosyal Bilgiler Eğitimi  4 8,89 
Matematik Öğretmenliği  3 6,67 

Toplam 45 100,00 

Tablo 2 incelendiğinde katılımcıların en çok Okul Öncesi Öğretmenliği (%36) ve Türkçe 
Öğretmenliği (%33) anabilim dalı öğrencisi olduğu görülmektedir. En az katılımcı ise 
Matematik Öğretmenliği (%7) ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (%9) anabilim dalında 
öğrenim görmektedir. Katılımcıların seçmeli dersi almadan önce zekâ oyunları oynamalarına 
ilişkin sıklık dağılımı ise Tablo 3’te sunulmuştur.  

Tablo 3. Katılımcıların Dersi Almadan Önce Zekâ Oyunları Oynama Sıklığı  

Oyun Oynama Sıklığı n % 
Hiç Oynamazdım 9 20,00 

Ara Sıra Oynardım 34 75,56 
Sık Sık Oynardım 2 4,44 

Total 45 100,00 

Tablo 3’te görüleceği üzere katılımcıların seçmeli bir ders olan Eğitimde Akıl ve Zekâ 
Oyunlarını almadan önce sadece %4’ü sık sık zekâ oyunları oynadığını ifade ederken, 
katılımcıların %20’si hiç oynamadığını belirtmiştir. 

Veri Toplama Araçları 

Bu çalışmada, veri toplama aracı olarak Kurupınar ve Aydoğan (2020) tarafından geliştirilen 
zekâ oyunları tutum ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçek, üç faktör altında yer alan toplam 22 
maddeden oluşmaktadır. Birinci alt faktör olan Olumsuz Tutum altında 11 madde, ikinci alt 
faktör olan Olumlu Tutum altında 6 madde ve üçüncü faktör olan Davranışsal Öge altında 5 
madde yer almaktadır. 11 maddenin ters kodlandığı (olumsuz madde) ölçekten alınacak en 
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düşük puan 22; en yüksek puan ise 110’dur. Ölçek, ilgili maddelerin puanlarının toplamı 
yoluyla hesaplanmakta ve yorumlanmaktadır. Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı .89 olarak 
hesaplanmış olan ölçek yoluyla elde edilen puanların yüksekliği bireylerin zekâ oyunlarına 
ilişkin tutumunun yükseklik (olumlu) derecesini göstermektedir.  

Uygulama 

Seçmeli olarak Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte olan tüm öğretmen adaylarına açılmış 
olan Eğitimde Akıl ve Zekâ Oyunları dersini alan 45 öğrenciye dersin ilk haftasında 14 
haftalık süreçle ilgili bilgilendirme yapılmış ve hem dersin hem de ders malzemelerinin 
teminini sağlayan “Gelenekselden Dijitale Eğitimde Akıl ve Zekâ Oyunları: Öğretmen 
Adaylarının Görüşleri” başlıklı projenin araştırma amaçları konusunda açıklamalar 
yapılmıştır. Dersin ilk haftası ve ara sınav haftası hariç tutularak 12 hafta boyunca her hafta 
en az iki oyun tüm öğrenciler tarafından deneyimlenecek şekilde sınıf içinde oynatılmıştır. 
Eğitimde Akıl ve Zekâ Oyunları dersi kapsamında öğretmen adayları tarafından bireysel, 
karşılıklı ya da takımlar halinde oynanan oyunlar Tablo 4’te sunulmuştur. 

Tablo 4. Eğitimde Akıl ve Zekâ Oyunları Kapsamında Kullanılan Kutu Oyunlar 

Oyun Adı Oyun Kategorisi Uygulama Haftası 
Sudoku 

Akıl Yürütme ve İşlem Oyunları 1. Hafta 
Kelime Avcısı 

Satranç 
Strateji Oyunları 2. Hafta 

Go 
Dobble Kids 

Sözel Oyunlar 3. Hafta 
Tabu XL 

Köşe Kapmaca 
Strateji Oyunları 4. Hafta 

9Taş 
Jenga 

Geometrik – Mekanik Oyunlar 5. Hafta 
Tangram 
Quoridor 

Strateji Oyunları 6. Hafta 
Kızma Birader 

Vize Haftası 

Dedective 
Hafıza ve Dikkat Oyunları 7. Hafta 

Look Look 
Abalone 

Strateji Oyunları 8. Hafta 
Reversi 

Story Cubes 
Sözel Oyunlar 9. Hafta 

Tik Tak Bom 
Pentago 

Strateji Oyunları 10. Hafta 
Hedef 5 

Pratik Bardaklar 
Hafıza ve Dikkat Oyunları 11. Hafta 

Q-Bitz 
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Mangala 
Strateji Oyunları 12. Hafta 

Surakarta 

Öğretmen adayları Tablo 4’te görülen 24 farklı akıl ve zekâ oyununu bireysel, karşılıklı ya da 
takım olarak oynamış olup, araştırmacılardan biri bu etkinlikleri ve oyun organizasyonunu 
yönetmiştir. Bu sürece ilişkin görüntüler Şekil 1’de görülmektedir. 

 

 

 

Şekil 1. Uygulama Sürecine İlişkin Görüntüler 

Verilerin Toplanması ve Çözümlenmesi 

Araştırma kapsamında gerçekleştirilen 12 haftalık uygulamanın ardından veriler zekâ oyunları 
tutum ölçeğinin çevrimiçi bir forma dönüştürülmesi yoluyla (Google Forms) toplanmıştır. 
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Zekâ oyunlarına yönelik tutum ölçeği (SAIG) çevrimiçi olarak dersin sonunda öğretmen 
adaylarına yönlendirilmiş ve katılımcılar tarafından gönüllülük esaasına göre doldurmaları 
istenmiştir. Dersi alan tüm öğretmen adayları tarafından doldurulan ölçekten elde edilen 
veriler ise betimsel istatistikler yoluyla çözümlenmiştir. 

BULGULAR 

Öğretmen adaylarının akıl ve zekâ oyunlarına yönelik tutumlarına ilişkin analiz sonucu Tablo 
5’te sunulmuştur. 

Tablo 5. Öğretmen Adaylarının Akıl Ve Zekâ Oyunlarına Yönelik Tutum Düzeyleri 

 �̅� Ss 
Olumlu Tutum 27,51 2,676 

Olumsuz Tutum 48,71 6,747 
Davranışsal Öge 16,35 3,772 

Tutum Ölçeği 92,57 9,345 

Öğretmen adaylarının tutum ölçeğinden alabileceği en yüksek puan 110 olarak ifade edilmiş 
olup, Tablo 5’te görüldüğü üzere öğretmen adayları 92,57 puan ortalamasına sahiptir. 
Kurupınar ve Aydoğan (2020) ölçekten elde edilen puanın yüksekliği ya da düşüklüğünün 
bireylerin zekâ oyunlarına ilişkin tutumunun derecesini gösterdiğini ifade etmektedir. Bu 
bulgu, öğretmen adaylarının akıl ve zekâ oyunlarına ilişkin tutumlarının olumlu olduğunu 
göstermektedir. 

Tutum ölçeğinin alt boyutları incelendiğinde ise olumlu tutum faktörü altında yer alan 
maddelere verilen yanıtların toplam ortalaması en fazla 30 alabilecekken 27,51; olumsuz 
tutum faktöründe en fazla 55 alabilecekken 48,71 ve davranışsal öge altında yer alan 
maddeler için ise en fazla 25 alabilecekken 16,35 puan hesaplanmıştır. Bu puanlar 
bağlamında öğretmen adaylarının olumlu tutum alt boyutunda yüksek düzeyde olumlu 
anlayışa sahip olduğu söylenebilir. Bu faktör altında yer alan eğitim alma isteği, faydalılığı ve 
desteklenmesi ve organize edilmesine ilişkin maddelerin yüksek puanlanmış olması da bu 
durumu destekler niteliktedir. Ters kodlanan olumsuz tutum maddelerine verilen yanıtlara 
ilişkin toplam ortalamalarının yüksekliği de öğrencilerin tutumunun yüksek düzeyde olumlu 
olduğuna işaret etmektedir. Bu faktör altında yer alan sıkılma, rahatsızlık, isteksizlik ve 
yararsızlığa ilişkin maddelerin reddi bu yüksek düzey olumlu tutumun bir göstergesi olarak 
yorumlanabilir. Son olarak ise davranışsal öge alt boyutuna verilen yanıtlar, diğer boyutlarla 
kıyaslandığında daha düşük düzeyde olumlu tutum olduğunu göstermektedir. Bu bulgu 
öğretmen adaylarının her ne kadar olumlu tutumlara sahip olduğunun görülmesine rağmen 
bunu davranışa dönüştürmede o kadar istekli ve kararlı olmadıklarını göstermektedir. Bu 
faktör altında yer alan yayın okuma, zekâ oyunu oynama, oyuna sahip olma ya da oyunlara 
ilişkin paylaşım yapma gibi maddelere verilen yanıtların diğer faktörlere kıyasla daha düşük 
toplam ortalamalarına sahip olması bu durumu destekler niteliktedir. 
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SONUÇ 

Bu çalışmada, öğretmen adaylarının akıl ve zekâ oyunlarına yönelik tutumlarının 
belirlenmesine çalışılmıştır. Kurupınar ve Aydoğan (2020) tarafından geliştirilen üç faktörlü 
zekâ oyunları tutum ölçeğinin çevrimiçi olarak kullanıldığı araştırma sonucunda öğretmen 
adaylarının akıl ve zekâ oyunlarına yönelik tutumlarının alt faktörlerin tamamı ve ölçeğin 
tümü açısından yüksek düzeyde olumlu olduğu belirlenmiştir. 

Elde edilen sonuçlardan yola çıkarak araştırmacılara şu öneriler getirilebilir: 

 Bu çalışmada seçmeli bir dersi alan 45 öğretmen adayının tutumları belirlenmiş olup,
daha büyük gruplarla tarama çalışması yapılması daha genellenebilir bulgulara
erişilmesini sağlayacaktır.

