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Zoom Meeting ID: 891 0588 9257 

Zoom Passcode: 000555 

Participant Countries: 



Ön mli, Xahi  edirik diqq tl  oxuyas n z 
 Konfrans m zda Yaz  Qaydalar na uy un gönd rilmi  v  elmi komissiyadan keç n m ruz l r üçün  online 

(video konfran klind ) ç x  imkan  veril c kdir. 
 Online m ruz  üçün https://zoom.us/join  linki üz rind n daxil olaraq “Meeting ID or Personal Link 

Name” yerin  ID nömr sin  daxil olaraq konfransa qo ula bil rsiniz. 
 ZOOM t dbiqi pulsuzdur v  yeni hesab açma a ehtiyac yoxdur 
 ZOOM t dbiqi qeydiyyatdan keçm d n istifad  edil  bilir 
 T dbiq plan et, telefon v  komputerl rd  mümkündür 
 H r iclasda m ruz çil r m ruz  saat ndan 5 d qiq  vv l konfransa ba lanm  olmalar  laz md r 
 Bütün konfrans i tirakç lar  canl  qo ularaq bütün m ruz l ri izl y  bil rl r.  
 Moderator – iclasdak  ç x  v  elmi diskussiyalar (sual-cavab) hiss sind n m suldurlar 

 
N z r Yetirilmasi Vaxib Olanlar – TEXN K  B LG L R 

 Komputerl rinizd  mikrafon oldu un  v  saz v ziyy td  olmas na min olmal s n z. 
 ZOOM-da ekran payla ma xüsusiyy tini bacarmal s n z 
 Q bul edil n m qal  sahibl rinin mail adresin  ZOOM t dbiqind ki link  aid D nömr si gönd ril c kdir. 
 Sertifikatlar konfransdan sonra sizl r  PDF olaraq gönd ril c kdir. 
 Konfrans proqram nda  yer v  saat d yi ikliyi kimi t l bl r n z r  al nmayacaqd r. 

Önemli, Dikkatle Okuyunuz Lütfen 
 Kongremizde Yaz m Kurallar na uygun gönderilmi  ve bilim kurulundan geçen bildiriler için online (video 

konferans sistemi üzerinden) sunum imkan  sa lanm t r. 
 Online sunum yapabilmek için https://zoom.us/join sitesi üzerinden giri  yaparak “Meeting ID or 

Personal Link Name” yerine ID numaras n  girerek oturuma kat labilirsiniz. 
 Zoom uygulamas  ücretsizdir ve hesap olu turmaya gerek yoktur. 
 Zoom uygulamas  kaydolmadan kullan labilir. 
 Uygulama tablet, telefon ve PC’lerde çal yor. 
 Her oturumdaki sunucular, sunum saatinden 5 dk öncesinde oturuma ba lanm  olmalar  gerekmektedir. 
 Tüm kongre kat l mc lar  canl  ba lanarak tüm oturumlar  dinleyebilir. 
 Moderatör – oturumdaki sunum ve bilimsel tart ma (soru-cevap) k sm ndan sorumludur. 

 
Dikkat Edilmesi Gerekenler- TEKN K B LG LER 

 Bilgisayar n zda mikrofon oldu una ve çal t na emin olun. 
 Zoom'da ekran payla ma özelli ine kullanabilmelisiniz. 
 Kabul edilen bildiri sahiplerinin mail adreslerine Zoom uygulamas nda olu turdu umuz oturuma ait ID 

numaras  gönderilecektir. 
 Kat l m belgeleri kongre sonunda taraf n za pdf olarak gönderilecektir 
 Kongre program nda yer ve saat de i ikli i gibi talepler dikkate al nmayacakt r 

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

Personal Link Name” and solidify the session. 
 The Zoom application is free and no need to create an account. 
 The Zoom application can be used without registration. 
 The application works on tablets, phones and PCs. 
 The participant must be connected to the session 5 minutes before the presentation time. 
 All congress participants can connect live and listen to all sessions. 
 Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer) section of the 

session. 
 

Points to Take into Consideration - TECHNICAL INFORMATION 
 Make sure your computer has a microphone and is working. 
 You should be able to use screen sharing feature in Zoom. 
 Attendance certificates will be sent to you as pdf at the end of the congress. 
 Requests such as change of place and time will not be taken into consideration in the congress program. 

 
Before you login to Zoom please indicate your name surname and hall number, 

exp. H-1, Ay e CAN  

  



 
FACE-TO-FACE PRESENTATIONS 

03.12.2021 

 
HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Nihat M EK 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 
Assist. Prof. Dr. Nesrullah 

OKAN 
Merve DO AN 

F rat University 
(Turkey) 

A GENERATION BETWEEN PLAY AND 
MARRIAGE: A QUALITATIVE ANALYSIS 

OF THE LOST ADOLESCENCE 
Prof. Dr. Bülent Cercis 

TANRITANIR 
Van Yüzüncü Y l 

University (Turkey) 
MIGRANT EXPERIENCE AND 

MULTICULTURALISM IN THE JUNGLE 

Prof. Dr. Bülent Cercis 
TANRITANIR 

Van Yüzüncü Y l 
University (Turkey) 

MULTICULTURALISM IN CHIMAMANDA 
NGOZI ADICHIE’S AMERICANAH (2013) AND 

JUNOT DIAZ’ THE BRIEF WONDROUS LIFE OF 
OSCAR WAO (2008) 

Onur GÖKÇE 
Prof. Dr. Türker ERO LU 

Gazi University 
(Turkey) 

TECHNOLOGICAL MATERIALS USED IN 
DISTANCE MUSIC EDUCATION 
PRACTICE/IMPLEMENTATION 

Seda YALMAN 
Prof. Dr. Ünal M K 

nönü University 
(Turkey) 

THE USE OF AUDIO AND VISUAL MEDIA 
TOOLS IN THE PROCESS OF 

TEACHING/LEARNING THE ”UD 
INSTRUMENT’’ 

Lect. Bayram KURT 
Prof. Dr. Ünal M K 

nönü University 
(Turkey) 

THE USE OF AUDIO AND VISUAL MEDIA 
TOOLS IN THE PROCESS OF 

TEACHING/LEARNING “D LS Z KAVAL” 

Assoc. Prof. Dr. Derya AH N 
Canan ALTINI IK ERCAN 

nönü University 
(Turkey) 

THE CASE STUDY ON IMPLEMENTATION 
DISCIPLINE BASED ART EDUCATION IN 

PRIMARY SCHOOL 2nd GRADE VISUAL ARTS 
COURSE 

Prof. Dr. Nihat M EK Gaziantep University 
(Turkey) 

EXAMINING CANDIDATES TEACHERS’  
PERSPECTIVES ON DIFFERENCES IN THE 

CONTEXT OF SOCIAL DISTANCE 

Assoc. Prof. Dr. Mehmet 
YILMAZ 

Gaziantep University 
(Turkey) 

POSTMODERN ÇA DA MADDES Z SERMAYE - 
EMEK L K S  VE SOSYAL B L MLER  

YÜCELTMEK 

 
  

Ankara Time

0900 : 1100
Ye ilyurt Belediyesi

Gedik Sosyal Tesisleri



FACE-TO-FACE PRESENTATIONS 
03.12.2021 

 
HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Sevi ÖZ 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Dr. Serdar TÜRKER 
Prof. Dr. A. Aytekin POLAT 

Assoc. Prof. Dr. Recep B NDAK 

Gaziantep University 
(Turkey) 

Hatay Mustafa Kemal 
University (Turkey) 

Gaziantep University 
(Turkey) 

SEASONAL CHANGES OF CARBOHYDRATES IN 
DIFFERENT ORGANS OF POMEGRANATE 

Assoc. Prof. Dr. Recep B NDAK Gaziantep University 
(Turkey) 

HIGH SCHOOL TEACHERS’ PERCEPTIONS OF 
JOB SATISFACTIONS, SCHOOL 

CLIMATE AND CLASSROOM ATMOSPHERE: 
REFLECTIONS FROM TALIS-2018 

Sertaç TEKDAL 
Mehmet KARAMAN 

Mahir BA ARAN 
Mehmet DÜZGÜN 

GAP International 
Agricultural Research 
and Training Center 

(Turkey) 

SEARCHING OF ADAPTATION ABILITY OF 
SOME DURUM WHEAT GENOTYPES 

ORIGINATED FROM MEXICO 

Sertaç TEKDAL 

GAP International 
Agricultural Research 
and Training Center 

(Turkey) 

INVESTIGATION ON YIELD AND QUALITY 
CHARACTERISTICS OF SOME DURUM WHEAT 

CIMMYT WELDED 

 
  

Ankara Time

1100 : 1200
Ye ilyurt Belediyesi

Gedik Sosyal Tesisleri



FACE-TO-FACE PRESENTATIONS 
03.12.2021 

 
HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Abdulhamit SINANO LU 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Rabia Bü ra YAMAÇ 
Derya SA IR 

Sivas Cumhuriyet 
University (Turkey) 

SOCIAL RESPONSIBILITY CAMPAIGNS IN THE 
CONTEXT OF VIOLENCE 

AGAINST WOMEN: EXAMPLE OF VODAFONE 
“RED LIGHT” CAMPAIGN 

Mert SUSUR 
Assist. Prof. Dr. Ömer 

AYDINLIO LU 

Sivas Cumhuriyet 
University (Turkey) 

A SEMIOTIC ANALYSIS IN THE CONTEXT OF 
SOCIAL PROBLEMS AND 

CORPORATE ADVERTISING RELATIONSHIP 

Assoc. Prof. Dr. Tuncay 
YE LKAYNAK 

Assist. Prof. Dr. Ruken Esra 
DEM RDÖ EN 

Assist. Prof. Dr. Mustafa 
ÇE ME 

Prof. Dr. Hatice Mehtap 
KUTLU 

Prof. Dr. Fatih Mehmet EMEN 

Kahramanmaras 
Sutcu Imam 

University (Turkey) 
Cankiri Karatekin 

University (Turkey) 
Kahramanmaras 

Sutcu Imam 
University (Turkey) 
Eskisehir Technical 
University (Turkey) 
Burdur Mehmet Akif 

Ersoy University 
(Turkey) 

SYNTHESIS, CHARACTERIZATION AND 
INVESTIGATION OF THE PROPERTIES OF N-

((5-BROMOPYRIDIN-2- 
YL)CARBAMOTHIOYL)-2-

CHLOROBENZAMIDE AND ITS TRANSITION 
METAL 

COMPOUNDS 

Assoc. Prof. Dr. Tuncay 
YE LKAYNAK 

Assist. Prof. Dr. Ruken Esra 
DEM RDÖ EN 

Assist. Prof. Dr. Mustafa 
ÇE ME 

Prof. Dr. Hatice Mehtap 
KUTLU 

Prof. Dr. Fatih Mehmet EMEN 

Kahramanmaras 
Sutcu Imam 

University (Turkey) 
Cankiri Karatekin 

University (Turkey) 
Kahramanmaras 

Sutcu Imam 
University (Turkey) 
Eskisehir Technical 
University (Turkey) 
Burdur Mehmet Akif 

Ersoy University 
(Turkey) 

SYNTHESIS, CHARACTERIZATION AND 
INVESTIGATION OF THE PROPERTIES OF N-

((5-BROMOPYRIDIN-2- 
YL)CARBAMOTHIOYL)FURAN-2-

CARBOXAMIDE AND ITS TRANSITION METAL 
COMPOUNDS 

Mehmet Sinan ÇET N nönü University 
(Turkey) 

NEW DESIGN AND MANUFACTURING 
ENGINEERING VISION IN NEW NORMAL 

CREATED BY DIGITAL TRANSFORMATION 

Prof. Dr. Abdulhamit 
S NANO LU 

Kahramanmaras 
Sutcu Imam 
University 

SLAM DÜ ÜNCES NDE MEZHEPLER N 
KEND  AK DELER N  

MANÎLE T RMELER  LE ORTAYA ÇIKAN 
ÖTEK LE T RME VE 

TEKF R/C L K SORUNLARI 

 
 

Ankara Time

1600 : 1700
Ye ilyurt Belediyesi

Gedik Sosyal Tesisleri



Hall-1, Session-1 
04.12.2021, Saturday 

 
HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Osman Tayyar ÇEL K 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Teacher Mehmet DEM RHAN 
Assoc. Prof. Dr. Özlem KAF 

Ministry of Education 
(Turkey) 

Cukurova University 
(Turkey) 

AN INVESTIGATION OF THE STUDIES ON THE 
PRIMARY SCHOOL (1-4TH) CLASS PHYSICAL 

EDUCATION LESSON CURRICULUM IN 
TERMS OF VARIOUS VARIABLES 

            Hamide YENER 
Gülay BED R  

Kahramanmaras 
Sutcu Imam 

University (Turkey) 

EXAMINATION OF THE LEARNING STYLES OF 
PRESCHOOL STUDENTS LIVING IN THE 

VILLAGE AND THE CITY 

Burcu BOZ BA PINAR 
Gülay BED R 

Kahramanmaras 
Sutcu Imam 

University (Turkey) 

VIEWS OF SPECIALEDUCATION TEACHERS 
FOR UNIVERSAL DESIGN 

APPLICATION IN LEARNING 

Assoc. Prof. Dr. Osman Tayyar 
ÇEL K 

Ramazan NC  
Mehmet Akif KAY 

nönü University 
(Turkey) 

Batman University 
(Turkey) 

nönü University 
(Turkey) 

CREATIVITY AND DEVELOPMENT OF 
CREATIVITY WITH ART IN CHILDREN 

Assoc. Prof. Dr. Osman Tayyar 
ÇEL K 

Ramazan NC  
Mehmet Akif KAY 

nönü University 
(Turkey) 

Batman University 
(Turkey) 

nönü University 
(Turkey) 

EXAMINATION OF GRADUATE THESIS 
RELATED TO PARENTS WITH AUTISM 

Assoc. Prof. Dr. Osman Tayyar 
ÇEL K 

Assoc. Prof. Dr. Mehmet 
SA LAM 

Lect. Yasin TOK 

nönü University 
(Turkey) 

EXAMINATION OF APPLICATIONS 
SUPPORTING THE DEVELOPMENT OF 

CHILDREN IN PRE-SCHOOL EDUCATION IN 
CONTEXT OF TURKEY AND OTHER 

COUNTRIES (TALIS STARTING STRONG 2018 
RESULTS) 

Assoc. Prof. Dr. Osman Tayyar 
ÇEL K 

Assoc. Prof. Dr. Mehmet 
SA LAM 

Lect. Yasin TOK 

nönü University 
(Turkey) 

INVESTIGATION OF SCHOOL PRINCIPALS’ 
INFLUENCE ON TEACHERS IN PRE-SCHOOL 

EDUCATION INSTITUTIONS 

Assoc. Prof. Dr. Osman Tayyar 
ÇEL K 

Rabia ÇYER 

nönü University 
(Turkey) 

THEMATIC ANALYSIS OF THE STUDIES ON 
PEER BULLYING IN THE PRE- SCHOOL 

PERIOD 

 
  

Ankara Time

1000 : 1230
ID: 891 0588 9257
Password: 000555



Hall-2, Session-1 
04.12.2021, Saturday 

 
HEAD OF SESSION: Dr. Sinem KOÇAK 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Lect. Ayça Pekmez BAHÇEC  
Prof. Dr. Hanifi Murat MUTLU 

Gaziantep University 
(Turkey) 

A LITERATURE REVIEW ON DEGREE OF 
INTERNATIONALIZATION AND EXPORT 

PERFORMANCE 

Lect. Ayça Pekmez BAHÇEC  
Prof. Dr. Hanifi Murat MUTLU 

Gaziantep University 
(Turkey) 

A CROSS-COUNTRY COMPARATIVE 
EVALUATION ON PERCEPTIONS OF EXPORT 

SUPPORT AND BARRIERS OF FIRMS 

Lect. Mesut SELAMO LU 
Prof. Dr. Cuma BOZKURT 

Osmaniye Korkut Ata 
University (Turkey) 

Gaziantep University 
(Turkey) 

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE SHARING 
ECONOMY AND THE LOGISTICS SECTOR 

Dr. Sinem KOÇAK Independent 
Researcher (Turkey) 

PASS-THROUGH EFFECT OF EXCHANGE 
RATES TO HOUSING PRICE IN TURKEY: 

ALMON APPROACH 

Dr. Sinem KOÇAK 
Assist. Prof. Dr. Çi dem KARI  

Assoc. Prof. Dr. Dilek Ç L 

Independent 
Researcher (Turkey) 
Trabzon University 

(Turkey) 
Trabzon University 

(Turkey) 

DYNAMIC RELATIONS AMONG INFLATION, 
INFLATION VOLATILITY AND TAX 
REVENUES: THE CASE OF TURKEY 

Ali mran TATLIBADEM 
Prof. Dr. Cuma BOZKURT 

Gaziantep University 
(Turkey) 

RELATIONSHIP BETWEEN SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT AND CARBON FOOTPRINT: 
AN ANALYSIS ON DEVELOPED COUNTRIES 

Lect. Mehmet Ali ORHAN 
Prof. Dr. Cuma BOZKURT 

Kahramanmaras 
Sutcu Imam 

University (Turkey) 
Gaziantep University 

(Turkey) 

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE SHARING 
ECONOMY AND COVID-19: AN APPLIED 

ANALYSIS 

Dr. brahim DA LI 
 

Independent 
Researcher (Turkey) 

A REVIEW OF THE LAST DECADE OF 
TECHNOLOGY-BASED CHANGE IN 

EMPLOYMENT STRUCTURE IN BRICS 
COUNTRIES 

brahim TEK N 
Prof. Dr. Cuma BOZKURT 

Gaziantep University 
(Turkey) 

EFFECTS OF THE COVID-19 PANDEMIC ON 
DIGITALIZATION - A STUDY ON THE TURKISH 

BANKING SECTOR 

  

Ankara Time

1000 : 1230
ID: 891 0588 9257
Password: 000555



Hall-3, Session-1 
04.12.2021, Saturday 

 
HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Berrabah Hamza Madjid 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 
Prof. Dr. Berrabah Hamza 

Madjid 
Relizane University 

(Algeria) 
BEHAVIOR OF COMPOSITE BEAMS UNDER 

THE INFLUENCE OF NATURALFREQUENCIES 
Prof. Dr. Berrabah Hamza 

Madjid 
Relizane University 

(Algeria) 
THE EFFECT OF ELECTRO-ELASTIC STRESSES 

IN GRADUALLY FUNCTIONAL BEAMS 

Assist. Prof. Subhan Ahmad Aligarh Muslim 
University (India) 

STABILIZATION OF PROBLEMATIC 
GEOMATERIALS USING LIME 

Youcef Becheffar 
Khaled Chaib  

Nordeddine Sad Chemloul 

Ibn Khaldoun, 
University of 

Tiaret (Algeria) 

NUMERICAL INVESTIGATION OF AN 
UNSTEADY FLOW AROUND A CONVEX- 

SHAPE GROOVED CYLINDER 
Samir Zahaf 

Mustapha KAID 
Mouloud Dahmane 
Azzeddine Belaziz 

Djilali Bounaama 
University (Algeria) 

NUMERICAL SIMULATION OF THE 
THERMOMECHANICAL BEHAVIOR OF THE 
FSW PROCESS OF THE 6061-T3 ALLOY: BY 

THE ANSYS APDL 16.2 CODE 
Dr. Kellouche Yasmina 
NOUR SOULEYMANE 

Mahamat  
DE CARVALHO Marcelo 

Dr. Sari Ahmed Bilal 

University Djilali 
Bounaama (Algeria) 
University Hassiba 
Benbouali (Algeria) 

PLASTICITY INDEX PREDICTION MODEL OF 
FLY ASH STABILIZED CLAYEY SOILS USING 

ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS 

Yamina. Ammi  
Cherif. Si-Moussa 

Hanini Salah 

University of Médéa 
(Algeria) 

SUPPORT VECTOR MACHINES MODEL FOR 
THE PREDICTION OF THE REJECTION OF 

ANTI- 
INFLAMMATORY DRUGS BY MEMBRANES 

Yamina. Ammi  
Cherif. Si-Moussa 

Hanini Salah 

University of Médéa 
(Algeria) 

MODELING THE REJECTION OF ANTI-
INFLAMMATORY DRUGS BY 

NANOFILTRATION AND REVERSE OSMOSIS 
USING QSPR-NEURAL NETWORKS MODEL 

Ajjaz Maqbool  
Assist. Prof. Dr. Chitranjan 

Sharma 

Devi Ahilya 
Vishwavidyalaya 

(India) 

INTUITIONISTIC FUZZY PROGRAMMING 
TECHNIQUE TO SOLVE DOUBLE STAGE 
MULTI-OBJECTIVE TRANSPORTATION 

PROBLEM 

  

Ankara Time

1000 : 1230
ID: 891 0588 9257
Password: 000555



Hall-1, Session-2 
04.12.2021, Saturday 

 
HEAD OF SESSION: Dr. Binyam Zigta 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Mosbah jemmali 
Marwa Saidi 
Lotfi Bessais 

University of Sfax 
(Tunisia) 

Univ Paris Est Creteil 
(France) 

STUDY OF STRUCTURAL, MAGNETIC, 
MAGNETOCALORIC PROPERTIES OF 

THE Gd 2 Fe 17-x Cr x SOLID SOLUTIONS 

Dr. Miloudi Mohamed 
Dr. Houcine MILOUDI 

Prof. Dr. Abdelber Bendaoud 
Dr. Abdelkader Gourbi 
Dr. Abdelkader Rami 

Dr. Nassireddine Benhadda 

University of Relizane 
(Algeria) 

University of Sidi Bel 
Abbes (Algeria) 

University of Oran 
(Algeria) 

CM/DM CONDUCTED EMISSION IN SWITCH-
MODE POWER SUPPLY 

EXPERIMENTAL CHARACTERIZATION 

Dr. ZAHAF Samir 
Dr. Mouloud Dahmane 

Djilali Bounaama 
University (Algeria) 

NUMERICAL SIMULATION BETWEEN TWO 
POLYETHYLENE RING AND 

THICK-WALLED DISC PROSTHESES ON THE 
MINIMIZATION OF VON MISES STRESSES IN 

THE LUMBAR SPINE: A FINITE ELEMENT 
STUDY (ANSYS WORKBENCH16.2) 

Prof. Dr. Salih Alsharifi 
Mousa Abid Aljibouri  

Naim Shtewy 

University of Al-Qasim 
Green (Iraq) 

University of Al-Furat 
Al- Awsat Technical 

(Iraq) 

A STUDY SOME TECHNICAL PROPERTIES FOR 
THE LOCALLY DESIGNED THRESHER 

MACHINE 

Aizaz Sultana 
Dr.N.Ayyanthyan 

B.S. Abdur Rahman 
Crescent Institute of 

Science and 
Technology (India) 

WELL-BEING AMID COVID-19 PANDEMIC : 
CONSEQUENCES FOR HUMAN RESOURCE 
MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATIONAL 

INSTITUTES 

Dr. Ziad Shakeeb Al Sarraf University of Mosul 
(Iraq) 

STUDY THE INFLUENCE OF VIBRATIONAL 
CHARACTERISTICS 

ON WELD STRENGTH OF ULTRASONIC 
PLASTIC WELDING 

Redouane EN-NADIR 
Haddou EL-GHAZI 

Walid Belaid 
Hassan Aboudi 

Fathallah Jabouti 

Sidi Mohamed Ben 
Abdellah University, 

Fez 
(Morocco) 

Hassan-II University, 
Casablanca 
(Morocco) 

OPTICAL ABSORPTION IN DESIGNED 
NANOCRISTALS BASED ON III-NITRIDE 
ELEMENTS (IN,GA)N FOR MICRO AND 

OPTOELECTRONIC DEVICES APPLICATIONS 

Dr. Binyam Zigta Wachemo University 
(Ethiopia) 

THERMAL RADIATION, CHEMICAL REACTION 
AND VISCOUS DISSIPATION EFFECTS ON 

MHD 
MICRO POLAR BLOOD FLOW WITH 

STRETCHING CAPILLARY IN THE PRESENCE 
OF HEAT GENERATION/ ABSORPTION 
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Hall-2, Session-2 
  04.12.2021, Saturday 

 
HEAD OF SESSION:  

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 
Assist. Prof. Dr. Selçuk 

EM RO LU 
Res. Assist. Dr. Talha Enes 

GÜMÜ   
Prof. Dr. Mehmet Ali YALÇIN 

Sakarya University 
(Turkey) 

OPTIMAL DG PLACEMENT AND SIZING IN 
DISTRIBUTION SYSTEMS BY USING MIXED-

INTEGER GENETIC ALGORITHM 

Res. Assist. Dr. Talha Enes 
GÜMÜ   

Assist. Prof. Dr. Selçuk 
EM RO LU  

Prof. Dr. Mehmet Ali YALÇIN 

Sakarya University 
(Turkey) 

OPTIMAL ALLOCATION AND SIZING OF 
DSTATCOMS USING THEVENIN BASED 

VOLTAGE STABILITY INDEX 

Assoc. Prof. Dr.  Ersin AKYÜZ  
Bat n DEM RCAN 

Bal kesir University 
(Turkey) 

INTERNET of THINGS and AVIATION 
APPLICATIONS 

Eren KAYA 
Assist. Prof. Dr. Mustafa Zahid 

GÜRBÜZ 

Dogus University 
(Turkey) 

PREVENTING ATTACKSON CLOUD SERVERS 
BY USING VIRTUAL AND PHYSICAL 

FIREWALLS TOGETHER 
Esra YI IN 

Assoc. Prof. Dr.  Nezaket 
PARLAK 

Sakarya University 
(Turkey) 

CFD FLOW ANALYSIS OF A LAB-SCALE GRAIN 
DRYING CHAMBER 

Res. Assist. Asl han YILDIZ 
Prof. Dr. Co kun ÖZKAN 

Yildiz Technical 
University (Turkey) 

A FUZZY MULTI CRITERIA DECISION MAKING 
APPROACH TO THE VENDING MACHINE 

LOCATION SELECTION PROBLEM 
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Hall-3, Session-2 
04.12.2021, Saturday 

 
HEAD OF SESSION: Assist. Prof. Dr. Gül en GÜÇLÜ 

AUTHORS AUTHORS AUTHORS 

Dr. Sümeyye ALTIPARMAK 
Assist. Prof. Dr. Ay e Nur 

YILMAZ 

Inonu University 
(Turkey) 

F rat University 
(Turkey) 

USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN 
THE HEALTH FIELD 

Assist. Prof. Dr. Ay e Nur 
YILMAZ 

Dr. Sümeyye ALTIPARMAK 

Inonu University 
(Turkey) 

F rat University  
(Turkey) 

THE PLACE AND IMPORTANCE OF 
INNOVATION IN HEALTH AND MIDWIFERY 

Assoc. Prof. Dr. Vildan ATE  
Ay enur MANTI 

Ankara Y ld r m 
Beyaz t University 

(Turkey) 

DETERMINING USERS’ OPINIONS ON E-
GOVERNMENT HEALTH APPLICATIONS 

BEFORE AND DURING THE COVID-19 
PANDEMIC 

Res. Assist. Beyza YILMAZ Baskent University 
(Turkey) 

USE OF TECHNOLOGY IN SOCIAL WORK 
EDUCATION: VIRTUAL CLIENT SIMULATIONS 

Assist. Prof. Gül en GÜÇLÜ Sivas Cumhuriyet 
University (Turkey) 

VOCATIONAL SCHOOL OF HEALTH SERVICES 
STUDENTS’ OPINIONS ON 

THE MEDICAL TERMINOLOGY COURSE: A 
FEEDBACK STUDY 

Assist. Prof. Dr. Serdar 
ÖZÇET N 

Teacher Fadime Eylül UYAR 

Akdeniz University 
(Turkey) 

MEB (Turkey) 

EVALUATION OF DISTANCE EDUCATION 
APPLICATIONS FROM THE PERSPECTIVES OF 

PARENTS, TEACHERS AND 
ADMINISTRATIVES DURING THE PANDEMIC 

PROCESS 
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Hall-1, Session-3 
04.12.2021, Saturday 

 
HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Ömer Gökhan ULUM 
AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Assoc. Prof. Dr. Ömer Gökhan 
ULUM 

Mersin University 
(Turkey) 

PSYCHOLOGY OF PRE-SERVICE EFL 
TEACHERS DURING COVID-19 

Dr. Naeema Arzeen 
Dr. Saima Arzeen 

University of 
Peshawar, (Pakistan) 

STRESS, DEPRESSION, ANXIETY, PERCEIVED 
SOCIAL SUPPORT, AND LIFE SATISFACTION 

OF FATHERS AND MOTHERS OF 
INTELLECTUALLY DISABLED CHILDREN 

Isra Tariq 
Dr Saima Majeed 

Forman Christian 
College/ University 

(Pakistan) 

FAMILY-FUNCTIONING, INTERPERSONAL 
SUPPORT AND ONLINE GAME ADDICTION 

AMONG ADOLESCENTS 

Dr. Kavirayani Srikanth 
Gayatri Vidya 

Parishad College of 
Engineering (India) 

POST COVID-19 SCIENTIFIC RESEARCH AND 
INFLUENCE OF FAITH 

Dr. Veerendra Kumar N 
Akkasali Shivakumarachari 

Vijayanagara Sri 
Krishnadevaraya 
University (India) 

GOVERNMENT POLICIES AND PROGRAMMES 
FOR THE OTHER BACKWARD 

CLASSES DEVELOPMENT IN KARNATAKA 
STATE, INDIA 

Hadijah MBONDE 
Cahide TANKI 

Res. Assist. Dr. Arzu Özlem 
Assist. Prof. Dr. Nimetcan 

Mehmet YA MA 
Assoc. Prof. Dr. Dilek ÖZTA  

Ankara Y ld r m 
Beyaz t University 

(Turkey) 
PREGNANCY MANAGEMENT IN COVID-19 

Philip Wilson John 
Dr. Maslawati Mohamad 
Siti Nur Diyana Mahmud 

Nurul Izzati Md Fuad 

Management & 
Science University 

(Malaysia) 

THE IBAN TERTIARY STUDENTS’ 
EXPERIENCE IN LEARNING USING MOBILE 

APPS, ‘BALLOON 
VOCABULARY’, TO EXPAND THEIR 

VOCABULARY REPERTOIRE IN IMPROVING 
THEIR READING COMPREHENSION 
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Hall-2, Session-3 
04.12.2021, Saturday 

 
HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Nadeem Kureshi 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

KANIBAYKYZY KUNDYZAY 
Korkyt Ata Kyzylorda 

University 
(Kazakhstan) 

WAYS TO SOLVE ECONOMIC PROBLEMS 
USING THE KRAMER METHOD 

Kirdasinova Kasiya 
Aleksandrovna 

Dinara Mussabalina 

Eurasian National 
University 

(Kazakhstan) 

TOPICAL ISSUES IN THE DEVELOPMENT OF 
BANKING SERVICES IN KAZAKHSTAN 

Garba, Deborah 
SANI INUSA MILALA 

AMINU YAKUBU BOYI 
SHUAIBU H MANGA 

Abubakar Tafawa 
Balewa University 

(Nigeria) 

ASSESSING THE PERCEPTION OF REAL 
ESTATE INVESTORS ON THE PROVISION OF 

MONETARY AND FISCAL POLICIES IN GOMBE 
METROPOLIS 

AYELAAGBE, Nimota Abiodun 
ADEOYE, Kowiat Titilayo 

Federal Polytechnic, 
Ilaro (Nigeria) 

CRYPTO-CURRENCY AND THE NIGERIAN 
ECONOMY: PROBLEMS AND PROSPECTS 

Prof. Dr. NNABUIFE, E. K. N. 
Prof. Dr. CHUKWUEMEKA G. 

EME 

Nnamdi Azikiwe 
University, Awka, 

(Nigeria) 
National Open 

University of Nigeria , 
(Nigeria) 

DYNAMIC CAPABILITIES AND FIRM 
PERFORMANCE OF QUOTED FOOD AND 

BEVERAGE 
MANUFACTURING COMPANIES IN SOUTH 

WEST NIGERIA 

Assist. Prof. JAYASHANKAR.J Amrita Vishwa 
Vidyapeetham (India) 

AN ANALYTICAL STUDY ON THE STRUCTURE 
OF INDIAN FINANCIAL MARKET 

Prof. Dr. Nadeem Kureshi 

National University of 
Sciences and 
Technology, 
(Pakistan) 

BALANCED SCORECARD AS A STRATEGIC 
MANAGEMENT TOOL - USAGE, 

EFFECTIVENESS AND RISKS 

Assoc. Prof. Dr. Ivaylo 
STAYKOV 

New Bulgarian 
University (Bulgaria) 

THE COVID-19 PANDEMIC AS A „CRISIS 
SITUATION“ ARISING FROM A 

„DISASTER“ WITHIN THE MEANING 
OF ILO RECOMMENDATION  205 OF 2017 
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Hall-3, Session-3 
04.12.2021, Saturday 

 
HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Ali M EK 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 
Assoc. Prof. Dr. Ali M EK 

Dr. Ça r  MUTAF 
Res. Assist. Dr. Eren HÜZMEL  

Res. Assist. Dr. Sercan 
AÇIKBA  

Harran University 
(Turkey) 

A RARE CASE OF UVEIT WITH 
TUBULOINTERSTIAL NEPHRITH: TINU 

SYNDROME 

Dr. K rimova R na Cabbar k z  
Dr.Eyvazov Taryel li o lu 

Azerbaijan Medical 
University 

(Azerbaijan) 
ETIOLOGY OF LIVER CIROSIS 

Dr. K rimova R na Cabbar k z  
Shahmammadova Sevinc 

Osman k z  
Hasanova Humar Aliövsat k z     

Yusifova M tan t Yusif k z  

Azerbaijan Medical 
University 

(Azerbaijan) 
MORPHOLOGICAL CHANGES ON HEPATITIS 

Cahide TANKI 
Hadijah MBONDE 

Res. Assist. Dr. Emine AKBAL 
Assist. Prof. Dr. Nimetcan 

Mehmet YA MA 
Assoc. Prof. Dr. Dilek ÖZTA  

Ankara Y ld r m 
Beyaz t University 

(Turkey) 

POLIKTIK OVER SYNDROME AND 
FITOTERAPI: CURRENT APPROACHES 

Maryum Khalid  
Dr. Saima Majeed 

Forman Christian 
College (Pakistan) 

OPTIMISM, SPOUSAL SUPPORT AND QUALITY 
OF LIFE IN WOMEN WITH BREAST CANCER 
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Hall-1, Session-1 
05.12.2021, Sunday 

 
HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Mustafa Cevat ATALAY 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 
Prof. Dr. Mustafa Cevat 

ATALAY 
Res. Assist. Bekir BABA 

Gaziantep University 
(Turkey) 

EXPRESSION OF THE TIME CONCEPT WITH 
LIGHT IN THE WORKS OF LAND 

ARTIST JAMES TURRELL 

Res. Assist. Bekir BABA 
Prof. Dr. Mustafa Cevat 

ATALAY 

Gaziantep University 
(Turkey) 

THE CONCEPT OF DIGITAL ART EMERGED 
FROM THE INTERACTION OF THE DIGITAL 
AGE WITH ART AND ANALYSIS OF SAMPLE 

WORKS FROM JERICO SANTANDER’S 
UNKNOWN POTRAITS’  SERIES 

Assoc. Prof. Dr. Aylin GÜRBÜZ 
Tu ba BAYRAKDAR 

Assoc. Prof. Dr. Demirali 
ERG N 

Trakya University 
(Turkey) 

THE EFFECT OF COVID-19 ON PUBLIC 
EDUCATION CENTERS 

Assoc. Prof. Dr. Aylin GÜRBÜZ 
Tu ba BAYRAKDAR 

Assoc. Prof. Dr. Demirali 
ERG N 

Trakya University 
(Turkey) 

EXAMINATION OF OPINIONS ON THE 
PORTFOLIO USAGE OF 

PAINTING-HANDICRAFT EDUCATION 
TEACHER CANDIDATES 

Assoc. Prof. Dr. Sercan 
ÖZKELE  

Ordu University 
(Turkey) 

METHODS TO BE FOLLOWED IN TESTING 
KNOWLEDGE AND SKILLS ABOUT 

COMPOSITION AND ANALYSIS WITHIN THE 
SCOPE OF MUSIC FORMS COURSE 

Assoc. Prof. Dr. Sercan 
ÖZKELE  

Ordu University 
(Turkey) 

METHODS TO BE FOLLOWED IN TESTING 
KNOWLEDGE AND SKILLS FOR 

INTERPRETATION AND LISTENING WITHIN 
THE SCOPE OF MUSIC FORMS COURSE 

Assoc. Prof. Dr. Sercan 
ÖZKELE  

Ordu University 
(Turkey) 

THE OPINIONS OF THE TEACHERS IN THE 
MUSIC TEACHING DEPARTMENTS ON THE 
SOURCES IN THE MUSIC FORMS COURSE 

Assoc. Prof. Dr. Sahure YAR  Dicle University 
(Turkey) 

REUSE OF HISTORICAL PLACES IN THE 
CONTEXT OF URBAN 

CONSERVATION: YE LYURT TURGUT DURAN 
HOUSE 

Assist. Prof. Dr. Emine GÜZEL nönü University 
(Turkey) 

ORNAMENT ON OTTOMAN PERIOD WOMEN’S 
TOMBSTONES MALATYA EXAMPLE 
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Hall-2, Session-1 
05.12.2021, Sunday 

 
HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Hanem F. Khater 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

NOUIOURA Ghizlane 
TOURABI Maryem 

DERWICH El houssine 

Université sidi 
Mohammed ben 

Abdellah, Fès, 
(Morocco) 

ETHNOBOTANICAL STUDY AIMED AT 
INVESTIGATING THE USE OF MEDICINAL 

PLANTS OF APIACÉE FAMILLY IN THE NORTH 
RÉGION (MOROCCO) 

Dr. Dr. Zoia Arshad Awan 
Mr. Toheed Ghani Mahesar 

Mr. Asad Ullah Imran 

Sustainable 
Agriculture and Food 
Programme (SAFP) 

World Wide Fund for 
Nature (WWF), 

(Pakistan) 

SUSTAINABLE COTTON PRODUCTION BY 
OPTING BETTER MANAGEMENT 

PRACTICES (BMPs) IN SINDH, PAKISTAN 

Research Scholar Revathy R 
Assos. Prof. Dr. A. U. Arun 

Nirmala College 
(India) 

 St. Peters College 
(India) 

LARVICIDAL EFFICACY OF AQUEOUS LEAF 
EXTRACTS OF TWO MEDICINAL PLANTS 

AGAINST MOSQUITO LARVAE 

Chaudhary Muhammad Ayyub 
Mazhar Abbas 

Muhammad Nouman Akram 
Mujahid Ali 
Saqib Ayyub 

Institute of 
Horticultural Sciences, 

University of 
Agriculture (Pakistan) 

Water Management 
Research Farm 

(Pakistan) 

EFFECT OF BIO STIMULANTS ON THE 
GROWTH OF EGGPLANT (SOLANUM 

MELONGENA L.) GROWN UNDER NACL 
INDUCED SALINITY 

Assoc. Prof. Dr. Emil Vasilev 
Assoc. Prof. Dr. Nataliya 

Petrovska 
Assoc. Prof. Dr. Valentina 

Valkova 
Assoc. Prof. Dr. Mima 

Ilchovska 
Prof. Dr. Viliana Vasileva 

Maize Research 
Institute  

(Bulgaria) 
Institute of Forage 
Crops (Bulgaria) 

EVALUATION OF SOME LEGUME CROPS AS 
PREDECESSORS OF MAIZE IN REFERENCE TO 

RESOURCE-USE-EFFICIENCY 

Anita Md. Yasin Keningau Vocational 
College (Malaysia) 

TRAINING BAKERY AND PASTRY STUDENTS 
ON HOW TO PROPERLY SCORE BREAD 

DOUGH 
Prof. Dr. Hanem F. Khater 

Prof. Dr. Abdelfattah M. Selim 
Dr. Ibrahim T. Radwan 
Dr. Mohamed M. Baz 

Benha University  
(Egypt) 

Future University in 
Egypt (Egypt) 

NATURAL PEST CONTROL STRATEGIES 
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Hall-3, Session-1 
05.12.2021, Sunday 

 
HEAD OF SESSION: Fakhar ud Din 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Alby Chandran 
Reena T  

Suchithra. G 

Affiliated to 
Mannonmaniam 

Sundaranar 
University (India) 

COMPARITIVE STUDY ON PHYTOCHEMICAL 
ANALYSIS OF BOERHAAVIA SPECIES 

Saba Sohail  
Fakhar ud Din  

Zakir Ali 

Quaid-i-Azam 
University, Islamabad, 

(Pakistan) 

NEUROPROTECTIVE EFFECTS OF 
MELATONIN SLNS IN CEREBRAL ISCHEMIC 

INJURY MODEL 
H. Khan 
J. Khan 
S. Gul 

M. I. Khan 
H. Khan 

M. A. Khan 

Kohat University of 
Science & Technology, 

Kohat, (Pakistan) 
Abdul Wali Khan 

University Mardan, 
(Pakistan) 

POTENTIAL USE OF CARIUM CARVI AND 
CURCUMA LONGA FOR THE REMEDY OF SKIN 

AND SOFT TISSUES PATHOGENS 

Fakhar ud Din 
Adnan Anjum 

Muneeba Rafiq 
Basalat Imran 

Quaid-i-Azam 
University Islamabad 

(Pakistan) 

NOVEL COMPOSITE DOUBLE-LAYERED 
DRESSING WITH IMPROVED MECHANICAL 
PROPERTIES AND WOUND RECOVERY FOR 

THERMOSENSITIVE DRUG, LACTOBACILLUS 
BREVIS 

Anastasia Kasatkina 
Kristina Baranova 
Elena Skvortsova 
Oksana Filinskaya 

Yaroslavl State 
Agricultural Academy 

(Russia) 

STUDY SOCIAL RELATIONSHIPS IN SMALL 
QUAIL GROUP IN PROBIOTIC APPLICATION 

Olena Maliuhina 
Galina Smoylovska 

Taya Khortetska 
Olena Yerenko 

Zaporizhzhia State 
Medical University 

(Ukraine) 

STUDY OF FLAVONOIDS CONTENT IN RAW 
PLANT MATERIALS OF TAGETA PATULA 

NANA L. VAR. «GOLDKOPFEN» 

AKHIL A S Malankara Catholic 
College (India) 

SOLID STATE FERMENTATION OF PHYTASE 
FROM PENICILLIUM SP AND ITS PLANT 

GROWTH PROMOTION STUDIES 
O. Id El Mouden  

A. Batah 
M. Belkhaouda  

L. Bammou  
D. Ben Hmamou  

R. Salghi 

University Ibn Zohr 
(Morocco) 

INIBITION OF MILD STEEL CORROSION IN 1M 
HYDROCHLORIC MEDIUM BY THE 

CHERIMOYA SEEDS 
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Hall-4, Session-1 
05.12.2021, Sunday 

 
HEAD OF SESSION: Assist. Prof. Dr.  Sami ZAR Ç 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Samir HUMBATOV 
Political expert of 

Atlas Research Center 
(Azerbaijan) 

WHO IS CONCERNED ABOUT IRAN’ NUCLEAR 
ISSUE? 

Dr. Burcu ERTU  

Ni anta  
Universit(Turkey)y   
Do u  University 

(Turkey) 

GRIEF, RAGE and FRUSTRATION OVER U.S. 
WITHDRAWAL FROM 

AFGHANISTAN: WOMEN VETERANS 

Canberk MAYALI 
Cihan Serdar ÇALI  

Assoc. Prof. Dr. Dilek ÖZTA  
Prof. Dr. Aytunç ATE  

Ankara Y ld r m 
Beyaz t University 

(Turkey) 

FUKUSHIMA NUCLEAR POWER PLANT 
ACCIDENT AND ITS EFFECTS 

Cihan Serdar ÇALI  
Canberk MAYALI 

Assoc. Prof. Dr. Dilek ÖZTA  
Prof. Dr. Aytunç ATE  

Ankara Y ld r m 
Beyaz t University 

(Turkey) 

THE RELATIONSHIP WITH THE NEW TYPE OF 
CORONAVIRUS (COVID-19) AND BIOLOGICAL 

WEAPONS 

Res. Assist. Mehmet Emin 
GÜVEN 

Alpcan ACAR 
Yahya GENÇAY 

nönü University 
(Turkey) 

A SOFT CONCEPT IN THE COUNTER-
TERRORISM: PUBLIC DIPLOMACY 

Res. Assist. Özgür 
BAYRAKTAR 

Karamanoglu 
Mehmetbey University 

(Turkey) 

MODERNIZATION MOVEMENTS AND 
CERAMIC ART IN THE EARLY REPUBLIC 

PERIOD 

Assist. Prof. Dr.  Sami ZAR Ç Mersin University 
(Turkey) 

THE EFFECT OF THE RA D ON THE SUBLIME 
PORTE ON THE POLITICAL LIFE OF THE 2nd 

CONSTITUTIONAL PERIOD 

Elsevar GANIMATLI Ege University 
(Turkey) 

FOREIGN RELATIONS OF THE KARABAKH 
KHANATE 

Assoc. Prof. Dr. E. Eylem 
AKSOY RETORNAZ 

Galatasaray 
University (Turkey) CYBERVIOLENCE AND CRIMINAL LAW 
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Hall-1, Session-2 
05.12.2021, Sunday 

 
HEAD OF SESSION: Dr. Gül U UR KAYMANLI 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 
Dr. Gül U UR KAYMANLI 

Assoc. Prof. Dr. Yasin 
ÜNLÜTÜRK 

Çank r  Karatekin 
University (Turkey) 
K rklareli University 

CONSTANT ANGLE RULED SURFACES DUE TO 
BISHOP FRAME IN EUCLIDEAN 3-SPACE 

Prof. Dr. Talat KÖRPINAR 
Dr. Gül U UR KAYMANLI 

Mu  Alparslan 
University (Turkey) 
Çank r  Karatekin 

University (Turkey) 

A HARMONIC EVOLUTE SURFACE O PEDAL 
SURACE OF QUASI NORMAL VECTOR 

Dr. smail KESK N Dicle University 
(Turkey) 

EXAMINATION OF TEACHER CANDIDATES’ 
INCLINATION TO ETHICAL VALUES 

Assoc. Prof. Dr. Taha YAZAR 
Dr. smail KESK N 

Dicle University 
(Turkey) 

THE RELATIONSHIP BETWEEN TEACHERS’ 
PERCEPTIONS OF EDUCATIONAL 

PHILOSOPHY AND LIFELONG LEARNING 
COMPETENCES 

Prof. Dr. Servet SOYGÜDER 
Ferhat TAMKOÇ 

Ankara Yildirim 
Beyazit University 

(Turkey) 

EXPERIENTIAL LEARNING ON MEASURES TO 
BE TAKEN IN OCCUPATIONAL 

ACCIDENTS FOR WIND POWER PLANT 
EMPLOYEES WITH VIRTUAL AND 

AUGMENTED REALITY TECHNOLOGIES 
EDUCATION 

Assoc. Prof. Dr. Ercan 
ENY T 

Nuri YURTGÜLÜ 

Erciyes University 
(Turkey) 

A NEW MULTI-CRITERIA DECISION-MAKING 
METHOD: MODIFIED MULTI-OBJECTIVE 

PERFORMANCE ANALYSIS AND AN EXAMPLE 
APPLICATION 

Prof. Dr. Servet SOYGÜDER 
Ahmet Eren ÜLKER 

Ankara Yildirim 
Beyazit University 

(Turkey) 

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN 
ELEVATOR INSTALLATION 

AND MAINTENANCE WORKS 
Assist. Prof. Dr. Emine Elif 

NEBAT  
Res. Assist. Biset TOPRAK 

Istanbul Sabahattin 
Zaim University 

(Turkey) 

PROPOSAL OF A DECISION MODEL FOR 
EVALUATION R&D AND INNOVATION 

ACTIVITIES IN BUSINESSES 
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Hall-2, Session-2 
05.12.2021, Sunday 

 
HEAD OF SESSION: Assist. Prof. ALOU Yacoubou 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Asih Maisaroh 
Hendri Hermawan 

AD NUGRAHA 

The State Institute for 
Islamic Study 
Pekalongan 
(Indonesia) 

ABCDE STRATEGIES TO INCREASE ONLINE 
RESELLER AND DROPSHIPER ANIMO 

Hidayatul SIBYANI 
Hendri Hermawan 

AD NUGRAHA 

The State Institute for 
Islamic Study 
Pekalongan 
(Indonesia) 

LITERATURE REVIEW: THE ROLE OF BATIK 
MSMES ON SUSTAINABLE ECONOMIC 

DEVELOPMENT 

Novalini Jailani 

The State Institute for 
Islamic Study 
Pekalongan 
(Indonesia) 

SHARIA BANKING AND SMALL MEDIUM 
MICRO ENTERPRISES DURING COVID-19 

PANDEMIC 

Khairul Anwar 

The State Institute for 
Islamic Study 
Pekalongan 
(Indonesia) 

OPTIMIZING THE ROLE OF ZAKAT, INFAK, 
SEDEKAH IN THE COVID-19 

PANDEMIC 
(Case Study of LAZIS Central Java Pekalongan 

Branch) 
Selena Sukma Nisa 

Ahmad Burhanuddin 
Abdul Khobir 

Fatmawati Nur Hasanah 

The State Institute for 
Islamic Study 
Pekalongan 
(Indonesia) 

PROMOTING EDUCATION, STRENGTHENING 
CULTURE 

Luthfaturrohmah 
Ahmad Burhanudin 

Abdul Khobir 
Fatmawati Nur Khasanah 

The State Institute for 
Islamic Study 
Pekalongan 
(Indonesia) 

PROMOTING NASIONALISM FOR YOUNG 
GENERATION 

Assist. Prof. ALOU Yacoubou l’Université de Zinder 
(Niger) 

NARRATING CHAOS UPON RETURN AS AN 
ENACTMENT OF DISAPPOINTMENT WITH 

AND DISTRUST OF THE 
COUNTRY OF ORIGIN: A STUDY OF TEJU 

COLE’S EVERY DAY IS FOR THE THIEF AND 
NOO SARO-WIWA’S LOOKING FOR 

TRANSWONDERLANDS: TRAVELS TO 
NIGERIA 
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Hall-3, Session-2 
05.12.2021, Sunday 

 
HEAD OF SESSION: Lect. Vasyl PUZANOV 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 
Siti Muflichatunnisa  

Ali Burhan  
Abdul Khobir  

Fatmawati Nur Hasanah 

The State Institute for 
Islamic Study 
Pekalongan 
(Indonesia) 

IMPROVING STUDENT RESOURCES TO 
REALIZE QUALITY WRITING 

Selviana, Ahmad Burhanudin, 
Abdul Khobir 

Fatmawati Nur Khasanah 

The State Institute for 
Islamic Study 
Pekalongan 
(Indonesia) 

BASIC CADREIZATION TRAINING TOGETHER 
TO BE BETTER 

Akhmad Bayu Aji 
Ali Burhan, Abdul Khobir 

The State Institute for 
Islamic Study 
Pekalongan 
(Indonesia) 

TALKSHOW: ACTUALIZATION OF 
ORGANIZATIONAL VALUES IN 

INTELLECTUAL STUDENTS 

Kuntari 
Moh. Farhan Naufal 

M. Sugeng Sholehuddin 
Fatmawati Nur Khasanah 

The State Institute for 
Islamic Study 
Pekalongan 
(Indonesia) 

SCHOOL OF LEGISLATION (OPTIMIZING THE 
ROLE OF THE STUDENT MOVEMENT IN 

CREATING LEGISLATORS WITH INTEGRITY) 

Mohamad Farhan Naufal 
M. Sugeng Sholehuddin 

The State Institute for 
Islamic Study 
Pekalongan 
(Indonesia) 

MANAGEMENT OF STUDENT 
ORGANIZATIONS IN REVITALIZING 
PROGRESSIVE WORK PROGRAMS 

Mutia Manafia Naufa 
Moch. Nurul Huda 
M. Abdul Khobir 

Fatmawati Nur Hasanah 

The State Institute for 
Islamic Study 
Pekalongan 
(Indonesia) 

FORMATION OF MILITANT, INTELLECTUAL 
AND SPIRITED CADRES OF HIGH INTEGRITY 

Samuel Akpadiagha Etuk 
B.A (Hons.) 

LL.B (Hons.) B.L 
LL.M 

Akwa Ibom State 
Polytechnic 

(Nigeria) 

FREEDOM OF EXPRESSION: ADDRESSING 
GOVERNMENT’S ATTEMPT TO RESTRICT THIS 
INELIANABLE RIGHT IN NIGERIA THROUGH 

THE SOCIAL MEDIA BILL 

Prof. Dr. Liudmyla 
PONOMARENKO 

Lect. Vasyl PUZANOV 

Taras Shevchenko 
National University of 

Kyiv (Ukraine) 
Zaporizhzhia National 
University (Ukraine) 

JOURNALISM AND BLOGGING 

  

Ankara Time
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Hall-4, Session-2 
05.12.2021, Sunday 

 
HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Ali TURAN 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Assoc. Prof. Dr. Ali TURAN Giresun University 
(Turkey) 

EFFECT OF STORAGE ON OXIDATION OF 
HAZELNUT OIL 

Lect. Dr. Öznur DO AN ULU 
Prof. Dr. smail ÖZDEM R 

Inonu University 
(Turkey) 

SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF 
NOVEL BENZIMIDAZOLIUM SALTS 

Lect. Dr. Ümit ÇALI IR 
Prof. Dr. Baki Ç ÇEK 

Balikesir University 
(Turkey) 

SYNTHESIS OF NEW CARBAZOL SCHIFF 
BASES AND PHOTOLUMINANCES 

PROPERTIES 

Prof. Dr. Baki Ç ÇEK 
Lect. Dr. Ümit ÇALI IR 

Balikesir University 
(Turkey)  

INVESTIGATION OF THE PHYSICAL ORGANIC 
CHEMICAL BEHAVIOR OF BENZO THIO OXO 

CROWN ETHERS 

Re at SADULLAYEV 
Aydan HASANOVA 

Baku State University 
(Azerbaijan) 

RESEARCH OF DIFFERENTIATION FEATURES 
OF MOUNTAIN-FOREST LANDSCAPE 
COMPLEXES BASED ON LANDSAT 7 

SATELLITE IMAGES AND GEOGRAPHIC 
INFORMATION SYSTEMS (GIS) (ON THE 

EXAMPLE OF THE NORTH-EASTERN 
SLOPE OF THE GREAT CAUCASUS) 

  

Ankara Time

1300 : 1530
ID: 891 0588 9257
Password: 000555



Hall-1, Session-3 
05.12.2021, Sunday 

 
HEAD OF SESSION: Dr. Fahima NABI 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 
Research Scholar  A. U. Arun 

Prof. Dr. Usha K. Aravind 
Assist. Prof. Aneesh V. Pillai 

Cochin University of 
Science and 

Technology, (India) 

CLIMATE CHANGE AND INDIAN LEGAL 
FRAMEWORK: AN ANLYTICAL VIEW 

Naima Melzi 
Yamina ammi  
Salah Hanini  
Maamar Laidi 

University of Médéa 
(Algeria) 

NEURAL PREDICTION OF DIFFUSION 
COEFFICIENT FOR NON-POLAR BINARY GAS 

Kratbi Fouad  
Ammi Yamina  
Hanini Salah 

University of Médéa 
(Algeria) 

COMPARATIVE STUDY OF PREDICTING THE 
REMOVAL OF ORGANIC COMPOUNDS BY 

MEMBRANES USING THE ARTIFICIAL 
NEURAL NETWORKS AND MULTIPLE LINEAR 

REGRESSIONS 
Ziad Al Saad  

Marah Al Omary 
Yarmouk University 

(Jordan) 
INTERPRETATION PLAN FOR THE DECAPOLIS 
ARCHAEOLOGICAL SITE OF PELLA, JORDAN 

Anwar Mallongi 
Stang  

Annisa Utami Rauf  
Ratna Dwi Puji Astuti 

Hasanuddin 
University, 
(Indonesia) 

ANALYSIS OF HEALTH AND ECOLOGICAL 
RISKS DUE EXPOSURE TO PARTICULATE 

MATTER 
(PM 2.5) AND THE OCCURRENCE OF LUNG 
DISEASE AMONG SCHOOL CHILDREN IN 

MAROS, INDONESIA 

Dr. Fahima NABI 
Dr. Assia CHAKER HADDADJ 
Prof. Sidi Mohamed OUNANE 

University of Médéa 
(Algeria) 

Université des Sciences 
et Technologies 

Houari 
Boumediene (USTHB) 

(Algeria) 

EFFECTS OF SALT STRESS LEVELS ON FIVE 
COWPEA (COWPEA UNGUICULATA L. Walp.) 

CULTIVARS AT GERMINATION STAGE 

Aijaz Magray  
Dr. Chitaranjan sharma 

Devi Ahiliaya 
University/Holkar 

Sciences College 
(India) 

WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM USING 
DB FORD ALGORITHM TO REDUCE THE 

ROUTING TIME 

Naima Melzi 
Yamina ammi  
Salah Hanini  
Maamar Laidi 

University of Médéa 
(Algeria) 

PREDICTION OF DIFFUSION COEFFICIENT 
FOR POLAR BINARY GAS USING MULTIPLE 

LINEAR REGRESSIONS 

  

Ankara Time

1600 : 1830
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Hall-2, Session-3 
05.12.2021, Sunday 

 
HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Canan NAK BO LU 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Prof. Dr. Canan NAK BO LU Balikesir University 
(Turkey) 

THE USE OF CONCEPT DEFINITION MAPS IN 
THE TEACHING OF ‘’NUCLEAR ENERGY’’ IN 

12TH GRADE CHEMISTRY CLASSES 

Prof. Dr. Canan NAK BO LU Balikesir University 
(Turkey) 

EXAMINATION OF KNOWLEDGE LEVELS OF 
PROSPECTIVE CHEMISTRY TEACHERS ON 

NON-IONIZING RADIATION SYMBOLS 

Dr. Mohamed El housse 
Prof. Dr. Abdallah Hadfi 

Dr. Ilham Karmal 
Prof. Dr. Said Ben-aazza 

Prof. Dr. Mohamed Errami 
Prof. Dr. Ali Driouiche 

University Ibn Zohr 
(Morocco) 

EXPERIMENTAL STUDY, MOLECULAR 
DYNAMIC SIMULATION, AND DENSITY 

FUNCTIONAL THEORY OF THE 
PERFORMANCE OF EUCALYPTUS GLOBULUS 
EXTRACTS AS GREEN SCALING INHIBITORS 
IN THE INDUSTRIAL AND AGRICULTURAL 

FIELD 
Dr. Abdelali ABOUSSABEK 

Dr. Ridouan BENHITI 
Dr.Mohamed EL HOUSE 
Dr.Ahmed ZAGHLOUL 

Prof. Dr. Mohammed CHIBAN 

University Ibn Zohr 
(Morocco) 

EFFECT OF ACTIVATION ON THE 
SELECTIVITY OF HYBRID NATURAL CLAY IN 

ADSORPTION OF IONIC DYES, 
CHARACTERIZATION AND BATCH 

ADSORPTION INVESTIGATION 

Olufayo Oluwakemi Augustina 
Mustafa Ahmed Olatubosun 

Solomon Abesa 
Ugbede Francis Okegbero 
Omoniyi Ahmed Olalekan 
Aderemi Timothy Adeleye 

Ladoke Akintola 
University of 

Technology (Nigeria) 
University of Ibadan 

(Nigeria) 
Federal University 

(Nigeria) 
Delta State University 

(Nigeria) 
Veritas University 

(China) 

GREEN PATHWAY FOR CATALYTIC 
SYNTHESIS OF LEVULINIC ACID (LA) FROM 

LIGNOCELLULOSIC BIOMASS 

Asma Amjlef  
Abdellah Ait El Fakir 
Salaheddine Farsad 

Said Et-Taleb 
Noureddine El Alem 

Ibn Zohr University 
(Morocco) 

QUARTZ-SAND@CHITOSAN COMPOSITE 
ADSORBENT MATERIAL FOR THE REMOVAL 

OF ORANGE G DYE FROM AQUEOUS 
SOLUTIONS 

Mr. Aderemi Timothy Adeleye 
    Mr. Kingsley I. John           
   Mr. Chuks K. Odoh 

      Mr. Lanre Anthony 
Gbadegesin 

  Dr. Oludare O. Osiboye 
Mr.  Kehinde.H. Moberuagba 

         Dalian Institute 
of Chemical Physics, 
Chinese Academy of 

Sciences (CAS), 
Dalian, (China) 

Veritas University 
Abuja, (Nigeria) 

 

           NANOREMEDIATION TECHNOLOGIES: 
SUSTAINABLE & EFFICIENT  REMEDIATION 

PATHWAYS TOWARDS SDG #6 

  

Ankara Time
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Hall-3, Session-3 
05.12.2021, Sunday 

 
HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Esat AYYILDIZ   

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Assist. Prof. Dr. Necati 
ÇOBANO LU 

Assist. Prof. Dr. Selçuk DEM R 

Adnan Menderes 
University (Turkey) 
Sirnak University 

(Turkey) 

EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP OF 
EDUCATORS’  CLASSROOM MANAGEMENT 

JUSTICE AND STUDENTS’  ATTENDANCE TO 
SCHOOL ACCORDING TO UNIVERSITY 

STUDENTS’  PERCEPTIONS 
Assist. Prof. Dr. Ay e ENTEPE 

LOKMANO LU 
Tu ba ESERLER 

Sakarya University 
(Turkey) 

EXAMINATION OF LIFE SATISFACTION IN 
TERMS OF VARIOUS VARIABLES 

DURING THE COVID 19 EPIDEMIC 

Assoc. Prof. Dr. Esat AYYILDIZ   Kafkas University 
(Turkey) 

AB  QAYS B. AL-ASLAT AND HIS QASIDA 
ABOUT RETURNING HOME FROM THE WAR 

Naim Nail KAYMAZ 
Prof. Dr. Arzu DO RU 

MEB (Turkey) 
Aksaray University 

(Turkey) 

THE EFFECT OF TEACHING “CELLS AND 
SEGMENTATION” UNIT IN THE 7TH GRADE 
SCIENCE COURSE WITH CONCEPT MAP ON 

THE ACADEMIC SUCCESS OF STUDENTS 
Assist. Prof. Dr. Mevlüt Can 

KOÇAK 
Assist. Prof. Dr. Arzu KALAFAT 

ÇAT 
Lect. Olgun KÜÇÜK 

Karabuk University 
(Turkey) 

DISTRIBUTION OF PROFESSIONS BY GENDER 
IN TURKISH TV SERIES 

Dr. Mahmudov Yusif 
Magommed oglu 

Independent 
(Azerbaijan) 

THE ATTITUDE OF THE ANCIENT SUMERIANS 
TO THE ENVIRONMENT 

ON THE EXAMPLE OF THE EPIC ”BILGAMIS” 

Kamal Salayev Eyvaz 
Azerbaijan National 
Academy of Sciences 

(Azerbaijan) 

“CULTURAL” POLICY OF ARMENIA TOWARDS 
GEORGIA 

  

Ankara Time

1600 : 1830
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Hall-4, Session-3 
05.12.2021, Sunday 

 
HEAD OF SESSION:  

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Prof.Dr. Berrabah Hamza 
Madjid 

 Prof.Dr. Bouderba  Bachir 

Relizane University 
(Algeria) 

Tissemsilet University 
(Algeria)  

BEHAVIOR OF FLEXED COMPOSITE PLATES 
UNDER THERMOMECHANICAL LOADS 

Hidayatul SIBYANI 
Hendri Hermawan 

AD NUGRAHA 

The State Institute for 
Islamic Study 
Pekalongan 
(Indonesia) 

DIGITAL TRANSFORMATION OF MSMES AS A 
DEVELOPMENT OF THE ECONOMIC 

ECOSYSTEM 
(Study on MSMEs in Pekalongan City) 

Heny Maulina SHODIK 
Hendri Hermawan 

ADINUGRAHA 

The State Institute for 
Islamic Study 
Pekalongan 
(Indonesia) 

SWOT ANALYSIS OF HALAL TOURISM 
DEVELOPMENT IN IMPROVING THE 

ECONOMY OF COASTAL COMMUNITIES 
ISLAMIC ECONOMIC PERSPECTIVE 

(Case Study of Ujung Negoro Beach, Kandeman, 
Batang) 

Alzana Rahma 
Hendri Hermawan 

AD NUGRAHA 

The State Institute for 
Islamic Study 
Pekalongan 
(Indonesia) 

PRINCIPLE TRADE AND TRADE IN THE 
ISLAMIC ECONOMIC SYSTEM 

Waqas Ahmad Zakariya University 
Multan, (Pakistan) 

SCREENING OF WHEAT (TTITICUM 
AESTIVUM L.) CULTIVARS FOR TERMINAL 

HEAT STRESS TOLERANCE BY USING 
BIOCHEMICAL POINTER 

Shikha Sharma  
 Dr. Sunil Agrawal   

Priya Mewada  
Rachna Mewada 

Madhyanchal 
Professional 

University (India) 

Topic - A STUDY OF MANPOWER SEVERANCES 
IN PUBLIC AND PRIVATE INDUSTRIES 

Cristina Simeanu 
Madalina Alexandra 

Davidescu1 
Daniel Simeanu 

Iasi University of Life 
Sciences (IULS) 

(Romania) 

DYNAMIC STUDY OF TOURIST APPLICATION 
FOR RELIGIOUS TOURISM IN IASI, ROMANIA, 

IN THE PERIOD 2011-2020 

Madalina Alexandra Davidescu 
 Daniel Simeanu 
Cristina Simeanu 
Steofil Creanga 

Iasi University of Life 
Sciences (IULS) 

(Romania) 

TESTING THE EFFECTIVENESS OF TWO 
METHODS OF EXTRACTING DNA FROM 

BLOOD SAMPLES FROM COWS 

Supriya.S 
Dr.S.Anita Evelyn 

Meenatchi.N 

R.M.K. Engineering 
College (India) 

HISTORY-AUGUSTNESS OF THE KING 
KARIKALAN 

Dr. Nataša Tan i  
Prof. dr Jelena ermanov 

University of Novi Sad 
(Serbia) 

REFLEXIVITY AND SELF-EVALUATION AS A 
DIMENSION OF PROFESSIONAL 

DEVELOPMENT OF TEACHERS AND 
IMPROVING THE QUALITY OF SCHOOL WORK 

Muniza Javed 
Dr. Asma Seemi Malik 

Amjad Mahmood 

Lahore College for 
Women University 

(Pakistan) 

HELICOPTER PARENTING AND IT’S 
PSYCHOLOGICAL EFFECTS ON CHILDREN 

AND ADOLESCENTS 

Nikita Dobhal Jagran School of Law 
(India) 

INTERNATIONAL INSTRUMENTS FOR THE 
PROTECTION OF TRADEMARKS 
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BILTEK-V 

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CURRENT DEVELOPMENTS IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND SOCIAL SCIENCES 
 

CONTENT 
CCONGRESS ID    I 

PPROGRAM    II 

PPHOTO GALLERY    III 

CCONTENT    IV 

 

 

AAuthor  TTitle  NNo  

Nesrullah OKAN 
Merve DO AN 

A GENERATION BETWEEN PLAY AND 
MARRIAGE: A QUALITATIVE ANALYSIS 

OF THE LOST ADOLESCENCE 
1 

Bülent Cercis TANRITANIR 

MULTICULTURALISM IN CHIMAMANDA NGOZI 
ADICHIE’S AMERICANAH (2013) AND JUNOT 

DIAZ’ THE BRIEF WONDROUS LIFE OF OSCAR 
WAO (2008) 

8 

Bülent Cercis TANRITANIR MIGRANT EXPERIENCE AND 
MULTICULTURALISM IN THE JUNGLE 9 

Onur GÖKÇE 
Türker ERO LU 

TECHNOLOGICAL MATERIALS USED IN 
DISTANCE MUSIC EDUCATION 
PRACTICE/IMPLEMENTATION 

11 

Seda YALMAN 
Ünal M K 

THE USE OF AUDIO AND VISUAL MEDIA TOOLS 
IN THE PROCESS OF TEACHING/LEARNING THE 

”UD INSTRUMENT" 
13 

Bayram KURT 
Ünal M K 

THE USE OF AUDIO AND VISUAL MEDIA TOOLS 
IN THE PROCESS OF TEACHING/LEARNING 

“D LS Z KAVAL” 
25 

Derya AH N 
Canan ALTINI IK ERCAN 

THE CASE STUDY ON IMPLEMENTATION 
DISCIPLINE BASED ART EDUCATION IN 

PRIMARY SCHOOL 2nd GRADE VISUAL ARTS 
COURSE 

36 

Nihat M EK 
EXAMINING CANDIDATES TEACHERS' 

PERSPECTIVES ON DIFFERENCES IN 
THE CONTEXT OF SOCIAL DISTANCE 

45 

Mehmet YILMAZ 

B LG  EKONOM S  VE DE ER KR Z  
POSTMODERN ÇA DA MADDES Z SERMAYE - 

EMEK L K S  VE SOSYAL B L MLER  
YÜCELTMEK 

47 

Serdar TÜRKER 
A. Aytekin POLAT 

Recep B NDAK 

SEASONAL CHANGES OF CARBOHYDRATES IN 
DIFFERENT ORGANS OF POMEGRANATE 48 

Recep B NDAK 

HIGH SCHOOL TEACHERS' PERCEPTIONS OF 
JOB SATISFACTIONS, SCHOOL 

CLIMATE AND CLASSROOM ATMOSPHERE: 
REFLECTIONS FROM TALIS-2018 

50 

Sertaç TEKDAL 
Mehmet KARAMAN 

Mahir BA ARAN 
Mehmet DÜZGÜN 

SEARCHING OF ADAPTATION ABILITY OF SOME 
DURUM WHEAT GENOTYPES ORIGINATED 

FROM MEXICO 
63 

Sertaç TEKDAL 
INVESTIGATION ON YIELD AND QUALITY 

CHARACTERISTICS OF SOME DURUM WHEAT 
CIMMYT WELDED 

70 



BILTEK-V 

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CURRENT DEVELOPMENTS IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND SOCIAL SCIENCES 
 

Rabia Bü ra YAMAÇ 
Derya SA IR 

SOCIAL RESPONSIBILITY CAMPAIGNS IN THE 
CONTEXT OF VIOLENCE AGAINST WOMEN: 

EXAMPLE OF VODAFONE “RED LIGHT” 
CAMPAIGN 

71 

Mert SUSUR 
Ömer AYDINLIO LU 

A SEMIOTIC ANALYSIS IN THE CONTEXT OF 
SOCIAL PROBLEMS AND CORPORATE 

ADVERTISING RELATIONSHIP 
83 

Tuncay YE LKAYNAK 
Ruken Esra DEM RDÖ EN 

Mustafa ÇE ME 
Hatice Mehtap KUTLU 
Fatih Mehmet EMEN 

N-((5-BROMOPYR D N-2-YL)CARBAMOTH OYL)-2-
CHLOROBENZAM DE B LE N N VE GEÇ  

METAL KOMPLEKSLER N N SENTEZLENMES , 
KARAKTER ZASYONU VE ÖZELL KLER N N 

NCELENMES  

98 

Tuncay YE LKAYNAK 
Ruken Esra DEM RDÖ EN 

Mustafa ÇE ME 
Hatice Mehtap KUTLU 
Fatih Mehmet EMEN 

N-((5-BROMOPYR D N-2-
YL)CARBAMOTH OYL)FURAN-2-CARBOXAM DE 

B LE N N VE GEÇ  METAL KOMPLEKSLER N N 
SENTEZLENMES , KARAKTER ZASYONU VE 

ÖZELL KLER N N NCELENMES  

101 

Mehmet Sinan ÇET N 
NEW DESIGN AND MANUFACTURING 

ENGINEERING VISION IN NEW NORMAL 
CREATED BY DIGITAL TRANSFORMATION 

104 

Abdulhamit S NANO LU 

SLAM DÜ ÜNCES NDE MEZHEPLER N KEND  
AK DELER N  MANÎLE T RMELER  LE ORTAYA 

ÇIKAN ÖTEK LE T RME VE TEKF R/C L K 
SORUNLARI 

106 

Mehmet DEM RHAN 
Özlem KAF 

AN INVESTIGATION OF THE STUDIES ON THE 
PRIMARY SCHOOL (1-4TH) CLASS 

PHYSICAL EDUCATION LESSON CURRICULUM 
IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES 

118 

Hamide YENER 
Gülay BED R  

EXAMINATION OF THE LEARNING STYLES OF 
PRESCHOOL STUDENTS LIVING IN THE 

VILLAGE AND THE CITY 
120 

Burcu BOZ BA PINAR 
Gülay BED R 

VIEWS OF SPECIALEDUCATION TEACHERS FOR 
UNIVERSAL DESIGN APPLICATION IN LEARNING 131 

Osman Tayyar ÇEL K 
Ramazan NC  

Mehmet Akif KAY 

CREATIVITY AND DEVELOPMENT OF 
CREATIVITY WITH ART IN CHILDREN 144 

Osman Tayyar ÇEL K 
Ramazan NC  

Mehmet Akif KAY 

EXAMINATION OF GRADUATE THESIS RELATED 
TO PARENTS WITH AUTISM 149 

Osman Tayyar ÇEL K 
Mehmet SA LAM 

Yasin TOK 

EXAMINATION OF APPLICATIONS SUPPORTING 
THE DEVELOPMENT OF CHILDREN IN PRE-

SCHOOL EDUCATION IN CONTEXT OF TURKEY 
AND OTHER COUNTRIES (TALIS STARTING 

STRONG 2018 RESULTS) 

155 

Osman Tayyar ÇEL K 
Mehmet SA LAM 

Yasin TOK 

INVESTIGATION OF SCHOOL PRINCIPALS' 
INFLUENCE ON TEACHERS IN PRESCHOOL 

EDUCATION INSTITUTIONS 
168 

Osman Tayyar ÇEL K 
Rabia ÇYER 

THEMATIC ANALYSIS OF THE STUDIES ON PEER 
BULLYING IN THE PRESCHOOL PERIOD 177 

Ayça Pekmez BAHÇEC  
Hanifi Murat MUTLU 

A LITERATURE REVIEW ON DEGREE OF 
INTERNATIONALIZATION AND EXPORT 

PERFORMANCE 
187 

Ayça Pekmez BAHÇEC  
Hanifi Murat MUTLU 

A CROSS-COUNTRY COMPARATIVE 
EVALUATION ON PERCEPTIONS OF EXPORT 

SUPPORT AND BARRIERS OF FIRMS 
203 
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Mesut SELAMO LU 
Cuma BOZKURT 

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE SHARING 
ECONOMY AND THE LOGISTICS 

SECTOR 
218 

Sinem KOÇAK 
PASS-THROUGH EFFECT OF EXCHANGE RATES 

TO HOUSING PRICE IN TURKEY: 
ALMON APPROACH 

226 

Sinem KOÇAK 
Çi dem KARI  

Dilek Ç L 

THE RELATIONSHIP OF INFLATION, INFLATION 
VOLATILITY AND TAX REVENUES IN TURKEY: 

TODA-YAMAMOTO APPROACH 
228 

Ali mran TATLIBADEM 
Cuma BOZKURT 

THE RELATIONSHIP BETWEEN SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT AND CARBON FOOTPRINT: AN 

ANALYSIS ON DEVELOPED COUNTRIES 
238 

Mehmet Ali ORHAN 
Cuma BOZKURT 

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE SHARING 
ECONOMY AND COVID-19: AN 

APPLIED ANALYSIS 
255 

brahim DA LI 

A REVIEW OF THE LAST DECADE OF 
TECHNOLOGY-BASED CHANGE IN 

EMPLOYMENT STRUCTURE IN BRICS 
COUNTRIES 

261 

Berrabah Hamza Madjid 
BEHAVIOR OF COMPOSITE BEAMS UNDER THE 

INFLUENCE OF NATURAL 
FREQUENCIES 

266 

Berrabah Hamza Madjid 
THE EFFECT OF ELECTRO-ELASTIC STRESSES IN 

GRADUALLY 
FUNCTIONAL BEAMS 

267 

Youcef Becheffar 
Khaled Chaib  

Nordeddine Sad Chemloul 

NUMERICAL INVESTIGATION OF AN UNSTEADY 
FLOW AROUND A CONVEXSHAPE 

GROOVED CYLINDER 
268 

Samir Zahaf 
Mustapha KAID 

Mouloud Dahmane 
Azzeddine Belaziz 

NUMERICAL SIMULATION OF THE 
THERMOMECHANICAL BEHAVIOR OF 

THE FSW PROCESS OF THE 6061-T3 ALLOY: BY 
THE ANSYS APDL 16.2 CODE 

269 

Kellouche Yasmina 
NOUR SOULEYMANE 

Mahamat  
DE CARVALHO Marcelo 

Sari Ahmed Bilal 

PLASTICITY INDEX PREDICTION MODEL OF FLY 
ASH STABILIZED CLAYEY 

SOILS USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS 
270 

Yamina. Ammi  
Cherif. Si-Moussa 

Hanini Salah 

SUPPORT VECTOR MACHINES MODEL FOR THE 
PREDICTION OF THE 

REJECTION OF ANTI-INFLAMMATORY DRUGS 
BY MEMBRANES 

272 

Yamina. Ammi  
Cherif. Si-Moussa 

Hanini Salah 

MODELING THE REJECTION OF ANTI-
INFLAMMATORY DRUGS BY 

NANOFILTRATION AND REVERSE OSMOSIS 
USING QSPR-NEURAL NETWORKS 

MODEL 

273 

Ajjaz Maqbool  
Chitranjan Sharma 

INTUITIONISTIC FUZZY PROGRAMMING 
TECHNIQUE TO SOLVE DOUBLE 

STAGE MULTI-OBJECTIVE TRANSPORTATION 
PROBLEM 

274 

Mosbah jemmali 
Marwa Saidi 
Lotfi Bessais 

STUDY OF STRUCTURAL, MAGNETIC, 
MAGNETOCALORIC PROPERTIES OF 
THE Gd2Fe17-xCrx SOLID SOLUTIONS 

275 
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Miloudi Mohamed 
Houcine MILOUDI 
Abdelber Bendaoud 
Abdelkader Gourbi 
Abdelkader Rami 

Nassireddine Benhadda 

CM/DM CONDUCTED EMISSION IN SWITCH-
MODE POWER SUPPLY 

EXPERIMENTAL CHARACTERIZATION 
276 

Salih Alsharifi 
Mousa Abid Aljibouri  

Naim Shtewy 

A STUDY SOME TECHNICAL PROPERTIES FOR 
THE LOCALLY 

DESIGNED THRESHER MACHINE 
278 

Aizaz Sultana 
N.Ayyanthyan 

WELL-BEING AMID COVID-19 PANDEMIC : 
CONSEQUENCES FOR HUMAN 

RESOURCE MANAGEMENT IN HIGHER 
EDUCATIONAL INSTITUTES 

279 

Ziad Shakeeb Al Sarraf 
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ÖZET
Bilindi i üzere günümüzde ergen psikolojisine oldukça önem verilmekte ve bu konu farkl  
disiplinlerde kendisine yer bulmaktad r. Ancak bir zamanlar ergenlik dönemi hakk nda 
yeterince ara t rmalar n yap ld ndan bahsedilemez. Hatta ergenlik döneminde olup, bu 
dönemin geli imsel görevlerini yerine getiremeyen bir ku aktan da bahsedilebilir. Bu 
çal man n amac , ergenlik döneminin geli imsel görevlerini çe itli nedenlerden dolay  
ya ayamam  olan bireylerin deneyimlerini incelemektir. Bu çal ma geçmi  dönemlerde 
ergenli ini ya amayan bireylerin deneyimlerinin incelendi i olgu bilim (fenomenolojik) 
deseninin kullan ld  nitel bir çal mad r. Çal man n evrenini ergenli ini geçmi  dönemlerde 
ya ayan bireyler olu turmaktad r. Çal man n örneklem grubu ise 5 erkek, 13 kad n olmak üzere 
toplam 18 ki iden meydana gelmektedir. Ara t rmaya kat lan bireylerin ya  aral klar  33-65
ya lar aras ndad r. Ara t rma verilerini toplamak için " Yar  yap land r lm  görü me formu" 
kullan lm  ve 18 bireyden online görü me suretiyle veriler elde edilmi tir. Görü meler 
kapsam nda ilk önce bireylere çe itli demografik bilgileri içeren sorular sorulmu tur. Daha 
sonra çal man n as l amac  olan ergenlik dönemlerine ili kin yar  yap land r lm  sorular 
sorulmu tur. Sorulardan elde edilen cevaplar transkriptasyona tabi tutulmu  ve Word 
format nda yaz  haline getirilmi tir. Word’e aktar lan veriler MaxQuda 20 Paket program  
yard m yla analize tabi tutulmu , tema ve alt temalar olu turulmu tur. Ara t rma kapsam nda 
elde edilen sonuçlar incelendi inde kat l mc  ifadelerinin 8 tema etraf nda ekillendi i 
görülmektedir. Bu temalar genel olarak bireylerin ergenlik dönemlerine ait olan sosyal, 
toplumsal, kültürel özellikler üzerinde yo unla maktad r. Ara t rma elde edilen verilerin 
i lenmesi ile birlikte ara t rmac  ve uygulay c lara çe itli önerilerle bitirilmi tir.
Anahtar Kelimeler: Ergenlik, kay p ergenlik, fark ndal k, erken evlilik
 

 

 

 



ABSTRACT
As it is known, adolescent psychology is given great importance today and this subject finds its 
place in different disciplines. However, it cannot be said that enough research has been done 
on adolescence at one time. We can talk about a generation that is in adolescence and cannot 
fulfill the developmental tasks of this period. This study aims to examine the experiences of 
individuals who have not been able to experience the developmental tasks of adolescence for 
various reasons. This study is a qualitative study using the phenomenological design, which 
examines the experiences of individuals who did not experience puberty in the past. The 
population of the study consists of individuals who lived through their adolescence in the past. 
The sample group of the study consists of a total of 18 people, 5 men, and 13 women. The age 
range of the individuals participating in the research is between the ages of 33-65. "Semi-
structured interview form" was used to collect the research data and data were obtained from 
18 individuals through online interviews. Within the scope of the interviews, questions 
containing various demographic information were first asked the individuals. Then, semi-
structured questions were asked about the adolescence periods, which is the main purpose of 
the study. The answers obtained from the questions were transcribed and written in Word 
format. The data transferred to Word were analyzed with the help of the MaxQuda 20 Package 
program, and themes and sub-themes were created. When the results obtained within the scope 
of the research are examined, it is seen that the expressions of the participants are shaped around 
8 themes. These themes generally focus on the social, societal, and cultural characteristics of 
individuals belonging to their adolescence periods. The research was concluded with various 
suggestions to researchers and practitioners with the processing of the data obtained.

Keywords: Adolescence, lost adolescence, awareness, early marriage

G R

Kad nlar m z n yüzü ac lar m z n kitab d r,
Ac lar m z, ay plar m z ve döktü ümüz kan,
Karasabanlar gibi çizer kad nlar n yüzünü.

Naz m Hikmet RAN

Ya am yolculu unda üphesiz çok farkl  hayatlar ve deneyimler söz konusudur. Baz lar na 
tan kl k etsek de ço u zaman ya an lan deneyimler ki i de sakl  kal r. Bazen ise istemeseler de 
ortak kaderi payla anlar olur. T pk  çocukluk oyunlar ndan kopart l p evlendirilmeye zorlanan 
kad nlar gibi. Bu ara t rma ergenlik dönemlerinde evlilik deneyimi ya am  olan bireylerin, 
kar la t klar  durumlar ve bu durumlar n psikolojik etkilerini incelemeyi amaçlamaktad r. 
Bilindi i üzere insan geli iminin çe itli dönemleri bulunmaktad r. Bu dönemler farkl  
özelliklerden dolay  kategorize edilmi tir. Do du u andan itibaren çok say da fizyolojik, sosyal 
ve psikolojik ihtiyaçlar  olan insan n bu farkl l klar nispetinde de farkl  ihtiyaçlar  olmaktad r. 
Ergenlik dönemi, özellikle bireyin kimlik kazanmas  ve sosyalle mesi için önemli bir dönemdir. 