 Çalışmada katılımcılara verilen bir dersin sonunda veri toplama aracı uygulanmıştır.
Bu uygulamanın yerine ön test ve son testin uygulandığı; tutuma ilişkin etkilerin bir
kontrol grubuyla karşılaştırıldığı deneysel araştırmalar alanyazına önemli katkılar
sağlayabilir.
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ÖZET 

Osmanlı Türkçesi kaynaklarının elektronik arşivlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte, bu metinler 

üzerinde bilgisayar destekli çalışmalar giderek ilgi çeken bir alan hâline gelmiştir. Bazı tarihî diller 

diğerlerinden daha fazla bilgisayarlı dil bilimi çalışmalarına konu olurken Osmanlı Türkçesi, görsel 

metin arşivlerinin zenginliğine rağmen, makine tarafından okunabilen metinler açısından hâlâ düşük 

kaynaklı diller arasında yer almaktadır. Osmanlı Türkçesiyle yazılmış metinlerin sayısal olarak 

işlenmesine imkân yaratılmasına yönelik ilk adım elektronik bir metin külliyatı oluşturmaktır. Bunun 

da yolu Osmanlı Türkçesi için yapay zekâ destekli Optik Karakter Tanıma (OCR) araçları 

geliştirmekten geçmektedir. Mevcut OCR araçlarının yalnızca Nesih yazı tipiyle basılı, basit bir sayfa 

düzenine sahip kitap sayfalarında kullanılabilmeleri gibi bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. 

OCR performansını değerlendirmeyi hedefleyen ölçekler, hem fiziksel segmentasyonu hem de metin 

içeriğini tanıma başarısını tespit etmeyi hedefler. Bu yazıda, seçtiğim OCR aracının içerik tanıma 

performansını değerlendirdim. OCR çıktısını ve referans metni txt dosyalarına kaydederek dosyaların 

içeriğini kelime bazında karşılaştırmak için küçük bir komut dosyası (script) yazdım. Sayfa 

düzeninden kaynaklanan karışıklıkları bir yana bıraksak bile, kelime seviyesinde segmentasyon 

problemleri sebebiyle, aracın harf tanımada %90 üzerinde performans göstermesi çıktı metninin 

aslına uygunluğunu garanti etmemektedir. Bu da makine tarafından okunabilen yüksek kalitede 

metinlerin oluşturulması için OCR yapılmış metinlerin harf harf kontrol edilerek tekrar elle 

düzeltilmesi gerektiği anlamına gelmektedir. 

* Bu çalışma, Jagiellon Üniversitesi “W.FILOLOG. - R2R Moduł 2: międzynarodowa współpraca badawcza (International research
collaboration)” destekleri kapsamında yürüttüğüm “Wfilolog.2.2.2022 - ELECTRONIC VERSION OF THE FIRST OTTOMAN 
ENCYCLOPEDIA” başlıklı projenin bir parçası olarak hazırlanmıştır. Proje teknik danışmanı Prof. Dr. Pınar Duygulu Şahin’e (Ha-
cettepe Üniversitesi), içerik danışmanı Prof. Dr. Ahmet Şefik Şenlik’e (Medeniyet Üniversitesi), ekip üyeleri Gülşah Topuz (Doktora 
öğrencisi, Medeniyet Üniversitesi) ve Esma Bektaş’a (Yüksek lisans öğrencisi, Medeniyet Üniversitesi) yardımları için şükranlarımı 
sunarım. 
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Yapay zekâ destekli OCR araçlarının içerik tanıma başarısının arttırılması büyük ölçüde yüksek 

kaliteli eğitim verilerine bağlıdır. Kaynakların dil özellikleri nedeniyle, eğitim-test aşamaları için 

ihtiyaç duyulan, ön işleme tâbi tutulmuş paralel veri setlerinin hazırlanması Osmanlı Türkçesi 

alanında dil uzmanlığı gerektirmektedir. Dolayısıyla bilgisayarlı tarihî dil bilim çalışmalarında 

mesafe alınabilmesi için yapay zekâ ile güçlendirilmiş araçlar geliştirilirken ilgili alanların veri ve 

yöntemleri bir araya getirilmelidir. 

Anahtar kelimeler: Optik Karakter Tanıma, bilgisayarlı dil bilimi, Osmanlı Türkçesi, görsel metin, 

makine tarafından okunabilen metin. 

ABSTRACT 

Together with the increasing availability of electronic archives of Ottoman text images, conducting 

computer aided studies on those texts attracts more interest as a field of study. While some historical 

languages have been object to computational studies more than the others, Ottoman is still among the 

low resource languages in terms of machine-readable texts despite its richness of document image 

archives. Main principle to take a step towards creating an environment in the area of computational 

processing of Ottoman Turkish texts is building an electronic text corpus. To archive this it is needed 

to develop AI powered Optical Character Recognition (OCR) tools for Ottoman. Current OCR tools 

have some limitations such that they only can be used on printed documents with Naskh font with a 

simple layout book pages. 

The metrics for evaluating OCR performance target both physical segmentation and textual content 

recognition. In this paper I am focusing on the content recognition performance of the selected tool. 

I stored OCR output and the reference text in separate txt files and wrote a little script to compare the 

content of the files in terms of word matching. Even putting aside, the complexities of page layout, 

due to the problems related to the word-level segmentation, the tool's over 90% performance in letter 

recognition does not guarantee that the text is actually rendered accurately. It means that producing 

high-quality machine-readable texts still depends on manual correction, controlling the texts character 

by character. 

Improving performance of the AI powered OCR tools is highly dependent on high-quality training 

data. Due to the language characteristics of the documents, the preparation of pre-processed parallel 

data sets for the training-testing phases, requires linguistic expertise in Ottoman Turkish. Therefore, 

data and methods of related fields should be integrated while developing AI powered tools in order 

to progress in computerized historical linguistics studies. 

Keywords: Optical Character Recognition (OCR), computational linguistics, Ottoman Turkish, text 

image, machine-encoded text. 
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GİRİŞ 

Osmanlı İmparatorluğu, coğrafi genişliği ve tarihî derinliğiyle modern çağın en etkili devletlerinden 

biri olmuştur. Titiz bir yazışma geleneğine, köklü ve zengin bir kültürel birikime sahip böyle bir 

ülkenin yazılı mirası pek çok bilim alanından araştırmacıların temel bilgi kaynakları durumundadır. 

Osmanlıdan kalan farklı özellikleri haiz binlerce sayfa belge ve kitap dijitalleştirilerek metin 

görselleri hâlinde kullanıcıların erişimine sunulmaktadır. Bu elektronik kaynakların bir kısmı el 

yazması, bir kısmı da basılı eserlerin kopyalarıdır. El yazması ve basılı nadir eserlere bunları saklayan 

kütüphanelerin izniyle ve genellikle ücret karşılığında erişmek mümkündür.1 Daha geç dönemlere ait 

ve nispeten yaygın şekilde kütüphanelerde bulunabilen kitap ve süreli yayınlara ise sayıları her gün 

artan dijital koleksiyonlar vasıtasıyla sınırsız olarak ulaşılabilmektedir. 2  İnternet kullanıcılarının 

erişimine açık olan kurumsal ve şahsi dijital koleksiyonlar, içerdikleri malzeme, belge ve eserleri 

tasnif edişleri, hizmet standartları gibi farklı yönleri bakımından ayrıca incelenmeye değer bir 

konudur. 

Kitap ve belgelerden alınmış metin görüntülerinin, makine tarafından okunabilen (machine-encoded), 

başka bir deyişle metin temelli veri (text-based data) hâline getirilmesi ilkesine dayanan Optik 

Karakter Tanıma (Optical Character Recognition-OCR) teknolojisi çağdaş diller söz konusu 

olduğunda yaygın ve ücretsiz olarak kullanılabilmektedir. Bilgisayar öncesi dönemde yazılmış 

kitaplar da aynı teknoloji ile elektronik olarak işlenebilir metin varlığına eklenebilmektedir. 

Türkçenin tarihî kaynakları üzerinde bilgisayarlı dil incelemesi yapabilmek için hâlihazırda, sınırlı 

sayıda uzman, metinleri elle transkibe etmek suretiyle bilgisayarda işlemektedir. Osmanlı Türkçesi 

için OCR araçları ise kurumlara yönelik ve ticari amaçlarla hizmet vermekte ve genel kullanıma 

henüz yaygın olarak sunulamamaktadır. Bu nedenle de, araçların performansını geliştirmek için 

elzem olan ve ancak dil uzmanlarının üretebileceği ön işlenmiş paralel metinlerin miktarı düşüktür. 

Süreci karmaşıklaştıran etkenler şöyle gelişmektedir: 

Mevcut OCR araçları ticari ürün olarak tasarlanmıştır. Ancak söz konusu araçlarla elde edilen 

metinler orijinal metni yansıtmamaktadır. Bu metinlerin aslına uygun hâle getirilebilmesi için, 

araştırmacıların ücretini ödeyerek aldıkları OCR çıktılarını kaynak metinle harf harf karşılaştırmak 

suretiyle düzeltmeleri gerekmektedir. Düzeltme işlemi, ortalama 250 kelimeden oluşan bir sayfa 

1  Kültür Bakanlığı Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı web sayfası üzerinden yazma eserlerin dijital kopyaları edinilebilmektedir: 
https://www.yek.gov.tr/; yine devlete ait belge arşivlerine de ilgili siteden erişilebilmektedir: https://katalog.devletarsivleri.gov.tr/ 
Dünyanın pek çok ülkesinde bulunan yazma koleksiyonlarından bir kısmındaki eserlere internet aracılığı ile ulaşma imkânı vardır. 
2  Kurumsal veri tabanları: http://ktp.isam.org.tr/?url=makaleosm/findrecords.php, https://library.ircica.org/Projects/Digital, 
http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/GAZETE/index.php#gazete, http://www.tufs.ac.jp/common/fs/asw/tur/htu/list1.html. Bunlardan 
başka şahsî çabalarla oluşturulmuş kaynaklar da vardır: Tamamen Osmanlı yerel basınına adanmış bir arşiv sayfası 
http://www.osmanlicagazeteler.org/index.php (Bu sayfada elle transkribe edilmiş gazete sayıları da okunabilmektedir.); Osmanlı 
İmparatorluğunun son 30 yılında yazılmış sözlük ve ansiklopedilerin madde başlarında arama yapıldığında ilgili maddenin görsel 
metnini veren https://www.osmanlicasozlukler.com/; veri tabanları ve Osmanlı Türkçesi kaynaklarının listesini veren 
http://www.dilbilimi.net/osmanli_arastirmalari.htm gibi çalışmalar kâr amacı gütmeyen gönüllü girişimlerdir. (Adı geçen sayfalara 
erişim tarihi: 16.09.2022) 

https://www.yek.gov.tr/
https://katalog.devletarsivleri.gov.tr/
http://ktp.isam.org.tr/?url=makaleosm/findrecords.php
https://library.ircica.org/Projects/Digital
http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/GAZETE/index.php#gazete
http://www.tufs.ac.jp/common/fs/asw/tur/htu/list1.html
http://www.osmanlicagazeteler.org/index.php
https://www.osmanlicasozlukler.com/
http://www.dilbilimi.net/osmanli_arastirmalari.htm
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başına 20 dakikaya ulaşmakta hatta geçebilmektedir. Bu durumda örneğin 100 sayfalık bir çıktının 

aslına uygun hâle getirilmesi aşağı yukarı 35 saatlik iş yükü anlamına gelecektir. OCR hizmetinin 

kullanım bedeli araştırmacı tarafından ödenmiş olduğundan düzeltilmiş metinler araştırmacıya aittir. 

Hiçbir araştırmacının onlarca saatini harcayarak düzelttiği metinleri ticari amaçlı kuruluşlara hediye 

etmesi beklenemez. Dolayısıyla düzeltilmiş metinler yapay sinir ağlarını eğitmek, yani OCR aracının 

başarısını arttırmak için kullanılamayacaktır. Kaynak ve vakit israfına (ve de emek sömürüsüne) yol 

açmadan bu alanda ilerleme kaydedilmek isteniyorsa, başta TÜBİTAK olmak üzere, söz konusu 

çalışmalara proje desteği veren kurumların bu hususları dikkate alarak bazı temel ölçütler 

belirlemeleri gerekmektedir. 

Bilgisayar destekli Osmanlı Türkçesi araştırmalarının tarihçesi ve bugünkü durum 

Bilgisayarlı tarihî dil bilimi 2000’li yılların başlarında bilgisayar destekli biyoloji çalışmalarının 

metotlarının dil araştırmalarına uygulanmaya başlanmasıyla hız kazanmıştır (Jäger 2019, 153). 

Osmanlı Türkçesinin bilgisayarlı dil biliminin imkânlarıyla incelenmesine yönelik arayışlar da aynı 

yıllardan itibaren ilgi çekici bir alan olarak belirmiştir. Osmanlı Türkçesi kaynaklarının metin verisine 

dönüştürülmesini hedefleyen bilgisayar destekli araştırmalar iki koldan ilerlemektedir. Dil bilimi 

araştırmacıları Türkçenin tarihî dil malzemesinin bilgisayar desteğiyle incelenmesi için derlem 

oluşturma konusunda çalışmalar sürdürmüşlerdir. Mühendislik araştırmacıları ise Osmanlı 

Türkçesine aşina olmayan modern kullanıcının, eski metinlerin içeriğine erişimini ihtiyaç olarak 

belirlemiş, bu ihtiyaca cevap vermek amacıyla metin modernizasyonunu otomatikleştirme 

çalışmalarına girişmişlerdir (Dölek, Kurt, 2022). 

Aşağıda önce dil bilimcilerin öncülüğünde yürütülen araştırmalar, ardından da son kullanıcıya hizmet 

sunmayı hedefleyen çalışmalar hakkında bilgi vereceğim. Ancak oraya geçmeden önce, bilgisayar 

destekli Osmanlı Türkçesi çalışmalarının derlem oluşturma, otomatik harf-yazı-metin çevirisi 

(transliteration-transcription-translation) gibi metin işleme ile sınırlı olmadığını belirtmekte fayda var 

(Aladağ 2020, 786-794). Ben bu yazıda görsel metinlerin makine tarafından okunabilen veriye 

dönüştürülmesi konusuna odaklandığım için diğer alanlardaki çalışmalara değinmedim. 

Derlem çalışmaları 

Tespit edebildiğim kadarıyla Türkiye’de dört tane tarihî Türkçe derlemi oluşturma girişimi 

bulunmaktadır. Bunlardan ilki 2012 yılında Bilkent Üniversitesinde başlamışsa da (Şahin, vd. 2012) 

proje web sayfasına hâlihazırda erişilememektedir. 3  Söz konusu derlem çalışması Washington 

Üniversitesi işbirliğiyle 2008’de başlatılan Osmanlı Metin Arşivi Projesi4 (Ottoman Text Archive 

Project - OTAP) kapsamında planlanmıştır. 

3http://retina.cs.bilkent.edu.tr/otap/ (Erişim: 16.09.2022 - erişilemiyor) 
4http://courses.washington.edu/otap/ (Erişim: 16.09.2022) 

http://retina.cs.bilkent.edu.tr/otap/
http://courses.washington.edu/otap/
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Türkçenin tarihî derlemini oluşturmayı hedefleyen başka bir proje 2012 yılında Çukurova 

Üniversitesinde başlatılarak 2013 yılında bütünüyle erişime açılmıştır (Çetin 2014, 117). Ancak biz 

bu çalışmayı hazırladığımız sırada web sayfasına erişilemiyordu. 5  2014-2016 yılları arasında 

Hacettepe Üniversitesinde yürütülmeye başlanan derlem çalışmasına (Yapıcı 2014) ilişkin bilgilerin 

bulunduğu web sayfası erişime açık olmakla beraber derlemin kendisi ile ilgili bir bilgiye 

rastlanmamıştır.6 Ayrıca Mersin Üniversitesinin derlem projeleri sayfalarında da bir “tarihsel derlem” 

bahsi geçmektedir (Özkan 2014), ancak çalışmanın sonuçlarına ilişkin bilgi bulunmamaktadır.7 

Metin içi arama 

Dijitalleştirilmiş metinler içinde anahtar kelime tespiti yine bilgisayarlı görü ve OCR çalışmalarının 

bir bölümünü oluşturmaktadır (Wu vd. 2008). Tarihî belge, kitap ve süreli yayınlarda arama yapma 

imkânı sağlayan teknolojilerin Osmanlı Türkçesi arşivlerinde kullanılması amacıyla bazı web 

uygulamaları ortaya konmuştur. Bunlardan Wikilala,8 kitaplar ve süreli yayınları içeren kapsamlı bir 

arşivde arama imkânı sunmakta ve yazı çevrimi hizmetini ticari ürün olarak sunmaktadır. Osmanlı 

imlasıyla girilen anahtar kelimelerin görsel metinde geçtiği yeri belirleyebilen arama motoruyla 

Müteferriqa9 da yine ticari amaçlı bir web uygulamasıdır; sayfada yer alan koleksiyon 1891-1927 

yılları arasında yayınlanmış Server-i Fünûn dergisi sayılarından oluşmaktadır. 

Harf ve yazı çevrimi (transliterasyon ve transkripsiyon) 

Osmanlı yazılı külliyatının Latin alfabesine otomatik transkripsiyonuna yönelik çabalar da 

bilgisayarlı görü teknolojisinin tarihî metinlere uygulanması alanında bir yekûn oluşturmaktadır. 

Böyle çalışmalarda motivasyon Osmanlı Türkçesi ile yazılmış kaynakların alfabeye aşina olmayan 

modern okura aktarılması imkânlarını araştırmaktır. Örneğin bu alanda yapılmış bir yüksek lisans 

tezinde kelimelerin regex (düzenli ifadeler - regular expressions) kodlamalarıyla tespiti denenmiştir: 

 b(v|o|ö|u|ü)l, vb. (Doğru 2016). Ancak söz konusu çalışmalarda yapay sinir ağlarının eğitimi → ”بول“

için gereken ön işlenmiş paralel veri kümelerinin azlığı araştırmacıların dikkat çektikleri eksiklerin 

başında gelmektedir (Jaf, Koç Kayhan 2021, 4-6, 7). 

Bilkent Üniversitesince başlatılmış bir diğer çalışmada farklı bir yaklaşım benimsenerek 

kullanıcıların yükledikleri metin görsellerini Latin alfabesiyle yazmaları hâlinde Osmanlı imlasına 

dönüştüren bir web uygulaması tasarlanmıştır.10 Böylelikle araştırmacı görsel metni elle transkribe 

ederken aynı anda kaynak metni de orijinal imlasıyla ve makine tarafından okunabilecek bir formatta 

üretmiş olacaktır (Andrews vd. 2008). Bu da elde edilen metinlerin bilgisayarlı dil bilim çalışmaları 

için ön işlenmiş paralel veri kümeleri olarak kullanılabilmesini sağlayacaktır. En son güncellemenin 

5http://derlem.cu.edu.tr/ (Erişim: 16.09.2022 - erişilemiyor) 
6http://ttd.hacettepe.edu.tr/ (Erişim: 16.09.2022) 
7http://derlem.mersin.edu.tr/derlem516/ (Erişim: 16.09.2022 - erişilemiyor) 
8https://www.wikilala.com/ (Erişim: 16.09.2022) 
9https://muteferriqa.com/ (Erişim: 16.09.2022) 
10http://www.thebakiproject.org/main/scribe-katib (Erişim: 16.09.2022) 
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2018 tarihine ait olduğu görülen sayfada uygulamanın henüz geliştirilme aşamasında olduğu 

belirtilmektedir. 