Yavuzer (2013) ergenlik dönemini h zl  ve sürekli bir geli me olarak tan mlamaktad r. 
Kulaks zo lu (2014) ise bu dönemi çocukluk ve yeti kinlik aras  dönem olarak 
vurgulamaktad r. Yine Yavuzer (2013) ergenlik döneminin kültürler aras nda farkl  ekilde ele 
al nd n  ifade etmi tir. Di er bir ifadeyle toplumlar n ergenlik tan mlar n n ve ergenli e bak  
aç s n n farkl l k gösterdi i anla lmaktad r. Ergenlik dönemini tek bir çerçeveden ele almak 
onu do ru bir ekilde anlamay  zorla t racakt r. Zira bu dönem sadece fiziksel de i imin de il 
önemli ruhsal de i imlerinin de ya and  bir dönemdir. Dolay s yla ergenlik dönemi bireyin 
gerek biyolojik, gerek psikolojik, gerek bili sel ve gerekse de sosyal aç dan geli ti i bir 
dönemdir (Üstüner, 2015). Bu dönemde k zlar n erkelere nazaran daha h zl  fiziksel geli im 
gösterdikleri bilinmektedir. Dolay s yla k zlardaki bu h zl  büyüme ne yaz k ki benlik 
sayg s nda dü üklü e, depresyon ve anksiyete gibi önemli sorunlara sebebiyet verebilmektedir
(Ar kan ve ark. 2013; Behrman ve ark. 2000). Bu sorunlarla birlikte henüz sosyalle mesini 
tamamlamam  olan ve çocuk olarak da tan mlanan k z çocuklar n n yeti kin birey olarak 
alg land  ve evlendirilmeye zorland  baz  durumlar söz konusudur. Her ne kadar fiziksel 
de i im olarak yeti kinli e do ru bir geçi  söz konusu olsa da bu dönemde ergen, çocuklu un 
birçok özelli ini de ta maktad r. Öztürk (2007) ergenlerin baz  durumlarda yeti kin 
davran lar n  sergilemeye çal t klar n , bununla birlikte çocukluktan da kopamad klar n  ifade 
etmi tir. Dolay s yla henüz yeti kin bir birey olamam  ayn  zamanda oyun ve oyuncaklar yla 
duygusal irtibat n  koparamam  olan ergenlik dönemindeki k z çocuklar n n evlili e zorland  
bilinen bir durumdur. Oysa bu dönemde belki de kendi bak mlar n  yapmaktan bile aciz olan 
bireylerin evlili e yönlendirilmesi üphesiz zor olmakla birlikte, çe itli sorunlar  da beraberinde 
getirmektedir. Kendisi henüz çocukluk döneminden ç kamam  olan bireylerin üstelik çocuk 
do urup bakmak zorunda kalmalar  da ayr  bir durum olarak de erlendirilmelidir. Bu 
dönemlerde bir ekilde evlenmek zorunda kalan bireylerin deneyimlerinin ortaya ç kar lmas  
ve ayn  zamanda ne tür psikolojik sorunlar ya ad klar n  tespit etmek hiç üphesiz çok 
önemlidir. Bu çal man n amac , ergenlik dönemini sa l kl  bir ekilde geçirmemi  olan 
bireylerin ya am deneyimlerini incelemek, bu durumun alt nda yatan sebepleri saptamak ve bu 
çe itli sebeplerin bireylerin hâlihaz rdaki psikolojik sa l klar  üzerindeki etkilerini 
incelemektir. Ayn  zamanda bu çal ma ile birlikte erken evlilik yapmak zorunda kalm  
bireylerin deneyimlerinin incelenmesi de amaçlanm t r.

Yöntem

Ara t rma deseni

Nitel bir ara t rma olan bu çal mada, erken evlenmek zorunda kalm  olan bireylerin 
deneyimleri ele al nm t r. Bireylerin erken evliliklerine ili kin deneyimlerinin ele al nd  bu 
çal ma nitel ara t rma desenlerinden olgu bilim (fenomenoloji) kapsam na girmektedir. 
Creswell (2007) fenomenoloji çal malar nda amaçlanan eyin, bir olgu ile ilgili farkl  ki isel 
deneyimleri belirlemektir.

Çal ma Grubu

Bu çal mada amaçl  örnekleme kullan lm t r. Amaçl  örneklemenin kullan lmas ndaki gaye,
ara t r lacak olguyu deneyimlemi  olan ki ilerin belirlenmesidir (Creswell, Clark, 2017). Bu 



çal mada, ergenlik dönemininin geli imsel görevlerini çe itli nedenlerden dolay  ya ayamam  
olan bireylerin deneyimlerini ve bu durumun psikolojik sa l klar  üzerindeki etkilerini 
incelemek amac yla iki a amadan olu an görü me formu uygulanm t r. 5 erkek ve 13 kad n 
kat l mc n n verileri analizlere dâhil edilmi tir.

Veri Toplama Arac

Ara t rma kapsam nda farkl  ya  aral nda bulunan bireylere 2 bölümden olu an form 
uygulanm t r. Birinci k s mda, çe itli demografik bilgilere ili kin sorular yer almaktad r. kinci 
k s mda, bireylerin ergenlik dönemindeki deneyimlerini ve içerisinde bulunduklar  o dönemin 
birtak m özelliklerini tespit etmeye yönelik sorular yer almaktad r.

Verilerin toplanmas

Yap lan görü meler için önceden kat l mc lardan teyit al nmak suretiyle, görü meler 
kaydedilmi tir. Görü menin ba nda ilk önce kat l mc lara çe itli demografik bilgiler sorulmu ; 
akabinde ise, ara t rman n amac na ili kin alg lar n  ortaya ç karacak sorulara geçilmi tir.  

Verilerin Analizi

Veri toplaman n tamamlanmas yla beraber verilerin analizi a amas na geçilmi tir. Öncelikle 
cevaplar excel dosyas na al nm t r. Daha sonra tüm verilerin analizinde Maxquda 20 Paket 
Program ndan yararlan lm t r. Cevaplar n yaz l  dokümanlar  bu programa yüklenerek 
analizler yap lm t r.  Nitel ara t rmada, ara t rmac ya yol gösterecek baz  basamaklardan söz 
etmek mümkündür (Pietkiewicz ve Smith, 2014). 

Bulgular

Bu ba l kta çal madan elde edilen verilere ili kin analiz sonuçlar  sunulmaktad r. Elde edilen 
bu bulgular a a da sunulmu tur. Kat l mc lar n evlilik deneyimlerine ili kin analiz 
sonuçlar ndan elde edilen temalara yer almaktad r. 

ekil 1. Erken Evlendirilmeye li kin Tema ve Alt Temalar

ekil 1’de görüldü ü gibi erken evlendirilme temas na ili kin alt temalar görülmektedir. En çok 
dile getirilen ifadenin psikolojik problemler oldu u anla lmaktad r. Bunun yan nda 
bilinçsizlik, çocuklu unu ya ayamama, bask lar, okula gidememe, sorumluluklar n a rl  ve 
adapte olamama gibi alt temalar elde edilmi tir. Buna ili kin kat l mc  ifadelerinden baz lar  
a a daki gibidir:



"Çok zor ba ta psikolojik olarak çok y pran r e ine kar  sorumluluklar  olsun aileye 
olsun uyum sa lamak mutlu olmak çok zor gücünün yetmedi ini yapmak zorunda 
kald  için erken ya ta beden olarak ruh olarak çöker."
"Ki isel geli imi tamamlamam  istemedi i bir i e zorland  için psikolojik s k nt lar 
ya ayabilir. Kendisi hala çocukluk zamanlar n  ya amas  gerekirken evlilik çok 
zorlay c  bir süreç olmu tur."
"Oyun ça nda olmas  gerekirken evlenmek zorunda kalan çocukta korku had safhada 
olur. Psikolojik bozuklu u gibi zorluklar ya ar.” 

Yukar daki kat l mc  ifadeleri dikkate al nd nda, kat l mc lar n özellikle bu dönemdeki 
zorluluklardan bahsettikleri görülmektedir.

ekil 2. Deneyimlenen Ergenli e li kin Tema ve Alt Temalar

ekil 2’de görüldü ü gibi deneyimlenen ergenlik temas na ili kin alt temalar görülmektedir. En 
çok dile getirilen ifadenin ergenli in fark nda olunamamas oldu u anla lmaktad r. Bunun 
yan nda sakin, kötü, içine kapan k ve yaln z alt temalar elde edilmi tir. Buna ili kin kat l mc  
ifadelerinden baz lar  a a daki gibidir:

"Ya ad m desem yalan olur. imdikiler bak nca hiç ergenlik ya amad m  anlad m."
"Bizde ergenlik dönemi yoktu. Hep i teydik. Fark nda de ildim."
"Ergenlik diye bir ey ya amad m." Yukar daki kat l mc  ifadeleri dikkate al nd nda, 
kat l mc lar n özellikle bu dönemdeki zorluluklardan bahsettikleri görülmektedir.



ekil 3. Ergenlik Döneminde Yeterince De er Verilseydi Temas ve Alt Temalar

ekil 3’te görüldü ü gibi ergenlik döneminde yeterince de er verilseydi temas na ili kin alt 
temalar görülmektedir. En çok dile getirilen ifadenin kendini geli tirebilme oldu u 
anla lmaktad r. Bunun yan nda daha öz güvenli olma, farkl  hayat standard na sahip olma, daha
anlay l  olma, de erli hissetme, daha mutlu olma ve zorla evlendirilmeme gibi alt temalar  elde 
edilmi tir. Buna ili kin kat l mc  ifadelerinden baz lar  a a daki gibidir:

"Belki ben de okuyabilir ve u an daha iyi bir konumda olabilirdim ya da kendimi 
de ersiz hissetmek yerine özgüvenim daha yüksek olabilirdi."
"Çok farkl  bir ki ili e sahip olmakla beraber kendimi daha iyi geli tirebilir ve daha iyi 
bir hayat standard na sahip olabilirdim." "Oyun ça nda olmas  gerekirken evlenmek 
zorunda kalan çocukta korku had safhada olur. Psikolojik bozuklu u gibi zorluklar 
ya ar.” 

Yukar daki kat l mc  ifadeleri dikkate al nd nda, kat l mc lar n özellikle ergenlik döneminde 
gerekli de eri görmeleri halinde daha olumlu bir bak  aç s na sahip olabilecekleri 
anla lmaktad r.

Tart ma

Elde edilen sonuçlara göre, "kay p ergenlik" olarak adland rd m z dönemi ya am  olan 
bireylerin çe itli zorluklarla kar la t  görülmektedir. Bu zorluklar aras nda; anla lmamak, 
a r sorumluluklar, maddi s k nt lar, bask , ay planmak, e itimini tamamlayamamak ve 
evlenmek zorunda kalmak gibi s k nt lar yer almaktad r. Bu olumsuz durumlar n bireylerin 
psikolojik sa l klar  dolay s yla da hayatlar  üzerinde olumsuz sonuçlar do urdu u 
görülmektedir. Bu sorunlar aras nda; huzursuzluk, ki isel geli imin yetersizli i, özgüven 
eksikli i, de ersizlik hissi, zorla evlendirilmenin olumsuz sonucu olarak mutsuzluk hissi gibi 
problemler yer al yor. Tüm bu neticelerin bireylerin ya am kalitelerinin aleyhine oldu u 
görülmektedir. Bu çal may  anlaml  k lan durum ise, ya amalar n n en önemli dönemlerinde 
a r bir sorumluluk almak zorunda kalan bireylerin sorunlar na bir nebze olsun ayna tutmakt r. 
Dolay s yla bu konuda bir fark ndal n olu turularak, benzer durumlara ili kin ara t rmalara 



kap  aralamak da önem arz etmektedir. Bununla birlikte hem ara t rmac  hem de uygulay c lar 
için çe itli önerilerde bulunulabilir:

Bu çal mada ula lan kat l mc  say s  s n rl d r. Daha kapsaml  bir ara t rman n 
planlanarak, daha çok ki iye ula lmas  bu çal man n sonuçlar  hakk nda daha sa l kl  
bilgilere ula lmas n  sa layacakt r.
Kay p ergenlik sürecini geçirmi  ki ilere yönelik sadece bu durumun psikolojik 
sa l klar  üzerine olan etkilerini incelemekle kalmay p ayn  zamanda çe itli çözüm 
önerileri getirmek için çal malar yap labilir.
Çe itli Psiko-e itimler yoluyla, kay p ergenlik sürecini geçirmi  bireylerin maruz 
kald klar  olumsuz davran lara yönelik destek e itimler verebilir.
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ABSTRACT 
Multiculturalism is the product of an effort to understand the reality of cultural pluralistic 
structures taking place in democratic societies. In this way, cultural communities have the 
opportunity to get away from the oppressive, discriminatory and exclusionary effects applied 
to them. Most modern democracies consist of members with diverse cultural perspectives, 
practices, and contributions. The insistent demand of multiculturalism is to respect the 
different views of each individual of the society, to accept the differences, and as a natural 
result of this, not to give a premium to oppressive policies without bowing to the pressure of 
the dominant culture. The United States has emerged as the most ethnically diverse country in 
the world. Although the USA does not define itself as a multicultural state, it is possible to 
define and consider American society a multicultural one. There is a growing need in 
American literary circles to incorporate more multicultural literary works for the general 
audience. This requirement stems from the change in heterogeneity in America guaranteeing
that we all embrace culturally tolerant ideals and learn, accept and appreciate such cultural 
differences. The purpose of this paper is to examine novels that depict different elements of 
multiculturalism (as presented through language, relationships, and behavior) with the views 
of two multiculturally designed novels. The focus will be on two novels; one is Americanah
written by Chimamanda Ngozi Adichie (2013), which tells the story of a young non-
American black woman who moves to the United States for education. She struggles with her 
sense of identity as a black person trying to conform to the standards of dressing, beauty, and 
the fallacy of the American Dream. The other novel is The Short Wonderful Life of Oscar 
Wao (2008) by Junot Diaz. He tells the story of the troubled child of an immigrant woman
who struggles with cultural traditions of masculinity and sexuality, and finds it difficult to 
find a sense of acceptance, community and love.
Key Words: Women, Multiculturalism, Gender, Identity, Feminity



THE JUNGLE’ DA GÖÇMEN DENEY M  VE ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK
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Öz
Amerika'n n en çe itli ulus olarak tasviri, imdiye kadar vizyoner ve istek uyand ran bir tasvir 
olarak kalm t r. Farkl  bir toplumda birlikte ya amak için tüm bireylerin büyük bir anlay  
düzeyi olmal s  beklentisinden dolay  Amerika'y  çoklu ve karma k varl klar n tamam ndan 
tek bir ulus haline getirmek oldukça zor görünmektedir. Amerikan Rüyas n  ya amak için 
ABD'ye ta nan göçmen bir aile, çe itli sorunlarla yüzle mek zorunda kalm t r. Upton 
Sinclair bütün yazarl k ya am  boyunca haks zl klar  de ifre etmeye ve kendi çap nda onlarla 
mücadele etmeye adanm  bir ya am sürmü tür. Bu mücadele sayesinde s radan insanlar n 
daha rahat bir ya am sürdürmelerini sa lamay  da amaçlam t r. En tan nm  kült eseri say lan 
ve Türkçeye de ikago Mezbahaneleri ad  alt nda çevrilen The Jungle (1905) roman nda
ac mas z bir ortamda hayatta kalmak için mücadele eden fakir bir i çinin hayat n  resmeder. 
Hayvan muamelesi görürler ve zulüm ve zorluklarla kar la rlar. Harcamalar  ve dü ük 
ücretleri nedeniyle ödeyemeyecekleri bir kredi ödemek durumundad rlar. 20. yüzy ldan sonra, 
birçok göçmen ABD ehirlerine ta nmay  dört gözle bekliyordu ve hepsi Amerikan Rüyas n  
gerçekle tirmek ad na umutluydu. Amerikal lar n lt l  ya am tarz , Packing kasabas  
göçmenleri için yaln zca uzak bir idealdir. O zamanlar, insanlar n farkl  kültürel geçmi lere 
sahip di er insanlara nas l davranmas  gerekti ine dair bir fark ndal k söz konusu de ildir. Bu 
nedenle göçmenler zorluklarla kar la maktad r. Ancak öte yandan art k çokkültürlü bir 
ortamda ya ama bilinci ve anlay  artmaktad r ve insanlar art k göçmenlere sayg l  davranma 
konusunda daha dikkatli davranmaktad rlar. Yine de göçmenlerin ciddi sorunlarla yüzle mek 
zorunda kald  birçok durum vard r ve insanlar n bir toplumdaki çokkültürlülü ün ülkeyi 
nas l daha müreffeh hale getirebilece ini anlama sürecini ya amaktad rlar. Bu bildiri, Upton 
Sinclair’in The Jungle (1905) adl  roman nda ABD'deki çokkültürlülük sorunlar n ,
göçmenlerin farkl  kültürleri ve geçmi leri nedeniyle ABD'de ya anan çe itli sorunlar  nas l 
deneyimlediklerini ve göçmen deneyimi kavram n  tart maktad r. 
Anahtar Kelimeler: Çokkültürlülük, Upton Sinclair, Göçmen, Kültür, Toplum



MIGRANT EXPERIENCE AND MULTICULTURALISM IN THE JUNGLE

Abstract 
The portrayal of America as the most diverse nation has so far remained a visionary and 
aspirational.  It seems quite difficult to make America one nation out of all multiple and 
complex beings, because of the expectation that all individuals must have a great level of 
understanding to live together in a diverse society.  An immigrant family who moved to the 
USA to live the American Dream had to face various problems.  Throughout his writing 
career, Upton Sinclair has been dedicated to deciphering injustices and fighting them in his 
own way.  Through this struggle, it also aimed to enable ordinary people to lead a more 
comfortable life.  In his novel The Jungle (1905), which is considered his best-known cult 
work and translated into Turkish under the name Chicago Slaughterhouses, he depicts the life 
of a poor worker struggling to survive in a brutal environment.  They are treated like animals 
and face cruelty and hardship.  They have to pay a loan that they cannot pay due to their 
expenses and low fees.  After the 20th century, many immigrants looked forward to moving 
to US cities, and they were all hopeful to fulfill the American Dream. The glittering lifestyle
of the Americans is only a distant ideal for Packing town immigrants. At that time, there was 
no awareness of how people should treat other people from different cultural backgrounds.  
Therefore, immigrants face difficulties.  However, on the other hand, the awareness and 
understanding of living in a multicultural environment is increasing, and people are now more 
careful about treating immigrants with respect.  Yet there are many situations where 
immigrants have to face serious problems and people are in the process of understanding how 
multiculturalism in a society can make the country more prosperous.  This paper discusses the 
problems of multiculturalism in the USA, how immigrants experience various problems in the 
USA due to their different cultures and backgrounds, and the concept of immigrant 
experience in Upton Sinclair's, The Jungle (1905).
Keywords: Multiculturalism, Upton Sinclair, Immigrant, Culture, Society
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ÖZET
Günümüzde ya anan bilimsel ve teknolojik geli melerin, hemen tüm alanlarda etkili oldu u
bilinmektedir. Özellikle bilgi ve ileti im teknolojilerinin, e itim ve ö retim alanlar ndaki 
çal malara sa lad  katk , önemli bir yer tutmakta ve halihaz rda y llard r 
kullan lagelmektedir. Ancak günümüzde teknoloji kullan m  kaç n lmaz bir hale gelmi tir.
Son y llarda neslimizin ba l ca sorunu haline gelen ve insanlar n izole bir ya am sürmesine 
sebep olan ‘COVID19’ pandemi süreci, genel düzen ve al kanl klar da etkilemi , birçok 
alanda çe itli çözüm aray lar na neden olmu tur. Bu ba lamdaki geli melerden biri de internet 
üzerinden gerçekle en ‘web tabanl  e itim’ modelleridir. Bu modellerin geleneksel e itim 
sistemine katk lar n n yan  s ra, pandemi süreciyle beraber kullan m  zorunlu bir hal alm t r.
Bu süreçte bili im teknolojileri destekli ve web tabanl  ‘uzaktan e itim’ modellerine
geçilmi tir. Müzik e itimi de bu süreçten en üst düzeyde etkilenen alanlardan biridir. Müzik 
e itimi, uzaktan e itimde kullan lmas  gereken materyaller bak m ndan birçok disipline göre,
çok daha fazla teknolojik ekipman gerektirmektedir. Müzik kuramlar , i itme ve dikte etme 
e itimi, enstrüman e itimi, an e itimi, orkestra e likli çal malar vb. gibi müzik e itimi 
alanlar için geli tirilmi  çok çe itli teknolojik materyal bulunmaktad r. Bunlar ba l ca; müzik 
e itimi yaz l mlar , nota yaz m programlar , temel olarak müzik olu turma, kaydetme, 
düzenleme ve i leme amaçl  geli tirilmi  müzik stüdyosu program ve yaz l mlar , müzik e itim 
ve ö retiminde s kl kla kullan lan mobil uygulamalar vb. olarak s ralanabilir. Bu teknolojiler, 
bilgiye eri imdeki h z  oldukça art rmaktad r. Bu ise sonuca ula madaki performans ve çaba 
etkisi bak m ndan son derece önemlidir. Teknolojik yeniliklerin müzik e itimine katk lar n n 
yan  s ra, gerekli ekipmanlar n temin edilebilmesi ve ö renilmesi aç s ndan, kullan c lar  
zorlay c  etkilerinin de olabilece i dü ünülmektedir.
Bildiri, uzaktan müzik e itimine özgü ‘teknolojik materyaller’ ve bu e itimin getirdi i ‘olumlu 
ve olumsuz sonuçlar’ üzerine odaklanacakt r.
Anahtar Kelimeler: Uzaktan E itim, Müzik, Teknoloji.



ABSTRACT
It’s known that today’s scientific and technological developments are effective in almost all 
fields. Especially, the contribution of the information and communication technologies to 
studies in the fields of education and training holds an important/prominent place and has been 
used for years. However, using technology has become inevitable in today’s world. The 
‘COVID19’ pandemic which has become the main problem of our generation in recent years, 
has caused people to live an isolated life, affected the general order and habits and led to a 
search for various solutions in many fields. One of the developments in this context is the “web-
based education” models that are taking place online.  Apart from contribution of these models 
to the traditional education system, they become necessary because of the pandemic.  In this 
process, information technologies supported and web-based 'distance education' models were 
introduced. Music education is one of the fields that is most affected by this process. Music 
education requires much more technological equipment than many other disciplines in terms of 
materials that is used in distance education. There is a wide variety of technological materials 
developed for music education fields such as music theory, hearing and dictation training, 
instrument training, vocal training, studies with orchestra accompaniment, etc. These can be 
listed as: music education software, note writing programs, music studio programs and software 
mainly developed for music creation, recording, editing and processing, mobile applications 
that are frequently used in music education and training, etc. These technologies has increased 
the speed of accessing the information and this is extremely important in terms of performance 
and effort effect in reaching the result.  In addition to the contribution of technological 
developments to music education, it’s also considered that there may be compelling effects on 
its users concerning for obtaining and learning the necessary equipment. The paper will focus 
on the “technological materials” that is specific to distance music education and “the positive 
and the negative results” brought by this education.
Keywords: Distance Education, Music, Technology.
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ÖZET

21. yy’da h z kazanan teknolojik ilerlemeler birçok alanda oldu u gibi müzik 
ö retimi/ö renimi alan nda da görsel ve i itsel medya araçlar n n kullan lmas na imkân 
sunmaktad r. Bu durum, müzik ö retimi/ö renimi alan n n önemli bir dal  olan çalg  
ö retimi/ö renimi sürecinde teknolojik ilerlemelerin etkin bir ekilde kullan lmas n n önünü 
açm t r. Bu ara t rma, görsel ve i itsel medya araçlar n n “ud” saz n n ö retimi/ö renimi 
sürecinde kullan m n n olumlu ya da olumsuz etkilerinin incelenmesini amaçlamaktad r. 
Ara t rman n covit19 salg n  sürecinde görsel ve i itsel medya araçlar  yolu ile uzaktan 
sürdürülmek durumunda kal nan “ud” ö retimi/ö renimi sürecinin ve gelecekteki olas  online 
e itim süreçlerinin geli imine de katk  sa layaca  dü ünülmektedir. Ara t rmada nitel ve 
nicel ara t rma yöntemlerinden karma olarak faydalan lm t r. Bu sebeple öncelikli olarak 
konuya yönelik yaz l  ve dijital kaynak taramas  yap lm t r. Daha sonra ise, literatür bilgileri 
ve alan uzmanlar n n görü leri do rultusunda olu turulan anket ara t rma örneklem grubuna 
uygulanm t r. Ara t rmada elde edilen bulgular basit frekans ve yüzdelik (%) de erlerle ifade 
edilen tablolara dönü türülerek, okuyucular taraf ndan kolay anla l r hale getirilmeye 
çal lm t r. Ara t rmada ula lan sonuçlardan baz lar  s ralanacak olursa; teknolojik 
ilerlemeler sayesinde, günümüzde müzik ö retimi/ö renimi sürecinin bireysel çabalarla 
(birebir ö retime ihtiyaç duyulmadan) k smen gerçekle tirilebildi i, görsel ve i itsel medya 
araçlar  sayesinde “ud” çalg s n n ö reniminde ve ö retiminde orta ve ileri seviye icra 
yetilerine bireysel olarak k smen ula labilece i, Türk Müzi inin en eski ö retim 
yöntemlerinden biri olan usta-ç rak ili kisi ve me k yönteminin geli en teknolojik olanaklar 
kullan larak yeni bir boyutu ile varl n  sürdürebilece i, görsel ve i itsel medya araçlar  ile 
desteklenen “ud” ö reniminin; genel ba ar y  art rd , çal ma iste inin art na olumlu 
katk lar sa lad , icra performans n  olumlu yönde etkiledi i ve bu sayede çal ma zaman n n 
daha verimli kullan labilece i ilk akl m za gelenlerden baz lar  olacakt r.

Anahtar Kelimeler: Ud Çalg s , Medya Araçlar , Müzik Ö renimi, Müzik Ö retimi, Müzik 
Teknolojisi. 



ABSTRACT

21. technological advances that are gaining momentum in the century provide the opportunity 
to use audio and visual media tools in the field of music teaching/learning, as well as in many 
fields. This situation has paved the way for the effective use of technological advances in the 
process of instrument teaching/learning, which is an important branch of the field of music 
teaching/learning. This research aims to examine the positive or negative effects of the use of 
audio and visual media tools in the process of teaching/learning the “ud” reed. It is thought 
that the research will also contribute to the development of the “ud” teaching/learning process 
and possible future online education processes that must be carried out remotely through 
audio and visual media tools during the covit19 outbreak process.

In the study, qualitative and quantitative research methods were used as a mixed method. For 
this reason, written and digital resource scanning has been carried out primarily for the 
subject. Then, the questionnaire, which was created in accordance with the literature 
information and the opinions of field experts, was applied to the research sample group. The 
findings obtained in the research were converted into tables expressed by simple frequency 
and percentage (%) values and tried to make them easily understandable by readers.

If some of the results obtained in the research will be listed,; thanks to technological 
advances, today in music teaching/learning process with the efforts of an individual (one on 
one, without the need for instruction) can be partially performed visual and auditory Media 
tools thanks to the “ud” executive skills in the teaching and learning of the instruments that 
can be achieved partly as an individual with middle and high level, which is one of the oldest 
methods of teaching Turkish music master-apprentice relationship, and practiced the method
with the technological possibilities of a new dimension by using visual and audio media tools 
that can sustain existence, supported with the “ud” education; some of the first things that 
come to our mind will be that it increases overall success, makes a positive contribution to 
increasing the desire to work, positively affects executive performance, and in this way, 
working time can be used more efficiently.

Keywords: Ud Instrument, Media Tools, Music Learning, Music Teaching, Music 
Technology.

1. G R

Günümüzde teknolojinin vermi  oldu u imkanlar do rultusunda geli en görsel ve i itsel 

medya unsurlar n n s k kullan m , insan hayat n ve birçok bilgiye eri imi kolayla t rmaktad r.

Sanal ortamda halihaz rda bulunan bilgi ve bu bilgiye hemen ula labilirlik, müzikten 

edebiyata etkin ve aktif bir biçimde kullan lmaktad r. Bu durumda merak edilen, ö renilmek 

istenen her bilgiye sadece bir kaynakla s n rl  kalmay p, çe itli referanslarla ula ma olana

tan nmaktad r.



Birçok alanda verimli bir ekilde kullan lan görsel/i itsel medya araçlar , müzik ve bununla 

birlikte enstrüman ö reniminde de etkili bir biçimde kullan lm t r. Özellikle pandemiyle 

birlikte hayat m zda daha önemli bir durum kazanan bu araçlar, ki inin icra e itiminde 

e itmenle birebir çal amad  veya e itmenin olmad  durumlarda, ki iyi belirli bir seviyeye 

ta maya bir nebze f rsat tan m t r. Buradan hareketle görsel/i itsel medya araçlar , Türk 

Müzi i çalg s  olan “ud”un e itiminde de etkili bir rol oynam t r. Dolay s yla hemen hemen 

her alanda aktif bir ekilde kullan lan medya araçlar n n “ud” çalg s n n ö renimi aç s ndan ne 

denli önemli oldu u, ak llara ara t r lmas n n gerekli oldu u dü üncesini getirmektedir.

Kökleri çok eskiye dayanan Türk Müzi inin kullan m  en yayg n çalg lar ndan olan ud, özel 

ses yap s yla ve frekans aral n n geni  olmas yla ço u toplumu etkileyip birçok bölge 

taraf ndan benimsenmi tir. Kelime anlam  olarak ud, “a aç” ve “odun” anlamlar na 

gelmektedir (Akdo an, 2010, s.321). M zrapl  ve perdesiz çalg lar aras nda yer al r ve 11 tele 

sahiptir. "Ud, ayn  zamanda Türk Musikisi e itiminde kullan lan çalg lar aras nda da öncelikli 

olarak yer almaktad r. Gerek makamsal ezgilerin ve oktav aral klar n n icras na ve gerekse 

mikrotonal perdelerin rahat bir ekilde aktar lmas na imkân sa layan bir çalg  olmas  

nedeniyle Türk Musikisi e itiminde s kl kla kullan lmaktad r.” (Ziyagil,2021, s.7). Bu 

bak mdan kullan m  yayg n olan ud saz , sadece birileri arac l yla de il, görsel/i itsel medya 

araçlar ile sanal ortamda sunulan videolardaki farkl  ki ilerden farkl  teknik ve ö retimlerle 

daha etkili ve verimli bir ekilde ö renilebilir.

2. UD Ö REN M NDE GÖRSEL VE TSEL MEDYA KULLANIMI

Türk Müzi i çalg lar  içerisinde önemli bir yere sahip olan ud saz n n ö retimine yönelik 

birçok metot çal mas  yap lm t r. Ancak ud çalg s ndaki icra zenginli i ve çe itlili inden 

dolay  sadece yaz l  kaynaklara ba l kal narak yap lan ud ö renimi denemelerinin tam 

manas yla olumlu geri dönütler veremeyece i dü ünülmektedir. Özellikle orta ve ileri seviye 

icra a amalar nda önemli bir yere sahip olan ud saz ndaki karakteristik icra özelliklerinin

(çarpma, kayd rma, iç ve d  m zrap vuru lar , tril vb,) karma k yap lar n n hem duyusal hem 

de görsel olarak alg lanmadan ki isel çabalarla -sadece yaz l  kaynaklarla- çözümleme 

u ra lar n n birçok yönden problemli oldu u bilinen bir durumdur. Daha net ifade etmek 

gerekirse, herhangi bir Türk müzi i formunun (pe rev, taksim, oyun havas  vb.) ud ile 

icras nda saza özgü birtak m karakteristik icra çe nilerinin nota üzerinde vurgulanmamas , bu 

çe nilerin ad  vurgulansa bile yine de do ru bir icra için görmek ve duymak gerekmektedir.

Örne in ud saz ndaki çarpma tekni i her ne kadar detayl  anlat lsa da daha önceden nas l 

uyguland na dair fikri olmayan ki inin bu tekni i do ru ve net seslendirebilmesi ad na, ud 



üzerindeki uygulan n  izleyip, duymas  gerekmektedir. Bu aç dan özellikle bireyin tek 

ba na gerçekle tirdi i ö renme sürecinde görsel/i itsel medya araçlar n n önemi büyümekte 

olup, yaz l  bir kaynak üzerinde çözümlemesi birçok yönden problemli olan icra tekniklerinin

ve eserlerin çözümünü büyük ölçüde kolayla t rabilmektedir.

3. ARA TIRMANIN METODOLOJ S

Amaç ve Önem

Bu ara t rma, çalg  ö reniminde görsel ve i itsel medya araçlar n n kullan m na yönelik 

dü ünceleri olumlu ve olumsuz yönleri ile ortaya koymay  amaçlamaktad r. Ara t rman n bu 

yönü ile ud ö renimi örnekleminde, görsel ve i itsel medya araçlar n n katk s n n belirlenmesi 

bak m ndan önem ta d  dü ünülmektedir.

Yöntem

Ara t rmada nitel ve nicel ara t rma yöntemlerinden karma olarak faydalan lm t r. Bu 

sebeple öncelikli olarak konuya yönelik yaz l  ve dijital kaynak taramas  yap lm t r. Daha 

sonra, alan uzmanlar n n görü leri do rultusunda elde edilen kazan mlar nda konu ile 

ilgili bir de erlendirme anketi olu turulmu ve olu turulan anket ara t rma örneklem grubuna 

uygulanm t r. Ara t rmada elde edilen bulgular basit frekans ve yüzdelik (%) de erlerle ifade 

edilen tablolara dönü türülerek ayr nt l  bir ekilde yorumlanm  ve okuyucular taraf ndan 

kolay anla l r hale getirilmeye çal lm t r.

Evren ve Örneklem

Ara t rman n evreni Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuar ’nda lisans 

e itimi gören müzik ö rencileri, örneklemi ise bu ö rencilerden esas meslek çalg s  ud olan 

20 ö renciden olu maktad r.

Problem Cümlesi

Bu ara t rman n problem cümlesi ud ö reniminde görsel ve i itsel medya araçlar  deste inin 

olumlu ya da olumsuz katk lar  nelerdir? olarak belirlenmi tir.

Say lt lar

Ud ö reniminde görsel ve i itsel medya araçlar n n kullan m n n olumlu yönde katk  

sa layaca  dü ünülerek yola ç k lan bu ara t rmada; Kullan lan yöntemlerin ara t rma için 

uygun oldu u, ula lan yaz l  kaynaklar n güvenilir oldu u, alan uzmanlar n n görü leri 



do rultusunda olu turulan de erlendirme anketinin tarafs z oldu u ve anket sonucu elde 

edilen bulgular n yorumlamalar n n gerçe i yans tt  say lt lar ndan hareket edilmi tir.

S n rl l klar 

Ara t rma Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuar  Türk Müzi i bölümü 

lisans ö rencileri ile s n rl  tutulmu tur.

4. BULGULAR VE YORUM

Bu bölümde, ara t rma sürecinde elde edilen bulgular ve bunlar do rultusunda yap lan 

yorumlar yer almaktad r.

Demografik Bulgular

Bu bölümde, ara t rmaya kat lan örneklemlerin demografik bulgular  yer almaktad r.

Tablo-1: Örneklem grubunun cinsiyetlerine göre da l m

Frekans Oran (%)

Kad n 12 60

Erkek 8 40

Tablo-1 gözlendi inde ara t rmaya kat lan örneklem grubunun %60 oran nda kad n ve % 40

oran nda erkekten olu tu u görülmektedir. Oranlar n tamamen e it olmamas n n yan  s ra 

kad n say s n n k smen daha fazla oldu u bir durum gözlemlenmektedir.

Tablo-2: Örneklem grubunun ya lar na göre da l m

Frekans Oran (%)

17 ya  – 19 ya  aras 5 25

19 ya  - 21 ya  aras 4 20

21 ya  – 23 ya  aras 8 40

23 ya  ve üzeri 3 15



Ara t rma örneklem grubunun ya  da l m na yönelik donelerin bulundu u Tablo-2

gözlemlendi inde, 21-23 ya  aral n n k smen yüksek olmas na kar n dengeli bir ya  grubu 

da l m görülmektedir.

Medya Araçlar  le Desteklenen “Ud” Ö renimine Yönelik Bulgular

Bu k s mda görsel ve i itsel medya araçlar  ile desteklenen ud ö retim/ö renimine yönelik 

soru ve yan tlar bulunmaktad r. Bu bölümde, “Görsel ve itsel Medya araçlar  ile desteklenen 

ud e itiminin…” ibaresi, yinelenmemesi dü ünülerek, tablo 3’den sonraki tablo isimlerinde 

tekrarlanmam t r.
Tablo-3: Görsel ve i itsel medya araçlar  yard m yla desteklenen ud ö reniminin, genel ba ar n z  artt rd n  

dü ünüyor musunuz?

Frekans Oran (%)

Evet 16 80

Hay r 1 5

Karars z m 3 15

Görsel ve i itsel medya araçlar  yard m yla desteklenen ud ö reniminin, genel ba ar n z  

artt rd n  dü ünüyor musunuz? Sorusuna cevap aranan tablo-3 gözlemlendi inde, 

örneklemlerin %80 gibi bir ço unlukla olumlu aç dan görü  bildirdikleri görülmektedir. 

Görü leri olumsuz olan örneklemler %5 oran ndayken, karars z olan örneklem yüzdesi ise %5

civar ndad r. Tablodaki oranlardan yola ç karak enstrüman ö reniminde medya araçlar n n 

katk s n n örneklemler aç s ndan olumlu yönde oldu unu söylenebilir. Örneklemlerin icra 

ettikleri eserleri tekrar tekrar izleme ve dinleme f rsatlar n n olmas n n bu sonuçlarda bir hayli 

etkili oldu u dü ünülmektedir.
Tablo-4: Çal ma iste inize olumlu yönde etki etti ini dü ünüyor musunuz?

Frekans Oran (%)

Evet 13 65

Hay r 3 15

Karars z m 4 20



Görsel ve i itsel medya araçlar  arac l yla desteklenen ud ö reniminin çal ma iste ine olan

katk s n n olumlu olup olmad n n sorguland  tablo-4 gözlemlendi inde örneklemlerin 

%65 oran nda olumlu görü e sahip olduklar  görülmektedir. Görü leri olumsuz yönde olan 

örneklemlerin %15 civar nda görüldü ü tabloda, karars z olan örneklem say s  da %20

oran ndad r. statistik veriler do rultusunda, görsel ve i itsel medya araçlar  arac l yla

desteklenen ud ö reniminin, çal ma iste ine olan katk s n n olumlu yönde oldu u

söylenebilir.

Tablo-5: Yap lan icra veriminin taklit/tekrar yolu ile artt r lmas na yard mc  olaca n dü ünüyor musunuz?

Frekans Oran (%)

Evet 14 70

Hay r 2 10

Karars z m 4 20

Ara t rma konusunun yap lan icra verimi aç s ndan etkilerinin sorguland  tablo-5

gözlemlendi inde, örneklemlerin %70 gibi büyük bir ço unlukla olumlu görü  bildirdikleri 

gözlemlenmektedir. Olumsuz görü te olan örneklem grubu ise %10 dolaylar nda kalm t r. 

Türk Müzi inin önemli çalg lar ndan olan ud ö reniminde geçmi ten günümüze kadar 

süregelen me k sisteminin yeri büyüktür. Usta-ç rak ili kisi olarak da bilinen me k sistemi,

“bir üstat taraf ndan musiki parças n n tedricen çal nmas  ve okunmas  suretiyle talebeye 

ö retilmesi ve talebe taraf ndan ö renilmesi demektir.” (Behar,1998, s.24). Ustay  model 

alma ve ayn  zamanda taklit etme sistemi olan me k sisteminde, enstrüman ö renimi 

aç s ndan en temel niteli inin görerek, dinleyerek ayn  zamanda tekrar edilerek 

gerçekle tirildi i söylenebilir. Ça m zda teknolojinin getirdi i imkân ve f rsatlar sayesinde 

istedi imiz her an herhangi bir icrac y  dinleyebilmek yine me k sisteminin günümüzdeki bir 

çe ididir diyebiliriz. Dolay s yla ud ile çal lmak istenen bir eser, sanal ortamda bulunan 

icrac lar n icralar n n medya araçlar  arac l yla görsel ve i itsel olarak gözlemlenebilmesiyle 

ve taklit yolu izlenilmesiyle bireyi k smen olsa da ba ar ya eri tirebilir. 



Tablo-6: Parmak bask lar n n do ru uygulanmas na olumlu katk  sa lad n  dü ünüyor musunuz?

Frekans Oran (%)

Evet 16 80

Hay r 1 5

Karars z m 3 15

Görsel ve i itsel medya araçlar  arac l yla desteklenen ud ö reniminin parmak 

bask lar ndaki etkisinin olumlu olup olmad n n soruldu u tablo-6 gözlemlendi inde 

ara t rmadaki örneklemlerin görü lerinin %80 civar nda olumlu oldu u görülmektedir. 

Perdesiz bir çalg  olan ud saz ndaki en temel konulardan birinin parmak bask lar n n do ru, 

temiz ve net bir ekilde uygulanmas  oldu u söylenebilir. Özellikle longa ve sirto formundaki 

eserlerde parmak bask lar n n yanl  uygulanmas  eserin metronomunu dü ürebilmekte, 

gidi at n  zorla t rabilmektedir. Ud çalg s na yönelik yaz lm  ço u metotta eser veya etütlere 

yönelik olan anlat mlar parmak bask lar n n do ru kavranmas nda k s tl  olabilmektedir.

Bundan kaynaklanarak yanl  yap lan bireysel çal malar zamanla farkl  eserlerde daha büyük 

bir sorun olabilmektedir. Fakat görsel ve i itsel medya araçlar n n deste i ile alan nda uzman 

bir icrac n n icras n  izleyerek çal mak daha do ru bir çal ma yapmak ad na kolayl k 

sa layabilmektedir. Ara t rmada bulunan örneklemlerin bu soruya sadece %5 oran nda 

olumsuz görü  yönelttikleri gözlemlenmektedir.

Tablo-7: Çe itli icra tekniklerinin (çarpma, kayd rma, vb.) daha kolay kavranmas na katk  sa lad n  dü ünüyor 
musunuz?

Frekans Oran (%)

Evet 15 75

Hay r 1 5

Karars z m 4 20

Görsel ve i itsel medya araçlar  arac l yla desteklenen ud ö reniminin çe itli icra 

tekniklerine sa lad  katk n n sorguland  tablo-7 gözlemlendi inde %75 gibi bir oranla 

olumlu yönde görü  bildirildi i gözlemlenmektedir. Ud çalg s nda icra teknikleri çok önemli 

bir yer kaplamaktad r. Ö reniminde ayr  bir özen ve gayret gerektirir. Çalg ya ayr  bir çe ni 



ve duygu katan bu tekniklerin yaz l  kaynaklardan ö renilmesi, karma k bir yap ya sahip 

olduklar ndan dolay  oldukça güç ve yetersiz olabilmektedir. Bu nedenle çal lan tekni in,

görsel medya araçlar  yard m yla alan nda uzman birinden uygulan n  izleme ve dinlemenin

icrac ya kavrama aç s ndan büyük kolayl k sa layaca  dü ünülmektedir. Yukar daki tabloda 

yaln zca %5 oran nda olumsuz ve %20 oran nda karars zl k görü ü gözlenmektedir.

Tablo-8: Pozisyonlar n do ru kavranmas na olumlu katk  sa lad n  dü ünüyor musunuz?

Frekans Oran (%)

Evet 16 80

Hay r 2 10

Karars z m 2 10

Ara t rma konusunun ud çalg s ndaki pozisyonlar  kavrama yönüyle de erlendirildi i tablo-8

gözlemlendi inde ara t rmada bulunan örneklemlerin %80 gibi bir oranla olumlu yönde görü  

bildirdikleri görülmektedir. Perdesiz bir yap ya sahip olan ud saz , belirli aral klarla 

konumlanan pozisyonlarla çal nmaktad r. Bu pozisyonlar n yerlerini anlamak ud e itimi için 

yay mlanan ço u metotta yeni ba layan bir birey için anla lmas  güç olabilmektedir. Görsel 

ve i itsel medya araçlar  yard m yla sanal ortamda bulunan alan uzmanlar n n videolar  ile 

çal man n bu pozisyonlar  daha kolay kavramaya yard mc  olabilece i dü ünülmektedir.

Tablo 8’de olumsuz görü  belirten örneklemlerin oran %10, karars z oldu unu bildirenlerin 

oran  da yine %10 olarak görülmektedir.

Tablo-9: Çal ma vaktinin daha verimli kullan lmas na olumlu yönde katk  sa lad n  dü ünüyor musunuz?

Frekans Oran (%)

Evet 17 85,0

Hay r 1 5,0

Karars z m 2 10,0



Görsel ve i itsel medya araçlar n n yard m yla ud e itimin çal ma vakitlerinin verimli 

kullan lmas na olan etkisinin soru turuldu u tablo-9 incelendi inde ara t rmada yer alan 

örneklemlerin %85 civar nda olumlu yönde görü  bildirdikleri tespit edilmi tir. Bu durumun 

sebebinin ise çal lan etüt veya eserin, bireyin görsel ve i itsel medya araçlar n  bireyin 

kendine uygun bir ekilde h zland rarak sonuca bir an önce ula mak amac yla dinleyip 

izlemesiyle daha etkili kulland  dü ünülmektedir.

Tablo-10: Çal ma an nda ortaya ç kan sorunlar n (nota de ifresi, eserin uygun metronomda icras  vb.) 

çözümünü kolayla t rd n  dü ünüyor musunuz?

Frekans Oran (%)

Evet 18 90

Hay r 1 10

Karars z m 1 10

Görsel ve i itsel medya araçlar n n deste iyle çal ma an nda kar la lan sorunlar n 

çözümüne yönelik de erlendirilen tablo-10 incelendi inde olumlu yönde görü  bildirenlerin 

%90 civar nda oldu u göze çarpacakt r. Ud e itiminde kar la lan temel sorunlardan birinin 

notalarla çal maya ba l  olarak kar la lan sorunlar oldu u dü ünülmektedir. Buradaki en 

temel sebebin, herhangi bir eserin farkl  örneklerinin oldu unu söylemek mümkündür. 

Çal lan eserde bulunan donan m, metronom ve herhangi bir usul farkl l , eserin çe itli 

icralar n n ortaya ç kmas na sebep olabilmektedir. Bu notalara ba l  olunarak yap lan icralar 

da ki ilerin bireyselden ziyade özellikle ortak çal nan ortamlarda çe itli aksakl klar ve 

uyumsuzluklar ya amas na sebep olabilmektedir. Dolay s yla bu eserleri ilk defa duyup icra 

edecek olan birisi için bu durumun vakit kayb na yol açaca  a ikard r. Görsel ve i itsel 

medya araçlar n n yard m yla ilk kez icra edilecek bir eserin do ru icra edilmesi ad na büyük 

kolayl k sa lanaca  dü ünülmektedir.



Tablo-11: Görsel ve i itsel medya araçlar  ile desteklenen çalg  ö renimine yönelik a a da yer alan 

dü üncelerden hangisini çal ma stilinize daha yak n buluyorsunuz?

Frekans Oran (%)

Ders hocas n n olmad  bireysel çal ma saatlerimde 
“medya araçlar  ile desteklenmi ” çal ma yöntemlerini 

tercih ederim.
18 90

Ders hocas n n olmad  bireysel çal ma saatlerimde 
yaln zca yaz l  kaynaklar  kullanmay  tercih ederim. 2 10

Ara t rma örneklemlerinin ki isel çal ma yöntemleri bak m ndan fikirlerini ortaya koymay  

hedefleyen Tablo-11 gözlemlenecek olursa; %90 gibi büyük bir ço unlukla örneklemin 

“Görsel ve i itsel medya araçlar  ile desteklenmi ” çal ma tekniklerini seçti i anla lacakt r. 

Bu durum, görsel ve i itsel medya kullan m n n tercih edildi i eklinde yorumlanabilir.

Tablo-12: Görsel ve i itsel medya araçlar  ile desteklenen ud ö renimine yönelik a a da yer alan dü üncelerden 

hangisini çal ma stilinize daha yak n buluyorsunuz?

Frekans Oran (%)

“Görsel ve i itsel medya araçlar  ile 
desteklenmi ” ud ö renimini vakit kayb  olarak 

görüyorum.
1 5

“Görsel ve i itsel medya araçlar  ile 
desteklenmi ” ud ö renimini çal ma süresinin 

verimli kullan m  olarak görüyorum.
19 95

ncelenen konunun verimli süre ve vakit kullan m  aç s ndan bak ld  tablo-12

de erlendirilecek olursa, örneklem grubunun %95 civar nda bir oranla “Görsel ve i itsel 

medya araçlar  ile desteklenmi ” ud e itimini çal ma süresinin verimli kullan m  olarak 

görüyorum cevab n  verdikleri görülmektedir. Bu bak mdan, görsel ve i itsel medya araçlar  

vas tas yla desteklenen çal ma stillerinin sürenin etkin kullan m na olumlu aç dan katk  

sa lad  dü ünülebilir. Çal mada “Görsel ve i itsel medya araçlar  ile desteklenmi ” ud 

e itimini vakit kayb  olarak görüyorum yan t n  veren örneklem grubunun verilerinin ise

yaln zca %5 civar ndaki bir oran ile s n rl  kald  gözlemlenmektedir.



5. SONUÇLAR

Ara t r lan konu do rultusunda;

-Günümüzün büyüyen teknolojik imkanlar  sayesinde müzik e itiminin/ö reniminin, ki inin 
yüz yüze e itim olmaks z n kendi çabalar yla bir nebze de olsa sürdürülebildi i,

-Görsel ve i itsel medya araçlar n n yard m yla, enstrüman ö reniminde belirli bir ölçüde bir 
icra seviyesine kendi çabalar yla k smen varabildi i,

-Geçmi ten günümüze Türk Müzi inin bir ö retim metodu olarak gelen “me k” sisteminin, 
günümüze uyarlanm  bir biçimde var olabilmesinin teknolojik imkanlarla sa lanabildi i,

-Görsel ve i itsel medya araçlar  vas tas yla desteklenen ud ö reniminin; bireyin ba ar s na 
olumlu etkide bulundu u, çal ma iste inin artmas na olumlu aç dan fayda sa lad , zaman n 
etkin kullan m nda yararl  oldu u, bireyin icras n  olumlu aç dan etkiledi i,

-Görsel ve i itsel medya araçlar  arac l yla desteklenen ud ö reniminde; pozisyonlar n do ru 
kavranmas n , parmak bask lar n n do ru bas lmas n , icra tekniklerinin kolayca 
anla labilmesini ve bunun yan nda icra esnas nda kar la lan birçok sorunun kolayla mas n  
sa lad  sonuçlar na var lm t r.
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ÖZET

Görsel ve i itsel medya araçlar  birçok alanda oldu u gibi müzik ö retimi/ö renimi alan nda 
da oldukça etkin bir rol oynamaya adayd r. Bu durum, müzik e itimi/ö retimi alan n n önemli 
bir dal  olan çalg  e itimi/ö retimi sürecinde de kullan lmas n n önünü açm t r. Bu ara t rma, 
görsel ve i itsel medya araçlar n n “dilsiz kaval” saz n n e itim/ö retim sürecinde 
kullan m n n olumlu ya da olumsuz etkilerinin incelenmesini amaçlamaktad r. Ara t rman n 
özellikle covit19 salg n  sürecinde görsel ve i itsel medya araçlar  yolu ile uzaktan 
sürdürülmek durumunda kal nan dilsiz kaval e itimi/ö retimi sürecinin gelecekteki geli imine 
de katk  sa layaca  dü ünülmektedir. Ara t rmada nitel ve nicel ara t rma yöntemlerinden 
karma olarak faydalan lm t r. Bu sebeple öncelikli olarak konuya yönelik yaz l  ve dijital 
kaynak taramas  yap lm t r. Daha sonra ise, literatür bilgileri ve alan uzmanlar n n görü leri 
do rultusunda olu turulan anket ara t rma örneklem grubuna uygulanm t r. Ara t rmada elde 
edilen bulgular basit frekans ve yüzdelik (%) de erlerle ifade edilen tablolara dönü türülerek, 
okuyucular taraf ndan kolay anla l r hale getirilmeye çal lm t r. Ara t rmada ula lan 
sonuçlardan baz lar  s ralanacak olursa; günümüz teknolojik geli meleri sayesinde, müzik 
ö retimi/ö renimi bireysel çabalarla (birebir ö retime ihtiyaç duyulmadan) k smen 
gerçekle tirilebildi i, görsel ve i itsel medya araçlar  sayesinde “dilsiz kaval” ö reniminde 
orta ve ileri seviye icra yetilerine bireysel olarak k smen ula labilece i, Türk Müzi inin en 
eski ö retim yöntemlerinden biri olan usta-ç rak ili kisi ve me k yönteminin geli en 
teknolojik olanaklar kullan larak yeni bir boyutu ile varl n  sürdürebilece i, görsel ve i itsel 
medya araçlar  ile desteklenen “dilsiz kaval” ö reniminin; genel ba ar y  art rd , çal ma 
iste inin art na olumlu katk lar sa lad , icra performans n  olumlu yönde etkiledi i ve bu 
sayede çal ma zaman n n daha verimli kullan labilece i ilk akl m za gelenlerden baz lar  
olacakt r.

Anahtar Kelimeler: Dilsiz Kaval, Medya Araçlar , Müzik Ö renimi, Müzik Ö retimi, Müzik 
Teknolojisi.



ABSTRACT

Audio and visual media tools are candidates to play a very active role in the field of music 
teaching/learning, as well as in many fields. This has paved the way for it to be used in the 
process of instrument education /training, which is an important branch of the field of music 
education/training. This research aims to examine the positive or negative effects of the use of 
audio-visual media tools in the educational/educational process of the reed “dilsiz kaval”. It is 
thought that the research will also contribute to the future development of the process of 
education /training of mute kaval, which should be carried out remotely through audio and 
visual media tools, especially during the covid-19 pandemic process.

In the study, qualitative and quantitative research methods were used as a mixed method. For 
this reason, written and digital resource scanning has been carried out primarily for the subject. 
Then, the questionnaire, which was created in accordance with the literature information and 
the opinions of field experts, was applied to the research sample group. The findings obtained 
in the research were converted into tables expressed by simple frequency and percentage (%) 
values and tried to make them easily understandable by readers.

If some of the results obtained in the research will be listed,; thanks to today's technological 
developments of music teaching/learning with the efforts of the individual (one on one, 
without the need for instruction) can be partially performed visual and auditory Media tools 
thanks to the “dilsiz kaval” executive skills in education that can be achieved partly as an 
individual with intermediate and advanced level of Turkish music which is one of the oldest 
methods of teaching master-apprentice relationship, and practiced the method with the 
technological possibilities of a new dimension by using visual and audio media that is 
supported with tools that can sustain existence “dilsiz kaval” of Education; some of the first 
things that come to our mind will be that it increases overall success, makes a positive 
contribution to increasing the desire to work, positively affects executive performance, and in 
this way, working time can be used more efficiently.

Keywords: Dilsiz Kaval, Media Tools, Music Learning, Music Teaching, Music Technology.
 
 

MEDYA ARAÇLARININ D LS Z KAVAL SAZINDA KULLANIMI

1.Giri

21.yy’da teknolojik olanaklar n geli im göstermesi ve buna ba l  olarak medya araçlar n n 

aktif kullan lmas , eri ilmek istenilen bilgiye daha kolay bir ekilde ula mam za imkân

sa lam t r. Bu süreç, birçok alanda oldu u gibi “müzik e itimi ve ö retimi süreçlerinde de 

çe itli de i im ve geli imlere f rsat vermi tir. Bu süreçte, görsel ve i itsel medya araçlar  

müzik e itimi ve bunun paralelinde çalg  e itimi süreçlerinde daha aktif bir ekilde



kullan lmaya ba lanm t r. Geli en bu durum, çalg  e itimi alan bireylerin medya araçlar  

deste i ile belirli bir seviyede icra yapabilme yetisine k smen de olsa olanak sa lam t r.

Müzik e itiminde geçmi ten günümüze birçok çalg  ö retim tekni inin kullan ld  

bilinmektedir. Günümüz artlar nda sunulan f rsatlarla bu sürecin daha ileri bir boyuta 

geçmesi sa lanm  ve bu durum “medya araçlar  deste i ile e itim süreçlerini” ortaya 

ç kartm t r. Bu e itim eklinin çalg  ö renimi için hat r  say l r bir olanak sa layabilece i

yap lan çal malarla da teyit edilme sürecindedir. Türk Müzi i çalg  e itimi/ö retiminde, en

yayg n  yöntem olan usta-ç rak ya da me k yakla m n n yan  s ra böyle bir yenilikçi yakla m

içerisine girmek, k smen de olsa bireysel çalg  icra e itimi/ö retiminde faydal  olabilecektir. 

2.Dilsiz Kaval Ö reniminde Görsel ve itsel Medya Kullan m

Kaval çalg s n n kelime kökeni tabiat n bir yans mas  olarak ifade edilen "üf" kelime 

kökünden türemi tir. Yap m ekleri ile üfle ya da üfleme ekline dönü erek gramer aç s ndan 

hatal  oldu u dü ünülen "üflemeli" biçiminde de kullan la gelmi tir. "Üfleme çalg " 

kavram ndan anla laca  üzere üflenerek çal nan veya icra edilen bir çalg  oldu u 

anla lmaktad r. "Üflemeli çalg " tan m ndan ise çalg ya ait bir materyal olaca  anlam  

yüklenebilir (Tek ahin 2011:3). 

Kaval Orta Asya’dan Anadolu ve Mezopotamya’ya Türkler ile birlikte gelmi , tarihsel süreçte 

ya anan bölgenin co rafi ve kültürel vb. durumlar na göre fizikisel (yap m nda kullan lan 

maddeler), tav rsal (icrasal özellikler) bak m ndan de i ikliklere u ram t r. Kaval n tarihi ile 

ilgili en önemli verilerden birisi de Macaristan’da bir Avar mezar kaz s nda bulunmu  (Avar 

Çifte Kaval ) tarihi eserdir (Tarlaba , 1983, 12 / Akt. Mustafa Ula  Atasoy).

Karakoç’a göre kaval saz , kendi aras nda iki ayr  ana çalg  grubu olarak isimlendirilmi tir. 

Bunlardan ilki dilli kaval olarak adland r lan ve saz n üst bölgesinde ses elde edilen bir 

bölümün (a zl k) mevcut oldu u kaval çe ididir. Di eri ise, üzerinde herhangi bir ses elde 

etmeye yarayan bölümün var olmad  sadece boru (silindir) biçiminde ekillendirilmi  “dilsiz 

kaval” çalg s d r (Karakoç, 2019:9). 

Türk Halk müzi i çalg lar  içerisinde önemli bir yere sahip olan dilsiz kaval üzerine yaz lm  

az say da da olsa birkaç metot bulunmaktad r. Ancak geni  icra zenginli ine sahip olan bir 

çalg  olmas ve kaynaklarda yer alan bilgilerin usta ç rak ili kisi ile ö retime uygun olmas  

sebebi ile sadece yaz l  kaynaklara ba l  olarak e itimi sürdürmenin icrac n n geli imi ad na 

çok verimli olmayaca  dü ünülmektedir. Görsel veya i itsel çal ma gerektiren durumlarda 



(her ne kadar notalar üzerinde baz  i aretlerle belirtilse bile) belirtilen icra tekniklerini bireyler 

görmeli ve ayn  zamanda i itmelidir. itsel ve görsel medya kullan m  ile gerçekle tirilen 

e itim eklinde, çalg y  ö renen ki i istedi i zaman elindeki video kayd  veya ses kayd n  aç p 

defalarca dinleme ans na sahip olmaktad r. Bunun yan  s ra bireyler sosyal medya 

platformlar na yüklenen çalg  derslerini takip ederek (planl  olmayan bir biçimde olsa da) 

k smen e itim/ ö retim süreci istenilen düzeyde olmasa da ba lang ç düzeyinde 

sürdürülebilmektedir.

3. Ara t rman n Metodu

3.1. Amaç ve Önem

Bu ara t rma dilsiz kaval çalg s n n görsel ve i itsel medya araçlar  ile ö reniminin olumlu

veya olumsuz sonuçlar n  ortaya ç karmay  amaçlamaktad r. Ara t rma, dilsiz kaval 

e itiminde di er ö retim yöntemlerine ilave olarak olarak bu yakla m n kullan l p 

kullan lmayaca n n belirlenmesi aç s ndan önem arz etmektedir.

3.2. Yöntem

Ara t rmada nicel ve nitel ara t rma yöntemlerinden karma olarak faydalan lm t r. Bu 

do rultuda öncelikle konu ile ilgili olabilece i dü ünülen yaz l  ve dijital kaynak taramas  

yap lm t r. Daha sonra alan uzmanlar ndan al nan görü ler do rultusunda olu turulan anket 

ara t rman n örneklem grubuna uygulanm t r. Yap lan anket sonucu yüzdelik (%) de erlerle 

ayr nt l  olarak tablo eklinde belirtilmi tir.

3.3. Evren ve Örneklem

Ara t rman n evreni Türk Musikisi Devlet Konservatuvarlar dilsiz kaval ö rencileri.

Örneklem grubunu ise, Gaziantep Üniversitesi ve nönü  Üniversitesi Devlet

Konservatuvarlar nda meslek çalg s /esas meslek çalg s /yard mc  meslek çalg s  Dilsiz Kaval 

olan 40 ö renci olu maktad r.

3.4. Problem Cümlesi

Bu çal man n problem cümlesi; “Görsel ve i itsel medya araçlar n n dilsiz kaval çalg s n n 

ö reniminde olumlu veya olumsuz katk lar  var m d r?” olarak belirlenmi tir.



3.5. Say lt lar

Çal ma yap l rken kullan lan yöntemlerin ara t rmaya uygun oldu u, elde edilen yaz l  

kaynaklar n güvenilir oldu u, alan uzmanlar  ile birlikte haz rlanan anket çal mas n n tarafs z 

oldu u ve anket sonucunda elde edilen bulgular n yorumlamalar n n gerçe i yans tt  

say tl lar ndan hareket edilmi tir.

3.6. S n rl l klar

Ara t rma, Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvar ve nönü Üniversitesi 

Devlet Konservatuvar  lisans düzeyi ö rencileri ile s n rland r lm t r.

4. Bulgular ve Yorum

Çal man n bu bölümünde ara t rma süresince elde edilmi olan bulgular ve bu bulgulardan 

yola ç k larak yap lan yorumlara yer verilmi tir.

4.1. Demografik Bulgular

Çal man n bu bölümünde ara t rmaya kat lan örneklemlerin demografik bulgular  yer 

almaktad r.

Tablo-1: Örneklem grubunun cinsiyetlerine göre da l m

 Frekans Oran (%) 
Kad n 3 7,5 

Erkek 37 92,5 

Tablo-1 incelendi inde ara t rmaya kat lan örneklem grubunun % 7,5 oran nda kad n ve 

%92,5 oran nda erkekten olu tu u görülmektedir. Bu oran dikkate al nd nda, erkek 

icrac lar n daha bask n oldu u gözlemleniyor.

Tablo-2: Örneklem grubunun ya lar na göre da l m

 Frekans Oran (%) 
17 ya  – 19 ya  aras  14 35,0 

19 ya  - 21 ya  aras  13 32,5 

21 ya  – 23 ya  aras  9 22,5 

23 ya  ve üzeri 4 10,0 



Ara t rma örneklem grubunun ya  da l m na yönelik verilerin yer ald  tablo-2

incelendi inde, 17-23 ya  aral n n a rl kl  oldu u genç ya taki ö rencilerden olu an bir ya  

grubu da l m  görülmektedir

4.2. Medya Araçlar  ile Desteklenen Çalg  Ö renimine Yönelik Bulgular

Bu bölümde görsel ve i itsel medya araçlar  ile desteklenen çalg  e itimine yönelik sorular yer 

almaktad r. “Görsel ve itsel Medya araçlar  ile desteklenen Dilsiz Kaval e itiminin…” 

ibaresi, tekrar edilmemesi için, tablo 3’ten sonraki tablo isimlerinde tekrarlanmam t r.

Tablo-3: Görsel ve i itsel medya araçlar  yard m yla desteklenen dilsiz kaval ö reniminin, genel ba ar n z  
artt rd n  dü ünüyor musunuz?

 Frekans Oran (%) 
Evet  33 82,5  

Hay r  3 7,5  

Karars z m  4  10,0  

Görsel ve i itsel medya araçlar  yard m yla desteklenen dilsiz kaval ö reniminin, genel 

ba ar n z  artt rd n  dü ünüyor musunuz? Sorusuna yan t aranan tablo-3 incelendi inde, 

örneklemlerin % 82,5 gibi büyük bir oranda olumlu yönde görü  belirttikleri görülmektedir. 

Olumsuz görü  belirten örneklem say s n n % 7,5 oran nda kald  tabloda, karars z oldu unu 

belirten örneklem oran  ise % 10 oran nda kalm t r. Elde edilen bu veriler do rultusunda 

çalg  ö reniminde görsel ve i itsel medya deste inin örneklemler taraf ndan olumlu 

kar land n  söylemek mümkündür. 

Tablo-4: Çal ma iste inizin art na olumlu katk  sa lad n  dü ünüyor musunuz? 

 Frekans Oran (%) 
Evet  30  75,0  

Hay r  7  17,5  

Karars z m  3 7,5  

Görsel ve i itsel medya araçlar  yard m yla desteklenen dilsiz kaval ö reniminin çal ma 

iste ine etkisinin sorguland  tablo-4 incelendi inde, örneklemlerin % 75 oran nda olumlu 

yönde görü  belirttikleri göze çarpmaktad r. Örneklemlerin % 17,5 oran nda Olumsuz yönde 

görü  belirten kald  tabloda, karars z olan örneklem oran  da % 7,5 oran ndad r. Bu veriler 



do rultusunda görsel ve i itsel medya araçlar  yard m yla desteklenen ba lama ö reniminin 

çal ma iste ine etkisinin olumlu yönde oldu unu söylemek mümkündür.

Tablo-5: cra performans n n taklit/tekrar yolu ile artt r lmas na katk  sa lad n  dü ünüyor musunuz?

 Frekans Oran (%) 
Evet 33 82,5 

Hay r 2 5,0 

Karars z m 5 12,5 

Örneklemlere yöneltilen bu sorudan yola ç karak tablo-5 incelendi inde örneklemlerin % 82,5

gibi büyük bir oranda olumlu yöndeki görü te birle tikleri görülmektedir. Bu konuda olumsuz 

görü  belirten örneklem oran  % 5 seviyesinde, Karars z olan örneklem say s  ise % 12,5 

oran nda kalm t r. Bu tablodaki sonuçlar  u ekilde yorumlayabiliriz; kayd  dinleyen 

örneklemlerin kendisine e itim veren hoca ile birlikte taklit ve tekrar yolu ile icra etmesi 

burada asl nda bir nevi me k usulü ile e itimin öneminin hala ne kadar büyük oldu unu 

göstermektedir. Me k yöntemi ve usta-ç rak ili kisiyle sürdürülen müzik ö renimini Altu ; 

“Me k yöntemi, ö reticiyi izleyen ö rencinin hocas ndan duydu unu ve gördü ünü çalg s  

veya sesi ile tekrar etmeye çal mas  yöntemiyle yap lan bir ö renme ekli idi. Bununla 

birlikte usta-ç rak ili kisi içerisinde yine ö rencinin ustas n  izleyerek ö renmesi biçiminde 

yayg nd ” eklinde özetlemi tir (1997:19). Bu durumdan dolay  Dilsiz kaval ile çal lan 

herhangi bir eserin usta icrac /icrac lar taraf ndan icra edilmi  ekilleri medya araçlar  

deste iyle kolayca görsel/i itsel olarak incelenebilmekte ve taklit/tekrar yolu ile ki iyi k sa 

zamanda ba ar ya ula t rabilmektedir.

Tablo-6: Nefes egzersizlerinin do ru uygulanmas na olumlu katk  sa lad n  dü ünüyor musunuz?

 Frekans Oran (%) 
Evet  31  77,5  

Hay r  3 7,5  

Karars z m  6  15,0  

Görsel ve i itsel medya araçlar  yard m yla desteklenen Dilsiz kaval ö reniminin nefes 

egzersizlerinin do ru uygulanmas na katk s  sorguland  tablo-6 incelendi inde ara t rmaya 

kat lan örneklemlerin % 77,5 oran nda olumlu görü  belirttikleri görülmektedir. Olumsuz 



görü  belirtenler %7,5 iken karars z olanlar n say s  % 15 oran nda kalm t r. Ara t rma 

verilerinden yola ç karak, görsel ve i itsel medya araçlar  yard m yla desteklenen Dilsiz kaval 

ö reniminin nefes egzersizlerinin do ru uygulanmas na olumlu yönde katk sa lad  

söylenebilir. 

Tablo-8: Çe itli icra tekniklerinin (Horlatma, g rtlak ve nefes vurgusu ile icra, vb.) daha kolay kavranmas na 
katk  sa lad n  dü ünüyor musunuz?

 Frekans Oran (%) 
Evet  29  72,5  

Hay r  3  7,5  

Karars z m  8  20,0  

Ara t rma konusunun icra teknikleri yönü ile de erlendirildi i tablo-8 incelendi inde 

ara t rmaya kat lan örneklemlerin %72,5 oran nda olumlu yönde görü  belirttikleri 

görülmektedir. Olumsuz cevap verenlerin say s  %7,5 ve karars z olanlar n say s  ise %20 

oran ndad r. Her çalg da oldu u gibi Dilsiz kavalda da kendine has çe itli icra teknikleri 

geli tirmi  ve bu özellikler ile kendi icra ahsiyetini belirlemi tir.

Tablo-9: Yöresel icra tekniklerinin ö renimine katk  sa lad n  dü ünüyor musunuz?

 Frekans Oran (%) 
Evet  34  85,0 

Hay r  2  5,0  

Karars z m  4  10,0 

Yöresel icra tav rlar n n do ru bir ekilde ifade edebilmesi, Dilsiz kaval ve di er halk müzi i 

çalg lar m z için önemli bir durum te kil etmektedir. Bu amaçla yola ç k larak sorular 

yöneltilmi  olan örneklemelerin %85 i olumlu yönde görü  bildirmi tir. Bu veriler neticesinde 

medya araçlar  ile desteklenen dilsiz kaval e itimi/ö retimi sürecinde, e itmen taraf ndan 

kay t alt na al nan eserlerin taklit yolu ve belirtilen kurallar çerçevesinde icra edilmesinin

ö rencilerin icra kaabiliyeti geli imine olumlu olumlu yönde katk da bulundu u söylenebilir. 



Tablo-10: Çal ma zaman n n daha verimli kullan lmas na olumlu yönde katk  sa lad n  dü ünüyor musunuz?

 Frekans Oran (%) 
Evet  36  90,0 

Hay r  2 5,0 

Karars z m  2  5,0 

Görsel ve i itsel medya yard m  ile dilsiz kaval e itimin çal ma zaman na verimli bir katk  

sa lay p sa lamad n n sorguland bu tabloda örneklemlerin %90’  bu yakla m n verimli

oldu unu ve katk  sa lad n  belirtmi tir. Geriye kalan %10 oran nda örneklem ise olumsuz

ve karars z oldu u yönünde bilgi vermi tir. Bu durum, seslendirilmeye çal lan esere ait 

görsel ve i itsel kay tlar n izlenmesi yolu ile ö rencilerin çal ma sürelerini daha verimli 

kulland klar  eklinde yorumlanabilir.

Tablo-11: Çal ma an nda kar la lan problemlerin (nota de ifresi, eserin uygun metronomda 
icras  vb.) çözümünü kolayla t rd n  dü ünüyor musunuz?

 Frekans Oran (%) 
Evet  37  92,5 

Hay r  2 5,0 

Karars z m  1  2,5 

Sadece icra ba lam nda de il de ayn  zamanda teorik yönden de de erlendirilen tabloda 

örneklemlerin %92,5 gibi büyük bir oran  olumlu dönüt verdikleri gözlemlenmektedir. 

Ara t rma verilerinden yola ç karak görsel ve i itsel medya araçlar  ile desteklenen dilsiz 

kaval e itimi/ö retim sürecinin kar la lan problemlerin (nota de ifresi, eserin uygun 

metronomda icras  vb.) çözümünü kolayla t rd n söylemek mümkündür.

Tablo-12: Medya araçlar  ile desteklenen çalg  ö renimine yönelik a a daki dü üncelerden en çok hangisi sizi 
ifade ediyor?

 Frekans Oran (%) 
Ders hocas n n olmad  bireysel çal ma saatlerimde “medya 
araçlar  ile desteklenmi ” çal ma yöntemlerini tercih ederim.  32  80,0  

Ders hocas n n olmad  bireysel çal ma saatlerimde yaln zca 
yaz l  kaynaklar  kullanmay  tercih ederim.  8  20,0 



Örneklemlerin bireysel çal ma sistemlerine yönelik dü üncelerini ortaya koymay  amaçlayan 

tablo-12 incelendi inde; %80 gibi büyük bir oranda örneklemin “medya araçlar  ile 

desteklenmi ” çal ma yöntemlerini tercih etti i görülmektedir. Ortaya ç kan netice, bu 

yöntemin klasik yöntemlere göre daha kullan labilir ve tercih edilebilir oldu unu 

söyleyebilece imizi göstermektedir.

Tablo-13: Medya araçlar  ile desteklenen “Dilsiz Kaval” ö renimine yönelik a a daki dü üncelerden en çok 

hangisi sizi ifade ediyor?

 Frekans Oran (%) 
“Medya araçlar  ile desteklenmi ” Dilsiz Kaval ö renimini 

zaman kayb  olarak görüyorum.  4 10,0  

“Medya araçlar  ile desteklenmi ” Dilsiz Kaval ö renimini 
çal ma süresinin etkili kullan m  olarak görüyorum.  36  90,0  

Bu tabloda, örneklemlerin bireysel çalg  çal ma süresini etkin ve do ru kullan m durumu

de erlendirilmeye çal lm t r. Yönlendirilen soru da örneklemlerin büyük bir ço unlu u 

(%90) olumlu yönden dönüt sa lam t r. Ara t rma verileri neticesinde, medya araçlar  ile 

desteklenen dilsiz kaval e itiminin ö rencilerin çal ma sürelerini etkili bir biçimde 

de erlendirmesinde imkan tan d dü ünülmektedir. 

SONUÇLAR

Yap lan ara t rma do rultusunda;

Geli en ve hala geli mekte olan teknolojik geli meler sayesinde müzik ö reniminin i itsel ve 

görsel medya araçlar  ile k smen de olsa sürdürülebilir oldu u, 

Medya araçlar n n yard m  ile çalg  e itiminde bireysel olarak k smen orta ve ileri bir 

seviyede icra yapabilme olana na eri ilebildi i,

Türk müzi inde eski ve etkili bir yöntem olarak bilinen çalg  ö reniminde usta-ç rak 

ili kisinin yerini tam anlam yla tutamasa da, e itmenden edinilen kay tlar  sürekli dinleyip

ona e lik edebilme imkan  sa lad  için bu yöntemin teknolojik olanaklara bürünerek k smen 

varl n  sürdürdü ü,

Görsel ve i itsel medya araçlar n n deste i ile sürdürülen dilsiz kaval e itiminin genel 

ba ar ya olumlu yönden etki etti i, zaman  verimli kullan p çal ma iste ini artt rd ,



Yöresel olarak icra edebilme konusunda ilaveten olumlu yönden katk  sa lad ,

Dilsiz kaval çalg s na özgü karakteristik tav rlar  kavrayabilmede destekleyici bir imkân

sa lad  ve genel olarak görsel ve i itsel medya deste i ile dilsiz kaval ö renme sürecinin her 

anlamda ba ar y  artt rmaya olumlu yönden katk  sa layabilece i sonuçlar na var lm t r.
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Özet

Görsel Sanatlar e itiminin bireylerin geli imine katk  sundu u yads namaz bir gerçektir. 
Görsel Sanatlar dersinin tek ve öncelikli amac  çok iyi resim yapabilmek ya da sanatç  
yeti tirmek de ildir. Bunun yan  s ra; sanat alg s na sahip, çok yönlü dü ünebilen, bakmay  
de il, görmeyi bilen, kendini ke feden, sorgulay c , estetik duyarl l a ve farkl  bak  aç lar na 
sahip, topluma ve do aya kar  duyarl , sanata ve sanatç ya sayg l , farkl  dü ünebilen, 
hayattan zevk alabilen, mutlu ve yarat c  bireyler yeti tirmektir. Böyle bir amaca sahip olan 
dersin sadece uygulama alan ndan olu mas  dü ünülemez. 

Bu amaçlar do rultusunda sanat e itiminde kullan labilecek etkili yöntemlerden biri ÇASEY 
(Çok Alanl  Sanat E itimi Yöntemi)’dir. ÇASEY uygulama alan n n yan nda, sanat tarihi, 
sanat ele tirisi ve estetik disiplinlerinin uyumlu birlikteli ini kapsamaktad r.

Bu ara t rma, ÇASEY’ in lkokul 2.s n f ö rencilerinin sanat e itimi üzerindeki de i iklikleri 
belirleyen bir durum çal mas d r.

Ara t rman n amac ; lkokul 2.s n f Görsel Sanatlar dersinin ö retim program nda yer alan 
görsel tasar m elemanlar ndan “leke ” konusunu ÇASEY’e göre uygulayarak ö renciye 
katk s n  gözlemlemektir. Ayr ca sanat tarihini, sanatç  ve eserlerini tan may , eser 
ele tirmeyi, estetik alg  olu umunu, yarat c  yöntemlerle uygulama yapmay  tecrübe eden 
ö rencilerin “leke” kavram na sanatsal bak  geli tirmeleri hedeflenmi tir. 

Ara t rmada ÇASEY’e uygun planlama yap lm , iki ders saati (40+40 dk.) süresince ders 
i lenmi tir. 



Ara t rma sonucunda; ö rencilerinin derse ilgilerinin ve kat l mlar n n artt , dersin etkili ve 
verimli geçti i gözlemlenmi tir. 2. S n f Görsel Sanatlar derslerinin ÇASEY ile i lenmesinin 
bu ders için alternatif bir yöntem olabilece i sonucuna ula lm t r.

Anahtar Kelimeler: Sanat e itimi, görsel sanatlar,ÇASEY,leke

Abstract

It is an undeniable fact that Visual Arts education contributes to the development of 
individuals. The only purpose of the Visual Arts course is not to be able to paint very well or 
to train artists. And also; The aim of the visual arts course; is to raise happy and creative 
individuals who have an artistic perception, can think multi-dimensionally, know not to look, 
but to see, who discover themselves, who are questioning, have aesthetic sensitivity and 
different perspectives, are sensitive to society and nature, respectful to art and artists, think 
differently, enjoy life. It is unthinkable that a course with such a purpose consists of only the 
application area.

For these purposes, one of the effective methods that can be used in art education is 
ÇASEY (Multiple Field Art Education Method). ÇASEY, covers the harmonious coexistence 
of the disciplines of application, art history, art criticism and aesthetics.

This research is a case study that determines the changes of this method on the art education 
of 2nd grade students in primary school.

Purpose of the research; By teaching the subject of "stain", one of the visual design elements 
in the curriculum of the primary school 2nd grade Visual Arts course, with ÇASEY; 
observing the student's contribution. In addition, it is aimed that the students who experience 
the history of art, getting to know the artists and their works, criticizing the work, creating 
aesthetic perception, and practicing with creative methods, develop an artistic perspective on 
the concept of "stain".

In the research, planning was made in accordance with ÇASEY, and two lesson hours (40+40 
minutes) were taught.

As a result of the research; It was observed that the interest and participation of the students in 
the lesson increased and the lesson was effective and productive. It was concluded that 
teaching 2nd grade Visual Arts lessons with ÇASEY could be an alternative method for this 
lesson.

Keywords: Art education, visual arts, ÇASEY, stain

Giri

Hayat m zda genel anlamda görsel sanatlar  sürekli geri planda tutuyormu  gibi görünsek de, 
görsel sanatlar n hayat n içinde büyük bir yer kaplad n ve istesek de istemesek de 
ya am m zda var oldu u ve olaca  gerçe ini yads yamay z.

Etraf m za bakt m zda birçok görsele maruz kal r z. Reklamlar n, ambalaj kutu ve 
kaplar n n, mobilyalar n, üzerimize giydi imiz k yafetlerin kuma lar n n, oturdu umuz 



binalar n, yemek yedi imiz tabaktan, su içti imiz barda a kadar birçok eyin birer tasar m 
ürünü oldu unu ve estetik etkisini yans tt n  ço u zaman görmezden geliriz veya fark 
etmeyiz. Ama bunlar aras ndan sürekli seçim yapmak durumunday z.

Özsoy (2003: 42) da belirtti i gibi, insanlar seçimlerinde isteyerek ya da istem d  olarak 
sürekli estetik kararlar verir, be enilerini ortaya koyarlar. Örne in; herhangi bir yere de il de 
özellikle seçilen bir yere a aç dikmek; herhangi bir müzik bestesi yerine seçilmi  bir ba ka 
müzik bestesini dinlemeyi tercih etmek; herhangi bir duvar yerine özellikle seçilmi  duvara
bir tablo asmak; bir elbiseyi bir ba kas  yerine giymek; tüm bunlar n nedeni, asl nda bir 
görünü  ve duygu olan estetik seçim yapma ihtiyac  ve zorunlulu udur. Bütün bunlara 
bakt m zda görsel sanatlar n insan hayat n  çe itlendirip, renklendirmede önemli bir unsur 
oldu unu anlamaktay z.

Hayat n içinde do al olarak bu kadar var olabilen bir olgu olan sanat; elbette ki bunun 
e itimini de gerekli k lar. Çünkü sanatsal anlat m yolu bütüncül duyarl k ilgisinin en 
güçlüsünü bireylere kazand r r: resim yaparken ellerimiz, sadece kalemi tutar, ki inin 
alg lamad  ekilleri çizmek için kalemi yönlendiremez. Bu yönlendirme sanatsal araç ve 
gereçlerin, duyular n çok yo un ve do ru kullan m yla motive etti i bir bireyin elinde 
gerçekle ir. Bu da sanat e itiminin gereklili ini belirtir.

Görsel sanatlar dersleri genelde el u ra na dayal  bir uygulama alan  olarak görülmektedir. 
Halbuki görsel sanat e itimi sadece uygulama çal malar n  kapsayan bir ders de il, bireye 
estetik ve ele tirel bir bak  aç s  kazand rman n yan nda, sa lam sanat tarihsel zemin 
üzerinde yükselen bir uygulama anlay n  ön görmektedir.  Sanat e itiminin en önemli amac ;  
duygular n ve duyumlar n e itimi yoluyla;  insana ait tüm ifade biçimlerini kapsayan ve bu 
ifade biçimlerine nitelik kazand ran bir e itim anlay d r. Bu ba lamda görsel sanatlar 
e itiminin de sadece uygulama alan ndan olu mas  dü ünülemez. 

Bu amaçlar do rultusunda sanat e itiminde kullan labilecek etkili yöntemlerden biri ÇASEY 
(Çok Alanl  Sanat E itimi Yöntemi)’dir. ÇASEY her biri ayr  bir sanatsal disiplin olan; sanat 
tarihi, sanat ele tirisi, estetik ve uygulamal  çal malar bütünde; sanat n hem bilgi kayna n  
hem de sanatsal deneyimlerini bar nd rmaktad r.

Disipline Dayal  Sanat E itimi olarak da bilinen Çok Alanl  Sanat E itimi Yöntemi 
(ÇASEY);  sanat tarihi, sanat ele tirisi, estetik ve sanatsal uygulama dört disiplinin uyumlu 
bile kesini öngören bir görsel sanatlar e itimi yakla m d r.

Eisner (1989:19), bu dört disiplinin belirli kal plar içerisinde ö renciye aktar lmas n n yanl  
oldu unu belirtmektedir. Ona göre bu dört konu, iç içe geçmi  bütünün parçalar  olarak veya 
sanat üretimi, sanat ele tirisi, sanat tarihi ve estetik olarak ele al nabilir. ÇASEY’i meydana 
getiren bu dört disiplin ba ms z olarak, paralel kurslar eklinde veya bir çekirde in 
(merkezin, ünitenin) bir araya getirilmi  parçalar  veya kavramlar aras ndaki ili kiyi 
ayd nlatmak üzere tasarlanm  bir etkinlik olarak yürütülebilir.

Farkl  alanlardan da beslenen ÇASEY’in temel dört disiplini olan, sanat ele tirisi, estetik, 
sanat tarihi ve uygulamal  çal malar, birbirleriyle iç içedir ve birbirlerini desteklemektedir.

Sanat ele tirisi ö retimi; sanat eserlerini daha yak ndan tan may , do ru yarg da bulunabilmek 
için eserlere nas l bak lmas  gerekti ini ö renmeyi, alg  geli imini ve eserlerin birbirleriyle 
kar la t r labilmesini kapsarken, Estetik ö retimi; sanat n anlam ve de erinin kavranmas yla 
bilinçli ele tirel tepkilerde bulunma yetisi kazand rmay  hedefler.

Sanat tarihi ö retimi ile ö renciler sanat ve sanat eserlerini incelerken, kendi toplumunun 
yan nda di er toplumlar n da kültürel ilkelerinin sanata yans ma biçimlerini görerek, sanat n 



topluma olan katk s n  anlarken, Uygulama ö retimi ile; duygu ve dü üncelerini, görsel olarak 
biçimlendirirken, sanatsal teknik ve yöntemlerinin yan nda malzeme, araç-gereç ve 
ekipmanlar  da tan r.

Uygulamal  çal malar içinde, görmeyi ö renmek, yarat lan bir formda estetik de erler 
yan nda güçlü bir anlat m yaratmay  ö renmek gibi konular da yer almaktad r
(K r o lu,2005:122).

Bu ba lamda, ÇASEY ile görsel sanatlar dersinin daha etkili, verimli ve zevkli olaca  
dü ünülmektedir. O nedenle ara t rma sonuçlar n n dersin uygulan  aç s ndan alternatif bir 
yöntem olabilece i öngörülmektedir. Ara t rmada, lkokul 2.s n f görsel sanatlar dersinin 
ö retim program nda yer alan görsel tasar m elemanlar ndan “leke ” konusunu ÇASEY’e göre 
uygulanarak ö renciye katk s  gözlemlenmeye çal lm t r.

Yöntem
Bu çal mada; Malatya bni Sina lkokul 2.s n f Görsel Sanatlar dersinin ö retim program nda 
yer alan görsel tasar m elemanlar ndan “leke ” konusunu ÇASEY’e göre uygulayarak 
ö renciye katk s n  gözlemlemek amaçlanm t r.

Bu hedef do rultusunda 30 ö renciden olu an lkokul 2. S n f ö rencilerinin görsel sanatlar 
dersinde 2 ders saati süresince (40+40 dk.) ÇASEY’e uygun olarak; sanat tarihi, sanat 
ele tirisi, estetik, uygulama alanlar n  kapsayacak ekilde i lenmi  ve etkileri gözlem yöntemi 
ile belirlenmeye çal lm t r.

Bulgular ve Yorum

ÇASEY ‘e uygun i lenen ders sonras nda al nan gözlem raporlar ndan elde edilen bulgular ve 
yorumlar a a da verilmi tir.

1.Ders: Sanatsal düzenleme ilke ve elemanlar ndan bahsedilmi , düzenleme 
elemanlar ndan biri ve dersimizin konusu olan leke konusuna geçi  yap lm t r.

“Leke” konulu ders anlat m  için öncelikle lekenin kavramsal olarak ö rencilere ne 
ça r t rd  sorulmu tur. Önce “Kirlilik”, “y kanmak”, “pislenmek”, “k yafetimize yemek 
dökülmesi”, “banyo yapmak”, “elimizi y kamak”, gibi cevaplar n ard ndan “çimlerde 
oynarken pantolonunun çim lekesi olmas ”, “meyvelerin çürümesi” ” gibi cevaplar da
al nm t r. Ders anlat m  için haz rlanan slayt sunumu e li inde çe itli a amalarda çürümü  
meyve görselleri gösterilerek leke üzerine konu ulmu , renk de i imlerinin de leke 
olabilece i dü üncesi aç a ç kar lmaya çal lm t r. Bunun üzerine ö renciler de benzer 
örnekler vermi tir; “Beyaz kaza ma yemek dökülürse rengi de i ir”, “hal ya kahve 
dökülürse rengi de i ir, böylece leke olur” gibi dönütler al nm t r. 

Görsel sanatlarda lekenin anlam n kavrayabilmek için leke etkisi olan, anla l r düzeydeki 
çal malar gösterilerek beyaz kâ t üzerindeki boya damlalar , yaz , renk, aç k koyu tonlarla 
olu an leke çe itlili i üzerine konu ulmu tur. 

Lekenin görsel sanatlardaki yerini anlamland rmak ve sanat tarihi boyutuna geçi  için ön 
basama  olu turmak amac yla lekecilik ak m n n tan m  yap lm t r. Konuya Lekecilik: 
Ressam n resim bezi ya da kâ d  üzerine dü ünmeden boya serperek olu turdu u lekelerin 
etkisine dayanan resim anlay d r eklinde bir tan mlamayla giri  yap l p daha sonra 
detayland r lm t r. Tan mda geçen “dü ünmeden” kelimesine dikkat çekilmi tir. Ö rencilere 
resim yapmak için ilk ne yapar z? Sorusu üzerine :“Ö retmeniniz sizden orman resmi 
yapman z  isterse orman  dü ünürsünüz a açlar n ekillerini, kaç a aç yapaca n z , 
a açlar n boyutunu, a açlar  kâ d n nerelerine yapaca n z  hangi renk boyalar 



kullanaca n z … vb. dü ünürsünüz. Çünkü resim yapmadan önce dü ünmek, tasarlamak ve 
çizmek gereklidir ama lekecilikte daha çok hislerle resim yap l r ve her ey o anda geli ir ” 
diyerek örneklerle “rastlant sall k ” kavram na dikkat çekilmi tir.

ÇASEY’in basamaklar ndan sanat tarihi bölümü, lekecilik ak m n n önemli temsilcisi olan 
Jackson Pollock üzerinden anlat lm t r. Önce J. Pollock’un resim yaparken çekilmi  
foto raflar  gösterilmi ö rencilerin dikkatleri konuya çekilmeye çal lm t r. Özellikle
resimlerdeki detaylardan olan;  aya  ile yapt  resme bas yor olmas , zemin olarak 
kulland  malzemenin (kâ t, bez) büyük olmas , yere serili olmas , ressam n boyay  döküyor 
olmas  ö rencilerin dikkatlerini çeken eyler olmu tur. J.Pollock’u tan tan Mati ve Dada le 
Sanat: J.Pollock adl  çizgi film çocuklara izletilmi tir. Çizgi filmin içeri inde Pollock’un 
üslubu, kulland  malzemeler, hareket sanat  kavram , büyüt boyutta ve yerde yap lan 
resimler, eserin müzedeki görünümü, ressam n kendini eserinin içinde hissetmesini çizgi film 
karakterlerinin eserin içine nlanmalar  eklinde somutla t rarak verilmesi yer almaktad r. 
Çizgi film izledikten sonra müzede sergilenen eserlerden baz lar  müze ziyaretçileriyle 
çekilmi  foto raflar olarak insan ile resmin boyutu k yaslanarak gösterilmi tir. Bu ekilde 
resimlerin büyüklü ünün daha iyi anla lmas  amaçlanm t r. 

Sanat Tarihi ö retimiyle sanatç  ve sanat eserleri daha yak ndan tan nm t r.

Jackson Pollock, Mavi Kutuplar, 1952.

J. Pollock’un baz  eserleri ö rencilere ak ll  tahta ekran ndan gösterilmi tir. ÇASEY’in 
basamaklar ndan sanat ele tirisi bölümü J.Pollock’un Mavi Kutuplar adl  eserinin sanat 
ele tirisi basamaklar na göre ele tirilmesiyle yap lm t r. Ekrana sanat ele tirisi basamaklar n  
olu turan k sa sorular ve Mavi Kutuplar eseri yans t lm t r. Sanat ele tirisinin; 1.Tan mlama 
(Betimleme) a amas , ilk bak ta görünen nesne ve olaylar n tan m n  içerir. Bu a amada; 
sanatç  ne çizmi ?, ne tür çizgiler kullanm ?, hangi ekiller, renkler var?, nas l bir boya 
kullanm  olabilir?, resim hangi zemin üzerine yap lm ?, boyutlar  ne olabilir gibi sorular 
ö rencilere yöneltilmi tir. 2.Çözümleme a amas nda temel sanat ögeleri ve sanat ilkeleri ile 
analiz etme gerçekle tirilir. Hangi biçimde boyutta lekeler daha fazla kullan lm ?, hangi renk 
nerede kullan lm ?, resmin dokusu nas l?, nas l bir hareket var?, z tl klar var m ?,derinlik 
etkisi var m ? gibi sorular ö rencilere yöneltilmi tir. 3.Yorumlama a amas nda sanatç n n 
eserde ne anlatmak istedi i sorgulan r. Sanatç  bu eserinde nerden esinlenmi  olabilir?, sen
olsayd n nerden imhan al rd n?, bu eserin bir sesi olsayd  nas l sesler duyard n?, eser sana 
nas l duygular hissettiriyor?, eseri yapan ki i ne anlatmak istiyor olabilir? sorular  ö rencilere
yöneltilmi tir. 4.Yarg  a amas nda di er a amalarda edinilen bilgilerle karara var l r. Eserin 
en çok neresini sevdin?, neresini de i tirmek isterdin?, o eseri sevdi in birine hediye etmek 
ister miydin?, eser müzede olmay  hak ediyor mu? Sorular  ö rencilere yöneltilmi tir. 
Ö renciler sanat ele tirisi yaparken soru-cevap yöntemine istekle kat l m sa lam lard r. Bir 
sanat eseri üzerine dü ünüp yorum yapman n ilgilerini çekti i gözlemlenmi tir.

Sorulara verilen cevaplardan do rudan al nt lar a a da verilmi tir:



Tan mlama/Betimleme:

Sanatç  ne çizmi ? : “dökülen boyalar ”

Ne tür Çizgiler kullanm ? : “damlalar”, “lekeler”

Hangi ekiller/ renkler var? : “kar k ekiller”, “leke ve damla ekli”, k rm z , sar , koyu 
mavi, turuncu, beyaz, siyah” “koyu renkler”, “canl  renkler”

Nas l bir boya kullan lm  olabilir? :”Ak kan boya”. “Kalem boya ya da pastel boya olamaz, 
Suluboya olabilir”

Resim hangi zemin üzerine yap lm ?: “kâ t”, “bez “

Boyutlar  ne olabilir? “çok büyük olmal ”

Çözümleme:

Hangi biçimde boyutta lekeler daha fazla kullan lm ? “ip gibi”,” farkl  boyutlarda”

Hangi renk nerede kullan lm ?  “önde kal n olan koyu renk ince olanlar canl  renk”

Resmin dokusu nas l? “kurumu  boyal ”, “pütürlü”

Nas l bir hareket var? “çok hareketli”, “kar k”

Z tl klar var m ? “aç k ve koyu renkler”

Derinlik olu turulmu  mu? “Baz  renkteki lekeler önde baz lar  arkada duruyor”

Yorumlama:

Sanatç  bu eserinde nerden esinlenmi  olabilir? “kalabal k insanlardan”

Sen olsayd n nerden ilham al rd n? “kar k e yalardan”, “ da n k odadan”, “a açlardan”

Bu eserin bir sesi olsayd  nas l sesler duyard n? “Kar k sesler”

Eser sana nas l duygular hissettiriyor? “Kar k”, “ mutlu”, “sevinçli”, “yaln z olmad m  
kalabal ”

Eseri yapan ki i ne anlatmak istiyor olabilir? “kalabal , kafas n n kar k oldu unu”

Yarg :

Eserin en çok neresini sevdin? “renklerini”, “öndeki E harfine benzeyen koyu mavileri”,  leke 
olmas n ”

Neresini de i tirmek isterdin? “de i tirmek istemezdim”, “a aç ve insan eklemek isterdim”

Bu eseri sevdi in birine hediye etmek ister miydin? “Evet, anneme, arkada ma”, “Hay r,
benim olsun isterdim”.

Eser müzede olmay  hak ediyor mu? “evet, çok güzel”

Ö rencilerle sorular e li inde yap lan sanat ele tirisi ile eser üzerinde konu mada çok istekli 
olduklar , k sa cevaplar tercih ettikleri ve resimdeki lekeleri bir eylere benzetme çabas  
içinde olduklar  görülmü tür.

ÇASEY’in basamaklar ndan estetik ö retimi bölümünde, J.Pollock’un eserleri 
gösterilmi tir. En çok hangisini be endikleri ya da be enmedikleri sorulmu tur. Be enilerinin 



alt nda yatan nedenler sorgulanm t r. Böylece bilinçli ele tirel tepkilerde bulunma yetisi 
kazand rmak amaçlanm t r. Güzel bulduklar  eserleri neden be endiklerini :”Çok renk 
oldu u için”, “dökülen boyalar n farkl  ekilleri oldu u için” “Ah ap zeminli eserde beyaz 
boya kullan lmas n n güzel oldu unu  için”  , “Mavi Kutuplar eserinde öndeki koyu rengin E 
harfine benzedi i için” “kar k görüntülerin güzel durdu u için ”, “ çok büyük eserler 
oldu u için ”, çizmeden boya dökülerek yap lmas n n de i ik oldu u için ”, “çok farkl  
oldu u için ” be endiklerini söyleyenler olmu tur. 

Sanatç n n eserlerini be enmedi ini belirten üç ö renci neden be enmediklerini ; “Lekeler, 
biçimlere, nesnelere, insana, a aca hiçbir eye benzemiyor” , “Çok kar k”, eklinde 
aç klam lard r. Fakat resimde renkleri çok be endiklerini de belirtmi lerdir.

Ö rencilerin genel anlamda sanatç n n eserlerini farkl , büyük ve çok renkli olduklar  için  
be endikleri görülmü tür. Resimdeki biçimleri bir eye benzetemeyen birkaç ö renci ise 
resimleri be enmemi  fakat renklerini sevmi tir.

2.Ders : ÇASEY’in basamaklar ndan uygulama bölümünde iki ayr  uygulama yapt r lm t r. 
lk olarak, ders süresince anlat lan ve eserleri incelenen J. Pollock eserlerini de hat rlayarak 

spontane resimler yapmalar  istenmi tir. Malzeme olarak  resim ka d , metal çatal, ip, akrilik 
boya, f rça kullanm lard r.  Derste lknur Yaz c o lu isimli müzisyen yan flüt ile müzik 
dinletisi gerçekle tirmi tir. Müzik e li inde motive olmalar  ve duygular n  sadece renklerle 
aç a ç karmalar  beklenmi tir.

Ö renci çal malar ndan örnekler

Bu uygulamada ka t yüzeyinde ö rencilerin ellerindeki malzemelerle farkl  görsel dokular 
yakalad , damlatma tekni ini de kullanarak içlerinden geldi i gibi lekeler olu turduklar ve 
resim süresince müzik e li inde s k lmadan zevkle çal t klar  gözlenmi tir.



kinci uygulama çal mas n n malzemeleri; metal çatal, beyaz penye ti ört veya ö renciye 
ait beyaz bir tekstil ürünü, kuma  boyas  ve lastik olarak önceden belirlenmi tir. Uygulama 
esnas nda, öncelikle çatalla beyaz kuma  üzerinde belirlenen noktaya bast r l p çevrilerek 
sarmal bir dü üm olu turulmu tur. Kuma n sabitlenip, dü ümün aç lmamas  için iki lastik
art  olu turacak ve kuma  dört parçaya bölecek ekilde kuma a geçirilmi tir. 

Her parçaya ö rencilerle birlikte farkl  renk kuma  boyalar dökülmü tür. Bu teknikle
kuma n dü üm olan yerlerine boya nüfus etmeyerek beyaz kalmas  sa lanm , boya alan 
yerler ise farkl  desenlerde leke etkileri olu turmu tur. Dersin bitimine kadar boyan p 
bekletilen kuma lar, dersin sonunda lastikleri ç kar l p aç lm t r. Böylece rastlant sal, renkli 
lekesel dokular elde edilmi tir.

Ö renci çal malar ndan örnekler

Ö rencilerin tasar m ve herhangi bir çizim yapmadan tekstil ürünlerini ba lay p sonra 
istedikleri boyalar  dökerek anl k olu turduklar  bu çal ma oldukça ba ar  sonuçlanm t r. 
Hem böyle bir çal may  yapabilmenin öz güveniyle hem de çal man n sonucunu k sa sürede 
görebilmenin mutlulu uyla ö rencilerin uygulama etkinli inden büyük zevk ald  
gözlenmi tir.

Sonuç

lkokul 2. S n f ö rencilerine ÇASEY ile verilen e itimin sonucunda ö rencilerden al nan 
dönütler ve yap lan uygulamal  çal malar n sonuçlar na bakt m zda dersin zevkli, verimli 
ve etkili geçti i gözlenmi tir. Uygulama yap lmadan önce ö rencilerin ya lar na uygun  çizgi 



film e li inde dikkatlerin çekilmesi, sanatç  ve eserlerinin renkli resimler e li inde tan t m , 
eserler hakk nda sorular sorularak sorgulama yap lmas , uygulama basama ndan daha fazla 
verim al nmas n  sa larken, ö rencilerin sanatsal bir dil kullanabilmelerine de yard mc  
olmu tur. Bir eseri ele tirirken üzerinde dü ünmesi ve tart lmas  gerekti i fikri olu maya 
ba lam t r.  ÇASEY içinde yer alan sanat tarihi, sanat ele tirisi ve estetik alanlar n n 
ö retimi, uygulama a amas na geçmeden önce ö rencilerin haz r bulunu luk düzeylerini  
artt rm ve  daha özgüvenli, ne yapaca n  bilerek ba lamalar n  ve ö rencilerin duygular n  
görünür hale getirirken daha bilinçli ve rahat olmalar n  sa lam t r. Çocuklar n ÇASEY ile 
i lenen derse etkin kat ld klar , istekli olduklar , e lendikleri ve ö rendikleri bilgileri 
uygulama çal malar na da yans tt klar  görülmü tür.

Dolay s yla 2. S n f Görsel Sanatlar derslerinin ÇASEY ile i lenmesinin bu ders için alternatif 
bir yöntem olabilece i sonucuna ula lm t r. Dersin hedefine yönelik uygun tutum ve 
davran  olu turabilmek için s n f düzeyine uygun anlat m ve etkinliklerle çe itlendirilebilen 
ve görsel sanatlar dersinin farkl  konular na da uygulanabilir olan bu yöntem, ilkokul s n f 
ö retmenlerine ve tüm sanat e itimcilerine tan t lmal  ve aç klanmal d r.
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ÖZET

Toplumlarda, genellikle birbirinden farkl  dil, inanç, kültür ve de er yarg lar na sahip 
guruplar n fiziki anlamda bir arada ya amas  mümkündür. Ancak bazen zorunlu olarak ortaya 
ç kan bu fiziki birliktelik, sosyal anlamda bir birlikteli i beraberinde getirmeyebilir. Farkl  
kültüre veya inanca sahip gurup veya topluluklar, kendisinden farkl  kültür ve inanca sahip olan 
birini, talep etse dahi, kabul etmeyerek sosyal gurubun içine almayabilir ba ka bir ifade ile 
aralar na sosyal mesafe koyabilir. Bu ekilde olu an sosyal mesafe, toplumsal uzakl k kavram  
ile ifade edilmektedir.  

Toplumsal uzakl k kavram , di er ifadeyle sosyal mesafe kavram n n ilk kez 1925 tarihinde 
Emory Bogardus taraf ndan, kullan ld n  görüyoruz. Toplumsal uzakl k, Bogardus taraf ndan 
bireyler ve bireylerin olu turdu u gruplar aras ndaki yak nl k ya da uzakl k ile belirlenen bir 
mesafe eklinde tan mlanmaktad r. Toplumsal uzakl k; toplumu olu turan bireylerin 
birbirleriyle olan münasebetin derecesinin dü üklü ünü ifade etmek amac yla kullan lm t r.
Ba ka bir ifade ile insanlar n ve onlar n olu turdu u topluluklar n, birbiriyle ayn  fiziki mekan  
payla m  olsalar dahi, sosyal olarak birbiriyle kurduklar  ili kinin zay fl n  belirtmek için 
kullan lm t r. Toplumsal uzakl  en dikkat çekici hale getiren temel husus ise,  sosyal 
guruplar n farkl  olan birini kolay kabul etmesi veya kolay d lamas d r.

Bu ara t rmada E itim Fakültesinde okuyan ö retmen adaylar n n ilk kez 1925 y l nda Emory 
Bogardus taraf ndan ifade edilen toplumsal uzakl k ile ilgili görü lerine ba vurulmu tur. Bunun 
için ilgili literatür taranarak ve Bogardus taraf ndan haz rlanan ölçekten istifade edilerek bir 
anket haz rlanm t r. Ara t rma da kullan lan anket, Gaziantep Üniversitesi Nizip E itim 
Fakültesi, sosyal bilgiler ö retmenli i, s n f ö retmenli i, Türkçe ö retmenli i ve matematik 
ö retmenli i bölümünde okuyan toplam 20 ö retmen aday na uygulanm t r.  Nitel ara t rma 
yöntemlerinin kullan ld  ara t rmada 3 adet aç k uçlu soru sorulmu , bunun sonucunda elde 
edilen veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenmeye çal lm t r. Ara t rmada kullan lan 
ankette ki sorular n kapsay c l n  test etmek amac yla, alan uzmanlar n n görü lerine 
ba vurulmu , onlar n görü leri de dikkate al narak önceden haz rlanan sorulara son ekli 
verilmi tir. Elde edilen bulgulara göre, ö retmen adaylar n n toplumsal uzakl k konusunda ki 
görü leri genelde olumlu olarak tespit edilmi tir.

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Uzakl k, Sosyal Mesafe, Sayg  Duyma

 



ABSTRACT

In societies, it is possible for groups with different languages, beliefs, cultures and value 
judgments to live together physically. However, this physical union, which sometimes emerges 
as a necessity, may not bring about a social union. Groups or communities with different 
cultures or beliefs may not accept someone who has a different culture and belief, even if they 
demand it, and may not include them in the social group, in other words, they may maintain a 
social distance between them. The social distance created in this way is expressed with the 
concept of social distance

We see that the concept of social distance, in other words, the concept of social distance was 
first used by Emory Bogardus in 1925. Social distance is defined by Bogardus as a distance 
determined by the proximity or distance between individuals and groups of individuals. social 
distance; It is used to express the low degree of relationship between individuals who make up 
the society. In other words, it is used to indicate the weakness of the social relationship that 
people and their communities form, even if they share the same physical space with each other. 
The main point that makes social distance most striking is that social groups easily accept or 
exclude someone who is different.

In this study, the views of teacher candidates studying at the Faculty of Education about social 
distance, which was first expressed by Emory Bogardus in 1925, were consulted. For this, a 
questionnaire was prepared by scanning the relevant literature and making use of the scale 
prepared by Bogardus. The questionnaire used in the research was applied to a total of 20 
teacher candidates studying at Gaziantep University Nizip Faculty of Education, social studies 
teaching, classroom teaching, Turkish teaching and mathematics teaching. In the study, in 
which qualitative research methods were used, 3 open-ended questions were asked, and the data 
obtained as a result of this were tried to be analyzed by content analysis method. In order to test 
the comprehensiveness of the questions in the questionnaire used in the research, the opinions 
of field experts were consulted. The questions prepared in advance were given their final form, 
taking into account their opinions. According to the findings, teacher candidates' views on 
social distance were generally positive.

Keywords: Social Distance, Social Distance, Respect
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POSTMODERN ÇA DA MADDES Z SERMAYE - EMEK L K S VE SOSYAL 
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ÖZET

Hem iktisadi hem de sosyal alanlara ait bir kavram olarak “de er” ve buna ba l  olarak ileri 
sürülen dü ünceler, son dönemlerde ciddi de i imlerden geçmektedir. Arz talep dengesine 
ba l , maddi üretim araçlar , art k yerlerini “insani sermaye, bilgi sermayesi ya da entelektüel 
sermaye” diye adland r lan sermayeye b rakmaktalar. Art k klasik anlamda “de er”i ölçerken 
kullan lan sistemler de i mekte, daha çok soyut de erlendirme sistemleri ortaya ç kmaktad r. 
Geli mi  ülkelerde de er, kayna n  zeka ve hayal gücünde bulmakta, bireyin bildikleri 
makinelerin bildiklerinden daha k ymetli say lmaktad r. Kendi sermayesini (yani de erini) 
yan nda ta yan insan – ticari bir ifadeyle- i letmenin de bir sermayesini yan nda ta maktad r. 
Bu ba lamda sosyal bilimleri ve “beyin göçünü” dü ünmek bizim gibi ülkelerde ilginç 
sonuçlar ortaya ç karacakt r. “Bilgi ekonomisi” asl nda, bilginin temel üretici güç haline 
geldi i, toplumsal faaliyetin ürünlerinin somutla m  emek de il de, somutla m  bilgi 
oldu u, enformasyon içerikleriyle belirlendi i anlam na gelir. ktisadi olarak dü ünüldü ünde 
bu önerme do ru kabul edilebilir; ancak, sosyal bilimlerin in as , sosyal alanlarda dü ünce, 
bilgi geli tirme söz konusu oldu unda i in içine insan faktörü girdi inden durum çok de i ik 
bir hal almaktad r. Sosyal bilimlerde bilgiyi, hiçbir zaman e de eri, sonucu ya da ürünü 
olarak kabul edece imiz soyut bir eme e indirgemek mümkün de ildir. Çünkü sosyal 
bilimlerde çal mak, dü ünmek ve bilgiyi üretmek, ortak ve ölçülebilen nitelikleri olmayan, 
son derece birbirinden farkl  yetenekleri kapsar. Bu yetenekler; yarg lama, sorgulama, sezgi, 
estetik duyu, formasyon ve enformasyon düzeyleri, öngürelemeyen durumlar  kavrama, 
bunlara uyarlanmay  gerektirir. Ekonomik anlamda “de eri” dü ünürken “bunun de eri nedir” 
sorusunu sorabiliriz; ancak sosyal bilimlerde böyle bir soruyu sorma imkan m z yoktur. 
Sosyal normlar n, ahlaki de erlerin nitelikleri ölçülemez ve k yaslanamaz olduklar ndan 
sorunun cevab  her zaman sübjektiftir. Ancak bireyi, toplumu ve dolay s yla uygarl  in a 
ederler. Bu çal mada, ekonomik de er kavram ndan yola ç k larak sosyal bilimlerde emek-
de er ili kisi de erlendirilmi , sonuç bölümünde sosyal bilimlerde bilgi üretmenin zorlu u ve  
beyin göçünün nas l önlenebilece ine dair yazar n ki isel görü lerine yer verilmi tir.

Anahtar Kelimeler: De er, De er krizi, Bilgi ekonomisi, Beyin göçü, Sosyal Bilimlerde 
Dü ünce Üretkenlik.
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ÖZET
Nar, Punicaceae familyas n n Punica cinsine ait olup, en önemli türü Punica granatum L.’dur. 
Nar meyvesinin besin de eri üzerine, çevrenin, kültürel bak m ko ullar n n ve olgunluk 
derecesinin etkisi vard r. Meyvede meydana gelen kimyasal de i imlerin tespit edilmesi
meyve kalitesinin belirlenmesi için faydal d r. Bu ara t rmada, farkl  nar çe itlerinin (K nar , 
Hicaznar ve Kirli Han m) meyve kabu u, yaprak ve sürgünlerindeki karbonhidrat (indirgen 
eker, toplam eker, sakaroz, ni asta) miktarlar n n mevsimsel geli imleri incelendi. Çal ma,

Antepf st  Ara t rma Enstitüsü’nün (Gaziantep/Türkiye) 2006 y l nda 1x5 m aral klarla tesis 
edilmi  olan nar bahçesinde yürütüldü. Deneme, “Tesadüf Parselleri Deneme Desenine” göre 
üç yinelemeli ve her yinelemede bir a aç olacak ekilde yürütüldü. Nar çe itlerinin meyve 
kabuklar ndaki indirgen eker, toplam eker ve sakaroz miktarlar n n ye il olum döneminden 
tam olum dönemine kadar art ; ni asta miktar n n ise tam tersine ye il olum döneminden tam 
olum dönemine do ru bir azal  gösterdi i saptand . Çe itlerin yapraklar ndaki sakaroz, 
indirgen ve toplam ekerlerin, genel olarak haziran-temmuz aras ndaki dü ü ten sonra eylül 
ay  ortas na kadar art  gösterdikleri, ekim ay nda ise azalma e iliminde olduklar  belirlendi. 
Yapraktaki ni asta içeri inin ise haziran ay n n ikinci yar s ndan a ustos ay  sonuna kadar 
azald , ard ndan ekim ay n n ilk yar s na kadar art  gösterdi i tespit edildi. Sürgünlerde 
yap lan analizlerde, yapraklar n dökülmesi ile gözlerin uyanma süreleri aras ndaki dönemde 
karbonhidrat seviyelerinin de i medi i belirlendi. Bununla birlikte, indirgen ekerin ocak 
ay ndan temmuz ay na kadar, toplam eker ve sakarozun ise eylül ay na kadar ini li-ç k l  bir 
e ri olu turarak azald , bu dönemden y l sonuna kadar ise düzenli bir art  gösterdikleri 
saptand . Sürgün ni asta içeriklerinin nisan-temmuz aylar  aras nda düzenli bir ekilde artt , 
bu dönemden ekim ay na kadar ini li-ç k l  bir seyir izledi i, ekim ay ndan aral k ay  sonuna 
kadar ise azald  tespit edildi.

Anahtar Kelimeler: Nar, karbonhidratlar, kabuk, yaprak, sürgün, mevsimsel de i im



ABSTRACT
Pomegranate belongs to the Punica genus of the Punicaceae family, the most important 
species is Punica granatum L. On the nutritional value of the pomegranate fruit the 
environment has the effect of cultural maintenance conditions and maturity. Determining the 
chemical changes occurring in the fruit is useful for determining the quality of the fruit. In
this study, seasonal changes of carbohydrate (reducing sugar, total sugar, sucrose, starch) 
amounts in fruit peels, leaves and shoots of varieties of pomegranates (K nar , Hicaznar and 
Kirli Han m) have been examined. The research was carried out at the pomegranate orchard 
established at intervals of 1x5 m by the Pistachio Research Institute (Gaziantep / Turkey) in 
2006. The experiment designed according to completely randomized design with three 
replications having single tree in each replication. It has been found that the amount of 
reducing sugar, total sugar and sucrose in the fruit peels of pomegranate varieties increased 
from green to ripe while the amount of starch on the contrary showed a decrease from green 
to ripe. According to findings the sucrose, reducing and total sugars in the leaves of these 
varieties generally increased until mid-September after the decrease between June and July, 
and they tend to decrease in October. On the other hand, the starch content of the leaf 
decreased from the second half of June until the end of August, and then increased until the 
first half of October. In the analysis performed on the shoots, it has been revealed that the 
carbohydrate levels did not change in the period between the fall of leaves and the bud break. 
In addition, the reducing sugar decreased from January to July and total sugar and sucrose 
formed a bumpy curve until September, and showed a steady increase starting from this 
period to the end of the year. It has been determined that the starch contents in the shoots 
increased regularly between April and July and then followed a fluctuating course from this 
period until October and decreased from October to the end of December.

Keywords: Pomegranate, carbohydrates, peel, leave, shoot, seasonal change
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ÖZET
K sa ad  TALIS olan Uluslararas  Ö retme ve Ö renme Surveyi, OECD’nin yapt  geni  
kapsaml  bir çal mad r. TALIS uluslararas  bir anket çal mas  olup yönetici ve 
ö retmenlerin okullardaki çal ma ko ullar n  ve ö renme ortamlar na odaklanmaktad r ve 
ülkeleri uluslararas  anlamda kar la t rma olana  da sunmaktad r. Bu çal mam n amac  
2018 y l nda yap lan TALIS anket çal mas na lise kategorisinde kat lan ö retmenlerin i  
tatmini, okul iklimi, alg lanan s n f atmosferi, s n f faaliyetleri ve bazi demografik de i kenler 
aras ndaki ili kileri incelemektir. Bu çal man n veri kayna  lise kategorisinde TALIS 2018 
surveyine kat lan 11 ülkeden yakla k 38000 ö retmendir. Kat l mc  ülkeler Kanada (Alberta), 
Brezilya, H rvatistan, Danimarka, Portekiz, Slovenya, sveç, Tayvan (Çin Tayvan ), Türkiye, 
Birle ik Arap Emirlikleri ve Vietnam olup veriler basit ratgele seçilen okullardan yine basit 
ratgele metotla belirlenen ö retmenlerden online veya form arac l  ile toplanm t r. Ham
veriler herkesin kullan m na aç k olan https://www.oecd.org adresinden elde edilmi tir. 
Ba ml  de i kene göre ba ms z de i ken kategorileri aras nda anlaml  fark olup olmad  t 
test ve tekyönlü varyans analizi ile, nümerik de i kenler ars ndaki ili kiler Pearson 
korelasyon ve çoklu lineer regresy n analizi ile incelenmi tir. Verilerin anlizinde Spss 22 
paket program  kullan lm t r. statistiksel anlaml l k düzeyi p < 0,05 olarak kabul edilmi tir. 
Elde edilen bulgulara göre s n f atmosferi alg s , okul alg s  ve i  tatmini bak m ndan Kanadal  
lise ö retmenleri en üst grubu olu turmu tur. S n f içi ders saatinin s rf e itim ö retim 
faaliyetlerine ayr lan orana göre en yüksek de er Danimarka için elde edilmi tir. Türkiyeli 
lise ö retmenleri i  tatmini ve ders saatinin e itim ö retime ayr lan oran  bak m ndan en 
gerilerde yer alm t r. Bir di er bulguya göre ö retmenlerin s n f atmosferi ve okul iklimi 
alg lar  onlar n i  tatminini anlaml  biçimde yordamaktad r. 
Anahtar Kelimeler: TALIS 2018, Lise ö retmenleri,  tatmini, Okul iklimi, Alg lanan s n f 
atmosferi



ABSTRACT
The Teaching and Learning International Survey (TALIS), whose short name is TALIS, is a 
comprehensive study by the OECD. TALIS is an international survey study that focuses on 
the working conditions and learning environments of administrators and teachers in schools 
and offers the opportunity to compare countries internationally. The aim of this study is to 
examine the relationships between teachers' job satisfaction, school climate, perceived 
classroom atmosphere, class activities and some demographic variables, who participated in 
the TALIS survey conducted in 2018 in the high school category. The data source of this 
study is approximately 38000 teachers from 11 countries participating in the TALIS 2018 
survey in the high school category. Participating countries are Canada (Alberta), Brazil, 
Croatia, Denmark, Portugal, Slovenia, Sweden, Taiwan (Chinese Taipei), Turkey, United 
Arab Emirates and Vietnam, and the data were collected from teachers selected by simple 
random method, online or via form. Raw data were obtained from the publicly available 
https://www.oecd.org address. Independent samples t test, one-way analysis of variance 
(ANOVA), Pearson correlations and multiple linear regression analysis were used to answer 
the research questions. Spss 22 package program was used in the analysis of the data. 
Statistical significance level was accepted as p < 0.05. According to the findings, Canadian 
high school teachers formed the top group in terms of classroom atmosphere perception, 
school climate perception and job satisfaction. The highest value was obtained for Denmark, 
according to the ratio of in-class lesson hours allocated to actual teaching and learning. High 
school teachers from Turkey are at the bottom in terms of job satisfaction and the ratio of 
course hours devoted to actual teaching and learning. In addition, teachers' perceptions of 
classroom atmosphere and school climate significantly predict their job satisfaction.

Keywords: TALIS 2018, High school Teachers, Job satisfaction, School climate, Perceived 
class athmosphere.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



G R

Ö retmen niteli i, kaliteli ve etkili ö retimin sa lanabilmesi, ö rencilerin akademik 
ba ar lar n n artt r lmas  üzerinde inkar edilemez etkiye sahiptir. Ö retmenlerin niteli i 
üzerinde yap lan çal malar son y llarda popüler ara t rma alan  olarak öne ç kmaktad r. Buna 
paralel olarak ö retmen niteli ini oda na alan gerek ulusal gerekse uluslarars  geni  ölçekli 
tarama çal malar  yap lmaktad r. K sa ad  TALIS (Teaching and Learning International 
Survey) olan Uluslararas  Ö retme ve Ö renme Anketi) Uluslararas  kat l ml  olarak 
gerçekle tirilen geni  ölçekli tarama çal mas d r. lk olarak 2008 y l nda yap lm  ve be  
y lda bir gerçekle tirilen bir uygulamad r. TALIS taramas n n üçüncü (en son yap lan 
uygulama) 2018 y l nda, 48 ülke ve ekonominin kat l m yla yap lm t r. 

TALIS taramas nda çok say da soru (items) ile olu turulan ölçme araçlar  
kullan lmaktad r. Ayn  yap y  ölçen ve birbirleri ile ili kili sorulardan alt ölçekler 
belirlenmektedir. Buradan her bir alt ölçek için bir puan hesaplanmakta ve e itimcilerin, 
ara t rmac lar n, politika yap c lar n ülke/ülkeler baz nda bu puanlara dayanarak çe itli sonuç 
ç karmalar  hedeflenmektedir.  TALIS taramas n n hedef kitlesi ortaokul kademesinde görev 
yapan ö retmenler olmakla birlikte isteyen ülkelerde ilkokul ve lise kademelerinden de veri 
toplanmaktad r. Bu sunumda sadece lise kademesinde tarmaya kat lan ülkeler ele al nm t r.  

Ö retmenlerin çal ma ortam na ait alg lar n n ö rencilerin ö renmeleri üzerinde 
dolayl  yoldan etki etmektedir. Yap lan ara t rmalar ö retmen-ö renci ili kilerinin ö renci 
kat l m  ile pozitif ili kili oldu unu göstermi tir (Roorda vd., 2011). Ö retmenlerin okul ve 
s n f iklimi alg s  dolayl  yoldan ö rencilerin ö renmelerini etkilemektedir. Örne in, okul 
iklimi, ö retmenlerin pedagojisi üzerindeki etkisinden dolay  ö rencilerin ö renmesini etkiler,
nitekim büyük ölçekli uluslararas  de erlendirmelerin sonuçlar , ö retmenlerin güvenli ortam 
alg s ile ö rencinin akademik ba ar s  aras ndaki pozitif ili kiler rapor edilmi tir (Wang &
Degol, 2016).

Okul iklimi S n f klimi Nedir?

Okul iklimi, onlarca y ld r ara t rma konusu olmu tur. Bu alana yönelik yüzy ll k ilgi, 
okul ikliminin esnekli i art rabilen veya ö renciler, ö retmenler, yöneticiler, veliler ve okul 
toplulu unun di er üyeleri için bir risk faktörü olabilen güçlü bir özellik oldu u gerçe inden 
kaynaklanmaktad r (Freiberg ve Stein, 1999).

Yap lan ara t rmalar, ö retmenlerin okul iklimi alg lar n n, onlar n ö retim 
yeterlili ine, i  tatminlerine ve stres duygular na katk da bulundu unu göstermektedir 
(Skaalvik & Skaalvik, 2009). Ö retmenlerin okul iklimi alg lar , onlar n i e ba l l klar , 
tükenmi likleri ba ar lar  ile ili kili bulunmu tur (MacNeil, Prater, & Busch, 2009). Okul 
iklimi, ö retmenlerin ö retime olan güvenini ve etkilili ini etkiler (Ainley & Carstens, 2018).
Ö retmenlerin olumlu okul ve s n f iklimi alg lar  onlar n stres duygular n , ö retim 
etkinli ini ve i  tatminini de etkiler (Collie ve ark., 2012). Olumlu bir okul ve s n f iklimi, 
olumlu ö renci-ö retmen ili kilerinin ana özelli ini temsil eder, bunun yan nda ö renciler ve 



ö retmenler aras nda güçlü ki ileraras  ili kileri, ileti im, ba l l k ve aidiyet duygusu 
beraberinde getirir (Darling-Hammond & Cook-Harvey, 2018).

Literatürde belirtilen ara t rma sonuçlar n n gösterdi i gibi, okul iklimi ö retmen ve 
ö renci sonuçlar n n güçlü bir belirleyicisidir. Dolay s yla hem ö renciler hem de ö retmenler 
için olumlu bir okul ikliminin oldukça önemli oldu u söylenebilir. Bu çal mada olumlu okul 
iklimi, ö retmenlerin disiplin iklimi alg lar , ö retmen-ö renci ili kileri ve payda lar ve 
ö retmenler aras ndaki kat l m üzerinden incelenmi tir. 

 Tatmini Nedir?

 tatmini, özel olarak bireyin çal t  i  ile ilgili ihtiyaçlar n n kar land n  hissetme 
derecesi ile ilgilidir ve genel olarak bir meslekte çal maktan duyulan tatmin ve tatmin 
duygusunu ifade eder (Collie, Shapka  & Perry, 2012). Literatürde en çok at fta bulunulan i  
tatmini (veya i  doyumu) tan m  Locke (1969) taraf ndan önerilmi tir. TALIS 2018 projesinde
Locke’nin tan m , ö retmenlerin bir ö retmen olarak çal malar  yoluyla deneyimledikleri 
tatmin ve doyum duygusuna at fta bulunarak ö retmen i  tatmini olarak benimsemi tir 
(OECD, 2019). 

Tablo 1. Talis verileri ile yap lm  çal malardan örnekler 
Ara t rmac lar Veri Konu

Liu ve ark., (2020) Çin (motivasyon, alg lanan disiplin iklimi ve iddet 
gibi) çe itli faktörlerin ö retmen düzeyinde ve 
okul düzeyinde ö retmen i  doyumunu e anl  
olarak nas l etkilendi i…

Buric & Kim (2021) H rvatistan ö retmenlerin i  tatmini ile özyeterlikleri 
aras ndaki ili kiler …

Zakaria (2020) Norveç okul iklimi ve ö retmen öz yeterli inin 
ö retmenlerin i  doyumuna etkileri bir yap sal 
e itlik modeli ile …

Ceylan ve Özbal (2020) Türkiye talya 
Finlandiya 

d sal ve içsel faktörlerin ö retmenlerin i  
tatminlerine etkileri … 

Chen vd. (2020) Tayvan ö retim uygulamas  üzerinde , s n f yönetimi 
yeterlili i ve müfredat yeterlili inin etkileri …

Kahraman & Çelik 
(2021) 

Türkiye lk, orta ve lise ö retmenlerinin mesleki geli imleri 
… 

Calkins vd., (2021) ABD sosyal bilgiler ö retmenlerinin çok kültürlü 
ö retmen öz yeterlili i ile ba lang ç ö retmen 
e itimi (ITE) ve öz yeterlikleri aras ndaki ili kiler 

Chernobay & Tashibaeva 
(2020) 

Kazakistan 
Rusya

Rusya ve Kazakistan verileri ile ö retmenlerin 
mesleki geli imleri …

Veleti  & Olsen(2021) 43 ülkeden 
7247 ortaokul

ortaokul verileri ile okul liderli inin ülkelere göre 
analizi ..



Ö retmenler bir okulun en büyük maliyetini ve insan sermayesi kayna n  
olu turdu undan (Perie & Baker, 1997), ö retmenlerin i  tatminini geli tirmek, ö retmen 
devams zl  ve ö retmen hastal n  içeren yüksek düzeyde ö retmen stresiyle ili kili 
maliyetlerin azalt lmas na yard mc  olabilir (Collie ve ark., 2012). Ö retmenlerin i  doyumu 
duygusu, onlar n motivasyonlar ,  iyi olu lar  ve örgütsel ba l l klar  ile ili kilendirilebilir 
(Collie ve ark., 2012). Caprara vd., 2006) ö retme yeterli inin ö retmenlerin i  doyumunun 
bir belirleyicisi oldu unu bulmu lard r. Klassen ve Chiu (2010) hem stres hem de ö retim 
etkinli inin i  tatminine katk da bulundu unu belirtmi lerdir. Bu nedenle ö retmenlerin i  
tatminini inceleyen çal malar n önemli oldu unu söylemek mümkündür.

TALIS verileri kullan larak yap lm  çe itli çal malar bulunmaktad r (Tablo 1). Bu 
çal malar n ço unda belli bir ülkenin veya belli bir bran taki ö retmenlerin verileri 
kullan lm t r. Özel olarak lise ö retmenlerinin tüm kat l mc  ülkeler baz nda incelendi i 
ara t rmalar n say s  çok nadirdir. 

Amaç:/Problem cümlesi,

Bu çal ma Uluslararas  Ö retme ve Ö renim Ara t rmas  (TALIS) 2018'e lise 
düzeyinde kat lan 8 ülkede çe itli ö retmen ölçümlerinde kapsaml  bir ke if yakla m n n 
kullan lmas  yoluyla alana katk da bulunmaktad r. Sonuç olarak, bu çal ma, ö retmen i  
tatmininin karma k do as n n anla lmas na ili kin hipotezler üretme potansiyeline sahiptir.
Bu çal mam n amac  2018 y l nda yap lan TALIS anket çal mas na lise kategorisinde 
kat lan ö retmenlerin i  tatmini, okul iklimi, alg lanan s n f atmosferi, s n f faaliyetleri ve bazi 
demografik de i kenler aras ndaki ili kileri incelemektir. Bu ana amaç çerçevesinde a a daki 
alt problemlerine yan t aranm t r:

1-S n f faaliyet oranlar  bak m ndan ülkeler aras nda anlaml  fark var m d r?
2-S n f iklimi alg lar  bak m ndan ülkeler aras nda anlaml  fark var m d r?
3-Okul iklimi alg lar  bak m ndan ülkeler aras nda anlaml  fark var m d r?
4-Ö retmenlerin i  tatmini puan ortalamalar a göre ülkeler aras nda anlaml  fark var m d r?
5-Cinsiyet de i kenine göre ö retmenlerin  tatminleri aras nda fark var m d r?
6-Ö retmenlerin S n f iklimi ve Oul iklimi alg lar  onlar n i  tatminini yordamakta m d r?
7-S n f faaliyet oranlar , S n f iklimi, Okul iklimi, tatmini puan ortalamalr na göre ülkeler 
nas l kümelenmektedir?

MATERYAL METOT

Örneklem ve Veri Kümesi

Veriler basit ratgele seçilen okullardan yine basit ratgele metotla belirlenen 
ö retmenlerden online veya form arac l  ile toplanm t r. Ham veriler herkesin kullan m na 
aç k olan https://www.oecd.org adresinden elde edilmi tir. Kat l mc  ülkeler ve bu çal mada 
kullan lan kodlar  unlard r: Kanada (Alberta eyaletinden veriler toplanm t r, CAN), Brezilya
(BRA), H rvatistan (CRO),  Danimarka (DEN), Portekiz (POR), Slovenya (SVN), sveç 



(SWE), Tayvan (TWN), Türkiye (TUR), Birle ik Arap Emirlikleri (UAE), Vietnam (VNM).
Ülkelere göre anket uyulanm  ö retmen say lar Tablo 2’de verilmi tir.

Tablo 2. Ülkelere göre kat l mc  say lar
Ülke Kad n % Erkek % n

CAN 54,3% 45,7% 1094
BRA 51,8% 48,2% 2828
CRO 68,3% 31,7% 2661
DEN 50,1% 49,9% 1670
POR 67,4% 32,6% 3551
SVN 70,9% 29,1% 2200
SWE 53,4% 46,6% 2932
TWN 59,0% 41,0% 2800
TUR 46,0% 54,0% 8342
UAE 54,4% 45,6% 6118
VNM 61,9% 38,1% 3884

Toplam kat l mc  56,3% 43,7% 38080

Ö retmen anketinde ö retmenlerin mesleki deneyim ve nitelikleri, mesleki geli imleri, 
ö retim uygulamalar , e itim-ö retim tecrübeleri ve kültürel çe itlili in yan  s ra i  doyumu, 
ö retmen ö renci ileti imi, meslekta lar ile i birli i gibi okul iklimi konular n  da kapsayan 
çok say da soru yer almaktad r. Bu çal mada kullan lan de i kenler a a da verilmi tir.

De i kenler

S n f Faaliyet Oran  (%): Ö retmene, s n f için genellikle ders saatinin yüzde kaç n  verilen 
faaliyetlerin her birine () ay rd klar  sorulmu tur. Faliyetler, A =Yönetimsel görevler 
(örne in; devams zl k kayd , okul bilgi ve formlar n  da tma), B = S n ftaki düzeni sa lama 
(disiplini sürdürme gibi,..), C = Salt ö retme ve ö renme Yüzde kullan lm  olup üç faaliyet 
toplam %100’e ula maktad r.

Okul klimi: Ö retmenlerin okul iklimi alg s  4 dereceli Likert tipi 5 madde (Bu okulda
Ö retmenler ve ö renciler genellikle birbirleriyle iyi geçinirler) ile ölçülmü tür. Yüksek puan 
daha olumlu okul iklimini belirtmektedir. 

S n f iklimi (s n f atmosferi): Ö retmenin genel olarak s n f atmosferi alg s  s n f ortam  ve 
ö retmenin ders s ras nda s n f ndaki durumu, s n f n disiplini hakk nda sorulan 4-lü Likert 
tipi 4 madde ile (Bu s n ftaki ö renciler olumlu bir ö renme atmosferi olu turmak için özen 
gösterirler) bilgi toplanm t r, yüksek puan olumlu s n f atmosferi alg s n  gösterecek ekilde 
puanlanmaktad r.

 Tatmini: Ö retmenlerin i  tatmini 4-lü Likert tipi 10 madde ile (Tekrar seçme ans m 
olsayd , yine ö retmen olmay  seçerdim) belirlenmi tir. Yüksek puan görece yüksek i  
tatminini belirtmektedir.



Verilerin Analizi:

Ba ml  de i kene göre ba ms z de i ken kategorileri aras nda anlaml  fark olup 
olmad  t test ve tekyönlü varyans analizi ile; nümerik de i kenler ars ndaki ili kiler 
korelasyon ve regresyon analizi ile; ülkelerin benzerlikleri Hierarchical cluster analizi ve 
dendrogram ile incelenmi tir. Verilerin analizinde Spss 22 paket program  kullan lm t r.
statistiksel anlaml l k düzeyi p < 0,05 olarak kabul edilmi tir.

BULGULAR

S n f Faaliyet oranlar ö retmenlerin bir ders sattinde yönetsel görevlere, s n f 
disiplinine ve salt ö retme-ö renmeye ay rd  süre ile ilgili bilgiler sunar. Salt ö retme-
ö renmeye ayr lan pay n yüksek olmas  kaliteli e itimin göstergesi olarak okunabilir. 

Tablo 3 incelendi inde salt ö retme- ö renmeye ayr lan süre bak m ndan en yüksek 
ortalaman n Danimarkal  ö retmenlere ait oldu u görülmektedir. E itim için olumsuz bir 
gösterge olan s n f düzenini sa lama oran  bak m ndan Türkiye, Brezilya ile birlikte en 
yüksek orana sahiptir.  

Tablo 3. S n f faaliyet oranlar  ortalamas n n ülkelere göre kar la t r lmas

Ülke
N

Yönetsel görevler
%

S n ftaki düzeni 
sa lama %

Sadece ö retme ve 
ö renme %

CAN 801 7,19 c 9,37 c 83,18 b
BRA 2318 10,74 a 15,95 a 70,5 e
CRO 2371 8,01 b 7,87 de 83,27 b
DEN 1470 6,63 cd 6,81 e 86,30 a
POR 3269 8,26 b 12,94 b 78,20 c
SVN 2040 8,13 b 8,84 cd 83,02 b
SWE 2309 7,08 c 8,84 cd 83,70 b
TWN 2412 10,38 a 15,15 a 74,06 d
TUR 6297 8,29 b 15,45 a 75,03 d
UAE 4225 8,03 b 12,55 b 77,48 c
VNM 1838 6,04 d 8,66 cd 84,46 b

Anova (df) 29350 F(10;29339)=68,442  F(10;29338)==203,33 F(10;29339)==218,03
Ayn  sütunda farkl  harf ile gösterilen ortalamalar aras ndaki fark Games-Hoell post-hoc testine göre istatistiksel 
olarak 0,05 düzeyinde önemlidir 

Tablo 4’te lise ö retmenlerinin Okul iklimi, S n f iklimi,  tatmini bak m ndan 
ülkeler kar la t r lm t r. Tek yönlü varyans analizi sonuçlar  incelendi inde ülkeler aras nda 
her üç de i ken bak m ndan anlaml  farkl l klar oldu u söylenebilir.

Tablo 4. Ö retmenlerin okul iklimi, s n f iklimi, i  tatmini ortalama puanlar n n ülkelere göre 
kar la t r lmas  

ÜLKE
Okul iklimi (20 puan 
üzerinden ortalama

S n f iklimi (16puan 
üzerinden ortalama

 Tatmini (40puan 
üzerinden ortalama



CAN 17,61 a 12,73 a 31,94a
BRA 15,54 g 10,66 d 29,53d
CRO 15,08 i 12,55 a 29,06e
DEN 17,19 b 12,57 a 30,73c
POR 15,99 e 11,55 c 29,07e
SVN 15,64 fg 11,97 b 29,58d
SWE 16,52 d 12,13 b 29,83d
TWN 15,28 hi 11,55 c 28,18e
TUR 15,43 gh 11,94 b 28,77e
UAE 16,92 c 12,50 a 30,39c
VNM 15,77 f 12,61 a 31,29b
Total              15,95 12,00 29,65 5,07
ANOVA (sd1;sd2) F(10;37097)=316,02 F(10;30875)=137,87 F(10;37017)=142,12

Ayn  sütunda farkl  harf ile gösterilen ortalamalar aras ndaki fark Games-Hoell post-hoc stine göre istatistiksel 
olarak 0,05 düzeyinde önemlidir 

Tablo 4 incelendi inde her üç de i kene göre de (Okul iklimi, s n f iklimi, i  tatmini)
ülke ortalamalar  aras nda görülen fark n istatistiksel olarak anlaml  oldu u anla lmaktad r. 
Lise ö retmenlerinin okul iklimi alg s  ülkelere göre kr la t r ld nda Kanada’n n en yüksek 
ortalamaya sahip oldu u, buna kar l k Türkiye, Tayvan ve H rvatistan’ n ise en okuliklimi 
alg s na sahip ülkeler oldu u anla lmaktad r. Benzer durum i  tatmini için de geçerlidir. S n f 
iklimi ortalama puanlar na göre en olumlu alg ya sahip ülkelerin Kanada, Vietnam, 
Danimarka, H rvatistan  ve BAE oldu u görülmektedir.

Cinsiyete göre i  tatmini

Kad n ve erkek ö retmenlerin i  tatmin ortalama puanlar  her ülke için t test ile 
kar la t r lm  sonuçlar Tablo 5 te özetlenmi tir. 

Tablo 5. Ülkeler baz nda kad n ve erkek ö retmenlerin i  tatmin ortalama puanlar n n 
kar la t r lmas

 Tatmini Kad n Erkek p
CAN 32,05 31,80 ,406
BRA 29,55 29,51 ,815
CRO 28,95 29,29 ,103
DEN 31,12 30,33 ,002**

POR 28,97 29,27 ,087
SVN 29,66 29,36 ,186
SWE 29,95 29,69 ,175
TWN 28,06 28,34 ,090
TUR 29,06 28,53 ,000**

UAE 30,38 30,40 ,872
VNM 31,41 31,10 ,017*

Total 29,73 29,54 ,000**

**: p<0,01; *: p<0,05 (t test sonuçlar na göre)

Cinsiyete göre i  tatmini ortalama puanlar  incelendi inde (Tablo 5) genel olarak 
kad n ö retmenlerin i  tatmininin daha yüksek oldu u görülmektedir (p<0,01). Danimarka, 



Türkiye ve Vietnam verileri için kad nlar n i  tatmini erkek ö retmenlere göre anlaml  
derecede daha yüksektir.  

Regresyon Analizi Sonuçlar

Lise ö retmenlerinin Okul iklimi ve S n f iklimi alg lar n n birlikte onlar n i  
tatminleri üzerindeki etkisi çoklu lineer regresyon ile analiz edilmi , regresyon sonuçlar  
Tablo 6’da özetlenmi tir.

Tablo 6. Regresyon sonuçlar   tatmininin S n f atmosferi ve okul iklimi taraf ndan 
yordanmas  (Unstandardize B coefficients)

Okul iklimi–
S n f iklimi
korelasyon

B1=S n f 
iklimi

B2=Okul
iklimi

Model 
Anova F

R2

CAN ,196 ,162* ,676** ** ,124
BRA ,227 ,483** ,717** ** ,255
CRO ,137 ,432** ,884** ** ,226
DEN ,219 ,279** ,868** ** ,181
POR ,141 ,338** ,819** ** ,205
SLO ,116 ,438** ,735** ** ,169
SWE ,231 ,534** ,751** ** ,185
TWN ,212 ,376** ,837** ** ,230
TUR ,241 ,475** ,783** ** ,256
UAE ,347 ,396** ,890** ** ,248
VNM ,238 ,374** ,804** ** ,233
Tüm ülkeler ,241 ,09** ,810** ** ,239
..Ba ml  de i ken:  Tatmini *:p<0,05 **:p<0,01

Tablo 6 da görüldü ü gibi bütün ülkeler için rgresyon modeli anlaml d r (p<0,01). Her 
bir kat l mc  ülke için Okul iklimi ve S n f iklimi alg  puanlar  ö retmenlerin  tatmini 
puanlar  üzerinde pozitif ve istatistiksel olarak anlaml  etkiye sahiptir. Belirleyicilik 
katsay lar na göre sözkonusu bu etki kat l mc  ülkeler aras nda en fazla Türkiye için 
gerçekle mi tir.

Ülkelerin Kümelenmesi

Bulgular n bu k sm nda acaba tüm de i kenler kullan l rsa ülkeler nas l kümelenir 
problemine yan t aranm t r. Cluster metot olarak Ward ve ölçüm olarak Euclidien uzakl k 
kullan larak yap lan Hiyerar ik Cluster analizi sonuçlar na göre ülkelerin kümelenmesi elde 
edilmi tir. Kümelenmeye ait dendogram ekil-1 de görülmektedir.  



ekil-1 Hiyerar ik Cluster analizi sonuçlar na göre olu an dendogram

Ülkeler, tüm de i kenler kullan larak kümelere ayr ld nda belirgin 4 küme elde 
edildi i görülmektedir. S ral  olmayan 1.kümede sveç, Vietnam, Danimarka yer almakta; 
2.Kümede H rvatistan, Slovenya; 1 ve 2. Küme aras nda ancak ilk kümeye daha yak n Kanada 
yer almakta; 3.kümede Birle ik Arap Emirlikleri, Portekiz ve 4.kümede Türkiye, Tayvan, 
Brezilya yer almaktad r.

SONUÇ TARTI MA ÖNER LER

Uluslararas  düzeyde yap lan geni  kat l ml  de erlendirme çal malar na olan ilginin 
son y llarda daha da popülerlik kazand  görülmektedir. Uluslararas  geni  ölçekli 
de erlendirmelerde bilgi, beceri veya davran lar incelenmekte; ö rencilerin ö renmelerini 
geli tirmek ad na e itim ö retime yönelik, ö renci, ö retmen veya idarecilerden bilgiler 
toplanmaktad r. Elde edilen bilgiler ile ilgili ülkelere ili kin betimlemeler yap lmakta ve 
kat l mc  ülkelere sonuçlara ili kin kar la t rmay  mümkün k lan verileri sunmaktad r 
(Fischman ve ark., 2019). 

Bu çal mada tüm ülkeler için elde edilen okul ikliminin ö retmen i  tatmini ile pozitif 
ili kili oldu u bulgusu önceki ara t rma bulgular  ile paralellik göstermi tir (örne in, Aldridge 



& Fraser 2016; Collie, Shapka & Perry 2012; Dou, Devos & Valcke 2017; Ghavifekr & Pillai 
2016).

Ülkeler, tüm de i kenler kullan larak kümelere ayr ld nda belirgin 4 küme elde 
edilmektedir 1.kümede {SWE, VNM, DEN}, {HRV,SVN} bu iki küme aras nda, ilk kümeye 
daha yak n  CAN, {UAE,POR} ve {TUR, TWN,BRA}. Kümeleme analizi sonuçlar na göre 
Türkiye, belirgin bir ekilde Tayvan ve Brezilya ile benzerlik göstermektedir. 

Tüm sonuçlar dikkate al nd nda ö retmenlerin i  tatminini iyile tirmek için pratik 
bilgilerin neler oldu u / olabilece i ortaya ç k yor, buradan,  idarecilerin s n f ve okul iklimi 
içindeki faktörleri ve bunlar n nas l geli tirilebilece ini dikkate almalar n n faydal olaca n  
söylemek mümkündür. 

Bu çal man n baz  s n rlamalar  vard r. lk olarak, TALIS 2018 projesi, öz bildirime 
dayal , kesitsel bir ara t rma tasar m d r. Ö retmenlerin i  tatmini seviyelerindeki olas  
de i iklikleri ve buna kar l k gelen etkileyen faktörleri izlemek için boylamsal ara t rmalar 
gelecekte dü ünülebilir. Gelecekteki çal malar, ö retmen i  tatminini hangi faktörlerin 
etkiledi ini ara t rmak için do u ve bat  ülkeleri ile Asya ülkeleri aras nda kar la t rabilir. 
kincisi, bu çal ma, oklul ve ö renci düzeyinde de i kenler içermeyen ülke ve ö retmen 

düzeyindeki faktörleri içerir. Ayr ca sadece lise düzeyindeki veriler ele al nm t r. Gelecekteki 
çal malar, ö retmen i  tatmin düzeylerinin ö rencilerin akademik ba ar s n  nas l etkiledi ini 
daha fazla ara t rmak için ö renci düzeyindeki de i kenleri dikkate alabilir.
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Özet
Yeti tiricilik aç s ndan üstün makarnal k bu day genotiplerinin tespit edilmesi amac yla 
Diyarbak r’ n ya a dayal  ko ullar nda 2015-2016 yeti tirme sezonunda yürütülen bu 
çal mada, Uluslararas  M s r ve Bu day Geli tirme Merkezinden (CIMMYT) temin edilen 
45 hat ile 5 standart çe it kullan lm t r. Deneme Latis deneme desenine göre iki tekerrürlü ve 
5 alt blok eklinde kurulmu  olup, genotiplerin tane verimi, bin tane a rl , hektolitre 
a rl , protein oran , irmik rengi ile SDS de eri incelenmi tir. Yap lan istatistik analizinde, 
genotipler aras nda tüm özellikler yönünden %1 ve %5 düzeyinde önemli farkl l klar tespit 
edilmi tir. Sonuç olarak; gerek verim ve gerekse kalite yönünden ümitvar görünen 5 adet hat, 
durum bu day slah program  kapsam nda de erlendirilmek üzere verim denemelerine 
al nm t r. 

Anahtar Kelimeler: CIMMYT, Durum Bu day, Adaptasyon, Verim, Kalite

Abstract
In this study, which was carried out in the 2015-2016 growing season under the rainfed 
conditions of Diyarbak r in order to determine the superior durum wheat genotypes in terms 
of cultivation, 5 standard varieties and 45 lines from the International Maize and Wheat 
Improvement Center (CIMMYT) were used. The experiment was established according to the 
lattice experimental design with two replications and 5 sub-block and evaluated grain yield, 
thousand grain weight, test weight, protein content, semolina color and SDS of genotypes.



According to the statistical analysis, it have been observed significant differences at the 1% 
and 5% level between genotypes in point of whole parameters. As a result, promising 5
genotypes in terms of both grain yield and quality characteristics were taken the yield trials to 
be evaluated under the durum wheat breeding program.

Keywords: CIMMYT, Durum wheat, Adaptation, Yield, Quality

1. G R
Makarnal k bu day, dünyan n sadece belirli bölgelerinde ve s n rl  bir ekilde
yeti tirilebilmesi nedeniyle, yüksek fiyata sat labilen, ayr ca dünya ticaretinde önemli bir rol 
oynayan ürünlerin ba nda gelmektedir. Dünya durum bu day üretiminin %20’si Türkiye’nin 
de içinde bulundu u Orta Do u ülkeleri taraf ndan gerçekle tirilmekte olup, Türkiye’de 
durum bu day üretimi özellikle Güneydo u Anadolu Bölgesi ile Orta Anadolu Bölgelerinde 
ve bir miktar da Ege Bölgesinde (Denizli-Manisa)  yap lmaktad r. Durum bu day  
Güneydo u Anadolu Bölgesinde y llard r yeti tirilmektedir ve önemli bir role sahiptir. Bu 
bölge, bu day çe itlili inin temel bir gen merkezi olarak bilinmektedir. (Karagöz ve Zencirci, 
2005). Güneydo u Anadolu Bölgesi, geni  arazi varl  ve uygun iklim ko ullar yla durum 
bu day için önemli bir tar msal potansiyele sahip olup, bu özelli inden dolay  di er bölgelerle 
kar la t r ld nda daha kaliteli ürün elde edilebilmektedir.

Artan nüfusun ihtiyaç duydu u ürünler olan makarna, bulgur ve di er baz  ürünler için 
makarnal k bu day üretim ve kalitesinin artt r lmas , bunun için de yüksek verimle birlikte
kalite özelli i yüksek çe itlere yönelik slah çal malar na yer verilmesi oldukça önem arz 
etmektedir. Bu slah çal malar nda tüm yurtiçi ve yurtd  kaynaklardan yararlanmak 
suretiyle varyasyonun geni  tutulmas gerekmektedir (Tekdal, 2011). Ülkemizde oldu u gibi 
bölgemizde de makarnal k bu day üzerine yap lan ara t rma faaliyetlerinde materyal temini, 
a rl kl  olarak CIMMYT ve ICARDA’dan gerçekle tirilmektedir. 

Bu çal ma ile CIMMYT’ten temin edilen 45 makarnal k bu day genotipinin Diyarbak r 
yeti tirme ko ullar nda slah çal malar na materyal temin edilmesine esas olmak üzere tane 
verimi ve baz  kalite özellikleri belirlenmeye çal lm t r.

2. MATERYAL VE YÖNTEM

2.1. Deneme Yeri ve Deneme Materyali



Bu çal ma, 2015-2016 yeti tirme sezonunda Diyarbak r GAP UTAEM deneme alan nda 
yürütülmü tür. Çal mada Uluslararas  M s r ve Bu day Geli tirme Merkezinden (CIMMYT)
temin edilen 45 hat ile 5 standart çe it olmak üzere toplam 50 makarnal k bu day genotipi 
materyal olarak kullan lm t r. Kullan lan genotiplerin isim/pedigrileri ve temin edildikleri 
yerler ile ilgili bilgiler Çizelge 1’de verilmi tir. 

Çizelge 1. Ara t rmada kullan lan genotipler
S ra 
No

Genotipler

1 CBC 509 CHILE/5/2*AJAIA 16//HORA/JRO/3/GAN/4/ZAR/6/SOOTY 9/RASCON 37//GUAYACAN INIA/10/COMARA//…
2 CBC 509 CHILE/5/2*AJAIA_16//HORA/JRO/3/GAN/4/ZAR/6/AJAIA_12/F3LOCAL(SEL.ETHIO.135.85)//PLATA_13/4/…
3 PLATINUM/3/KNIPA/TAGUA//PLANETA/TRILE
4 1A.1D 5+1-06/3*MOJO//RCOL/4/ARMENT//SRN_3/NIGRIS_4/3/CANELO_9.1/11/SOOTY_9/RASCON_37/3/SOOTY_9/…
5 TARRO_1/2*YUAN_1//AJAIA_13/YAZI/3/SOMAT_3/PHAX_1//TILO_1/LOTUS_4/4/CANELO_8//SORA/2*PLATA_12/…
6 SNITAN/5/AJAIA_12/F3LOCAL(SEL.ETHIO.135.85)//PLATA_13/3/SOMAT_3/4/SOOTY_9/RASCON_37/6/SNITAN/7/…
7 CBC 509 CHILE/SOMAT_3.1/3/RASCON_37/TARRO_2//RASCON_37/5/KOFA/4/DUKEM_1//PATKA_7/YAZI_1/3/…
8 NASR 99/5/RASCON_33/TISOMA_2/3/CANELO_8//SORA/2*PLATA_12/4/SOMAT_4/INTER_8/6/BCR/GUEROU_1/3/…
9 CBC 509 CHILE/YEBAS_8//DUKEM_12/2*RASCON_21/11/CANELO_9.1/SNITAN/10/PLATA_10/6/MQUE/4/USDA573//…
10 ATIL/BAIRDS
11 ALTAR 84/STINT//SILVER_45/3/GUANAY/4/GREEN_14//YAV_10/AUK/5/SOMAT_4/INTER_8/6/SOMAT_3/GREEN_22//.
12 MOHAWK/9/USDA595/3/D67.3/RABI//CRA/4/ALO/5/HUI/YAV_1/6/ARDENTE/7/HUI/YAV79/8/POD_9/10/SOMAT_3.1//.
13 D86135/ACO89//PORRON_4/3/SNITAN/10/PLATA_10/6/MQUE/4/USDA573//QFN/AA_7/3/ALBA-D/5/AVO/HUI/7/…
14 SINCHI/3/PF70354/ALD//MES/4/PATKA_7/YAZI_1/5/2*PATKA_7/YAZI_1/6/ADAMAR_15//ALBIA_1/ALTAR 84/3/…
15 MOHAWK/4/DUKEM_1//PATKA_7/YAZI_1/3/PATKA_7/YAZI_1/6/PLATA_6/GREEN_17/3/CHEN/AUK//BISU*2/5/…
16 D86135/ACO89//PORRON_4/3/SNITAN/10/PLATA_10/6/MQUE/4/USDA573//QFN/AA_7/3/ALBA-D/5/AVO/HUI/7/…
17 JUPARE C 2001
18 YAVAROS 79
19 BCRIS/BICUM//LLARETA INIA/3/DUKEM_12/2*RASCON_21/5/SILK_3/DIPPER_6/3/ACO89/DUKEM_4//5*ACO89/4/…
20 SOMAT_3/GREEN_22//2*RASCON_37/2*TARRO_2/11/CANELO_9.1/SNITAN/10/PLATA_10/6/MQUE/4/USDA573//…
21 ALTAR 84/BINTEPE 85/3/STOT//ALTAR 84/ALD/4/POD_11/YAZI_1/5/VANRRIKSE_12/SNITAN/6/SOOTY_9/…
22 SÜMERL
23 1A.1D 5+1-06/3*MOJO//RCOL/4/ARMENT//SRN_3/NIGRIS_4/3/CANELO_9.1/9/ENTE/MEXI_2//HUI/4/YAV_1/3/…
24 ADAMAR_15//ALBIA_1/ALTAR 84/3/SNITAN/4/SOMAT_4/INTER_8/5/SOOTY_9/RASCON_37/11/CANELO_9.1/SNITAN
25 CBC 509 CHILE/SOMAT_3.1/3/RASCON_37/TARRO_2//RASCON_37/5/KOFA/4/DUKEM_1//PATKA_7/YAZI_1/3/...
26 SNITAN/5/AJAIA_12/F3LOCAL(SEL.ETHIO.135.85)//PLATA_13/3/SOMAT_3/4/SOOTY_9/RASCON_37/6/SNITAN/11/…
27 D86135/ACO89//PORRON_4/3/SNITAN/10/PLATA_10/6/MQUE/4/USDA573//QFN/AA_7/3/ALBA-D/5/AVO/HUI/7/…
28 PLATA_7/ILBOR_1//SOMAT_3/3/CABECA_2/PATKA_4//ZHONG ZUO/2*GREEN_3/10/1A.1D 5+1-06/2*WB881//1A.1D..
29 ALTAR 84/STINT//SILVER_45/3/GUANAY/4/GREEN_14//YAV_10/AUK/5/SOMAT_4/INTER_8/6/BCRIS/BICUM//…
30 GUAYACAN INIA/GUANAY/8/GEDIZ/FGO//GTA/3/SRN_1/4/TOTUS/5/ENTE/MEXI_2//HUI/4/YAV_1/3/LD357E/2*TC60//
31 ALTAR 84/STINT
32 BAIRDS/KNIPA
33 CBC 509 CHILE/YEBAS_8//DUKEM_12/2*RASCON_21/11/CANELO_9.1/SNITAN/10/PLATA_10/6/MQUE/4/USDA573//…
34 POD_20//SULA/ACO89/3/SORA/2*PLATA_12//SOMAT_3/4/PATKA_4/THKNEE_9//CABECA_1/5/ARMENT//2*SOOTY_9.
35 ALTAR 84/STINT//SILVER_45/3/GUANAY/4/GREEN_14//YAV_10/AUK/5/SOMAT_4/INTER_8/6/SOMAT_3/GREEN_22//.
36 TRN//D21563/AA/3/BD2080/4/BD2339/5/RASCON_37/TARRO_2//RASCON_37/6/AUK/GUIL//GREEN/11/ALTAR 84 …
37 PLATA_7/ILBOR_1//SOMAT_3/3/CABECA_2/PATKA_4//ZHONG ZUO/2*GREEN_3/5/ARMENT//SRN_3/NIGRIS_4/…
38 ADAY-7
39 SILK_3/DIPPER_6/3/ACO89/DUKEM_4//5*ACO89/4/PLATA_7/ILBOR_1//SOMAT_3/6/SOMAT_3/PHAX_1//TILO_1/…
40 ADAMAR_15//ALBIA_1/ALTAR 84/3/SNITAN/4/SOMAT_4/INTER_8/5/SOOTY_9/RASCON_37/11/CANELO_9.1/…
41 MOHAWK/4/DUKEM_1//PATKA_7/YAZI_1/3/PATKA_7/YAZI_1/6/PLATA_6/GREEN_17/3/CHEN/AUK//BISU*2/5/…
42 1A.1D 5+1-06/3*MOJO//RCOL/4/ARMENT//SRN_3/NIGRIS_4/3/CANELO_9.1/9/ENTE/MEXI_2//HUI/4/YAV_1/3/LD357E/.
43 BCRIS/BICUM//LLARETA INIA/3/DUKEM_12/2*RASCON_21/10/ARAM_5/CALI//RASCON_37/3/PLATA_8/4/AJAIA_12/.
44 SNITAN/5/AJAIA_12/F3LOCAL(SEL.ETHIO.135.85)//PLATA_13/3/SOMAT_3/4/SOOTY_9/RASCON_37/6/SNITAN/…
45 ALTAR 84/STINT//SILVER_45/5/2*AJAIA_16//HORA/JRO/3/GAN/4/ZAR/6/SOMAT_4/SILVER_1/4/STORLOM/3/…
46 CBC 509 CHILE/6/ECO/CMH76A.722//BIT/3/ALTAR 
47 GUAYACAN INIA/2*SNITAN/3/SOMAT_3/GREEN_22//2*RASCON_37/2*TARRO_2
48 ATIL/HELLER #1
49 ALTAR 84/BINTEPE 85/3/STOT//ALTAR 84/ALD/4/ POD_11/YAZI_1/5/VANRRIKSE_12/SNITAN /6/SOOTY_9/RASCON.. 
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2.2. Deneme Alan n n klim Özellikleri
Çizelge 2’de görüldü ü gibi Diyarbak r, 2015-2016’da 417 mm ya  alm  olup, uzun y llara
göre daha az ya  kaydedilmi tir. S cakl klar ise ayn  sezonda uzun y llara göre az miktarda 
daha yüksek olmu tur.

Çizelge 2. Diyarbak r’ n ortalama s cakl k de erleri ve ya  miktar
                                    S cakl k  Ya

2015-2016 Uzun Y llar 2015-2016 Uzun Y llar
Eylül 27.4 24.6 0 10
Ekim 18.4 17.3 84.2 32.8
Kas m 9.8 9.9 10.4 51.2
Aral k 3.9 4.3 31.6 70.6
Ocak 1.1 1.7 77.4 63.4

ubat 7.9 3.7 69.2 65.5
Mart 9.7 9.4 55.6 72.9
Nisan 15.7 13.8 29.0 64.2
May s 19.9 19.3 41.4 43.3
Haziran 26.8 26.6 18.4 9.9
Toplam 417 486

                             mgm.gov.tr

 
2.3. Yöntem
Deneme, 2015-2016 yeti tirme sezonunda GAP Uluslararas  Tar msal Ara t rma ve E itim 
Merkezi Müdürlü ü deneme alan nda, latis deneme desenine göre iki tekrarlamal ve 5 alt 
blok eklinde kurulmu tur. Deneme parselleri 1.2 x 3.5 = 4.2 m2 olacak ekilde Kas m ay nda 
deneme mibzeri ile ekilmi tir. Ekimle birlikte dekara 6 kg saf N ile 6 kg P2O5 ve karde lenme 
sonunda ise 6 kg saf N uygulanm t r. Ayr ca geni  yaprakl  yabanc  otlara kar  kimyasal 
mücadele yap lm t r. Hasat olgunlu una gelen parsellerde hasat, parsel biçerdöveri ile 1.2 x 
2.5 = 3 m2 olarak yap lm t r. Çal mada, tane verimi, bin tane a rl , hektolitre a rl , 
protein içeri i, irmik rengi ve SDS de eri üzerinden incelemeler yap lm t r.

2.4. Verilerin Analizi
Ara t rmadan elde edilen verilerin varyans analizleri JMP 5.0.1 paket program  kullan larak 
yap lm  olup, önemli bulunan özelliklerin ortalamalar  A.Ö.F. testi ile grupland r lm t r. 



3. BULGULAR VE TARTI MA
Ara t rmada incelenen özelliklere ait ortalama de erler ve önemlilik gruplar  Çizelge 3’te 
verilmi tir. Yap lan bile ik analizde; genotipler aras nda % 1 ve % 5 düzeyinde önemli 
farkl l klar bulunmu tur. 

3.1. Tane Verimi (kg/da): Yap lan analizde genotipler aras nda % 5 düzeyinde önemli 
farkl l klar gözlenmi tir. En yüksek tane verimi 931.5 kg ile 33 nolu hattan elde edilirken, en 
dü ük tane verimi 589.0 kg ile Jupare çe idinden elde edilmi tir. Standartlar n ortalamas  
705.5 kg ile hatlar n ortalamas  olan 747.0 kg’ n alt nda kalm t r. Sadece alt  adet hat, tüm 
standartlar n üzerinde bir de ere sahip olmu tur. Tane verimi çevre artlar ndan çok 
etkilenmekte olup, kal t m derecesi genel olarak dü ük/orta seviyelerde yer almaktad r (K l ç 
ve Ya basanlar, 2010).

3.2. Bin Tane A rl  (gr): Yap lan analizde genotipler aras nda % 1 düzeyinde önemli 
farkl l k gözlenmi tir. En yüksek bin tane a rl  35.1 gr ile 20 nolu hattan elde edilirken, en 
dü ük bin tane a rl 23.7 gr ile 41 nolu hattan elde edilmi tir. Hatlar n ortalamas  olan 28.2 
gr, standartlar n ortalamas olan 29.6 gr’ n alt nda kalm t r. Sadece 23 nolu hat tüm 
standartlar n üzerinde bir de ere sahip olmu tur.

3.3. Hektolitre A rl  (kg/hl): Yap lan analizde genotipler aras nda % 1 düzeyinde önemli 
farkl l k gözlenmi tir. En yüksek hektolitre a rl  84.0 kg ile 43 nolu hattan elde edilirken, 
en dü ük hektolitre a rl  76.4 kg ile 27 nolu hattan elde edilmi tir. Hatlar n ortalamas  olan 
80.2 kg, standartlar n ortalamas olan 80.4 kg’ n seviyesinde olmu tur. Sadece 47 nolu hat
tüm standartlar n üzerinde bir de ere sahip olmu tur.

3.4. Protein çeri i (%):Yap lan analizde genotipler aras nda önemli farkl l k 
gözlenmemi tir. En yüksek protein oran  % 17.2 ile Jupare çe idinden elde edilirken, en 
dü ük protein oran  % 13.8 ile 33 nolu hattan elde edilmi tir. Hatlar n ortalamas  olan % 15.6, 
standartlar n ortalamas olan % 15.9’un alt nda kalm t r. ki hat (19, 39) tüm standartlar n 
üzerinde bir de ere sahip olmu tur.

Çizelge 3. Genotiplerin incelenen özelliklerine ili kin de erler 
Genotip Tane Verimi Hektolitre Bin Tane Protein rmik Rengi SDS 

1 681.7 79.7 27.1 16.4 26.1 17.4
2 742.6 80.4 28.0 16.1 25.8 18.0
3 747.7 79.3 32.6 15.7 25.9 21.1
4 715.9 80.6 31.8 15.0 24.2 21.9
5 759.4 80.0 34.9 14.6 25.1 18.9
6 668.3 80.0 28.6 16.7 23.1 22.5
7 754.7 79.7 31.1 16.2 25.3 25.6



8 731.9 80.0 30.7 15.1 25.8 26.4
9 855.1 80.2 30.2 14.4 24.9 17.8

10 812.8 82.7 31.1 15.1 23.0 23.3
11 780.3 80.0 30.9 15.8 25.1 19.6
12 731.0 77.9 27.3 16.3 24.2 23.1
13 701.8 81.1 31.9 15.7 24.9 21.8
14 696.6 78.1 29.1 15.5 26.1 24.0
15 787.8 79.7 32.3 14.9 24.3 28.3
16 725.7 79.6 28.5 16.1 26.8 27.0
17 639.5 80.2 29.9 16.4 22.1 22.1
18 663.5 80.1 35.1 15.6 22.1 21.2
19 589.0 77.9 29.0 17.2 26.3 15.1
20 605.9 81.6 28.2 16.2 25.2 21.2
21 701.5 78.9 27.3 15.7 25.2 20.5
22 642.1 80.3 29.5 17.0 27.0 23.7
23 738.4 80.9 37.1 15.1 24.8 17.5
24 727.2 82.5 31.2 15.4 24.9 25.2
25 733.2 80.3 31.8 15.1 26.9 25.1
26 723.8 82.0 27.3 14.9 24.1 24.0
27 711.4 81.6 32.7 14.9 23.2 20.7
28 760.7 78.5 27.8 14.6 25.8 21.6
29 860.1 79.6 28.1 14.7 26.2 16.5
30 807.3 76.4 27.4 16.2 25.2 22.2
31 626.7 79.4 27.4 16.5 24.9 20.6
32 821.4 83.5 33.3 15.5 24.9 22.9
33 708.4 78.5 29.0 16.6 24.0 21.5
34 800.1 80.3 28.0 15.9 23.8 21.6
35 825.4 79.9 30.7 16.0 25.0 15.9
36 931.5 81.1 31.9 13.8 23.2 23.4
37 692.2 79.5 30.1 15.1 26.7 21.0
38 752.4 77.8 26.7 15.5 26.0 26.1
39 636.8 78.4 30.8 17.1 23.7 23.1
40 750.6 81.8 29.4 16.8 23.9 28.9
41 855.3 78.6 28.7 15.4 24.8 25.7
42 870.6 80.7 35.8 15.7 24.3 16.0
43 780.8 80.5 29.0 15.0 25.9 24.8
44 649.4 81.0 28.0 14.9 27.0 22.8
45 774.0 78.2 25.7 16.3 24.2 21.7
46 789.1 81.7 28.9 14.1 26.2 21.5
47 838.6 84.0 34.6 14.7 25.0 22.5
48 737.4 81.0 33.9 16.2 24.8 26.4
49 674.6 81.7 29.6 15.8 24.1 20.9
50 830.0 83.6 36.7 14.9 24.3 23.0

Ortalama 742.8 80.2 30.3 15.6 24.9 22.1
AÖF 166.4* 2.4** 3.6** ÖD 1.0** 9.7**

DK (%) 11.0 1.4 6.0 6.5 0.8 5.8

3.5. rmik Rengi (b de eri): Yap lan analizde genotipler aras nda % 1 düzeyinde önemli 
farkl l k gözlenmi tir. En yüksek irmik rengi 27.0 ile Sümerli çe idi ve 40 nolu hattan elde 
edilirken, en dü ük irmik rengi 22.1 ile 48 nolu hattan edilmi tir. Hatlar n ortalamas  olan
25.0, standartlar n ortalamas olan 24.3’ü geçmi tir. Sadece 47 nolu hat tüm standartlar n 
üzerinde bir de ere sahip olmu tur.



3.6. SDS (ml): Yap lan analizde genotipler aras nda önemli farkl l k gözlenmemi tir. En 
yüksek SDS de eri 28.9 ml ile 36 nolu hattan elde edilirken, en dü ük SDS de eri 15.1 ml ile 
19 nolu hattan elde edilmi tir. Hatlar n ortalamas  olan 21.9 ml, standartlar n ortalamas olan
23.2 ml’nin alt nda kalm t r. Be hat (8, 15, 16, 40, 48) tüm standartlar n üzerinde bir de ere 
sahip olmu tur.

4. SONUÇ VE ÖNER LER
Diyarbak r artlar nda 2015-2016 yeti tirme sezonunda yürütülen çal ma sonucunda,  gerek 
verim ve gerekse de baz  kalite özellikleri bak m ndan ümitvar görünen 20, 29, 33, 36, 43 ve 
46 nolu hatlar, slah program nda de erlendirilmek üzere bir üst kademeye aktar lm t r. 

Makarnal k bu day n en iyi sonuç verdi i bölgemizde, yurt d  kaynakl  CIMMYT 
materyalinin gerek verim, gerekse de kalite özellikleri yönünden uyumlar n n test edildi i bu 
çal ma neticesinde, baz  standart çe itlerin de Meksika kaynakl  oldu u dü ünüldü ünde, 
materyalin genel anlamda bölgemize iyi uyum gösterdi i ve slaha ciddi katk lar sa lad
görülmü tür.

Te ekkür
Bu çal man n yürütülmesinde TAGEM/TA/11/07/02/003 nolu proje ile destek olan Tar msal 
Ara t rmalar ve Politikalar Genel Müdürlü üne te ekkür ederiz.
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Özet
Diyarbak r’ n ya a dayal  ko ullar nda 2014-2015 yeti tirme sezonunda yürütülen bu 
çal mada, genotiplerin verim ve baz  kalite özelliklerinin belirlenmesi amac yla Uluslararas  
M s r ve Bu day Geli tirme Merkezinden (CIMMYT) temin edilen 45 hat ile 5 standart çe it
kullan lm t r. Deneme Latis deneme desenine göre iki tekerrürlü ve 5 alt blok eklinde 
kurulmu  olup, genotiplerin tane verimi, bin tane a rl , hektolitre a rl , protein oran , 
irmik rengi ile SDS de eri incelenmi tir. Yap lan istatistik analizinde, genotipler aras nda tüm 
özellikler yönünden %1 düzeyinde önemli farkl l klar tespit edilmi tir. Sonuç olarak; gerek 
verim ve gerekse kalite yönünden ümitvar görünen 9 adet hat, durum bu day slah program  
kapsam nda de erlendirilmek üzere verim denemelerine al nm t r. 

Anahtar Kelimeler: CIMMYT, Durum Bu day, Adaptasyon, Verim, Kalite

Abstract
In this study conducted in 2014-2015 growing season under the rain-based conditions of 
Diyarbak r, 5 standard varieties with 45 lines obtained from the International Maize and 
Wheat Improvement Center (CIMMYT) were used to determine the yield and some quality 
characteristics of the genotypes. The trial was established according to the lattice 
experimental design with two replications and 5 sub-block and evaluated grain yield, 
thousand grain weight, test weight, protein content, semolina color and SDS of genotypes.
According to the statistical analysis, it have been observed significant differences at the 1% 
level between genotypes in point of whole parameters. As a result, promising 9 genotypes in 
terms of both grain yield and quality characteristics were taken the yield trials to be evaluated 
under the durum wheat breeding program.