Yukarıda değinilen sınırlılıklara rağmen son kullanıcıya hizmet veren bazı otomatik yazı çevrimi 

uygulamaları da geliştirilebilmiştir. Bunlardan biri IRCICA tarafından okurlarına sunulmaktadır: 

Dijital koleksiyonlarda yer alan Osmanlı Türkçesiyle yazılmış matbu metinler, sayfada bulunan 

uygulamayla otomatik olarak transkribe edilebilmektedir.11 Bir başka uygulama da kullanıcıların 

kendi yükledikleri metinleri hem OCR çıktılarını hem transkripsiyonlarını alabilecekleri Osmanlıca 

OCR sayfasında12 bulunmaktadır. Aşağıda Şekil 1 ve Şekil 2’de görüleceği gibi iki uygulama da 

metnin aslına uygunluk bakımından tatmin edici sonuçlar vermese de okuyucuya asıl metni iyi kötü 

Latin alfabesiyle sunabilmektedir. 
Şekil 1. IRCICA Kütüphanesi dijital koleksiyonundan otomatik transkripsiyon örneği. (17.09.2022 tarihinde alındı.)

Şekil 2. osmanlica.com otomatik transkripsiyon örneği. (17.09.2022 tarihinde alındı.)

Metnin aslına uygun olarak üretilmesinin, kelime içi ve kelime arası boşluğun doğru tespit edilmesine 

bağlı olduğu örneklerden görülebilmektedir. Arap temelli yazım sistemlerinde birleşen ve 

birleşmeyen harfler kelime seviyesinde segmentasyona etki ettiğinden bilgisayarlı görü teknolojisinin 

bu alanda geliştirilmesine yönelik çalışmalar literatürün bel kemiğini oluşturmaktadır (Duygulu vd. 

2016; Öztürk vd. 2000). 

Metin çevirisi 

Otomatik yazı çevriminin bir sonraki adımı olarak Osmanlı Türkçesi metinlerinin günümüz 

Türkçesine aktarılması (metin modernleştirilmesi/sadeleştirilmesi; dil içi tercüme) alanında da 

çalışmalar mevcuttur (Bakırcı 2019; Korkut 2019; Nahas vd. 2019; Dölek, Kazan 2016). Örnek bir 

11https://library.ircica.org/Pages/Collections (Erişim: 16.09.2022) 
12http://osmanlica.com/en/ 
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13 Bu yazıda incelediğim osmanlica.com web sayfasındaki uygulamada 250 karakter; miletos.com adresindeki OCR’de 3 
satırlık metin sınırı vardır. 
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araştırmada yapay sinir ağları sadeleştirilmiş bir Nutuk metniyle eğitilerek eski kelime ve kelime 

gruplarını modern versiyonlarıyla otomatik olarak değiştirecek bir uygulama üzerinde çalışılmıştır 

(Özkan, Ercan 2018). Ancak bilgisayar bilimleri alanında çalışanlar otomatikleştirmeye çalıştıkları 

süreçlere dair akademik donanıma sahip olmadıklarından ortaya konan sonuçlar yeni çalışmalara 

zemin oluşturamamaktadır. Bu araştırmalarda ilerlenememiş olunmasının sebebi, tıpkı yukarıda 

anılan transkripsiyon çalışmalarında olduğu gibi, “sınırlı kaynak ve veri kümeleri” olarak ifade 

edilmekteyse de (Özsoy 2019: 54; Özkan, Ercan 2018: 4) temeldeki eksiklik beşerî bilimlerin kaynak, 

veri ve yöntemlerinin bilinmemesi ve çalışmalara yansıtılmamasından kaynaklanmaktadır. 

Dolayısıyla bu alandaki çalışmalar mevcut durumda deneme aşamasındadır; başka bir deyişle 

Osmanlı Türkçesi metinlerini harf, yazı ya da metin düzeyinde otomatik olarak günümüz Türkçesine 

aktarabilen araçlar bulunmamaktadır. 

Osmanlı Türkçesi için OCR çalışmaları 

Optik karakter tanıma teknolojisi görsel metinlerin niteliğine göre farklı prensiplerle çalışmaktadır. 

Bir harfin bir sesi karşıladığı, harflerin birbirinden net bir şekilde ayrılabildiği basılı kaynaklarda tek 

tek harfler belirlenebilir. El yazılı veya Arap temelli yazım sistemlerinde olduğu gibi kelime içi 

boşlukların bulunduğu durumlarda ise tek tek karakterler yerine kelime kontörlerinin belirlenmesi 

yoluyla metin ortaya çıkarılmaktadır (Can vd. 2010; Ataer, Duygulu 2007; Adıgüzel vd. 2012). Ancak 

Osmanlı Türkçesi için söz konusu çalışmalar henüz teorik seviyede yürütülmektedir. 

Osmanlı Türkçesi kaynaklarını metin verisine dönüştürmeyi amaçlayan OCR teknolojisinde ilk 

adımlar yeni yeni atılmaktadır. Mevcut araçlar ancak Nesih fontla basılmış ve basit sayfa yapısına 

(tek sütun, tablosuz) sahip kitap sayfaları üzerinde karakter tanıma düzeyinde başarı 

gösterebilmektedir. Bu şekilde yapılan OCR’de sayfaların kelime kelime, bazen harf harf kontrol 

edilerek düzeltilmesi gerektiğinden binlerce sayfalık malzemeyle oluşturulacak derlemler için henüz 

erken bir aşamada olunduğu görülmektedir. Hâlihazırda birkaç satırlık metinlerin ücretsiz olarak 

deneme amaçlı OCR yapılmasına izin veren araçlar bulunmaktadır.13 Giriş bölümünde anlatıldığı gibi, 

üniversiteler, bakanlıklar, devlet arşivleri gibi kurumsal müşterileri hedefleyen söz konusu araçlar, 

çıktı olarak üretilen metinlerin sayfa başına düzeltme işinin ortalama 20 dakikalık mesai gerektirmesi 

sebebiyle henüz yaygınlaşmamıştır. 

13 Bu yazıda incelediğim osmanlica.com web sayfasındaki uygulamada 250 karakter; miletos.com adresindeki OCR’de 3 satırlık metin 
sınırı vardır. 
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Şekil 3. miletos.com sayfasında bulunan OCR örneği. (27.09.2022 tarihinde alındı.) 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES-III

)

ARAŞTIRMA, YÖNTEM VE BULGULAR 

Şahsî girişimlerle tamamlanabilmiş ilk Osmanlı Türkçesi ansiklopedisi Lugat-ı Târihiyye ve 

Coğrafiyye (LTC), Yağlıkçızâde Ahmed Rıfat Efendi tarafından Hicrî 1299-1300 yıllarında 7 cilt 

olarak yayımlanmıştır. Adı geçen ansiklopediyi açık erişimli ve arama yapılabilir bir web sitesinde 

yayınlamayı amaçladığımız ve Jagiellon Üniversitesince desteklenen çalışmamızda OCR aracı olarak 

osmanlıca.com adresinde bulunan web uygulamasını kullandık. Yukarıda anlatıldığı gibi OCR 

çıktılarının kaynak metne uygun hâle getirilmesi sayfadaki problemlere bağlı olarak belli bir mesai 

gerektirmektedir. 2100 sayfalık OCR çıktısının kaynak metne göre düzenlenmesinin toplamda en az 

700 saat mesai gerektireceği öngörülmektedir. Ekip arkadaşlarım Esma Bektaş ve Gülşah Topuz’la 

paylaştığımız bu görev kapsamında; (1) kelimelerin ve paragrafların kaynak metni yansıtacak şekilde 

ayrılması, başka bir deyişle elle segmentasyon; (2) gereksiz işaretlerin temizlenmesi ve noktalama 

işaretlerinin düzeltilmesi; (3) sayılar soldan sağa yazıldığından en çok hata sayılarda oluşmaktadır, 

bunların aslına uydurulması; (4) ve OCR aracı yalnızca basit sayfa düzeninde başarı sağladığı için 

tablo içeren kısımlar yeniden yazılması suretiyle ansiklopedi metnini Osmanlı imlasıyla bilgisayarda 

işlenebilir formata dönüştürüyoruz. 

Kullandığımız OCR aracını kelime ve karakter tanıma başarısı açısından değerlendirmek için küçük 

bir komut dosyası yazdım. Karşılaştırma işlemi için veriyi şu şekilde hazırladım: Ansiklopediden 

rastgele sayfalar seçerek OCR yapılmış metni “çıktı” (output); ansiklopedi sayfasındaki metni tam 

yansıtacak şekilde düzelttiğim metni “kaynak” (reference) olarak text dosyalarına kaydettim. İlk 

aşamada sadece kelime ve harf eşleşmesi hedeflediğimden boşlukları elle ayarlayarak iki dosyada 

kelimelerin başlangıç ve bitişlerini denk hâle getirdim. Bundan başka, metinlerdeki noktalama 

işaretlerini sildim; ünlü sesleri işaretlediği durumlarda kelimeler arasında boşluğa neden olan “he” (ہ  

harfini “+” işareti ile ilgili kelimeye birleştirdim. Sadece harf ve kelime başarısı ölçüleceği için diğer 

etkenler böylelikle dışarıda bırakılmış oldu. Bu şekilde düzenlediğim sayfalardan bir örnek Şekil 4’te 

görülebilir. 
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Şekil 4. Lugat-ı Târihiyye ve Coğrafiyye IV. cilt, 13. sayfanın, OCR çıktısı (OUTPUT), metnin orjinaline göre düzeltilmiş kaynak 

metni (REFERENCE) ve ansiklopedi sayfasının resmi.

Metnin basit bir düzende yerleştirilmiş olduğu Şekil 3’teki sayfada, kelime tanıma başarısı şöyledir: 

1304.txt (LTC IV. cilt, 13. sayfa)- toplam kelime sayısı 194, çıktıdaki hatalı kelime sayısı 7. 