Keywords: CIMMYT, Durum wheat, Adaptation, Yield, Quality
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VODAFONE “KIRMIZI I IK” KAMPANYASI ÖRNE

OCIAL RESPONSIBILITY CAMPAIGNS IN THE CONTEXT OF VIOLENCE

AGAINST WOMEN: EXAMPLE OF VODAFONE “RED LIGHT” CAMPAIGN
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Öz
Afi ler, sosyal sorumluluk ileti iminde yayg n bir biçimde kullan lmakla birlikte iletilmek istenen mesaj n hedef 
kitlelere ula t r lmas nda etkili bir araç olabilmektedir. Bir ileti im arac  olarak bu afi ler, görsel ve dilsel çe itli 
göstergeleri içinde bar nd rmaktad r. Çe itli i aret, sembol ve renk bu afi lerde kullan lmakta ve hepsi bir bütün 
olarak iletilmek istenen mesaj  kuvvetlendirmektedir. Di er taraftan, kad na yönelik iddet son y llarda sosyal 
sorumluluk kampanyalar n n ba ta gelen konular ndan bir tanesidir. Avrupa ülkeleri aras nda ülkemiz kad na 
iddet ve kad n cinayeti vakalar n n en fazla görüldü ü ülkedir ve yo un ileti im çal malar  ve al nan önlemler 

halen sorunun tam anlam yla çözümünde yetersiz kalmaktad r. iddete maruz kalan kad nlar n suskun 
kalmayarak seslerini yeterince duyurabilmeleri, iddet vakalar n n tespiti ve önlenmesi ba lam nda ayr  bir 
öneme sahiptir. Bu ba lamda bu çal ma kad na iddet konusunda yürütülen bir sosyal sorumluluk kampanyas  
olan Vodafone "K rm z  I k” kampanyas nda kullan lan afi leri göstergebilim analizi ile incelemeyi 
amaçlamaktad r. Bu ba lamda çal man n örneklemini Vodafone “K rm z  I k” kampanyas  kapsam nda 
yay nlanan 2 adet afi  olu turmaktad r. Çal ma Vodafone markas  ile söz konusu markan n kad na iddet 
konusunda gerçekle tirmi  oldu u “K rm z  I k” sosyal sorumluluk kampanyas na ait iki adet afi  ile 
s n rland r lm t r. Yöntem olarak nitel ara t rma yöntemlerinden göstergebilim analizi tekni i kullan lm t r. Bu 
yöntemin seçilmesinin nedeni söz konusu kampanyalarda dilsel göstergelerden daha yo un olarak etkileyici 
görsellere yer verilmesidir. Çal man n önemini ise kad na iddet gibi önemli bir toplumsal sorunun Vodafone 
taraf ndan afi lerde ne gibi göstergeler ve anlamlar e li inde sunuldu unun ortaya konulmas  olu turmaktad r. 
Anahtar Kelimeler: iddet, Kad na Yönelik iddet, Sosyal Sorumluluk Kampanyalar

Abstract
As well as posters are widely used in social responsibility communication, they can be an effective tool in 
delivering the desired message to target audiences. As a means of communication, these posters contain various 
visual and linguistic indicators. Various signs, symbols and colours are used in these posters, and all of them 
strengthen the message to be conveyed as a whole. On the other hand, violence against women has been one of 
the leading topics of social responsibility campaigns in recent years. Among European countries, our country is 
the country with the highest incidence of violence against women and femicide, and intensive communication 
efforts and measures are still insufficient to fully solve the problem. It is of particular importance in the context 
of detection and prevention of violence cases that women who are exposed to violence can make their voices 
heard by not staying silent. In this context, this study aims to analyse the posters used in Vodafone "Red Light" 
campaign, which is a social responsibility campaign on violence against women, with semiotic analysis. The 
sample of this study consists of 2 posters published within the scope of Vodafone "Red Light" campaign. This 
study is limited to two posters of the "Red Light" social responsibility campaign on violence against women by 
Vodafone and another brand.As a method, semiotic analysis technique, one of the qualitative research methods, 
was used. The reason for choosing this method is to include more impressive visuals than linguistic indicators in 
these campaigns. The importance of the study is to reveal what kind of indicators and meanings Vodafone 
presents on the posters, an important social problem such as violence against women.



Keywords: Violence, Violence Against Women, Social Responsibility Campaigns.

G R

Psikolojik bir süreç olan fark ndal k son zamanlarda s k duyulan bir kavram olarak kar m za ç kmaktad r. 
Fark nda olma durumu, insan duygular ndan etraf m zda olup biten olay ve olgulara, gördü ümüz nesnelere 
kadar her ey için geçerli olan bilinç durumu olarak ifade edilebilmektedir. Öte yandan kayna  insan olan 
kurumlarda sosyal bir varl k olarak de erlendirildikleri için bu bilinç durumuna sahip olmaktad rlar.  Sosyal bir 
varl k olmalar  ve bulunduklar  toplumdan beslenmelerinin bir di er getirisi ise onlara baz  sorumluluklar 
yüklemektedir. Bu sorumlu olma hali sadece üretim yaparak hizmet vermek de il çevresel, toplumsal, çevresel  
ve daha bir çok alan  kapsamaktad r.  Bu ba lamda sosyal sorumlu bir yakla ma sahip olan kurumlar için 
toplumumuzda yads namayacak bir gerçek olan kad na yönelik iddet üstünde durulmas  gereken bir sosyal 
sorundur.  iddet ortaya ç k  ekli ve uygulan  bak m ndan her toplumda ve her dönemde var olmu  ve var 
olacak olan evrensel bir özellik ta maktad r. Kad na yönelik iddet ise, dünyada ve ülkemizde, kentli – köylü; 
e itimli – e itimsiz; zengin – yoksul; genç – ya l ; ev kad n  – çal an kad n fark  olmaks z n kad nlar n büyük 
ço unlu unun ya ad klar  ortak bir sorun olarak kar m za ç kmaktad r Kad na yönelik iddet ister kamusal 
alanda ister özel alanda meydana gelsin, kad n n fiziksel, ruhsal, sosyal, cinsel ve ekonomik aç dan zarar 
görmesine, ac  çekmesine, onurunun zedelenmesine, kad n n özgüvenini yitirmesine ve kad nlara kar  
ayr mc l n sürmesine yol açan bir eylemdir (Moro lu,2012). Kad na yönelik iddet olaylar na i yerinde, 
sokakta, okulda, evde ve pek çok alanda rastlamak mümkündür. Kad nlar n karar verici konumlarda yeterli 
say da temsil edilememeleri, ma durun korunmas  ve iddetin önlenmesi için kal c  çözümlerin getirilmesini 
engellemektedir. Günümüzde, kad na yönelik ve aile içi iddet toplumsal sorun olarak ele al nmakta, koruyucu 
ve önleyici yasalar ç kar lmakta, kad na yönelik iddet konusunda bilinçlenmek ad na yap lan çal malar ve 
uluslararas  sözle meler yap lmaktad r. Bu konu üzerinde toplumsal fark ndal k ve bilinç kazand rarak iddeti 
önlemek amac yla birçok çal ma yap ld  görülmektedir. Fakat tüm çal malara ra men iddeti gündemimizin 
d nda tutmak hala mümkün olmamaktad r. Bu nedenle iddeti azaltmak ve engellemek amac yla çal ma
yap lmas  gereklili i kurumlar taraf ndan da hissedilmekte ve bu ba lamda sosyal sorumluluk projeleri 
gerçekle tirilmektedir. Bu konudaki sorumluluk yerine getirilirken kullan lan en etkili ileti im araçlar ndan biri 
de afi lerdir.

DDET

nsanl k tarihiyle ortaya ç km  ve günümüzde de varl n  sürdürmekte olan iddet olgusu, birçok bireysel ve 
toplumsal öge ile birlikte karma k bir yap  ortaya koymaktad r. Bu ba lamda, iddet olgusunu tan mlamakta 
zorla maktad r (Akka  ve Uyan k,2016: 33). iddet kavram n n geçerli ve herkes taraf ndan kabul edilebilecek 
evrensel bir tan m  olmamas  sebebiyle  günümüzde tart mal  bir konu haline gelmi tir. 

Etimolojik yönden, iddet sözcü ü Türkçe ’ye Arapça ‘dan geçmi tir. iddet; “sertlik, sert ve kaba davran , 
kaba kuvvet kullanma” anlam nda ifade edilmektedir (Köknel, 1996: 27). Kelimenin kökeni ise, sald rgan 
davran lar , kaba kuvveti, beden gücünün kötüye kullan lmas n , yok eden eylemleri, ta l , sopal , silahl  
sald r lar , bireye ve topluma zarar veren etkinlikleri ortaya koyan bir yap  olarak ele al nmaktad r (Köknel 1996: 
20).  iddet kavram , Dünya Sa l k Örgütü (WHO) taraf ndan, “fiziksel güç veya iktidar n kas tl  bir tehdit veya 
gerçeklik biçiminde bir ba kas na uygulanmas  sonucunda iddete maruz kalan ki i taraf ndan yaralanma, ölüm 
ve psikolojik zarara sebep olma durumu olarak ifade edilmektedir (World Health Organization,2002). Oxford 
English Dictionary’de iddet kavram ; “bedene zor uygulama”, “bedensel zedelenmeye neden olma”, “ki isel 
özgürlü ü zor yoluyla k s tlama”, “yersiz k s tlamalar getirme”, “büyük güç, sertlik ya da ha inlik”, “ki isel 
duygularda sertlik”, “tutkulu davran lara ya da dile ba vurma” eklinde çe itli anlamlarda ve geni  bir alanda 
ifade edilmektedir (Hobart, 1996: 52). Frans zca- Türkçe Grand Dictionary’de “v olentia” kökeninden gelerek, 
insanlar n ve nesnelerin kaba kuvveti, yamanl k, zorluk, birine kar  zor kullanmak, (viole) rza geçmek, 
kirletmek eklinde tan mlanmaktad r (Kocabay, 1990: 662). 

iddet kavram yla ilgili literatür incelendi inde, insanlarda iddetin neden ve nas l ortaya ç kt  konusunda 
farkl  bak  aç lar na rastlanmaktad r. Mosses iddeti ‘’Ço u zaman iddet, ya içgüdüsel ve bu nedenle 
toplumsalla ma sürecinde çok az de i en, ya da yaln zca çevre faktörlerinden kaynaklanan bir davran  biçimi.’’ 
olarak ifade etmektedir (Mosses,1996:23) 



Tezcan ise iddeti, çok yönlü bir olgu olarak ifade ederken, tek bir nedenin iddeti do urmad n  bununla 
birlikte ekonomik, psikolojik ve toplumsal boyutlar nda iddetle birlikte ele al nmas  gerekti ini vurgulamaktad r 
(Tezcan, 1996:107).  iddeti sosyo-psikolojik aç dan ele alanlara göre ise, iddetin ortaya ç kmas nda, toplumsal 
de i imin rolü vard r. H zl toplumsal de i imin iddete yol açan yeni engellemeleri do urdu u, bu de i imin de 
ancak h zl  bir ekonomik geli meyle birlikte olmas yla iddeti azaltt , çal malarda izlenmektedir (Campbell ve 
Muncer, 1990: 410–419). 

iddet kavram  zamana ve topluma göre de i en küresel bir olgudur. Bu kapsamda ele al nd nda, bireylerin 
deneyimledi i kültürel yap , sosyalle me biçimi ve aile yap s  gibi olgular bireylerin iddete e ilimli olmalar nda 
veya iddet davran  sergilemelerinde etkili olan faktörler olarak kar m za ç kmaktad r (Adak, 2012: 179-180).

Freud’a göre insan n iki temel  içgüdüsü vard r. Biri cinsellik di eri sald rganl kt r. nsan n do as ndaki bu temel 
içgüdülerin kullan lma biçimleri ve nitelikleri insanlar n alm  olduklar  e itime ba l  olarak farkl l k 
göstermektedir (Do an, 2002:542). Bu aç dan bak ld nda iddet, insandaki iki temel duygudan birinin 
kapsam na girer ki, bu duygulardan bir tanesi cinsellik, di eri sald rganl kt r. nsanlar kendilerini sözlü olarak 
ifade edemiyorlarsa ortaya iddet ç kmaktad r. Kad nlar erkeklere göre duygu ve dü üncelerini sözlü olarak ifade 
etmeye daha yatk nd r (Akka  ve Uyan k,2016: 34). Durum böyle olunca da erkekler öfke birikimini iddet 
eklinde ifade etme yoluna ba vurmaktad r (Tarhan, 2005: 179). 

Bu ba lamda fiziksel oldu u kadar fiziksel olmayan kimi sözlü davran lar da iddet olgusunun unsurlar  
kapsam na girmektedir. iddet ile ba lant l  olarak bu noktada sald rganl k, zorlay c  ve tecavüzkar davran lar n 
bir bütünü olarak ifade edilmektedir (Uluocak, Gökulu, Bilir, Karac k ve Özbay 2014: 9). iddeti 
de erlendirirken iddete maruz kalan gruplara göre bir s n fland rma yap ld nda temel olarak u alt ba l klar 
kar m za ç kmaktad r (Polat,2016:17);

Kad na yönelik iddet

Çocu a yönelik iddet

Ya l ya yönelik iddet

Akranlar aras  iddet

Karde ler aras  iddet

Flört iddeti

Engelliye yönelik iddet

LGBT iddeti

Mülteci iddeti

Ki inin kendine yönelik iddeti

Bununla birlikte uygulanan iddet tipine göre yapt m z s n fland rmada ise u alt ba l klar kar m za 
ç kmaktad r. Bu ba l klar ise;

Fiziksel iddet

Cinsel iddet

Duygusal iddet

Ekonomik iddet

Siber iddet

KADINA YÖNEL K DDET

Kad na yönelik iddet terimi, k z çocuklar n n ve kad nlar n ya amlar  boyunca çok say da suistimale  u rama 
durumu olarak nitelendirilmektedir. Birle mi  Milletler Deklarasyonu Kad na Yönelik iddetin Ortadan 
Kald r lmas na Yönelik gerçekle tirmi  oldu u bildirgede iddet kavram n   toplumsal cinsiyete dayal  herhangi 
bir eylemin iddetle sonuçlanmas  veya cinsel, fiziksel ya da psikolojik olarak olumsuz yönde etkilenmesi olarak 



tan mlamaktad r( Declaration on the Elimination of Violence against Women,1993). Bu tür eylemler ister kamu 
sektöründe ister özel sektörde meydana gelsin tehditler de dahil olmak üzere kad nlara zarar vermek veya ac  
çektirmek, zorlama veya keyfi olarak haklar ndan yoksun b rakarak özgürlüklerini k s tlamay  içeren 
davran lar n tümüdür (Declaration on the Elimination of Violence Against Women,1993). Bu ifade, kad nlar ve 
erkekler aras ndaki iddeti, zarara sebep olan veya zarar verme potansiyeli olan ve ‘’toplumsal cinsiyet temelli’’ 
terimini tan tarak, bunun kökenleri aras ndaki e itsizliklerden kaynakland n  vurgulamaktad r. (Krantz, 
Moreno, 2005) Toplumsal cinsiyete dayal  iddet terimi, kad nlar  fiziksel, psikolojik veya cinsel olarak 
incitmeyi amaçlayan eylemler veya tehditler olarak tan mlanm t r (Richters, 1994).  Böylece toplumsal 
cinsiyete dayal  iddet, genellikle kad na yönelik iddetle birbirinin yerine kullan lan bir terim olarak kar m za 
ç kmaktad r. Kad na yönelik iddet olgusu genellikle dört farkl  biçimde s n fland r lmaktad r. Bunlar s ras yla, 
fiziksel iddet, sözel ya da psikolojik iddet, ekonomik iddet ve cinsel iddet olarak grupland r labilir (Uluocak 
vd. 2014:18). 

Kaynak: https://kronos34.news/tr/kadina-siddet-en-cok-hangi-ulkelerde-turkiye-oecd-ulkeleri-
arasinda-zirvede/

1. Kad na Yönelik Fiziksel iddet

Kad na zorla bir ey yapt rma ya da bir ey yapmaktan al koyma amac yla, kad n n iradesi d nda gerçekle en 
fiziksel olarak zarar veracity tüm eylemleri içermektedir. Fiziksel iddet; vurma, tokat atma, kolunu bükme, 
saç n  çekme vb. eylemleri kapsamaktad r (Akka  ve Uyan k, 2016:38). Fiziksel iddet, iddetin en s k kullan lan 
biçimi olarak kar m za ç kmaktad r. Fiziksel iddet, iddet gören taraf ndan bedene yönelik, iddeti 
gerçekle tiren taraf ndan ise bedensel güce yöneliktir. iddeti gerçekle tiren ki i taraf ndan ac  çektirme ve
korku ya atma iste ini bast rmak için gerçekle tirilen eylemlerdir. 

Fiziksel iddet, uygulay c s n n fiziksel güce dayanabildi i ya da kesici-delici aletler gibi çe itli araç-gereçler 
arac l  ile uygulanabildi i gibi, uygulay c n n ihmali davran lar ndan da kaynaklanabilmektedir 
(Adak,2000:183-184).

2. Kad na Yönelik Sözel-Psikolojik iddet

Psikolojik iddet, kad n  küçük görerek onun bir i i yapamayaca n  belirten imalarda bulunma, fikirlerini ve 
ki ili ini önemsememe, ba rma, kad na lakap takma, emir ya d rma, davran lar n  sürekli olarak kontrol etme 
gibi davran  ekilleri olarak ifade edilmektedir (Uluocak vd. 2014:20) Bu davran lar iddet gören kad nlar 
taraf nda ise kad n n kendisine olan özsayg s nda azalma, özgüven eksikli i, kendini yetersiz hissetme gibi 
yans malarla ortaya ç kmaktad r. 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

Fiziksel veya Cinsel iddete Maruz Kalan Kad nlar n 
Yüzdesi Grafi i 2019



3. Kad na Yönelik Cinsel iddet

Kad nlar ve k z çocuklar  kamusal alanlarda, sokaklarda, toplu ta ma istasyonlar nda, okullarda, i yerlerinde, 
halka aç k tuvaletlerde ve parklarda s kl kla cinsel tacize ve di er cinsel iddet biçimlerine maruz kalmaktad r. 
Dolay s yla, çal ma hayat  da dâhil olmak üzere, kamuya aç k alanlar n güvenli inin sa lanmas  ve güvenli 
ula m yollar n n temin edilmesi, kad nlar n hak etti i artlar n yerine getirilmesi aç s ndan büyük önem 
ta maktad r (Pillinger,2018). 

4. Kad na Yönelik Ekonomik iddet

Bir di er iddet türü olarak nitelendirilen ekonomik iddet ise, zorla çal t r lma, çal maktan al konulma, ki isel 
mal varl n n izinsiz kullan m  gibi konular  kapsamaktad r (World Report on Violence and Health, 2002).  Bir 
ba ka tan m ile aç klamak gerekirse kad na yönelik ekonomik iddet kavram  kad nlar n çal malar n n ve gelir 
sa lamalar n n engellenmesi, istemedikleri halde çal maya zorlanmalar , ki isel kazançlar na el koyma ve 
bunlar  kullanmalar na engel olma eklinde ortaya ç kan tüm davran lar  içermektedir (Erdem,2007:46). 

Kad na yönelik iddet tarihsel olarak daima ev içini ilgilendiren ‘’özel’’ bir sorun niteli inde de erlendirilmi , 
bu sebeple de devlet ve uluslararas  hukukun d nda kalm t r. Kad na yönelik bu iddete kar , son otuz y ld r 
birtak m kurallar kabul edilmeye ba lansa da, iddetin aile içinde uygulanan özel formlar  ile daha geni  sosyal 
iktidar yap lar  ile (ataerkillik gibi) aras nda ba  kurulamamakta ve bununla birlikte boyutlar  halen net olarak 
anla lamamaktad r (Kar nca,2011:15). Kad na yönelik iddet sadece özel veya kamusal kategori içerisinde 
görülemez. Çünkü yaln zca kurban ve sald rgan aras ndaki zorlay c  iktidar ili kilerini de il, toplumsal cinsiyete 
dayal  iddete katk da bulunan sosyal ve siyasal iktidar sistemleriyle de ilgilidir (Hall,2000:21). 

FARKINDALIK YARATMA ARACI  OLARAK  SOSYAL  SORUMLULUK KAMPANYALARI

Psikolojik bir süreç olan fark ndal k, Türk Dil Kurumu’na göre bir eyin fark nda olma hali olarak ifade 
edilmektedir( https://sozluk.gov.tr/). Kavram Prof. Dr. JonKabat-Zinn’e göre, özel bir ekilde dikkat etme 
durumu olarak tan mlanmaktad r (https://www.ipe.com.tr/tr/icerik/61/farkindalik-kabullenme-ve-gerceklestirme-
terapileri).  Sosyal bir varl k olan insan, kurucusu ve devam ettiricisi oldu u topluma uyum sa layabilmesi için 
sahip oldu u bu bilinç durumunu  sadece kendi hayat  için de il ayn  zamanda  içinde  bulundu u  toplum için 
de sa lamas  gerekmektedir. Dolay s yla  ki inin, kendisine kar  sahip oldu u sorumluluklar n n yan nda var 
oldu u topluma kar  da yerine getirmesi gereken bir tak m  sorumluluklar n n oldu u bilinmektedir.  Di er 
taraftan hem kayna n  hem de hedefini toplumu olu turan  insandan alan  kurumlar da kazan mlar n  tekrar 
toplumla payla malar  noktas nda sosyal sorumlulu un özündeki anlay  olu turmaktad r 
(Bilbil&Ayd nl o lu,2018:41).  Buna ek olarak kurumlar toplumsal sorunlara dikkat çekerek fark ndal k 
yaratmak ve var olan sorunlara çözümler üreterek topluma yak nla maktad rlar (Silsüpür,2021:871). Bishop ve 
arkada lar  fark ndal n ancak pratik ile geli tirilebilen  psikolojik bir  süreç oldu unu ifade etmektedirler 
(Bishop, vd. 2004:230). Dolay s yla kurumlar toplumun ihtiyaç duydu u birçok alanda sosyal sorumluluk 
projeleri gerçekle tirerek bu psikolojik olan süreci somut hale getirmektedirler(Ak m,2010:6).  

Sosyal sorumluluk kavram  ilk olarak  H.Bowen’in 1953’te yay nlanan “  Adamlar n n Sosyal Sorumluluklar ” 
(SocialResponsibilities of theBusinessman) isimli kitab nda yer ald  görülmektedir. Bowen sosyal sorumlulu u 
i  adamlar n n topluma kar  yerine getirmesi gereken ve toplumun de er ve hedefleriyle örtü en faaliyetler 
do rultusunda kararlar almak ve politikalar yürütmek olarak ele almaktad r (Bowen,1953:6). 1960’l  y llarda 
sivil toplum kurulu lar n n irketler üzerinde kurdu u yo un bask lar  i letmelerin, kurumsal politika ve 
etkinliklerini kamusal tart maya aç lmas na neden olmu  ve toplumdaki rollerinin ne olmas  gerekti i üzerine 
sorgulamalar n h z kazand  görülmektedir (I k ve Akda ,2011:52). Durum böyle olunca kurumlar rekabet 
ortam nda var olmak ve bunu sürdürebilmek için kendi iç uyumlar n n yan  s ra bulunduklar  sosyal çevre ile 
uyumlu ili kiler kurmas  gerekti ini ve  ekonomik bir varl k olman n yan nda  topluma kar  sorumluluklar n n 
da var oldu unu kabul etmektedirler. (Okay ve Okay,2016:579). Bu nedenle kurumlar sosyal sorumlulu u bir 
misyon kabul ettikleri ve çal malar n  bu  yönde gerçekle tirdikleri görülmektedir. 



ABD’li ekonomist MiltonFriedman’ n (1970,13 Eylül) New York Times Dergisi’nde  yay nlanan makalesinde 
“  dünyas n n tek ve biricik sosyal sorumlulu u kar n  artt rmakt r.” (Songur,1999:151) demesinin üstünden 
y llar geçmi  ve bu arada sosyal sorumluluk kavramsal tan mlama olarak de i ime u rad  görülmektedir. Bu 
ba lamda sosyal sorumluluk ile ilgili literatür incelendi inde konu ile ilgili ilk tan mlayanlardan biri Keith Davis 
oldu u görülmektedir. Davis (1960:71) ise sosyal sorumlulu u iki aç dan ele alarak de erlendirmektedir. 
Bunlardan ilki kurumlar n ekonomiye yön vermelerinden dolay  kamu refah n  etkileyen  (etkileyecek) 
ekonomik geli meler ile ilgili olarak topluma kar  yükümlülükleri olarak ifade edilmektedir. Bir di eri ise 
kurumun, e itim, sa l k vb sosyal konulardaki topluma kar  olan yükümlülüklerini ifade etmektedir. Kotler ve 
Lee (2008:3) ise sosyal sorumlulu u bir kurumun, ekonomik geli ime katk da bulunmak için toplumda yer alan 
sosyal gruplara kar  yapmalar  gereken   görevler olarak ifade etmektedirler.  Ayr ca bu görevleri yerine 
getirirken sadece sa l k, refah ve emniyet odakl  de il bunlar n yan nda duygusal ve psikolojik ihtiyaçlar  da 
gidermektedirler.  Ayr ca  Eren ve Eker’e (2012:453)  göre kurumlar bu görevleri yerine getirirken sadece 
etraf m z  çevreleyen konularla s n rl  kalmadan, küresel aidiyeti ve sorumlulu u da içeren birçok konuyu 
gündelik ya am pratikleriyle entegre bir ekilde sunaca  bir tavra sahip olmak demektir. Bu ba lamda kurumlar, 
sosyal çevrelerinde tan kl k ettikleri konular n yan  s ra dünyada var olan birçok farkl  konu üzerine de sosyal 
sorumluluk kampanyalar  yürüttükleri söylenebilmektedir. 

Bugün gelinen noktada sosyal sorumluluk faaliyetlerinde bulunan kurumlar toplumun ihtiyaç ve beklentilerinin
yan nda onlar n duygular na da hitap etti i görülmektedir (Baskentli vd. 2018:502). Sosyal sorumluluk sahibi 
kurumlar n var olduklar  sistem içerisinde insani yönleri ve yard m severli i desteklemeleri, kendi 
himayesindeki i gücüne sayg  duyarak onlar n haklar n  savunmalar , cinsiyet veya rk ayr m  yapmadan hareket 
etmeleri bu kurumlar n adeta özelliklerinden say lmaktad r (Eren ve Eker,2012:452). Bu ekilde kurum 
bulundu u toplumdaki insanlar n hem mant na hem de duygular na hitap etmektedir. Böylece  kendi 
menfaatlerini elde etmenin yan nda bulundu u sistem taraf ndan onaylanarak varl n  ve ba ar s n   daha sa lam 
bir ekilde sürdürmektedir.

ARA TIRMANIN METODOLOJ S

Dahil olduklar  sistemde  kabul görmek isteyen kurumlar toplumun ana kayna  olan insana de er verme 
bilincinin fark nda olduklar ndan dolay  üstlerine dü en görevleri yerine getirmeleri gerekti ini bilmektedirler. 
Bu nedenle toplumun yetersiz kald  veya ihtiyaç duydu u konularda sosyal sorumluluk çal malar  
gerçekle tirerek bu bilinci somut hale getirmektedirler. Bu ba lamda kad na yönelik iddet geçmi ten bugüne 
yayg n bir toplumsal sorun olarak kar m za ç kmaktad r. Ülkemizde kad na yönelik iddet üzerine yap lan 
ara t rmalar incelendi inde, kad na yönelik iddetin yayg nl , kad n n iddet kar s ndaki çaresizli i ve bu 
konulardaki bilinçsizlik gözler önüne serilmektedir. Bu çal mada ülkemizdeki kad na iddet konusuna dikkat 
çekmek ve kad nlar n iddetten korunmas na destek vermek amac yla Türkiye Vodafone Vakf ’ n n, Aile, 
Çal ma ve Sosyal Hizmetler Bakanl  deste i ile hayata geçirdi i “K rm z  I k” kampanyas  kapsam nda 
haz rlanan ve çal mada analiz edilmek üzere amaçl  örnekleme metoduyla belirlenmi  olan iki adet afi  nitel 
ara t rma yöntemleri içerisinde yer alan göstergebilimsel analiz yöntemi kullan larak incelenmi tir.  

aretler bilimi olarak bilinen göstergebilim, herhangi bir göstergenin i aret sistemi olarak analiz edilmesidir 
eklinde ifade edilmektedir (Çeken&Arslan,2016:509). Pierce, Saussure, Bahtin, Jakobson, Barthle ve bunlar 

gibi ba ka dü ünürlerin yapt klar  katk lar ile teorize edilmi  olan göstergebilim, aç klama biçimleri noktas ndan 
çe itlilik gösterebilmektedirler (Okutan,2013:149).  Bu isimlerden Barthles ve Saussure’nin i aretleri 
anlamland rma ekilleri birbirinden farkl l k göstermektedir. Barthles aretleri düz anlam ve yan anlam olacak 
ekilde ele al rken; Saussure ise i aretleri anlamland rma sürecini gösterge, gösteren ve gösterilen olacak ekilde 

ele alarak ifade etmektedir (Turanc ,2021:355). Çal mada örneklem olarak seçilen afi ler hem  Barthles’in 
anlamland rma biçimi olan “düz anlam” ve “yan anlam”  hem de Saussure’nin i aretleri anlamland rma biçimi 
olan “gösterge” , “gösteren” ve “gösterilen”  çerçevesinde incelenerek analiz edilecektir. Ba lamda gösteren, 
gösterileni i aret eden metin ve görüntü gibi fiziksel nesnelerden olu maktayken; gösterilen ise bu nesnelerin 
alt nda yatan fikir, duygu ve dü üncelerin yans tt  anlam  ifade etmektedir. Gösterge ise gösteren ve 
göstergenin bile enleri olarak ifade edilmektedir (Özel,2008:115). Barthles’in düz anlam ve yan anlam 
kavramlar n  aç klayacak olursak; Düz anlam, cümlenin, sözün veya kavram n ifadeyi olu turan sözün gerçek 



manas n  veya birinci dereceden ifadesi eklinde ifade edilirken (Yan&Ming,2015:60), yan anlam ise i aretlerin 
ikincil veya sembolik anlam  olarak ifade edilmektedir (Danesi,2002:220 akt. Turanc ,2021:355).

ARA TIRMANIN BULGULARI

Resim 1. Türkiye Vodafone Vakf ’n n Kampanya Afi i

Kaynak: https://turkiyevodafonevakfi.org.tr/kirmizi-isik/

Tablo 1.  ekil 1’de Gösterilen Görselin Gösterge, Gösteren ve Gösterilen ile Çözümlenmesi
Gösterge Gösteren/ Düz Anlam Gösterilen/Yan Anlam

nsan Gülümseyen Maske Takm  Yüzüne 
iki Farkl  I k Yans yan Kad n

Ümitsizlik, Yard m isteyen bak lar, Çaresizlik, 
Gerçekleri fakl  göstermek, Maskenin Ard nda 

Olanlar  Gizleme ste i, Gerçekleri Gölgelemek, ki 
Farkl  Hayat, Umut ve Ölüm Z tl

Nesne Gülümseyen Maske Korku, Saklanmak, Gizlenmek, Özgüvensizlik
Görsel Kad n n Yüzünün Sa  Taraf na 

Yans yan K rm z  I k
Vah et, Kan, Ölüm, iddet

Görsel Kad n n Yüzünün Sol Taraf na 
Yans yan Beyaz I k.

Umut, Safl k, Temizlik, Masumiyet, Huzur, Ümit

Dilsel “Ben var m” Özgüven, Bask nl k, Kendinden Emin Olmak, 
Cesaret

Nesne Kad n n Takt  Küpeler Aksesuar, Gösteri , Özgüven

Bu afi  kad na yönelik iddetin toplumumuzdaki etkisinin giderek  artmas  üzerine Türkiye Vodafone Vakf  
taraf ndan kad nlar n iddetten korunmas na destek olmak amac yla  hayata geçirdi i “K rm z  I k”  sosyal 
sorumluluk kampanyas  kapsam nda haz rlanm t r. (https://turkiyevodafonevakfi.org.tr/kirmizi-isik/)

“K rm z  I k” sosyal sorumluluk kampanyas  kapsam nda haz rlanan afi te bulunan göstergelerden hareketle, 
afi te kullan lan siyah ve k rm z  renkler matem, yas, ölüm, iddet, tehlike ve vah eti vurgulayarak iddetin 
sonuçlar n  ortaya koymaktad r. Ayr ca kullan lan siyah arka plan kullan lmas  kad nlar n ya ad  ac  kar s nda 
ya ad klar  çaresizlikleri ve karanl k hayatlar n  gözler önüne sermektedir. Afi te kad n n yüzünde gülümseyen 



bir insan maskesi ise gerçekleri gölgelemek anlam na gelirken bu durum toplumlarda kad na iddet olaylar na 
yönelik fark ndal k olu turmay  amaçlamaktad r. Ayn  zamanda maske göstergesi korkuyu da belirtmektedir. Bu 
ba lamda iddet gören kad nlar n korkular  nedeniyle olay  gizlediklerini ve bu durumun ancak toplumun 
deste iyle de i ebilece inin vurgusu yap lmaktad r. Maskenin arka plan na bak ld nda ise kad n n bak lar  
maskedeki gülümsemenin aksine hüzünlü, korkulu ve yard m ça r s nda bulundu unu do rular niteliktedir.  
Kad n n yüzüne yans yan k rm z  ve beyaz klar ise umut ve ölüm z tl n  ortaya koymaktad r. Ayr ca iddet 
gören kad nlar n iki farkl  hayat ya ad n  ortaya koymay  amaçlamaktad r. Bu durum toplumlarda iddet gören 
kad nlar n desteklenmek yerine d land n  bu nedenle bu durumu gizlemek istedikleri üzerine odaklanm t r. 
Afi te yer alan “Ben Var m” dilsel göstergesi ise iddet gören kad nlar n bu duruma kar  ç karak özgüven sahibi 
olmalar  gerekti ini ve cesaret göstermeleri gerekti i vurgulanmaktad r. Ayr ca iddet ve ac lara kar  
ya ad klar n n ve hissettiklerinin maskelenmeye çal ld n  ancak kad nlar n bütün gerçeklikleriyle var 
oldu unu ifade etmektedir. Genel olarak afi e bak ld nda kad n n yüzünde veya vücudunda herhangi bir darp, 
yara veya iz olmamas  ya anan iddetin sadece fiziki olmad n  psikolojik, duygusal, cinsel ve daha birçok 
ekilde iddete maruz kald klar n   ifade etmektedir. Ayr ca söz konusu afi  kad na iddet olaylar nda 

toplumlar n verdi i yanl  tepkileri ortaya koyarken bu insanl k d  duruma maruz kalan kad nlar n cesaretli ve 
özgüvenli olmalar  için desteklenmesi gerekti ini ortaya koymaktad r. 

Resim 2. Türkiye Vodafone Vakf ’n n Kampanya Afi i

Kaynak: https://turkiyevodafonevakfi.org.tr/kirmizi-isik/

Tablo 2.  ekil 2’de Gösterilen Görselin Gösterge, Gösteren ve Gösterilen ile Çözümlenmesi

Gösterge Gösteren/ Düz Anlam Gösterilen/ Yan Anlam
nsan A z nda Gülümseyen Maske 

Olan ve Yüzüne K rm z  I k 
Yans yan Kad n.

Korku Dolu ve Yard m isteyen bak lar, 
Çaresizlik, Gerçekleri Fakl  Göstermek, 
Maskenin Ard nda Olanlar  Gizlemek, 

Gerçekleri Gölgelemek, Hüzün
Görsel K rm z dan Siyaha Do ru 

Dönen I k
Gittikçe Kötüle en Durum Vurgusu, Ölüm, 

Matem, Yas, iddet, Vah et, Kan
Nesne Gülümseyen Maske Saklamak, Gizlemek, Gölgelemek, Korku



Söz konusu afi , kad na yönelik iddetin tüm dünyada ya anmas  ve giderek etkisini art rmas  sebebiyle Türkiye 
Vodafone Vakf  taraf ndan kad nlar n iddetten korunmas na yönelik destek sa lanmas  ve kad n n toplum 
içerisinde hak etti i yere kavu abilmesi amac yla hayata geçirdi i ‘’K rm z  I k’’ sosyal sorumluluk 
kampanyas  kapsam nda haz rlanm t r. (https://turkiyevodafonevakfi.org.tr/kirmizi-isik/)

Afi  2’de yer alan göstergelerden hareketle, afi te a rl kl  olarak k rm z  ve siyah renkler kullan lm t r. Ancak 
renkler birbirinden farkl  olmamakla beraber k rm z  giderek daha siyaha dönmektedir. Söz konusu göstergeler 
iddet, ölüm, vah et, yas, ve matemi vurgularken durumun gitgide daha kötüle ti inin de vurgusunu 

yapmaktad r. Afi te yer alan kad n n yüzüne net bir ekilde k rm z  n yans d  net bir ekilde 
görünmektedir. Bu durum iddet gören kad nlar n her an ölüm tehlikesiyle kar  kar ya oldu unu ortaya
koymaktad r. Afi te yer alan kad n n yüzünde yer alan gülümseyen maske ise korkuyu ve gerçekleri saklamak 
veya gizlemeyi vurgulamaktad r. iddet gören kad nlar n bu durumu gizlemesinin nedenlerinden birisi de toplum 
taraf ndan d lanmalar  ve hor görülmeleridir. Bu ba lamda afi  yer alan gülümseyen maske göstergesi iddete 
maruz kalan kad nlar n bunu toplum bask s  nedeniyle gizledi ini ortaya koymaktad r. Kad n n gözlerinde yer 
alan korku, çaresizlik ve ümitsizlik yer al rken bir nevi sessiz bir ç l k gözler önüne serilmektedir. Bu durum 
kad na yönelik iddetin önüne geçilmesi için fark ndal k olu turmay  amaçlamaktad r. Genel olarak afi te yer 
alan göstergeler korku, iddet, ölüm, gerçekleri saklamak gibi durumlar  ifade ederek kad na yönelik iddet 
konusunda fark ndal k olu turarak toplumlar  bilinçlendirmeyi amaçlad  söylenebilir. Bununla birlikte 
kad nlar n ya ad  iddete göz yumulmamas , normalle tirmemesi, gördü ü iddete yönelik tepki ortaya 
koyulmas , iddet gören kad nlar n cesur ve kararl  davranmas  verilen mesajlar aras ndad r.

SONUÇ VE ÖNER LER

iddet olgusu toplumsal olmas yla birlikte tek bir nedene ba lanarak aç klanamayacak kadar karma k bir 
olgudur. Toplumsal hayat n en önemli sorunlar ndan biri iddettir. iddete ait haberler art k kan ksanm , e er 
çok vah i veya çok farkl  de ilse medyada kendine yer bile bulamaz hale gelmi tir. Çünkü iddete kar  
duyars zla maya ba layan toplumlar, bu tür haberlere  fazla ilgi göstermemektedir. iddet e er yak nlar m za 
kar  de ilse, yan  ba m zda olsa bile bizi çok da etkilememektedir (Akka  ve Uyan k, 2016:40).

Kad na yönelik iddet ise geçmi ten günümüze kadar artarak devam eden bir olgu olarak kar m za ç kmaktad r. 
Kad nlar n ya ad  sorunlara bak ld nda Danimarka, Hollanda, sveç gibi birkaç ülke d nda kad nlara 
uygulanan iddet ve kad n haklar  konusundaki e itsizlikler tüm dünyada benzer özellikler göstermektedir 
(Bark n ve Özkartal, 2018:176). Önceki yap lan çal malardan da görüldü ü üzere, kad na iddet her toplumda 
kar la lan evrensel bir olgudur. Bu çal malar neticesinde kad na yönelik iddetin önlenmesi ve kad n haklar  
ihlalinin son bulmas  için öncelikli olarak toplumlar n bu sorunun varl n  kabul etmesi ve bununla yüzle mesi 
gerekti i sonucuna ula lm t r. Kad na yönelik iddet toplumsal cinsiyete ait e itliksiz ili ki biçimlerinin bir 
yans mas  olarak de erlendirilmektedir. Ataerkil sistem, topluma hâkim olan roller ve de erler kad n n ev 
ya am na hapsedilmesine sebep olan faktörler aras ndad r (Akka  ve Uyan k, 2016:40).  Kad na yönelik iddet, 
genel kan n n aksine sadece fiziksel anlamda de il psikolojik, cinsel, ekonomik ve sosyal anlamda da 
gerçekle ti i görülmektedir. Bu sebeple iddetle mücadelede bu fark ndal n sa lanabilmesi toplumlar 
aç s ndan da büyük öneme sahiptir. iddet ile sadece aile kurumunu korumak de il, tüm kad nlar  koruma bak  
aç s yla yakla larak mücadele edilmelidir. Bu ba lamda devlet ve yerel yönetimlerle i  birli i sa lanarak i sizlik 
sorununa çözüm üretilmelidir. Çünkü insanlar n ya ad klar  birçok problemin sebebi i sizlik veya ekonomik 
yetersizliklerdir. Bu durum bireylerde stres ve kayg yla kendini göstererek ayn  zamanda sald rganl a yol 
açmaktad r. Bu ba lamda cinsiyet ayr mc l n  ortadan kald racak ekilde bireyler kendi yetenekleri ve ilgi 
duyduklar  alanda yeti tirilerek topluma kazand r lmal d r. Toplumsal bir sorun olarak nitelendirilen kad na 
iddet konusuna yönelik bireyler kadar birçok kurum ve kurulu ta bu sorunun önüne geçilmesi için sosyal 

sorumluluk faaliyetleri gerçekle tirmektedir. Global bir marka olan ‘’Vodafone’’ kad na yönelik iddetin 
önlenmesi ve toplumlarda fark ndal k yaratmak amac yla ‘’K rm z  I k’’ sosyal sorumluluk kampanyas n  
hayata geçirmi tir.

Genel olarak bu ara t rmadan ç kard m z sonuç itibariyle, dünyada ve Türkiye’de kad na yönelik iddet 
evrensel bir olgu niteli inde kar m za ç kmaktad r. Kad na yönelik iddetle mücadele kapsam nda, toplumsal 
kurumlar i  birli i içerisinde çal mal , kad n-erkek e itli i sa lanmal , kad n n e itim ve ekonomi konusunda 
güçlenmesi sa lanmal  ve bununla birlikte kad n-erkek ayr mc l n  cayd r c  birtak m tedbirler al narak bu 
sorunun çözüme kavu turulmas na yönelik yap lan çal malar ve kampanyalar desteklenmelidir.



KAYNAKÇA

Adak, N. (2012). De i en toplumda de i en aile. Ankara: Siyasal Kitabevi.

Ak m, F. (2010). Sa l k Alan nda Gerçekle tirilen Sosyal Sorumluluk Kampanyalar n n Bireylerde Fark ndal k 
ve Davran  De i ikli i Yaratma Etkisi: "Kalbini Sev K rm z  Giy Kampanyas " Üzerine Bir De erlendirme. 
leti im Fakültesi Dergisi , 5-20.

Akka , ., & Uyan k, Z. (2016). Kadina Yönelik iddet. Nev ehir Hac  Bekta  Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 
6(1), 32-42.

Altan, M. Z. (2021). Bilinçli Fark ndal k ve ngiliz Dili ve Ö retimi Lisans Ö rencilerinin MAAS'a (The 
Mindful Attention Awareness Scale/ Bilinçli Fark ndal k. International Journal of Humanities and Education , 
7(16), 612-649.

Assembly, U. G. (1993). Declaration on the Elimination of Violence against Women. UN General Assembly. 
05.11.2021

Ba o lu, S. (tarih yok). https://www.ipe.com.tr/tr/icerik/61/farkindalik-kabullenme-ve-gerceklestirme-terapileri.  
Eri im Tarihi: 12.11.2021.

Bark n, O. O., & Özkartal, M. (2018). Göstergebilimsel Çözümleme Yöntemiyle Kad na Yönelik iddet 
Afi lerinde Anlam Aktar m  Sorunu. Türkiye Bilimsel Ara t rmalar Dergisi, 3(2), 167-178.

Çeken, B. Ve Arslan, A. A. (2016). mgelerin Göstergebilimsel Çözümlenmesi: "Film Afi i Örne i". Bayburt 
E itim Fakültesi Dergisi , 11(2), 507-517.

Bowen, H. R. (1953). Social Responsibilities of the Businessman. Lova: Univercity of Lova Press.

Campbell, A., & Muncer, S. (1990). Causes of crime: Uncovering a lay model. Criminal Justice and Behavior, 
17(4), 410-419.

Deren Van Het Hof, S. ve Çabuk, S. (2011). Kurumsal Sosyal Sorumluluk. M. I. Akda  içinde, Dünden Bugüne 
Hakla li kiler (s. 50-60). Konya: E itim Akademi Yay nlar .

Davis, K. (1960). Can Business Afford To Ignore Social Responsibilities? California Management Review , 2 
(3), 70-76.

Do an, . (2002). Sosyoloji-Kavramlar ve Sorunlar”, Ankara: Pegem A Yay nc l k, 5.

Dunne, P. (2012). LGBTI rights and the wrong way to give aid. Kennedy School Review, 12, 66.

Eker, S. ve Eren, S. (2012). Kurumsal Sosyal Sorumluluk Alg s n n Marka maj , Alg lanan De er,Mü teri 
Tatmini ve Marka Sadakatine Etkisi Üzerine Bir Saha Ara t rmas : X Markas  Örne i. ktisadi ve dari Bilimler 
Fakültesi Dergisi , 17(2), 451-472.

Erdem, M. (2007). Aile içi iddet ve 4320 say l  ailenin korunmas na dair kanun. Türkiye Barolar Birli i Dergisi, 
(73), 46-77.

Garcia-Moreno, C., Heise, L., Jansen, H. A., Ellsberg, M., ve Watts, C. (2005). Violence against women. 
Science, 310(5752), 1282-1283.

Hall, C. J. (2000). The Link Between Public and Private Harm: Is There Hope for Gender-Based Violence as a 
Ground for Asylum in the United States. Immigr. & Nat'lity L. Rev., 21, 679.

Hobart, M. (1996). iddet ve susku: bir eylem siyasas na do ru. Cogito, 6.

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/kadina-yonelik-siddet-tum-dunyanin-sorunu/2055462 Eri im Tarihi: 16 Kas m 
2021.

https://www.cdc.gov/violenceprevention/intimatepartnerviolence/ Eri im Tarihi: 16 Kas m 2021.

https://kronos34.news/tr/kadina-siddet-en-cok-hangi-ulkelerde-turkiye-oecd-ulkeleri-arasinda-zirvede/ Eri im 
Tarihi: 16 Kas m 2021.



https://turkiyevodafonevakfi.org.tr/kirmizi-isik/ Eri im Tarihi: 16 Kas m 2021.

Kara, B., Biçer, Ü., ve Gökalp, A. S. (2004). Çocuk istismar . Çocuk Sa l  ve Hastal klar  Dergisi, 47(2), 140-
51.

Karayel Bilbil, E. ve Ayd nl o lu, Ö. (2018). Sosyal Sorumluluk Kampanyalar n n Marka Fark ndal  
Ba lam nda De erlendirilmesi: Cumhuriyet Üniversitesi Örne i. Maltepe Üniversitesi leti im Fakültesi Dergisi 
, 5(1), 38-58.

Kar nca, E. (2011). K z do ursun analar: kad n n e  iddetinden korunmas . Bilgi Yay nevi.

Kidd, J. D., ve Witten, T. M. (2007). Transgender and transsexual identities: The next strange fruit-hate crimes, 
violence and genocide against the global trans-communities. J. Hate Stud., 6, 31.

Killick, C., ve Taylor, B. J. (2009). Professional decision making on elder abuse: systematic narrative review. 
Journal of Elder Abuse & Neglect, 21(3), 211-238.

Kocabay, Yalç n, Türkçe Frans zca Büyük Sözlük (Grand D ct onary), Tisimat Bas m

Köknel, Ö. (1996). iddet B.V.T. Alt n Kitaplar Yay nevi (1. bas m). Sanayi, Ankara

Lee, P. K. (2008). Corporate Social Responsibility:Doing The Most Good for Your Company and You Cause. 
Canada: John Wiley & Sons, Inc.

Ming, S. Y. (2015). Reinterpreting some key concepts in Barthes’ theory. Journal of Media and Communication 
Studies , 7(3), 59-66.

Mohr, L. A., Webb,  D. J. ve  Harris, K. E. (2001). Do Consumers Expect Companies to be Socially 
Responsible? The Impact of Corporate Social Responsibility on Buying Behavior . The Journal of Consumer 
Affairs , 35(1), 45-72.

Moro lu, N. (2012). Kad na yönelik iddetin önlenmesi 6284 say l  yasa ve stanbul Sözle mesi. Türkiye Barolar 
Birli i Dergisi, 99, 357-380.

Birle mi  Milletler Mülteciler Yüksek Komiserli i Türkiye Temsilcili i. (1951). Mültecilerin Statüsüne li kin 
1951 Cenevre Sözlesmesi. 

Okay, A. O. (2016). Halkla li kiler: Kavram ve Stratejileri. stanbul : Der Yay nlar .

Okutan, B. B. (2013). Karikatürlerdeki Ba örtülü Figürlerin Göstergebilimsel Analizi:Penguen Dergisi Örne i. 
stanbul Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi , 29, s. 9-38.

Olweus, D. (1984). AggreSOTSand their Victims: Bul-lyingat School. Disriplive Behawiors in Schools New 
York: Wiley.

Özel, Z. (2008). Beynelmilel:Bir Film Afi inin Göstergebilimsel Çözümlemesi. S. P. Parsal içinde, Film 
Çözümlemeleri (s. 113-130). stanbul: Multilungual.

Pillinger, J. (2018). Çal ma Ya am nda Kad nlara Yönelik iddet ve Tacizle Mücadele El Kitab .

Polat, O. (2014). Klinik adli t p, 7. bask . Seçkin yay nlar , 112-117.

Polat, O. (2016). iddet. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Ara t rmalar  Dergisi, 22(1), 15-34.

Rafael, M. (1996). iddet Nerede Ba l yor. iddet, Cogito, (6-7), 23-28.

Richters, J. A. (1994). Women, culture and violence: A development, health and human rights issue. Women and 
Autonomy Centre (VENA), Leiden University.

Sara Baskentli,  S. (2018). Consumer reactions to corporate social responsibility: The role of CSR domains. 
Journal of Business Research , 502-5133.

Scott R. ve Bishop, M. L. (2004). Mindfulness: A Proposed Operational Definition. Clinical Psychology: 
Science and Practice , 230-241.,



Silsüpür, Ö. (2021). GSM Operatörü Markalar n n Sosyal Sorumluluk Çal malar :Kurumsal Web Sayfalar  
Üzerine Bir Analiz. Erciyer leti im Dergisi , 8(2),871-890.

Songur, H. D. (1999). Sosyal Sorumluluk ve  Ahlak . Bal kesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 
2(3), 150-168.

Tarhan, N. (2005). Kad n psikolojisi. Nesil Bas m Yay n G da Ticaret ve Sanayi A. .

Tezcan, M. (1996). Bir iddet ortam  olarak okul. Cogito, 6(7).

Turanc , E. (2021). Kurusal Sosyal Sorumluluk Ba lam nda Modada Geri Dönü ümve 
Sürdürülebilirlik:Göstergebilimsel Bir Analiz. Erciyes leti im Dergisi , 8(1), 347-371.

Türk Dil Kurumu. (tarih yok). https://sozluk.gov.tr/ Eri im Tarihi: 12.11.2021.

Uluocak, ., Gökulu, G., Bilir, O., Özbay, D., ve Karac k, N. E. (2014). Toplumsal cinsiyet e itsizli i ve kad na 
yönelik iddet. Paradigma Akademi.

World Health Organization. (2002). The world health report 2002: reducing risks, promoting healthy life. World 
Health Organization.

World Health Organization. (2013). Global and regional estimates of violence against women: prevalence and 
health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence. World Health Organization.

World Health Organization. (2002). World Report on Violence and Health, Eri im Tarihi 16 Kas m,2021



TOPLUMSAL SORUNLAR VE KURUMSAL REKLAM L K S  BA LAMINDA 
GÖSTERGEB L MSEL B R ANAL Z

A SEMIOTIC ANALYSIS IN THE CONTEXT OF SOCIAL PROBLEMS AND CORPORATE 
ADVERTISING RELATIONSHIP

Mert SUSUR1*, Dr. Ö r. Üyesi Ömer AYDINLIO LU2*

*1Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla li kiler ve Tan t m ABD. Sivas, Türkiye.
ORCID NO: 0000-0002-2394-005X

*2Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, leti im Fakültesi Sivas, Türkiye.
ORCID NO: 0000-0001-6718-4850

Öz
Ülkemiz de dahil geli mekte olan ve geli memi  ülkelerde yayg n bir ekilde görülen k z çocuklar n n küçük 
ya larda evlendirilmesi olgusu günümüzün en ciddi toplumsal sorunlar ndan bir tanesidir. Toplumlarda okur-
yazar oran n n art  göstermesi, bilinçlendirme ve fark ndal k kampanyalar  ile bu sorun, gözle görünür bir 
biçimde azalma göstermektedir. Türkiye’de k z çocuklar n n küçük ya larda evlendirildi i bilinen bir gerçektir 
ve bu soruna yönelik son y llarda hat r  say l r çal ma yap lmaktad r. Bu çal malar aras nda gösterilen ve k z 
çocuklar n n çocuk ya ta evlendirilmesi konusunda fark ndal k olu turmay  amaçlayan Sabanc  Vakf , 11 Ekim 
Dünya K z Çocuklar  Günü için bir kurumsal reklam türü olan an msat c  reklam yay nlam t r. Ülkemizin ac  
gerçe i olan çocuk gelinler konusuna dikkat çekmek ve fark ndal k olu turmak amac yla yay nlanm  olan 
reklam, göstergebilimsel analiz tekni i ile analiz edilmi  ve elde edilen göstergeler ile göstergelerin kastetti i 
anlamlar ortaya ç kart lm t r. Bu çal man n amac , Sabanc  Vakf  taraf ndan 11 Ekim Dünya K z Çocuklar  
Günü “Göz Yumma” reklam nda toplumsal bir sorun olan çocuk ya ta evlilik kavram n n ne ekilde ve hangi 
göstergeler e li inde izleyicilere sunuldu unu ele almak ve analiz etmektir. Çal ma kapsam nda nitel ara t rma 
yöntemlerinden olan göstergebilimsel analiz yöntemi benimsenmi tir. Çal man n örneklemi, Sabanc  Vakf ’n n 
sosyal medya üzerinden yay nlam  oldu u “Göz Yumma” isimli an msat c  reklam olu turmaktad r. Çal ma, 
hakk nda az say da akademik çal ma bulunan kurumsal reklam literatürüne katk  sa larken ayn  zamanda 
reklamda yer alan göstergeler ve göstergelerin arka plan nda yatan anlamlar  ortaya koymas  ba lam nda önem 
ta maktad r. 
Anahtar Kelimeler: Kurumsal reklam, An msat c  reklam, Çocuk Gelin, Çocuk Evlili i

Abstract
The fact that girls are married at an early age, which is common in developing and undeveloped 
countries, including our country, is one of the most serious social problems today. Thanks to the 
increase in the literacy rate in societies, awareness and social awareness campaigns, this problem is 
decreasing relatively. It is a well-known fact that girls are married at an early age in Turkey, and plenty 
of research have been done on this problem in recent years. Sabanc  Vakf , which is among these 
activities and aims to raise awareness about the child marriage of girls, aired a reminder advertisement, 
a type of corporate advertisement, for the 11 October International Day of the Girl Child. The 
advertisement, which was aired in order to draw attention and raise awareness to the issue of child 
brides, a reality of our country, is analyzed with the semiotic analysis technique and the meanings 
meant by the obtained indicators are revealed. The aim of this study is to examine and analyze how and 
with what indicators the concept of child marriage is presented to the audience by the Sabanc  
Foundation on the 11th of October, International Day of the Girl Child advertisement “Do not 
overlook”. Within the scope of the study, semiotic analysis method, which is one of the qualitative 
research methods is adopted. The sample of the study is the mnemonic advertisement titled "Do not 
overlook" aired by the Sabanc  Vakf  on social media. While the study contributes to the corporate 
advertising literature, about which there are few academic studies, it is also important in terms of 
revealing the indicators in the advertisement and the meanings behind the indicators.



Keywords: Corporate advertisement, Reminder advertisement, Child Bride, Child Marriage

G R

Kurumsal reklamlar, i letme hakk nda hedef kitlelere çe itli konularda bilgi sa lamakla birlikte, toplumsal 
sorunlar  gündemine alarak söz konusu soruna yönelik fark ndal k olu turmay  ve toplumu harekete geçirmeyi 
de amaçlayabilmektedir. Gün geçtikçe toplumsal sorunlara e ilmek, bu sorunlara yönelik fark ndal k yaratmak 
ve çözüm önerisinde bulunmak tüketicilerin kurulu lardan bekledi i bir davran  haline gelmi tir. Kurulu lar n 
tek sorumlulu unun kar elde etmek olmad n , toplumla birlikte hareket etmenin ve topluma yat r m yapman n 
tüketiciler taraf ndan ne denli önemsendi ini kurulu lar günümüzde gayet net görebilmektedir. Bu do rultuda, 
Sabanc  Vakf  halen toplumumuzda çözüme kavu mam , önemli bir sorun olan çocuk ya ta evlilik (çocuk 
gelin) konusunda fark ndal k yaratmay  ve bu konuda olu an toplumsal yarg lar  k rmay  hedefleyen bir 
kurumsal reklam yay nlam t r. Reklam n yay nland  tarih olan 11 Ekim tüm dünyada Dünya K z Çocuklar  
Günü olarak kutlanmaktad r. K z çocuklar na atfedilmi  bir günde hem k z çocuklar n n söz konusu özel gününü 
kutlamak hem de maruz kald klar  ça  d  durumu gözler önüne sermek amaçlanmaktad r. Bu do rultuda söz 
konusu reklam, bir taraftan an msat c  reklam olarak de erlendirilirken, di er taraftan toplumsal bir sorun olan 
çocuk ya ta evlilik (çocuk gelin) olgusu çerçevesinde göstergebilim analizi e li inde de erlendirilmektedir. 
Çal man n teorik k sm n  kurumsal reklam ve bir türü olan an msat c  reklam ile çocuk ya ta evlilik (çocuk 
gelin) konular  olu tururken, uygulama k sm nda Sabanc  Vakf ’n n 11 Ekim 2021 tarihinde #Gözyumma 
hashtagi ile yay nlad  kurumsal reklam göstergebilim analizi yöntemiyle incelenmektedir. Reklam 
kesitlerinden elde edilen göstergeler ve bu göstergelerin ard ndaki anlamlar detayl  bir ekilde tablolar halinde 
sunulmaktad r.

ÇOCUK YA TA EVL L K KAVRAMI

Çocuk evlili i, özellikle geli mekte olan ülkelerde k z çocuklar n  etkileyen önemli bir kalk nma ve insan haklar  
sorunu olarak kabul edilmektedir (Nguyen & Wodon, 2012). Uluslararas  anla malar ve ulusal kurallara ra men 
18 ya nda alt ndaki çocuklar dünya genelinde yayg n bir ekilde evlenmekte veya evlendirilmektedir. Bu durum 
dünya çap nda milyonlarca çocu u etkilemekteyken yayg n bir insan haklar  ihlali ve halk sa l  sorunu olarak 
ele al nmaktad r (Nour, 2006, s. 1644; Kidman, 2017, s. 663). 18 ya n n alt ndaki çocuklar n evlenmesi veya 
evlendirilmesi akademik literatürde ‘çocuk evlili i’, ‘çocuk ya ta evlilik’, ‘zorla evlilik’ ve ‘erken evlilik’ olarak 
kavramsalla t r l rken evlendirilen k z çocuklar  ise ‘çocuk gelin’ olarak kavramsalla t r lm t r (Nour, 2006; 
Benli, 2015; Durdu & Yelbo a, 2016; Rumble, Peterman, Irdiana, Triyana, & Minnick, 2018; Uluç, Erçetingöz, 
& Süslü, 2018; Çetin, 2020). Ancak çocuk gelin ifadesi e iyle sevgi dolu bir birlikteli e ba lamaktan mutluluk 
ve ne e duyan bir kutlama imaj  betimleyerek bu gelene i yüceltmesi nedeniyle ele tirilmektedir (Nour, 2006; 
Nour, 2009). 

Akademik literatürde çocuk evlili i üzerine birçok tan m bulunmaktad r. Çocuk ya ta evlilik, resmi veya gayri 
resmi olarak 18 ya ndan küçük ki ilerin evlenmesi olarak tan mlanmaktad r (Svanemyr, Chandra-Mouli, 
Christiansen, & Mbizvo, 2012, s. 1; Kamal, Hassan, Mahabubul, & Ying, 2015, s. 121; Sözer, 2020, s. 160). Bir 
ba ka ifadeyle, 18 ya ndan küçük bir çocu un evlenmesi olarak tan mlanan çocuk ya ta evlilik sessiz ama 
yayg n bir uygulamad r (Nour, 2009, s. 51). Di er bir tan ma göre ise çocuk ya ta evlilik, 18 ya ndan küçük bir 
erkek ya da k z çocu unun yasal veya geleneksel birlikteli i olarak tan mlanmaktad r (Petroni, Steinhaus, Fenn, 
Stoebenau, & Gregowski, 2017, s. 782). Mikhail (2002, s. 43) ise erken evlili i, k z çocuklar n n fiziksel ve 
psikolojik olarak evlili e haz r hale gelmeden ve 18 ya n  doldurmadan gerçekle tirilen evlilikler oldu unu 
belirtmektedir. Yap lan tan mlardan yola ç karak yasal veya geleneksel olarak 18 ya n  doldurmam  erkek ya 
da k z çocuklar n n evlendirilmesi çocuk ya ta evlilik olarak tan mlanabilir.

Çocuk evliliklerinde erkek çocuklar n n da çocuk ya ta evlendirilmelerine ra men bu durum küresel olarak 
bütün k z çocuklar n  orant s z bir biçimde daha fazla etkilemektedir (Raj, 2010, s. 931; Petroni, Steinhaus, Fenn, 
Stoebenau, & Gregowski, 2017, s. 782). Çocuk ya ta evliliklerde, k z çocuklar n n 18 ya ndan önce 
evlendirilmesi erkek çocuklar n n 18 ya ndan önce evlendirilmelerine oranla 5 kat daha fazlad r (An k & Barlin, 
2017, s. 1828). Çocuk ya ta evliliklerde psikolojik ve fiziksel eri kinli e ula mam  (18 ya n  doldurmam ) 
bireylerin cinsel ya ama ve evlilik sorumluluklar n n alt na girmesi çocu un birçok yönden zarar görmesine 
neden olmaktad r. Bu ba lamda çocuk evlilikleri çocuk istismar  olarak nitelendirilebilmektedir (Ova, 2014; 
Duman & Co kun, 2019). Çocuk ya ta evlendirilen k z çocuklar  di er çocuklara oranla daha fazla istismar, 



iddet ve sömürü riski alt ndad r (UNICEF, 2009).  Çocuk ya ta evlilik, bedensel özerkli in ihlalinin yan  s ra 
e itim hakk  gibi di er insan haklar n  da etkilemektedir. Bu nedenle cinsiyetler aras nda farkl  e itim oranlar  
tam cinsiyet e itli inin sa lanamamas n n yan  s ra kad nlar n ve k zlar n güçlendirilmesinin önünde en önemli 
engellerden biridir (UNFPA, 2021). Ayr ca erken ya ta evlenen k zlar, e itimden mahrum kalmakta, okuma 
yazma ö renememekte ve sosyal hayattan kopar lmaktad r (Svanemyr, Chandra-Mouli, Christiansen, & Mbizvo, 
2012, s. 2). 

Uluslararas  Kad n Ara t rmalar  Merkezi’nin Hindistan’da yapt  ara t rmada çocuk ya ta evlenen k z 
çocuklar n n di er ya  gruplardaki kad nlara oranla iki kat daha fazla fiziksel iddete ve üç kat daha fazla cinsel 
iddete maruz kald  sonucuna ula lm t r (ICRW, 2005). UNICEF taraf ndan yay mlanan Latin Amerika, 

Afrika ve Asya’da yer alan 9 ülkede yap lan di er bir ara t rma raporuna göre her ülkede 18 ya ndan önce 
evlenen kad nlar aras nda aile içi iddete maruz kalma oran  daha yüksektir (UNICEF, 2005). Petroni vd. (2017, 
s. 789) taraf ndan Zambia, Uganda, Kenya ve Senegal’de yap lan ara t rmada 4 Afrika ülkesinin tümünde 
adaletsiz cinsiyet normlar  ve ekonomik güvencesizli in yoksulluk içinde ya ayan k zlar için istenmeyen 
hamilelik, okul b rakma ve çocuk ya ta evlenme döngüsüne sahip oldu u sonucuna ula lm t r. 

Çocuk ya ta evlilikler üç ana güç etraf nda yönlendirilmektedir. Bunlar; yoksulluk, sosyal ba lar  güçlendirme 
ihtiyac  ve koruma sa land na yönelik inanç olarak kar m za ç kmaktad r (Nour, 2009, s. 53). Ancak 
yoksullu a bir çözüm olarak dü ünülen çocuk evlilikleri insani geli me üzerindeki etkilerinin yan  s ra 
yoksullu un sürmesine de katk da bulunmaktad r (Nguyen & Wodon, 2012, s. 399). K z çocuklar n n 18 ya n  
doldurmadan evlendirilmesinin sosyo-kültürel ve ekonomik sebepler, toplumun gelenekleri ve görenekleri, de er 
ve norm sistemleri, dini inan lar n çarp t lmas , e itim eksikli i, evlilik d  gebelik gibi faktörler bulunmaktad r 
(Çetin, 2020, s. 112; Uluç, Erçetingöz, & Süslü, 2018, s. 82). 

Çocuk ya ta evlilik, büyük ölçüde sosyo-ekonomik ko ullar n iyile mesi ve demografik de i im nedeniyle 
dünyan n baz  bölgelerinde azalmaya ba lam t r. Ancak bu azalmalar yine de oldukça yava t r (Lee-Rife, 
Malhotra, Warner, & Glinski, 2012, s. 288). Yap lan en son tahminlere göre günümüzde ya ayan 650 milyon 
kad n n 18 ya ndan önce evlendirildi i ve her y l 12 milyon daha k z çocu u daha 18 ya ndan önce 
evlendirilmektedir. Yüksek etkili müdahaleler olmad  takdirde 2030 y l na kadar 120 milyon k z çocu unun 
daha evlendirilece ini ve 18 ya na girmeden çocuk sahibi olaca  tahmin edilmektedir (UNFPA, 2020; 
UNICEF, 2020). Birçok ülkede çocuk ya ta evlilik yasalarca yasak olmas na ra men bu uygulama halen devam 
etmektedir. Örne in Hindistan’da çocuk ya ta evlilik 30 y ld r yasak olmas na ra men tüm k zlar n neredeyse 
yar s  18 ya ndan önce evlendirilmektedir. Bu durum k smen kültürel ço unlukla ise dini geleneklerle ili kilidir 
(Nguyen & Wodon, 2015, s. 6).  Dünya’da en çocuk ya ta evlilik oran n en yüksek oldu u ülke %76 oran yla 
Nijer’dir. Nijer’i %68 oran yla Çad, %66 oranla Banglade  ve %63 oranla Gine takip etmektedir (Bknz. ekil 1). 
(Statista, 2021).

ekil 1. Çocuk Ya ta Evlilik Oran n n En Yüksek Oldu u Ülkeler 2021

Kaynak: Statista, 2021.

36%
28% 32%

20% 21%
15%

10% 9% 12% 14%
20% 18%

8%
18%

76%
68% 66% 63%

56% 55% 52% 52% 50% 48% 47% 47% 45% 44%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

15 Ya  Alt 18 Ya  Alt



Ataerkil ve geleneksel toplum yap lar n n hâkim oldu u birçok toplumda oldu u gibi Türkiye’de de çocuk yasta 
evlilik, zorla gerçekle tirilen yayg n bir küresel sorun olarak kars m za ç kmaktad r (Çetin, 2020, s. 107). 
Türkiye’de 16-17 ya  grubundaki k z çocuklar n n resmi olarak belirlenen evlenme oranlar  2014 y l nda 
%5,8’dir. Bu oran 2020 y l nda %2,7’ye gerilemi tir (Bknz ekil 2) (Türkiye statistik Kurumu, 2020). Elde 
edilen veriler iller baz nda ele al nd nda A r  %11,4 oran yla en yüksek evlenme oran na sahip il olarak 
kar m za ç kmaktad r. En yüksek çocuk evlenme oran na sahip il olan A r ’y  %11 oran yla Mu , %9,4’le 
Ardahan, %8,7’le Kars, %8,3’le Kilis ve Bitlis takip etmektedir (Türkiye statistik Kurumu, 2020). Türkiye’de 
gerçekle en çocuk ya ta evlilikler yasal yollarla gerçekle medi inden dolay  kay t alt na al nabilen evliliklerle 
ilgili istatistiklerin tam olarak var olan durumu yans tmad  dü ünülmektedir (Elitok & Çabuk, 2014, s. 17).

ekil 2. Cinsiyete göre 16-17 ya  grubunda evlenen çocuk say s  ve toplam evlenmeler içindeki oran , 
2002-2020

Kaynak: Türkiye statistik Kurumu, 2020.

K z çocuklar n  erkeklere oranla daha erken ya ta evlili e sürükleyen nedenlerden baz lar  berdel, ba l k paras , 
be ik kertmesi gibi gelenek ve göreneklerin haricinde k z çocuklar n evlilik d  ili kilerle aile namusunu 
kirletebilece i dü üncesi de önemli bir neden olarak dü ünülmektedir (Benli, 2015, s. 196). S r, Kaya, Kaya ve 
Bez (2012, s. 39) taraf ndan 2012 y l nda yap lan ‘Erken Ya  Evlilikleri; Diyarbak r Örne i’ ara t rmas nda ise 
18 ya ndan önce evlenen kad nlar n 18 ya ndan sonra evlenenlere k yasla evlenmeden önceki fakirli in ve 
fiziksel ve sözel istismara u raman n daha yüksek oldu u, ba l k paras , berdel ve be ik kertmesi adetlerinin 
daha s k uyguland  sonucuna ula lm t r.  

KURUMSAL REKLAMLAR

Bir kurulu , ürün veya hizmeti hakk nda tüketicilere bilgi vermek ve tüketicileri söz konusu ürün veya hizmeti 
sat n almaya ikna etmek amac yla reklama ba vurmaktad r.  Bir marka ileti imi arac  olarak reklam, tutundurma 
karmas n n en önemli unsurlar ndan bir tanesidir. Tan tmak, bilgi vermek, e lendirmek, fark ndal k yaratmak 
gibi i levlerde kullan lan reklam n farkl  türleri ve kullan m amaçlar  bulunmaktad r. Reklam, insanlar  bir ürünü 
sat n almaya ikna etme sanat  olarak tan mlanmaktad r. Reklam, bu hedefi elde etmek için kullan lan film, 
televizyon, radyo, internet, billboard, dergi, gazete vb. gibi her türlü yöntemi ve arac  içermektedir (Arent, 2014, 
s. 53). Günümüzde de i en tüketici profilleri nedeniyle markalar ürün veya hizmet tan t mlar n n yan  s ra kurum 
imaj n  ve itibar n  güçlendirmek amac yla reklamlardan yararlanmaktad r. Kurulu lar sadece üretmi  olduklar  
ürün veya sunduklar  hizmetin reklamlar n  yay nlamamaktad r.
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Kurulu un kendisi veya yürüttü ü faaliyetler hakk nda da kamuoyuna bilgi vermek için bir reklam türü olan 
kurumsal reklam  kullanmaktad rlar. Kurumsal reklam, ürün veya hizmet yerine ürün ve hizmetlerin üreticisi 
olan kurulu lar n hedef kitleye tan t ld  ve olumlu bir tutum ve imaj olu turmaya çal an bir reklam türü olarak 
tan mlanmaktad r (Elden, 2005, s. 53). Bir ba ka ifadeyle kurumsal reklam, ürün ve hizmet tan t mlar ndan 
ziyade kurulu , kurum ya da finansal ç karlar n  hedef kitleye duyurmak amac yla yap lan özel reklamc l kt r 
(Jefkins, 1991, s. 230-231).  Geçikli (2016, s. 60) ise kurumsal reklam , kurulu lar n ürün ve hizmetlerini 
tan tmak yerine kurulu la iglili bir mesaj iletmek için kullan lan reklam türü olarak tan mlamaktad r. Ayr ca 
kurumsal reklamlarda verilmeye çal lan mesajlarda kurulu un sosyal sorumluluklara sahip bir kurulu  oldu u 
vurgulanarak imaj ve itibar n  arttmak amaçlanmaktad r. Kurumsal reklamlar, kurulu lar n bilinirli ine etkide 
bulunan ve hedef kitlenin gözünde di erlerinden ay ran bir halkla ili kiler yöntemi olarak tan mlanmaktad r 
(Pelteko lu, 2010, s. 18). 

Kurumsal reklamlar, kurulu lar taraf ndan belirlenen amaçlar do rultusunda olu turumakta ve 
yay mlanmaktad r. Kurulu lar, belli bir ürün ve hizmet reklam  yapmak yerine kurulu lar n imaj ve itibarlar na 
katk da bulunmak, geli tirmek ve güçlendirmek için kurumsal reklamlardan yararlanmaktad r (Kuzucu & Alan, 
2020, s. 10). Kurumsal reklamc l k, olumlu bir kurumsal itibar olu turmay  amaçlamaktad r çünkü reklamc lar 
kurumsal itibar n tüketici ürün de erlendirmeleri üzerinde etkisi oldu una ve sat lar  etkiledi ine inanmaktad r. 
Bu durumun kurulu un ürünleri için bir pazarlama deste i sa layaca  dü ünüldü ünden kurumsal reklamc l n 
odak noktas  ürün reklamc l ndan daha geni tir (Kim, Haley, & Koo, 2009, s. 70).  Günümüzde fiziksel, sosyal 
ve ekonomik çevredeki belirli faktörler kurumsal reklamc l n gereklili ini daha net bir ekilde ortaya 
koymaktad r. Çevreye yönelik tehditler, toplumsal cinsiyet konular  ve ekonomik e itsizlik gibi konular 
kurumsal reklamlar arac l yla kamuoyuna duyurulmaktad r (Schumann, Hathcote, & West, 1991). 

Kurumsal reklam çe itlerinden biri olan an msatmaya yönelik kurumsal reklamlar literatürde hat rlat c  reklamlar 
olarak da kullan lmaktad r. Bilgilendirici reklamlardan sonra yay nlanan ve kurumu hat rlatmay  hedefleyen 
reklamlar kurumu an msatmaya yönelik reklamlard r (Diker & ak , 2020, s. 74). An msatmaya yönelik 
reklamlarda, önemli bir günü veya olay  kurumun görsel ö elerine yer verilerek hat rlatmak, kurumu 
an msatmak amaçlanmaktad r (Yenen, 2016, s. 25).  Bir kurulu  gerçekle tirdi i bilgilendirici reklamlar n 
ard ndan, kurulu  görsel ö elerinin reklamlarda yer almas  veya 19 May s, 23 Nisan ve Anneler Günü gibi 
önemli özel günleri an msatmaya yönelik reklamlar an msatmaya yönelik reklamlar olarak nitelendirilmektedir. 
Bu reklamlardaki ana amaç kurumu hat rlatmakt r (Kocabay, 2006, s. 62). Kurulu  özel ve ayn  zamanda önemli 
bir günü hem kamuoyuna hat rlatmak hem de kamuoyunu kurulu un varl ndan haberdar etmek amac yla 
kurumsal reklam kullanmaktad r. Di er taraftan an msat c  reklam, söz konusu özel günün anlam ve önemine 
yönelik vurgu yapmak, kurulu un deste ini göstermek i levleriyle de kullan labilmektedir. Bu çal ma 
kapsam nda Sabanc  Vakf ’n n 11 Ekim Dünya K z Çocuklar  Günü için yay mlam  oldu u ‘Göz Yumma’ 
isimli kurumsal reklam  örnekleme dahil edilerek analize tabi tutulmu tur.

ÇALI MANIN METODOLOJ S

Kurumsal reklamlar n ürün veya hizmetten ziyade kurum hakk nda bilgi verme, imaj olu turma ve toplumsal 
sorunlara yönelik fark ndal k yaratma i levlerinden hareketle çocuk ya ta evlilik kavram n n söz konusu 
kurumsal reklamda ne ekilde ele al nd  ve hangi göstergeler e li inde izleyicilere aktar larak arka planlar nda 
yatan anlamlar n ortaya ç kar lmas  bu çal man n amac n  olu turmaktad r. Çal man n örneklemi, Sabanc
Vakf ’n n sosyal medya üzerinden yay nlam  oldu u “Göz Yumma” isimli kurumsal reklam olu turmaktad r. 
Sabanc  Vakf  taraf ndan sosyal medya üzerinden yay nlanan “Göz Yumma” isimli kurumsal reklam amaçsal 
örnekleme yöntemi do rultusunda çal maya dahil edilmi tir. Ayr ca söz konusu reklam n haricinde di er 
kurumsal reklamlar çal man n d nda tutulmu tur. Çal ma, hakk nda az say da akademik çal ma bulunan 
kurumsal reklam literatürüne katk  sa larken ayn  zamanda reklamda yer alan göstergeler ve göstergelerin arka 
plan nda yatan anlamlar  ortaya koymas  ba lam nda önem ta maktad r. Çal ma kapsam nda nitel ara t rma 
yöntemlerinden olan göstergebilimsel analiz yöntemi benimsenmi tir.  Göstergebilimsel analiz, gösterge, 
gösteren ve gösterilen boyutlar n  içermektedir. Gösterge, bütünü belirtmek kullan l rken, kavram yerine 
gösterilen ve kavram n arka plan nda yatan anlamlar için gösteren terimleri benimsenmelidir (Saussure, 1998, s. 
111). Roland Barthes ise göstergeleri anlamland rmay  düz anlam ve yan anlam olarak iki farkl  boyutta ele 
almaktad r. Düz anlam, gösterge, gösteren ve gösterilen aras ndaki ili ki olarak betimlenirken yan anlam, 
göstergeler ve yorumlay c n n duygular , kültürel de erleri ve heyecanlar n n bir araya gelerek olu turdu u 



etkile im olarak ele al nmaktad r (Fiske, 2003, s. 115-116). Bu ba lamda Sabanc  Vakf  taraf ndan yay nlanan 
“Göz Yumma” isimli kurumsal reklam Saussure’ün gösterge, gösteren ve gösterilen yakla m  ve Barthes’in yan 
anlam ve düz anlam yakla m na uygun olarak analiz edilmi tir.

BULGULAR

Çal man n örnekleminde yer alan Sabanc  Vakf ’n n yay nlam  oldu u “11 Ekim Dünya K z Çocuklar  Günü | 
#GözYumma” ba l kl  kurumsal reklam  sahnelerine göre kesitlere ayr lm t r. S ras na göre numaraland r lan 
kesitler göstergebilimsel analiz yöntemi do rultusunda analiz edilmi tir. Bu do rultuda söz konusu reklamda yer 
alan görsel ve dilsel göstergelerin temsil etti i anlamlar ve verilmek istenen mesajlar ortaya ç kar lm t r.  

11 Ekim Dünya K z Çocuklar  Günü | #Göz Yumma  Reklam Filminin Göstergebilimsel Analizi

11 Ekim Dünya K z Çocuklar  Günü | #GözYumma ba l kl  kurumsal reklam 10 Ekim 2021 tarihinde Sabanc  
Vakf  taraf ndan YouTube platformu üzerinden yay nlanm t r. Reklam n ana konusu toplumsal bir sorun olarak 
nitelendirilen çocuk evlili i ve çocuk gelin kavram na dikkat çekmek ve bu konuda fark ndal k yaratmakt r.

Kesit 1                                                             Kesit 2

Kesit 3                                                                 Kesit 4

Tablo 1. Kesit 1-2-3-4 Göstergebilimsel Analiz Tablosu
Gösterge Gösteren/Düz Anlam Gösterilen/Yan Anlam

nsan K z Çocuk Masumiyet, Gelecek, Umut, Çocukluk, Safl k
nsan Erkek Çocuk Masumiyet, Gelecek, Umut, Çocukluk, Safl k

Nesne Vitrin Çeyiz, Evlilik, Dü ün
Nesne Çiçekli Toka Çocukluk, Masumiyet,
Nesne Boncuk Kolye Çocukluk, Masumiyet, Safl k
Dilsel K z Çocu u: “ imdi Senin S ran Tamam M ? 

Bütün Evi Dola  Ama Bulamayacaks n Çünkü 
Beni”

Çocuklar n Oyun Oynama ste i, Kaybolmak

Nesne Mutfak Bezi Ev leri, Temizlik,



Nesne Sabunluk Ev Hayat , Temizlik, Hijyen
Nesne Ah ap Pencere Köy Hayat , Fakirlik,
Nesne Havlu Ev Ya am
Nesne Kerpiç Duvarlar Köy Hayat , Fakirlik
Nesne Kahverengi Süveter Okul, Ö rencilik
Dilsel Oyunda Hep Bir A zdan Say lan Say lar 

“1,2,3,4,5,6,7,8”
Oyun, Çocukluk, Masumiyet, Kaybolmak

Nesne Alyans Evlilik, Ba l l k, Sadakat
Nesne Ba  Örtüsü Muhafazakarl k, Dindarl k
Nesne Kurutulmu  Biber ve Patl can Köy Hayat , Anadolu’ya Yap lan Vurgu, Yemek
Nesne Çaydanl k Sohbet, Misafir, S cak Aile Yuvas , çecek
Nesne Cezve Misafir, Tuzlu ve Ac  Kahve, Görücü Usulü, 

Geleneksellik, El Öpme, Gelenek ve Görenek, Evlilik
Nesne Kahve Fincan  ve Tepsi K z steme, Görücü Usulü, Evlilik, Gelenek ve 

Görenek,
Nesne Eski Model Tost Makinesi Köy Hayat ,
Nesne Yufka Ekmek Köy Hayat , Do all k, Kültür
Nesne Alt n Evlilik, Dü ün, atafat, Zenginlik
Görsel Göz Kapamak Göz Yummak, Görmezden Gelmek, Umursamamak,
Nesne Mutfak Dolab  ve E yalar Ev Hayat , Aile
Nesne Önlük Anne, Aile

Tablo 1’de yer alan kesitler analiz edildi inde k z ve erkek çocuk göstergeleriyle gelece e vurgu yap l rken 
çocuklar n masumiyet ve umut kayna  oldu u belirtilmektedir. Göstergelerin büyük bir k sm gelenek ve 
göreneklere uygun olarak yap lan dü ün, k z isteme ve çeyiz gibi kavramlar üzerinde durmaktad r. Reklam 
filminin geçti i mekan olan köy evi ve e yalar  fakirlik ve köy hayat na vurgu yaparak çocuk ya ta evlili i 
maddi imkans zl kla ili kilendirmeye çal maktad r. Saklambaç oyununda ebe olan çocu un göz yumarak 
di erlerinin saklanmas n  beklemesi ve di er çocuklar n (kesitteki k z çocu u) bu süre zarf nda saklanacak yer 
aramas  reklamda çocuk evlili ine göz yumulmas  ve görmezden gelinmesi ile ili kilendirilmektedir. Bu 
toplumsal sorunun saklambaç oyunuyla ili kilendirilmesinin ana nedeni ise evlenen çocuklar n oyun oynayacak 
ya larda olmas ndan kaynaklanmaktad r.

Kesit 5                                                           Kesit 6

Kesit 7                                                            Kesit 8



Tablo 2. Kesit 5-6-7-8 Göstergebilimsel Analiz Tablosu
Gösterge Gösteren/Düz Anlam Gösterilen/Yan Anlam

nsan Gözlerini Elleriyle Kapayan Adamlar Göz Yummak, Görmezden Gelmek
nsan Gözlerini Elleriyle Kapatan Kad nlar Göz Yummak, Görmezden Gelmek
nsan K z Çocuk Umut, Gelecek, Hayat, Masumiyet,

Nesne Gaz Lambas Geli memi lik, Köy Hayat , Nostalji
Nesne Masa ve Vazo Ev Hayat , Aile, Süs, Araç Gereç
Nesne Ba  Örtüsü Muhafazakarl k, Dindarl k,
Nesne Koltuk ve Tablo Ev E yas , Aile, Ev Hayat
Nesne Ayakkab lar Misafir, Ev Ziyareti
Nesne Alyans Evlilik, Sadakat, Ba l l k
Görsel B y k Türklük, Geleneksellik
Nesne Dantel Çeyiz, Evlilik, Geleneksellik, Ev Hayat , El 

Eme i
Nesne Kahve Fincan  ve Su Barda K z steme, Misafirlik, Görücü Usulü, 

Geleneksellik,
Nesne Ah ap Duvar Köy Evi, Köy Hayat ,
Nesne Duvar Hal s Köy Evi, Geleneksellik, El Eme i
Nesne Boncuk Kolye Aksesuar, kl k
Nesne Tatl  Tepsisi K z steme, Söz Kesme, Dü ün, Evlilik, 

Geleneksellik
Nesne Sehpa Geleneksellik, Ev Hayat ,
Dilsel Oyunda Hep Bir A zdan Say lan Say lar

“8,9,10,11,12,13,14,15,16”
Oyun, Çocukluk, Masumiyet, Kaybolmak

Tablo 2’deki 5.-6.-7.-8. kesitlerde yer alan göstergelere dikkat edildi inde ya tlar  gibi masum bir ekilde oyun 
oynayan bir k z çocu unun evlendirilmesi gerçe ine kar  göz yumuldu u vurgulanmaktad r. Yeti kin 
korumas na muhtaç olan, anne ve baba sevgisi görmesi gerekirken evlendirilerek a r sorumluluklar yüklenen 
k z çocuklar na kendi aileleri de dahil yeti kinlerin s rt n  dönmesi, göz yummas  dikkat çekici bir göstergedir.  
Kesitlerde saklambaç oyununun oynand  evin bir köy veya k rsal yerle im yerine özgü olmas , söz konusu 
sorunun daha çok geli memi , k rsal yerle im yerlerinde maddi durumu kötü, dar gelirli ailelerde görüldü ünü 
vurgulamaktad r.

Kesit 9                                                             Kesit 10



Kesit 11                                                           Kesit 12

Tablo 3. Kesit 9-10-11-12 Göstergebilimsel Analiz Tablosu
Gösterge Gösteren/Düz Anlam Gösterilen/Yan Anlam

nsan Gözlerini Elleriyle Kapayan Adamlar Göz Yummak, Görmezden Gelmek
nsan Gözlerini Elleriyle Kapayan Kad nlar Göz Yummak, Görmezden Gelmek
nsan K z Çocuk Umut, Gelecek, Hayat, Masumiyet,

Nesne Kravat Resmiyet, kl k, Statü
Nesne Alt n Bilezik Zenginlik, Gösteri , kl k, Aksesuar
Nesne Ba  Örtüsü Muhafazakarl k, Dindarl k
Nesne Duvar Saati Nostalji, Ev Aksesuar
Nesne Kahve Fincan K z steme, Gelenek Görenek, Evlilik, Dü ün, 

Görücü Usulü
Nesne Tatl  Tepsisi K z steme, Söz Kesme, Dü ün, Evlilik, 

Geleneksellik
Nesne Sehpa Geleneksellik, Ev Hayat ,
Nesne Alyans Evlilik, Ba l l k, Sadakat
Nesne Dantel Çeyiz, Evlilik, Geleneksellik, Ev Hayat , El 

Eme i
Nesne K rm z  Kurdele Bakirelik, Kültür, Geleneksellik,
Nesne Kolye Aksesuar, kl k, Gösteri
Nesne Çiçekli Toka Çocukluk, Masumiyet
Nesne Duvar Tablosu Moda, Ev Hayat
Nesne Ayna Kendini Bilmek, Yüzle me
Nesne Alyans Evlilik, Sadakat, Dü ün, Ba l l k

nsan Beyaz Saçl  Gözlerini Elleriyle Kapayan 
Kad n

Ya l l k, Emek, Aile Büyü ü, Gelenek ve 
Görenek

Nesne Duvarda Dini Yaz l  Tablo Dindarl k, Muhafazakarl k, Müslümanl k
Nesne Hal lar Ev Ortam , El Eme i



Nesne Duvarda As l  K yafet Çocukluk
Nesne Kap Yuva, Güvenlik
Nesne Gard rop Evlilik, Aile, Mahremiyet, Ev Hayat
Nesne Yolluk Köy Hayat ,

Kesit 11’de yer alan damad n ya  itibariyle olgun bir ya ta oldu u ancak istemek için geldikleri gelin aday n n 

ise k z isteme merasiminin ortas nda oyun oynayan küçük bir k z çocu u oldu u görülmektedir.  Bu tezat durum 

hiçbir ebeveyni veya yeti kini rahats z etmemekte hatta bu duruma kar  gösterdikleri tek tepki gözlerini 

yummakt r. Kesit 10’da yer alan ya l  kad n n aynan n kar s nda durdu u ve aynaya bakamad  dikkatlerden

kaçmamaktad r. Bu durum ile ilgili olarak söz konusu ya l  kad n n kendisinin de çocuk ya ta evlendirildi i ve 

bu gerçe e en ba ta kendisinin gözlerini kapad  eklinde bir yarg da bulunulabilir.

Kesit 13                                                           Kesit 14

Kesit 15                                                          Kesit 16

Tablo 4. Kesit 13-14-15-16 Göstergebilimsel Analiz Tablosu
Gösterge Gösteren/Düz Anlam Gösterilen/Yan Anlam

nsan K z Çocu u Masumiyet, Çocuk Gelin
Nesne Gard rop Mahremiyet, Aile, Ev Hayat , Kaç  Alan
Nesne Çiçekli Toka Çocukluk, Masumiyet
Nesne Gard roptaki K yafetler Ev Hayat
Dilsel D  Ses: “Onlar Oyun Oynayacak 

Ya tayken Erken Ya ta Evlendirilmelerine 
Göz Yumuluyor. Biz Göz Yummuyoruz. 

K zlar Hayallerinin Pe inden Ko sun Diye 
Çal yoruz”.

Çocuk Evlili ine Vurgu, Görmezden 
Gelinmemesi, Tepki Gösterilmesi, K z 

Çocuklar n n Okumas , Çal mas  K sacas  
Ayaklar n n Üzerinde Durabilmesine Yönelik 
Fark ndal k Olu turmak, Çocuk Evlili ine Dur 

Diyebilmek çin Çaba Sarf Etmek.



Yaz l Dünya’da Her Y l En Az 12 Milyon K z 
Çocu u 18 Ya ndan Önce Evlendiriliyor.

Çocuk Evlili i Konusunun Küresel Bir Sorun 
Oldu u

Nesne Kitaplar ve Defterler Okul, E itim, Ders Çal ma, Hayallerin 
Pe inden Gitmek, Ba ar

Nesne Flüt Müzik, Yetenek, Hayaller, Ba ar
Nesne Kalem ve Kalemlik Okul, E itim, Ders Çal ma, Hayallerin 

Pe inden Gitmek, Ba ar
Nesne Silgi Okul, E itim, Ders Çal ma, Hayallerin 

Pe inden Gitmek, Ba ar
Nesne Masa ve Sandalye Ev Hayat , Çal ma Ortam , Ders Çal ma
Nesne S rt Çantas Okul, E itim, Ders Çal ma, Hayallerin 

Pe inden Gitmek, Ba ar
Nesne Defterde ve S rt Çantas na Yer Alan 

Kelebek ve Y ld z Figürleri
Özgürlük, Umut, Gelecek, Ba ar ,

Nesne Oyun Raketleri K zlar n Elinden Tutulursa Sporcu 
Olabilecekleri, Ba ar , Özgüven, Yetenek, Spor, 

Gelecek, Umut
Tablo 4’ten yer alan göstergeler den hareketle k z çocuklar n n masumiyeti, gelece i ve umudu vurgulamaktad r. 

K z çocu unun sakland  gard rop, mahremiyeti ve gizlili i sembolize ederken k z çocu unun söz konusu 

gerçekten kaçabildi i tek yerin oras  oldu unu vurgulamaktad r. Dilsel ve yaz l  göstergelerle çocuk ya ta 

evlili in küresel bir sorun oldu u ve bu gerçe e maruz kalan k z çocu u say s n n çoklu u vurgulanmaktad r. Bu 

soruna yönelik çözüm yolunun e itim almak oldu u ve böylece k z çocuklar n n hayallerinin pe inden 

gitmesinin mümkün olaca  vurgulanmaktad r.  Okul araç gereçleri, müzik aletleri, kelebek ve y ld z figürleri 

gibi göstergelerle k z çocuklar n n elinden tutuldu u takdirde ba ar l  olaca  vurgulanmaktad r. Ancak çocuk 

ya ta evlendirildi i zaman geleceklerinin karard n  ve sosyal hayatlar n n sona erdi i ortaya koyulmaya 

çal lmaktad r. K sacas  çocuk evlili inin dünya genelinde toplumsal bir sorun oldu u vurgulan rken bu 

durumun önüne geçmenin ve k z çocuklar n  gelece e umutla bakmalar n n e itim ile mümkün oldu u 

belirtilmektedir.

Kesit 17                                                             Kesit 18



Kesit 19

Tablo 5. Kesit 17-18-19 Göstergebilimsel Analiz Tablosu
Gösterge Göstere/Düz Anlam Gösterilen/Yan Anlam

Nesne Duvardaki Resimler Mutluluk, Hayal Gücü, Ba ar , Gelecek, Umut
Dilsel D  Ses: K z Çocuklar n n Gelece inin 

Çal nmas na Göz Yumma. 11 Ekim Dünya 
K z Çocuklar  Günü

Çocuk Evlili inin K z Çocuklar n n Gelece ini 
Karatt , Kar  Durulmas  Gerekti i, K z 
Çocuklar  Gününe Fark ndal k Yaratmak

Yaz l #Gözyumma, Sabanc  Vakf  Logosu, 11 
Ekim Dünya K z Çocuklar  Günü

K z Çocuklar  Gününe Fark ndal k Yaratmak, 
Çocuk Evlili ine Kar  Duyarl l k, Marka 

Logosu, 
Nesne Duvardaki Çerçeve De i en Bir Ya am, Ba ar , Gülen Yüz, 

Mutluluk

Tablo 5’te yer alan 3 kesitte bulunan göstergelerden hareketle k z çocuklar n n da e itim alarak ba ar l  
olabilecekleri, kaderlerinin çocuk ya ta evlendirilmekten geçmedi vurgulanmaktad r. Ayr ca dilsel göstergelerle 
bu duruma kar  göz yumulmamas  gerekti i ve harekete geçmenin önemi belirtmektedir. Yaz l  göstergelerde 
ise 11 Ekim Dünya K z Çocuklar  Günü hat rlat larak toplumsal bir sorun olan çocuk gelin sorununa yönelik 
fark ndal k olu turmak amaçlanmaktad r.

SONUÇ
Çocuk ya ta evlilik kavram , Türkiye de dahil geli mekte olan ve geli memi  ülkelerde daha çok k z çocuklar n  
etkileyen toplumsal bir sorun ve insan haklar  ihlali olarak kabul edilmektedir. Bu noktada, çocuk evlili inin 
önüne geçilmesi için yürürlü üne konulan ulusal ve uluslararas  kanunlara ra men birçok ülkede çocuk ya ta 
evlilikler devam etmektedir. Yap lan ara t rmalarda dünya genelinde her y l 12 milyon k z çocu unun 18 
ya ndan önce evlendirildi i dü ünülmektedir. 18 ya ndan küçük bir çocu un evlenmesi olarak tan mlanan 
çocuk ya ta evlilik, cinsel hayat  ve evlilik sorumluluklar n  çocuklar n omuzlar na yüklemesinden dolay  çocuk 
istismar  olarak da adland r lmaktad r. Erken ya ta evlendirilen çocuklar sosyal hayattan kopar larak e itim ve 
ö retimden yoksun b rak lmaktad r. Bu durum toplumlarda tam cinsiyet e itli inin önünde bulunan en önemli 
engellerden biri olarak kar m za ç kmaktad r. Çocuk ya ta evlendirilen çocuklar, cinsel ve fiziksel iddete daha 
fazla maruz kalmaktad r. Çocuk ya ta evlilik kavram  3 ana etmen etraf nda yönlendirilmektedir. Bunlar; 
yoksulluk, sosyal ba lar  güçlendirme ve koruma sa land na yönelik inanç olarak ele al nmaktad r. Ancak 
yoksullu a bir çözüm olarak dü ünülen çocuk evlilikleri insani geli me üzerindeki etkilerinin yan  s ra 
yoksullu un sürmesine de katk da bulunmaktad r.  
Kurumsal reklamlar bir ürün veya hizmeti tan tmaktan ziyade kurum hakk nda bilgi verme, toplumsal sorunlara 
yönelik fark ndal k yaratmak ve olumlu bir imaj olu turmak gibi belirlenen amaçlar do rultusunda 
yay nlanmaktad r. Kurumsal reklamlar n bir çe idi olan an msat c  reklamlar, belirli bir gün veya olay  hat rlatan 
reklamlar olarak tan mlanmaktad r. Di er bir deyi le, an msat c  reklamlar belirli bir olaya veya tarihi 
hat rlatarak kurulu un deste ini gösterdi ini kamuoyuna duyurmay  amaçlamaktad r. Bu durumda kurulu un 
hedef kitle nezdinde imaj ve itibar na olumlu katk lar  bulunmaktad r. 



11 Ekim Dünya K z Çocuklar  Günü’ne özel olarak sosyal medya üzerinden yay nlad  “Göz Yumma” isimli 
kurumsal reklam ile Sabanc  Vakf , çocuk gelin olarak da adland r lan küçük ya ta evlilik konusuna yönelik 
fark ndal k olu turmay  amaçlamaktad r. Reklamda yer alan k z ve erkek çocu u gelecek, umut ve masumiyeti 
sembolize etmektedir. Bu ba lamda erken ya ta evlendirilerek gelecekleri karart lan ve umutlar  yok edilen 
çocuklar n ayn  zamanda parlak bir gelece e sahip olabilece i de vurgulanmaktad r. Gözlerini elleriyle kapatan 
ve k z çocuklar n n küçük ya ta evlendirilerek hayattan kopar lmas na izin veren yeti kin kad n ve erkekler ise 
sorunun temel sebebi olarak gösterilmektedir. Saklambaç oyunu bu ba lamda yeti kinlerin söz konusu toplumsal 
soruna göz yummalar  ile ba da t r lm t r. Reklam filminin geçti i mekan ve mekanda yer alan e yalar maddi 
imkans zl klar  ve geli memi li i vurgulayarak çocuk evlili inin sebeplerinden baz lar n  gözler önüne 
sermektedir. Ayr ca, reklamda yer verilen erkek ve kad nlar n k yafetleri ve duvarda yer alan dini tablolar 
muhafazakarl k ekseninde çe itli bölgelerde k z çocu unun dini gerekçelerle evlendirilmesi gerçe ini 
imlemektedir. Dikkat çekici bir di er gösterge, ya l  bir kad n n aynan n kar s nda elleriyle gözünü kapamas d r. 
Bu ba lamda, söz konusu ya l  kad n n kendisinin de çocuk ya ta evlendirildi i ve bu gerçe e en ba ta 
kendisinin gözlerini kapad  eklinde bir yarg ya ula labilir.  Kahve fincanlar , tatl  tepsisi, k rm z  ku ak ve 
dantel gibi göstergeler k z isteme ve evlilik kavramlar  ile do rudan ili kili göstergelerdir. Reklamda yer alan 
dilsel göstergelerde verilen istatistiki bilgiler söz konusu toplumsal sorunun ciddiyetini ortaya koymaktad r ve bu 
soruna yönelik bilinçlenmenin ve harekete geçmenin sorunun çözümünde önemli oldu u ifade edilmektedir.  
Kitap, defter, kalem gibi okul araç gereçleri ve spor ekipmanlar , çocuklar n ba ar l  ve ayd nl k bir gelece e 
sahip olabilece ini vurgulayarak çocuk ya ta evlili in çocuklar n gelecekteki hayallerine ula malar  yolunda çok 
büyük bir engel oldu u vurgulanmaktad r. E itim gören çocuklar n bilinçlenmeleri ve gelecekte bu soruna 
yönelik yeti kinlerden farkl  bir yakla mda olaca  da ifade edilmektedir.
Do u toplumlar nda s kça görülen küçük ya ta evlilik sorunu, son y llarda UNICEF gibi uluslararas  
kurulu lar nda da gündeminde olan ve çözümü noktas nda büyük ad mlar n at ld  bir sorundur. Verilen e itim 
ve bilinçlendirme etkinlikleri sayesinde bu toplumsal sorun kayda de er azalma gösterse de tam anlam yla 
ortadan kald r lamamaktad r. Türkiye’nin de çe itli bölgelerinde halen devam eden veya etmesine göz yumulan 
bu toplumsal soruna yönelik bilinçlendirme çal malar n n say s  artt r lmal , bu konuda ciddi yasal önlemler 
al nmal  veya düzenlemelere gidilmelidir.
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ÖZET

Tiyoürelerin bilimsel çal malardaki ilk yolculu u N-karbamotiyoilasetamidin 
sentezlenmesiyle ba lam t r ve günümüze kadar geli meye devam etmi tir. Tiyoüre türevi 
bile iklerinden N,N-dialkil-N'-benzoiltiyoüreler çok eski bir ligand sistemi olmas na ra men
ilgi çeken kompleks yap c  özelli iyle bu alanda kal c l n  korumu tur.

Geçi  metali katyonlar  N,N-dialkil-N’-benzoiltiyoüreler ile suda çözünmeyen kararl  
kompleksler olu turmaktad r. Bu ligandlar ucuz ba lang ç maddelerinden yüksek bir verimle 
kolayca haz rlanabilmektedir. Benzoiltiyoüreler, çözücü özütlemesi için çok iyi reaktiflerdir 
ve platin grubu metalleri için seçicilikleri oldukça yüksektir. Yine tiyoüre türevi bile iklerin 
biyoaktiflikleri konusunda da yak n dönemde çe itli çal malar yap lm t r.

Bu çal mada, yeni tiyoüre türevi N-((5-bromopyridin-2-yl)carbamothioyl)-2-
chlorobenzamide (HL: C13H9BrClN3OS) ( ekil1) ve bu bile i in Co(II), Ni(II) ve Cu(II) 
metal kompleksleri sentezlendi ve elementel analiz, FT-IR ve H-NMR metodlar  ile 
karakterize edildi. Sentezlenen ligand n yap  ayd nlat lmas  ayr ca X- nlar  tek kristal 
yöntemi ile de gerçekle tirildi. Ligand bile i in X- nlar  tek kristal ölçümüne ait baz  
parametreler s ras  ile; monoklinik, uzay grubu P21/c, Z=4, ve birim hücre parametreleri, 
6.694(2) A°, 13.846(5) A°, 15.763(6) A° eklindedir.



Sentezlenen metal komplekslerin termal davran lar  DTA-TG yöntemi ile ve yine antitümör 
özellikleri de in vitro hücre kültür sisteminde MCF-7 gögüs kanseri hücreleri ile MTT testi 
yap larak incelenmi tir. Bu çal malar n yan nda, bile iklerin moleküler kenetlenme (docking) 
çal malar  da yap lm t r.

                                ekil1. HL bile i inin ORTEP  diyagram .

Bu çal ma Sütçü mam Üniversitesi Bilimsel Ara t rma Projeleri Koordinasyon 
Birimi taraf ndan 2019-3-13 M proje numaras  ile desteklenmi tir.

Anahtar Kelimeler: Tiyoüre; Kompleks; Termal analiz; MCF-7; MTT testi

ABSTRACT

The first journey of thioureas in scientific studies began with the synthesis of N-
carbamothioylacetamide and has continued to evolve until today. Although N,N-dialkyl-N'-
benzoylthioureas, one of the thiourea derivative compounds, is a very old ligand system, it has 
maintained its permanence in this field with its interesting complexing feature.The thiourea 
compound is obtained by replacing the sulfur atom in the urea molecule with oxygen or by 
heating the urea in the presence of ammonium rhodanide. Thioureas have the ability to make 
hydrogen bonds with the sulfur and nitrogen donor atoms in their structure. This property they 
have affects their behavior in various solvents and especially in water.

Transition metal cations form stable water-insoluble complexes with N,N-dialkyl-N'-
benzoylthioureas. These ligands can be easily prepared from inexpensive starting materials in 
high yield. Benzoylthioureas are very good reagents for solvent leaching and have high 
selectivity for platinum group metals. Various studies have also been carried out recently on 
the bioactivity of thiourea derivative compounds.

In this study, the new thiourea derivative compound N-((5-bromopyridin-2-
yl)carbamothioyl)-2-chlorobenzamide (HL: C13H9BrClN3OS) (Figure1) and this 
compound's Co(II), Ni(II) and Cu(II) metal complexes were synthesized and characterized by 
elemental analysis, FT-IR and H-NMR methods. Structure characterization of the synthesized 
ligand was also performed by X-ray single crystal method. Some parameters of X-ray single 



crystal measurement of ligand compound, respectively; monoclinic, space group P21/c, Z=4, 
and the unit cell parameters are 6.694(2) A°, 13.846(5) A°, 15,763(6) A°.

The thermal behavior of the synthesized metal complexes was investigated by the DTA-TG 
method and their antitumor properties were also investigated by performing the MTT test with 
MCF-7 breast cancer cells in the in vitro cell culture system. In addition to these studies, 
molecular docking studies of the compounds were also carried out.

Figure1. ORTEP diagram of the HL.

This study was supported by the Scientific Research Projects Coordination Unit of 
Sütçü mam University with project number 2019-3-13 M.

Keywords: Thiourea; Complex; thermal analysis; MCF-7; MTT test 
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ÖZET

Bilim dünyas nda tiyoüre ile ilgili ilk çal malar 1873’te M. Neucki’nin N-
karbamotiyoilasetamidin sentezlemesiyle ba lam t r. 1975’li y llara gelindi inde Lother Beyer 
ve arkada lar , tiyoüre bile iklerinin geçi  metalleriyle olan komplekslerini ara t rm  ve 
tiyoüre bile iklerinin koordinasyon kimyas  içerisinde aktif bir ekilde kullan labilir ve 
incelenebilir hale gelmesini sa lam lard r.

Benzoiltiyoüre ligandlar , KSCN ile benzoil klorürden elde edilen benzoilizotiyosiyanat n 
dialkil aminlerle ile tepkimesi sonucu olu maktad r. Tiyoüre bile iklerinin en önemli 
özelliklerinden biri oldukça kolay sentezlenmesi ve yüksek verim sa lamas d r. Hem benzoil 
tiyoüre türevi ligandlar hem de bunlar n metal kompleksleri, antibakteriyel, antifungal, 
antitümör, antiviral, antioksidan özellikleri dahil geni  bir biyolojik aktivite yelpazesine 
sahiptir. Ek olarak, özellikle benzoil tiyoüre türevleri, ya am bilimlerinin çe itli alanlar nda 
katalizörler, anyon seçici sensörler, s v -s v  ekstraksiyonu, yüksek verimli kromatografik 
ay rma, metallerin nitel ve nicel analizleri gibi geni  uygulama alanlar na sahiptir.

Bu çal mada, yeni tiyoüre türevi bile ik N-((5-bromopyridin-2-yl)carbamothioyl)furan-2-
carboxamide (HL: C11H8BrN3O2S) ( ekil1) ve bu bile i in Co(II), Ni(II) ve Cu(II) metal
kompleksleri sentezlendi ve elementel analiz, FT-IR ve H-NMR metodlar  ile karakterize 
edildi. Sentezlenen ligand n yap  ayd nlat lmas  ayr ca X- nlar  tek kristal yöntemi ile de 
gerçekle tirildi. Ligand bile i in X- nlar  tek kristal ölçümüne ait baz  parametreler s ras  ile;



monoklinik uzay grubu P21/n, Z=4, ve birim hücre parametreleri 11.351 A°, b=8.114 A°, 13.812
A° eklindedir.

                                ekil1. HL bile i inin ORTEP  diyagram .

Sentezlenen metal komplekslerin termal davran lar  DTA-TG yöntemi ile ve yine antitümör 
özellikleri de in vitro hücre kültür sisteminde MCF-7 gögüs kanseri hücreleri ile MTT testi 
yap larak incelenmi tir. Bunlar n yan nda bile iklerin moleküler kenetlenme (docking) 
çal malar  da yap lm t r.

Bu çal ma Sütçü mam Üniversitesi Bilimsel Ara t rma Projeleri Koordinasyon 
Birimi taraf ndan 2019-3-13 M proje numaras  ile desteklenmi tir.

Anahtar Kelimeler: Tiyoüre; Kompleks; Tek kristal yap s ; Termal analiz; MTT testi

ABSTRACT

The first studies on thiourea in the scientific world started with the synthesis of N-
carbamothioylacetamide by M. Neucki in 1873. In 1975, Lother Beyer et al. investigated the 
complexes of thiourea compounds with transition metals and enabled thiourea compounds to 
be actively used and studied in coordination chemistry. These compounds have high resistance 
to hydrolysis and oxidation and show selectivity against many metals due to the fact that they 
have three electron-donating atoms such as nitrogen, oxygen and sulfur in their structure.

Benzoylthiourea ligands are formed by the reaction of benzoylisothiocyanate, obtained from 
KSCN and benzoyl chloride, with dialkyl amines. One of the most important features of 
thiourea compounds is that they are easily synthesized and provide high yields. Both benzoyl 
thiourea derivative ligands and their metal complexes have a wide spectrum of biological 
activities, including antibacterial, antifungal, antitumor, antiviral, antioxidant properties. In
addition, especially benzoyl thiourea derivatives have wide application areas such as catalysts
in various fields of life sciences, anion selective sensors, liquid-liquid extraction, high 
efficiency chromatographic separation, qualitative and quantitative analysis of metals.

In this study, the new thiourea derivative compound N-((5-bromopyridin-2-
yl)carbamothioyl)furan-2-carboxamide (HL: C11H8BrN3O2S) (Figure 1) and its Co(II), Ni (II) 



and Cu(II) metal complexes were synthesized and characterized by elemental analysis, FT-IR 
and H-NMR methods. Structure characterization of the synthesized ligand was also performed 
by X-ray single crystal method. Some parameters of X-ray single crystal measurement of ligand 
compound, respectively; monoclinic space group P21/n, Z=4, and unit cell parameters are 11.351 
A°, b=8.114 A°, 13.812 A°.

Figure1. ORTEP diagram of the HL.

The thermal behavior of the synthesized metal complexes was investigated by the DTA-TG 
method and their antitumor properties were also investigated by performing the MTT test with 
MCF-7 breast cancer cells in the in vitro cell culture system. In addition to these studies, 
molecular docking studies of the compounds were also carried out.

This study was supported by the Scientific Research Projects Coordination Unit of Sütçü 
mam University with project number 2019-3-13 M.

Keywords: Thiourea; Complex; Single crystal structure; thermal analysis; MTT test
 
 
 
 



D J TAL DÖNÜ ÜMLE OLU AN YEN  NORMALDE YEN  TASARIM VE 

ÜRET M MÜHEND SL  V ZYONU

NEW DESIGN AND MANUFACTURING ENGINEERING VISION IN NEW NORMAL 

CREATED BY DIGITAL TRANSFORMATION

Mehmet Sinan ÇET N

nönü University, Department of Mechanical Engineering Malatya, TURKEY

ÖZET

Dijital dönü üm f rt nas na yeni y k c  teknolojilerin entegrasyonu ile indüklenen girdap etkisi, 
dönü ümün cereyan etti i alanlarda kaç n lmazl k olu turmaktad r. Bu kaç n lmazl k geri dönü ü 
olmayan derin ve radikal de i imler meydana getirmektedir. Yükselen teknolojiler biyolojik, dijital ve 
fiziksel sistemlerin aras ndaki s n rlar  bulan kla t rarak, bu sistemlerin farkl  bile enlerinin dijital 
ekosistemler üzerinden i  birli i ile etkile ime girmesini mümkün k lm ve bu etkile im de tasar m, 
üretim ve inovasyonda paradigma de i iminin ya anmas na neden olmu tur. Yeni gerçeklikteki bu
paradigma de i imlerinin itici dinamikleri; irketleri, i  ve teknoloji liderlerini, mühendisleri h zla bu 
yeni normale adaptasyona, yeni i  modellerini ve yeni mühendislik vizyonunu benimsemeye 
zorlamaktad r. Bu çal ma, yeni normalin kaotik ve kavramsal bulan k ortam ndaki mühendislere 
gelecek vizyonu için bir perspektif sunmak amac yla, teknolojik son geli melerin ve aç k literatürdeki 
en son çal malar n rafine bir de erlendirmesini kapsayacak ekilde haz rlanm t r. Bu çal ma 
çerçevesinde yap lan ara t rmalar ve analizlerden elde edilen en önemli sonuçlar s ras yla; yeni
gerçeklikte ak ll  bir üretim netwörkünde yenilikçi teknolojiler, esnek, ak ll  ve otonom çözümler ile 
ya anan paradigma de i imi üretimde h z ve verimlili in artmas na neden olmaktad r. H z ve verimlilik 
için gerekli olan esneklik, çeviklik, yeni nesil analitik ve yapay zekâ (AI) ve otomasyon teknolojileri, 
mühendislerin üretim ve tasar mda, proses sürelerini, i  modellerini, ürünleri ve kararlar  optimize 
etmesine, gereksiz zaman ve hammadde israf n n önlenmesine olanak tan maktad r. Mühendislerin 
gelecek vizyonu çerçevesinde; akademik e itim ile dijitalle en endüstrinin beceri ve bilgi talebi 
aras ndaki eksi i kapatmas  için sürekli geli meyi, dijital tasar m ve üretim kültürünü benimsemesi 
gerekmektedir. Öncelikle bilgisayar, yaz l m ve ileti im mühendisli ine odakl  bilgi teknolojileri konu 
yelpazesini ve yeni gerçekli i kapsayacak hibrit bili lilik düzeyine, tasar m ve üretimle ilgili yeni 
gerçekli e ait entelektüel özerkli e ula lmas  gerekmektedir. Bu çerçevede, mühendislik fakültelerine 
de büyük misyonlar yüklenmekte ve endüstrinin istihdam ihtiyaçlar na yönelik multidisipliner bir 
yakla mla e itim programlar n  güncellemeleri gerekmektedir. Bilgisayar destekli mühendislik (CAE) 
yaz l m araçlar n n alt nda, AI ile güçlendirilmi  simülasyon; mü teri tan ml  hedeflere göre, ortak i  
birli i platformu teknolojisi içinde, i  ak lar n n daha fazla birlikte çal abilirli ini, çoklu fizik 
do rulamalar n , veri yönetimi ile üretken tasar m, sanal ve gerçek verileri birle tiren uçtan uca
çözümlerle h zl  ve daha iyi ürün geli tirmeleri ve inovasyon için en iyi destekçisi olacakt r. Yeni
gerçeklikteki yükselen teknolojilerin; motive ve donan ml  mühendislerin etki alanlar  dahilinde i ini 
basitle tirerek, optimum çözümler tasarlamalar na, AI destekli tasar m, tahmine dayal  veri analiti i, 
yüksek performansl  bilgi i lem ve gerçek zamanl  bulut tabanl  mühendislik simülasyonlar  gibi di er 
dijital araçlar  kullanmalar na, uygulamalar na imkân sa lar. Bu dijital araçlar mühendislerin yeni 
gerçeklikte ki isel beceri ve vas flar yla daha fazla fark yaratarak, mühendislikte mükemmelli e 
yakla malar  için kullanabilecekleri yap land r lm  hibrit bir çerçeve sunmaktad r.



Anahtar Kelimeler: Dijital Dönü üm, Bilgi Teknolojileri, Ak ll  Üretim, Yeni Mühendislik 
Vizyonu.

ABSTRACT

The vortex effect induced by the integration of new disruptive technologies into the digital 
transformation storm creates an inevitability in areas where transformation takes place. This inevitability 
brings about deep and radical changes that are irreversible. Emerging technologies have blurred the 
boundaries between biological, digital and physical systems, making it possible for different 
components of these systems to interact with collaboration over digital ecosystems, and this interaction 
has led to a paradigm shift in design, production and innovation. The driving dynamics of these paradigm 
shifts in the new reality; It forces companies, business and technology leaders, engineers to adapt rapidly 
to this new normal, to adopt new business models and new engineering vision. This study is prepared to 
include a refined evaluation of the latest technological developments and the latest studies in the open 
literature, in order to provide a perspective for the future vision for engineers in the chaotic and 
conceptually blurred environment of the new normal. The most important results obtained from the 
researches and analyzes carried out within the framework of this study are respectively; The paradigm 
shift experienced with innovative technologies, flexible, smart and autonomous solutions in a smart 
production network in a new reality causes an increase in speed and efficiency in production. Flexibility, 
agility, next-generation analytics and artificial intelligence (AI) and automation technologies required 
for speed and efficiency allow engineers to optimize process times, business models, products and 
decisions in production and design, and prevent unnecessary waste of time and raw materials. Within 
the framework of the future vision of engineers; In order to close the gap between academic education 
and the demand for skills and knowledge of the digitized industry, it needs to adopt a culture of 
continuous development, digital design and production. First of all, it is necessary to reach the level of 
hybrid cognition, which will cover the information technologies subject spectrum focused on computer,
software and communication engineering, and the new reality, and the intellectual autonomy of the new 
reality related to design and production. In this context, major missions are also assigned to engineering 
faculties and they need to update their education programs with a multidisciplinary approach towards 
the employment needs of the industry. AI-powered simulation under computer-aided engineering (CAE) 
software tools; will be the best supporter for faster and better product development and innovation with 
end-to-end solutions that combine greater interoperability of workflows, multi-physics validations, data 
management and generative design, virtual and real data, within the collaborative collaboration platform 
technology, according to customer defined goals. Rising technologies in the new reality; It enables 
motivated and equipped engineers to simplify their work, design optimum solutions, use and implement 
other digital tools such as AI-aided design, predictive data analytics, high-performance computing and 
real-time cloud-based engineering simulations. These digital tools provide a structured hybrid 
framework that engineers can use to approach engineering excellence by making more of a difference 
with their personal skills and qualifications in the new reality.

Keywords: Digital Transformation, Information Technologies, Smart Manufacturing, New 
Engineering Vision,



SLAM DÜ ÜNCES NDE MEZHEPLER N KEND  AK DELER N  
MANÎLE T RMELER  LE ORTAYA ÇIKAN ÖTEK LE T RME VE 

TEKF R/C L K SORUNLARI

Prof. Dr. Abdulhamit S NANO LUi

ÖZET:

man ile akâid kelimeleri Arapça kökenli olup, gerek lügat gerekse kavramsal olarak 
birbirlerinden farkl d r. Müslümanlar erken dönemden itibaren ortaya ç kan ve siyasetin 
ekillendirdi i bir tak m itikadi ve kelâmî yorum farkl l klar  yüzünden ayr t lar ve zaman 

içerisinde bu iki kavram  birbirinin yerine kullanmaya ba lad lar. Zira slam dü ünce tarihinde 
itikadi mezheplerin savunucular  kendi mezheplerinin itikadlar n  vazgeçilmez birer iman ilkesi 
haline getirdiler. Oysa iman Kur’an’da Yüce Allah’ n sübutu yani varl  ve manaya delaleti 
aç s ndan apaç k olan ve Yüce Allah’ n inan lmas n  apaç k laf zlarla emretti i buyruklar iken, 
itikad; sübut veya manaya delaleti aç s ndan kendisinde üphe ve zan bar nd ran hususlard r.

Giri :

Her eyden önce unu iyi bilmek gerekir ki, iman edilmesi gerekli olan hususlar  ancak 
Yüce Allah bildirir/bildirmi tir. Bu konuda hiç kimsenin ve hiçbir nebinin kendili inden yeni 
bir iman esas  ortaya koyma yetkisi yoktur. Ancak nebiler, kendilerine bildirilen vahiyler 
do rultusunda imana ili kin meseleleri kendi kavimlerine yeni laf zlarla aç klam lard r. Bu, 
onlar n risalet (peygamberlik) görevlerinin gere idir. Bu ba lamda Yüce Allah’ n Son Elçisi 
Hz. Muhammed (sas)’de bu görevini eksiksiz ve en güzel biçimde yapm t r. O, kendisine 23 
y ll k bir sürede peyderpey/parça parça, ayet ayet vahyolunan Kur’an ayetlerini an nda 
ezberleyerek derhal yazd rm , kendi sözleriyle kar mamas  için de sözlerinin (hadislerini)  
yaz lmas n  yasaklam t r. O vefat etmeden k sa bir süre önce Kur’an tamamlanm , ancak 
Kur’an’ n ba ndan sonuna kadar tek bir kitap haline getirilmesi onun vefat ndan sonra ilk halife 
(yönetici) olan Hz. Ebu Bekir zaman nda kurulan bir heyet/komisyon marifetiyle olmu tur. 
Gerek imana dair konular, gerekse haram helaller ile ibadet ve di er hususlar n neler oldu u 
Kur’an ile aç kça ortaya konmu tur. Kur’an, Allah’ n birlenmesi/Tevhid konusu ba ta olmak 
üzere, di er iman edilecek hususlar  çok net ifadelerle bildirmektedir. Kur’an’da iman ve iman 
edenler, mü’min ve mü’minler ifadeleri s kça geçti i halde, i’tikad ve i’tikad edenler ifadelerine 
hiç rastlanmaz. Zira bu kavram slam dü üncesine sonradan girmi tir.

I. MAN VE ’T KAD KAVRAMLARI

Peki iman ve itikad kavramlar  aras ndaki farklar nelerdir?

Arapça kökenli bir kelime olan iman, bir ki iyi söyledi i sözde do ru olmakla nitelemek 
veya onun do ru oldu unu kabul etmektir. (lbnu Manzur, Lisânü'I-Arab, XIII, s. 21) Türkçe 
kar l  ise "inanma" veya inançt r. Ancak inanç terimi bazen i’tikat kavram  yerine de 
kullan lmakta oldu undan hem Arapça kullan m olarak, hem de Türkçede s kça kar kl klara 
neden olmaktad r.



I.I. MANlN KAVRAMSAL ANLAMI

man n kelime anlam n n tasdik oldu u konusunda ittifak eden kelam alimleri (E 'ari, Ebu'I-
Hasan Ali b. lsmail, el-Luma’ fi'r·Red ‘alâ Ehli'z-Zey i ve'I-Bida’, N r. Richard J. Mc. Carthy 
S. J. Beyrut, 1952, s. 75; Bâk llânî, Ebu Bekir Muhammed b. Et-Tayyip, et-Temhid, N r. 
Richard J. Mc. Carthy S. J. Beyrut, 1957, s. 346) , onun kavramsal anlam nda farkl  görü ler 
ileri sürerler. Onlara göre iman, kelime anlam ndan farkl  bir içeri e sahip olarak de i mi  ve 
özel bir anlam kazanm t r. Ancak bu anlam n ne oldu u konusunda ittifak sa land  
söylenemez. Onlardan baz lar na göre iman sadece kalple tasdik etmek, baz lar na göre sadece 
dille ikrar ve bir di er guruba göre de kalple tasdikin yan nda dille ikrar ve dinin gereklerini 
yerine getirmektir.1

Biz bu çal mam zda bu tart malara girmeyece iz. Ancak hicri ikinci yüzy ldan itibaren iman n 
tasdik oldu u hakk ndaki mam Ebu Hanife’nin görü ü Müslümanlar aras nda yayg nl k 
kazanm  ve kabul görmü  oldu undan di er görü lerin neler oldu u hususu bu çal mada ele 
alaca m z bir durum de ildir.

man Arapça â me ne kökünden gelen ve bi harf-i ceri ile kullan ld nda (âmene 
bi..âmentü bi..) “kalbiyle tasdik etti/onaylad ” anlam na gelen bir kelimedir. Bu konuda ilk defa 
söz söyleyen ve kendileri gibi inanmayan ve aralar na kat lmayanlar  tekfir ederek imandan  
ç km  sayan Hâriciler olmu tur. Onlar daha önce Hz. Ali ile birlikte hareket ederek S ffîn 
Sava ’nda am valisi Muaviye’ye kar  birlikte sava t klar  halde, yenilme emarelerini gören 
Muaviye’nin kendisine destek olan M s r valisi Amr b. El-As’ n tavsiyesiyle askerlerin 
m zraklar n uçlar na geçirdikleri Kur’an sahifelerini görünce Hz. Ali’ye sava  derhal 
b rakmas n , aksi takdirde k l çlar n  kendisine kar  çevireceklerini, Hz.Ali’nin de mecbur 
kal p sava  b rakmas ndan sonra bu meselenin iki taraftan birer hakeme b rak lmas n  
istemi ler, hakemlerin de karar n  be enmeyince Hz. Ali’nin ordusundan ayr larak her iki taraf  
imandan ve dinden ç km  saym lard . On dört bin ki i kadar oldu u bildirilen bu Hâricî 
topluluk Nehrevân denilen bir yerde toplanm lar, bu konuda Hz. Ali onlar  ikna etmek için çok 
u ra m , ancak az bir k sm  hariç ikna olmay nca mam Ali onlar n üzerine yürüyerek, ço unu 
tepelemek zorunda kalm t r. 

Fikrî planda bu konuda Haricilere kar  ilk söz söyleyenler kendilerinee Mürcie denilen 
kimseler olmu tur. Mürcie mensuplar  iman  amellerden ayr  tutarak soyut bir ikrar olarak kabul 
etmi lerdir. man ile amel aras n  ay ranlardan biri de mam-  A’zam Ebu Hanife Nu’man ibnu 
Sâbit (ö150/767)’tir. Fakat Ebu Hanife kendisini Mürciî olarak kabul edenlere kar  da tam 
olarak onlar gibi dü ünmedi ini; onlar gibi iman ile ameli ayr  tutsa da, onlar n ileri sürdü ü 
gibi günahlar n imana zarar vermeyece i eklindeki sözlerine kat lmad n  da bildirmi tir. Bu 
tebli de amac m z iman n tan m n n analizini yapmak de il, iman n ve itikad n ne oldu u ve 
aras ndaki ili ki biçimidir.

man kelimesi, “güven içinde bulunmak, korkusuz olmak” anlamlar na gelen “ ” 

kökünden türetilmi tir.2 Bu yönüyle iman terimsel olarak, güven ve huzur içerisinde olmak, 

1 Bkz. Mehmet BAKTIR, man n Temellendirilmesi," Cumhuriyet Üniversitesi. lahiyat Fakültesi Dergisi VI/Il, 
Sivas- 2002,.s.128. 
2 brahim Enes ve ark, el-Mucemü’l-Vasît, Beyrut 2000, s. 48. 



tasdik etmek, kalben onaylamak manalar na gelir.3 Burada onaylamak anlam na kullan lan 

“tasdik” kavram  teolojik bir mahiyete sahip olup, Allah’ n ulûhiyetine, rabl na ve tekli ine 

yönelik4, Hz. Peygamber’in Allah kat ndan getirmi  oldu u eylerin tamam na inan lmas  ve 

kalben onaylanmas  anlam na gelmektedir.5

tikat ise, bir eye ba lanmak, dü ümlenip kalmak, do rulamak manalar na gelmektedir.6
Ancak itikad n kavram olarak, imana göre daha geni  bir anlam alan n  ifade etmek için 
kullan ld  da unutulmamal d r.7 Yani itikad buna göre iman alan n  da içine alan ve bir tak m 
delillerle ve icitihaden inan lacak imandan ba ka di er yeni ilkelerdir.

slam dü ünce tarihinde hemen tüm kelam ekolleri kendilerine göre akaitler ve akaid 
risaleleri olu turmu lard r. Bu akaidler ya mezhebin ad n  alarak (Mâtüridî Akaidi, E ’arî 
Akaidi…), ya onu yazan alimin ad n  alarak (Tahaviyye Akaidi, Nesefi Akaidi…), ya da bir 
halife, sultan veya o akaidin okutuldu u medreseler ad na (Kâdiriyye Akaidi, Nizâmiyye 
Akaidi..) olarak ortaya ç km t r. Bu tür akaid eserleri daha çok mezhep mücadelelerinin veya 
rekabetlerinin ba lay p geli ti i 4. Ve 5.hicri as rlardan sonrad r. Sonraki süreçte bu akaidi 
kabul edenler- özellikle taklitçi uleman n nezdinde ve o akaide s k ca ba l  olan kimseler 
aras nda birer iman umdesi olarak görülmeye ba lanm  ve günümüze kadar da bu ekilde 
gelmi tir. Burada Kelâm ilmine ve felsefeye iddetle kar  ç kan rivayetçi Ehl-i Hadis’i ayr  
tutmak gerekir. Onlar kendi itikat ettikleri tüm hususlar  ba tan beri “ u’abu’l- man” benzeri 
adlarla birer iman esas  haline getirerek, bunlara inanmayanlar  ya küfürle ya dalalete dü mekle 
itham etmede çok tavizsiz/radikal bir yol izlemi lerdir. Bunlar Sünnî kavram na s k ca 
tutunarak, kendilerini slam’ n merkezine koymu lar, ne zaman ikitidar  ellerine geçirmi lerse 
di er din yorumlar na asla müsamaha ve müsaade etmemi lerdir. slam’ n Hanefi-Mâtüridî 
yorumu ise bu mezhepler aras nda en müsamahal  ve mutedil olan d r. Bunun yan nda bir k s m 

ia mezheplerinde de kendilerini merkeze alarak hakk  sadece kendilerinin temsil etti ini iddia 
etme noktas nda benzer tutumlara sahip olanlar da vard r. Biz burada bu mezheplerin neden 
böyle bir yöntemi seçtiklerini irdelemek yerine, bir durum tespiti yaparak her mezhebin kendi 
akaidini imanîle tirmesinin ortaya ç kard  durumlar hakk nda bilgi vermekle yetinece iz.

mam Ebu Hanife iman  kalp ile tasdik, dil ile ikrar olarak tan mlam t r. Fakat nelerin 
iman ya da itikad konusu oldu u hususunda bize ula an risalelerine bakt m zda birtak m 
problemlerle kar la yoruz. Sözgelimi itikadi mezhepler aras nda tart ma konusu olan
Allah’ n s fatlar , nebi’nin efaati, amellerin K yamet günü terazi (mizan) ile tart lmas , cennet 
ve cehennemin u anda yarat lm  olup olmad , ölen kimselerin kabrinde Münker ve Nekir 

3 Rag p el- sfahânî, Ebu’-Kas m, el-Müfredât fî Garîbu’l-Kur’an, Beyrut 2000, s. 24; Topalo lu, Bekir; Çelebi, lyas, 
Kelam Terimleri Sözlü ü, SAM, stanbul 2010, s. 154. 

4 Özcan, Hanifi, “Mâtûrîdi’ye Göre man- slam- hsan ve Küfür li kisi”, DEÜ FD, zmir 1994, Say : VIII, s. 183. 
5 Lâmi î, Mahmud B. Zeyd, Et-Temhid Li Kavâidi’t-Tevhid, Thk: Abdülmecid Türkî, Daru’l Garb El- slami, Paris 

1995, S. 127; Taftazânî, Sadudddîn, erhu’l-Makâs d, Beyrut 2001, I , S. 419. Bkz. smail k, man Olgusunun 

Mahiyeti Ve Hakikati Üzerine Bir De erlendirme, Dini Ara t rmalar, Temmuz - Arahk 2010, Cilt : 13 Say1 :37 

Ss. 19-44, S.20. 
6 bn Manzur, Lisânu’l-Arab, Kahire 1990, XIII, s. 21. 
7 Hökelekli, Hayati, Din Psikolojisi, TDVY, Ankara 2003, s. 156. Bu yakla ma göre iman kavram yla bireysel bir 

alan tan mlan rken, itikâd kavram yla da daha kurumsal ve örgütlü inanç sistemleri kastedilmi tir. Klasik 
kaynaklarda  "     " yerine  "   " eklinde kullan lmas  buna örnek verilebilir. 



adl  iki melek taraf ndan hesaba çekilmesi, kabir azab , Ye’cüc ve Me’cüc ile Deccâl’in ortaya 
ç kmas , Hz. sa’n n nüzulü (gökten inmesi), güne in bat dan do mas  gibi meseleler ile dört 
halifenin efdaliyet (üstünlük) s ralamas  gibi konular  “hak” olarak gördü ünü bildirmekte 
ancak bunlar n iman alan na m  itikad alan na m  girmekte oldu u bu risalelerinde pek aç k 
de ildir. Bu nedenle sonraki süreçte Ebu Hanife’nin akaid konular n  ele ald  ba ta el-F khu’l-
Ekber olmak üzere di er akaid risalelerinin bir çok erhleri yap lm t r. Bu erhler yine iman 
alan  ile akaid alan n  net çizgilerle belirleyememi tir. Biz de diyoruz ki bir imam n veya bir 
âlimin bir hususu hak olarak gördü ünü kabul etmesi, onun iman alan na m  yoksa itikad 
alan na m  girmektedir, bunun netle tirilmesi gerekir. slam dü ünce tarihinde mam Ebu 
Hanife gibi ilk mezhep kurucu imamlar n yolundan gidenler, onlar n itkiaden hak kabul 
ettiklerini itirazs z olarak hak kabul ederek zorunlu birer iman ya da itikad esas  olarak kabul 
etmi ler, ancak bunlardan hangisi iman alan na girmekte, hangisi akaid alan na girmektedir, 
bunun üzerinde pek durmam lard r. Böylece itikadi mezheplere göre de i ik akaidler ve akaid 
risaleleri ortaya ç km t r. Her mezhep mensubu kendi akaidini slam’ n merkezine koymu , 
di erlerini de ya bid’at olarak görmü , ya da en az ndan ele tiriye tabi tutmu lard r. Bu durum 
itikadi mezheplerin birbirlerine yak n veya uzakl k durumuna göre de i iklik arz eder 
mahiyettedir.

Burada özellikle ele ald m z mam  Azam Ebu Hanife’nin ünlü eseri el-F khu’l Ekber 
adl  risalesinde kabul etti i iman tan m , tüm Hanefi-Mâtüridi alimler taraf ndan kabul edilmi  
ise de, burada â me ne sözcü ündeki emân/güven k sm  pek dile getirilmemi tir. Bize göre iman 
bu iki kavramla birlikte yani “tasdik” ve “emân” ile birlikte ele al nmal d r. ’tikad ise “‘a ka
de” kökünden gelmekte olup, lügat aç s ndan “ba lanma”, “dü üm atma” anlamlar na gelir. 
tikad kavram  her zaman iman kavram ndaki emân/güveni içermemektedir, yani itikadda 

emân/güven net olmay p, sadece soyut bir inanma ve ba lanma hali vard r. manda bir de 
bili sel yön (marifet) olmakla beraber, tek ba na bilgi iman olamamakta, bu bilgilerin kalpte 
tasdik ve emâna dönü mesi gerekmektedir. slam mezhepler tarihinde Mürciî-Cehmîler iman  
sadece marifet olarak ele al rken, Mu’tezile kesin bilgi (ilim) ve güven (emân) kavramlar n  da 
birlikte kabul etmektedir.

Dini bir meselenin hükmü ortaya koyulurken yöntem olarak öncelikle Dinin en temel 
ve de i mez metni olan nassa yani Dinin kutsal metnine (Kur’an’a) daha sonra o dini tebli  
eden peygamberin Sünnetine bak l r. man meselelerinde ise tek geçerli nass Kur’an’d r. 
Kur’an’da ise her mesele –özellikle sahabe sonras  insanlar n anlama kapasitesi veya araya 
ba ka sebeplerin girmesi gibi nedenlerle – tam olarak anla lamamakta, bunu da önce Sünnet 
ya da Hadislerle, ard ndan büyük imamlar n görü  ve ictihadlar  ile doldurulmaya çal ld  
için bir çok konuda f khî meselelerde oldu u gibi itikadi alanda da ayr  kabuller ortaya 
ç km t r. Halbuki bu itikadi mezheplerin akaid olarak kabul ettikleri birçok mesele hakk nda 
Kur’an- Kerim’de sübuten ve/ya manaya delalet bak m ndan bir aç kl k ve/ya kesinlik yoktur. 
Bunlar n ço u mezhep alimlerinin kendi ictihadlar , ard ndan mezheplerin akaitleri eklinde 
ortaya ç km t r.

Bu tart mal  itikâdi meseleler iman n mahiyeti, iman amel ili kisi, kaza kader meselesi, 
s fatullah, rü’yetullah, halkul-Kur’an, Mehdi’nin gelece i, Hz. sa’n n Nüzulü, kabir azab  
ve/ya nimeti, K yametle ilgili bir tak m haberler, hilafet ve imamet meseleleri ba ta olmak üzere 
bunlara ili kin problemlerdir.



Bir meselenin iman ilkesi/ art  olabilmesi için Kur’an-  Kerim’de laf z ve anlam olarak 
sübut ve manaya delaletinin aç k ve kesin olma art  vard r. Sübutu kat’i olup, hangi manaya 
geldi i/gelece i hususunda bir tak m farkl  yorumlara müsait oldu unda ise burada itikad 
devreye girer. Mesela kabir azab n n varl  veya yoklu u, Hz. sa’n n gö e yükseltilmesi ve 
nüzulü gibi konular böyledir. Hatta Allah’ n s fatlar  ve say lar , rüyetullah ve kelamullah n 
neli i gibi hususlar bile böyledir. Bir de Hz. Peygamber’e isnad edilen bir tak m rivayetler daha 
vard r ki, as l problem de buralarda ortaya ç kmaktad r. Zira özellikle itikad alan na giren bu 
rivayetlerin ço u sahih olsalar bile mütevatir derecesinde olmad ndan Kelam ve Mant k 
aç s ndan zann mertebesinde kabul edilmektedir. Oysa iman esaslar  zaten zann üzere 
olu turulamazlar. Bu ba lamda ahad haberlerle iman esas  olu turulamayaca  gibi, itikad da 
olu turulamaz. Fakat slam dü ünce tarihine bakt m zda hadis ehli ve Selefîler ahad haberler 
ile iman esaslar  olu turmu lar, kelamc lar da itikad esaslar  belirlemi lerdir. Yaln z Kelam ve 
Akaid ilminde itikatlar bir tak m delillerle desteklenerek ortaya koyulur ve her müctehid alimin 
kendi bilgi birikimi ve ba land  mezhebe göre de de i iklik kazan r. Bize göre nas l f k hta 
farkl  farkl  icithadlar ortaya ç km  ve bunlar me ru kabul edilmi  ise, itikadî konularda da 
farkl  ictihadlar ve teviller olmu tur. Bu ictihadlar asl nda tüm slam ümmetinin kabul etmek 
zorunda oldu u hususlar olmayabilir. Zira her alim kendi delillerine göre bir akaid olu turmu  
olup, bunlar herkesi ba lay c  de ildir.  Zira ictihadlar, ilgili mezhep ulemas nca delilleri ne 
kadar kuvvetli görünse de ak l ve mant k ilkeleri aç s ndan kesinlik arz etmedi inden dini 
aç dan da zannidirler. te itikâdi ve Kelami ekollerin bir tak m konularda ayr mas n n 
temelinde bu durum yatar. 

Bir de sübutu zannî oldu u halde hangi manaya geldi i konusunda katiyyet ifade eden 
laf zlar vard r. Bunlar daha çok hadislerle ilgilidir. Zira hadislerin nerdeyse tamam na yak n  
mütevatir olarak gelmedi inden ahad kategorisinde olup, bunlar da zann ifade eder. Dolay s yla 
bunlarla her hangi bir iman esas  ortaya konamaz. Çünkü imanda aç kl k ve kesinlik olmal , 
asla zanna yer vermemelidir.  Bunlar da iman n temel esaslar nda oldu u gibi Yüce Allah’ n 
iman edilmesini aç kça bildirdi i hususlard r. Bunun yan nda Kur’an’da ve mütevâtir sünnet’te 
ahkam (hükümler) ve ahbar (haberler/k ssalar) olarak bildirilen tüm hususlar da bu temel iman 
esaslar n n alan na girer. Bunlara da inanmak zorunludur. 

man edilmesi ba lam nda inan lmas  zaruri olarak bildirilen tüm hususlar Kur’an’da 
apaç k bildirilmi tir. Bunlar dinin as llar d r (usuluddin). Zira din tamam olmu , Kur’an iman 
esaslar nda her hangi bir eksiklik de b rakmam t r. Bu as llar da Kelam ve akaid eserlerinde 
usul-i selase ad  alt nda Uluhiyyet, Nübüvvet ve Ahiret ba l klar  alt nda ele al n r. Ancak bu 
as llar n alt nda ele al nan baz  konular iman konusu olmay p, o mezhebin kendi görü  ve 
yorumlar yla ortaya koydu u akaid konular d r. Zaten Allah’tan ba ka hiçbir kimsenin Resul 
de olsa iman esas  ortaya koyma yetkisi yoktur. Zira iman aybî konularla ilgili olup8, mutlak 
ayb n bilgisi de ancak Allah kat ndad r. Allah aybî konular  elçileri arac l  ile insanlara 

bildirmi tir. Bu konuda insan akl  bu konular  vahiyden ve peygamberden ba ms z olarak 
tespit edemez. Bu nedenle bu konular sem’iyyât alan na girer. Yani ancak bir nebiden i itilerek 
ö renilebilir. Bunlara iman etmek için de öncelikle bu aybi bilgileri getiren Elçiye inanmak 
gerekir. Bu ba lamda Nebilerin haram helal koyma yetkisi de yoktur. Fakat onlar n risalet 
d nda bir be er olarak gerek kendi aile hayatlar nda gerekse içinde ya ad  toplumun örf ve 
adetleri do rultusunda Dinin temel esaslar  ile çeli meyecek tarzda bir tak m uygulamalar  ve 

8 Bakara 2/3: “Onlar ayba inan rlar…” 



yasaklamalar  da olmu tur. Ancak bunlar n hangilerinin Din alan na girip girmedi i konusu 
slam’ n erken döneminden itibaren ulema ars nda ihtilaf konusu olmu tur. Bu konuda genel 

anlamda iki yakla m ortaya ç km t r. 

Bunlardan birincisi Hz. Muhammed’in her söz ve uygulamas n  Sünnet ad  alt nda Din 
olarak kabul eden rivayetçi laf zc  Selefî  kanat, di eri de bu rivayetleri Kur’an ve ak l 
süzgecinden geçirerek ve eleyerek alan reyci-ak lc  kanat. Birinci kanat, tarihte Ehl-i Hadis 
olarak ortaya ç karak, kendilerini Ehl-i Sünnet-i Hassa (Gerçek/Öz Ehl-i Sünnet) kabul edip, 
di er tüm mezhepleri bid’at ya da dalalet ehli olarak kabul edenlerdir. Bunlar günümüzde 
kendilerini daha çok mam Ahmed bin Hanbel’in mezhebi olan Hanbelili e nispet ederler. 
Selefi olu umlar da bunlar aras ndan ç kmaktad r. Di er kanat ise Rey Ehli olup, bunlar Hanefi-
Matüridiler, Mu’tezile ve müteahhirun E ’arilerle, bir k s m ia mezhepleridir. Gerçi bunlar 
aras nda da gerek itikad (usul), gerekse füru konular nda bir tak m görü  ayr l klar  olmu tur. 

ia ile di er mezhepler aras ndaki en önemli itikadi ihtilaf da imamet ve mehdilik 
konular ndad r. Bu tebli imiz tüm bu ayr l k noktalar n n neler oldu unu ve niçin ortaya 
ç kt n  ele almaya müsait de ildir. Biz sadece bu tür itikadi ihitilaflar  mezhep mensuplar n n 
imanîle tirmeleri nedeniyle birbirlerinden ayr malar n n ve hatta birbirlerini dinden ç kmakla 
itham etmelerinin ne gibi problemelere yol açt n  bu iki kavram üzerinden anlatmaya 
çal yoruz.

Ancak tümünü olmasa da en az ndan hüküm ifade eden bir tak m hadisleri de vahiy 
derecesine ç karanlara göre Hz. Muhammed’in hem bir iman ya da itikad esas , hem de haram 
helal koyma yetkisi vard r, ve bu yetkiyi ona bizzat onu gönderen Allah vermi tir. 9(O Resul 
size neyi verirse al n, neyden nehyederse uzakla n). te burada hadisçilerle Kelamc lar ve 
Usul-i f k hç lar aras nda büyük tart malar ve görü  ayr l klar  ortaya ç km t r. Bu konuda 
Hadis Ehli olarak ünlenen rivayetçi gelenekçiler, Dini muhafaza ad na uabu’l-iman türü 
kitaplar yazm lard r. Ancak bu kitaplar, Kur’an’a ek olarak kendi seleflerinden duyduklar  
veya ald klar  hadis rivayetlerinde bulunan bir tak m hususlar  itikadîle tirerek bir iman konusu 
haline getirdiler. Hatta bunlara göre itikad ile iman aras nda bir fark yoktur. Yine bir meselenin 
Kur’an’da bulunmas yla hadislerde/rivayetlerde bulunmas  aras nda da fark yoktur. Zira 
bunlara göre Allah’ n Rasulü Hz. Muhammed de ancak vahiy ile konu ur. Halbuki vahiy ile 
konu an ve Rasul s fat yla Kurân’  tebli  eden Hz.Muhammed’in konu mas  ile, bunun 
d ndaki ailevî, ictimai, siyâsî vb. hususlarda konu an Nebi Hz. Muhammed ayr  ayr  ele 
al nmal d r.

mam Ebu Hanife döneminde Haricilerin ba latt  iman-küfür, iman- slam, mü’min 
kâfir, mü’min-müslim tan mlalamalar  tart l rken kendilerine Mürcie denilen kimseler 
Haricilerin bu ötekile tirici ve bölücü iman- küfür tan mlar na bir tepki olarak ortaya ç karak; 
Yüce Allah’ n iman edilmesini emr etti i hususlar  diliyle söylemeyi ya da bunlar  bilmeyi 
(marifet) iman olarak kabul ederken, üçüncü bir grup daha ortaya (Mutezile) ç karak bu bilgiyle 
beraber farz olan amelleri yapmak ve haram olanlardan da kaç nmakla ancak mümin 
olunabilece ini ya da mümin kal nabilece ini, kebire/büyük günah sahiplerinin sadece fas k
olarak adland r labilece ini ileri sürdü. te tam bu s rada kendilerini Sünnî olarak tan tan hadis 
toplay c lar  ve ta y c lar  (Ehlü’l-Hadis/Ehl-i Hadis) iman  tan mlarken, kendi itikad ettikleri 
bir tak m hususlar  da imanîle tirmeye ba lad lar. Bunlar kendilerini Allah’ n Rasulu ve 

9 Ha r: 7 (Oysa bu ayet sava larda elde edilen animet mallar  ile alakal  iken, ba lam ndan kopar larak 
genelle tirilmi  ve bu alana uyarlanm t r).A.S. 



ashab na (Selefe) uyan, bunlardan sonra gelenler de “uyanlara uyanlar ” da selef kabul ederek 
ilk üç nesli tebcil eylediler ve kendi itikatlar n n bunlara dayand n  ileri sürdüler. Di erlerini 
ise Bid’at ve Dalalet Ehli kimseler olarak kabul ettiler.

Hadis ehli, hicri ikinci as rdan itibaren –özellikle önemli bir k sm  Emevi yöneticilerin 
de onay n  alarak ya da emirlerine uyarak- Hz. Peygamber’den geldi i rivayet edilen hadisleri 
Kur’an’a paralel tarzda kayda geçirmeye ba lad lar. Bir süre sonra bu hadislerin 
mevsukiyyeti/güvenilirli i sorunsal  kar s nda kendilerine göre do ruluk ve güvenilirlik 
(s hhat) kriterleri ortaya koyarak, toplad klar  bu hadisleri (tedvin) kendi anlay lar na uygun 
bir s ralama ile tasnif ettiler ve böylece çok önemli hadis külliyatlar  olu turdular. Bunlar 
“hadis” ve “sünnet” kavramlar n  kendilerine bir nevi kalkan olarak kullan p, kar lar nda yer 
alan di er gruplara çe itli olumsuz adlar verdiler. Haricilerden sonra birinci asr n ikinci 
yar s n n sonlar na do ru Mürcie, Kaderiyye, Mu’tezile, Cehmiyye/Cebriyye..ana gruplar  
alt nda daha alt gruplar icat ederek ümmeti f rkalara ay rd lar. Bu f rkala man n olaca n  da 
Hz. Muhammed’in bir hadisine (73 F rka Hadisi ya da Naciye/Kurtulu  F rkas  hadisi) 
dayand rd lar. Kendilerini Kurtulu  F rkas , di erlerini de Cehennem’e gidecek olan helak 
f rkalar  olarak takdim ettiler.10

Asl nda Rivayet Ehli olan bu laf zc  kesim, Abbâsilerin bir döneminde (Me’mun,
Mu’tas m ve Vâs k dönemleri) kendilerini Tevhid ve Adalet Ehli olarak tan tan, fakat bu 
hadisçilerce Mu’tezile olarak adland r lan baz  adamlar n siyasalla arak kendilerine bask  
yap lmas n  (Mihne) da hakl  olarak dillerine dolayarak iyice sivrildiler ve halife Mütevekkil’i 
yanlar na alarak kar  mihneleri olu turdular. Mütevekkil’in hicri 237’deki ferman  ile her türlü 
Kelamî-felsefi tart ma yasaklanarak yeni bir döneme girildi. Bu defa tüm dinsel tart malar 
yasaklanarak, tam bir taklitçi ve teslimiyyetçi dönem ba lad . Bu anlay  yöneticilerin de i ine 
geldi. Bu kesim Mütevekkil’den itibaren devlet kademelerinde sadece kendileri görev ald lar, 
di erlerini ise görevlerinden uzakla t r p bir tak m takibatlara u ratt lar. Ba dat ve çevresinde 
hakim olan bu anlay , Basra ve Kufe, Horasan ve Maverâünnehir bölgelerinde daha az etkili 
oldu. Buralarda Dinin usul ve füruuna dair Kelâmî ve f khî tart malar devam etti.

Hicri üçüncü asr n sonlar  ile dördüncü as r ba lar nda E ’arî lakapl  Ebu’l-Hasen Ali b. 
smail el-E ari (ö.324/933), Basra’daki Mutezilî hocas  Ebu Ali el-Cübbâi (ö.303/912)’nin 

okulundan ayr larak art k Sünnîli e geçti ini ve Sünnî oldu unu ilan etti. Ard ndan Ba dad’a 

10 Ümmetim 73 f rkaya ayr lacak…hadisi. Bu konuda bkz bir makale çal mas : 
Ahmet KELE , 73 F rka Hadisi Üzerine Bir nceleme, marife, y l. 5, say . 3, K  2005, s. 
25 – 45. 
 
 
 
 
 
 

 



giderek, o günün en önde gelen hadisçilerinden ve iktidar n da destekledi i Berbehâri11 ile 
tan t . Fakat Berbehari kelamc  geçmi i olan E ’ari’yi pek kabul etmedi. Onun sahabe 
döneminde olmayan bir tak m Kelami konularla u ra mas n  dinde bid’atçilik olarak kabul 
ederek E ’ari’yi ele tirdi. E ’ari her ne kadar el- bâne adl  bir eser yazarak, kendisinin de 
hadisçilerin büyük ismi mam Ahmed b. Hanbel’in yolunda oldu unu; onun akaidini kabul 
etti ini ibraz etmeye çal t  ise de bu hadisçi kesime yine de yaranamad . Bu defa o, Kelam 
ilminin me ruiyyetini ve gereklili ini savunma ad na stihsanu’l-havz fi ilmi’l-Kelam adl  bir 
eser yazarak yeni bir ekolün ba lat c s  oldu.12

E ari, bundan sonra eski mezhebi Mu’tezile’ye kar  tenkitler yönelterek bu konuda eserler 
vermeye ve ö renciler yeti tirmeye ba lad . O, Sünnili e yeni bir boyut kazand rma gayreti 
içinde idi ve bunu da ba ard . E ’ari Mu’tezile’ye kar  onlardan ö rendi i cedel yöntemini 
kullanarak kendi fikirlerini savunuyordu. Hadisçiler de her ne kadar dinde tart may  bid’at 
olarak kabul ediyorlard  ise de en çok cephe ald klar  Mu’tezile ve Cehmiyye gruplar na kar  
E ’arî’nin bu mücadelesine bir nevi destek de oluyorlard . Zira kendileri bu cedel silah n  
kullanmay  hem bilmiyorlar, hem de bunu bidat olarak kabul ediyorlard .

slam dü ünce tarihi aç s ndan hicri üçüncü ve dördüncü as rlar, itikadî tart malar n en yo un 
oldu u dönemlerdir. 

Hicri ikinci asr n sonlar  ve üçüncü hicri as r, Abbasi hilafet kurumunun ulema aras ndaki 
itikadî konularla ilgili tart malarda taraf olmaya, mezheplerden birini yan na alarak di erlerini 
ötekile tirmeye ba lad  çalkant l  bir zaman dilimidir. Öncelikle halife Harun er-Re id 
zaman nda Kelam kar t  Hadis taraftarlar  ile mam Ebu Hanife’nin ö rencilerinden Ebu 
Yusuf’un ba  kad  oldu u zaman diliminde Sünnet’i ve Dini muhafaza ad na Cehmiyye ve 
Kaderiyye mensuplar na kar  bask  uygulanmaya ba lanm , Harun er-Re id’dden sonraki 
halifelerden Me’mun döneminde durum tersine dönmeye ba lam t r. Hicri 198 y l nda halife 
olan Me’mun’un bir süre sonra Kuran’ n yarat l p yarat lmad  (Halku’l-Kur’an) 
tart malar nda, yarat lm  oldu unu iddia eden Mu’tezile’nin saf nda taraf olarak yer almas yla 
yeni bir bask  dönemi ba lam t r. Me’mun’un ba latt  bu anlay a iddetle kar  ç kan o 
günün muhafazakarlar  ya da gelenekçileri diyebilece imiz Hadis Ehli’ni bask  alt na alma 
dönemi (Mihne), Me’mun’u izleyen Mu’tas m ve Vâs k dönemlerinde de devam etmi , bu üç 
halifenin ard ndan gelen Mütevekkil’in bu konu ba ta olmak üzere her türlü dinsel kelam 
tart malar n  yasaklayarak, o günün ak lc lar  olan ve kendilerine Tevhid ve Adalet Ehli diyen 
Hanefilere, Mu’tezile’ye ve felsefecilere kar  ‘kar  mihne’yi ba latmas  bu asr n ilk 
çeyre inden sonuna kadar ulema aras nda büyük kutupla malara neden olmu tu. O günün 
tart malar ndan do an bu kutupla malar n etkileri Müslümanlar aras nda as rlarca devam 
etmi tir. Hatta bu etki günümüzde bile varl n  devam ettirmekte, bu klasik dönem Kelam 
tart malar nda ele al nan konular ba lam nda yeni teo-politik kutupla malara da kap  
aralanmakta, tabir yerindeyse eski yaralar ka narak Müslümanlar aras nda yeni tip 
f rkala malara ve grupla malara sebebiyet vermektedir. 

11 Ebû Bahr Muhammed b. Hasan el-Berbehârî(ö. 329/940-41), mam Ahmed b. Hanbel’in ö rencilerinden Ebu 
Bek ir el-Mervezî’nin ö rencisidir. 
 
12 Berbeharî hk bkz. A. Saim K lavuz, Berbehâri mad. TDV slam Ans. (D A), cilt:5, 476-477. 



Burada dikkatlerden kaçan en önemli husus; dünün itikadi tart malar nda taraf olanlardan bir 
k sm , kendi itikadi görü lerini dinin temeline yerle tirerek, konuyu bir iman meselesi haline 
getirmeleridir. Bu da eski tekfircili in ve d lamac l n (Ehl-i Bid’at kabul etme) üzerine yeni 
tip tekfir anlay lar n n do mas na neden olmaktad r. Bu k s r tart malar alevlendikçe 
Müslümanlar n birkaç as rd r ilimden ve fenden uzakla arak, medeniyet yar nda geri 
kald klar  bat (l)n n daha fazla oyunca  olmalar na, dün yönetimi alt nda bulunanlar taraf ndan 
bu gün sömürülmelerine ve böylece Müslümanlar n kendi aralar ndaki bu tür kadim 
ihtilaflardan hareketle aralar nda yeni ve derin teo politik uçurumlar aç larak sonu gelmez 
s k nt larla ne yapaca n  bilemez hale dü ürülmektedir. Bu da Müslümanlar aras nda iktidar 
ve menfaat h rs  olanlar n i ine gelmektedir. Bu kutupla malardan hareketle birileri kendi 
iktidarlar n  sa lama alarak ötekile tirdikleri kimselere kar  da yeni tip mihneler ya amalar na 
neden olmaktad r. Böyle bir durumda slam’ n insanl a bar , huzur ve adalet getirece i 
iddialar  bo a ç kmaktad r. Sonunda da huzur ve adalet arayan slam toplumlar  onlar  her 
yandan saran küresel güçlerin sömürü hedefi olarak kendi vatanlar nda hayatlar  alt üst 
olmaktad r. O zaman bugün yap lmas  gereken nedir?

Bizce kronikle mi  olan bu dinsel tart malar n en temelinde yatan husus, ictihaden ya da 
dönemin siyasî ve sosyal yap lar n n tesiriyle ortaya ç kan bir k s m itikadî tart malar n, dinin 
temel sabiteleri de il, anlamaya ba l  de i en/de i ebilen yanlar /yönleri oldu unu zihinlere 
yerle tirmemiz; bu meseleler üzerinden Müslümanlar n f rkala arak birbirlerine has m 
kesilmelerinin yanl  ve tehlikeli oldu unu gözler önüne serebilmemiz gerekir. Bu nedenle biz 
bu çal mam zda slam’ n temeli olan iman esaslar  ile yoruma aç k olan itikadi meseleleri 
aras ndaki fark  ortaya koyarak ve bu anlay  Müslümanlar aras nda yayarak Allah’ n son 
Rasulü Hz. Muhammed (as)’in Medine’ye hicretinden sonra ba latt  karde lik ortam n n 
yeniden kazan lmas na katk da bulunmak istiyor; bunun da insanî ve slami bir vazifemiz 
oldu u kanaatini ta yoruz. 

Her türlü ba ar , itikâdî farkl l klar  zenginlik kabul ederek; f rka f rka olmadan temel iman 
esaslar  üzerinde birle erek ve hep birlikte Allah’ n pi olan Kur’an’a sar larak elde edilir. Biz 
Yüce Allah’ n da yard m n n da bu sayede gerçekle ebilece ine inan yoruz.

SON

Her eyden önce dünden bugüne sarkan bu itikadi ihtilaflar n neler oldu unu tespit ederek i e 
ba lamal y z. Bu meseleleri önem s ras na veya tarihsel s raya uyarak tek tek ele alaca z.

slam dü ünce tarihi boyunca  en çok tart lan ve f rkla maya neden olan meseleler kader, 
s fatullah, rü’yetullah, halkul-Kur’an, Mehdi’nin gelece i, Hz. sa’n n Nüzulü, kabir azab  
ve/ya nimeti, Hilafet ve imamet meseleleri ba ta olmak üzere bunlara ili kin eski ve yeni ortaya 
ç kan di er itikadi kelami problemlerdir.

KADER MESELES VE FARKLI KADER ANLAYI LARI

Kur’an’ n hiçbir ayetinde di er iman esaslar nda olu u gibi Ey iman edenler Kadere inan n z’ 
eklinde bir ayet bulunmad  halde üçüncü halife Hz. Osman’ n asi Müslümanlar taraf ndan 

katledilmesinin ard ndan geli en iç siyasî sava lar (Cemel, S ffîn ve Hâricî isyanlar ) kader 
tart malar n n do mas na neden olmu tur. Bu mesele her ne kadar Emevilerin kendi 



iktidarlar n  sa lama almak için bu anlay  isitismar etmeleri ile farkl  boyutlar kazanm  olsa 
da, bu konuda ileriye sürülen bir tak m hadisler üzerinde yap lan spekülasyonlar konunun 
itikadi sahaya ta nmas na neden olmu tur. Hadis/rivayetlerle iman esas  olu turulup 
olu turulamama meselesi Hadisçilerle Kelamc lar aras nda sonu gelmez tart malar n 
ba lamas na neden olmu tur. Bu da bilgi konusunun Kelam kitaplar na girmesine neden olan 
konulardan biridir. Zira bir eyin bilgi olarak kabul edilebilme artlar n n tüm insanlar 
taraf ndan kabul edilen/edilmesi gereken ak l ilkeleriyle yani nesnel ölçütlerde ortaya 
koyulmas  gerekir. Büyük ço unlu u, -baz lar na göre nerdeyse tamam - ahad haber 
kategorisinde olan hadis rivayetleriyle yüzde yüz kesin bilgi olu turulamayaca  ortaya 
koyulup ispat edilmi ken, rivayet ehlinin hadisleri kabul noktas nda kendilerine göre s hhat ve 
kabul artlar  olu turmas , bir de baz lar n n bunlar  vahiy kategorisine sokmas  (vahy-i ayr-i
metluvv) konuyu içinden ç k lmaz noktalara ta m t r. Oysa amelî meselelerde Kur’an’ n genel 
ilkeleri ve sabitelerine ayk r  olmamak kayd yla ahad haberlerden yararlan labilmesi sorun 
do urmamas na ra men, bir haberin (nass n) iman ve itikadi meselelerde tevatür/mütevâtir 
olmas n n yan nda sübuten de manaya delaleti aç s nda da kat’i/kesin olmas  gerekir. Bu konu 
üzerinde geni çe duraca z.

Peki s fatullah tart malar  nas l ortaya ç kt ?

Hicri birinci asr n sonlar na do ru ortaya ç k p, ikinci as rdan itibaren devam eden bu meselenin 
nas l ortaya ç kt  hakk nda çok farkl iddialar vard r. Bu mesele islam’ n en fazla önem verdi i 
ve dinin de en temel ilkesi olan Allah’ n Birli i (tevhid) ve a k nl  ve benzersizili i (tenzih) 
konusuyla alakal d r. Müslümanlar ilk fethettikleri bölgelerde birden çok ilah kabul eden 
(mü rik) topluluklarla kar la t lar ve özellikle bunlardan Hristiyan din adamlar n n Allah ve 
sa (as) hakk ndaki itikatlar  ve sorular yla muhatap oldular. Di er yandan Irak ve ran 

co rafyalar nda iki ilah kabul eden Maniheistlerle tart malara girdiler. te bunlara Kur’an’ n 
telkin etti i Allah anlay n  izah ve ispat etmek için aklî delillere ve aç k burhanlara ihtiyaç 
vard , bunu da kendilerine Kelâm ehli denilen kimseler yapmaya ba lad . Bu tart malar n 
yank lar  müslümanlar aras nda da devam edince yukar da söz etti im ilk muhafazakar ya da 
ilk gelenekçiler, bu tart malar n selef-i salihin dedikleri sahabe ve ondan sonra da onlara 
uydu unu kabul ettikleri hadis ehli taranf dan iddetle reddedilereki dinde tart ma yapman n 
ve bu arada tevhid ve tenzihi koruma amac yla Allah’ n s fatlar  olamayaca n  iddia eden 
kelamc lar n kötü bir bidat i lediklerini söylediler. Bunlara göre selef Allah’ n s fatlar n  kabul 
ediyordu. Oysa ne Kur’an’da ne de Hz. Muhammed’in (as) hiçbir sözünde bu konu geçmiyordu. 
Dolay s yla s fatlar n oldu unu kabul etmek de ba ka bir iddia idi asl nda. Bu konuda 
Zâhirilerin büyük alimi bn Hazm (ö.456 h.) s fatlar  kabul etmenin de, reddetmenin de dinin 
temel bir meselesi olmad n  ileri sürmü tü.

Bu konu tamamen  nasslar  okuma ve mezhepsel tarafgirlikle ele al narak tart ld  ve konuya 
tarafs z ve yeterince hakkaniyetle yakla lamad  için çözümsüz kalm t r. Oysa bize göre hem 
bu mesele hem de di er konular Allah’ n Kitab ’na ve Rasul’ün mütevâtir ve yayg n Sünnetine 
tam bir ihlas ve samimiyetle ve dahi bir tak m mezhebi kayg lardan ve gelene in okuma ve 
dayatmalar ndan ba ms z olarak yakla ld  takdirde kolayca çözüme kavu acakt r.

Her eyden önce ilk muhataplar  olanlar n dili ve bilgi düzeylerine uygun olarak  Arap dili ile 
ö renilen, ö retilen ve yaz ya geçirilen Kur’an’  kendisine vahyedilen rasul Muhammed’den 
do rudan ö renenlerin hiçbiri hayatta kalmad  yeni bir dönemde geli en siyasi olaylara da 



ba l  olarak farkl  okuma ve anlama sorunlar  ortaya ç k nca, bu arada s fatullah sorunu da 
gündeme gelmi ti.

ALLAH’IN SIFATLARI MESLES : ALLAH SIFATLARLA N TELENEB L R M ?

KURAN AÇISINDAN ALLAH ve LK ASIRDAK  ULUH YYET TARTI MALARI

Kuran’da Allah’ n nas l bir varl k oldu u nitelik bak m ndan de il, daha çok ahlakî ba lamda 
aç klanmaktad r. Bu s fat konusu asl nda ilk yüzy l içerisinde Müslümanlar n Hicaz bölgesi 
d ndaki Suriye ve Irak bölgelerindeki Hristiyan ve Yahudilerle kar la mas  ve onlar n Tanr  
hakk ndaki kelamlar  ve tart malar n n etkisiyle gündeme gelmi tir. Zira ne Kur’an’da ne de 
Hz.Muhammed zaman nda s fatullah problemine ili kin her hangi bir aç klama olmad  gibi 
bir tart ma da söz konusu de ildir. Bu konu  özellikle Horasan bölgesinde bir k s m insanlar n 
Tanr ’y  cisim gibi ya da insan biçiminde (te bih) tasavvur etmelerine bir tepki olarak, Allah’ n 
hiçbir varl a benzetilemeyece i (tenzih) ve O’nun insan ve di er yarat lm  varl klarda 
bulunan niteliklerle nitelenemeyece i tezinden hareketle ortaya ç km a benziyor. Gerçi önce 
te bihçilik mi ortaya at ld , yoksa tenzihçilik mi konusu gündeme geldi i hususu çok net 
çizgilerle ortaya koyulamamakta ise de eldeki veriler te bihçi görü lerin daha önce ç km  
olabilece ini ortaya koymaktad r. Ancak bu tenzihçi görü ler mevâli denilen Arap as ll  
olmayanlardan ortaya ç k nca nasslar n zahirine s k  s k ya ba l  olan baz  zümreler farkl  kültür 
ve felsefelerden de haberdar olmay nca te bihçili e sar l p, tenzih taraftar  olanlar  Muatt la 
(Allah’  s fatlardan yoksun b rakanlar) olarak adland rd lar. Bu grup genelde Arap as ll  olup, 
daha çok gelene e s k ca ba l  olan ve kendilerini daha çok Sünnî olarak adland ran kesim 
olmakla birlikte bunlar aras nda a r  ia’ya ulât) mensup olanlar da vard r. 

Allah’  s fatlardan, insan gibi konu maktan ve belli bir mekandan tenzih eden bu kimseler hicri 
birinci yüzy l ile ikinci yüzy l ba lar nda “mevali” kökenli bu kimseler Emevi muhalifi olarak 
sahneye ç k nca, hatta bir tak m isyanlar n da içinde yer al nca, Emevi yöneticileri ve iktidardan 
yana olanlar taraf ndan bunlar hem asi hem de sapk n olarak ilan edilmi lerdir. Ca’d b  Dirhem 
(ö.118h) ve Cehm b.Safvân (ö128) bunlar n ba nda gelir ki bunlardan birincisi Kelamullah’ , 
onun izleyicisi oldu u bildirilen ikincisi de tüm s fatlar  inkar etmi ti. Bunlar Emevi yöneticileri
taraf ndan idam edilmi lerdir. Bunlara Cadiyye ve Cehmiyye gibi isimler verilerek lanet 
edilmeye ve görü leri de Hadis Ehli’nden gelen rivayetlerle desteklenerek din d  ilan edilmeye 
ba lanm t r. Yine kaderi inkar ettikleri ileri sürülerek öldürülen, asl nda Emevilerin kaderi 
istismar eden anlay lar na kar  ç kt klar  için cezaland r lan di er iki önemli ki i de Ma’bed 
b. Abdullah el-Cühenî (ö.83 veya 86/702 veya 705) ile aylan bin Mervân/Müslim ed-
D me kî’dir (ö.119h). aylân’ n babas  üçüncü halife Hz. Osman’ n azadl  kölesi olup kendisi 
de Medine do umludur.Bu zat Hz. Ali’nin torunlar ndan Muammed bin el-Hanefiyye’nin o lu 
Hasan bin Muhammed el Hanefiye’nin derslerine kat lm  bir kimsedir.13 Hz. Bir süre sonra 
özellikle üçüncü as rda Abbasi halifesi Mütevekkil’in, hadis ehli olarak bilinen ve gittikçe 
etkinlikleri artan, halk taraf ndan da benimsenen rivayetçileri desteklemesinden itibaren bu 
s fatullah meselesi man esaslar n n merkezine yerle tirilmi , s fatlar  kabul etmek art k bir 
iman esas  olarak kabul edilme süreci ba lam t r. Kendilerini Sünnîler olarak kabul ettirme 
konusunda gittikçe etkinlikleri artan Hadis Ehli’nin iktidar taraf ndan da desteklenmesi 
sürecinde bunlar n yazd kalar  u’abu’l- man türü eserlerle ve yapt klar  vaazlarla Dinin 

13 Bkz. Tüm Tabakaât ve F râk kitaplar . En son çal malardan bir için bkz. Özden Kanter Akba , Müslümanlar n 
Engizisyonu-I Ölümcül Kovu turmalar kitab  içinde (49-53), Ed.Mehmet Azimli, 2019. 



merkez savunucular  art k bunlar olmu , di erleri, ia ba ta olmak üzere Mürcie, Cehmiyye, 
Mu’tezile, Kerrâmiyye adland rmalar  ile Bid’at ve Dalâlet Ehli olarak d lanma sürecine 
girilmi tir. üphesiz bu konuda her kesim kendini dinin gerçek temsilcileri, savunduklar  
akaidin de slam akâidi oldu unu, bu akaide kar  itiraz edenlerin de dinden ç km  oldu unu 
söylemeye varan hatta bu konuda konu up yazan kimseler slam’ n farkl  anlay lara 
ayr mas na neden olmu lard r. Bu durum daha çok hicri ikinci yüz y lda ba lay p, üçüncü 
yüzy lda artm , dördüncü ve be inci hicri as rlarda f rkala malar netle meye yani saflar iyice 
belli olmaya ba lam t r. Abbâsilerin uzun süreli hakimiyeti (750-1258) ve bu s rada onlar  
destekleyen Gazneliler ve Selçuklular sayesinde Sünnîlik her ne kadar E ’arîler ve Mâtüridiler 
taraf ndan büyük ölçüde mutedil bir boyuta çekildiyse de, bu iki ekol de Ehl-i Hadis’in 
ba latt  rivayetlerle desteklenen ve/ya ço alt lan akaidlerin etkisi alt nda kalm lard r.

Halbuki s fatullah konusu Allah’a iman esaslar ndan de il, nasslar  (Kur’an ve rivayetleri 
(hadisleri) Arap dilinin gramer kurallar na indirgeyerek ele al p, bunu da Selefin (sahabe ve 
tabileri) kabul etmi  oldu unu iddia ettiler. Asl nda ilk selef /sahabe ve ilk tabileri) bu konuda 
Kur’an’da yer alan Allah’ n isimlerini ve fiillerini onlar n iddia etti i gibi ele almam t r. Bu 
konuda aç k ve net bir bilgi de söz konusu de ildir. Fakat ayn  zamanda a r  tenzihçiler gibi de 
bu ilahi isimler te’vil edilmemi ti. Bu nedenle hicri üçüncü yüzy l n sonlar na gelindi inde 
te bih ile tenzih aras  Allah tasavvurlar  konusunda da orta yollar denenmeye ve bu konuda 
kelam edilmeye ba land . Özellikle lk E ’ariler ve ilk Mâtüridiler bire bir ayn  olmasa da böyle 
bir orta yol bulma çabas  içerisinde olmaya ba lam lard r.