Ancak eğer sayfada çok fazla rakam varsa ya da sayfa düz bir plana sahip değilse, yani tablo, şekil 

vs. bulunuyorsa başarı dikkat çekici seviyede düşmektedir. Bu sebeple dosyalardaki sayıları ve 

tabloları silerek çıktı ve referans metni yeniden karşılaştırdım: 

2202.txt (LTC II. cilt, 22. sayfa) Toplam kelime sayısı Çıktıdaki hatalı kelime sayısı 

Tüm sayfada 223 50 

Sayılar silindikten sonra 216 45 

Tablolar silindikten sonra 196 35 

”,

Bu çalışmada sayısal, istatistiksel başarım ölçümünden ziyade bir beşerî bilimcinin bakışıyla OCR 

hatalarının metindeki görünümlerini tespit etmeye çalıştım. Dolayısıyla diğer örnek sayfalarda 

gerçekleşen fark sayılarını bırakarak incelediğimiz sayfalardaki hata türlerine değineceğim. 

Karşılaşılan hataları sınıfladığımızda tekrarlayan bazı özellikler dikkat çekmektedir. Bunlar aşağıda 

örnekleriyle listelenmiştir. 

1 > 1 hatalar: Kaynak metindeki bir karakterin çıktıda başka bir harfle karşılandığı durumlardır. 

Bunları bire bir (1 > 1) hata olarak adlandırdık. Bu tip hatalar genellikle şekil bakımından benzerlikten 

kaynaklanmakta (elif “ا”, lam “ل”; ra “ر”, vav “و”, vb.), bazen harflerin sayfa nokta sayıları (be “ب  

ye “ی”; nun “ن”, te “ت”; ra “ر”, ze “ز”, je “ژ”, vb.) veya diyakritik işaretler karışmaktadır. En sık 

karşılaşılan hata türü budur. 

Şekil bakımından çok benzer harfler Daha az benzer harf ve işaretler 

kaynak çıktı kaynak çıktı kaynak çıktı

 كی آق بارونی باروتی معشلر معشار
 اولنارق  اولنه+رق مزیورك مزبورك ارن اون
 بصضلری بعضلری پارونك باروتك ولئ ولیء
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 برو بری روزربقنی روژربقنی الفایه الغایه

1 > 0 hatalar: Kaynak metindeki bir karakterin çıktıda düştüğü durumlardır. 

kaynak çıktı kaynak çıktı kaynak çıktı

 زیر پزیر كی کبی اولدر اولقدر 
 میاكرك كمیاكرك یوردی بیوردی دانه+رینك دانه+لرینك

* > 0 hatalar: Kaynak metindeki bazı diyakritik işaretler veya harekeler çıktıya genel olarak hiç

yansımamaktadır. 

kaynak çıktı kaynak çıktı kaynak çıktı
 ثلثه ثلثۀ او آو  اول اولًا

X > 0 hatalar: Kaynak metindeki birden fazla karakter çıktıda düşebilmektedir. 

kaynak çıktı kaynak çıktı kaynak çıktı

 كوت كوكرت اما ثامنًاا مك  مکعی

X > X hatalar: Kaynak metindeki birden fazla karakterin çıktıda bir kısmının düştüğü, bir kısmının 

başka harfle karşılandığı durumlardır. 

kaynak çıktı kaynak çıktı kaynak çıktı

 كن کشف الثبیوك اك+بیوك ای آق 
 ثالنا ثالثًاا

0 > X hatalar: Diğerlerine nispetle daha az görülen bir hata kaynak metinde olmayan bir karakterin 

çıktıda bulunmasıdır. 

kaynak çıktı kaynak çıktı

 اغاجسلرك اغاجلرك ویریلمور ویریلور

Yukarıda sonuçlarına yer verdiğim karşılaştırmalarda kelime seviyesinde segmentasyonu dışarıda 

bırakarak karakter tanıma başarısına odaklandım. Ancak, metin üzerinde yapılacak her tür otomatize 

edilmiş işlem esas olarak kelimelerin doğru yerden bölünmüş olmasına bağlıdır. Bu sebeple son 

olarak çıktılarla kaynak metni kelime bölümlemesi açısından da karşılaştırdım. LTC I. cilt 97. 

sayfanın çıktı dosyasında herhangi bir düzenleme yapılmadan önceki rakamlar şöyledir: 

Boşlukla ayrılmış kelime sayısı, çıktı dosyasında 298; kaynak metinle harf harf karşılaştırılarak 

referans verisi hâline getirilmiş dosyada 292’dir. İki metindeki kelime boşluklarını ayarlamadan 

farkları aldığımızda 261 kelimelik bir liste oluşmaktadır; yani ilk düğmesi yanlış iliklenmiş bir 

gömlek gibi, çıktı dosyası kaynak metinle ilk hatadan sonra bir daha aynı hizaya gelememektedir. 

Minimal müdahale ile farklar azaltılabilir mi diye bakmak için noktalama işaretlerini sildiğimizde de 

büyük bir değişiklik görülmedi: Çıktı dosyasında kelime sayısı 295’e düşmüş ve kaynak metinden 

farklı kelime sayısı 257 olmuştur. 

Görüldüğü gibi kelime sınırlarının doğru belirlenmemesi hâlinde, karakter tanıma başarısı %90 

değil, %100 olsa bile, OCR çıktısı metni aslına uygun olarak yansıtamayacaktır. Bu da OCR’den 
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sonraki aşamalarda yürütülmesi planlanan, (1) derlem oluşturma, (2) metin üzerinde cümle, biçim 

birimi, sözlük bilgisi seviyesinde analizler, (3) yazı çevrimi, (4) metinleri günümüz Türkçesine 

aktarma vb. işlemlerinin otomatikleştirilmesinde sağlıksız sonuçlar alınmasına sebep olacaktır. 

TARTIŞMA VE SONUÇ

Bilgisayar mühendislerince sürdürülen OCR çalışmalarının nihai hedefi Osmanlı Türkçesi bilmeyen 

okurlar için Osmanlıca bir metni girdi olarak alıp günümüz Türkçesiyle okunuşunu veren sistemler 

geliştirmek olarak belirlenmiştir (Dölek, Kurt, 2022). Ancak bu, beşerî disiplinlerin söz konusu 

araştırmaların temelini oluşturan kapsamını ve Türk dil biliminin köklü geleneğini yadsıyan bir 

yaklaşımdır; çünkü tarihî dil malzemesini çağdaş okura aslına uygun olarak sunmak, metinleri harf-

hece-kelime seviyelerinde yeni yazıya aktarmaktan daha karmaşık bir iştir. Böyle bir işlem için esas 

olarak (1) kaynak metnin doğru tespit edilmesi; (2) harf çevriminin (transliterasyon) ve yazı 

aktarımının (transkripsiyon) bilimsel metotlarla yapılması; (3) tarihî metinlerin günümüz Türkçesiyle 

yeniden yazılması için bazı prensiplerin belirlenmesi gerekmektedir. Bunlardan (1) ve (2). adımlar 

(3).ye nispetle üzerinde çok çalışılmış olduğu için kuralları ve gelenekleri yerleşmiş alanlardır. Tarihî 

metinleri günümüz Türkçesine aktarma (metin sadeleştirme / modernleştirme ya da dil içi çeviri) 

konusu ise neredeyse el değmemiş durumdadır. Henüz dil bilimi alanında çözülememiş süreçlerin, 

ilgili disiplinin akademik donanımına sahip olunmadan otomatikleştirilmesi beklenemez. 

Kelimelerin farklı bir yazım sisteminde nasıl temsil edileceği yukarıda özetlendiği gibi bir dil bilimi 

meselesidir. Ancak bu yazıyı hazırlarken incelediğimiz, Osmanlı Türkçesi yazılı kaynaklarını hedef 

alan bilgisayar destekli araştırmalarda Türkoloji alanında geleneği oluşmuş bulunan harf ve yazı 

çevrimi standartlarına başvurulmadığı görülmektedir. Metinler günümüz imla kurallarına ve tenkitli 

neşir disiplinine uymayan yazım şekilleriyle ortaya konduğu için çalışmalar, versiyonları 

çeşitlendirmekle kalmış ve somut bir ilerleme kaydedilememiştir. Bundan başka paralel veri 

kümelerinin azlığı hemen her çalışmada dile getirilen bir eksikliktir. Yapay sinir ağlarını eğitmek için 

ihtiyaç duyulan veri setlerinin hazırlanmasının yanı sıra tarihî dil malzemesinin hangi standartlarla 

harf, yazı ve metin çevrimine tâbi tutulacağı; bunların çağdaş okura sunulmasında hangi prensiplerin 

benimseneceği, beşerî disiplinlerin birikimi ile çözülebilecek sorunlardır. Dil çalışmalarını bilgisayar 

desteğiyle yürütmenin öncelikli amacı elle yapılan ve çok tekrar gerektiren işlemleri hızlandırmaktır. 

Zamanı ve kaynakları verimli kullanmak için dijital beşerî bilimler çalışmalarında ilgili alanların veri 

ve yöntemlerinin entegre edilmesine yönelik kriterler geliştirilmeli ve TÜBİTAK başta olmak üzere 

bilimin gelişmesine katkı veren kurumlar destekleyecekleri projeleri bu ölçütlerle değerlendirmelidir. 

https://doi.org/10.1145/1282280.1282332
https://doi.org/10.1145/1282280.1282332
https://doi.org/10.1145/1282280.1282332
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ÖZET 

Bu çalışmada, esnek kümeler ve verilerin güvenliğini sağlamak amacı ile geliştirilen Vernam 

Şifreleme Algoritması üzerinde çalışılmıştır. Öncelikle esnek küme ve esnek matris 

kavramları verilmiştir. Daha sonra Vernam Şifreleme Algoritmasına değinilmiştir. Ardından 

Vernam Şifreleme Algoritmasının esnek kümeler üzerinde uygulaması verilip esnek küme ve 

Vernam Şifrelemesinin polinom formatında yazımı gösterilerek uygulaması verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Esnek Küme, Esnek Matris, Esnek Şifreleme, Esnek Deşifreleme, Karar 

Verme, AES, Kriptosistem 

ABSTRACT 

In this study, the Vernam Encryption Algorithm, which was developed to ensure the security 

of soft sets and data, was studied. First of all, the concepts of soft set and soft matrix are 

given. Then, Vernam Cipher Algorithm is mentioned. Then, the application of Vernam 

Cipher Algorithm on soft sets is given and its application is given by showing the writing of 

soft set and Vernam Cipher in polynomial format. 