Sonuç olarak mezheplerin kendi farkl  din yorumlar n  iman alan na çekmeleri ile slam 
dü ünce tarihinde birbirinden uzakla an ve hatta dü manla an tekfir düzeyinde 
ötekile tirmeler ve bunun do urdu u gerginlikler ya anm  ve ya anmaya da devam 
etmektedir. Oysa farkl  itikad, farkl  iman demek de ildir. Bunlar dinin temellleriyle de il, 
yorum fakl l  ile ortaya ç km  olan zenginlikler olaak göülmelidir.

i KSÜ LAH YAT FAKÜLTES  ahamit60@gmail.com 
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ÖZET
Spor ve beden e itimi, dünya ülkelerinin e itim sistemleri içerisinde önemini korumakta ve 
bireysel geli im için büyük bir rol üstlenmektedir. Bu önemli rolün hayata geçirilebilmesine 
olanak sa layan beden e itimi derslerinden ö rencilerin en iyi ekilde yararlanabilmeleri için, 
uygulanan ö retim programlar  oldukça önemli bir yere sahiptir. Türkiye’de beden e itimi 
ö retim program n n temel amac  bireylerin bili sel, fiziksel, duyu sal, devini sel ve sosyal 
geli imlerine katk da bulunmak, hayat boyu fiziksel etkinliklere kat lmalar n  sa lamak 
eklinde tan mlanm t r. Alan yaz n incelendi inde beden e itimi program  ile ilgili ilkokul 

(1-4. s n f) düzeyinde yap lan lisansüstü çal malar n ve makalelerin oldu u görülmektedir. 
Ancak yap lan bu çal malar  içerdi i çe itli de i kenler aç s ndan inceleyip ortaya koymaya 
çal an herhangi bir çal man n olmad  görülmektedir. Bu nedenle bu çal man n amac  
ilkokul (1-4. s n f) beden e itimi dersi ö retim program  ile ilgili yap lan çal malar  çe itli 
de i kenler aç s ndan incelemektir. Çal ma, betimsel tarama modelinde olup ara t rma 
verileri 2005-2020 y llar  aras nda yap lan 14 çal madan (9 lisansüstü tez ve 5 makale) 
toplanm t r. Makale ve lisansüstü tezlerden elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi ile 
analiz edilmi tir. Ara t rma sonucunda, en fazla kullan lan ara t rma yönteminin nicel yöntem
oldu u, örneklem/çal ma grubu olarak en fazla ö retmenlerin tercih edildi i, en fazla nicel 
betimsel analizl yöntemlerinin kullan ld , veri toplama arac  olarak en fazla anketlerin tercih 
edildi i, çal malar n ço unun tüm s n f düzeylerini ve program n tüm ö elerini (hedef, içerik, 
e itim durumu, de erlendirme) kapsad  ortaya ç km t r. Yap lan çal malar n sonuçlar  
incelendi inde ise, beden e itimi dersi ders saatlerinin ve ders ile ilgili araç gereçlerin yetersiz 
oldu u yap lan çal malar n ço unda ula lan sonuçlardan biri olmu tur. Ara t rma sonuçlar  
incelendi inde dikkat çeken bir di er sonuç ise, program n yetersiz oldu u sonucuna ula an 
çal malar n oldukça az olmas d r. 

Anahtar Kelimeler: Beden e itimi, ö retim program , ilkokul.



ABSTRACT
Sports and physical education maintain its importance in the education systems of the 
countries of the world and play a great role for individual development. Curriculum 
implemented in order for students to make the best use of physical education lessons, which 
enable this important role to be realized, has a very important place. The main purpose of the 
physical education curriculum in Turkey has been defined as contributing to the cognitive, 
physical, affective, psychomotor and social development of individuals and enabling them to 
participate in lifelong physical activities. When the literature is examined, it is seen that there 
are postgraduate studies and articles about the physical education program at the primary 
school (1-4th grade) level. However, it is seen that there is no study that tries to examine and 
reveal these studies in terms of various variables. For this reason, the aim of this study is to 
examine the studies on the primary school (1-4th grade) physical education curriculum in 
terms of various variables. The study is in a descriptive survey model and research data were 
collected from 14 studies (9 postgraduate theses and 5 articles) conducted between 2005-
2020. Data obtained from articles and postgraduate theses were analyzed by descriptive 
analysis method. As a result of the research, it was found that the most used research method 
was the quantitative method, the most teachers were preferred as the sample/study group, the 
most quantitative descriptive analyzes were used, the questionnaires were the most preferred 
data collection tool, and most of the studies included all grade levels and all elements of the 
program ( target, content, educational background, evaluation). When the results of the 
studies are examined, it has been one of the results reached in most of the studies that physical 
education lesson hours and equipment are insufficient. Another remarkable result when the 
results of the research are examined is that there are very few studies that conclude that the 
program is inadequate.

Keywords: Physical education, teaching curriculum, primary school.
 



KÖYDE VE EH RDE YA AYAN OKUL ÖNCES  Ö RENC LER N 

Ö RENME ST LLER N N NCELENMES

EXAMINATION OF THE LEARNING STYLES OF PRESCHOOL STUDENTS LIVING IN 
THE VILLAGE AND THE CITY

Hamide YENER1*, Gülay BEDIR2

1 Sosyal Bilimler Enstitüsü, E itim Program  ve Ö retimi Anabilim Dal , Kahramanmara , Türkiye.

ORCID NO: 0000-0001-7403-3057

2 E itim Fakültesi, E itim Bilimleri Bölümü, E itim Programlar  Ve Ö retim Anabilim Dal , 
Kahramanmara , Türkiye.

ORCID NO: 0000-0003-34886340

Özet

Bireylerin ö renme sürecinde tercih ettikleri yollar birbirinden farkl l k göstermektedir.   Ö renmede 
bireysel farkl l klar n en önemlilerinden biriside ö renme stilleridir. Ö renme stilleri bireyin bilgiyi alma, 
i leme, depolama ve kullanmak üzere hat rlama süreçlerini içermektedir. Ö renciler kendi ö renme stilinde 
verilen bilgiyi daha kolay ö renir ve hat rlarlar. Küçük ya larda ö renme stili belirlenen ve ö renme 
ortamlar  bunlara uygun olarak düzenlenen ö rencilerin akademik ba ar lar n n da artmas  beklenmektedir. 
Ö renme stilleri genetik özellik ta makla birlikte yap lan uygulamalardan ve içinde bulunulan ortamlardan 
etkilenmektedir. Bu ara t rman n amac  okul öncesi ö rencilerin ö renme stillerini belirleyerek, köyde ve 
ehirde ya ayan ö rencilerin i itsel, görsel ve dokunsal stilleri aras nda bir farkl l n olup olmad n  tespit 

etmektir. Ayr ca elde edilen sonuçlar çerçevesinde bunun nedenlerini tart makt r. Nicel ara t rma yöntemi 
kullan lan bu çal ma 2021-2022 e itim-ö retim y l nda Ad yaman ilinde devlete ba l  okul öncesi e itim 
kurumlar na devam eden 27 ö rencinin (9 k z, 18 erkek) kat l m yla gerçekle tirilmi tir. Ö rencilerin 10’u 
köy ve 17’si ise ehir merkezinde bulunan okullara devam etmektedirler. Ara t rmada ö rencilerin ö renme 
tercihlerini belirlemek amac yla ö renme stilleri ölçe i kullan lm t r. Ara t rman n sonunda okul öncesi 
ö rencilerin ö renme stilleri tercihleri köy okullar nda; dokunsal, görsel, i itsel eklinde s ralan rken ehir 
okullar nda ise görsel, dokunsal ve i itsel eklinde s ralanm t r. ehir merkezinde ö renim gören 
ö rencilerin görsel ve i itsel stillerinin daha yüksek oldu u belirlenmi , köyde ö renim gören okul öncesi 
ö rencilerinin ise dokunsal stillerinin ehir merkezindeki ö rencilere göre daha yüksek oldu u tespit 
edilmi tir. 
Anahtar Kelimeler: Okul öncesi, Ö renme Stilleri, Bellek

Abstract

The ways individuals prefer in the learning process differ from each other. One of the most important 
individual differences is learning styles in learning. Learning styles involve the individuals processes of 
receiving, processing, storing and remembering inforrmation for use. Students learn more easily the 
information that given in their learning style and they remember it. The academic success of students whose 
learning style is determined at an early age also increases. Although leaning styles have genetic 
characteristics, they are affected by the practices and the environment. The aim of this research is to define 



the learning styles of preschool students and to define whather there is a difference between the auditory, 
visual and tactile styles of the students living in the village and the city. It is also to discuss the reasons 
according to the results. This study, which used quantitative research method, is carried out with the 
participation of 27 students (9 girls, 18 boys) attending state pre-school education institutions in Ad yaman 
in the 2021-2022 academic year. Ten of the students attend school in the village and seventeen of the 
students attend school in the city center. Learning styles scale is used to determine the learning preferences 
of preschool students are listed as tactile, visual and autditory in village schools, while they are listed as 
visual, tactile and auditory in city center schools. It has been determined that the students studying in the city 
center have higher visual and auditory styles. It has been determined that the tactile styles of the students 
studying in the village are higher than the students in the city center.

Keywords: Pre-school, Learning Styles, Memory

G R

Bireyin ya am ndaki en önemli süreçlerden biride e itim sürecidir. Bu süreç bireyin do umuyla ba lar ve 
ya am  boyunca devam eder. E itim sürecinin temelleri ailede at l r, daha sonra okullarda (ilkö retim-
ortaö retim-yüksek ö retim okullar ) belirli bir sistem içersinde devam eder. Bu sistemin ilk basama n  
“okul öncesi e itim” olu turmaktad r. Okul öncesi e itim; 0-6 ya  sürecinde çocuklar n tüm geli im 
alanlar n  destekleyen, ya am boyu sürecek ö renmelerin temellerinin at ld , sistemli ve bilinçli bir e itim 
sürecidir(Sa lam ve ahin, 2007; Tu rul,2006). 

1.Ö renme

Ö renme Türkçe sözlüklerde bilgi edinme, belleme, yetenek ve beceri kazanma, haberalma, ke fetme, 
bilgilere uyum sa lama, özümleme, yeni becerileri yap land rma, bilineninötesine geçme, bilinmeyene do ru 
gitme, dü ünme ve tutum biçimlerini de i tirme gibi çe itli anlamlarda kullan lmaktad r  (Güne , 2017).
Sar ’ ya (2012) göre, ö renme; ki inin, sezgisel ve bili sel süreçlerle, çevresi ile ilgili olarak birikmi  ve yeni 
bilgi ve uyar lar  alg lamas , olaylar aras ndaki benzerlik ve farkl l klar  alg lamas  ve bunlar  özümseyerek 
davran lar na yans tmas d r. Dolay s yla ö renme olay n n göstergesi davran lard r. 

Ö renme, sosyal, psikolojik, fiziksel ve çevresel vs. gibi birçok unsurlardan etkilenen ve ayn  zamanda bu 
unsurlar  etkileyen bir süreçtir. Ö renme sürecini harekete geçiren, destekleyen, süreklilik kazand ran ve bu 
sürece arac  olan en önemli olgulardan ve/veya unsurlardan birisi de hiç ku kusuz bilgidir. Olaylarda ve 
olgularda gizli olan bilgiyi, çevreye uyumunu sa lamak, merak n  gidermek ve gerekti inde ya am n  
kolayla t racak çe itli ihtiyaçlar n  kar lamak amac yla ortaya ç karma, elde etme ve kullanma dürtüsü, 
insan n en önemli özelliklerinden biridir. nsan için, bu amaçlara yönelik bilgiyi elde etmenin en 
önemliyollar ndan biri de ö renme eylemidir (Y lmaz, 2009).

Senemo lu ve di erleri (2001)’ ne göre ö renme üç a amada gerçekle ir;

1.1.Duyusal Kay t

Çevreden gelen uyar c lar ö rencinin duyu organlar n  etkiler. Örne in; s n ftaki ö retmenin sesi, kitaptaki 
sözcükler, tepegöz ya da slâyt projektörle yap lan gösteri, bilgisayarlardan al nan mesajlar, yaz  tahtas ndaki 
emalar, di er ö rencilerin konu malar  vb. hepsi birer uyar c d r. te ö renme, çevreden gelen bu 

uyar c lar n al nmas yla ba lar. Uyar c lar duyu organlar n  etkiler ve duyusal kay t yoluyla sinir sistemine 
girer. Duyu organlar na gelen uyar c lar n ilk alg lanmas ndan duyusal kay t sorumludur.



1.2. K sa Süreli Bellek ( leyen Bellek)
Dikkat edilen ve alg lanan bilgi duyusal kay ttan k sa süreli belle e geçirilir. K sa süreli belle in bir i levi 
s n rl  bilgiyi k sa süreli de olsa depolamakt r. kinci önemli i levi ise, bilginin uzun süreli bellekte 
depolanmas n  sa lamak ve bilgiyi uzun süreli bellekten geriye getirerek hat rlamak için zihinsel i lemleri 
yapmakt r. Bu nedenle k sa süreli bellek i leyenbelek olarak da adland r lmaktad r.

1.3. Uzun Süreli Bellek

K sa süreli bellekte tekrar edilerek ya da anlamland r larak (kodlanarak) gönderilen bilgiyi sürekli olarak 
saklad m z depo, uzun süreli bellektir.

2.Ö renme Stili Kavram

“Ö renme stili”, bireyin ö renmeye yönelik e ilimlerini ya da tercihlerini gösteren özelliklerdir. E itim 
sürecinde bireylerin kazanmalar  beklenen ve ö renme stilleri kadar önemli olan bir ba ka kavram, en genel 
biçimiyle, üst düzeyde bili sel becerileri gerektiren, karma k ve kapsaml  bir süreç olarak tan mlanan 
“ele tirel dü ünme” dir. Bu sürecin, bireylerin hem akademik hem de günlük ya amlar  için önemli ve 
gerekli oldu u kabul edilmektedir (Güven ve Kürüm, 2004).Ö renme stillerinin tan mlanmas nda farkl  
yakla mlar bulunmaktad r. Bu yakla mlardaki farkl l n sebebi, ö renmenin farkl  boyutlar  (bili sel, 
duyu sal ve fizyolojik) üzerinde odaklan lmas d r. Bili sel boyutun dikkate al nd  ö renme stili 
modellerine Kolb, McCarthy ve Gregorc; duyu sal boyutun dikkate al nd  ö renme stili modellerine Silver 
ve Hanson, Dunn ve Dunn ile Curry; fizyolojik boyutun dikkate al nd  ö renme stili modellerine ise Silver 
ve Hanson, Dunn ve Dunn ile Curry ö renme stilleri örnek olarak verilebilir (Ekici, 2001).

Ö renme stilleri kavram n  ilk ortaya koyan Rica Dunn, ö renme stillerini “her bir ö rencinin yeni ve zor 
bilgiyi ö renmeye haz rlan rken, ö renirken ve hat rlarken farkl  ve kendilerine özgü yollar kullanmas ” 
eklinde tan mlam t r (Boydak, 2001).  Konuyla ilgili çal malar yla ön planda yer alan isimlerden biri olan 

Kolb, ö renme stilini, bilgiyi alma ve i lemede ki isel olarak tercih edilen yöntem eklinde tan mlamaktad r 
(Ye ilyurt, 2019). Keefe (1979) ise ö renme stilini “bireylerin ö renme çevresini nas l 
alg lad klar n n,ö renme çevresiyle nas l etkile imde bulunduklar n n ve bu çevreye nas l tepki verdiklerinin 
az çok istikrarl  göstergeleri olan bili sel, duyu sal ve fizyolojik özelliklerin örüntüsü” biçiminde 
tan mlamaktad r (Evin Gencel, 2006).

3. Bilgiyi Alg lama Ve leme Tercihlerine Göre Ö renme Stilleri

Farkl  bak  aç lar n  temel alan yazarlar, ö renme stillerini çe itli biçimlerde aç klayarak 
s n fland rmaktad r.Y lmaz’ a (2009) göre ö renme kavram n n canl larda özellikle insanda nas l meydana 
geldi ini, do as n  ve ne oldu unu deneylere ve gözlemlere dayanarak aç klayan farkl  kuramlar ve/veya 
yakla mlar vard r bunlar;

Davran ç  ö renme yakla m  
Bili sel ö renme yakla m
Duyu sal ö renme yakla m  
Nörofizyolojik ö renme yakla m  olmak üzere dört ana grupta toplanmaktad r.

3.1.Davran ç  Ö renme Yakla m



Bu yakla m n kuramc lar , ö renmenin uyar c yla davran  aras nda bir ili ki kurularak geli ti ini, 
peki tirme yoluyla ö renmenin ve davran  de i tirmenin gerçekle ti ini kabul etmektedirler.

3.2. Bili sel Ö renme Yakla m na

Bu yakla mda, ö renmenin içsel bir süreç oldu u ve do rudan gözlenemeyece i görü ü savunulmaktad r. 
Bili sel yakla m n amac , zihinsel süreçlerin nas l örgütlendi ini ve çal t n  aç klamakt r. Bili sel 
kuramc lar daha çok ö renmenin anlama, alg lama, dü ünme, bellek, duyu , hat rlama ve yaratma gibi içsel 
süreçleri üzerinde dururlar.

3.3.Duyu sal Ö renme Yakla m

Ö renme daha çok sonuçlar yla ilgilidir. Bu yakla m, sa l kl  benlik ve ahlak (moral) geli imini vurgular.

3.4.Nörofizyolojik Ö renme Yakla m

Ö renme ile beyin hücreleri aras ndaki ili ki incelenir. Bu yakla mda ö renme bireydeki biyokimyasal bir 
de i im olarak da aç klanmaktad r.
Ö renme stillerine ili kin ara t rmalar yap lmaya ba lanmadan önce e itimciler ö renmeyi, ö retmenlerin 
zihinlerinde yay lmay  bekleyen ürünlerin ö renci taraf ndan al n p depolanmas  olarak görmekte idiler. 
Ö retmenin sorumlulu u bilgiyi aktarmak, ö rencilerin ki ise bu bilgiyi almakt . Ö renciler ö renmemi ler 
ise sorumluluk kendilerinindi. Son zamanlarda ara t rmalar ö rencilerin farkl  ö renme stillerine sahip 
olduklar n  gösterdi. Bu ekilde ö retim ki isel farkl l klardan kaynaklanan bir süzgeçten geçirilerek, bilginin 
kavranmas n n farkl  ekillerde ve anlaman n ba ar lmas n n farkl  ö renme ba lamlar nda gerçekle ece i 
dü üncesine do ru yönelindi (K l ç, 2002).

Boydak’a (2001) göre ö renme stillerimiz do u tan var olan karakteristik özelli imizdir. Ya am m z n her 
an nda ve her boyutunda davran lar m z  etkiler. Yürürken, yatarken, otururken, konu urken, oynarken, 
yazarken bizi etkiler ve bu özelli imize göre bu eylemleri yapar z. Ö renme stillerini görsel, i itsel ve 
kinestetik (dokunsal) diyebilece imiz üç ana özellikte toplayabiliriz.

imdi bu ö renme stillerini aç klamaya çal al m;

Görsel

Harita, poster, ema, grafik, slayt ov, kolaj, resimli dergi ve gazete gibi görsel materyallerle daha kolay 
ö renirler ve görsel materyallerle ö rendiklerini kolay hat rlarlar.
Okuduklar  ya da yazd klar  bilgileri haf zalar nda uzun süre tutabilirler.
Duyduklar n  uzun süre haf zalar nda tutamazlar.
Sözlü talimatlar  takip etmekte zorlan rlar.
Zihinlerinde görsel imajlar olu turarak dü ünürler.
Yüz ifadeleri ile duygular n  aç kça gösterirler.
Berrak ve canl  hayal güçleri vard r.
Kolayl kla zihinlerinde birçok eyi canland r rlar.
Bir sunum dinlerken not alarak ö renirler.
Yüzleri hat rlarlar ama isimleri kolayl kla unuturlar.
Birçok eyin nas l göründü ü çok dikkat ederler.
Çal rken renkleri kullan p görsel aç dan ö rendikleri materyali zenginle tirmekten ho lan rlar.
Çal ma odalar n  görsel eylerle süslemekten ho lan rlar.



itsel

Derste kendi kendilerine de olsa konu urlar.
Sessiz okumakta zorluk çekerler; çünkü kulaklar n n duymad klar n  anlamakta zorlan rlar.
Konu malar , jest ve mimikleri taklit edebilirler.
S n f içerisinde sesten çok rahats z olurlar. Konsantre olabilmeleri için hiçbir sesin olmamas n  isterler.
Dü ünürken de dü ündüklerini sesli hale getirirler.
En iyi i iterek ö renirler. Fakat ö retmen dersi anlatt  s rada konu uyor olma ihtimalleri yüksektir. O 
nedenle derse kulak vermeleri gerekir.
Yabanc  dil ö renmeye yatk nd rlar.
Konu ma ve dinleme becerileri çok iyidir. Okuma ve yazma becerilerinde zorlan rlar.
Ö renirken konu arak veya sesli okuyarak ö renirler ve hat rlarken de ayn  ekilde biri kendilerine 
okuyormu  ya da söylüyormu  gibi hat rlarlar.
Problemde verileni ve isteneni kavramak için sesli dü ünürler.
Bir kelimenin yaz l n  hat rlamak için kelimeyi sesli tekrar ederler.
Bulunduklar  yörenin ivesini ve ö retmenin telaffuzunu hemen kaparlar.
Konu arak ö renirler.

ark lar  ba tan sona sadece dinleyerek ö renebilirler.
itsel ö renciler sese bu kadar duyarl  olmalar na ra men TV veya müzik çalarlar  yüksek sesle 

dinleyebilirler (özellikle odada ba ka sesler varsa).

Kinestetik/ Dokunsal

Bebekliklerinden itibaren sürekli hareket isterler.
Dokunmay  ve dokunulmay  severler.
Dü me, itme, çekme, çarp ma son derece do al davran lar d r.
Evin d nda oynuyorlarsa ta lar, topraklar, kayalar, a açlar ile sarma  dola t rlar.
Temiz k yafetlerle evden ç karlar, döndüklerinde gömlekleri sökülmü , pantolon ve etekleri y rt lm , 
dü meleri kopmu , dizleri s yr lm , üstleri toz-toprak içinde geri dönerler.
Görseller görüntü belle i, i itseller ses belle i, kinestetikler kas belle i kullan rlar.
E yalar n n kar k olmas ndan hiç rahats z olmazlar.
Tertipli olmak için çaba göstermezler.
Dü ünürken a a  do ru bakarlar.

YÖNTEM

Ö renme stilleri ölçen birçok ö renme stilleri testi bulunmaktad r. Bu ara t rmada Wester’in ve 
Ültan r’ n(2003) kulland  belle e bakarak ö renme stillerinin ölçülmesine gidilmi tir.

1.Ara t rman n Modeli

Ara t rmada yöntem olarak,  niceliksel ve niteliksel yöntemler birlikte kullan lm t r. Nitel de i kenler analiz 
edilirken, nitel bir ara t rman n temel özelliklerinden olan “do al artama duyarl l k ve ara t rmac n n 
kat l mc  rolü (Y ld r m ve im ek, 1999) yakla mlar  baz al narak, de i kenlerin manipüle edilmesi söz 
konusudur.



2.Çal ma Grubu

Bu ara t rman n çal ma grubunu 2021-2022 e itim-ö retim y l nda Ad yaman ilinde devlete ba l  okul 
öncesi e itim kurumlar na devam eden 27 ö renci olu turmaktad r.

Ara t rman n çal ma grubunun da l m  u ekildedir.

Tablo 1. Ara t rmaya Kat lan Ö rencilerin Cinsiyete Göre Da l m

SN Cinsiyet Frekans (f) Yüzde (%)
1 Erkek 18 66,6

2 K z 9 33,3
Toplam 27 100,0

Tablo 1’de ara t rmaya kat lan ö rencilerin cinsiyetlerine göre da l m  düzenlenmi tir. 
Ara t rmaya kat lan ö rencilerin, 18’i (% 66,6) erkek ö rencilerden, 9’u (% 33,3) k z ö rencilerden 
olu maktad r. 

Tablo 2. Ara t rmaya Kat lan Ö rencilerin Ya ad klar  Yere Göre Da l m

SN Ya ad  Yer Frekans (f) Yüzde (%)

1 Köy 10 37

2 ehir merkezi 17 63

Toplam 27 100,0

 

Tablo 2’de ara t rmaya kat lan ö rencilerin ya ad  yere göre da l m  düzenlenmi tir. Ara t rmaya kat lan 
ö rencilerin, 10’u (%37) köyde, 17’si (% 63) ehir merkezinde ya amaktad r.

3.Veri Toplama Arac n n Geli tirilmesi

Bu ara t rmada, ö rencilerin ö renme stillerini (görsel ö renenler, i itsel ö renenler, dokunarak ö renenler, 
ve okuyarak ö renenler) belirlemeye yönelik  “Ö renme Stilleri Testi” Bedir (2007)taraf ndan 
geli tirilmi tir. Ö rencilerin henüz okuma yazma bilmemesi sebebiyle ölçe in okuma testi k sm  
ç kar lm t r.

Testin geli tirilmesi a amas nda, öncelikle dört ö renme becerisini belirlemek amac yla resim ve nesne ismi
belirlemeye gidilmi tir. Görme ve genel test için birbiriyle alakas  olmayacak ekilde çok say da resimler 
belirlenmi tir. Dokunma becerisi için de, ö rencilerin dokunarak tan yabilecekleri üç boyutlu nesneler, 
okuma ve i itme becerilerinin belirlenmesine yönelik olarak da nesne isimleri belirlenmi tir. Belirlenen bu 
nesne resimleri ve isimleri bir grup ö renciye ve alan uzmanlar na gösterilerek birbirini ça r t ran nesneleri 
elemeleri istenmi tir. Ö renci ve alan uzmanlar ndan gelen dönütler çerçevesinde düzenlenen testin geçerlik 
ve güvenilirlik hesaplamalar  için ön uygulamas  yap lm t r. 

4.Geçerlik ve Güvenirlik Çal malar



Ara t rmada kullan lan testin, geçerlik kan tlar n n belirlenmesi için uzman görü üne ba vurulmu tur. 
Güvenirlik çal malar  için ise test-tekrar yöntemi uygulanm t r. Ara t rmada çal ma grubuna uygulanan 
ö renme stilleri ölçe i, bir ay sonra ö renci, ö retmen ve velilere tekrar uygulanm t r. ki uygulama 
aras ndaki ili ki “Pearson Momentler Çarp m  Korelasyon” ile hesaplanm t r. 

Ö rencilere uygulanan testin güvenirlik kan tlar n  gösteren bilgiler a a da verilmi tir. Manidarl k düzeyi p, 
test tekrar ili kisi r, ili kinin yorday c  gücü r², maksimum geçerlik katsay s   r eklinde belirtilmi tir

Tablo 12.  Ö renme Stilleri Testi Geçerlik ve Güvenirlik Sonuçlar  (Ö renci)

Beceriler r P r²           r

Okuma .87* .000 .76 .93

itme .86* .000 .74 .93

Görme .90* .000 .81 .95

Dokunma .85* .000 .72 .92

Kombine .93* .000 .86 .96

*p<.01

5.Ak l lemleri Kutusu

Ö rencilerin nesnelerin isimlerini, zihinlerinde tekrarlayarak ezberlememeleri için haz rlana  çe itli 
sorulardan olu maktad r.

6.Ölçme Arac n n Uygulanmas

Ö rencilerin görme, i itme ve dokunma belle inin s nanmas  için düzenlenen test üç a amada uygulanm t r. 
Uygulama s ras nda ö rendikleri kavramlar  tekrar etmelerini önlemek için ara t rmac  taraf ndan  ak l 
i lemleri kutusunda bulunan sorular sorulmu tur.

6.1.Görme belle inin ölçülmesi

Görme belle inin s nanmas  için belirlenen, 10 resim, 20 saniyelik süre içerisinde ö renciye gösterilmi tir. 
Haz rlanan ak l i lemleri kutusunda bulunan sorulardan  30 saniyelik bir sürede,  ö retmen, ö renci ve 
velilere sorular yöneltilmi tir. 20 saniye içerisinde gösterilen resimlerdeki nesneleri saymalar  istenmi tir. 
Daha sonra hat rlanan resimlerin say s , ö renme koordinat  üzerinde görme bölgesi üzerine i lenmi tir.

Gösterilen resimler: At, Ruj, Çorap, Musluk, Helikopter, Raket, Trafik Lambas , Dürbün, Sandalye, Pil

6.2. itme belle inin ölçülmesi

itme belle inin s nanmas  için seçilen 10 nesne ismi, ö renciye 20 saniye  süresince ö renciye okunmu tur. 
Akabinde ak l i lemleri kutusundan 30 saniye süresince ö renciye, ö retmene ve veliye sorular 
yöneltilmi tir. 20 saniye süre verilerek i itti i nesne isimlerini saymas  istenmi tir. Hat rlanan sözcük say s , 
ö renme koordinat  üzerinde i itme bölmesi üzerine i lenmi tir.

Okunan sözcükler: Paten, Havlu, Keman, Mum, Abaküs, Kedi, Dondurma, Asansör, M knat s, Palyaço. 



6.3.Dokunma Belle inin Ölçülmesi

Dokunma belle inin s nanmas  için seçilen 10 nesne, bir çanta içinde ö retmen, ö renci ve velilere 
verilerek bu nesnelere bakmadan sadece dokunmalar  istenmi tir. Sonra 30 saniyelik süre boyunca ö retmen, 
ö renci ve velilere ak l i lemleri kutusundan ö renciye sorular sorulmu tur. 20 saniye bir süre verilerek bu 
süre içinde ak llar nda kalan nesne isimlerini söylemeleri istenmi tir. Hat rlanan nesne say s  ö renme 
koordinat  üzerinde dokunma bölmesi üzerine i lenmi tir.

Verilen Nesneler: Telefon, Emzik, Araba, El Lambas , Sepet, Çekiç, Gözlük, Deniz Kabu u, Havuç

7.Verilerin Analizi

Ara t rmada elde edilen verilerin analizinde, Ö renme stilleri testi beceri  için  Frekans (f) ve yüzde (%) 
de erleri belirlenmi tir. Her becerinin aritmetik ortalamalar  ( x) hesaplanm t r. Bireysel farkl l k gösterip 
göstermedi i standart sapma (s) puanlar yla belirlenmi tir.

BULGULAR

Ara t rman n bu bölümünde ö rencilere uygulanan ö renme stilleri ölçe inden elde edilen bulgular 
tablola t r larak yorumlanm t r. Bulgular ve yorumlar 2 bölümden olu maktad r. Birinci bölümde 
ö rencilerin ya ad klar  yere göre görme, i itme ve dokunma becerilerine ili kin bulgular, ikinci bölümde 
ö rencilerin cinsiyetine göre görme, ,i itme ve dokunma bebecerilerine yer almaktad r.

Tablo 3. Ö rencilerin Ya ad klar  Yere Göre  Görme, itme ve  Dokunma Becerilerine li kin 
Ortalamalar  ve Standart Sapmalar

Tablo 3’ te ö rencilerin ya ad klar  yere göre belleklerden ald klar  puanlar n ortalamalar  

inceledi inde;görme belle i bulgular na göre köyde ya ayan ö rencilerin ortalamas  ( x =3,80) olarak 
belirlenmi tir. Köyde ya ayan ö renciler görme belle inde gösterilen 10 resimden %38’ini hat rlam lard r. 

ehir merkezinde ya ayan ö rencilerin ortalamas  ise ( x =4,41) olarak belirlenmi tir. Bu ö renciler 10 
resimden %44’ünü hat rlam lard r. Görme belle inde ehir merkezinde ya ayan ö rencilerin köydekilere 
göre daha ba ar l  oldu u görülmektedir. itme belle i bulgular na göre; köyde ya ayan ö rencilerin 

ortalamas  ( x =2,10), ehir merkezinde ya ayan ö rencilerin ortalamas  ( x = 3,70) olarak belirlenmi tir.  
Köyde ya ayan ö renciler i itti i 10 kelimeden %21’ ini hat rlarken ehir merkezinde ya ayan ö renciler 
%37’ sini hat rlam lard r. itme belle inde de ehir merkezinde ya ayan ö rencilerin daha ba ar l  oldu u 
görülmektedir. Son olarak tabloda yer alan dokunma belle i bulgular  incelendi inde ise köyde ya ayan 

ö rencilerin ortalamas ( x = 4,60), ehir merkezinde ya ayan ö rencilerin ortalamas  ( x =4,29)olarak 

Kat l mc
Duyusal Bellek

Görme itme Dokunma
x ss x ss x ss

Köy
(n=10)

3,80 1,88 2,10 1,75 4,60 1,35

ehir merkezi
(n=17)

4,41 1,53 3,70 1,40 4,29 1,48



belirlenmi tir. Köyde ya ayan ö renciler dokundu u 10 nesneden % 46’ s n  hat rlarken ehir merkezinde 
ya ayan ö renciler %42’ sini hat rlam lard r. Görüldü ü üzere dokunma belle inde di erlerinin aksine 
köyde ya ayan ö renciler daha ba ar l  olmu lard r.

Tablo 4. Ö rencilerin Cinsiyetlerine Görme, itme ve Dokunma Becerilerine li kin 
Sonuçlar n Ortalamalar  ve Standart Sapmalar

Tablo 4’ te ö rencilerin cinsiyetine göre belleklerden ald klar  puanlar n ortalamalar  yer almaktad r.Görme 

belle i bulgular na göre; erkek ö rencilerin ortalamas  ( x =4,16) olarak belirlenmi tir. Erkek ö renciler 

görme belle inde gösterilen 10 resimden %41’ ini hat rlam lard r. K z ö rencilerin ortalamas  ise ( x
=4,22)olarak belirlenmi tir. Bu ö renciler 10 resimden  %42’ sini hat rlam lard r. Görme belle inde k z 
ö rencilerin erkeklere göre daha ba ar l  oldu u görülmektedir.  itme belle i bulgular na göre; erkek 

ö rencilerin ortalamas  ( x =3,38), k z ö rencilerin ortalamas  ( x =2,55) olarak belirlenmi tir.  Erkek 
ö renciler i itti i 10 kelimeden %38’ ini hat rlarken k z ö renciler %25’ sini hat rlam lard r. itme 
belle inde erkek ö rencilerin daha ba ar l  oldu u görülmektedir. Son olarak tabloda yer alan dokunma 

belle i bulgular  incelendi inde ise erkeklerin ortalamas  ( x =4,33), k z ö rencilerin ortalamas  ( x =4,55)
olarak belirlenmi tir. Erkekler dokundu u 10 nesneden % 43’ ünü hat rlarken k z ö renciler %45’ ini 
hat rlam lard r. Görüldü ü üzere dokunma belle inde de görmede oldu u gibi k z ö renciler daha ba ar l  
olmu lard r.

SONUÇ

Bu çal mada köyde ve ehirde ya ayan okul öncesi ö rencilerin ö renme stilleri aras nda bir farkl l k olup 
olmad  incelenmi tir. Ö rencilerin bellek testlerinden elde ettikleri puan ortalamalar na bak ld nda genel 
olarak en çok dokunma daha sonra görme ve son olarak i itme belle inin yer ald  görülmü tür. Bulgulara 
göre ö rencilerin ya ad klar  yere göre ö renme stilleri aras nda farkl l k oldu u görülmektedir. Okul öncesi 
ö rencilerin ö renme stilleri tercihleri köy okullar nda; dokunsal, görsel, i itsel eklinde s ralan rken ehir 
okullar nda ise görsel, dokunsal ve i itsel eklinde s ralanm t r.Ö rencilerin duyusal bellek testlerinden elde 
etti i puanlar n ortalamalar  kar la t r ld ndagörme ve i itme belle inde ehir merkezinde ya ayan 
ö rencilerin köydekilere göre, dokunma belle inde ise köyde ya ayan ö rencilerin ehir merkezinde 
ya ayanlara göre daha ba ar l  oldu u sonucuna var lm t r. Elde edilen bulgular cinsiyet aç s ndan 
incelendi inde ö renme stilleri erkek ö rencilerde; görme, dokunma, i itme eklinde s ralan rken k z 
ö rencilerde dokunma, görme, i itme eklinde s ralanm t r.Ö rencilerin duyusal bellek testlerinden elde 
ettikleri puanlar n ortalamalar  kar la t r ld nda görme ve dokunma belle inde k z ö rencilerin, i itme 
belle inde ise erkek ö rencilerin daha ba ar l  oldu u sonucuna var lm t r.

Kat l mc
Duyusal Beceriler

Görme itme Dokunma

x Ss x ss x ss

Erkek
(n=18)

4,16 1,74 3,38 1,60 4,33 1,52

K z
(n=9)

4,22 1,61 2,55 1,83 4,55 1,25



TARTI MA VE ÖNER LER

Çal maya kat lan ö rencilerin ö renme stilleri bak m ndan en çok dokunma daha sonra görme ve son olarak 
i itme belle inin yer ald  görülmektedir.  Çal man n bu sonuçlar , Oktar ve Saraçba  (2002) “ ngilizce 
Haz rl k S n f  Ö rencilerinin Ö renme Tercihlerinin ncelenmesi” isimli çal malar nda,  ö rencilerin görsel 
ve kinestetik ö renme e iliminde olduklar ; Ültan r ve Ültan r (2002) “ilkö retim 5. S n f Ö rencilerinin 
Ö renme Stilleri” isimli çal malar nda ö rencilerinin, görsel ö renme e ilimlerinin i itsel ö renme 
e iliminden daha yüksek oldu u; Erginer (2002) Ö renme tiplerini belirlemeye yönelik  1.2. ve 3. s n flar 
üzerinde yapt  ara t rmas nda belleklerin puan s ralamas nda, en dü ük puan n i itme belle inde oldu unu, 
ikinci s rada okuma belle inin oldu u, üçüncü s rada görme ve dördüncü s rada dokunma belle inin 
oldu u;Carrizosa ve Sheppard (2000) “Grup Çal malar n n Düzenlenmesinde Ö renme Stillerinin Önemi” 
isimli çal malar nda bireylerinin ço ununun görsel bilgileri almay  ve  alg lamay  tercih ettikleri  ve Dunn 
ve Dunn (1993) yapt  “Çocuklara Ö renme Stillerinin Ö retimi” isimli ara t rmalar nda ö rencilerin daha 
çok dokunsal ve kinestetik ö renme stiline  sahip  olduklar  bulgular yla desteklemektedir.

Ö retmenin s n f ndaki ö rencilerin ö renme stillerini bilmesi dersi planlama ve uygulama aç s ndan çok 
önemlidir. Ülkemizde ne yaz k ki ehir ve köy okullar  imkanlar aç s ndan e it de ildir. Bu e itsizli in 
giderilmesi ve e itimin kalitesinin art r lmas  aç s ndan ö rencilerin ö renme stillerinin bilinmesi önem 
ta maktad r.
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Özet

Ö renmede evrensel tasar m yakla m  (ÖET); bireysel farkl l klar n temele al narak ö renme ve ö retme 
süreçlerinin olabildi ince fazla ki iye hitap edecek ekilde tasarlanmas d r. “Evrensel” ifadesi ile tüm 
bireyler için en iyi ö renme ve ö retme sürecinin nas l olaca ndan ziyade bireysel farkl l klar  temele alarak 
her ö renci için engel te kil eden durumlar  ortadan kald rmak ya da en aza indirerek bireylerin süreçten e it 
olanaklara sahip olarak yararlanmalar n  sa lamakt r. Ö renme süreci sonunda ortaya ç kan ba ar s zl k 
ö rencinin var olan potansiyeli ölçüt al narak aç klanamaz. Ortaya ç kan ba ar s zl k ö rencilerin 
ihtiyaçlar na cevap vermeyen, ilgi ve yeteneklerini temele almayan sistemlerin bir sonucu olarak kar m za 
ç kmaktad r. ÖET bireysel özelliklerin dikkate al narak programlar n, e itim-ö retim ortamlar n n, yöntem, 
teknik ve materyallerin haz rlanmas n  ve tüm ö renciler için ula labilir olmas n  savunmaktad r. 

Bu ara t rman n amac  “Ö renmede evrensel tasar m” uygulamalar na yönelik özel e itim ö retmenlerinin 
görü lerini belirlemektir. Ö renmede evrensel tasar m (ÖET) uygulamalar na yönelik özel e itim 
ö retmenlerinin görü lerinin incelenmesi hedeflenen bu çal ma nitel ara t rma paradigmas na uygun olarak 
tasarlanm  betimsel bir çal mad r. Ara t rman n çal ma grubunu 2021-2022 e itim-ö retim y l nda 
Kahramanmara  devlet okullar nda ve özel e itim uygulama okullar nda görev yapan ve amaçl  örnekleme 
yöntemi ile belirlenen on yedi özel e itim ö retmeni olu turmu tur. Çal man n verileri görü me yöntemi 
kullan larak toplanm  ve verilerin analizinde betimsel analiz tekni i kullan lm t r. Ara t rma sonucunda, 
özel e itim ö retmenlerinin tamam  ö renmede evrensel tasar m ilkelerinin ö rencilere e itim-ö retim 
olanaklar ndan e it ekilde yararlanma imkan  sunaca n  dü ündükleri için ö renme süreci aç s ndan olumlu 
sonuçlar sa layaca n  ifade etmi lerdir. Farkl  ö renme özelliklerine ve farkl  kültüre sahip ö renciler için 
ise s n f ortam nda her ö rencinin ilgi, yetenek, ihtiyaç ve bili sel düzeyine uygun olarak Bireysel E itim 
Programlar  haz rlad klar n , bu programlar do rultusunda yöntem, teknik ve ders materyallerini seçerek s n f 
içi uygulamalar  gerçekle tirdiklerini ifade etmi lerdir. Okul ortam nda farkl  ö renme ihtiyaçlar na ve 
kültüre sahip ö rencilerin bilgiye eri imini kolayla t rmak amac yla en çok ak ll  tahtay  kulland klar n  ifade 
etmi lerdir.

Anahtar Kelimeler: Ö renmede Evrensel Tasar m (ÖET), Özel E itim, Özel E itim Ö retmeni

Abstract

The universal design approach to learning is that learning and teaching processes are designed to 
appeal  to as many people as possible based on individual differences. With the expression 
‘universal’, it is to eliminate or minimize  situations that pose obstacles  for each students by taking 
into account individual differences rather than how the best learning and teaching process will be 
for all persons, and to ensure that persons benefit from the process in an equal way. The failure that 



occurs at the end of the learning process cannot be explained  by taking existing potential of the 
student as a criteria. The failure that occurs is the result of systems that do not respond to the needs 
of students and do not base their interests and abilities. The universal design approach to learning 
advocates the preparation of educational environmemts, methods, techniques and materials with an 
emphasis on individual characteristics and being acessible to all students.

The purpose of this research is to determine the views of special education  teachers regarding the 
application  of universal design in learning. This research, which aims to examine the views of 
special education teachers on universal design practices in learning, is a descriptive study design in 
accordance with the qualitative research paradigm. The study group of the research consisted of 
seventeen special education teachers working in Kahramanmara  state schools and private 
education practice schools in the 2021-2022 academic year and determined by the purposive 
sampling method.The data of the research were collected using the interview method and the 
descriptive analysis technique was used in the analysis of the data. As a result of the research,all 
special education teachers said that universal design principles in learning will provide positive 
results in terms of learning process, as they think that it will provide students with the oppourtunity 
to equally use educational opportunities. They stated that they prepare Individual Education  
Programs  for students with different  learning characteristics and different cultures in the classroom 
environment in accordance with the interests,abilities,needs and cognitive levels of each student,in 
accordance with this program by choosing the methods, techniques  and corse materials made in 
class applications. They stated that they use the smart board the most in order to faciliate access to 
information for students with different  learning needs cultures in the school environment.

Key words: Special design for Learning(SDL), Special Education, Special  Education Teacher.

G R

nsan yarat l  nedeniyle birçok yetenekle donat larak hayata gelmektedir. Tüm varl klar içerisinde ak l ve 
irade sahibi olmas  sebebiyle kendisi d ndaki varl klardan farkl  bir konumdad r. Bu nedenle var olan 
potansiyelini geli tirme kabiliyetine de sahiptir. Bireyler sahip olduklar  donan mlar nedeniyle ya am  
boyunca yeni bilgiler ve davran lar ö renmeye gereksinim duymaktad r. Ö renme kavram  ya ant lar 
sonucunda davran lar m zda meydana gelen nispeten kal c  izli de i iklik (Demirel, 2017) olarak 
tan mlanmaktad r. Ö renme faaliyeti ise e itim ve ö retim ile gerçekle tirilmektedir. 

Bireyler fiziksel, sosyal, bili sel, psikolojik özellikler aç s ndan birbirinden farkl d r, baz  bireyler ise 
çe itli engeller ile dünyaya gelmektedir. Bu bireylerin e itim ve ö retim faaliyetlerinin tamam  ise özel 
e itim olarak tan mlanmaktad r. Özel e itim; özel e itime ihtiyac  olan bireylerin e itim gereksinimlerini 
kar lamak amac yla ö rencilerin geli im özellikleri dikkate al narak haz rlanan e itim programlar n n, özel 
e itim alan na uygun yöntem ve teknikler kullan larak üniversitelerin ilgili lisans programlar ndan mezun 
olmu  personeller taraf ndan bireylerin ilgi ve yeteneklerine uygun ortamlarda sürdürülen e itim - ö retim 
faaliyetleridir (MEB, 1997). Tan mda yer alan özel e itime ihtiyac  olan birey geli imsel olarak 
akranlar ndan farkl  seyir gösteren ve genel e itim süreçlerinden istenilen düzeyde faydalanamayan bireyleri
ifade etmektedir. Farkl l klar bireylerin i itme, görme, fiziksel, bili sel, dil ve konu ma alanlar nda ortaya 
ç kan eksikliklerden ya da ya tlar ndan üstün yetenekli olma durumlar ndan kaynaklanabilmektedir. Özel 
e itim faaliyetlerinde kullan lan e itim programlar  bireylerin tüm geli im alanlar nda ihtiyaç duydu u bilgi 
ve becerileri kar layacak nitelikte ki iye özel olarak haz rlanmaktad r. Söz konusu olan e itim programlar  
bireylerin e itsel performans  ortaya konularak ihtiyaç duydu u akademik ve sosyal becerileri kapsayan 
“Bireyselle tirilmi  e itim plan ” ba l  alt nda haz rlanmaktad r. 



Özel e itim, Türk milli e itiminin genel amaç ve temel ilkeleri do rultusunda özel gereksinimli 
bireylerin; toplumun beklentilerine yönelik her türlü görevi gerçekle tirmelerini, ya amsal faaliyetleri 
kendileri için yeterli düzeyde ba ms z bir ekilde gerçekle tirebilmelerini, çevresindeki bireyler ile sa l kl  
sosyal ili kiler geli tirebilmelerini, ba ms zl klar n  k s tlayan her türlü engele yönelik önlem almalar n , var 
olan performanslar n  maksimum düzeyde verim alacak ekilde kullanmalar  için yönlendirilmelerini, 
gereksinim duyduklar  e itim ve tedavi için gerekli olan olanaklar n sa lanmas n , ilgi ve yetenekleri 
do rultusunda meslek edinerek üretken bir vatanda  olmalar n  amaçlamaktad r (MEB, 2011).

Yetersizliklerinden dolay  özel e itime ihtiyaç duyan bireyler farkl  s n flamalara dahil edilmektedir. Özel 
e itim alanlar na göre olu turulan s n flama u ekildedir; 

Dikkat eksikli i ve hiperaktivite bozuklu u (DEHB)
Çoklu yetersizlik
Dil ve konu ma bozukluklar
Duygu ve davran  bozuklu u
Fiziksel yetersizlikler ve süre en hastal klar
Görme yetersizli i

itme yetersizli i
Zihinsel yetersizlik
Ö renme güçlü ü
Otizm spektrum bozuklu u
Üstün zeka ve üstün yetenek (MEB, 2016).

Evrensel Tasar m kavram  çocukluk döneminde geçirdi i çocuk felci sebebiyle yürüme becerisini 
kaybederek tekerlekli sandalye kullanan ve mimar olan Ronald Lawrence Mace taraf ndan olu turulmu  bir 
terimdir (Thompson, Johnstone ve Thurlow, 2002).  Evrensel Tasar m kavram n n ortaya ç kmas  yap lar n 
farkl  ihtiyaçlara ve engel türlerine sahip bireyler taraf ndan kullan m na imkan sa lamas  dü üncesine 
dayanmaktad r (Belir, 2018). Çevremizde yer alan yap lar, teknolojik ürünler, de erlendirme yakla mlar , 
e itim programlar  gibi birden çok alan  içerisinde bar nd ran, kendisine özgü ilkeleri olan bireysel 
farkl l klar n temele al narak ö renme ve ö retme süreçlerinin olabildi ince fazla ki iye hitap edecek ekilde 
tasarlanmas n  destekleyen bir yakla md r (Education, 2004). 

Mimari alan nda meydana gelen çal malarda tasar mc lar n fiziksel ortamlar  tüm bireyler için eri ilebilir 
ve kullan labilir hale getirdiklerini gözlemleyen e itimciler ö renme-ö retme süreçlerinde bilgiyi ve 
ö renmeyi herkesin e it olarak ula m na sunmak amac yla Ö renmede Evrensel Tasar m yakla m n  
olu turmu lard r (Barteaux, 2014). ÖET uygulamalar  kapsam nda haz rlanan program ve araçlar haz rl k 
a amas ndan ba layarak ö rencilerin ihtiyaçlar  dikkate al narak düzenlenmektedir bu nedenle süreç 
içerisinde olu abilecek zaman al c  ve maliyetli de i iklikleri önlemektedir. ÖET yakla m n n faydalar ndan 
biri de ö rencilerin neyi, nas l ve neden ö rendi inin fark nda olan ö renmelerini denetleyip gerekli 
düzenlemeleri yapabilen uzman bireyler yeti tirilmesi aç s ndan rehberlik etmektedir (Demir Ba aran, 2021).

ÖET uygulamalar  bilginin sunulmas , i lenmesi, de erlendirilmesi ve ö rencilerin derse kat l mlar n  
artt rmak için olu turulmu  üç temel ilkeyi içermektedir. Söz konusu ilkeler:

Birden Çok Temsil Yöntemi Sa lamak: Tüm ö renciler birbirinden farkl  alg lama ve ö renme özelliklerine 
sahiptir. Bu durum e itim-ö retim ortamlar nda çe itliliklere neden olmaktad r. Programda yer alan içerik bu 
farkl l klar  dikkate alarak planlama yapmay  gerektirmektedir. çerik görsel, i itsel ve dokunsal aç dan s n f 
içerisinde bulunan ö rencilere hitap edecek ekilde olu turuldu unda herkes kendi ö renme kabiliyeti 
ölçüsünde süreçten en verimli ekilde faydalanacakt r. Bütün ö rencilerin ayn  derecede faydalanaca  tek 
bir temsil yöntemi mümkün de ildir, e itim-ö retim sürecinde birden fazla temsil yöntemi sa lamak esast r 
(CAST, 2021).



Birden Çok Eylem ve fade Yöntemi Sa lamak: Ö rencilerin edindikleri bili becerileri ifade etme ekli 
birbirinden farkl d r. E itim-ö retim sürecinde ö retmenler bu durumu dikkate alarak ifade ve eylemlerin 
birden fazla uygulama ekli olabilece ini göz önünde bulundurarak ö rencilerden bekledikleri geri 
bildirimler için onlar n kendilerini ifade edebilecekleri en uygun olan yöntemi kullanmalar  için f rsat 
verilmelidir. Ö retim sürecinde birden fazla eylem ve ifade seçene i sunmak esast r (CAST, 2021).

Birden Çok Kat l m Yöntemi Sa lamak: Ö rencilerin ö renme sürecine motive olmalar n  ve aktif kat l m n  
sa layacak etkenler birbirinden farkl d r. Baz  ö renciler gürültülü ortamda çal may  tercih ederken baz lar  
sessiz ortamda çal may  tercih edebilir. Baz lar  lo  n oldu u ortamda çal may  tercih ederken baz lar  
ise ayd nl k ortamda çal maktan ho lanmaktad r. Bütün ö renciler için uygun olabilecek tek bir kat l m 
yöntemi mevcut de ildir. Tüm ö rencilerin faydalanabilece i kat l m yöntemi sa lamak esast r (CAST 
2021).

Ö renmede evrensel tasar m uygulamalar  konusunda yap lan ara t rmalar incelendi inde 
çal malar n ço unun engelli ö rencilere odakland  görülmü tür. ÖET uygulamalar n n engeli olan 
ö rencilere ve bu ö renciler ile ayn  e itim ortam nda bulunan di er ö rencilere yönelik etkisi belirlenmeye 
çal lm t r (Abrahamson, Flood, Miele ve Si, 2018, Carrington ve arkada lar ; Coppola, Woodard ve 
Vaughan, 2019; Dymond ve ark. 2006; Gauvreau, Lohmann ve Hovey, 2019; Katz, 2013a, Katz, 2013b; 
Hazmi ve Ahmet, 2018; Luangrungruang ve Kokaew, 2018;King-Sears, 2014;Redford, 2017;Shoup, 2016; 
Taunton, Brian, ve True, 2017;Tobin, 2014, 2020; akt. Bedir 2020; Bedir 2021). Alan yaz nda ÖET 
uygulamalar  konusunda yap lan di er çal malarda ise farkl  derslerin bu tasar m merkeze al narak 
planlanmas n nö renci ba ar s  ve tutumuna etkisini ortaya koymaya yönelik oldu u görülmü tür (Tegmark 
ve ark., 2011; Smith, 2012; Van Garderen ve Whittaker, 2006; akt. Bedir, 2021a). 

Türkiye’de ÖET uygulamalar  konusunda yap lm  çal malar inceleyen Bedir (2020a; 2021b)
niceliksel olarak oldukça yetersiz oldu u belirlenmi tir. Yap lan çal malar n daha çok ÖET ilkelerinin baz  
derslerde uygulanmas  sonucunda ö renci ba ar s  ve tutumuna etkisinin belirlenmeye yönelik oldu u 
görülmü tür (Batmaz, 2018;  Yüzlü, 2017; Günayd n, 2019; Yavuzarslan, 2018; Çak r, Memnun, 2019; 

enel, enel ve Günayd n, 2019; Özgül, 2005; akt. Bedir, 2020; Bedir, 2021). Ö retmenlerin ÖET 
uygulamalar na yönelik e itim ve yeterliliklerine ya da farkl  kültürel özelliklere yönelik çal amaya 
rastlanmam t r. Bu nedenle bu çal mada, özel e itim ö retmelerine ÖET uygulamalar n n tan t m  
yap ld ktan sonra onlar n bu konudaki görü lerini belirlemek, sonraki çal malara ve yap lacak uygulamalara 
katk  sa lamak amaçlanmaktad r. Ara t rman n problem cümlesi: Ö renmede Evrensel Tasar m 
Uygulamalar na yönelik özel e itim ö retmenlerinin görü leri nelerdir? eklinde belirlenmi tir. 

Ara t rman n Amac

Bu ara t rman n amac  özel e itim ö retmenlerinin Ö renmede Evrensel Tasar m uygulamas na yönelik 
görü lerini belirlemektir. Bu amaç do rultusunda a a daki sorulara cevap aranm t r. 

Ö retmenlerin Ö renmede Evrensel Tasar m uygulamalar  hakk nda görü leri nelerdir?

1. Özel e itim ö retmelerinin farkl  ö renme özelliklerine sahip ö rencilere yönelik yapt klar  
uygulamalar nelerdir?

2. Özel e itim ö retmenlerinin engelli ö rencilere yönelik yap lan ö retim uygulamalar  nelerdir? 

3. Özel e itim ö retmenlerinin farkl  kültüre sahip ö renciler için yapt klar  ö retim uygulamalar  
nelerdir?

4. Özel e itim ö retmenleri okullarda farkl  özelliklerdeki ö rencilerin (yetenek, engel, kültür vs)  
bilgiye eri imini sa lamak için neler yapmaktad r? 

YÖNTEM



Çal man n bu bölümünde ara t rman n yöntemi, deseni, çal ma grubu, veri toplama arac , 
verilerin toplanmas  ve verilerin analiz yöntemleri ele al nm t r. 

Ara t rman n Deseni

Ara t rma nitel ara t rma yönteminde kullan lan desenlerden biri olan fark nda olunan fakat detayl
bilgi sahibi olunmayan olgular  aç klamay  amaçlayan olgubilim (fenomenoloji) deseninde yürütülmü tür 
(Y ld r m ve im ek, 2011; Büyüköztürk vd, 2019). Olgular, günlük hayatta ya ad m z olaylar, 
tecrübeler, alg lar, yönelimler, kavramlar ve durumlar olarak ifade edilebilir (Y ld r m ve im ek, 2011).
Olgubilim çal malar n n en önemli amac , bir olguyla ilgili ki isel ya anm  deneyimlerin ortak anlam n  
tan mlayan ara t rmalard r(Creswell, 2013). Bu ara t rmada özel e itim ö retmenlerinin Ö renmede 
Evrensel Tasar m uygulamalar na yönelik görü leri incelenmi tir. Verilerin toplanmas nda kullan lan 
görü me yöntemi ise bireylerin bir olay ve olgu hakk ndaki görü  ve dü üncelerinin sözel olarak 
belirlenmesine dayal  olarak gerçekle tirilen bir veri toplama yöntemidir (Y ld r m ve im ek, 2011). 

Çal ma Grubu 

Ara t rman n verileri 2021-2022 e itim-ö retim y l nda Türkiye’de Kahramanmara  li, Af in 
lçesinde devlete ba l  okullarda görev yapan 17 özel e itim ö retmenin kat l m yla toplanm t r. 

Kat l mc lar “Amaçl  örnekleme yöntemi” kullan larak seçilmi tir. Ara t rmada amaçl  örnekleme yöntemi 
kapsam nda maksimum çe itlilik örneklemesi kullan lm t r. Amaçl  örnekleme yöntemleri, birçok farkl  
duruma ait olay ve olgular n ke fedilmesi ve bu do rultuda ilgili aç klamalar n yap lmas nda 
kullan lmaktad r. Maksimum çe itlilik örneklemesinde amaç, ara t rmaya taraf olabilecek nitelikteki bütün 
bireylere k yasla, elde edilmek istenilen verileri sa layaca  dü ünülen maksimum çe itlilik düzeyindeki 
küçük bir örneklem grubuna ula lmas  ve çal man n bu grup vas tas yla gerçekle tirilmesi eklinde ifade 
edilmektedir (Y ld r m ve im ek, 2011). Maksimum çe itlilik farkl  sosyoekonomik bölgelerdenve e itim 
kademelerinden özel e itim ö retmenlerinin kat l m yla sa lanm t r. Maksimum çe itlilik örneklemesi 
yönteminde çal ma grubu problemle ilgili olan kendi içinde benze ik, de i ken ve farkl  durumlardan 
olu abilecek ekilde belirlenir. Burada amaç genelleme yapmak de il aksine çe itlilik gösteren durumlar n 
ortak paydas na odaklanmakt r (Karata , 2015).

Ara t rman n çal ma grubuna ait demografik özellikler Tablo1’de verilmi tir. 

Tablo 1. Kat l mc lar n Demografik Özelliklerine li kin Frekans Analizi

De i ken Kategori f

Cinsiyet Erkek
Kad n 

7
10

K dem 1 Y l
2 Y l
3 Y l
6 Y l
8 Y l 

4
5
5
1
2

Görev Yeri Merkez
Köy 

17
0

Kademe lkokul 
Ortaokul
Lise

6
4
7



Tablo 1 incelendi inde ara t rman n kat l mc lar n n (f=10) kad n ve (f=7) erkek özel e itim ö retmeninden 
olu tu u görülmektedir. Özel e itim ö retmelerinin k demleri 1-8 y l aras nda de i mektedir. Özel e itim 
ö retmenlerinin tamam  Af in lçe merkezinde görev yapmaktad r. Özel e itim ö retmenlerinin ilkokul 
(f=6), ortaokul (f=4), lise (f=7) kademelerinde görev yapmaktad r.

Veri Toplama Araçlar

Özel e itim ö retmenlerinin Ö renmede Evrensel Tasar m uygulamalar na yönelik görü lerinin 
belirlenmesi amaçlanan ara t rmada veri toplamak amac yla “Yar  yap land r lm  görü me formu” 
kullan lm t r. Olgubilim ara t rmalar nda veri toplamak için en önemli kayna n görü meciler olmas  
nedeniyle görü me metodu tercih edilmi tir (Baltac , 2018). Öncelikle Ö renmede Evrensel Tasar m 
konusunda özel e itim ö retmenlerinin bilgisinin olup olmad  ortaya konulmaya çal lm t r. 
Ö retmenlerin herhangi bir bilgisi olmad  belirlendikten sonra özel e itim ö retmenlerine Ö renmede 
Evrensel Tasar m hakk nda bilgilendirme toplant s  yap lm t r. Bilgilendirme sonunda veri toplama arac  
olan yar  yap land r lm  görü me formu ö retmenlere kararla t r lan yer ve saatte uygulanm t r. 

Bedir (2021b) taraf ndan soru havuzu olu turularak haz rlanan görü me formuTürkçe yay nlanan 
“Ö renmede Evrensel Tasar m” kitab nda yazar olarak görevli ö retim üyesinin ve konuya yönelik
ara t rmas  olan bir e itim uzman n n görü lerine sunularak çal man n genel çerçevesi ortaya konulmu tur. 
Genel çerçeve, Ö renmede Evrensel Tasar m ilkelerinden ve performans göstergelerinden olu maktad r. 
Görü me formunun birinci bölümü ö retmenlerin görü lerini belirlemeye yönelik 6 aç k uçlu sorudan, 
ikinci bölümü de performans göstergelerini içeren 9 kapal  uçlu sorudan olu maktad r. Görü me formu 
olu turulduktan sonra 5 farkl  e itim uzman n görü üne sunulmu  ve performans göstergelerinin benzer 
ifadeleri içermesi nedeniyle 9 kapal  uçlu soru veri toplama arac ndan ç kar lm t r. Görü me formunda yer 
alan sorular n kapsam, yap , ve dil geçerlili i aç s ndan incelenmesi E itim Bilimleri alan nda 5 
uzman nformu doldurmalar  sa lanarak yap lm t r. Uzmanlar n sorulara verdi i cevaplar incelenmi  ve 
yak n cevaplar n verilmesinden dolay  bir soru daha görü me formundan ç kar lm t r. Ara t rmadaiç 
geçerli i sa lamak için özel e itim ö retmenlerinin Ö renmede Evrensel Tasar m uygulamalar na yönelik 
görü ler do rudan al nt larla desteklenmi tir. Ara t rmada, d  geçerli i sa lamak için ise ara t rma 
yöntemi detayl  olarak tan mlanmaya çal lm t r. Ara t rma verilerinin güvenirli ini test etmek amac yla 
e itim bilimlerinden bir uzman taraf ndan verilerin ba ms z ekilde kodlamas  yap lm t r

Güvenirlik= Görü  birli i/(Görü  birli i+ Görü  ayr l )x100 (Miles ve Huberman, 1994) .

Güvenirlik çal malar  sonucunda yap lan kodlamalara göre 1. soru için %86,  2. soru için %89, 3. soru 
için  %88, 4. soru için  %92 ve 5. Soru için %94 olarak tespit edilmi tir. Bu formüle göre ara t rman n 
güvenilir kabul edilmesi %80’in üzerinde olmas na ba l d r (Miles ve Huberman, 1994). 

Verilerin Analizi 

Ara t rma verileri betimsel ve içerik analizi tekni i kullan larak analiz edilmi tir. Betimsel analiz
tekni i görü me yap lan bireylerin görü lerini al nt  yapmaya izin vererekortaya koymaya yard mc  olur. 
Bu analiz tekni inde ula lan bulgular mant kl , anla l r ve düzenlenmi  ekilde okuyucuya aktar l r. çerik 
analizi yap larak da veriler tan mlanmaya ve içerisinde sakl  olabilecek gerçekler ortaya konmaya 
çal lmaktad r (Y ld r m ve im ek, 2011). Özel e itim ö retmenlerinin Ö renmede Evrensel Tasar m 
uygulamalar na yönelik görü leri ayr nt l  olarak incelenerek kodlara ve temalara ula lm t r. Bulgulara ait 
tablolarda kodlara ait frekanslar gösterilmi tir.  Ayr ca, tablolardaki bulgular n daha aç k ve anla l r 
olabilmesi amac yla görü melerde dikkat çeken baz  do rudan al nt lara da yer verilmi tir.

BULGULAR

Bulgular ba l  alt nda Ö renmede Evrensel Tasar m uygulamas na yönelik özel e itim 
ö retmenlerinin görü lerine ait bulgular tablola t r larak yorumlanm t r. Ö retmenlerin olu turduklar  



kodlar incelendi inde, Ö renmede Evrensel Tasar m uygulamas na yönelik tüm alt problemlerde 
olu turulan kodlar n pozitif ve negatif olarak temala t r lmas  uygun görülmü tür. Özel e itim 
ö retmenlerinin Ö renmede Evrensel Tasar m uygulamalar na yönelik görü leri Tablo 2’de sunulmu tur.

Tablo 2. Özel E itim Ö retmenlerinin Ö renmede Evrensel Tasar m Uygulamalar na 
Yönelik Görü leri

Tema Kodlar f
Ö retim programlar nda esneklik                                         3
E itimde f rsat e itli i                                                           2

Pozitif Görü  E itimde bireysel farkl l k                                                    6
E itimin bireye özgü planlanmas                                         5
E itimde evrensellik                                                             4
E itimde kalite art       1

Tablo 2. incelendi inde özel e itim ö retmenlerinin Ö renmede Evrensel Tasar m uygulamalar na 
yönelik tamam  pozitif görü  belirtmi tir. Pozitifgörü  temas nda 6 kod olu turulmu tur. Bu kodlar;ö retim 
programlar nda esneklik, e itimde f rsat e itli i, e itimde bireysel farkl l klara destek, e itimin bireye özgü 
planlanmas , e itimde evrensellik ve e itimde kalite art  eklindedir. A a daki ifadeler ö retmen 
görü lerini desteklemektedir:

“Ö renmede Evrensel Tasar m kavram  herkes için genel geçer olan bir tasar m  ifade etmektedir. Herkes 
için genel geçer olan bir tasar m ise her ö rencinin ö renme düzeyine olacak bir tasar m yapmakla 
mümkündür. Bu kavram her ö renci için genel bir uygunlu u ifade ediyorsa do ru bir tasar m ekli 
olacakt r.” 

“Ö renmede Evrensel Tasar m n f rsat e itli i aç s ndan bütün ö renciler için olumlu oldu unu
dü ünüyorum.”

“Her ö rencinin farkl  olmas ndan yola ç karak bireysel farkl l klara yönelik bireysel programlar 
kullan larak çal man n ö renciye fayda sa layaca n  dü ünüyorum.”

“ÖET modelinin e itim ö retim sürecinin daha sa l kl  ve verimli geçmesinde etkili olaca n  dü ünüyorum.  
Sadece e itim ö retim sürecinde de il ö rencilerin okulu sevme, olumlu duygular geli tirme gibi duyu sal 
becerilerde de faydal  olaca n  dü ünüyorum.” 

“ÖET’nin e itimde f rsat e itli i için önemli oldu unu dü ünüyorum. Ayn  zamanda bireysel farkl l klar  yok 
saymayarak destekledi ini dü ünüyorum.”

Özel e itim ö retmenlerinin Ö renmede Evrensel Tasar m kapsam nda farkl  ö renme özelliklerine 
sahip ö rencilere yapt klar  uygulamalara yönelik bulgular Tablo 3’te verilmi tir.

Tablo 3. Özel E itim Ö retmenlerinin Ö renme Farkl l klar na Yönelik Yapt klar  Uygulamalar

Tema Kodlar f
Yaparak ya ayarak ö renme                                                               2
Bireysel e itim uygulamalar                                                              2
Bireyselle tirilmi  e itim plan  haz rlama                                          7
Bireysel farkl l klara uygun uygulamalar                                           12
Grup e itimi                                                                                        2

Pozitif Görü  Ö renci düzeyine uygun materyal kullan m                                      10
Akran ö retimi                                                                                    1



An nda dönüt ve düzeltme                                                                  1
Peki tireç kullan m                                                                             1
Ö retmen-veli i birli i                                                                       2
Yanl s z ö retim yöntemleri                                                              1

Tablo 3 incelendi inde özel e itim ö retmenlerinin farkl  ö renme özelliklerine sahip olan ö rencilere 
yapt klar  uygulamalara yönelik tamam  pozitif görü  belirtmi tir. Pozitif görü  temas nda 11 kod olu tu u 
görülmektedir. Pozitif görü ler; yaparak ya ayarak ö renme, bireysel e itim uygulamalar , bireyselle tirilmi  
e itim plan  haz rlama, bireysel farkl l klara uygun uygulamalar, grup e itimi, ö renci düzeyine uygun 
materyal kullan m , akran ö retimi, an nda dönüt ve düzeltme, peki tireç kullan m , ö retmen – veli i  birli i 
ve yanl s z ö retim yöntemleri kullanma eklinde s ralanmaktad r. A a daki ifadeler özel e itim 
ö retmenlerinin görü lerini desteklemektedir:

“Ö renmede bireysel farkl l klar ilkesine riayet ederek her ö renci için ayr  ayr  ve düzeyine uygun olacak 
ekilde bireyselle tirilmi  e itim programlar  olu turmaktay m. Özel e itim alan nda kullan lan yanl s z 

ö retim yöntemlerini kullan yorum ayr ca yaparak ya ayarak ö renmenin etkili oldu u ö retim yöntem ve 
tekniklerini derslerimizde s k s k kullan yorum.”

“Bireysel e itim planlar  do rultusunda haz rlanan kazan mlar, hedef davran lar, ö rencilerin özellikleri 
dikkate al narak tercih edilen ö retim yöntem ve teknikleri do rultusunda ö retim sürecini 
gerçekle tiriyorum. Farkl  ö renme özelliklerine sahip ö rencilere grup e itimi yap yoruz.”

“E itim araç gereçlerini ö renci düzeyine uygun seçerim. Ö rencilerin eksikliklerini belirleyerek çe itli 
yöntemlerle ö retim yapar m. Ö renci için en verimli e itim yöntemini seçip ilerlerim. K sa aral klarla 
tekrarlar yaparak ö renmelerini kal c  hale getiririm.” 

Özel e itim ö retmenlerinin Ö renmede Evrensel Tasar m kapsam nda engelli ö rencilere yapt klar  
uygulamalara yönelik bulgular Tablo 4’te verilmi tir.

Tablo 4. Özel E itim Ö retmenlerinin Engelli Ö rencilere Yönelik Yapt klar  Uygulamalar

Tema Kodlar f
E itsel performans düzeyi belirleme                                         6

Ö renci düzeyine uygun yöntem ve teknik kullan m                7
Bireyselle tirilmi  e itim plan  haz rlama                                 7
Konu tekrarlar  yapma                                                               2
Günlük ya am becerilerine öncelik verme                                2

Pozitif Görü  Ö renci düzeyine uygun materyal kullan m                             8
Ö renci düzeyine en uygun ipucunu kullanma                         1
An nda dönüt ve düzeltme                                                         2
Peki tireç kullan m                                                                    3
S n f ortam nda fiziksel düzenlemeler yapma                           2
Yanl s z ö retim yöntemleri                                                    2

Tablo 4 incelendi inde özel e itim ö retmenlerinin engelli ö rencilere yönelik yapt klar  uygulamalar n 
tamam  pozitif görü  belirtmi tir. Pozitif görü  temas nda 11 kod olu tu u görülmektedir. Pozitif görü ler; 
e itsel performans düzeyi belirleme, ö renci düzeyine uygun yöntem ve teknik kullan m , bireyselle tirilmi  
e itim plan  haz rlama, konu tekrarlar  yapma, günlük ya am becerilerine öncelik verme, ö renci düzeyine 
en uygun ipucunu kullanma, ö renci düzeyine uygun materyal kullan m , an nda dönüt ve düzeltme, 
peki tireç kullan m ,s n f ortam nda fiziksel düzenlemeler yapma ve yanl s z ö retim yöntemleri kullanma 
eklinde s ralanmaktad r. A a daki ifadeler özel e itim ö retmenlerinin görü lerini desteklemektedir:



“Engelin türü ve derecesine göre ö rencinin var olan performans na bakarak ihtiyac  olan kazan mlar  
ö retime al yoruz. Bireyselle tirilmi  e itim plan  haz rlayarak e itim ö retim yap yoruz.”

“Engelli ö renciler birebir, h zl  geri bildirim vererek ö retim yap yorum. Do ru cevaplar  için an nda 
peki tireç veriyorum.”

“Öncelikle ö rencinin düzeyini, e itsel performans n  belirleyip daha sonra her ders ve konu için ö rencinin 
düzeyine uygun yöntem ve teknikler kullan yoruz. Konuyu ve materyali uyarlamaya çal yoruz.”

“Ald m z amaçlar n say s n  azalt p günlük hayatta kullanabilece i ö renmelere öncelik verip özelliklerine 
uygun e itim veririm. Kulland m e itim materyallerini dikkat çekici hale getiririm.”

Özel e itim ö retmenlerinin Ö renmede Evrensel Tasar m uygulamalar  kapsam nda farkl  kültüre 
ya da geçmi e sahip ö rencilere yapt klar  uygulamalara yönelik bulgular Tablo 5’te verilmi tir.

Özel E itim Ö retmenlerinin Farkl  Kültüre Sahip Ö rencilere Yönelik Yapt klar  Uygulamalar
Tema Kodlar f

Ö rencinin içinde bulundu u kültürü ö renme                                            5

Farkl  kültürleri ö rencilere tan tmaya yönelik etkinlikler yapma              5
Pozitif Görü Ö rencinin kültürüne yönelik olarak ö retimde düzenlemeler yapma         11

Farkl  kültürlere yönelik bilgi edinme                                                          1
Akran ö retimi yapma                                                                                  1
Ö retmen-veli i birli i                                                                                  3

Negatif Görü Farkl  kültürlerin kayna mas na yönelik s n f içi etkinlikler planlama        3

Ö renmede Evrensel Tasar m kültürel farkl l klar n da dikkate al narak e itim ve ö retim faaliyetlerinin 
tasarlanmas n  önemsemektedir. Tablo 5 incelendi inde özel e itim ö retmenlerininfarkl  kültüre sahip 
ö rencilere yapt klar  uygulamalara yönelik pozitif - negatif tema ve kodlar verilmi tir. Pozitifgörü  
temas nda 6 kod olu tu u görülmektedir. Pozitif görü ler;ö rencinin içinde bulundu u kültürü ö renme, 
farkl  kültürleri ö rencilere tan tmaya yönelik etkinlikler yapma, ö rencinin kültürüne yönelik olarak 
ö retimde düzenlemeler yapma, farkl  kültürlere yönelik bilgi edinme, akran ö retimi yapma ve ö retmen –
veli i  birli i yapma eklinde s ralanm t r. Negatif görü  temas nda 1 kod olu tu u görülmektedir. Negatif 
görü ; farkl  kültürlerin kayna mas na yönelik s n f içi etkinlikler planlamad r. A a daki ifadeler özel e itim 
ö retmenlerinin görü lerini desteklemektedir:

“Akranlar  ile farkl  çal malar yapt r r m.”

“Farkl  kültüre sahip ö rencilerim oldu unda ilk önce ö rencilerimin kültürlerini ö renirim. Kültürlerindeki 
farkl l klar  tespit ederim, bu farkl l klara göre ders planlar m  ve materyallerimi uyarlar m”

“Öncelikle ö rencinin sahip oldu u kültürü ve bu kültürün ö renci ya ant s na etkisini ö renmeye çal r m. 
Daha sonra bu yönde çal malar yapar m. S n f içerisinde örnekleri iki kültür aras nda ba  kurarak vermeye 
çal r m.”

“E itim ortam nda kültür fark n  en aza indirerek bu kültür farkl l ndan ortaya ç kacak sorunlar  azaltarak 
ö retim yapmaya çal r m. Dersimi ve kazan mlar  ortak de erler üzerinden vermeye gayret ederim.” 

Özel e itim ö retmenlerinin Ö renmede Evrensel Tasar m uygulamalar  kapsam nda okullar nda 
yap lan uygulamalara yönelik bulgular Tablo 6’da verilmi tir.

Özel E itim Ö retmenlerinin Ö renmede Evrensel Tasar m Kapsam nda Okullar nda 
Yap lan Uygulamalara Yönelik Görü leri 

Tema Kodlar f



Sosyal etkinlikler düzenlemek                                                                   5

Ya am beceri atölyeleri olu turmak                                                          1
Pozitif Görü Bili im teknolojilerini kullanmak                                                               5

Ö rencinin düzeyine uygun e itim kurumlar na yerle tirilmesi                2
S n f içerisinde fiziki düzenlemeler yapmak                                              2
Ö retmen-veli i birli i                                                                               3
Ö renci düzeyine uygun materyaller haz rlamak  5

 

Tablo 6 incelendi inde özel e itim ö retmenlerinin Ö renmede Evrensel Tasar m uygulamalar na 
yönelik okullar nda yap lan uygulamalara yönelik tamam  pozitif görü  belirtmi tir. Pozitifgörü  temas nda 
7 kod olu tu u görülmektedir. Pozitif görü ler; sosyal etkinlikler düzenlemek, ya am beceri atölyeleri 
olu turmak, bili im teknolojileri kullanmak, Ö rencinin düzeyine uygun e itim kurumlar na yerle tirmek, 
s n f içerisinde fiziki düzenlemeler yapmak, ö renci düzeyine uygun materyaller haz rlamak ve ö retmen –
veli i  birli i yapmak eklinde s ralanmaktad r. A a daki ifadeler özel e itim ö retmenlerinin görü lerini 
desteklemektedir:

“Okulumuzda bu alanda ailelere yönelik bilgilendirme ve yönlendirme çal malar  yap lmaktad r.”

“E itim bili im a , Fatih Projesi kapsam nda haz rlanan ak ll  tahtalar arac l yla ö retim 
gerçekle tirilmektedir.”

“Özel e itim uygulama okulunda hizmet verdi imiz için yapt m z çal malar daha çok sosyal etkinlikler, 
oyunlar, yar malar vb. eklinde daha çok günlük hayatta kar la lan becerilerden seçilmektedir. Ayr ca 
yetenekli oldu u alanlarda ö rencilerimizi il – ilçe düzeyindeki yar malara ve etkinliklere de dahil 
etmekteyiz.”

“Ya am beceri atölyeleri ve ak ll  tahtalar kullan l yor.”

TARTI MA VE SONUÇ 

Ö renmede Evrensel Tasar ma uygulamalar na yönelik özel e itim ö retmenlerinin görü lerinin 
belirlenmeye çal ld  bu ara t rmada kat l mc lar n tamam  ÖET uygulamalar n  e itimde f rsat e itli i 
sa layaca ndan dolay  önemli ve yararl  oldu unu belirtmi lerdir. Özel e itimin temelinde 
bireyselle tirilmi  e itim planlar  ve bireysel e itimin yer almas  nedeniyle s n flar nda ÖET 
uygulamalar na yer verdiklerini ifade etmi lerdir. Fakat görev yapt klar  okullarda gerekli alt yap  ve 
donan m n olmad  yönünde görü  bildirmi ler. 

Ara t rmaya kat lan özel e itim ö retmenlerinin görü leri incelendi inde tamam n n Ö renmede 
Evrensel Tasar m uygulamalar na yönelik olumlu görü  bildirdikleri belirlenmi tir.  Ö retmenler ÖET 
uygulamalar n nö retim programlar nda esneklik, e itimde f rsat e itli i, e itimde bireysel farkl l klara 
destek, e itimin bireye özgü planlanmas , e itimde evrensellik ve e itimde kalite art nakatk  sa layaca n  
belirtmi ler. Bedir de (2021b) çal mas nda ilkokul ve ortaokul ö retmenlerinin ÖET uygulamalar  hakk nda 
pozitif görü  bildiklerini belirmi tir.  

Ö renmede Evrensel Tasar m uygulamalar n n amaçlar ndan biri de ö renme özellikleri aç s ndan 
farkl l k gösteren ö renciler için uygun olan ö retim etkinliklerinin planlan p uygulanmas n n sa lanmas d r. 
Ara t rmaya kat lan özel e itim ö retmenleri ö rencilerin bireysel farkl l klar n  merkeze alan uygulamalara 
ö retim sürecinde yer verdiklerini belirtmi lerdir. Tüm ö rencilerin e itsel performans düzeyini belirledikten 
sonra e itsel ihtiyaçlar do rultusunda bireyselle tirilmi  e itim programlar  haz rlanarak ö rencilerin kendi 
ö renme h zlar nda geli im göstermeleri amaçlad klar n  belirtmi ler. Özel e itim ö retmenlerinin 
Ö renmede Evrensel Tasar m uygulamalar  kapsam nda engelli ö rencilere yapt klar /yapabilecekleri 



uygulamalara yönelik görü leri incelendi inde olu turulan kodlar n tamam  pozitif yönde oldu u 
görülmektedir. Olu turulan kodlar, e itsel performans düzeyi belirleme, ö renci düzeyine uygun yöntem ve 
teknik kullan m , bireyselle tirilmi  e itim plan  haz rlama, konu tekrarlar  yapma, günlük ya am 
becerilerine öncelik verme, ö renci düzeyine en uygun ipucunu kullanma, ö renci düzeyine uygun materyal 
kullan m , an nda dönüt ve düzeltme, peki tireç kullan m , s n f ortam nda fiziksel düzenlemeler yapma ve 
yanl s z ö retim yöntemleri kullanma eklinde s ralanm t r.Yap lan ara t rmalarda da ö retim 
etkinliklerinin planlanmas nda ö retmenlerin bireysel özellikleri dikkate almalar  gerekti i belirtilmi tir. 
Özellik engelli ö rencilerin ihtiyaçlar n  kar lama konusunda ö retmenler daha donad k yeti tirilmelidir 
(Westine ve arkada lar ; 2019: Vitell, 2015; akt. Bedir, 2021a; Bedir, 2021b).

Ö renmede Evrensel Tasar m uygulamalar  e itim ve ö retim sürecinde bireyler aras nda 
görülenkültürel farkl l klar  da önemsemektedir. Kültürel köken bireylerin bili sel süreçlerini etkilemekte ve 
ö renme tercihlerinde farkl l klara yol açmaktad r. Bu ara t rmada kültürel farkl l klar  dikkate alabilme 
konusunda özel e itim ö retmenleri kendilerini çok yeterli görmediklerini belirtmi lerdir. E itimciler,
ö rencilerin kültürel farkl l klar n n ö renme süreçlerini nas l etkiledi ini dü ünmeli ve ö renme 
süreçlerindeerekli düzenlemeleri yapabilmelidir. Ara t rmada baz  ö retmenler ise fark oldu unu 
dü ünmediklerini ve kültürlerin getirdi i farkl l klar  birle tirmeye çal t klar n  belirtmi lerdir. Bu konuda 
pozitif kodlar n frekans  negatif temaya göre daha yüksek oldu u görülmektedir. Ö retmen yeti tirme 
programlar nda bu konuda bir dersin olmamas  ve ö retmen adaylar n n bu konuda donan ml  yeti memeleri 
bu sonucun bir nedeni olabilir. Pozitif görü  bildiren ö retmenler ise ö rencinin içinde bulundu u kültürü 
ö renme, farkl  kültürleri ö rencilere tan tmaya yönelik etkinlikler yapma, ö rencinin kültürüne yönelik 
olarak ö retimde düzenlemeler yapma, farkl  kültürlere yönelik bilgi edinme, akran ö retimi yapma ve 
ö retmen – veli i  birli i yapma eklinde s ralam lar.

Özel e itim ö retmenlerinin okullar nda yap lan ÖET uygulamalara yönelik görü leri incelendi inde 
olu turtulan kodlar: Sosyal etkinlikler düzenlemek, ya am beceri atölyeleri olu turmak, bili im 
teknolojilerini kullanma, ö rencinin düzeyine uygun e itim kurumlar na yerle tirilmesi, S n f içerisinde 
fiziki düzenlemeler yapmak,s n f içerisinde fiziki düzenlemeler yapmak, ö retmen-veli i  birli i, ö renci 
düzeyine uygun materyaller haz rlamak  eklinde s ralanm t r. 

ÖNER LER

Türkiye’de ve dünyada e itimde f rsat e itli ine yönelik olarak yap lan çal malar sonucunda farkl  
ö renme özelliklerine, yetersizlik türlerine ve kültürlere sahip ö rencilere e itim imkanlar  sa lanmaya 
çal lmaktad r. Bireylerin e itim ve ö retim süreçlerinden yüksek düzeyde verim alabilmeleri için 
uygulamalar n çe itlendirilmesi gereklidir. Ara t rma sonucunda özel e itim ö retmenlerinin Ö renmede 
Evrensel Tasar m uygulamalar na yönelik tamam n n olumlu görü lere sahip olmas na ra men görev 
yapt klar  okullar n donan m aç s ndan yetersiz oldu u tespit edilmi tir. Bu sonuç çerçevesinde özel e itim 
ö retmenlerinin s n flar nda tüm ö rencilerin faydalanabilece i e itim–ö retim sürecini uygulayabilmeleri 
için okul idaresi ve bakanl klar taraf ndan özel e itim ö retmenleri ile görü  al veri inde bulunularak 
ihtiyaçlar belirlenip giderilebilir. Tüm bran lardaki ö retmen adaylar  için lisans düzeyindeki derslere 
“Ö renmede Evrensel Tasar m” dersi konularak gerekli donan ma sahip olarak yeti tirilmeleri sa lanabilir. 
Alanda farkl  bran  ve e itim kademelerinde bu konuda deneysel çal malar yap larak Ö renmede Evrensel 
Tasar m ilkelerinin etkililik düzeyi belirlenebilir.
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ÖZET
lk çocukluk dönemi ile ba layan yarat c l k, çocu un kendini tan mas  ve yava  yava  

ke fetmesi ile ba lay p karalamalar ve yeni kelimeler-söylemler ile devam eder. Çocuklar n 
yarat c l klar  her alanda aç kça görülebilir ancak özellikle sanat ve resim alan nda bunu 
gözlemlemek daha kolayd r. Ancak literatürde yarat c l k anlam nda çe itli tan mlar 
bulunmaktad r. Bunlar n baz lar  birbirini desteklerken baz lar  da birbirine z t tan mlar olarak 
görülebilmektedir. Sanat e itimi ifadesi, birçok alan  içine alan ve hem okul içi hem de okul 
d  olarak ifade edilebilen bir terimdir. Sanat e itimi, ki iye estetik yarg lar içinde 
bulunmas n  sa lamak, ayr ca yeni ortaya ç kan biçimleri alg lamay  ve bunlar  estetik bir 
dokunu la de i tirebilmeyi amaçlar. Buradan da anla laca  gibi, sanat e itiminin amac  
sanatç  yeti tirmek de il, yarat c l a do ru bir e im ve ivme kazand rabilmektir.

Sanat e itimin ba l ca gereklili i aras nda; bireyleri okul öncesi ça da al p ve var olan 
yeteneklerinin sanat e itimleri ile i letip, ki iyi kendine güvenen, özgün, birçok duygunun 
geli ti i ve üretken bireyler haline getirmektir. Çal ma yeni bulgulara dayanmay p bugüne 
kadar olu mu  literatür bilgileri ve çocuklardaki yarat c l k ve yarat c l n sanattaki yerini 
belirleyecek ekilde de erlendirilmi tir. Bu konu hakk nda literatürde var olan bilgileri 
vermek amaçlanm t r. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Yarat c l k, Sanat.

G R

lk çocukluk dönemi ile ba layan yarat c l k, çocu un kendini tan mas  ve yava  yava  
ke fetmesi ile ba lay p karalamalar ve yeni kelimeler-söylemler ile devam eder. Çocuklar n 
yarat c l klar  her alanda aç kça görülebilir ancak özellikle sanat ve resim alan nda bunu 
gözlemlemek daha kolayd r. Hiçbir çocu un yapt  resim birbirine benzemedi i gibi ayn  
çocu un da hiçbir resmi birbirinin ayn s  olamaz. Ancak literatürde yarat c l k anlam nda
çe itli tan mlar bulunmaktad r (Çellek,  2003). Bunlar n baz lar  birbirini desteklerken baz lar  
da birbirine z t tan mlar olarak görülebilmektedir. Yarat c l n bir ba ka tan m nda craft 
(2003); ‘yarat c l k, bir tek sanatla alakal  olmayan ya am içinde süreklili ini koruyan ve 
dinamik bir yap d r’ eklinde yapm t r. Ayr ca yarat c l ; ki ilerin bir ekilde kendini 



tan mlama biçimi, hayal gücü ve zekas n n bir yans mas  olarak tan mlamaktad r (Craft, 
2003). Yani yarat c l kta k saca zeka gibi her insanda bir miktar bulunmaktad r, her bireyin bu 
yarat c l k düzeyini çe itli miktarlarda de i tirebilece i vurgulanmaktad r (Ya ar ve Aral, 
2010). Yarat c l k, asl nda ki inin etraf n  tan mas  için, yorumlamas  için, hatta birçok eyi 
yapmak için vermi  oldu u u ra d r. Gündelik hayatta, ya am n  kolayla t racak ekilde 
etraf nda bir birleri ile ba lant lar  olmayan eyler aras nda ba  kurup, ortaya yeni dü ünceler, 
faaliyetler ç karmas  i lemidir yarat c l k. Bu yarat c l  sanatsal aktiviteler ile geli tirmek ve 
ileriye ta mak asl nda yarat c l kta en istenilen ve ki inin kendini u ra  ile bulmas  anlam n  
ta maktad r (Akkurt & Boratav, 2018).

1. YARATICILIK

Dü ünme biçimi olarak yarat c l k, her türlü duygusal ve zihinsel faaliyetlerde, her türlü 
çal ma ve u ra  içinde olmaktad r. Bu yüzden toplumlar n ve hatta insanl n geli mesinde 
yarat c l n yeri büyüktür. Yarat c l k, do u tan getirilen gizli bir güç olmakla birlikte, insan 
da bulunan belli bir yetene i ifade etmektedir. Bu yetenek yani yarat c l k, her çocukta kendi 
derecesine göre bulunmakla birlikte, ortaya ç k  ve geli tirilmesi de çocuktan çocu a farkl  
olmaktad r ( ler & Bilgin, 2002). Daha önce cevaplanmam  problemlere yeni yeni fikirler 
ortaya ç karma ve bulu lar üretme eklinde olan yetene i, günümüz literatürü yarat c l k diye 
tan mlar. Cropley (1997), ki ilerin yapm  oldu u yeni ve karma k ekillendirmelerin, 
rastgele ortaya ç kmad  ve bunlar n bir dizi ça r mlar ve mant n önde olmas  ile ortaya 
ç kt n  belirtmektedir. Okul öncesi dönemin yarat c l n hem kazan lmas  hem de 
geli tirilmesi için en büyük potansiyele sahip olmas ndan dolay  bu dönemin geli tirilmesi ve 
desteklenmesi gerekmektedir (Cropley, 1997). 

Okul öncesi e itim do um ile ba layan ilkö retim ça  ile bitmektedir. Yarat c l k için genel 
olarak sa l kl  ve zinde bir bireye ihtiyaç vard r. Bu yüzden bizim için bedenselden ba lamak 
üzere; dil, psiko-motor, sosyal, bili sel ve duygusal alanlarda önemli ilerlemelerin 
kaydedildi i bu dönem çocuk için, sa l kl  ve yarat c  bir birey ortaya ç kabilmesi için 
önemlidir (Aslan, 2001).

Okul öncesi dönem çocuk için hayati öneme sahiptir denilmesinin sebeplerinden birkaç n  
öyle s ralamaya çal rsak öncelikle çocuk, bu dönemde ya ant lar n  birbiri üzerine koyarak 

biriktirir ve bunlar aras nda ili kileri olu turmaya ba lar ( ler & Bilgin, 2002). Bunun 
üstesinden gelebilmesi için öncelikle olgunla m  olmas  ve e itimlerden geçmesi elzemdir. 
Okul öncesi e itim çocukta benlik kavram n  ve kendini ifade etmesine f rsatlar verecek 
ortamlar olu turup; öz denetimin geli mesine ve kendine güvenli ba ms z bir ki ilik 
olu turur, bu ekilde çevreden uyaran ne kadar zengin olursa o kadar yarat c  dü ünen bir 
birey ortaya koymaya ba lar ( ahin, 2014). Çünkü bol uyaran içeren çevre, bireylerde hayal 
gücü ve çocu un ak l yürütme yetisini de geli tirmektedir. Özgün dü ünen, özgür, üretici ve 
çevresi ile uyumlu bireyler için okul öncesi dönem yarat c l k anlam nda çok önemli bir yere 
sahiptir (Aslan, 2001).

Bir di er yarat c l k ile kar t r lan kavram ise ‘Zeka’d r. Bilim insanlar  taraf ndan incelenen 
zeka ile yarat c l k kavramlar n n birbirinden farkl  olduklar , yüksek düzeyde zekaya sahip 
çocuklar n ayn  zamanda yarat c  olmayabildikleri aç kça belirtilmi tir (Ogurlu, 2014). 
Yaratc l k ve zekan n her birinin ayr  yetenekler oldu u ancak yarat c  olabilmek için belli bir 
düzeyde zekaya da olmas  gerekti i de ayr ca belirtilmi tir ( ahin, 2014). Hatta yap lan 
çal malarda yüksek zekaya sahip olman n yarat c l a katk  sa lad  ayr ca 
vurgulanmaktad r (Ogurlu, 2014; Gardner, 2004).



Çocuklar yarat c l k-zeka düzeylerine göre öyle s n fland r labilir; 

1. ‘Yarat c l k ve zeka düzeyi yüksek olan çocuklar:’ Arkada lar  taraf ndan sevilen ve sürekli birlikte 
olunmak istenen uyumlu ve bir çok alanda ba ar l  çocuklar oldu u bilinmektedir.

2. ‘Yarat c l k düzeyi yüksek, fakat zeka düzeyi dü ük olan çocuklar:’Kendine güveni olmayan, sürekli 
tedbirli olmak iste i ve rahat olmama yani endi eli olduklar ; sosyal ili kileri zay f ve bulunduklar  
arkada  ortamlar n  bozmaya çal an ve okul ba ar lar  çok zay f olduklar  belirlenmi tir.

3. ‘Yarat c l k ve zeka düzeyi dü ük olan çocuklar:’ En s k nt l  grup olduklar  bilinmekle birlikte, 
kendilerine güveni az ve genel olarak birlikte olduklar  arkada lar  taraf ndan kabul görmeyen çocuklar 
olduklar  belirtilmi tir.

4. Yarat c l k düzeyi dü ük, fakat zeka düzeyi yüksek olan çocuklar: Bu çocuklar n sakin ve içe kapan k, 
arkada lar yla ili ki kurmada güçlükler ya ayan çocuklar oldu u gözlenmi tir. Enerjilerini akademik 
çal maya yönelttikleri, ba ar s z olmay  kabul edemedikleri saptanm t r (San Bayhan ve Artan, 2004).

Üstün zeka veya yarat c l k kavramlar n  aç klamak için geli tirilen kuramlar 
incelendi inde, bu ikili aras ndaki ili ki iki ekilde ortaya ç kmaktad r. lk olarak belirtilen 
kuramda yarat c l n zekan n alt bile eni oldu udur (Ataman,  2003). Di er kuramda ise 
z t yönde fikir beyan edilmektedir. Geli tirilen ilk bak  aç s n n ortaya ç k nda öncü 
ara t rmalardan Galton’un (1869) ‘üstün zekal l k’ta yarat c l n bir gereklilik oldu u 
oldu udur’ görü ünün etkisinin oldu u belirtilmi tir. kinci yakla m için ise; zekan n, 
yarat c l n ortaya ç kmas nda etkili olan bir etmen oldu udur. Bu fikri destekleyen 
Sternberg ve Lubart’ n (1991) ortaya att  yat r m teorisine göre zekâ, yarat c l n ortaya 
ç k n  sa layan di er tüm etmenlerden sadece birisi oldu udur ( ahin, 2014).

 

2. SANAT

Sanat e itimi ifadesi birçok alan  içine alan ve hem okul içi hem de okul d  olarak ifade 
edilebilen bir terimdir. Sanat e itimi, ki iye estetik yarg lar içinde bulunmas n  sa lamak, 
ayr ca yeni ortaya ç kan biçimleri alg lamay  ve bunlar  estetik bir dokunu la 
de i tirebilmeyi amaçlar (Buyurgan & Buyurgan, 2007). Buradan da anla laca  gibi, 
sanat e itiminin amac  sanatç  yeti tirmek de il, yarat c l a do ru bir e im ve ivme 
kazand rabilmektir (Çellek, 2003). Ki inin ya da çocu un duyusal/duygusal ve 
bilgisel/bili sel yönlerini geli tirerek, e itim ihtiyaçlar n  kar lamaya çal makt r. Sanat
e itimi asl nda hayat m z n her alan nda yer tutan, bizi birçok anlamda etkiledi i 
bilinmektedir (Dikici, 2006). Yarat c l n tan m  içinde nas l ki olmayan  bulmaya 
çal mak, yenilikçi dü ünmek gibi terimler kullan l yorsa; sanat ve sanat e itiminin ki iye 
katt  yönleri de bu ekilde say labilir. Sanat e itimi estetik dü ünce ve bilinç kazand rma 
ile ö rencinin yarat c l n  geli tirmede gereklidir. Bununla birlikte sosyal ili kileri 
geli tirmede, ki ilerle i  birli i gibi bazen ya  gruplar  için zor olan durumlar  da 
sa lad ndan, sanat e itimi sosyal hayat n tesisi ve aile içi ili kilerin olu mas nda önemli 
ve gereklidir. 

3. SANAT E T M  VE YARATICILIK

Yarat c l k ile sanat e itimi iç içe ve birbirini tamamlayan iki ö edir. Sanat e itimin 
ba l ca gereklili i aras nda; bireyleri okul öncesi ça da al p ve var olan yeteneklerinin 
sanat e itimleri ile i letip, ki iyi kendine güvenen, özgün, birçok duygunun geli ti i ve 



üretken bireyler haline getirmektir. Bu amaçla okullarda özellikle okul öncesi e itimde 
sanat e itimine yeterli önemin verilmesine özen gösterilmelidir (Neriman, 1999).

3.1. Sanat E itimi Derslerinin Genel Sorunlar

Sanat e itimi ve yarat c l k hep iç içe an l r. Yani bir örnek vermek gerekirse; ‘sanat 
e itimi ile yarat c l k dersi’ eklinde adland r l r. kisinin iç içe an lmas  dü üncesi klasik 
bir yanl  ve fikri do urur. Asl nda yarat c l k her hangi kavram n alt ba l  olmamakla 
birlikte, sanat e itiminin kendisinin tamamlay c s  olarak görülebilmektedir. öyle ki;
sanat e itimi alm  bir çocuk dü ünüldü ünde ortaya ç karaca  yarat c l kla, kendi 
aralar nda birbirini etkileyen ve tetikleyen ili ki oldu u daha kolayca anla l r. Sanat 
e itimi ve yarat c l k fark ndal n  art rmak için çe itli tan mlamalar yap labilmekte 
ancak en ba ta ülkemizde ortaya ç kan sanat e itimi düzeyleri ve var olan sorunlar na 
de inip, bu sorunlar n azalt lmas  ve ortadan kald r lmas  için çaba gösterilmelidir (Uysal, 
2005).

Ülkemizde sanat e itimi veya dersleri yeterince önem görmemekle birlikte, bu e itimin 
ortaya ç karaca  faydalar  da tam olarak görmekte sorunlar oldu u anla lmaktad r. 
Asl nda bunda sanat e itimi ve derslerinin di er alan dersleri gibi kendini kabullendirmi  
ve bir yer bulamamas  da say labilir. Ba l ca sanat sorunlar u ekilde; ‘ders saati azl , 
derste bulunmas  gereken kullan lacak araçlar n yetersizli i, k s tl  çal ma alanlar  
(mekanlar ), derslere yeterli önemin verilmemesi ve derle ilgili yap lan planlar ve 
düzenlemeleri uygulama a amas nda yetersizlik gösterilmesi’ s ralanabilir (Uysal, 2005;
Neriman, 1999).

Ayr ca di er bir husus ise ö renciler ad na velilerin vermi  olduklar  kararlar, ö rencilerin 
sanat e itimi dersine olan bak lar n  de i tirip, azalt p, ‘sanat yetenek dersidir’ eklinde 
ifadelerle çocuklarda ortaya ç kmas  mümkün yarat c l k yönlerinin önüne ket vurulmu  
olmaktad r. Bu gibi engeller fiziki artlar n azalt l p, ortadan kald r lmas  anlam na 
gelmekle birlikte, ülkemizde sa lanmas planlanan gençler için yarat c l k ve sanatsal 
aktivite uygulamalar n n tamam na yak n ekilde iptali demektir (San, 2004).

Son olarak yukar da sanat e itimi için say lan olumsuz artlar n düzeltilip, sanat n tekrar 
önde olaca  ve yarat c l a katk  sa layaca  güzel e itimlerin çocuklara daha okul 
öncesi dönemde dahil olmak üzere ula t r lmas  gereklili inin önemi ortaya ç kt  
görülmektedir. Sanat e itimi konusunda bütün herkesin bilinçlendi i bir ortamda 
yarat c l n geli mesinden bahsedebiliriz (San, 2004). Yarat c l n tüm dünya ülkeleri 
için önemi tart lmaz bir gerçek olmas  ile birlikte geli mekte olan ülkeler için de daha 
fazla bir öneme sahiptir. Sanat e itiminin yarat c l  geli tirdi i ve buna belki de öncülük 
etti i do rudur, ancak sadece bunun ortaya ç kmas n  sa layan sanat e itimi de ildir. 
Teroik bilgiye sahip olunmas n n yan nda sahada uygulamal  olarak, araç-gereçlerle 
çal lmas  ile ve özgün/özgür ortamlar sunulmas  ile yarat c l n geli mesi sa lanabilir. 
Bu konularda herkesin kendi elinden geleni yapmas  ve bunun üzerinde durmas  gelece e 
do ru yarat c  bir toplum in a etmemize olanak sa layacakt r (Uysal, 2005).
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Özet

Sa l kl  bir çocu a sahip olmak tüm anne-babalar n arzusudur. Ebeveynler, annenin hamilelik 

sürecinde en güzel ve özel olan  hayal ederler ve çocuklar n n toplum içerisinde kabul 

görülecek tüm özelliklere sahip olmalar  için çabalarlar. Bu ekilde sa l kl  bir bebek 

beklenirken, çocuklar n n özel gereksinimli biri olarak do mas  veya sonras nda ortaya 

ç kmas  ebeveynlerde çok karma k ve farkl  duygular  ortaya ç karabilmektedir.

Çocuklar nda sorunlar oldu unu ö renen anne babalarda derin duygusal ok ya anmaktad r. 

Bundan ötürü bu çe itli sorunlar n her biri ile ayr  ayr  çal malar yap p, ailelere yönelik 

desteklerin sa lanmas  için hem aile içi terapiler, hem de uzman ki iler taraf ndan destekler 

al nmaktad r. Ara t rmac lar taraf ndan olu turulan veri toplama formu ile tezler 

detayland r larak, formda yer alan sorulara uygun incelenip yüzdelik ve frekans analizler 

yap lm t r. 

Anahtar Kelimeler: Otizm, Ebeveyn, Sosyal Destek, leti im

Giri

Aile bir bütün olarak de erlendirilir ve en küçük birey ço u durumda aile içinde en önemli 

ki i olarak kar m za ç kabilmektedir. Otizm’in belirlenmesi üzerinden uzun zaman 

geçmesine ra men (1943), etiyolojisi tam olarak hala belirlenmemi tir. Otistik çocuklar n 

yüksek oranda ak l hastal na sahip oldu u ve otistik popülasyonun yakla k %40' n n klinik 

olarak önemli anksiyete belirtileri ya ad  iyi bilinmektedir (Simonoff et al., 2008).



Anksiyetenin otizmli çocuklar ve aileleri için olumsuz sonuçlar  oldu u bilinmektedir. 

Bununla birlikte, ön kan tlar, bili sel-davran ç  terapilerin otistik çocuklar için kayg  

tedavisinde faydal  olabilece ini göstermektedir (Ozsivadjian, Knott, & Magiati, 2012; Vasa 

et al., 2014). Bu tan y  ald ktan sonra çocuklar n çe itli tedavi ve rehabilitasyon süreçleri 

ba lamaktad r. Ancak bu tedavi ve süreçlerde ailelerin otizmi nas l tan mlad klar  ile 

müdahaleler ve eylemler s ras ndaki karar verme süreçleri de etkili olmaktad r. Ailelerin bu 

aç dan mental, fiziksel ve fizyolojik durumlar n n yeterli olmas ; kendi öz ihtiyaçlar n  

eksiksiz yap yor olmalar  da gerekmektedir (Töret ve ark., 2014).

Otizmli çocu a sahip olan ebeveynlerin müdahale destekleri ile ilgili yap lm  ve nicel 

perspektif benimsenmi  çal malar incelendi inde, ili kili çal malar n büyük ço unlu unda

anne-babalar n sosyal destek alg lar  (Meral ve Cavkaytar, 2012), tan  ve sebepleri ile ilgili 

alg lar  (Alqahtani, 2012), çevresel-ili ki uyumlar  ve otizmli çocuklar n akademik ileti im ve 

etkile imleri benzeri ihtiyaç duyulan becerilerin bulundu u ebeveyn fikir ve görü leri 

üzerinde duruldu u belirlenmi tir. Bununla birlikte otizmli çocuklarda bulunan otizm ile 

uzmanlar n tan mlad klar  otizmin uygun olup olmad n  belirleyen otizmli ailelere yönelik 

destek programlar  hakk nda yap lm  çal malar n say s n n az oldu u ve buna yönelik daha 

nitelikli çal malara ihtiyaç duyuldu u görülmektedir (Gray, 2002; Patterson, 2009). 

YÖNTEM 

Ara t rmac lar taraf ndan olu turulan veri toplama formu ile tezler detayland r lm t r. 

Olu turulan bu form önceden yap lm  olan benzer bir çal madan yararlan larak (Ayano lu 

ve ark., 2019) literatüre yeni bir form kazand r lm t r. Bu form ile çe itli kriterlerinden;

tezlerin türleri ve y llara göre da l mlar , incelenen tezlerdeki hastal k türleri/çal lan sorun 

türü, incelenen tezlerde kullan lan yöntem tekni i, incelenen tezlerin hangi enstütü/anabilim 

dal nda oldu u ve tezlere ula mada kullan lan anahtar kelimeler bulunmaktad r. 

BULGULAR ve TARTI MA

Ülkemizde yap lan tüm tez çal malar nda otizmli ailelere yönelik yönler ara t r lm  ve çe itli 
kriterler esas al narak yap lan ara t rmada bulunan çal malar, farkl  basamaklara ayr larak 
a a daki gibi tablolar halinde incelenmi tir. 

Tablo 1: ncelenen tezlerin türü ve y llara göre da l m

De i ken 2015-2018 2019-2021
f % f %

Yüksek Lisans 1 50 4 57,14



Doktora 0 0 1 14,28
T pta Uzmanl k 1 50 2 28,57

2 100 7 100
Tablo 1 incelendi inde Otizm-Ebeveyn Destek Tutumlar , Otizm-Ebeveyn Sosyalitesi, 

Otizm-Ebeveyn odakl  Müdahale ve Otizm-Ebeveyn leti imi anahtar kelimeleri ile yöktez’de 

yap lan incelemelerde bu tezlerin 2015-2018 y llar  aras nda en fazla %50’ er yüzdelik oran

ile yüksek lisans ve t pta uzmanl k olmu tur. 2019-2021 y llar  aras nda ise bu anahtar 

kelimeler ile en fazla yap lan çal malar %57,14 oran  ile yüksek lisansta yap lm  oldu u 

görülmü tür.

Tablo 2: ncelenen tezlerdeki hastal k türleri/çal lan sorun türü 

De i ken f % 
Sosyal Duygusal Destek  3 33,3 
Öz Bak m-Beceri 1 11,1 
Psikolojik-Ruh Sa l  2 22,2 
Ebeveyn-E itim 1 11,1 
Ebeveyn- leti im 1 11,1 
Ebeveyn-Ya am Kalitesi 1 11,1 
TOPLAM 9 100 
 

Tablo 2 incelendi inde otizmli çocuklar  olan ebeveynler ile ilgili yap lan lisansüstü tezlerin 

hastal k türleri/çal lan sorun türüne göre bak ld nda; %33,3’ü Sosyal duygusal destek 

sorunu üzerine ebeveynlerle çal lm . %11,1 oran  olarak ise birden fazla çal ma türü olan; 

‘Öz Bak m-Beceri, Ebeveyn-E itim, Ebeveyn- leti im ve Ebeveyn-Ya am Kalitesi’

eklindeki sorunlar ile çal lm t r. Ancak en fazla sorunun ebeveynlerde sosyal duygusal 

destekte oldu u tespit edilmi tir.

Tablo 3: ncelenen tezlerde kullan lan yöntem tekni i 

 Y.lisans Doktora T pta Uzmanl k 
De i ken f  % f  % f  % 
Niceliksel 5 100 1 100 3 100 
Niteliksel 0 0 0 0 0 0 
TOPLAM 5 100 1 100 3 100 
Tablo 3 incelendi inde yüksek lisans, doktora ve t pta uzmanl k alanlar nda yap lan 

incelemelerde tüm çal malar n niceliksel yöntem ile yap ld , arama yap lan anahtar 

kelimeler ile nitel çal malara rastlanmad  görülmü tür. 

Tablo 4: ncelenen tezlerin hangi enstütü/anabilim dal nda oldu u 



 Y.lisans Doktora T pta 
Uzmanl k 

De i ken f  % f  % f  % 
Çocuk ve Ergen Ruh Sa l  A.B.D. 0 0 0 0 3 100 
Psikoloji A.B.D. 4 80 0 0 0 0 
Dil Konu ma Terapisi A.B.D. 0 0 1 100 0 0 
Özel E itim A.B.D. 1 20 0 0 0 0 
TOPLAM 5 100 1 100 3 100 
Tablo 4 incelendi inde otizmli çocuklar  olan ebeveynler ile ilgili yap lan lisansüstü tezlerin 

hangi Enstütü/Anabilim Dal nda Oldu una göre bak ld nda yüksek lisans, doktora ve t pta 

uzmanl k derecelerinde farkl l klar oldu u görülmektedir. Bu sonuçlara göre; yüksek lisansta 

en fazla %80 oran ile Psikoloji A.B.D.,  doktora da ise %100 oran  ile Dil konu ma terapisi 

A.B.D, t pta uzmanl k derecesinde ise; yine % 100 ile çocuk ve ergen ruh sa l  A.B.D

oldu u saptanm t r. 

Tablo 5: Tezlere ula mada kullan lan anahtar kelimeler 

De i ken f  % 
Otizm-Ebeveyn Destek Tutumlar  6 66,6 
Otizm-Ebeveyn Sosyalitesi 1 11,1 
Otizm-Ebeveyn odakl  Müdahale  1 11,1 
Otizm-Ebeveyn leti imi 1 11,1 
 TOPLAM 9 100 
 

Tablo 5 incelendi inde otizmli çocuklar  olan ebeveynler ile ilgili yap lan lisansüstü 

tezlerinde kullan lan anahtar kelimelere bak ld nda; ço unlu unun (%66,6) Otizm-Ebeveyn 

Destek Tutumlar  alanlar nda, bir k sm  ise (%11,1); Otizm-Ebeveyn Sosyalitesi, Otizm-

Ebeveyn odakl  Müdahale ve Otizm-Ebeveyn leti imi alan nda yap ld  saptanm t r. 

Bu çal mada, otizmli çocu u olan anne/babalar n; otizmin kendi çocuklar nda ortaya 

ç kmas na yönelik görü leri, otizm tan mlamalar  ve çocuklar na otizm tan s  ald ktan sonraki 

süreçte kendilerine uygun bulduklar  destekleri ve ileti im ekillerine yönelik görü lerin 

oldu u tezlerin derinlemesine incelenmesi amaçlanm t r. Ebeveynlerle en s k yap lm  

çal ma olarak ‘Sosyal Duygusal Destek’ oldu u tespit edilmi tir.

SONUÇ VE ÖNER LER

Yöktez’de 2015-2021 y llar  aras nda, ebeveynlerle yap lm  çal malar incelendi inde, otizm 

gibi özel gereksinime sahip ailelerin en fazla sosyal destek yönünden ihtiyaçlar n n oldu u, bu 

yap lm  çal malar aras nda ise en fazla Psikoloji A.B.D. ile olacak ekilde çal malar n 



yap ld  görülmü tür. Ancak günümüzde gittikçe artan otizm ve di er özel gereksinim türü 

hastal klar n çözümlenmesinde veya bu tür çocuklara sahip ailelere yard mc  olmak için 

literatürde bulunun çal malar n yetersiz oldu u, daha fazla bu hastal k ve türleri ile ilgili

çal malar yap lmas  gerekti inin önemi ortaya ç kmaktad r. Bununla birlikte ailelere de ayn  

ekilde ne tür desteklerin verilmesi gerekti i belirlenip, bu konu hakk nda, çal malar n dünya 

ülkeleri ile ayn  seviyeye ula mas  için çabalar n harcanmas  gerekti i söylenebilir.
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ÖZET
Bu ara t rma, OECD TALIS Güçlü Ba lang ç Anketi 2018 sonuçlar na dayal  olarak okul 
öncesi e itimde çocuklar n geli im alanlar n (okuryazarl k, aritmetik, dil, sosyal ve duygusal 
geli imlerini) desteklemeye yönelik olarak yap lan uygulamalar  Türkiye ve ankette yer alan 
di er ülkeler ( ili, Almanya, zlanda, srail, Japonya, Kore, Norveç ve Danimarka) aç s ndan 
incelemek amac yla yap lm t r. Güçlü Ba lang ç Uluslararas  Ö retme ve Ö renme 
Anketinden (2018) elde edilen sonuçlar doküman analizi metodu ile incelenmi tir. Yap lan 
incelemeler sonucunda; Türkiye’de okul öncesi dönem çocuklar n n okuryazarl k, aritmetik 
ve dil geli imini destekleyen uygulamalar aras nda, erken çocukluk e itimcilerinin “çok” 
uygulad n  bildirdi i ilk üç uygulama s ras yla; çocuklarla ark lar veya tekerlemeler 
söylemek (dil), çocuklarla kitap/resimli kitaplar kullanmak (erken okuryazarl k) ve grubun 
boyutuna göre nesneleri s n fland rma (aritmetik) olarak s ralanmaktad r. Ülkeler baz nda bu 
geli im boyutunda en çok uygulanan etkinli in genel olarak; çocuklarla ark lar veya 
tekerlemeler söylemek oldu u sonucuna ula lm t r. Baz ülkelerde okuryazarl k, aritmetik ve
dil geli imi boyutunda en çok tercih edilen ilk uygulaman n genel uygulamadan farkl  olarak; 
Danimarka’da çocuklar  birbirleriyle konu maya te vik etmek, Japonya’da, konu urken veya 
dinlerken çocuklarla ayn  boy hizas na gelmek ve ili’de, çocuklar n say lar  kullanmalar na 
veya saymalar na yard mc  olmak oldu u sonucuna ula lm t r.

Türkiye’de okul öncesi e itimde prososyal davran , duygusal geli imi ve oyunu destekleyen 
uygulamalar aras nda, erken çocukluk e itimcilerinin “çok” uygulad n  bildirdi i ilk üç 
uygulama s ras yla; çocuklar  birbirlerine yard m etmeye te vik etmek, payla mc  
davran lar n  desteklemek ve çocuklar n kendilerini mutlu eden eyler hakk nda 
konu malar na yard mc  olmak eklinde s ralanmaktad r. Ülkeler baz nda (Türkiye, ili, 
Almanya, zlanda, srail, Norveç ve Danimarka) bu geli im boyutunda en çok uygulanan 
etkinli in genel olarak; çocuklar  birbirlerine yard m etmeye te vik etmek oldu u sonucuna 
ula lm t r. Baz  ülkelerde sosyal-duygusal geli im boyutunda en çok tercih edilen ilk 



uygulaman n genel uygulamadan farkl  olarak; Japonya’da, çocuklar n oyununa kat l rken 
e lendi ini göstermek ve Kore’de, çocuklara sar lmak eklinde belirtilmi tir.

Sonuç olarak okul öncesi dönem çocuklar n n okuryazarl k, aritmetik ve dil geli imini 
destekleyen ilk üç uygulama kat l mc  ülkelerden farkl  olarak Japonya, Danimarka ve 

ili’nin; prososyal davran , duygusal geli imi ve oyunu destekleyen üç uygulama kat l mc  
ülkelerden farkl  olarak Japonya ve Kore’nin farkl la t n  görmekteyiz. Özellikle 
Japonya’n n her iki geli im uygulamalar nda da kat l mc  ülkelerden farkl la t dikkat
çekmektedir. Ülkelerde egemen olan kültürün e itime yans malar n  erken çocukluk dönemi 
e itim uygulamalar nda da görülmektedir. Küreselle en dünyada her ne kadar e itim 
uygulamalar  birbirine benzese de uygulamalar ndaki farkl l klar n ortaya ç kmas nda;
ülkelerin kültürlerinin, erken çocukluk e itiminde de er atfedilen unsurlar n ve çocuk 
yeti tirme tarzlar n n önemi oldu u ortaya ç kmaktad r.

Anahtar Kelimeler: OECD, TALIS, Okul Öncesi E itim, Çocuk Geli imi, Bili sel geli im, 
Dil Geli imi, Sosyal-Duygusal Geli im

ABSTRACT
Based on the OECD TALIS Starting Strong Survey 2018 results, this research was conducted 
to examine the practices made to support the developmental areas (literacy, numeracy, 
language, social and emotional development) of children in pre-school education in terms of 
Turkey and other countries (Chile, Germany, Iceland, Israel, Japan, Korea, Norway and 
Denmark) included in the survey. The results obtained from the Starting Strong Teaching and 
Learning International Survey (2018) were analyzed using the document analysis method. As 
a result of the investigations; among the practices that support the literacy, numeracy and 
language development of preschool children in Turkey, the first three practices that early 
childhood educators reported to use "a lot" are respectively; singing songs or nursery rhymes 
with children (language), using books/pictures with children (early literacy), and classifying 
objects according to the size of the group (arithmetic). It has been concluded that the most 
practiced activity in this development dimension on the basis of countries is generally singing 
songs or nursery rhymes with children. Unlike the general practice, which is the most 
preferred first practice in terms of literacy, numeracy and language development in some 
countries; It was concluded in Denmark to encourage children to talk to each other, in Japan 
to be level with children when speaking or listening, and in Chile to help children use 
numbers or count.

Among the practices that support pro-social behavior, emotional development and play in pre-
school education in Turkey, the first three practices that early childhood educators reported to 
use "a lot" are respectively; encouraging children to help each other, supporting their sharing 
behavior and helping children talk about what makes them happy. On the basis of countries 
(Turkey, Chile, Germany, Iceland, Israel, Norway and Denmark), it has been concluded that 
the most applied activity in this development dimension is generally encouraging children to 
help each other. In some countries, unlike the general practice, the most preferred first 



practice in the dimension of social-emotional development; In Japan, it is stated as showing 
fun while participating in children's play, and in Korea, hugging children.

As a result, we see that Japan, Denmark and Chile differ from the participating countries in 
the first three practices that support children's literacy, numeracy and language development, 
and that Japan and Korea differ from the participating countries in the three practices that 
support pro-social behavior, emotional development and play. It is noteworthy that Japan 
differs from the participating countries in both development practices. The reflections of the 
dominant culture in the countries on education are also seen in the early childhood education 
practices. Although educational practices in the globalizing world are similar to each other, it 
is revealed that the cultures of the countries, the elements valued in early childhood education 
and child rearing styles are important in the emergence of differences in their practices.

Keywords: OECD, TALIS, Preschool Education, Child Development, Cognitive 
Development, Language Development, Social-Emotional Development

G R

Erken çocukluk dönemi ya am n tüm evrelerinin temel basama n  olu turan, çocu un 
ki ili inin ekillendi i ve farkl  geli im alanlar nda (bili sel, dil, motor, sosyal, duygusal) 
geli im seyrinin en h zl  oldu u y llar olarak ifade edilmektedir (Güven ve Azkeskin, 2020).
UNESCO, çocuklar n ya lar  bak m ndan erken çocukluk dönemini do umdan itibaren 
ba layarak 8 ya na kadar olan y llar ve ola anüstü bir büyüme dönemi oldu unu 
belirtmektedir (Kuru, 2020).

Okul öncesi e itimle birlikte çocuklar; sosyal davran  örüntü ve kurallar n  ö renen, ak l 
yürütme, problem çözme, ara t rma sorgulama gibi beceriler kazanan, kendini do ru bir 
ekilde ifade edecek dil becerilerini geli tiren, oyun, hareket ve bedensel geli im ile birlikte 

duygusal geli imi de geli tiren beceriler kazanarak ya ama haz rl k dönemi geçirmektedirler 
(Kuru, 2020). Hayata haz rl k döneminde erken çocukluk e itim kurumlar ço u çocuk için 
ailelerinden uzakta di er çocuklar ve yeti kinlerle ilk deneyimlerin edinildi i yerlerdir. Elde 
edilen deneyimlerle birlikte bu dönemde h zl  geli im sürecinde çocuklar merak ve ke if 
duygusuyla yeni eyler ö renebilir, çe itli beceri ve yetenekler geli tirebilirler. Bu süreçte 
erken çocukluk e itimine kat l m ayn  zamanda çocuklar n bireysel ihtiyaçlar n  tespit etme ve 
bu ihtiyaçlar  kar lama ile birlikte çocuklar n kendi güçlerini kullanarak potansiyellerini
geli tirmelerine yard mc  olma f rsatlar  da sunar (OECD, 2018A). Çocuklar n dünyaya 
gelirken getirmi  oldu u genetik potansiyeli en üst seviyede kullanabilmesi için de erken 
çocukluk e itim ve bak m ortamlar n n zengin uyar c lar içermesi ve çocuklar için uygun 
çevre ko ular n n düzenlenmesi geli imlerine katk  sa layacakt r (Güven ve Azkeskin, 2020).
Erken çocukluk e itimi ve buna ili kin düzenlemeler yap l rken de her toplumun kendine 
özgü toplumsal ve kültürel dinamikleri de i kenlik göstermektedir. Bu noktada ön plana 
ç kan kültür olgusu insano lunun var oldu undan beri dü ünce, davran  ve ya ay na yön 
vermektedir. E itim kurumlar  kültürün aktar ld yerler olmas  ve içerisinde farkl  
kültürlerden bireyleri bar nd rmas  nedeniyle e itim ve kültür olgusu yak ndan ili kilidir 



(Çelik, 2020). Bu aç dan ülkelerin e itim politikalar nda egemen kültürün etkilerini görmek 
mümkündür. 

Erken çocukluk e itim ve bak m merkezleri, çocuklar için aileden uzaktaki bir grupta
çocuklara ilk ya am deneyimini sa layarak ö renme sürecini yap land r r. Özellikle ülkeler 
aras  kar la t rmalarda OECD Güçlü Ba lang ç Uluslararas  Ö retme ve Ö renme 
Anketi’nde (TALIS Starting Strong) erken çocukluk e itim ve bak m alan nda görev yapan 
personellere çocuklar n ö renmesini, geli imini ve esenli ini geli tirmek için kulland klar  
uygulamalarla ilgili çe itli sorular yer almaktad r (OECD, 2018B). Ankette yer alan sorularla 
erken çocukluk merkezlerinde görev yapan personellerin çocuklar n farkl  geli im alanlar na 
ili kin etkinliklerinde ülkelere göre öncelikleri ortaya konulmaktad r. Bu öncelikleri 
belirlemek amac yla bu ara t rmada TALIS Starting Strong Survey arac l yla elde edilen 
sonuçlar üzerinden okul öncesi e itimde çocuklar n geli im (okuryazarl k, aritmetik, dil, 
sosyal ve duygusal) alanlar n  desteklemeye yönelik olarak yap lan uygulamalar Türkiye ve 
ankette yer alan di er ülkeler aç s ndan incelenmi tir.

YÖNTEM

Bu ara t rma, OECD Güçlü Ba lang ç Uluslararas  Ö retme ve Ö renme Anketi (TALIS 
Starting Strong) 2018 sonuçlar na dayal  olarak okul öncesi e itimde çocuklar n geli im 
(okuryazarl k, aritmetik, dil, sosyal ve duygusal) alanlar n  desteklemeye yönelik olarak 
yap lan uygulamalar  Türkiye ve ankette yer alan di er ülkeler aç s ndan incelemek amac yla 
yap lm t r. Erken çocukluk e itimi alanda çocuklar n geli imini desteklemeye yönelik 
uygulama verileri; Türkiye, ili, Almanya, zlanda, srail, Japonya, Kore, Norveç ve 
Danimarka’daki Erken Çocukluk E itim ve Bak m  (EÇEB) merkezlerinde çal an 
e itimcilerden elde edilen verilerden olu maktad r.  TALIS Güçlü Ba lang ç Anketi’nden
(2018) elde edilen sonuçlar doküman analizi metodu ile incelenmi tir. Ba ka bir ifadeyle 
belgesel tarama var olan kay t ya da belgeleri inceleyerek verilere ula mad r. Belirli bir amaç 
do rultusunda, kaynaklar  elde etme, okuma, not alma ve de erlendirme i lemlerini içerir 
(Karasar, 2015). Bu metotla yap lan ara t rmada veriler tablolar üzerinden de erlendirilerek 
kar la t rmalar yap lm t r. Geli im alanlar n  destekleyen e itim uygulamalar  tablolarda 
önce yüzdelik olarak ifade edilmi  ard ndan yüzdelik gösterime göre ilk üç uygulama 
renklerle vurgulanarak say sembolleriyle gösterilmi tir.



B
U

L
G

U
L

A
R

TA
LI

S 
G

üç
lü

 B
a

la
ng

ç 
20

18
 A

nk
et

i’n
de

 y
er

 a
la

n 
ül

ke
le

rd
ek

i e
rk

en
 ç

oc
uk

lu
k 

e
iti

m
 a

la
n

nd
a 

ça
l

an
 k

at
lm

c
la

rn
 ç

oc
uk

la
rn

 o
ku

ry
az

ar
lk

, 
ar

itm
et

ik
 v

e 
di

l g
el

ii
m

i d
es

te
kl

ey
en

 u
yg

ul
am

al
ar

a 
et

ki
nl

ik
le

rin
de

 y
er

 v
er

m
e 

du
ru

m
la

r 
yü

zd
e 

ol
ar

ak
 ta

bl
o 

1.
1.

’d
e 

gö
st

er
ilm

i
tir

.

TA
LI

S 
St

ar
tin

g 
St

ro
ng

 2
01

8 
A

nk
et

in
de

 Y
er

 
A

la
n 

Ü
lk

el
er

T
ab

lo
 1

.1
. O

ku
ry

az
ar

lk
, a

ri
tm

et
ik

ve
 d

il 
ge

li
im

in
i d

es
te

kl
ey

en
 u

yg
ul

am
al

ar

Ç
oc

uk
la

r 
bi

rb
iri

yl
e 

ko
nu

m
ay

a 
te

vi
k 

et
m

ek

K
on

u
ur

ke
n 

ve
ya

 d
in

le
rk

en
 

ço
cu

kl
ar

la
 a

yn
 

bo
y 

hi
za

s
na

 
ge

lm
ek

Ç
oc

uk
la

rn
 

an
la

d
nd

an
 

em
in

 o
lm

ak
 iç

in
 

ifa
de

le
ri 

fa
rk

l 
yo

lla
rla

 a
nl

at
m

ak
 

ve
ya

 te
kr

ar
 

et
m

ek
 

Ç
oc

u
un

 
ha

ta
s

n
 

do
ru

da
n 

dü
ze

ltm
ek

 
ye

rin
e 

do
ru

 
ke

lim
ey

i
ör

ne
kl

en
di

rm
ek

 

Ç
oc

uk
la

rla
 

ki
ta

p/
re

si
m

li 
ki

ta
pl

ar
 

ku
lla

nm
ak

Ç
oc

uk
la

rla
 

ar
k

la
r v

ey
a 

te
ke

rle
m

el
er

sö
yl

em
ek

Ç
oc

uk
la

rn
 

sa
y

la
r 

ku
lla

nm
al

ar
na

 
ve

ya
 

sa
ym

al
ar

na
 

ya
rd

m
c

 o
lm

ak

G
ru

bu
n 

bo
yu

tu
na

 g
ör

e 
ne

sn
el

er
i 

s
n

fla
nd

rm
ak

%
%

%
%

%
%

%
%

O
ku

l ö
nc

es
i 

e
iti

m
(I

SC
ED

 
02

)
ili

74
,4

64
,2

73
,7

66
,8

78
,7

79
,7

80
,7

72
,1

A
lm

an
ya

65
,2

49
,9

44
,0

55
,9

64
,8

67
,6

48
,3

44
,4

zl
an

da
83

,4
44

,9
52

,6
60

,2
84

,3
87

,7
72

,1
42

,6
sr

ai
l

81
,4

69
,2

53
,9

64
,9

60
,0

82
,4

78
,7

69
,8

Ja
po

ny
a

58
,5

81
,3

65
,2

47
,7

55
,4

52
,3

39
,8

19
,8

K
or

e
60

,4
67

,4
63

,7
54

,8
65

,0
76

,5
64

,5
45

,4
N

or
ve

ç
50

,8
33

,1
29

,2
43

,3
40

,8
53

,3
31

,0
18

,0
Tü

rk
iy

e
91

,0
91

,5
85

,2
81

,3
95

,9
97

,2
88

,3
93

,0
D

an
im

ar
ka

82
,2

58
,3

57
,6

74
,4

71
,5

77
,0

54
,5

36
,1

3 
ya

nd
an

 k
üç

ük
 

ço
cu

kl
ar

 iç
in

 
m

er
ke

zl
er

A
lm

an
ya

66
,5

55
,8

48
,7

60
,3

70
,3

77
,0

38
,1

41
,0

sr
ai

l
64

,1
71

,0
56

,4
57

,5
78

,8
88

,3
50

,0
58

,0
N

or
ve

ç
46

,8
35

,9
35

,4
48

,3
50

,3
73

,7
36

,4
22

,0



D
an

im
ar

ka
74

,4
63

,5
60

,6
75

,3
77

,3
94

,1
42

,4
23

,4
K

ay
na

k:
ht

tp
s:

//d
oi

.o
rg

/1
0.

17
87

/8
88

93
40

10
56

5

Ta
bl

o 
in

ce
le

nd
i

in
de

 o
ku

l ö
nc

es
i e

iti
m

 (
IS

C
ED

 0
2)

 s
ev

iy
es

in
de

 “
Ç

oc
uk

la
r 

bi
rb

iri
yl

e 
ko

nu
m

ay
a 

te
vi

k 
et

m
ek

” 
(%

=9
1)

,  
“K

on
u

ur
ke

n 
ve

ya
 

di
nl

er
ke

n 
ço

cu
kl

ar
la

 a
yn

 b
oy

 h
iz

as
na

 g
el

m
ek

”
(%

=9
1,

5)
, “

Ç
oc

uk
la

rn
 a

nl
ad

nd
an

 e
m

in
 o

lm
ak

 i
çi

n 
ifa

de
le

ri 
fa

rk
l 

yo
lla

rla
 a

nl
at

m
ak

 v
ey

a 
te

kr
ar

 e
tm

ek
” 

(%
=8

5,
2)

,  
“Ç

oc
u

un
 h

at
as

n
 d

o
ru

da
n 

dü
ze

ltm
ek

 y
er

in
e 

do
ru

 k
el

im
ey

i ö
rn

ek
le

nd
irm

ek
” 

 (%
=8

1,
3)

, “
Ç

oc
uk

la
rla

 k
ita

p/
re

si
m

li 
ki

ta
pl

ar
 k

ul
la

nm
ak

” 
 (%

95
,9

) “
Ç

oc
uk

la
rla

 
ar

k
la

r v
ey

a 
te

ke
rle

m
el

er
 s

öy
le

m
ek

” 
(%

97
,2

), 
 “

Ç
oc

uk
la

rn
 s

ay
la

r 
ku

lla
nm

al
ar

na
 v

ey
a 

sa
ym

al
ar

na
 

ya
rd

m
c

 o
lm

ak
” 

(8
8,

3)
, “

G
ru

bu
n 

bo
yu

tu
na

 g
ör

e 
ne

sn
el

er
i s

n
fla

nd
rm

ak
” 

(%
=9

3)
 il

e 
Tü

rk
iy

e’
de

 ü
lk

el
er

 a
ra

s
nd

a 
en

 y
ük

se
k 

yü
zd

el
ik

 d
ili

m
e 

sa
hi

p 
ol

du
u 

gö
rü

lm
ek

te
di

r.
3 

ya
nd

an
 k

üç
ük

 ç
oc

uk
la

r 
iç

in
 m

er
ke

zl
er

de
A

lm
an

ya
, 

sr
ai

l, 
N

or
ve

ç 
ve

 D
an

im
ar

ka
’d

a 
“ Ç

oc
uk

la
rla

 
ar

k
la

r 
ve

ya
 

te
ke

rle
m

el
er

 sö
yl

em
ek

” 
te

rc
ih

 e
di

le
n 

en
 y

ük
se

k 
uy

gu
la

m
a 

yü
zd

es
in

e 
sa

hi
pt

ir.

TA
LI

S 
G

üç
lü

 B
a

la
ng

ç 
20

18
 A

nk
et

i’n
de

 y
er

 a
la

n 
ül

ke
le

rd
ek

i e
rk

en
 ç

oc
uk

lu
k 

e
iti

m
 a

la
n

nd
a 

ça
l

an
 k

at
lm

c
la

rn
 e

tk
in

lik
le

rin
de

 ç
oc

uk
la

rn
 

ok
ur

ya
za

rl
k,

 a
ri

tm
et

ik
 v

e 
di

l g
el

ii
m

i d
es

te
kl

ey
en

 il
k 

üç
 u

yg
ul

am
a

ta
bl

o 
1.

2.
’d

e 
gö

st
er

ilm
i

tir
.



T
ab

lo
 1

.2
.O

ku
ry

az
ar

lk
, a

ri
tm

et
ik

 v
e 

di
l g

el
i

im
in

i d
es

te
kl

ey
en

ilk
üç

 u
yg

ul
am

a
O

ku
ry

az
ar

lk
, a

rit
m

et
ik

 v
e 

di
l g

el
i

im
in

i d
es

te
kl

ey
en

 u
yg

ul
am

al
ar

 a
ra

s
nd

a,
 e

rk
en

 ç
oc

uk
lu

k 
e

iti
m

ci
le

rin
in

 E
Ç

EB
 m

er
ke

zi
nd

e 
“ç

ok
” 

uy
gu

la
d

n
 b

ild
ird

i
i 

ilk
 ü

ç 
uy

gu
la

m
a

TA
LI

S 
St

ar
tin

g 
St

ro
ng

 2
01

8 
A

nk
et

in
de

 Y
er

 A
la

n 
Ü

lk
el

er

Ç
oc

uk
la

r 
bi

rb
iri

yl
e 

ko
nu

m
ay

a 
te

vi
k 

et
m

ek

K
on

u
ur

ke
n 

ve
ya

 d
in

le
rk

en
 

ço
cu

kl
ar

la
 a

yn
 

bo
y 

hi
za

s
na

 
ge

lm
ek

Ç
oc

uk
la

rn
 

an
la

d
nd

an
 

em
in

 o
lm

ak
 

iç
in

 if
ad

el
er

i 
fa

rk
l 

yo
lla

rla
 

an
la

tm
ak

 v
ey

a 
te

kr
ar

 e
tm

ek
 

Ç
oc

u
un

 
ha

ta
s

n
 

do
ru

da
n 

dü
ze

ltm
ek

 
ye

rin
e 

do
ru

 
ke

lim
ey

i
ör

ne
kl

en
di

rm
ek

Ç
oc

uk
la

rla
 

ki
ta

p/
re

si
m

li 
ki

ta
pl

ar
 

ku
lla

nm
ak

Ç
oc

uk
la

rla
 

ar
k

la
r v

ey
a 

te
ke

rle
m

el
er

 
sö

yl
em

ek

Ç
oc

uk
la

rn
 

sa
y

la
r 

ku
lla

nm
al

ar
na

 
ve

ya
 

sa
ym

al
ar

na
 

ya
rd

m
c

 o
lm

ak

G
ru

bu
n 

bo
yu

tu
na

 g
ör

e 
ne

sn
el

er
i 

s
n

fla
nd

rm
ak

O
ku

l ö
nc

es
i e

iti
m

(I
SC

ED
 0

2)
ili

4
11

5
9

3
2

1
6

A
lm

an
ya

2
5

9
4

3
1

6
8

zl
an

da
3

12
8

5
2

1
4

13
sr

ai
l

2
6

13
9

12
1

3
5

Ja
po

ny
a

3
1

2
7

4
5

9
14

K
or

e
6

2
5

9
3

1
4

13
N

or
ve

ç
2

5
7

3
4

1
6

12
Tü

rk
iy

e
6

5
11

13
2

1
9

3
D

an
im

ar
ka

1
5

6
3

4
2

8
10

3 
ya

nd
an

 k
üç

ük
 

ço
cu

kl
ar

 iç
in

 
m

er
ke

zl
er

A
lm

an
ya

3
5

6
4

2
1

8
7

sr
ai

l
4

3
7

6
2

1
9

5
N

or
ve

ç
4

6
7

3
2

1
5

8
D

an
im

ar
ka

4
5

6
3

2
1

7
11

K
ay

na
k:

 h
ttp

s:
//d

oi
.o

rg
/1

0.
17

87
/8

88
93

40
10

56
5



O
ku

l 
ön

ce
si

 e
iti

m
 d

üz
ey

in
de

ki
 m

er
ke

zl
er

de
 o

ku
ry

az
ar

lk
, 

ar
itm

et
ik

 v
e 

di
l 

ge
li

im
in

i 
de

st
ek

le
ye

n 
uy

gu
la

m
al

ar
 a

ra
sn

da
, 

Ja
po

ny
a 

ha
riç

 t
üm

 
ül

ke
le

rd
e,

 “
Ç

oc
uk

la
rla

 
ar

k
la

r
ve

ya
 te

ke
rle

m
el

er
 s

öy
le

m
ek

”,
 p

er
so

ne
lin

 e
n 

bü
yü

k 
pa

y
n

n 
uy

gu
la

m
an

n 
“ç

ok
” 

iç
in

 g
eç

er
li 

ol
du

un
u 

bi
ld

ird
i

i 
bi

rin
ci

 v
ey

a 
ik

in
ci

 u
yg

ul
am

ad
r. 

D
i

er
 u

yg
ul

am
al

ar
da

 is
e 

ül
ke

le
r 

ar
as

nd
a 

fa
rk

ll
kl

ar
 b

ul
un

m
ak

ta
d

r. 
“Ç

oc
uk

la
rn

 s
ay

la
r 

ku
lla

nm
al

ar
na

 v
ey

a 
sa

ym
al

ar
na

 y
ar

d
m

c
 o

lm
ak

”
ili

ve
 

sr
ai

l'd
e 

te
rc

ih
 e

di
le

n 
uy

gu
la

m
al

ar
 a

ra
sn

da
 y

er
 a

lr
ke

n 
“K

on
u

ur
ke

n 
ve

ya
 d

in
le

rk
en

 ç
oc

uk
la

rla
ay

n
 b

oy
hi

za
s

nd
a 

ol
m

ak
” 

Ja
po

ny
a 

ve
 K

or
e'd

ek
i 

en
 ç

ok
 t

er
ci

h 
ed

ile
n

uy
gu

la
m

al
ar

 a
ra

s
nd

a 
gö

rü
nm

ek
te

di
r. 

3 
ya

n 
al

tn
da

ki
 ç

oc
uk

la
ra

 y
ön

el
ik

 
m

er
ke

zl
er

de
, 

uy
gu

la
m

an
n 

m
er

ke
zd

e 
“ç

ok
” 

uy
gu

la
nd

n
 b

el
irt

en
 p

er
so

ne
lin

 e
n 

bü
yü

k 
pa

y
n

n 
bi

ld
ird

i
i 

uy
gu

la
m

al
ar

 d
ör

t 
ka

tl
m

c
 ü

lk
ed

e 
ay

n
d

r: 
“Ç

oc
uk

la
rla

 a
rk

la
rv

ey
a 

te
ke

rle
m

el
er

 sö
yl

em
ek

”
ve

 “
Ç

oc
uk

la
rla

 k
ita

p/
re

si
m

li 
ki

ta
p 

ku
lla

nm
ak

.”
(O

EC
D

, 2
01

8B
).

TA
LI

S 
G

üç
lü

 B
a

la
ng

ç 
20

18
 A

nk
et

i’n
de

 y
er

 a
la

n 
ül

ke
le

rd
ek

i e
rk

en
 ç

oc
uk

lu
k 

e
iti

m
 a

la
n

nd
a 

ça
l

an
 k

at
lm

c
la

rn
 ç

oc
uk

la
rn

 s
os

ya
l-d

uy
gu

sa
l 

ge
li

im
i d

es
te

kl
ey

en
 u

yg
ul

am
al

ar
a

et
ki

nl
ik

le
rin

de
 y

er
 v

er
m

e 
du

ru
m

la
r 

yü
zd

e 
ol

ar
ak

 ta
bl

o 
2.

1.
’d

e 
gö

st
er

ilm
i

tir
.

TA
LI

S
St

ar
tin

g 
St

ro
ng

 
20

18
 A

nk
et

in
de

 Y
er

 
A

la
n 

Ü
lk

el
er

T
ab

lo
 2

.1
. S

os
ya

l-d
uy

gu
sa

l g
el

i
im

i d
es

te
kl

ey
en

 u
yg

ul
am

al
ar

Ç
oc

uk
la

rn
 

oy
un

un
a 

ka
tl

rk
en

 
e

le
nd

i
in

i 
gö

st
er

m
ek

Ç
oc

uk
la

r 
pa

yl
a

m
 

ya
pm

ay
a 

te
vi

k 
et

m
ek

Ç
oc

uk
la

r 
bi

rb
irl

er
in

e 
ya

rd
m

 e
tm

ey
e 

te
vi

k 
et

m
ek

Ç
oc

uk
la

rn
 

bi
rb

irl
er

in
i 

te
se

lli
 

et
m

el
er

in
i 

de
st

ek
le

m
ek

Ç
oc

uk
la

ra
 

sa
rl

m
ak

Ç
oc

uk
la

rla
 

du
yg

ul
ar

 
ha

kk
nd

a 
ko

nu
m

ak

Ç
oc

uk
la

rn
 

on
la

r 
m

ut
lu

 
ed

en
 e

yl
er

 
ha

kk
nd

a 
ko

nu
m

al
ar

na
 

ya
rd

m
c

 o
lm

ak

Ç
oc

uk
la

rn
 o

nl
ar

 
üz

en
 e

yl
er

 
ha

kk
nd

a 
ko

nu
m

as
na

 
ya

rd
m

c
 o

lm
ak

%
%

%
%

%
%

%
%

O
ku

l ö
nc

es
i e

iti
m

(I
SC

ED
 0

2)
ili

57
,3

81
,5

81
,5

56
,6

63
,1

72
,0

74
,5

69
,6

A
lm

an
ya

43
,5

48
,8

64
,5

51
,1

47
,2

50
,7

43
,3

43
,7

zl
an

da
41

,1
71

,9
82

,8
80

,4
77

,2
69

,5
77

,0
68

,4
sr

ai
l

72
,2

89
,9

92
,6

88
,1

80
,4

81
,0

82
,7

73
,3

Ja
po

ny
a

78
,4

47
,8

57
,1

39
,6

63
,4

69
,9

62
,6

65
,8

K
or

e
54

,4
55

,0
61

,1
60

,8
76

,1
72

,8
55

,9
58

,1
N

or
ve

ç
32

,8
59

,2
62

,8
62

,6
49

,2
53

,8
50

,1
41

,8
Tü

rk
iy

e
89

,8
95

,9
96

,1
87

,5
76

,5
91

,7
93

,0
84

,4
D

an
im

ar
ka

75
,1

68
,7

88
,1

62
,1

78
,2

84
,2

78
,5

79
,1

3 
ya

nd
an

 k
üç

ük
 

ço
cu

kl
ar

 iç
in

 m
er

ke
zl

er
A

lm
an

ya
49

,9
49

,1
63

,3
61

,1
58

,6
53

,1
43

,3
44

,2
sr

ai
l

71
,2

83
,8

86
,9

87
,7

89
,2

72
,7

74
,3

58
,4



N
or

ve
ç

40
,0

63
,0

64
,5

67
,0

59
,2

55
,5

51
,0

42
,1

D
an

im
ar

ka
78

,7
69

,7
89

,1
62

,3
88

,9
82

,4
71

,5
75

,8
K

ay
na

k:
 h

ttp
s:

//d
oi

.o
rg

/1
0.

17
87

/8
88

93
40

10
58

4

Ta
bl

o 
in

ce
le

nd
i

in
de

 o
ku

l
ön

ce
si

 e
iti

m
 (

IS
C

ED
 0

2)
dü

ze
yi

nd
e

ka
tl

m
c

la
rn

 ç
oc

uk
la

rn
 s

os
ya

l-d
uy

gu
sa

l 
ge

li
im

i 
de

st
ek

le
ye

n 
uy

gu
la

m
al

ar
a

et
ki

nl
ik

le
rin

de
 y

er
 v

er
m

e 
du

ru
m

la
r 

yü
zd

e
ol

ar
ak

“Ç
oc

uk
la

rn
 o

yu
nu

na
 k

at
lr

ke
n 

e
le

nd
i

in
i g

ös
te

rm
ek

” 
(%

=8
9,

8)
, “

Ç
oc

uk
la

r 
pa

yl
a

m
 y

ap
m

ay
a 

te
vi

k 
et

m
ek

”
(%

=9
5,

9)
, “

Ç
oc

uk
la

r 
bi

rb
irl

er
in

e 
ya

rd
m

 e
tm

ey
e 

te
vi

k 
et

m
ek

” 
(%

=9
6,

1)
, “

Ç
oc

uk
la

rla
 d

uy
gu

la
r 

ha
kk

nd
a 

ko
nu

m
ak

”
(%

=9
1,

7)
, “

Ç
oc

uk
la

rn
 o

nl
ar

 
m

ut
lu

 e
de

n 
ey

le
r 

ha
kk

nd
a 

ko
nu

m
al

ar
na

 y
ar

d
m

c
 o

lm
ak

”
(%

=9
3)

, “
Ç

oc
uk

la
rn

 o
nl

ar
 ü

ze
n 

ey
le

r 
ha

kk
nd

a 
ko

nu
m

as
na

 y
ar

d
m

c
 o

lm
ak

”
(%

=8
4,

4)
ile

 
Tü

rk
iy

e’
de

 ü
lk

el
er

 a
ra

sn
da

 e
n 

yü
ks

ek
 y

üz
de

lik
 d

ili
m

e 
sa

hi
p 

ol
du

u 
gö

rü
lm

ek
te

di
r.

3 
ya

nd
an

 k
üç

ük
 ç

oc
uk

la
r i

çi
n 

m
er

ke
zl

er
de

A
lm

an
ya

, 
sr

ai
l, 

N
or

ve
ç 

ve
 D

an
im

ar
ka

’d
a 

“ Ç
oc

uk
la

r 
bi

rb
irl

er
in

e 
ya

rd
m

 e
tm

ey
e 

te
vi

k 
et

m
ek

” 
ilk

 ü
ç 

uy
gu

la
m

a 
ar

as
na

 g
ös

te
ril

m
ek

te
di

r.

TA
LI

S 
G

üç
lü

 B
a

la
ng

ç 
20

18
 A

nk
et

i’n
de

 y
er

 a
la

n 
ül

ke
le

rd
ek

i e
rk

en
 ç

oc
uk

lu
k 

e
iti

m
 a

la
n

nd
a 

ça
l

an
 k

at
lm

c
la

rn
et

ki
nl

ik
le

rin
de

ço
cu

kl
ar

n 
so

sy
al

-d
uy

gu
sa

l g
el

ii
m

i d
es

te
kl

ey
en

 il
k 

üç
 u

yg
ul

am
a

ta
bl

o 
2.

2.
’d

e 
gö

st
er

ilm
i

tir
.



T
ab

lo
 2

. 2
.S

os
ya

l-d
uy

gu
sa

l g
el

i
im

i g
el

i
im

i d
es

te
kl

ey
en

 il
k 

üç
 u

yg
ul

am
a

Pr
os

os
ya

l d
av

ra
n

, d
uy

gu
sa

l g
el

i
im

i v
e 

oy
un

u 
de

st
ek

le
ye

n 
uy

gu
la

m
al

ar
 a

ra
s

nd
a,

 e
rk

en
 ç

oc
uk

lu
k 

e
iti

m
ci

le
rin

in
 E

Ç
EB

 m
er

ke
zi

nd
e 

“ç
ok

” 
uy

gu
la

d
n

 
bi

ld
ird

i
i i

lk
 ü

ç 
uy

gu
la

m
a

TA
LI

S
St

ar
tin

g 
St

ro
ng

 2
01

8 
A

nk
et

in
de

 Y
er

 A
la

n 
Ü

lk
el

er

Ç
oc

uk
la

rn
 

oy
un

un
a 

ka
tl

rk
en

 
e

le
nd

i
in

i 
gö

st
er

m
ek

Ç
oc

uk
la

r 
pa

yl
a

m
 

ya
pm

ay
a 

te
vi

k 
et

m
ek

Ç
oc

uk
la

r 
bi

rb
irl

er
in

e 
ya

rd
m

 e
tm

ey
e 

te
vi

k 
et

m
ek

Ç
oc

uk
la

rn
 

bi
rb

irl
er

in
i t

es
el

li 
et

m
el

er
in

i 
de

st
ek

le
m

ek

Ç
oc

uk
la

ra
 

sa
rl

m
ak

Ç
oc

uk
la

rla
 

du
yg

ul
ar

 
ha

kk
nd

a 
ko

nu
m

ak

Ç
oc

uk
la

rn
 o

nl
ar

 
m

ut
lu

 e
de

n 
ey

le
r 

ha
kk

nd
a 

ko
nu

m
al

ar
na

 
ya

rd
m

c
 o

lm
ak

Ç
oc

uk
la

rn
 

on
la

r 
üz

en
 

ey
le

r 
ha

kk
nd

a 
ko

nu
m

as
na

 
ya

rd
m

c
 

ol
m

ak

O
ku

l ö
nc

es
i e

iti
m

(I
SC

ED
 0

2)
ili

8
2

1
9

6
4

3
5

A
lm

an
ya

8
4

1
2

6
3

9
7

zl
an

da
11

5
1

2
3

6
4

7
sr

ai
l

8
2

1
3

6
5

4
7

Ja
po

ny
a

1
9

6
11

4
2

5
3

K
or

e
9

8
3

4
1

2
7

5
N

or
ve

ç
10

3
1

2
6

4
5

7
Tü

rk
iy

e
5

2
1

6
12

4
3

8
D

an
im

ar
ka

6
7

1
8

5
2

4
3

3
ya

nd
an

 k
üç

ük
 

ço
cu

kl
ar

 iç
in

 
m

er
ke

zl
er

A
lm

an
ya

5
6

1
2

3
4

8
7

sr
ai

l
7

4
3

2
1

6
5

9
N

or
ve

ç
8

3
2

1
4

5
6

7



D
an

im
ar

ka
4

7
1

8
2

3
6

5
K

ay
na

k:
 h

ttp
s:

//d
oi

.o
rg

/1
0.

17
87

/8
88

93
40

10
58

4

G
en

el
 o

la
ra

k 
pr

os
os

ya
l d

av
ra

n
, d

uy
gu

sa
l g

el
i

im
i v

e 
oy

un
u 

de
st

ek
le

ye
n 

uy
gu

la
m

al
ar

ar
as

nd
a,

 ç
o

u 
ül

ke
ni

n 
pe

rs
on

el
i m

er
ke

zl
er

in
de

 e
n 

ço
k 

te
rc

ih
 e

di
le

n
uy

gu
la

m
al

ar
 k

on
us

un
da

 h
em

fik
ird

ir 
(T

ab
lo

 2
.2

). 
O

ku
l ö

nc
es

i e
iti

m
 d

üz
ey

in
de

, J
ap

on
ya

 h
ar

iç
 tü

m
 ü

lk
el

er
de

, “
Ç

oc
uk

la
r 

bi
rb

irl
er

in
e 

ya
rd

m
 e

tm
ey

e 
te

vi
k 

et
m

ek
”,

 ç
al

an
la

rn
 ö

ne
m

li 
bi

r 
k

sm
n

n
“ç

ok
” 

uy
gu

la
nd

n
 b

ild
ird

i
i u

yg
ul

am
ad

r. 
D

i
er

 te
rc

ih
 e

di
le

n 
uy

gu
la

m
al

ar
da

 
ül

ke
le

r a
ç

s
nd

an
 g

en
i

 b
ir 

da
lm

 g
ör

ül
m

ek
te

di
r. 

3 
ya

n 
al

tn
da

ki
 ç

oc
uk

la
ra

 y
ön

el
ik

 m
er

ke
zl

er
de

, b
en

ze
r u

yg
ul

am
al

ar
 e

n 
üs

t s
ra

la
rd

a 
ye

r a
lr

. 
A

rd
nd

an
 “

Ç
oc

uk
la

ra
 s

ar
lm

ak
” 

 v
e 

“Ç
oc

uk
la

rn
 b

irb
irl

er
in

i 
te

se
lli

 e
tm

el
er

in
i 

de
st

ek
le

m
ek

”
uy

gu
la

m
al

ar
n

n 
ge

ld
i

i 
gö

rü
lm

ek
te

di
r. 

(O
EC

D
, 

20
18

B
). 



TARTI MA VE SONUÇ 

Güçlü Ba lang ç Uluslararas  Ö retme ve Ö renme Anketinden (2018) elde edilen sonuçlar; 
Türkiye’de okul öncesi dönem çocuklar n n okuryazarl k, aritmetik ve dil geli imini 
destekleyen uygulamalar aras nda, erken çocukluk e itimcilerinin “çok” uygulad n  
bildirdi i ilk üç uygulama s ras yla; çocuklarla ark lar veya tekerlemeler söylemek (dil), 
çocuklarla kitap/resimli kitaplar kullanmak (erken okuryazarl k) ve grubun boyutuna göre 
nesneleri s n fland rma (aritmetik) olarak s ralanmaktad r. Ülkeler baz nda bu geli im 
boyutunda en çok uygulanan etkinli in genel olarak; çocuklarla ark lar veya tekerlemeler 
söylemek oldu u sonucuna ula lm t r. Baz  ülkelerde okuryazarl k, aritmetik ve dil geli imi 
boyutunda en çok tercih edilen ilk uygulaman n genel uygulamadan farkl  olarak; 
Danimarka’da çocuklar  birbirleriyle konu maya te vik etmek, Japonya’da, konu urken veya 
dinlerken çocuklarla ayn  boy hizas na gelmek ve ili’de, çocuklar n say lar  kullanmalar na 
veya saymalar na yard mc  olmak oldu u sonucuna ula lm t r. Ayr ca 3 ya ndan küçük 
çocuklar için merkezlerde Almanya, srail, Norveç ve Danimarka’da çocuklarla ark lar veya 
tekerlemeler söylemek tercih edilen en yüksek uygulama yüzdesine sahiptir.

Türkiye’de okul öncesi e itimde prososyal davran , duygusal geli imi ve oyunu destekleyen 
uygulamalar aras nda, erken çocukluk e itimcilerinin “çok” uygulad n  bildirdi i ilk üç 
uygulama s ras yla; çocuklar  birbirlerine yard m etmeye te vik etmek, payla mc  
davran lar n  desteklemek ve çocuklar n kendilerini mutlu eden eyler hakk nda 
konu malar na yard mc  olmak eklinde s ralanmaktad r. Ülkeler baz nda (Türkiye, ili, 
Almanya, zlanda, srail, Norveç ve Danimarka) bu geli im boyutunda en çok uygulanan 
etkinli in genel olarak; çocuklar  birbirlerine yard m etmeye te vik etmek oldu u sonucuna 
ula lm t r. Baz  ülkelerde sosyal-duygusal geli im boyutunda en çok tercih edilen ilk 
uygulaman n genel uygulamadan farkl  olarak; Japonya’da, çocuklar n oyununa kat l rken 
e lendi ini göstermek ve Kore’de, çocuklara sar lmak eklinde belirtilmi tir. Japonya’daki 
anaokullar  küçük çocuklara geleneksel kültürel de erlerin ö retilmesini sa lamakla görevli 
sosyal kurumlar olarak görülmektedir (Tobin,  Karasawa ve Hsueh, 2004). Kore’de ise 
uygulan e itim müfredat nda karakter e itimi ön plana ç kmaktad r (Lee, 2013). 3 ya n 
alt ndaki çocuklara yönelik merkezlerde, çocuklar  birbirlerine yard m etmeye te vik etme 
uygulamas üst s ralarda yer al rken, ard ndan çocuklara sar lmak ve çocuklar n birbirlerini
teselli etmelerini desteklemek uygulamalar n n geldi i görülmektedir.

Sonuç olarak okul öncesi dönem çocuklar n n okuryazarl k, aritmetik ve dil geli imini 
destekleyen ilk üç uygulama kat l mc  ülkelerden farkl  olarak Japonya, Danimarka ve 

ili’nin; prososyal davran , duygusal geli imi ve oyunu destekleyen üç uygulama kat l mc  
ülkelerden farkl  olarak Japonya ve Kore’nin farkl la t n  görmekteyiz. Özellikle 
Japonya’n n her iki geli im uygulamalar nda da kat l mc  ülkelerden farkl la t  dikkat 
çekmektedir. Japon erken çocukluk e itimcileri, ailelerin çocuklar n sosyal becerini 
geli tirmede yetersiz kald klar  ve küçük çocuklar n anaokuluna gelirken temel sosyal 
becerilere çok ihtiyaç duyduklar n  belirtmektedirler. Bu nedenle, Japon anaokulunun temel 
müfredat n n amac  çocuklara evde ve toplumda eksik olan sosyal becerileri deneyimleme 
f rsat  sa lamakt r (Tobin,  Karasawa ve Hsueh, 2004). Bu aç dan ülkelerin e itim 
gereksinimleri müfredatlar n  da ekillendirmektedir. Ayr ca ülkede egemen olan kültürün 
e itime yans malar n erken çocukluk dönemi e itim uygulamalar nda da görülmektedir. 



Çünkü çocuklarda karakter e itimi uygulamalar  içinde bulunulan kültürlerden etkilenir (Lee, 
2013). Küreselle en dünyada her ne kadar e itim uygulamalar  birbirine benzese de 
uygulamalar ndaki farkl l klar n ortaya ç kmas nda; ülkelerin kültürlerinin, erken çocukluk 
e itiminde de er atfedilen unsurlar n ve çocuk yeti tirme tarzlar n n önemi oldu u ortaya 
ç kmaktad r.

KAYNAKÇA

Çelik, O. T. (2020). Kültürel çe itlilik ve e itim. F. Nay r (Ed). Kültürel de erlere duyarl  
e itim kitab  içinde (s.1-51 ) (1. Bask ). Ankara: An  Yay nc l k.

Güven, G. ve Azkeskin, K. E. (2020).Erken Çocukluk e itimi ve okul öncesi e itim. .H. 
Diken (Ed). Erken çocukluk e itimi kitab  içinde (s.2-52). (6.bask ). Ankara: Pegem 
Akademi.

Lee, G.-L. (2013). Re-emphasizing character education in early childhood programs: Korean 
Children's Experiences. Childhood Education, 89(5), 315-322. 
doi:10.1080/00094056.2013.830907

Karasar, N. (2015). Bilimsel Ara t rma Yöntemi (28. Bas m). Ankara: Nobel Akademik
Yay nc l k.

Kuru, N. (2020). Erken çocukluk e itiminin tan m , kapsam  ve önemi. G. Haktan r   (Ed). 
Erken çocukluk e itimine giri kitab  içinde  (s. 10-30). (2.bask ). Ankara: An  
Yay nc l k.

OECD (2018A). Providing quality early childhood education and care : Results from the 
Starting Strong Survey 2018. Web: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/301005d1-
en/1/1/1/index.html?itemId=/content/publication/301005d1-
en&_csp_=d5ed60fb5c4d257bbb6358fc7741a521&itemIGO=oecd&itemContentType
=book#foreword-d1e17 adresinden 13.11.2012 tarihinden edinilmi tir.

OECD (2018B). Providing quality early childhood education and care : Results from the 
Starting Strong Survey 2018. Web: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/301005d1-
en/1/2/3/index.html?itemId=/content/publication/301005d1-
en&_csp_=d5ed60fb5c4d257bbb6358fc7741a521&itemIGO=oecd&itemContentType
=book adresinden 13.11.2021 tarihinde edinilmi tir.

Tobin, J., Karasawa, M. Ve Hsueh, Y. (2004). Komatsudani then and now: continuity and 
change in a Japanese preschool. Contemporary Issues in Early Childhood, 5(2), 128-
14.



OKUL ÖNCES  E T M KURUMLARINDA OKUL MÜDÜRLER N N 
Ö RETMENLER  ETK LEME DURUMLARININ NCELENMES

INVESTIGATION OF SCHOOL PRINCIPALS' INFLUENCE ON TEACHERS IN PRE-
SCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS

Doç. Dr. Osman Tayyar ÇEL K
nönü Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Fakültesi

ORCID NO: 0000-0003-3951-7261
Doç. Dr. Mehmet SA LAM

nönü Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Fakültesi
ORCID NO: 0000-0003-1784-4472

Ö r. Gör. Yasin TOK
Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Sa l k Hizmetleri MYO

ORCID NO: 0000-0002-8601-8732

ÖZET
Yap lan ara t rmada okul öncesi ö retmenlerinin görü lerine göre okul öncesi kurumlarda 
görev yapan okul müdürlerinin ö retmenleri etkileme durumunu belirlemek amaçlanm t r. 
Ara t rmada nicel ara t rma yöntemlerinden tarama modeli kullan lm t r. Ara t rman n 
evrenini Malatya l’inde bulunan okul öncesi e itim kurumlar nda görev yapan okul öncesi 
ö retmenleri olu turmaktad r. Ara t rman n örneklemini ise evrenden “Kolayda Örnekleme” 
yöntemi ile belirlenen 237 okul öncesi ö retmeni olu turmakt r. Ara t rman n verileri 
“Ki isel Bilgi Formu” ve “Okul Müdürlerinin Ö retmenleri Etkileme Ölçe i” ile 
toplanm t r. Ara t rma verileri online platformlar arac l  ile toplanm t r. Ara t rmada 
toplanan verilerin normal da l m gösterdi i belirlendi inden verilerin analizinde betimsel 
istatistiki yöntemler ile birlikte ç kar msal istatistiki yöntemlerden olan “Ba ms z 
Örneklemler t-Testi” ve “Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA)” testi gibi parametrik testler 
kullan lm t r. Ara t rmada okul öncesi ö retmenlerinin görü lerine göre okul müdürlerinin 
ö retmenleri etkileme becerilerinin yüksek oldu u belirlenmi tir. Ayr ca ara t rmada genel 
puan aç s ndan ö retmenlerin e itim düzeyine göre okul müdürlerinin etkileme becerilerine 
ili kin alg lar anlaml  farkl l k gösterirken mesleki k deme göre anlaml  farkl l k 
göstermedi i sonucuna ula lm t r.  

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi, Okul Öncesi Ö retmeni, Okul Müdürü, Ö retmenleri 
Etkileme.

ABSTRACT
In the study, it was aimed to determine the effect of school principals working in pre-school 
institutions on teachers according to the opinions of pre-school teachers. Survey model, one 
of the quantitative research methods, was used in the research. The universe of the research 
consists of pre-school teachers working in pre-school education institutions in Malatya 
Province. The sample of the research is 237 pre-school teachers determined from the 
population by the "Easy Sampling" method. The data of the research were collected with the 
"Personal Information Form" and "School Principals' Influence on Teachers Scale". 



Research data were collected through online platforms. Since it was determined that the data 
collected in the study showed a normal distribution, the data were analyzed with descriptive 
statistical methods together with parametric tests such as "Independent Samples t-Test" and 
"One Way Analysis of Variance (ANOVA)" test, which are inferential statistical methods. 
In the study, it was determined that the school principals' ability to influence teachers was 
high according to the opinions of pre-school teachers In addition, it was concluded in the 
study that while teachers' perceptions of school principals' influencing skills differed 
significantly in terms of overall score, according to their education level, it did not differ 
significantly according to professional seniority.
Keywords: Preschool, Preschool Teacher, School Principal, Influencing Teachers.

G R

Yönetim, süreç olarak birtak m faaliyet ve fonksiyonlar ; sanat olarak, bir 

uygulamay ; bilim olarak da, sistemli ve bilimsel bilgi toplulu unu ifade eder (Mucuk, 2005: 

128). E itim aç s ndan da e itim yönetimi hem e itim bilimlerine hem de yönetim 

bilimlerine ba l  bir aland r. E itim yönetiminin e itim bilimlerine ba l l , e itim alan nda 

uygulanan bir yönetim türü oldu undan; yönetim bilimlerine ba l l  ise, yönetim alan nda 

elde edilen sistemli bilgileri e itime uygulamas ndan do maktad r (Ba aran, 1996:135). 

Erdo an (2003: 87) e itim yönetimini, e itim sisteminde var olan kaynaklar  en etkili bir 

ekilde kullanarak, daha önce belirlenen hedeflere ula abilmek için yap lan etkinlikler 

eklinde tan mlam t r. Ayr ca e itim yönetimi insan davran lar nda istenilen davran  

de i ikli ini sa lamak için madde ve insan gücü kaynaklar n  kullanma süreci olarak da 

tan mlanabilir (Çelik, 2002: 28).

Okul yöneticileri kaynaklar  en verimli ekilde kullanmay  amaçlar ve örgütü ayakta 

tutmaya çal r. Etkinlikleri yönetme, denetleme, çal anlar n verimini artt rma yönetimin 

görevlerindendir. Okul yönetiminin eylemleri, Bursal o lu’nun yapt  s n fland rma yedi 

temel ta na oturtulmu tur (akt. Gürsel, 2007: 59). Bu temalar içerisinde “etkileme”, te vik 

ve özendirme örgütteki bireyleri etkilemek ve onlar  istenilen yöne do ru yöneltebilmek için 

kullan l r. Etkileme maddi ve manevi olmak üzere iki temel yap  ta  üzerine oturtulmu tur. 

Maddi te vik çal anlar n ekonomik aç dan ihtiyaçlar n  kar layacak seviyede ikramiye ad  

alt nda çal anlara ücret verilmesi ve maddi noktada tatmin edilmesidir. Manevi te vik ise 

çal anlar n gerekti inde te vik edilerek, moral ve isteklerini artt rarak manevi ihtiyaçlar n n 

kar lanmas  sa lan r (Gürsel, 2007: 82-83).



Bu ara t rma okul öncesi ö retmenlerinin görü lerine dayal  olarak okul 

müdürlerinin ö retmenleri etkileme durumlar n belirlemek ve okul müdürlerinin 

ö retmeleri etkileme durumlar n n ö retmenlerin e itim durumu ve mesleki k demi 

aç s ndan kar la t rmak amac yla yap lm t r.

YÖNTEM

Ara t rman n Modeli

Ara t rmada yöntem olarak tarama modeli kullan lm t r. Tarama modeli, bir

örneklemdeki bireylerin verilerinin bir ve birden fazla de i kene göre nas l da l m 

gösterdi ini belirlemek maksad yla kullan lmaktad r (Büyüköztürk, Çakmak K l ç, Akgün, 

Karadeniz ve Demirel, 2020).

 

Evren ve Örneklem

Ara t rman n evrenini Malatya li’nde bulunan okul öncesi e itim kurumlar nda 

görev yapan okul öncesi ö retmenleri olu turmaktad r. Ara t rman n örneklemini ise 

evrenden “Kolayda Örnekleme” yöntemi ile belirlenen 237 okul öncesi ö retmeni 

olu turmakt r. Ara t rmada Covid-19 pandemi süreci; sosyal mesafe kural , kat l mc lar n ve 

ara t rmac n n sa l k durumlar na yönelik hassasiyet nedeniyle kolayda örnekleme yöntemi

kullan lm t r.

Ara t rman n örneklem grubunu olu turan 237 okul öncesi ö retmenin %51.1’i evli 

(n=121), %48.9’u bekâr (n=116), %86.5’i lisans (n=205), %13.5’i lisansüstü mezunu 

(n=32), %30.4’ü 1-5 y l (n=72), %30’u 6-10 y l (n=71), %21.9’u 11-15 y l (n=52), %9.3’ü

16-20 y l (n=22), %8.4’ü 21 y l ve üzeri (n=20) mesleki k deme, %34.6’s 21-30 (n=82), 

%42.2’si 31-40 (n=100), %12.7’si 41-50 (n=30), %10.5’i ise 51 ve üzeri (n=25) ya  

aral ndad r.

Veri Toplama Araçlar

Ara t rmada veri toplama arac  olarak “Ki isel Bilgi Formu” ve “Okul Müdürlerinin 

Ö retmenleri Etkileme Ölçe i” kullan lm t r. Ki isel Bilgi Formu’nda ö retmenlerin e itim 

durumu, medeni durum, mesleki k dem ve ya a ili kin sorular yer almaktad r.

Sar ta  (1991) taraf ndan geli tirilmi olan ölçek, Uygun (2006) taraf ndan tekrar 

inceleme ve düzeltme yap larak 30 madde eklinde düzenlenmi tir. Ayr ca be li likert 

tipinde olan ölçek, yetki yoluyla, uzmanl k gücüyle, ki ilikle etkileme olarak geli tirilen üç 

faktörlü bir yap ya sahiptir.



Uygun (2006) taraf ndan ölçe in güvenirlik katsay s  “.92” olarak hesaplanm t r. 

Yap lan ara t rmada ise güvenirlik katsay s  “.93” olarak belirlenmi  olup, belirlenen de er 

“1.00” ‘e yak n oldu u için ölçek verilerinin yüksek derecede güvenilir oldu u kabul 

edilmi tir (Karasar, 2015).

Verilerin Analizi

Verilerin analizinde betimsel istatistiklerden, t-testi ve varyans analizinden 

yararlan lm t r.

BULGULAR VE YORUM

Okul öncesi ö retmenlerin görü lerine göre okul müdürlerinin ö retmenleri etkileme 

davran lar n  gösterme düzeyine ili kin betimsel istatistikler Tablo 1’de sunulmu tur. 