Keywords: Soft Sets, Soft Matrix, Soft Encryption, Soft Decryption, Decision Making, AES, 

Cryptosystem 

GİRİŞ 

Günlük hayatta karşılaştığımız bazı olayları açıklamak oldukça güçtür. Buna bağlı olarak bazı 

bilim insanları bu belirsizlikleri ortadan kaldırmak için bazı çalışmalar yapmış ve yeni 

tanımlar sunmuşlardır. Belirsizliğin birçok türü özellikle ekonomi, biyoloji, tıp, mühendislik, 

çevre bilimi, sosyal bilimler gibi alanlarda karşımıza çıkar. Karşılaşılan bu belirsizlikler için 
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bulanık küme teorisi, olasılık teorisi, aralık matematiği, kaba küme gibi birçok matematiksel 

tanımlar geliştirilmiştir. Son zamanlarda belirsizliği ortadan kaldırmak ya da onu en aza 

indirmek için Rus matematikçi Molodtsov tarafından 1999 yılında ‘Esnek Küme Teorisi’ 

ortaya atılmıştır. Daha sonra Molodtsov, esnek kümeler teorisini, oyun teorisi, olasılık teorisi, 

ölçüm teorisi, Riemann integrali gibi farklı konular üzerinde uygulamasının yanımda bunların 

karar verme ve bilgi sistemleri gibi matematiksel yapıların kullanıldığı çeşitli alanlarda 

uygulanmasına imkan sağlamıştır. 1917 yılında Amerikan Telefon ve Telgraf şirketinde 

çalışan bir mühendis olan Gilbert Vernam, yeni bir şifreleme tekniği geliştirdi. Vernam 

şifrelemesiyle beraber, matematiğin kriptografide sistematik olarak kullanıldığı 

görülmektedir.  

𝑈 bir evrensel küme, 𝐸 parametrelerin kümesi, 𝑃(𝑈) da 𝑈 evrensel kümesinin kuvvet kümesi 

ve 𝐴 ⊆ E olsun. 

Tanım: ([1])  üzerinde bir  esnek kümesi,  öyle ki  ise 

şeklinde tanımlanmak üzere,  sıralı ikililerinin 

kümesidir. Burada  fonksiyonuna  esnek kümesinin yaklaşım fonksiyonu denir. 

Tanım: ([2])  evrensel küme,  parametrelerin kümesi, 

 ve  üzerinde bir esnek küme olsun. 

kümesine esnek kümesinin bağıntı formu denir. Bu durumda bağıntı 

formunun karakteristik fonksiyonu 

şeklinde tanımlanır. bir evrensel küme, 

parametrelerin kümesi ve olmak üzere  aşağıdaki tablo ile ifade edilebilir: 

… 

… 

… 

…
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Bu durumda,  alınarak tanımlanan 

matrisine  esnek cümlesinin  üzerinde  denir. Bu tanım 

yardımıyla bir esnek küme bir esnek matrise ve bir esnek matris de bir esnek kümeye 

dönüştürülebilir. üzerinde tüm  esnek matrislerinin kümesi  ile 

gösterilecektir. 

Örnek: evrensel küme, parametrelerin 

kümesi, ve , , , 

 olsun.  esnek kümesini 

şeklinde yazarız. Ayrıca  esnek kümesinin bağıntı formu, 

dır. 

Bu nedenle  esnek kümesinin esnek matrisi 

şeklindedir. 

Vernam Şifreleme 

Bu bölümde akış şifrelemesini ve akış şifrelemesinin bir türü olan Vernam Şifreleme 

algoritmasını ve deşifreleme algoritmasının tanımı ve örnekleri verilecektir. 

Tanım: ([3])Telgraf iletilerinin otomatik şifrelenip de şifrelenmesi için Gilbert VERNAM 

tarafından geliştirilen Vernam Şifreleme Algoritması, bilinen en basit akış şifrelemelerinden 

biridir. Bir akış şifresi, bir şifreli metin dizisi e, anahtar akışını 

kullanarak düz metin dizisi gönderen bir şifredir. Burada  dir. 

Deşifreleme fonksiyonu ise  dir. Ayrıca ,  şifreleme anahtarına karşılık gelen 

bir deşifreleme anahtarıdır. 

Tanım: ([4])Vernam şifrelemesinde, anahtar akışı , düz metin mesajıyla aynı 

uzunluğa sahip bir bit dizisidir. Düz metin dizileri aşağıdaki şifreleme 

algoritmasına göre şifrelenir: 
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O halde Vernam şifrelemesinin de şifreleme algoritması ise aşağıdaki gibidir: 

Şifreleme ve de şifreleme algoritmalarının benzerliklerini kanıtlamak için de şifreleme 

fonksiyonunun düz metin dizisini tekrar ürettiğini kanıtlamak gerekir. şifreli metni 

 şifreleme algoritmasıyla hesaplandığı için aşağıdaki şekilde olur. 

Örnek: 0101 0011 0110 düz metin dizisini 1001 1101 1110 akış anahtarına sahip Vernam 

şifreleme algoritmasını kullanarak aşağıdaki şekilde şifrelenir. 

Düz metin dizisi ve akış 

anahtarı olduğundan; 

şifreleme algoritması,  yi kullanılır. O halde, 

elde edilir. 

Örnek: 0100 1011 0001 şifreli metin dizisini 1000 1010 1011 akış anahtarına sahip Vernam 

şifreleme algoritmasını kullanarak çözümlensin:  

Şifreli metin dizisi, 

iletilmek istenen alıcıya ulaştığı zaman alıcının bu şifreli diziyi deşifrelenmesi beklenir. Bu 

nedenle alıcı  akış anahtarını 

kullanarak deşifreleme yapar. Bu da  deşifreleme algoritması 

kullanılarak olur. O halde deşifreleme algoritması şu şekildedir: 
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elde edilir. Buradan hareketle şifreleme ve deşifreleme yapmak için aynı akış anahtarı 

kullanılabilir. 

Esnek Kümelerin Polinomal Gösterimi 

Örnek: gelişmiş şifreleme standartlarının algoritmasında baytlar aşağıdaki şekilde polinomal 

olarak gösterilebilir.  

  baytını polinomal olarak 

  baytını polinomal olarak  şeklinde gösterebiliriz. 

Örnek:  evrensel küme, parametrelerin 

kümesi olsun ve  olsun. Bu durumda, 

esnek kümesinin tablo ile gösterip,  polinom formatında gösterilsin. 

1 1 0 1 1 

0 1 0 0 1 

1 1 0 0 1 

0 1 1 0 1 

1 1 1 1 0 

0 1 1 1 1 

Tablodan yola çıkarak esnek kümelerin polinom gösterimi aşağıdaki gibidir: 

 için: (1 1 0 1 1) olduğundan polinom gösterimi, 

 için: (0 1 0 0 1) olduğundan polinom gösterimi, 

 için: (1 1 0 0 1) olduğundan polinom gösterimi, 
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 için: (0 1 1 0 1) olduğundan polinom gösterimi, 

 için: (1 1 1 1 0) olduğundan polinom gösterimi, 

 için: (0 1 1 1 1) olduğundan polinom gösterimi, 

Vernam Şifrelemesinin Polinomal Olarak Gösterimi 

Bu bölümde Vernam Şifreleme Algoritmasını polinom formatında gösterip Vernam 

Şifreleme Algoritmasına yeni bir örnek uygulama verilecektir. 

Tanım: Bir akış şifresi, bir şifreli metin dizisi e, 

anahtar akışını kullanarak düz metin dizisi 

gönderen bir şifredir. Burada dir. Deşifreleme fonksiyonu ise 

 dir. Ayrıca 

,  şifreleme anahtarına karşılık gelen bir deşifreleme anahtarıdır. 

Tanım: Vernam şifrelemesinde, anahtar akışı , düz metin 

mesajıyla aynı terim sayısına sahip bir  polinom dizisidir. Düz 

metin dizileri aşağıdaki şifreleme algoritmasına göre şifrelenir: 

O halde Vernam şifrelemesinin de şifreleme algoritması ise aşağıdaki gibidir: 

Şifreleme ve de şifreleme algoritmalarının benzerliklerini kanıtlamak için de şifreleme 

fonksiyonunun  düz metin dizisini tekrar ürettiğini kanıtlamalıyız.  şifreli metni 

 şifreleme algoritmasıyla hesaplandığı için şu şekilde olur. 

Örnek:  düz metin dizisini  akış anahtarına sahip Vernam 

Şifreleme algoritmasını kullanarak polinomal olarak aşağıdaki şekilde şifrelenir. 

Düz metin dizisinin polinomal olarak gösterimi  

ve akış anahtarının polinomal olarak 
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gösterimi  olduğundan; şifreleme 

algoritması   şeklinde kullanılır. O halde, 

elde edilir. 

Örnek:  şifreli metin dizisini akış anahtarına sahip 

Vernam Şifreleme algoritmasını kullanarak polinomal olarak deşifrelensin. 

Şifreli metin dizisinin polinomal olarak gösterimi 

ve akış anahtarının polinomal olarak 

gösterimi olduğundan deşifreleme algoritması 

 i kullanılır. O halde, 

Örnek: ÖDE şifresiz metnini KÜP anahtar kelimesi ile Vernam Şifreleme Algoritmasını 

kullanarak polinomal olarak şifrelenirse; 

ÖDE kelimesinin ikili sistemde karşılığı: 11101 00011 00100 ve ÖDE kelimesinin polinomal 

olarak gösterimi    

KÜP kelimesinin ikili sistemde karşılığı: 01010 11111 01111 ve KÜP kelimesinin polinomal 

olarak gösterimi 

olduğundan, şifreleme algoritması  yi kullanırsa, 
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bulunur ki XİL şifreli metni elde edilir. 
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PLANLAŞDIRMANIN ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ 

THE MAIN DIRECTIONS OF PLANNING 

dos.Ə.İsmayılxanova 

Baku, ADPU 

ÖZET 

Elmi məqalədə təhsilin keyfiyyətinin idarə edilməsi funksiyalarını açıqlamaq üçün, hər 

şeydən əvvəl, “idarəetmə funksiyası” ifadəsinin mənasına aydınlıq gətirilmişdir. İdarəetmənin 

ümumi və spesifik funksiyaları öyrənilmiş, ümumi funksiyalardan biri olan planlaşdırmanın 

mahiyyəti açıqlanmışdır. Planlaşdırma zamanı həyata keçirilən əməliyyatlar: məqsədin əldə 

edilməsi üçün gələcək fəaliyyəti modelləşdirilmə, idarəetmə fəaliyyətinin əsas 

istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi, qarşıya qoyulmuş məqsədə nail olmağın mərhələlərinin 

müəyyən edilməsi,  hər mərhələdə icra müddətinin və konkret məsul şəxslərin 

müəyyənləşdirilməsi, hazırlanmış planın razılaşdırılması və təsdiqi və s. ortaya çıxarılmışdır. 

Məktəb işinin planlaşdırılması zamanı nəzərdə tutulması zəruri olan prinsiplər və onun təlim-

tərbiyə işinin müvəffəqiyyətinə təsiri açıqlanmışdır. Planların əhatə etdikləri sahəyə görə, 

əhatə etdikləri müddətə görə, istifadə sıxlıqlarına görə, xüsusiyyətlərinə görə  növləri 

müəyyən olunmuşdur. Bütün sahələrdə olduğu kimi pedaqoji idarəetmədə planlaşdırmanın üç 

istiqaməti, onların həyata keçirilməsi istiqamətləri müxtəlif aspektlərdən yanaşılaraq 

öyrənilmişdir. Strateji planlaşdırma, cari və illik planlaşdırmada ali məqsədlər, başlıca 

hədəflər və istiqamətlər müəyyənləşdirilmişdir. Strategiyanın həyata keçirilməsi üçün vacib 

olan addımlar:taktika, siyasətin formalaşdırılması, əməliyyat prosesinin normativ-hüquqi 

qaydalara fəaliyyətinin təmin edilməsi, strategiyanın icrasının mərhələlərlə, texnologiyaya və 

vaxta görə ardıcıllıqla yerinə yetirilməsi üzə çıxarılmışdır. Ümumtəhsil məktəblərinin illik 

Fəaliyyət planı və onun bölmələri: pedaqoji kadrlarla iş, şagird kollektivi ilə iş, valideynlərlə 

və ictimaiyyətlə iş, məktəb rəhbərləri ilə iş öyrənilmişdir.  

Açar sözlər: idarəetmə, planlaşdırma, strateji, cari, illik, fəaliyyət 

ABSTRACT 

In order to explain the functions of education quality management in the scientific article, first 

of all, the meaning of the expression "management function" has been clarified. The general 

and specific functions of management were studied, the essence of planning, which is one of 

the general functions, was explained. Operations carried out during planning: modeling future 

activities to achieve the goal, determining the main directions of management activities, 

determining the stages of achieving the set goal, determining the implementation period and 
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specific responsible persons at each stage, agreeing and approving the prepared plan, etc. 

revealed. The principles that must be considered during the planning of school work and its 

impact on the success of training work are explained. Types of plans are defined according to 

the area they cover, the period they cover, according to the density of use, and according to 

their characteristics. As in all fields, the three directions of planning in pedagogical 

management and their implementation directions have been studied from different aspects. In 

strategic planning, current and annual planning, higher goals, main goals and directions are 

defined. Important steps for the implementation of the strategy: tactics, policy formulation, 

ensuring the operation of the operational process in accordance with the normative and legal 

rules, implementation of the strategy in stages, in sequence according to technology and time 

have been revealed. The annual action plan of secondary schools and its sections: work with 

teaching staff, work with the student body, work with parents and the public, work with 

school leaders were studied. 

Keywords: management, planning, strategic, current, annual, activity 

 

Təhsilin keyfiyyətinin idarə edilməsi funksiyalarını açıqlamaq üçün, hər şeydən əvvəl, 

“idarəetmə funksiyası” ifadəsinin mənasını açıqlamaq lazımdır. “Funksiya” sözü latın sözü 

olub, həyata keçmə, həll olunma deməkdir. M.İsmixanov və R. Bəxtiyarovun dediklərinə görə 

“İdarəetmə funksiyaları (latınca funetio - icra, fəaliyyət mənasını verir) müəyyən 

əməliyyaların vasitəsilə həyata keçirilən idarəçilik fəaliyyəti növüdür.”(2,s.15) İdarəçilik 

əməliyyatları (işləri) dedikdə, idarəetmə funksiyalarının reallaşması üçün zəruri olan sabit, 

təkrarlanan hərəkətlərin məcmusu başa düşülür. İdarəetmə funksiyalarını lazımi səviyyədə 

reallaşdırmaq üçün müvafiq əməliyyatlar sistemini düzgün müəyyənləşdirmək və həyata 

keçirmək vacibdir. Təhsil sistemində idarəetmə funksiyaları çox müxtəlifdir: idarəetmənin hər 

bir pilləsinin (səviyyəsinin) özünəməxsus funksiyaları vardır. Mövcud ədəbiyyatda idarəetmə 

funksiyaları iki qrupa bölünür: idarəetmənin ümumi funksiyaları, idarəetmənin spesifik 

funksiyaları.(2, s.16) 

İdarəetmənin ümumi funksiyaları idarəetmə prosesini bütövlükdə əks etdirir: təhlil və 

proqnozlaşdırma, məqsəd qoyuluşu və planlaşdırma, təşkiletmə, nəzarət, tənzimləmə və uçot 

funksiyaları.  

Məqsədin düzgün qoyuluşu planlaşdırma işini asanlaşdırır. S. Rəsulov, R. Əzizov yazır: “ 

Məqsəd, əslində, pedaqoji kollektivin fəaliyyətini yüksəltməklə təlim-tərbiyə sahəsində 

qarşıya qoyulmuş əsas tələblərin həyata keçirilməsi ilə uğurlar qazanılmasından ibarətdir.” [5, 

s.17]   

Planlaşdırma gələcək fəaliyyət obrazının yaradılmasına, onun icra mərhələlərinin müəyyən 

edilməsinə yönələn zehni fəaliyyət növüdür. Yaxşı düşünülmüş plan idarəetmə məqsədinin 

həyata keçirilməsi işində mühüm əhəmiyyət kəsb edir: qarşıya qoyulmuş məqsəd üçün 

qüvvələri səfərbərliyə almağa, görüləcək işləri dəqiqləşdirməyə, məsul şəxsləri 
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müəyyənləşdirməyə, onları istiqamətləndirməyə və işə səmərəli rəhbərliyi təmin etməyə 

imkan verir. Planda habelə məqsədə nail olmaq üçün görüləcək işlər, onların icra vaxtı və 

icraçılar dəqiq müəyyən edilməlidir. Planlaşdırma bir sıra əməliyyatlarla həyata keçirilir:  

a) məqsədin əldə edilməsi üçün gələcək fəaliyyəti modelləşdirilmə,  

b) idarəetmə fəaliyyətinin əsas istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi;  

c) qarşıya qoyulmuş məqsədə nail olmağın mərhələlərinin müəyyən edilməsi;  

d) hər mərhələdə icra müddətinin və konkret məsul şəxslərin müəyyənləşdirilməsi; 

 e) hazırlanmış planın razılaşdırılması və təsdiqi.  

Planlaşdırma təhsili idarəetmənin bütün səviyyələrində - həm strateji (Təhsil Nazirliyi), həm 

də taktiki (təhsil idarələri, şöbələri və məktəblər) səviyyələrdə həyata keçirilir. Hazırlanmış 

plan hələ özlüyündə onun icrasını təmin etmir; bunun üçün müvafiq şərait (şərtlər) lazımdır. 

Bu isə idarəetmənin digər funksiyası ilə - təşkiletmə funksiyası ilə təmin olunur. 

Təsərrüfatın bütün sahələrində olduğu kimi, məktəbdə də planlaşdırma çox vacib və əsas 

şərtlərdən biridir. Məktəbin bütün  təlim-tərbiyə işinin müvəffəqiyyəti planlaşdırmanın 

keyfiyyətindən asılıdır. Məktəb işinin planlaşdırılması zamanı aşağıdakı prinsiplər əsas 

götürülməlidir: 

1.Pedaqoji kollektivin təcrübə və yaradıcılıq meylləri, şagirdlərin fərdi imkanları və  hami 

təşkilat, valideyn və ictimaiyyətin rəy və təkliflərini nəzərə almaq. 

2.Məktəb haqqındakı son qərar, direktiv göstərişlər, təlimatlar və habelə yeni tədris planları  

və proqramlarının ideya istiqamətini rəhbər tutmaq. 

3.Gələcəkdə aktuallıq kəsb edəcək bütün məsələləri əvvəlcədən görüb nəzərə almaq mümkün 

olmadığı üçün lazım gələndə planlaşdırmada müvafiq düzəliş və əlavələr etməyi nəzərdə 

saxlamaq. 

4.Məktəb işinin planını pedaqoji şuranın müzakirəsindən keçirib təsdiq etmək və s.  

P. Əliyev belə hesab edir ki, “ planlaşdırma-hər hansı təhsil müəssisəsinin uğurunun zəruri 

şərtidir və təhlil, proqnozlaşdırma, məqsədəuyğunluq, planların hazırlanması sistemlərini 

əhatə edir” [1,s.6].   

Təcrübə göstərir ki, məktəb işinin illik planı ən məqbuludur.S. Rəsulov və R. Əzizov belə 

hesab edirlər ki,  “ Planlar əhatə etdikləri sahəyə görə strateji, təşkilati və əməliyyat; əhatə 

etdikləri müddətə görə qısa, orta və uzun müddətli; istifadə sıxlıqlarına görə tək istifadəli və 

davamlı; xüsusiyyətlərinə görə ümumi və xüsusi planlar kimi növlərə bölünür. “ ( 5, s. 37) 

Strateji planlar bütün təşkilatı əhatə edən, təşkilatın əsas hədəflərini ortaya qoyan, təşkilatın 

sektordakı yerini müəyyən edən uzun müddətli plandır. Bu plan müəssisə rəhbərliyi( üst 

rəhbərlik) tərəfindən hazırlanır. Məktəbin fəaliyyət planı, o cümlədən illik iş planı pedaqoji 

kollektivin fəaliyyətini göstərən plandır.  
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Təşkilati planlara müəssisə bölmələrinin ( ümumtəhsil məktəblərində məktəb şurası, pedaqoji 

şura, fənn metodbirləşmələri, sinif rəhbərləri, məktəb psixoloqu, kitabxanaçı və digər 

qrumlar) iş planları daxildir.  

Əməliyyat planları təşkilatın strateji planlarda müəyyən edilmiş məqsədə necə çata biləcəyini 

göstərən planlardır. Bu planlar ali rəhbərlik tərəfindən hazırlanır və istifadə edilir. Strateji 

planlar uzunmüddətli ( 5 ildən çox), taktiki ( təşkilati) planlar 1-5 illik, əməliyyat planları isə 

aylıq, həftəlik və gündəlik olur.  

Hər üç plan ( strateji, taktiki və əməliyyat) bir-biri ilə əlaqəli şəkildə tərtib olunur.  

Planın növləri: Əhatəsinə görə-strateji, taktiki, əməliyyat planları; Müddətinə görə-uzun, orta, 

qısa dövrlü planlar; İstifadəsinə görə tək istifadəlik və davamlı planlar; Mövzularına görə 

ümumi və xüsusi planlar.  

Planlaşdırma müəssisənin bütün fəaliyyətini istiqamətləndirir, yarana biləcək qeyri dəqiqliyi 

aradan qaldırır, işin təkrar icra edilməsinin qarşısını almaqla vaxt itkisinin qarşısını alır, ayrı-

ayrı sahələrə nəzarət etmək üçün zəruri standartları müəyyən edir, qeyri-müəyyənlikləri 

azaldır.  

Bütün sahələrdə olduğu kimi pedaqoji idarəetmədə planlaşdırma üç istiqamətdə formalaşır. 

Strateji planlaşdırma-görüləcək işin əvvəlcədən  uzun müddətli planlaşdırılmasıdır. Strateji 

planlaşdırma olmadan orta və cari planların hazırlanması və həyata keçirilməsi mümkün 

olmaz. Strategiya idarəetmənin təşkili və planlaşdırılmasının əsasıdır. İdarəetmədə strateji 

planlaşdırma ali məqsədləri, başlıca hədəfləri və istiqamətləri müəyyənləşdirir. 

Planlaşdırmada missiya strategiyanın ali məqsədini müəyyənləşdirir. Bununla bağlı olaraq, Ş. 

H. Qəribov, İ. M. Əsədova yazır:” Məqsədlər missiyadan yaranır və bu missiyaların həyata 

keçirilməsi qarşıya qoyulur.Bu zaman yaranan mühitdə xarici və daxili təsir amilləri 

mövcuddur” [4,s.102].   

Məqsədə çatmaq üçün mühiti öyrənmək lazımdır, çünki o, məqsədə nail olmağa kömək edir. 

Strategiyanın həyata keçirilməsi üçün vacib addımlar bunlardır: 

-taktika seçilməli-burada taktika qısa müddətli və strategiyaya uyğun olaraq tətbiq edilmiş 

tədbir nəzərdə tutulur. 

-siyasət formalaşdırılmalı-siyasət isə taktikanın necə icrası üçün seçilən yoldur.  

-əməliyyat prosesinin normativ-hüquqi qaydalara uyğun fəaliyyət göstərməsi təmin 

edilməlidir.  

-strategiyanın icrasının mərhələlərlə, texnologiyaya və vaxta görə ardıcıllıqla yerinə 

yetirilməsidir. 

Strateji planlaşdırmada görüləcək işin uzunmüddətli həlli nəzərdə tutulur. Burada: 

-maddi-texniki baza; 

-kadrların seçilməsi; 
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-yeni texnologiyanın son məqsədə çatmaq üçün birgə istifadəsinin alqoritmi başa düşülür.  

Cari planlaşdırma-gündəlik işlərin icrası nəzərdə tutulur və gündəlik işlərin gedişi mütənasib 

olaraq həyata keçirilir. Ə.Kəlbəliyevin qənaətinə görə “ cari planlar adı altında illik iş planı 

əsasında tədris ilinin ayrı-ayrı dövlətləri üçün tərtib olunan planlar nəzərdə tutulur. Yəni cari 

planlar yarımillik, aylıq, hədtəlik və gündəlik iş planları deməkdir. Məktəb direktoru və onun 

müavinlərinin hər birinin öz funksiyası ilə bağlı tənzimləyici iş planları olur” [3,s.27].   

İllik planlaşdırmada-  il ərzində strateji plana uyğun görüləcək işlərin məqsədləri, hədəfləri və 

istiqamətləri müəyyənləşdirilir və il ərzində həyata keçirilir.  

Ümumtəhsil məktəblərinin illik Fəaliyyət planı kollektivi əhatə edirsə, o zaman onun 

bölmələri aşağıdakı şəkildə ola bilər: 

1. Pedaqoji kadrlarla iş 

2. Şagird kollektivi ilə iş 

3. Valideynlərlə və ictimaiyyətlə iş 

4. Məktəb rəhbərləri ilə iş 

Proses üzrə planın quruluşu 

Ümumtəhsil müəssisələrinin illik Fəaliyyət planının struktur komponentlərinin seçimi əsasına 

proseslər daxil edilsə, o zaman planlaşdırmanı aşağıdakı bölmələrə ayırmaq lazımdır: 

1. Təlim-tərbiyə prosesinin təşkili 

2. Dərsdənkənar təlim-tərbiyə prosesinin təşkili 

3. Şagirdlərlə məktəbdənkənar təhsil prosesinin təşkili 

4. Məktəbin innovativ proseslərinin idarə edilməsi 

5. Təlim-tərbiyə prosesinin idarəedilməsi və pedaqoji nəzarət 

Fəaliyyət növü üzrə planın quruluşu 

Ümumtəhsil müəssisələrinin fəaliyyət növü üzrə illik Fəaliyyət planı aşağıdakı zəruri 

bölmələrə ayrıla bilər: 

1.Pedaqoji fəaliyyət 

2. Diaqnostik-korreksiya fəaliyyəti 

3. İdraki fəaliyyət 

4. İnkişafetdirici fəaliyyət 

5. Oyun fəaliyyəti 

6. Elmi-tədqiqat fəaliyyəti 

7. Əmək fəaliyyəti 
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8. İdman-sağlamlıq fəaliyyəti 

9. İdarəetmə fəaliyyəti 

Fəaliyyət sahələri üzrə planın quruluşu 

Ümumtəhsil müəssisələrinin illik Fəaliyyət planının komponentlərini başqa əsaslarda da 

seçimi mümkündür. Burada onların bir-birilə sıx əlaqəli olması, bir-birini tamamlaması, 

amma əvəz etməməsi, bütöv vahidlik təşkil etməsi vacibdir.  

Məktəbin tərtib etdiyi Fəaliyyət planları (illik, aylıq və s. ) varislik əsasında qarşılıqlı vəhdət 

təşkil etməklə  bir-birini tamamlayır. Fəaliyyət planlarının həmin tələblər üzrə tərtibi, heç 

şübhəsiz, məktəbdə keyfiyyətli və yaradıcı iş mühitinin yaradılması, müsbət nəticələrin 

qazanılması ilə nəticələnə bilər. Bütün bunların isə həyata keçirilməsini təmin edən tədbirlər 

məktəbin fəaliyyət planlarında öz əksini tapmalıdır. Ş.H. Qəribov və İ. M. Əsədova yazır:” 

Məktəbin fəaliyyət planının əsasını təşkil edən məsələlərə reallıq baxımından yanaşılmalı, 

mövcud vəziyyətin yaxşılaşdırılmasına, təhsil innovasiyalarının tətbiqinə 

istiqamətləndirilməlidir” [4,s.105].   

P.Əliyev yazır: “ Təcrübə göstərir ki, məktəb işinin illik planı ən məqbuludur. Belə plan 

göstərilən amillərin qoyulmuş məqsədlərin operativ nailiyyəti, yaxın və daha uzaq  fəaliyyət 

perspektivlərini əlaqələndirmək, perspektiv və təqvim planlaşdırmanı uyğunlaşdırmaq, ay 

ərzində icra olunan iş həcmini paylaşdırmaq, müxtəlif ehtiyat növlərinin tətbiqini 

tənzimləmək, nəzərdə tutulan işlərin reallaşması üçün qabaqlayıcı şərtlər yaratmaq, bütün 

məktəb birliyi iştirakçılarının səylərini əlaqələndirməyə həllinə imkan verir.” [1,s.117]. 

Bundan başqa, məktəb həyatında tədris ili ənənəvi dövrü vaxt müddətidir.  

Yaxşı düşünülmüş planlaşdırma məktəbin pedaqoji kollektivi və xüsusilə, müdriyyətin 

məqsədyönlü fəaliyyəti və səmərəlinəticələrinin  işinin təşkilinin vacib şərtlərindəndir. 

Nəticəyönümlü prosesdə real dönüş planlaşdırmadan başlayır. Əgər gözlənilən işin 

nəticələrinin proqnozlaşdırılması zamanı icraçıların real imkanları, maddi ehtiyatları nəzərə 

alınarsa, kifayət qədər gərgin, yəni burada bütün gərəkli imkan və ehtiyatlar fəaliyyətə 

başlarsa, o zaman plan əsas məqsədə xidmət edəcəkdir.  
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