Tablo 1. Okul öncesi ö retmenlerin görü lerine göre okul müdürlerinin ö retmenleri 
etkileme durumuna ili kin yan tlar n n betimsel istatistiki verileri

Boyutlar S

Yetki Yoluyla 3.74 1.22
Uzmanl k Gücüyle 3.94 1.01
Ki ilikle Etkileme 3.87 1.09
GENEL 3.79 1.21

 

Ara t rmaya kat l m gösteren okul öncesi ö retmenlerin görü lerinin “Yetki Yoluyla 

Etkileme” alt boyutunda “Ço u Zaman ( = 3.74)”, “Uzmanl k Gücüyle Etkileme” alt

boyutunda “Ço u Zaman ( = 3.94)” ve “Ki ilikle Etkileme” alt boyutunda “Ço u Zaman (

= 3.87)” düzeyinde oldu u Tablo 1’den anla lmaktad r. Bunun yan nda okul öncesi 

ö retmenlerin okul müdürlerinin ö retmenleri etkileme durumuna ili kin verdikleri 

yan tlar n genel ortalamas n n da “Ço u Zaman ( = 3.79)” düzeyinde oldu u 

anla lmaktad r.

Okul öncesi ö retmenlerin görü lerinin e itim durumu de i kenine göre analizi

Tablo 2’de sunulmu tur. 

 

 

X

X

X

X

X



Tablo 2. Okul öncesi ö retmenlerin görü lerinin e itim durumuna göre t-testi analizleri
Boyutlar E itim Durumu n S t p

Yetki Yoluyla 
Etkileme

Lisans 205 4.19 .712
2.595 .01

Lisansüstü 32 3.72 .985
Uzmanl k 
Gücüyle 
Etkileme

Lisans 205 3.99 .839
2.129 .04

Lisansüstü 32 3.55 1.129
Ki ilikle 
Etkileme

Lisans 205 3.84 .868
.576 .56

Lisansüstü 32 3.75 .905
GENEL Lisans 205 4.01 .578

2.395 .02
Lisansüstü 32 3.67 .761

E itim durumuna göre okul öncesi ö retmenlerin “Yetki Yoluyla Etkileme” 

boyutunda görü lerinin istatistiki aç dan anlaml  farkl l k gösterdi i belirlenmi tir (p = .01;

p < .05). Eri ilen bu veriye göre okul öncesi ö retmenlerin okul müdürlerinin ö retmenleri 

etkileme davran lar na ili kin görü lerinin “Yetki Yoluyla Etkileme” boyutunda e itim 

durumu de i keni aç s ndan benzerlik göstermedi i anla lmaktad r.

E itim durumuna göre okul öncesi ö retmenlerin “Uzmanl k Gücüyle Etkileme” 

boyutunda görü lerinin istatistiki aç dan anlaml  farkl l k gösterdi i belirlenmi tir (p= .04;

p<.05). Eri ilen bu veriye göre okul öncesi ö retmenlerin okul müdürlerinin ö retmenleri 

etkileme davran lar na ili kin görü lerinin “Uzmanl k Gücüyle Etkileme” boyutunda e itim 

durumu de i keni aç s ndan benzerlik göstermedi i anla lmaktad r.

E itim durumuna göre okul öncesi ö retmenlerin “Ki ilikle Etkileme” boyutunda 

görü lerinin istatistiki aç dan anlaml  farkl l k göstermedi i belirlenmi tir (p = .56; p > .05). 

Bu bulguya göre okul öncesi ö retmenlerin okul müdürlerinin ö retmenleri etkileme 

davran lar na ili kin görü lerinin “Ki ilikle Etkileme” boyutunda e itim durumu de i keni 

aç s ndan benzerlik gösterdi i anla lmaktad r.

E itim durumuna göre okul öncesi ö retmenlerin görü lerinin ölçe in genel 

ortalamas  aç s ndan anlaml  farkl l k gösterdi i belirlenmi tir (p = .02; p < .05). Eri ilen bu 

veriye göre okul öncesi ö retmenlerin okul müdürlerinin ö retmenleri etkileme 

davran lar na ili kin görü lerinin e itim durumu de i keni aç s ndan benzerlik 

göstermedi i anla lmaktad r.

Okul öncesi ö retmenlerin görü lerinin mesleki k dem de i kenine göre analizi

Tablo 3’te sunulmu tur. 

X



Tablo 3. Okul öncesi ö retmenlerin görü lerinin mesleki k deme göre Anova analizleri
Mesleki
K dem S Varyans n 

Kayna
Kareler
Toplam

Kareler
Ort. F p

Y
et

ki
 Y

ol
uy

la
 E

tk
ile

m
e

1. 1-5 4.28 .557 Gruplar 
Aras

7.810 1.953

3.429

.01
1>2
1>5
3>2
3>5

2. 6-10 3.92 .836 Gruplar çi 132.115 .569
3. 11-15 4.28 .727 Toplam 139.925
4. 16-20 4.17 .929
5. 21 ve üstü 3.82 .916
Toplam 4.12 .770

U
zm

an
lk

 G
üc

üy
le

 
Et

ki
le

m
e

1. 1-5 4.07 .719 Gruplar 
Aras

10.363 2.591

3.366

.01
1>2
3>2
4>2
4>5

2. 6-10 3.67 .950 Gruplar çi 178.544 .770
3. 11-15 4.08 .873 Toplam 188.907
4. 16-20 4.18 .941
5. 21 ve üstü 3.64 1.052
Toplam 3.93 .894

K
i

ili
kl

e 
Et

ki
le

m
e 1. 1-5 3.73 .862 Gruplar 

Aras
2.045 .511

.668 .61

2. 6-10 3.90 .872 Gruplar çi 177.620 .766

3. 11-15 3.93 .811 Toplam 179.665

4. 16-20 3.68 .964

5. 21 ve üstü 3.85 .983
Toplam 3.83 .872

G
E

N
E

L

1. 1-5 4.03 .490 Gruplar 
Aras

3.252 .813

2.190 .07

2. 6-10 3.83 .679 Gruplar çi 86.131 .371
3. 11-15 4.10 .581 Toplam 89.383
4. 16-20 4.01 .580
5. 21 ve üstü 3.77 .808
Toplam 3.96 .615

Mesleki k deme göre okul öncesi ö retmenlerin görü lerinin “Yetki Yoluyla 

Etkileme” boyutunda anlaml  farkl l k gösterdi i belirlenmi tir (p = .01; p < .05). Belirlenen 

anlaml  farkl l k LSD testi neticesinde mesleki k demi;

6-10 aras  olan ö retmenler ile 1-5 aras ,

1-5 aras  olan ö retmenler ile 21 ve üstü,

11-15 aras  olan ö retmenler ile 6-10 aras ,

11-15 aras  olan ö retmenler ile 21 ve üstü olan ö retmenler aras ndad r.

X



Yukar da belirtilen bulgulara göre okul öncesi ö retmenlerin okul müdürlerinin 

ö retmenleri etkileme davran lar na ili kin görü lerinin “Yetki Yoluyla Etkileme” 

boyutunda mesleki k dem de i keni aç s ndan benzerlik göstermedi i anla lmaktad r.

Mesleki k deme göre okul öncesi ö retmenlerin görü lerinin “Uzmanl k Gücüyle 

Etkileme” boyutunda anlaml  farkl l k gösterdi i belirlenmi tir (p = .01; p < .05). Belirlenen 

anlaml  farkl l k LSD testi neticesinde mesleki k demi;

6-10 aras  olan ö retmenler ile 1-5 aras ,

11-15 aras  olan ö retmenler ile 6-10 aras ,

16-20 aras  olan ö retmenler ile 6-10 aras ,

16-20 aras  olan ö retmenler ile 21 ve üstü olan ö retmenler aras ndad r.

Yukar da belirtilen bulgulara göre ö retmenlerin okul müdürlerinin ö retmenleri 

etkileme davran lar na ili kin görü lerinin “Uzmanl k Gücüyle Etkileme” boyutunda 

mesleki k dem de i keni aç s ndan benzerlik göstermedi i anla lmaktad r.

Mesleki k deme göre okul öncesi ö retmenlerin görü lerinin “Ki ilikle Etkileme” 

boyutunda anlaml  farkl l k göstermedi i belirlenmi tir (p= .61; p > .05). Bu bulguya göre 

okul öncesi ö retmenlerin okul müdürlerinin ö retmenleri etkileme davran lar na ili kin 

görü lerinin “Ki ilikle Etkileme” boyutunda mesleki k dem de i keni aç s ndan benzerlik 

gösterdi i anla lmaktad r.

Mesleki k deme göre okul öncesi ö retmenlerin görü lerinin genel ortalamas  

aç s ndan anlaml  farkl l k göstermedi i belirlenmi tir (p = .07; p >. 05). Eri ilen bu veriye 

göre okul öncesi ö retmenlerin okul müdürlerinin ö retmenleri etkileme davran lar na 

ili kin görü lerinin mesleki k dem de i keni aç s ndan benzerlik gösterdi i anla lmaktad r.

SONUÇ VE ÖNER LER

Ara t rmada okul öncesi ö retmenlerin görü lerine göre okul müdürlerinin 

ö retmenleri etkileme durumunu belirlemek ve çe itli de i kenler aç s ndan kar la t rmak 

amaçlanm t r. Bu amaç do rultusunda yap lan analizlere ili kin sonuçlar a a da maddeler 

halinde verilmi tir:

Ara t rmada okul öncesi ö retmenlerin okul müdürlerinin ö retmenleri etkileme 

durumuna ili kin verdikleri yan tlar n genel ortalamas n n “Ço u Zaman” düzeyinde 

oldu u sonucuna ula lm t r. 

Ara t rmada e itim durumu de i kenine göre okul öncesi ö retmenlerin okul 

müdürlerinin ö retmenleri etkileme becerilerine ili kin görü lerinin istatistiki aç dan 



anlaml  bir farkl l k gösterdi i sonucuna ula lm t r. Bu sonuca göre okul 

müdürlerinin ö retmenleri etkileme becerilerinin e itim durumu de i kenine göre 

de i iklik gösterdi i söylenebilir. Ayr ca bu sonuca göre okul öncesi ö retmenlerin 

okul müdürlerinin ö retmenleri etkileme becerilerine ili kin görü lerine e itim 

durumlar n n etki etti i söylenebilir. 

Ara t rmada mesleki k dem de i kenine göre okul öncesi ö retmenlerin okul 

müdürlerinin ö retmenleri etkileme becerilerine ili kin görü lerinin “Yetki Yoluyla 

Etkileme” boyutunda istatistiki aç dan anlaml  bir farkl l k gösterdi i sonucuna

ula lm t r. Bu sonuca göre okul müdürlerinin ö retmenleri etkileme becerilerinin 

mesleki k dem de i kenine göre “Yetki Yoluyla Etkileme” boyutunda de i iklik 

gösterdi i söylenebilir. “Yetki Yoluyla Etkileme” boyutunda belirlenen anlaml  

farkl l n mesleki k demi “6-10 ile 1-5”, “1-5 ile 21 ve üstü”, “11-15 ile 6-10”, “11-

15 ile 21 ve üstü olan ö retmenler aras nda oldu u belirlenmi tir. Eri ilen bu sonuca 

göre okul öncesi ö retmenlerin okul müdürlerinin ö retmenleri etkileme 

davran lar na ili kin görü lerinin “Yetki Yoluyla Etkileme” boyutunda mesleki 

k dem de i keni aç s ndan benzerlik göstermedi i eklinde de erlendirilebilir.

Ara t rmada mesleki k dem de i kenine göre okul öncesi ö retmenlerin okul 

müdürlerinin ö retmenleri etkileme becerilerine ili kin görü lerinin “Uzmanl k 

Gücüyle Etkileme” boyutunda anlaml  bir farkl l k gösterdi i sonucuna ula lm t r.

Bu sonuca göre okul müdürlerinin ö retmenleri etkileme becerilerinin mesleki

k dem de i kenine göre “Uzmanl k Gücüyle Etkileme” boyutunda de i iklik 

gösterdi i söylenebilir. “Uzmanl k Gücüyle Etkileme” boyutunda belirlenen anlaml  

farkl l n mesleki k demi “6-10 ile 1-5 aras ”, “11-15 ile 6-10 aras ”, “16-20 ile 6-

10”, “16-20 ile 21 ve üstü” olan ö retmenler aras nda oldu u belirlenmi tir. Eri ilen 

bu sonuca göre okul öncesi ö retmenlerin okul müdürlerinin ö retmenleri etkileme 

davran lar na ili kin görü lerinin “Uzmanl k Gücüyle Etkileme” boyutunda mesleki 

k dem de i keni aç s ndan benzerlik göstermedi i eklinde de erlendirilebilir.

Ara t rmada mesleki k dem de i kenine göre okul öncesi ö retmenlerin okul 

müdürlerinin ö retmenleri etkileme becerilerine ili kin görü lerinin “Ki ilikle 

Etkileme” boyutunda ve ölçekten al nan genel puan aç s ndan anlaml  bir farkl l k 

göstermedi i sonucuna ula lm t r. 

Öneriler



Yap lan ara t rman n sonuçlar  do rultusunda uygulay c lar ve ara t rmac lar için 

a a daki öneriler sunulmu tur:

Okul müdürlerinin ö retmenler üzerindeki olumlu etkisini art racak uygulamalar  

yapmalar  sa lanabilir. Örne in ödül sisteminin adaletli bir ekilde i ler hale 

getirilmesi, ö retmenlerin projeleri, fikirleri ve istekleri ile yak ndan ilgilenme gibi 

okul müdürünün ö retmen üzerinde etkisini artt racak ö retmenin de okul müdürü 

hakk nda pozitif yakla mlar n içine girece i faaliyetler yap labilir.

Yap lan ara t rma nicel ara t rma yakla m  ile yap lm t r. Benzer bir çal ma nitel 

ara t rma yakla mlar  ile de yap labilir.

Yap lan ara t rma ö retmenlerin görü leri ile s n rl d r. Benzer çal malarda okul 

müdürlerinin de görü leri al narak okul müdürleri ve ö retmenlerin görü leri 

kar la t r labilir.
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ÖZET
E itim sistemi sosyal ve kültürel de i ikliklerden büyük anlamda etkilenerek bunlara ba l  
olarak güncellenen bir alt yap ya sahiptir. Son y llarda çal an annelerin say s n n artmas  ve 
kad nlar n ekonomik anlamda ba ms zla malar  i  dünyas nda aktif olarak yer almaya 
ba lamalar  büyük bir sosyal de i im olarak ifade edilmektedir. Bu de i im ile alanda yap lan 
çal malar gündeme okul öncesi e itimi getirerek e itim sistemindeki yerinin ve öneminin 
artarak yayg nla mas n n gereklili ini vurgulamaktad r. Çocuklar birden fazla akran yla ayn  
anda ve belli bir düzen içerisinde etkile ime okul öncesi e itime ba lamalar yla birlikte girmeye 
ba lar. Okul öncesi e itim çocuklar n akranlar yla geni  gruplar halinde farkl  etkinliklere 
kat l m sa lamas na olanak verirken di er yandan okulda ki iler aras  problemler ya an lmas  
da kaç n lmaz bir durum haline gelebilmektedir. Bu ara t rmada, 2011-2021 y llar  aras nda 
Türkiye’de okulöncesi dönemde akran zorbal  üzerine yap lm  çal malar  incelemek 
amaçlanm t r. Ara t rmada içerik analizi yönteminden yararlan lm t r. Çal ma yap l rken 
öncelikle “okul öncesi dönem, erken çocukluk e itimi akran zorbal , akran zorbal , 
zorbal k” anahtar kavramlar  YÖK Ulusal Tez Merkezi ve Google Akademik veri tabanlar na 
girilerek tarama yap lm t r. Ara t rmaya 14 çal ma dahil edilmi tir. Ara t rmac lar taraf ndan 
önceden belirlenen temalar çerçevesinde kodlamalar yap larak veriler analiz edilmi tir. 
Ara t rma sonucunda akran zorbal  konusunda az say da çal man n oldu u sonucuna 
var lm t r. Ve bu yap lan çal malar n daha çok 2020-2017 y llar nda yo unla t  
belirlenmi tir. Ara t rmalarda ili kisel ve betimsel tarama yöntemlerinin tercih edildi i ve 
çal malar n daha çok ç Anadolu Bölgesi Ankara ilinde yap ld  sonucuna var lm t r. 
Çal malar n ço unlu unda ara t rmac lar taraf ndan geli tirilen ‘Ki isel Bilgi Form’ ve 
uzmanlar taraf ndan geli tirilen ölçeklerle bilgi toplanm t r. Ara t rmalar n sonuçlar ndan yola 
ç karak konuya ili kin doktora seviyesinde daha fazla ara t rmaya ihtiyaç oldu u öngörülebilir. 
Bu durumun yan  s ra çal man n farkl  bölgelerde yap lmas  önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Dönem, Zorbal k, Akran Zorbal

ABSTRACT
 
The education system has an infrastructure that is greatly affected by social and cultural changes 
and is updated accordingly. The increase in the number of working mothers in recent years and 
the economic independence of women and their active participation in the business world are 
expressed as a great social change. With this change, studies in the field bring pre-school
education to the agenda and emphasize the necessity of increasing its place and importance in 
the education system. Children begin to interact with more than one of their peers at the same 



time and in a certain order, when they start pre-school education. While preschool education 
allows children to participate in different activities in large groups with their peers, 
interpersonal problems at school can also become an inevitable situation. In this study, it was 
aimed to examine the studies on peer bullying in the preschool period in Turkey between the 
years 2011-2021. Content analysis method was used in the research. While conducting the 
study, the key concepts of "preschool period, early childhood education peer bullying, peer 
bullying, bullying" were entered into the YÖK National Thesis Center and Google Academic 
databases and searched. A total of 14 studies were included in the research. The data were 
analyzed by coding within the framework of the themes predetermined by the researchers. As 
a result of the research, it was concluded that there are few studies on peer bullying. And it has 
been determined that these studies are mostly concentrated in the years 2020-2017. It was 
concluded that relational and descriptive scanning methods were preferred in the studies and 
that the studies were mostly conducted in the province of Istanbul in the Marmara Region. In 
the majority of the studies, information was collected with the 'Personal Information Form' 
developed by the researchers and the scales developed by the experts. Based on the results of 
the studies, it can be predicted that more research is needed at the doctoral level on the subject. 
In addition to this situation, it is recommended that the study be carried out in different regions.

Keywords: Preschool Period, Bullying, Peer Bullying

 

1. G R

E itim sistemi sosyal ve kültürel de i ikliklerden büyük anlamda etkilenerek bunlara ba l  

olarak güncellenen bir alt yap ya sahiptir. Son y llarda çal an annelerin say s n n artmas  ve 

kad nlar n ekonomik anlamda ba ms zla malar  i  dünyas nda aktif olarak yer almaya 

ba lamalar  büyük bir sosyal de i im olarak ifade edilmektedir. Bu de i im ile alanda yap lan 

çal malar gündeme okul öncesi e itimi getirerek e itim sistemindeki yerinin ve öneminin 

artarak yayg nla mas n n gereklili ini vurgulamaktad r. Sosyal ya amda ortaya ç kan bu 

de i imler özellikle çocuklar n e itim hayat na daha erken at lmalar na ve aileleri d ndaki 

sosyal etkile imlerinin daha erken ba lamas na neden olmu tur. (Yörük, 2016)

Okul öncesi e itime ba lamadan önce çocu un sosyal çevresinde sadece anne babas  ve ailede 

bulunan ki iler olu tururken okula ba layan çocu un ortam na ö retmenler ve akranlar  da dahil 

olmaktad r. ( nan, 2013, s.295) Çocuklar okul öncesi e itim kurumlar nda verilen e itimlerle 

var olan yeteneklerini, zay f ve güçlü yanlar n  gözlemleyerek ke fetme imkan  bulurken di er 

yandan akranlar  aras nda kabul görme veya reddedilme, grup etkinliklerindeki potansiyelini 

ortaya ç karma gibi sosyal etkile imlerin aras nda kalmaktad r. (Akduman, 2012)

Çocuklar birden fazla akran yla ayn  anda ve belli bir düzen içerisinde etkile ime okul öncesi 

e itime ba lamalar yla birlikte girmeye ba lar. Okul öncesi e itim çocuklar n akranlar yla geni  

gruplar halinde farkl  etkinliklere kat l m sa lamas na olanak verirken di er yandan okulda



ki iler aras  problemler ya an lmas  da kaç n lmaz bir durum haline gelmektedir. (Anl ak, 

Dinçer, 2005)

Yeti kin bireyler günlük ya amlar na devam ederken stres, kayg , korku alt yap s nda birçok 

problemle kar la maktad rlar. Okul öncesine devam eden çocuklar n günlük ya amlar nda 

kar la t klar  sosyal problemlerin ba nda ise akran zorbal  konusu gelmektedir. Yap lan 

çal malar n sonuçlar  çocuklar n erken ya  döneminde okula ba lamalar yla birlikte, be  ve alt  

ya larda olan çocuklar aras ndaki akran zorbal klar  vakalar nda art  gözlemlendi ini ortaya 

koymaktad r. Bu durum günlük ya am n birbirinden farkl  birçok alan nda gözlemlenen 

zorbal k olaylar n n art k okul ortamlar nda da yayg n bir biçimde ortaya koymaktad r.

Literatürde sald rganl n alt bir türü olarak yer alan zorbal k, zorbal k yapan ile zorbal k 

yap lan ki i aras nda güç dengesizli i olmas  ve herhangi bir k k rtma bulunmaks z n ortaya 

ç kmas  ile sald rganl ktan belirgin ekilde ayr lmaktad r. Bir davran n zorbal k olarak kabul 

edilebilmesi için davran n ve ki iler aras ndaki güç dengesizli inin birçok kez tekrarlanmas  

gerekmektedir. Literatürde Olweus (1993) çocu un akran na kazara zarar vermesi veya bir 

seferlik sald rganl k davran n zorbal k davran ndan ayr lmas  için zorbal k davran n n 

birden fazla kez tekrarlanmas n n zorbal n temel belirtisi oldu unu ifade etmi tir. (Mercan, 

2020)

Ya t  oldu u akran na güç dengesizli i ve tekrarlanabilir özelli i ta yan zorbal k kavram  

alt nda farkl  zorbal k türleri de bulunmaktad r. Zorbal k kavram  fiziksel sald rganl kla ön 

plana ç ksa da sadece fiziksellikle s n rl  de ildir. Fiziksel zorbal n yan  s ra, ba kalar n  

duygusal olarak zorlamak, sözel olarak güvenini sarsmak, sosyal d lama ile öz sayg s n  

dü ürmek yoluyla da ortaya ç kabilmektedir. Bunun yan nda literatürde zorbal k dolayl  ve 

do rudan zorbal k olarak iki tür olarak s n fland r labilmektedir. (Erdem, 2018)

Bu ara t rmada, 2011-2021 y llar  aras nda Türkiye’de okulöncesi dönemde akran zorbal  

üzerine yap lm  lisansüstü tezlerin incelenmesi amaçlanm t r. Bu ara t rma bir konu üzerinde 

yap lm  olan ara t rmalar n analiz edilmesi ile ara t rma yap lan konuya ili kin derinlik ve 

yayg nl k aç s ndan önemlidir. Bu tür ara t rmalar gelecek dönemlerde yap lacak bilimsel 

ara t rmalara ile ara t rmac lara özgün ve yenilikçi bir bak  aç s  kazand rabilece i 

dü ünüldü ünde önemli bir görev üstlenmi  olacakt r. 



2. YÖNTEM

Bu çal mada içerik analizi yöntemi kullan lm t r. Büyüköztürk (2008) içerik analizini, belirli 

kurallara dayal  kodlamalarla bir metnin baz  sözcüklerinin daha küçük içerik kategorileri ile 

özetlendi i sistematik, yinelenebilir bir teknik olarak tan mlamaktad r. 

2.1 Literatür Taramas

Çal ma yap l rken öncelikle okul öncesi dönemde akran zorbal , akran zorbal , zorbal k 

anahtar kavramlar n  YÖK Ulusal Tez Merkezi ve Google Akademik veri tabanlar na girilerek

literatür taramas  yap lm t r. Ula lan tezlerin içerik analizine dahil edilmesinde ara t rmac  

taraf ndan belirli kriterler kullan lm t r. Kullan lan kriterler u ekildedir,

Çal malar n 2011-2021 y llar  aras nda yap lm  olmas ,

Çal malar n ara t rma makalesi ve lisansüstü tezi olarak yap lm  olmas , 

Tez çal malar  makaleye dönü türülmü se çal maya tez halinin dahil edilmesi,

Çal malar n okulöncesi dönemdeki çocuklarla yap lm  olmas

Bu kriterlere göre ara t rman n örneklemini YÖK Tez Tarama Merkezi veri taban nda kay tl  

olan 14 lisansüstü tez olu turmaktad r. 14 lisansüstü tezden 13 tanesi yüksek lisans, 1 tanesi 

doktora tezidir. Veriler doküman inceleme yöntemi ile toplanm  ve içerik analizi yöntemi ile 

analiz edilmi tir.

2.2 Verilerin Kodlanmas  ve Analizi

Yukar da belirlenen kriterler sonucu seçilen çal malara ait veriler, Microsoft Office Excel 

program  kullan larak yazar ad , yay n y l , örneklem, analiz yöntemi, de i kenler, yay n türü, 

kademe, çal man n yap ld  il bilgilerine göre kodlanm t r. Bu i lem ile çal malara dair 

bilgileri içeren bir kodlama formu olu turulmu tur. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde 

içerik analizi kullan lm t r. çerik analizinde yap lan i lem, birbirine benzeyen verileri belirli 

kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve bunlar  okuyucunun anlayabilece i 

bir biçimde düzenleyerek yorumlamakt r (Y ld r m ve im ek, 2011). 

3. BULGULAR

Bu bölümde, çal man n amaçlar na yönelik analizlere göre ula lan bulgulara yer verilmi tir.

3.1 Lisansüstü Tezlerin Türlerine Ait Bulgular



Bu bölümde okulöncesi dönemde akran zorbal yla ilgili yap lan lisansüstü tezlerin türlerine 

ili kin veriler incelenmi tir.

Tablo 1. Lisansüstü Tezlerin Türleri

Tez Türü f

Yüksek Lisans Tezi 13

Doktora Tezi 1

Tablo 1 incelendi inde Türkiye’de okul öncesi dönemde akran zorbal  ile ilgili yap lan 
lisansüstü tezlerin ço unlu unu yüksek lisans tezleri (f=13) olu turmaktad r. 

3.2 Lisansüstü Tezlerin Yay n Y llar na Ait Bulgular

Bu bölümde okulöncesi dönemde akran zorbal yla ilgili yap lan lisansüstü tezlerin y llar na 
ili kin veriler incelenmi tir.

Tablo 2. Lisansüstü Tezlerin Yay n Y llar na Göre Da l m

Yay n Y l f

2021 2
2020 3

2019 1
2018 2

2017 3
2016 2

2011 1

Tablo 2 incelendi inde Türkiye’de okul öncesi dönemde akran zorbal  ile ilgili lisansüstü 
tezlerin ço unlu u 2020 ve 2017 y llar nda yap lm t r. (f=3) Bu y llardan sonra ise 2018 ve 
2016 y llar nda yap ld  görülmü tür. (f=2)

3.3 Lisansüstü Tezlerin Veri Toplama Yöntemlerine Ait Bulgular

Bu bölümde okulöncesi dönemde akran zorbal yla ilgili yap lan lisansüstü tezlerin veri 
toplama yöntemlerine ili kin veriler incelenmi tir.



Tablo 3. Lisansüstü Tezlerin Veri Toplama Yöntemine Göre Da l mlar

Veri Toplama Yöntemi f

Ölçek 9

Görü me 5

Tablo 3 incelendi inde Türkiye’de okul öncesi dönemde akran zorbal  ile ilgili lisansüstü 
tezlerin 9’unda ölçeklerle veri toplan rken 5’inde ise görü me yöntemi ile veri toplanm t r.

3.4 Lisansüstü Tezlerin Yöntemlerine Ait Bulgular

Bu bölümde okulöncesi dönemde akran zorbal yla ilgili yap lan lisansüstü tezlerin 
yöntemlerine ili kin veriler incelenmi tir.

Tablo 4. Lisansüstü Tezlerin Yöntemlerine Göre Da l mlar

Çal ma Yöntemi f

Betimsel Tarama 7

li kisel Tarama 2

Karma Yöntem 3

Fenomoloji 1

Deneysel Model 1

Tablo 4 incelendi inde Türkiye’de okul öncesi dönemde akran zorbal  ile ilgili lisansüstü 
tezlerin 7’sinde betimsel tarama yöntemi, 2’sinde ili kisel tarama yöntemi, 3’ünde karma 
yöntem, 1’inde fenomoloji ve 1’inde de deneysel model kullan lm t r.

3.5 Lisansüstü Tezlerin Örneklem Yöntemlerine Ait Bulgular

Bu bölümde okulöncesi dönemde akran zorbal yla ilgili yap lan lisansüstü tezlerin örneklem 
yöntemlerine ili kin veriler incelenmi tir.

Tablo 5. Lisansüstü Tezlerin Örneklem Yöntemlerine Göre Da l mlar

Örnekleme Yöntemi f

Kotal  Örneklem 1

Basit Tesadüfi Küme Örnekleme 3

Ölçüte Dayal  Örneklem 1

Basit Rastgele Örneklem 2



Amaçsal Örnekleme Yöntemi 2

Durum Örneklem 2

Maksimum Örneklem 1

Uygun Örnekleme 2

Tablo 5 incelendi inde Türkiye’de okul öncesi dönemde akran zorbal  ile ilgili lisansüstü 
tezlerin 3 tanesinde basit tesadüfi küme örnekleme, 2 tanesinde basit rastgele örnekleme, 2
tanesinde amaçsal örnekleme, 2 tanesinde durum örnekleme, 2 tanesinde uygun örnekleme, 1
tanesinde maksimum örnekleme, 1 tanesinde kotal  örnekleme, 1 ölçüte dayal  örnekleme 
yöntemi kullan lm t r.

3.6 Lisansüstü Tezlerin Yap ld  Bölgelere Ait Bulgular

Bu bölümde okulöncesi dönemde akran zorbal yla ilgili yap lan lisansüstü tezlerin yap ld  
bölgelere ili kin veriler incelenmi tir.

Tablo 6. Lisansüstü Tezlerin Yap ld  Bölgelere Göre Da l m

Ara t rma Bölgesi f
ç Anadolu 6

Marmara 2
Do u Anadolu 1
Karadeniz 1
Ege 1
Akdeniz 2

Tablo 6 incelendi inde Türkiye’de okul öncesi dönemde akran zorbal  ile ilgili lisansüstü 
tezlerin 6’s  ç Anadolu bölgesinden, 2’si Marmara bölgesinden, 2’si Akdeniz bölgesinden, 1’i 
Do u Anadolu bölgesinden, 1’i Karadeniz ve Ege bölgesinden örneklem al narak yap lm t r.

3.7 Lisansüstü Tezlerin Veri Analiz Yöntemlerine Ait Bulgular

Bu bölümde okulöncesi dönemde akran zorbal yla ilgili yap lan lisansüstü tezlerin veri 
analiz yöntemlerine ili kin veriler incelenmi tir.

Tablo 7. Lisansüstü Tezlerin Veri Analiz Yöntemlerine Göre Da l mlar

Veri Analiz Yöntemi f
T-testi 8
ANOVA 7
Bonferroni 2
Pearson Momentler Çarp m  Korelasyon 
Katsay s

1

Kruskal Wallis 2
Tukey Testi 1



Shapiro-Wilk 1
Man Withney U testi 2
Scheffe Testi 2

Tablo /’deki verilere göre Türkiye’de ergenlerde internet ba ml l na yönelik yap lan tezlerin 

8’inde T-Testi, 7’sinde ANOVA, 2’sinde Boferroni testi, 2’sinde Kruskal Wallis, 2’sinde Man 

Withney U veri analiz yöntemi kullan lm t r.

3.8 Lisansüstü Tezlerde Kullan lan Ölçeklerin Da l m na Ait Bulgular

Bu bölümde okulöncesi dönemde akran zorbal yla ilgili yap lan lisansüstü tezlerde 
kullan lan ölçeklere ili kin veriler incelenmi tir.

Tablo 8. Lisansüstü Tezlerde Kullan lan Ölçeklerin Da l m

Ölçek Ad f

Okul Öncesi Çocuklar çin 
Sosyal Duygusal yi Olu  ve 
Psikolojik Sa laml k Ölçe i

1

Zorba ve Kurban Çocuk 
Davran lar n  De erlendirme 
Formu

2

Çocuk Davran  Ölçe i 1

Akranlar n iddetine Maruz 
Kalma Ölçe i

4

Zorbal kla Ba  Etme Stratejileri 
Problem Hikayeler Formu

1

Hikayele tirilmi  Varsay msal 
Durumlar Formu

2

Zorbal k Davran lar n  
Belirleme Ölçe i (Okul Öncesi 
Dönem Ö retmen Formu)

1

Zorbal k Davran lar na Maruz 
Kalma Ölçe i (Okul Öncesi 
Dönem Ö retmen
Formu)

1

Akran iddetini Uygulama 
Ölçe i

1

Erken Çocukluk Dönemi Oyun 
ve Sald rganl k Gözlem Formu

1

Tablo 8’deki verilere göre Türkiye’de ergenlerde internet ba ml l na yönelik yap lan 
tezlerin 4’ünde Akranlar n iddetine Maruz Kalma Ölçe inin, 2’sinde Zorba ve Kurban 
Çocuk Davran lar n  De erlendirme Formunun, 2’sinde Hikayele tirilmi  Varsay msal 
Durumlar Formunun ço unluklar  kullan lm  oldu u görülmektedir. 



4. SONUÇ VE ÖNER LER

Türkiye’de okulöncesi dönemde akran zorbal  üzerine yap lm  lisansüstü tezlerin incelendi i 
bu ara t rmadan elde edilen bulgular sonucunda a a daki sonuçlara ula lm t r.

Ara t rma sonucunda;

Okul öncesi dönemde akran zorbal  üzerine yap lan lisansüstü tezlerin daha çok 
doktora tez çal malar nda ele al nd ,
Akran zorbal  üzerine yap lan çal malarda y llara göre belirgin bir art  ve azal n 
olmad , çal malar n yeterli düzeyde olmad ,
Ara t rmalarda daha çok ölçek yard m yla veri topland ,
Yöntem olarak ara t rmalar n daha çok nicel olarak desenlendi i, deneysel çal malar n 
yetersiz oldu u ve nitel ara t rmalar n s n rl  say da oldu u,
Örnekleme yönteme olarak genellikle basit tesadüfi örnekleme yöntemlerinin 
kullan ld ,
lgili alanlardaki programlar n ç Anadolu Bölgesindeki üniversitelerde oldu undan 

çal malar n genellikle bu bölgede yap ld ,
Veri analizi yöntemi olarak ara t rmalarda daha çok kar la t rma testlerinden 
yararlan ld ,
Akran zorbal n  ölçmeye yönelik çok say da farkl  ölçme araçlar n n ara t rmalarda 
kullan ld ,

Sonuçlar na ula lm t r.

Ara t rma sonuçlar na dayal  olarak a a daki öneriler geli tirilmi tir:

Okul öncesi dönemde akran zorbal na yönelik doktora düzeyinde çal malara ihtiyaç 
oldu undan ara t rmac lar alandaki bu bo lu u dikkate alabilir.
Çal malar daha çok nicel yöntemlerle yap ld ndan okul öncesi dönemde akran 
zorbal n n nedenleri ve sonuçlar  üzerine derinlemesine nitel ara t rmalar yap labilir.
Ara t rmalar daha çok ç Anadolu Bölgesinde yo unla t ndan farkl  bölgelerde ve 

k rsal yerle melerde benzer ara t rmalar yap labilir.
Okul öncesinde akran zorbal n  önlemeye yönelik müdahale programlar  
geli tirilebilir. Bu kapsamda deneysel çal malar yap labilir.
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Özet

Günümüzde firmalar n rekabet edebilirlik seviyelerini artt rmalar  ve belirli bir büyüme 
potansiyeli yakalamalar  için d  pazarlara aç lmak, uluslararas ticaret yapmak ve uluslararas  
firma olmak anahtar de i kenlerdir. D  ticaret yaparken bu sürecin daha h zl  ve aktif 
ilerlemesini sa layan unsurlar söz konusudur. Firmalar n uluslararas la ma yolundaki 
çabalar yla rekabet edebilirlik performanslar  birbirleriyle yak ndan ili kilendirilmektedir. Bu 
nedenle uluslararas la ma derecesi ve ihracat performans  üzerine literatür incelemesi bu 
çal man n temel amac  olarak belirlenmi tir. Bu çal mada “Export Performance” ve “Degree 
of Internationalization” anahtar kelimesi ile aranan 2011 ve 2021 y llar  aras nda yap lm  olan 
bilimsel çal malar ele al nmaktad r. ncelenen makaleler yazar, kurum, ba l k, ara t rman n 
amac , ba ml  de i kenler, ba ms z de i kenler, ölçekler ve ara t rma tasar m  olarak 
de erlendirilmektedir. Uluslararas la ma derecesi ve ihracat performans  alanyaz  taramas yla 
teorik ve pratik uygulamada firmalar n geli imine destek verilmesi amaçlanmaktad r.

Anahtar Kelimeler: hracat, hracat Performans , Uluslararas la ma Derecesi

Abstract

Nowadays, accessing foreign markets, international trade and being an international company 
are the key variables for companies to increase their competitiveness and achieve a certain 
growth potential. While doing foreign trade, there are factors that make this process faster and 
more active. Firms' efforts towards internationalization and their competitiveness performances 
are closely related to each other. For this reason, the literature review on the degree of 
internationalization and export performance has been determined as the main purpose of this 
study. In this study, scientific studies conducted between 2011 and 2021, which are searched 
with the keywords "Export Performance" and "Degree of Internationalization", are discussed. 
The reviewed articles are evaluated as author, institution, title, purpose of the research, 
dependent variables, independent variables, scales and research design. It is aimed to support 
the development of companies in theoretical and practical application by reviewing the 
internationalization degree and export performance literature.

Keywords: Export, Export Performance, Degree of Internationalizaton



G R

Uluslararas la ma kavram ; firmalar n ihracat faaliyetinde bulunmalar , yani yurt d  pazarlara 
girmeleri olarak aç klanabilir. Firmalar n ihracata yönelmeleri ihracat davran nda bir 
fonksiyon olarak alg lanmaktad r (Çavu gil ve Nevin, 1981: 114-119). Firmalar n 
uluslaras la ma yolunda ilerlemelerinin pek çok sebebi söz konusu olabilmektedir. Stok 
fazlal n n aktar lmas , üst düzey yöneticilerin uluslararas  pazarlarla ilgili tecrübeye sahip 
olmas , yerel pazarlarda ürün fazlal , ülke d ndan ürün talepleri, rekabet ortamlar  vb. 
nedenlerle uluslararas la ma yolunda ilerlenmekte ve bunun sonucunda firmalar n 
performanslar nda iyile tirme vas tas  olarak alg lanmaktad r (Rasheed, 2005: 41-54).
Firmalar n uluslararas  faaliyetlerindeki ülke d ndaki yönelimlerini kavramak için kullan lan 
terim uluslararas la mad r (Mutlu, 1999: 80). Bu nedenle çal mada uluslararas la ma derecesi 
ve ihracat performans temel kavramlar olarak ele al nmaktad r.
Uluslararas la ma derecesini etkileyen faktörler u ba l klar alt nda incelenebilir:

letme Karakteristikleri; i letme büyüklü ü, i letmenin d  ticaret departman  çal an 
say s , i letme ya , uluslararas  deneyim, te viklerin say s , kalite belgelerinin say s , ulusal ve 
uluslararas  marka sahipli i, ulusal ve uluslararas  ticari örgüt üyeli i, Ar-Ge yat r mlar n n 
yo unlu u, yeni tesis ve ekipman yat r mlar n n yo unlu u, uluslararas  operasyonlar n fiziksel 
da l m , uluslararas  yönelim, tescilli patent, reklam harcamalar ,

Ana Ülke Faktörleri; politika ve yasalar, rekabetin yo unlu u, ekonomik ortam, yabanc  
pazar bilgisi sunulmas , yat r m f rsatlar  hakk nda bilgi verme, çifte vergi anla mas , ulusal 
bankalar n deniz a r  ube açma konusunda desteklenmesi, bürokrasi, ana ülkenin sa lad  
te vikler,

Ev Sahibi Ülke Faktörleri; pazar talebi ve/veya büyüme oran , dü ük yat r m riski, 
yabanc  i letmelere kar  davran lar, politik ve ekonomik istikrar, ölçek ekonomisi, pazara 
fiziksel yak nl k, tarife ve ticaret engelleri, yasal düzenlemeler, direkt yabanc  yat r m n te vik 
edilmesi (ödüllendirmesi), direkt yabanc  yat r mlar n millile tirmesi risk olarak 
de erlendirilmektedir (Akben, 2014: 42-46).
Uluslararas la ma Modelleri; Geleneksel ve Ça da  Modeller olarak incelenmektedir. 
Geleneksel Model; belirli a amalar neticesinde firmalar n uluslararas la ma sürecini 
aç klamaya çal an modellerden olu maktad r. Geleneksel Modelde; Uppsala 
Uluslararas la ma Modeli, Yenilik Kaynakl  Uluslararas la ma Modeli, 10 Ad m Modeli 
(Miller-1993), Ara stasyon Modeli (Yip vd.-2000), Endüstriyel A  Modeli (Solberg ve 
Durrieu-2006) yer almaktad r. Ça da  Modelde ise belirli a amalar n takip edilmesi söz konusu 
de ildir. Ça da  Modelde; Adapte Edici Seçim Modeli ve Küresel Do an letmeler yer 
almaktad r (Eyiler, 2019: 18-30).

L TERATÜR

Uluslararas la ma Derecesi
letmelerin uluslararas la ma dereceleri, bu derecenin öncül ve sonuçlar  birçok ülkede, birçok 

sektörde akademisyenler taraf ndan incelenmi tir.

Ramamurthi, Saxena, Krishnamoorthy ve Saini (2021) Hintli imalat irketlerine ilk kez bir 
endeks uygulayarak uluslararas  ticari operasyonlar n uluslararas la ma derecesinin (DoI)
ölçülmesi amaçlanmaktad r. Geli mi  ülkelerdeki irketler için tasarlanm  çerçeveleri 
kullanarak geli mekte olan ekonomilerdeki firmalar n DoI'sini ölçme olgusunu aç klamak, 
zay f yönetim, daha fazla hükümet kontrolü ve yeni ortaya ç kan kurumlar gibi kurumsal 
bo luklar karakterize edildi inden yanl  sonuçlara yol açabilmektedir. Geli mi  ülkeler 
ba lam nda bir çal man n daha verimli olaca  vurgulanmaktad r.



Adomako, Amoah, Tarba ve Khan (2021) alg lanan yolsuzluk ile i  süreci say salla t rmas  
(BPD) arac l yla uluslararas la ma derecesi (DoI) aras ndaki ili kiyi ara t rarak uluslararas  
i letme literatürüne katk da bulunmaktad rlar. Ayr ca, alg lanan yolsuzluk ve BPD aras ndaki 
korelasyon üzerinde firma ya n n düzenleyici etkisi incelenmektedir. ki Sahra alt  Afrika 
ülkesinden (Gana ve Nijerya) toplanan verileri kullanan bulgular, alg lanan yolsuzlu un BPD 
ile pozitif olarak ili kili oldu unu ve bu korelasyonun genç firmalar aras nda daha güçlü 
oldu unu göstermektedir. BPD'nin DoI ile pozitif ili kili oldu u görülmektedir. Ayr ca, 
BPD'nin alg lanan yolsuzluk ve DoI aras ndaki korelasyona arac l k etti i gösterilmektedir.

Ding, Ye, Huang ve Hu (2021) örgütsel ö renme süreçlerinin uluslararas  yeni giri imlerin 
(INV'ler) uluslararas  performans n  nas l ve ne zaman etkiledi ini ara t rmakt rlar. Çin 
INV'lerinden gelen anket verileriyle ara t rma modelini test etmek için yap sal e itlik 
modellemesi kullan lmaktad r. Ö renme yönelimi giri imciyi olumlu etkiler; giri imci,
INV'lerin uluslararas  performans n  olumlu yönde etkiler; giri imci, ö renme yönelimi ve 
uluslararas  performans aras nda arac l k rolü oynar; uluslararas la ma derecesi (DOI), 
giri imci uluslararas  performans üzerindeki etkisini zay flat r, sonucuna var lmaktad r.

Tsionas ve Tzeremes (2021) büyük çokuluslu irketlerden örneklemeler kullanarak yap lan 
analizde uluslararas la ma derecesi ve firma verimlili i aras ndaki ili ki incelenmektedir. 
Yapay sinir a  tekniklerine dayal  yar  parametrik bir model kullan larak, potansiyel 
heterojenli i hesaba katarak firmalar n üretkenli i, verimlili i ve teknik de i im seviyeleri 
tahmin edilmektedir. Yenilikçi metodolojik çerçeve, 1992-2019 döneminde büyük, deneyimli 
finansal olmayan firmalardan olu an bir örneklemde uygulanmaktad r. Ampirik kan tlar, 
firmalar n üretkenlik ve verimlilik seviyelerine göre uluslararas la mas n n ters U eklinde bir 
ili ki sergiledi ini göstermektedir. Uluslararas la man n firmalar n yenilik kapasitesi üzerinde 
do rusal olmayan pozitif bir etkiye sahip oldu u görülmektedir. Genel olarak, 
uluslararas la man n firmalar n verimlilik seviyeleri üzerindeki etkisinin asimetrik oldu u 
görü ü desteklenmektedir.

Bertello, Ferraris, Bresciani ve Bernardi (2020) büyük veri analiti i (BDA) ve uluslararas la ma 
derecesi aras ndaki ili ki incelenmektedir. BDA, küçük ve orta ölçekli i letmelerin (KOB )
uluslararas  büyümesini te vik etmede stratejik hale gelebilmektedir. Bununla birlikte, BDA ve 
uluslararas la ma aras ndaki özel ili kiye k tutmak amac yla, kaynak temelli görü ten (RBV) 
yararlan lmaktad r ve 103 KOB 'nin CEO'suna yönelik bir anket arac l yla veri 
toplanmaktad r. Ola an En Küçük Kareler (OLS) regresyonuna dayal  nicel bir analiz, BDA 
altyap s n n yönetimi ile uluslararas la ma derecesi (DOI) aras ndaki ili kinin önemli 
olmad n , BDA yeteneklerinin do rudan etkisinin yan  s ra BDA altyap s  aras ndaki 
etkile im teriminin önemli olmad n  göstermektedir. BDA yetenekleri ise olumlu ve önemli 
olarak alg lanmaktad r, dolay s yla BDA'n n kendi ba na yeterli olmad n  göstermektedir.

Adedigba, Lin ve Din (2020) Çinli firmalar n uluslararas la ma derecesini de erlendirmektedir. 
Uluslararas la ma performans n , yap sal ve tutumsal boyutlar n , devlete ait i letmelerin ve 
özel sektöre ait i letmelerin kar la t rmal  analizini içeren de i kenlerden olu an, sezgisel 
olmayan sonuçlar ortaya koymaktad r. Beklentilerin aksine özel sektöre ait firmalar daha 
yüksek bir ortalama uluslararas la ma derecesine sahip oldu u görülmektedir. Çin çok uluslu 
irketlerinin devlet mülkiyetinin avantajlar n n azalt labilece ini öne sürülmektedir.

Tu ve Thanh (2020) Peru'daki imalat i letmelerinin uluslararas la ma derecesi ile ticari engeller 
aras ndaki ili kiyi incelemektedirler. Tobit regresyon modeli ile 2006, 2010 ve 2017 y llar  
aras nda 869 Vietnaml  firma ile yap lan panel veri analizi, rekabet ve ta mac l n 
uluslararas la ma sürecini olumlu etkiledi ini, uluslararas  sertifikasyon, vergi idaresi, 
gümrükleme ve rü vet gibi faktörlerin ise uluslararas la ma sürecini olumsuz etkiledi ini 



göstermektedir. Ayr ca, firmalar n uluslararas la mas n  etkileyen bireysel yöneticilere ait 
faktörler istatistiksel olarak anlaml  bulunmaktad r.

Wei ve Nguyen (2020) Çinli hizmet çokuluslu i letmelerinin (ÇU ) uluslararas la ma 
derecesini ve ayn  sektörlerde faaliyet gösteren küresel emsallerine göre performanslar n , 
sektör finansal verileriyle k yaslama yöntemini kullanarak ara t rmaktad rlar. ÇU 'nin finansal 
performans n n temelde firmaya özel avantajlar (FSA) taraf ndan belirlendi ini savunan yeni
içselle tirme teorisine dayanmaktad r. Burada firmaya özel avantajlar yaln zca Ar-Ge ve marka 
adlar ndaki geleneksel güçleri de il, ayn  zamanda daha yüksek dereceli bir avantaj olan 
rekombinasyon yeteneklerini de içermektedir. ÇU 'lerinin, ana ülkeye özgü avantajlar (CSA) 
üzerine in a edilen firmaya özel avantajlar geli tirdi i ve dolay s yla avantajlar n do as  gere i 
ana ülkeye ba l  oldu u teorile tirilmektedir. 500 Çinli hizmet firmas ampirik olarak 
incelenmektedir. Yaln zca 23 Çinli hizmet firmas n n gerçek çok uluslu irketler oldu unu ve 
bunlar n ço unlu unun tamamen yerli firmalar oldu u görülmektedir. Çin'deki çok uluslu 
firmalar n finansal performans , küresel emsallerine göre zay f olarak alg lanmaktad r. Yurtd  
sat lar n  art rmalar na yard mc  olan, ancak yurtd  operasyonlar nda üstün performans elde 
edemeyen yabanc  firmalar n sat n al nmas ile uluslararas la maya çal maktad rlar.

Yanga, Li ve Wang (2020) giri imci firmalar n uluslararas la ma derecesini nelerin etkiledi ini 
ara t r lmaktad rlar. En son giri imcilik teorilerini yeni kurumsal ekonomiyle bütünle tirerek, 
mikro düzeydeki giri imcilerin ki ili inin ve motivasyonel öncüllerinin, erken a amadaki 
giri imci firmalar taraf ndan uluslararas la may  belirlemede makro düzeydeki ana ülke 
kurumlar yla nas l etkile ime girdi ine ölçülmektedir. 2014 y l  için Global Entrepreneurship 
Monitor Yeti kin Nüfus Anketi, GEM Ulusal Uzman Anketi ve World Economic Outlook 
Database'den elde edilen veriler, giri imci öz-yeterli in ki ilik özelli inin, f rsatlar  harekete 
geçirerek uluslararas la ma derecesine olumlu katk da bulundu unu göstermektedir. 

Bartosik-Purgat ve Jankowska (2019) d  pazarlarda farkl  pazarlama ileti im biçimleri 
içerisinde uluslararas la ma derecesi ile sosyal medya kullan m  aras ndaki ili kiyi tespit 
etmektedirler. Veriler, Polonya pazar nda faaliyet gösteren ve pazarlama ileti imi aç s ndan 
uluslararas  alanda faaliyet gösteren 334 Küçük ve Orta Büyüklükteki letme (KOB ) ile 
yap lan anketlerden elde edilmektedir. Ara t rmadan iki önemli bulgu ortaya ç kmaktad r: lk 
olarak, uluslararas la ma biçimi ile sosyal medyan n kullan m  aras ndaki en güçlü ba nt , 
reklamc l k konusu oldu unda elde edilmektedir. kincisi, bir irketin faaliyet gösterdi i d  
pazarlar n say s , her türlü pazarlama ileti imi aç s ndan sosyal medyan n kullan m  ile 
ili kilendirilmektedir.

Feng, Chen, Song ve Cui (2019) Yangtze Nehri Deltas  bölgesindeki imalat i letmelerinin 
uluslararas la ma derecesi ile performans  aras ndaki ili kiyi incelenmektir. Borsada i lem 
gören 170 irketin panel veri analizi U- ekilli ili kiye dayanmaktad r. Bu iki faktör aras ndaki 
ili kileri analiz etmek için kurumsal kaynaklar  ve bölgesel farkl la may  durumsal faktörler 
olarak yarat c  bir ekilde kullanarak, kaynaklar n ili kide düzenleyici bir rol oynad ve 
uluslararas  performansta bölgesel e itsizlik oldu u anla lmaktad r. Son olarak, kurumsal
sürdürülebilir kalk nma perspektifinden ilgili politika önerilmektedir.

González (2019) kurul kilitleri teorisini ulusal ba lamdan uluslararas ba lama geni leterek ve 
uluslararas düzeye özgü yönleri ke federek uluslararas  kilitlemelerin prati ine k 
tutmaktad r. Dört ngiliz firmas n n deneyimlerine dayanarak, bu a  olu turma uygulamas n n 
yeterince incelenmemi  boyutlar n  örgütsel analiz düzeyinde, özellikle uluslararas la ma 
derecesi (DoI) ve psikolojik mesafeyi (PD) bütünle tiren bir kavramsal çerçeve 
geli tirmektedir. Uluslararas la ma yo unla t kça firmalar n giderek daha fazla uluslararas
ba lant lara girece ini ve psikolojik olarak uzak ülkelere geni lemenin bu ba lant lara daha 
fazla kat l mla sonuçlanabilece ini savunmaktad r.



González (2019) ayn  y lda ikinci çal mas nda uluslararas la man n sosyal boyutunu ortaya 
ç karmaktad r. DOI'nin sosyal temelli ölçütlerini geleneksel uluslararas la ma ölçütleriyle 
birle tirerek, uluslararas la man n üç farkl  boyutunu ortaya ç karmaktad r: 1) Firman n d  
sat lar ndan ve varl klar ndan olu an gerçek bir boyut; 2) Firman n kapsam  ve yabanc  ba l  
ortakl klar n kültürel da l m  ile temsil etme; 3) Firman n üst düzey yöneticilerinin uluslararas  
deneyiminin kapsam  ve firman n uluslararas kurul kilitlerinin say s  ve kültürel bölge da l m  
ile temsil etme olarak ifade edilmektedir. Hem aç klay c  hem de do rulay c  faktör analizinden 
elde edilen sonuçlar, bu boyutlar n teorik ve ampirik bölümlemeyi garanti etmek için yeterince 
ay rt edici oldu unu göstermektedir. 

Bonfim, Silva, Prado ve Abib (2018) Brezilya'daki küçük ve orta ölçekli i letmelerin risk 
alg s n  ve uluslararas la ma derecesini ke fetmektedirler. Yöneticilerin risk alg s n n 
firmalar n uluslararas la ma derecelerini nas l etkiledi i incelenmektedir. Brezilya, Paraná 
Eyaletinden 149 KOB 'den olu an bir anketten toplanan verileriyle k smi en küçük kareler ve
yap sal e itlik modeli aç klanmaktad r. Yöneticilerin belirsizli e tolerans n n, yaln zca 
müzakereci bir tarz tercih eden yöneticiler için risk alg s n  aç klamak için önemli oldu unu 
gösterilmektedir. Brezilyal  KOB 'lerin, yöneticileri daha yüksek düzeyde risk alg lasalar bile 
daha yüksek bir uluslararas la ma derecesi sergilediklerini görülmektedir.
Pouresmaeili, Imm, Sambasivan ve Raja (2018) inovasyonun arac l k rolü ve bilgi yönetim 
sisteminin düzenleyici rolü dikkate al narak uluslararas la ma ve performans derecesinin
belirlenmesi amaçlanmaktad r. Uluslararas la ma derecesi (DoI) ile performans aras ndaki 
ili kiyi incelemektedir. Bu çal mada bilgi yönetim sisteminin (KMS) düzenleyici rolü ampirik 
olarak ara t r lmaktad r. 226 Malezyal  uluslararas  firma kullan larak test edilmektedir.
Sonuçlar, DoI ve performans aras nda pozitif bir do rusal ili ki oldu unu göstermektedir. 
Ayr ca inovasyonun arac l k rolü ve KMS'nin düzenleyici rolü ampirik olarak desteklemektedir.

Lahet (2017) Çin para biriminin (Renminbi) uluslararas la ma derecesini incelenmektedir. Dar 
kapsaml  uluslararas la ma derecesi yans tmas n n sebebi konvertibl derecesi ile bölgesel para 
biriminin yerle ik olmayanlar taraf ndan kullan lmas na ba lanmaktad r.  Uluslararas la ma 
derecesinin artma e i inin geli tirilmesi aç s ndan saklama i levinin önem kazand  
vurgulanmaktad r.

Brida, Driha, Ramón-Rodriguez ve Such-Devesa (2016) uluslararas la ma derecesi ile 
performans aras ndaki ters-U ili kisi incelenmektedir. spanyol otel zincirleri i letmelerinde
uluslararas la ma derecesi (DoI) ile ekonomik performans (P) aras ndaki dinamik ili ki analiz
etmektedirler. DoI ve P de i kenlerini ölçen 2000-2013 dönemi için boylamsal bir veri seti, bir 
FGLS enine kesit zaman serisi regresyon analizi yapmak için kullan lmaktad r. Sonuçlar, DoI
ve P de i kenleri aras nda ters U eklinde e risel bir ili kiyi saptayarak, otel firmalar n n yeni 
ülkelere girme ve farkl  i  portföylerini yönetmenin maliyetleriyle kar  kar ya oldu unu öne 
sürülmektedir. Analiz, otel zincirlerinin uluslararas  stratejik bilgisinin geli imi, sürece yeni 
operatörlerin dâhil edilmesi veya uluslararas  e lence ve kentsel destinasyonlar aras ndaki 
farkl l klar ile ilgili faktörlerin bu DoI-P ili kisini etkileyip etkilemedi ini gösterebilmektedir.

Vardar (2016) Avrupa’daki do rudan yabanc  yat r mlar  olan Türk Çok Uluslu irketlerin 
(EMNC) motivasyonlar , uluslararas la ma dereceleri ve irket performanslar n  
de erlendirmektedir. Kitapta geli mekte olan ülkeler (özellikle BRIC ülkelerinden - Brezilya, 
Rusya, Hindistan, Çin) bu ba l klar alt nda incelenmektedir. Ülkeler aras nda heterojen bir 
durum oldu u vurgulanmaktad r. Motivasyon, uluslararas la ma derecesi kavram  ve 
performansa etkisi aç klanmaktad r.

Wang, Liu ve Wen (2015) yat r m optimizasyon karar  ve uluslararas la ma derecesi alan nda 
çal maktad rlar. ABD firmalar n n marjinal sermaye getirisinin marjinal sermaye maliyetine 
e it oldu u noktaya kadar yat r m yap p yapmad n  test edilmektedir. 1993-2012 y llar  



aras nda ABD firmalar  verileri, marjinal sermaye getirisinin, toplamda tüm firmalar için 
marjinal sermaye maliyetinden önemli ölçüde yüksek oldu unu ve firmalar n eksik yat r m 
yapt n  tespit edilmektedir. Ancak ABD merkezli çok uluslu irketler ve ABD yerli irketleri 
olarak firmalar  kategorize edildi inde, ortalama olarak ABD merkezli çok uluslu irketlerin ve
ABD için marjinal sermaye getirisi ile marjinal sermaye maliyeti aras nda önemli bir fark 
olmad n  görülmektedir.

Ren, Eisingerich ve Tsai (2015) pazarlama, ara t rma-geli tirme (Ar-Ge) yetenekleri ve 
uluslararas la ma derecesi, Çinli Küçük ve Orta Ölçekli letmelerin (KOB 'ler) inovasyon 
performans n  sinerjik olarak nas l etkiledi ini panel veri çal mas ile incelemektedir. 
Uluslararas  yeni giri im ve pazarlama teorisinden öngörüler entegre edilerek teorik bir çerçeve 
geli tirilmektedir. Sonuçlar, KOB 'lerin Ar-Ge kabiliyeti veya pazarlama kabiliyeti yüksek 
oldu unda uluslararas la man n inovasyon performans  üzerinde olumlu bir etkisi oldu unu 
göstermektedir. Bununla birlikte, özellikle, Ar-Ge kabiliyeti veya pazarlama kabiliyeti dü ük 
oldu unda, uluslararas la man n yenilik performans  üzerindeki etkisinin olumsuz oldu unu 
görülmektedir. Ayr ca, pazarlama kabiliyetinin sadece Ar-Ge kabiliyetinin yenilik performans  
üzerindeki etkisini olumlu bir ekilde güçlendirmekle kalmay p, ayn  zamanda 
uluslararas la man n yenilik performans  üzerindeki etkisini kritik olarak daha da 
güçlendirdi ini göstermektedir. 
Shearmur, Doloreux ve Laperrie` re (2015) Kanada'daki ihracat yapan imalatç  firmalar 
taraf ndan d  ticari hizmetlerin kullan m n  ara t rmakta ve bu kullan m n onlar n inovasyon 
davran lar yla ba lant l  olup olmad n  sorgulamaktad rlar. Bu konuyu, farkl  inovasyon 
türleri (ürün, süreç, yönetim ve pazarlama) ile uluslararas la ma aras ndaki ili kiyi ve bu
hizmetlerin uluslararas la ma için kullan m n n ne ölçüde firman n yenilik düzeyi veya türü 
taraf ndan yönetildi ini analiz ederek incelemektedir. Kanada'daki 804 üretim kurulu unun 
verilerine lojistik regresyon analizi yap larak, ihracat yapan kurulu lar n daha geni  çe itlilikte 
bilgi yo un i  hizmetleri (KIBS) kulland n  ve ihracatç  olmayanlardan daha yenilikçi 
oldu unu göstermektedir. Hem yenilik hem de KIBS kullan m  uluslararas la ma ile 
ili kilendirilse de, yaln zca yenilik için bu ili ki aç k ve net olarak belirtilmektedir. Boyut, 
sektör ve ya  kontrol edildikten sonra, ihracat yapan üreticilerin KIBS'ye ihracat yapmayanlara 
göre daha fazla ba vurdu una dair hiçbir kan t yoktur: ancak onlar daha yenilikçi olarak 
de erlendirilmektedir.

Utama ve Sulistika (2015) çal man n amac , içsel faktörlerin; yani uluslararas la ma derecesi, 
kârl l k, firma büyüklü ü ve finansal kald raç ve d  faktörlerin; yani GSMH büyümesi ve 
enflasyon oran  firmalar n büyüme f rsatlar  veya yat r m f rsatlar  seti (IOS) üzerindeki etkisini 
ara t rmakt r. IOS, piyasa-kitap varl k oran  ile ölçülmektedir. Sonuçlar, kârl l k ve firma 
büyüklü ünün IOS üzerinde olumlu bir etkisi oldu unu, uluslararas la ma derecesi ve finansal 
kald rac n ise IOS üzerinde olumsuz bir etkisi oldu unu göstermektedir. Son olarak, IOS 
GSMH büyümesinden olumlu etkilenirken, enflasyon oran  IOS üzerinde olumsuz bir etkiye 
sahip oldu u görülmektedir.

Subrahmanya (2014) Bangalore'deki KOB 'lerin uluslararas la ma derecesi ve ekonomik 
performans incelenmektedir. Küreselle me ça nda yerli firmalar n uluslararas  pazarda 
faaliyet gösterenler kadar olmasa da rekabetle yüzle mek zorunda kalabilece i, daha büyük bir 
firma büyüklü ünün iç pazara daha fazla ve uluslararas  pazara s n rl  odaklanma ile elde 
edilebilece ini ortaya koymaktad r. 

Dabija, Postelnicu ve Pop (2014) i letme akademik çal ma programlar n n uluslararas la ma 
derecesini de erlendirmek için uygulanmaktad r. Bu makalenin amac , lisans, yüksek lisans ve 
doktora i letme programlar n n uluslararas la ma derecesini, bu programlar taraf ndan 



sergilenen çok çe itli özellikleri yakalamak ve uluslararas  alanda tan t mlar na katk da 
bulunmakt r.

Ginting (2014) uluslararas  i letmeyi etkilemede giri imci yönelimi ile a  sermayesini ve bunun 
Küçük ve Orta Ölçekli letmelerdeki (KOB ) i  performans  üzerindeki etkisini ara t rmakt r. 
Bu model ayn  zamanda uluslararas la ma derecesini ve i  performans n  etkileyen moderatör 
de i kenler olarak KOB 'lerin boyutunu da kullan lmaktad r. Bu model, özellikle Endonezya 
gibi geli mekte olan ülkeler için küçük ve orta ölçekli i letmelerin uluslararas la ma derecesini 
belirlemede kullan labilece i dü ünülmektedir.

Shirokova ve Tsukanova (2013) geçi  ekonomilerinde yerel kurumsal çevrenin KOB 'lerin 
uluslararas la ma derecesine etkisi ara t r lmaktad r. Bu çal ma, geçi  ekonomilerinde 
KOB 'lerin uluslararas la ma derecesi üzerindeki yerel kurumsal i  ortam n n yönlerinin 
etkisini inceleyerek bu alana katk da bulunmaktad r. Anket yöntemi uygulanarak ortaya ç kan 
bulgular, uluslararas la ma sürecinde vergi oranlar n n, vergi idaresinin ve yolsuzlu un önemli 
rolünü vurgulamakta ve geçi  ekonomilerinden KOB 'ler için kurumsal faktörlerin önemini 
göstermektedir.

Sun ve Lee (2013) ABD restoran firmalar  için uluslararas la ma derecesinin belirleyicilerini 
tespit etmeye çal maktad rlar. Bu çal ma, bir restoran n uluslararas  pazarlara aç lmas n  
etkileyen faktörler olarak bir firman n finansal performans n , franchising derecesini ve restoran 
tipini içermektedir. 1990-2010 y llar  aras nda halka aç k ABD restoranlar n  içeren ili kileri 
incelemek için genelle tirilmi  en küçük kareler (GLS) rastgele etki modeli kullan lmaktad r.
Bulgular, sektörle ilgili Tobin'in q de eri ile uluslararas la ma derecesi (DoI) aras nda e risel, 
ters çevrilmi , U eklinde bir ili ki ve franchising'in DoI üzerinde olumlu bir etkisi oldu unu 
göstermektedir. Restoran tipi ile ilgili olarak, karma tip restoranlara k yasla, tam hizmet veren 
restoranlar n operasyonlar n  uluslararas  pazarlara geni letme olas l  daha dü ük 
görülmektedir.

Dias, Scherer, Schuster ve Dias (2012) kimya irketlerinin sürdürülebilirlik göstergeleri ve 
uluslararas la ma derecesi incelenmektedir. irketler taraf ndan kullan lan sürdürülebilirlik 
göstergelerin kullan m ve uluslararas la ma derecesi amaç edinilmektedir. 

Singal ve Jain (2012) Hindistan’daki uluslararas la ma derecesi konu edilmektedir. 1990-1991
y llar nda Hindistan ekonomisinin d a aç lmas ndan bu yana, firmalar uluslararas la ma 
f rsatlar n n pe ine dü meye ba lamaktad rlar. Bir gösterge olarak d a do rudan yabanc  
yat r m  (OFDI) kullanarak, Hintli firmalar n aktif uluslararas la ma yönünde sürekli bir e ilim 
oldu unu söylenmektedir.

Abramo, D’Angelo ve Solazzi (2011) 2001-2005 dönemi için talyan Üniversite 
ara t rmac lar n n uluslararas  i birliklerini incelemekte ve bunlar  her bireyin ara t rma 
performans yla ili kilendirmektedir. Ortak yazarl  ara t rma i birli inin temsilcisi olarak 
kabul eden ara t rman n sonuçlar , hem ara t rma verimlili inin hem de ortalama ç kt  
kalitesinin, bir bilim insan n n elde etti i uluslararas  i birli inin derecesi üzerinde olumlu 
etkileri oldu unu göstermektedir.

Xuemei (2011) uluslararas  i letme literatürü, bir firman n faaliyetlerinin uluslararas la ma 
derecesi (DoI) ile performans  aras ndaki ba lant y  ölçmektedir. Bu çal ma, DoI ve firma 
performans  aras ndaki ili kiyi tan mlamaya çal makta ve 1985-2009 y llar  aras nda Çin'in 
be  devlet bankas n n banka düzeyindeki verilerini kullanarak analizi bankalara 
geni letmektedir. DoI, yabanc  varl klar/toplam varl klar (FATA) ile ölçülmektedir. Kamu
bankalar nda, banka performans  aktif getirisi (ROA) ile ölçülmektedir. Sonuçlar, DoI ve banka 
performans  aras nda pozitif ancak zay f bir ili ki ortaya koymaktad r. 



Ma (2011) 2008 y l nda Çin'de borsaya kay tl  imalat irketlerinden al nan verilerle, 
uluslararas la ma derecesi ile net varl klar n getirisi ile ölçülen performanslar  aras ndaki 
ili kiyi analiz etmektedir. Uluslararas la ma derecesi, derece %10'un alt nda oldu unda net 
varl klar n getirisi ile negatif, %30'un üzerinde oldu unda ise net varl klar n getirisi ile pozitif 
ili kili oldu u tespit edilmektedir.

hracat Performans
hracat performans n  kavram  alanyaz nda önemli bir ekilde yer bulmaktad r. novasyon, 

firma özellikleri, kurumsal özellikler, pazar özellikleri vb. birçok konuyla ili kilendirilip analiz 
edildi i görülmektedir.
Haddoud, Onjewu ve Nowinsk (2021) Kolombiya ihracat performans ndan kan tlarla kurumsal 
kalitenin rolünü ortaya ç karmaktad rlar. Polonya’daki 409 aile irketinden al nan örneklem 
incelenmektedir. Çevresel taahhüt – ihracat performans  ba lant s ndaki sonuçsuz bulgular n 
kapsam n  kabul etmektedirler. Ürün yenili i ve süreç yenili i yoluyla çevresel konulara 
stratejik ba l l ktan kaynaklanan farkl  ihracat yo unlu unu de erlendirmektedirler. Sonuçlar, 
çevresel konulara stratejik ba l l n süreç yenili ini te vik etti ini ancak ürün yenili ini te vik 
etmedi ini göstermektedir. Buna kar l k, süreç yenili i ihracat yo unlu unu art r rken ürün 
yenili i art rmamaktad r. Ayr ca kalite sertifikalar n n, çevresel konulara stratejik ba l l k ve 
ürün yenili i aras ndaki ili ki ile etkile ime girdi i görülmektedir.
Sadeghi, Chetty ve Rose (2021) KOB  yöneticilerinin bak  aç s ndan alg lanan ihracat 
performans n n (EP) temel yönlerini ortaya ç karmaktad r. Özellikle, analiz düzeyi, performans 
türü, de erlendirme modu, kriterler, zaman çerçeveleri ve referans çerçeveleri dâhil olmak 
üzere ihracat performans  alt nda yatan yönleriyle ilgili yöneticilerin uygulamalar ndaki 
farkl l klar  ve alg lar n  ara t rmaktad r. Çal ma, Yeni Zelanda'da ihracat yapan 20 KOB  ile 
yar  yap land r lm  görü melere dayanan tümevar mc  bir yakla m  benimsemektedir. 
Firmalar n sahiplik türüne, uluslararas la ma a amas na ve hedef pazarlara kar  alg lanan 
psikolojik mesafeye ba l  olarak ihracat performans n de erlendirmelerinde farkl  davran lar 
sergilediklerini gözlemlenmektedir.
Bhat ve Momaya (2020) Hindistan'dan ilaç sektöründeki çok uluslu irketlerin (EMNE) 
inovasyon yetenekleri, pazar özellikleri ve ihracat performans  düzenleyici etkisi
ara t rmaktad rlar. 2010-2016 dönemi için bir panel veri setinde rastgele etkilerle 
genelle tirilmi  en küçük kareler tahmincisi kullanarak hipotezleri test edilmektedir. novasyon 
yeteneklerinin üstün ihracat performans na yol açt n  gösterilmektedir. Ar-Ge yat r m  hem 
geli mekte olan hem de geli mi  ülkelerin ihracat performans n  olumlu etkilerken, patent 
kalitesi geli mi  ülkelerin ihracat performans n  olumsuz yönde etkilemekte ve geli mekte olan 
ülkelerde ise önemli bulunmamaktad r. Firman n büyüklü ünün, ihracat performans  üzerinde 
önemli bir pozitif etkiye sahip oldu u vurgulanmaktad r.
B çakc o lu-Peynirci, Hizarci-Payne, Özgen ve Madran (2020) inovasyon ve ihracat 
performans  aras ndaki ili kiyi incelemek amac yla 554.227 ihracatç  imalat firmas n n anket 
yöntemini kulland  38 makale, 145 toplam etkinin meta-analiz çal mas  yap lmaktad r. 
novasyonun ihracat stratejik performans, ihracat pazar performans  ve ihracat finansal 

performansa etkisi ara t r lmaktad r. novasyonun rekabet aç s ndan stratejik öneme sahip 
oldu u, yani inovasyon ile ihracat performans  aras nda anlaml  ili ki oldu u ortaya 
konmaktad r. Ç kt  odakl  inovasyon, inovasyon-finansal ihracat performans  ili kisinde daha 
etkiliyken, girdi odakl  inovasyon, stratejik ve pazar performans  üzerinde daha etkili oldu u 
belirtilmektedir.
Behmiri (2019) Portekiz arap firmalar nda firma özellikleri ve ihracat performans  
incelenmektedir. Douro bölgesi, Portekiz’in en yüksek arap üretimi olan bölgesi olmas  
aç s ndan ele almaktad r. 2014-2015 y llar  için 214 ve 213 firmadan olu an iki kesiti biraraya 



getirmektedir. Firma ihracat yo unlu u ve e ilimi ba ml  de i kenler olarak belirlenmektedir.
Ayr ca firma büyüklü ü, ya  ve üretim verimlili i firma özellikleri olarak dikkate 
al nmaktad r. Analizlerde en küçük kareler regresyonunu, tobit ve probit modellerini 
kullanmaktad r. Büyüklük ihracat performans n  iyile tirmede etkili bir faktör oldu u ve yeni 
firmalar için büyüklü ün önemi daha fazla oldu unu görmektedir. hracat yo unlu undan 
küçük ölçekli firma ya na do ru olumlu bir tepki varken, ihracat e iliminden büyük ölçekteki 
firma ya na olumsuz bir tepki var oldu u tespit etmektedir. Verimlilik ve ihracat performans  
aras ndaki ili kiyi destekleyen kan tlar zay f olarak de erlendirmektedir.
Alam (2018) Dünya Bankas  hracatç  Dinamikleri veri taban ndan 2003-2010 y llar  aras nda 
ticaret entegrasyonunun Pakistan' n ihracat performans  üzerindeki etkisini sabit etkili panel 
veri teknikleri kullan larak analiz etmektedir. Sonuçlar, Güney Asya Serbest Ticaret Bölgesi 
(SAFTA), Çin ve ran ile ticaret entegrasyonunun ihracat de erini art rmada önemli bir rol 
oynad n  göstermektedir. SAFTA ve Çin ile entegrasyon sonras nda ihracatç n n artt  tespit 
etmektedir. Ayr ca Malezya ve Mauritius, ürün çe itlili inin çe itlendirilmesi üzerinde olumlu 
ve önemli bir etki göstermektedir.
Bierut ve Kuziemska-Pawlak (2017) Orta ve Do u Avrupa ülkelerinin ihracat performans n  
hangi faktörlerin geli tirdi ini belirlemeyi amaçlamaktad rlar. Orta ve Do u Avrupa 
ülkelerinde y llar  s n rland rmadan, yirmi sekiz AB üye ülkesinde ise 1995- 2014 y llar için
panel veri analizi yap lmaktad rlar. Orta ve Do u Avrupa ülkelerinin ihracat n n, geli mi  
teknolojik rekabet gücü, özellikle yenilikçi patentler taraf ndan desteklendi ini 
göstermektedirler.
He, Lin ve Wei (2016) ihracatç  firmalar n d  pazar seçimlerine ve bu uluslararas  pazar seçimi 
(IMS) karar n n ihracat performans sonuçlar na ili kin bir i lem maliyeti analizi (TCA) 
perspektifi sa lamay  amaçlamaktad rlar. Çin’li imalat firmalar n n veri taban na regresyon 
uygulanmaktad r. Sonuçlar, i lem maliyeti faktörlerinin IMS'yi aç klayabildi ini 
göstermektedir. Ayr ca, kararlar na i lem maliyeti faktörlerini dâhil eden firmalar, 
rakiplerinden önemli ölçüde daha iyi performans göstermektedir.
Oura, Zilber ve Lopes (2015) Brezilya'daki endüstriyel KOB 'lerin önemli bir örne i üzerinde 
bir ara t rma modeli geli tirilerek veriler k smi en küçük kareler ve yap sal e itlik modellemesi 
ile analiz edilmektedir. Çal man n amac  geli mekte olan bir ülkede bulunan küçük ve orta 
ölçekli i letmelerin (KOB ) ihracat performans  üzerinde inovasyon kapasitesinin ve 
uluslararas  deneyimin etkisini ara t rmak ve hangi faktörün daha önemli oldu unu 
belirlemektir. Sonuçlar, uluslararas  deneyimin ihracat performans  üzerinde inovasyon 
kapasitesinden daha büyük bir etkiye sahip oldu unu ve en az ndan Brezilya ba lam nda 
KOB 'lerin ihracat performans nda inovasyonun rolünün a r  vurgulanmas n n mümkün 
oldu unu göstermektedir.
Lin, Huang ve Peng (2014) organizasyonlar aras  ili kiler ve ihracat performans  aras ndaki 
ili kide ihracat pazar  yöneliminin (EMO) arac  rolünü ve EMO ile ihracat performans  
aras ndaki ili kide uluslararas la ma derecesinin düzenleyici rolünü ara t rmakt rlar.
CommonWealth dergisinde 2009 y l nda listelenen en büyük 1.000 üreticiden ve Tayvan 
Makine Endüstrisi Birli i Rehberinde listelenen 500 makine üreticisinden 244 firmaya anket 
verilerine faktör analizi ve korelasyon analizi yap lmaktad r. Güven ve sosyal etkile imin 
ihracat pazar yönelimini olumlu yönde etkiledi ini ve bunun da ihracat performans n  
geli tirdi ini göstermektedir. Ancak, uluslararas la ma derecesinin düzenleyici etkisinin ihracat 
pazar yönelimi ve ihracat performans ili kisi üzerinde önemli bir etkisi bulunmad  
belirtilmektedir.
Morgan (2013) geli mekte olan piyasa ekonomilerinde ihracat n te vikine yönelik kurumsal 
reform program n n bir parças  olarak yabanc  bankalar n durumunu de erlendirmektedir. 
Bunu, yabanc  banka kat l m n n geli mekte olan piyasa firmalar n n ihracat performans  
üzerindeki etkisini ampirik olarak de erlendirerek yapmaktad r. Yabanc  banka kat l m n n, 



firma büyüklü ü ile ihracat sat lar  aras nda beklenen pozitif ili ki üzerinde istatistiksel olarak 
anlaml  bir düzenleyici etkisinin olmayaca n  varsaymaktad r. 1997-2005 y llar nda 930 Hint 
kimya firmas  için sabit etkilerle iki a amal  en küçük kareler (2SLS) yöntemini panel veri 
analizi kullanarak de erlendirmektedir. Yerli bankac l k sektörüne daha yüksek yabanc  banka 
kat l m n n pozitif firma büyüklü ü-ihracat sat  ili kisini zay flatabilece ini göstermektedir; 
ancak bu arac l k etkisi her iki istatistikte de anlaml  ç kmaktad r.
Kaplan (2012) Güney Afrika’da madencilik sektörünü teknolojik kapasite, ihracat performans  
ve politikas aç s ndan incelemektedir. K s tlamalar n ele al nd  ve geli mi  teknolojik 
yeterliliklere sahip madencilik sektörüne tedarik sa layan irketlerin yeni ürünlere ve yeni 
küresel pazarlara “yanal” olarak yay lmaya te vik edildi i alternatif bir yakla m 
önerilmektedir.
Stoian, Rialp ve Rialp (2011) spanyol küçük ve orta ölçekli i letmelerinin (KOB ) ihracat 
performans belirleyicilerinin kapsaml  bir resmini, iç (yönetimsel ve organizasyonel) ve d  
(çevresel) öncüllerin etkilerini birlikte incelemektedir. 146 spanyol firmas nda uygulanan 
anket regresyon analizi ve yap sal e itlik modellemesi kullan larak test edilmektedir. Sonuçlar, 
yönetsel yabanc  dil becerileri ve uluslararas  i  bilgisi, firman n ihracat taahhüdü ve endüstrinin 
teknolojik yo unlu unun ihracat performans n  en çok etkileyen öncüller oldu unu 
göstermektedir. Ayr ca, objektif ve sübjektif ihracat performans ölçümleri aras nda güçlü bir 
pozitif ili ki gözlemlenmektedir. 

YÖNTEM

çerik analizi yap lmas  amac yla “Degree of Internationalization” ve “Export Performance” 
anahtar kelimeleri “ba l k” taramas yla, 2011-2021 dönemleri aras nda “Web of Science” veri
taban nda taranmaktad r. Uluslararas la ma derecesi ve ihracat performans  kavramlar  dikkate 
al narak çal malar ele al nmaktad r. Çal man n k s tlamalar ; 2011-2021 y llar aras n n 
seçilmesi ve veri taban n n s n rl  tercih edilmesidir.

ARA TIRMA VE BULGULAR

Uluslararas la ma derecesi kavram n n y llar içinde daha fazla önem kazand  ekil 1’de 
görülmektedir.

ekil 1: Uluslararas la ma Derecesi Hakk nda Y l Baz nda Çal malar

Uluslararas la ma derecesi kavram n n makale çal malar nda önem kazand  ekil 2’de 
belirtilmektedir.



ekil 2: Uluslararas la ma Derecesi Hakk nda Çal ma Türleri

Uluslararas la ma derecesi kavram n n özellikle Çin’de önem kazand  ekil 3’den 
anla lmaktad r.

ekil 3: Uluslararas la ma Derecesi Hakk nda Ülkeler / Bölgeler Baz nda Çal malar

ekil 4’de ihracat performans kavram n n 2013 y l ndan sonra önem kazand  görülmektedir.

ekil 4: hracat Performans  Hakk nda Y l Baz nda Çal malar

hracat performans  kavram  uluslararas la ma derecesi kavram nda da oldu u gibi makale 
çal malar nda önem kazand  ekil 5’de belirtilmektedir.



ekil 5: hracat Performans  Hakk nda Çal ma Türleri

hracat performans  kavram n n dünya genelinde önemli hale geldi i ekil 6’da 
anla lmaktad r.

ekil 6: hracat Performans  Hakk nda Ülkeler / Bölgeler Baz nda Çal malar

SONUÇ

Abramoa, D’Angelo ve Costa (2021) bir ülkenin bilimsel üretiminin “uluslararas la ma 
derecesi” ile ilgili al nt  yay nlar  aras ndaki ili kiyi incelemektedir. Ampirik analiz 2010-2012 
talyan yay nlar na dayanmaktad r. Bulgular: 1) At f alma olas l , ara t rma ekibinin 

uluslararas la ma derecesi ile artar; 2) Tamamen yerli ara t rma ekipleri, büyük ölçüde 
tamamen yerli yay nlara at fta bulunma e ilimindedir; 3) Tam tersi, uluslararas  i birliklerinden 
kaynaklanan yay nlar, yerli yazarlar  içeren yay nlardan ziyade tamamen yabanc  yay nlar 
taraf ndan daha fazla al nt lanma e ilimindedir. Bu sonuçlar hem genel hem de disiplin 
düzeyinde ortaya ç kmaktad r. Alanyaz n taramas nda Abramoa, D’Angelo ve Costa (2021) 
çal mas n n analizleriyle benzer özellikler gözlenmektedir.

Genel olarak çal malarda birçok ba ms z de i kenin uluslararas la ma ve ihracat performans  
ba ml  de i kenine etkisi ara t r lmaktad r. Teknoloji, pazar yönelimi, rekabet, firma 
verimlili i, risk alg s , inovasyon, yat r m optimizasyon karar , pazarlama yetenekleri,
ara t rma-geli tirme (Ar-Ge) yetenekleri vd. bunlar aras nda yer almaktad r. Anket yöntemi 
a rl k olarak tercih edilmektedir. Verilere faktör analizi, regresyon ve yap sal e itlik modeli 
uyguland  gözlenmektedir. kincil verilere ise panel veri analizi yap ld  anla lmaktad r. 
Sektörel, kamu-özel sektör gibi ayr mlar n söz konusu oldu u görülmektedir. 

Uluslararas la ma derecesi ve ihracat performans  bölge, ülke ayr m  gözetmeksizin önem arz 
eden, üzerinde yo un olarak çal lmakta olan konulard r. Günümüzde firma, ülke ekonomisi, 
bölge geli mi li i aç s ndan önemi artarak devam etmektedir.
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Özet

hracat faaliyetine ba lamam  firmalar ile ihracat yapan firmalar n ihracat destek ve engellerini 
alg lay  biçimleri farkl l k göstermektedir. hracat yapan firmalar, ülkelerinde ihracat yapma 
a amalar ndan geçerken birçok konuyu ihracat engeli olarak alg lamaktad rlar. Benzer ekilde, 
bu firmalar ihracat destekleri konusunda da ço u zaman dü ük fark ndal k düzeyine sahiptirler. 
Bu alg lar ülkeden ülkeye de i ebilmektedir. Bu çal mada ihracat engelleri ve destekleriyle 
ilgili alan yaz n ara t rmas  yap larak farkl  ülkelerde bulunan firmalar n ihracat engellerini 
alg lama biçimlerinin ve desteklerden yararlanma al kanl klar n n kar la t r lmas
yap lmaktad r. Çal mada son on y lda “Web of Science” veri taban nda yay nlanan ara t rma 
makaleleri incelenmektedir. hracat engel ve desteklerine ait öncüllerin do as  ve etkileri 
ara t r larak ihracat performans n n nas l iyile tirilebilece i de erlendirilmektedir. Çal man n 
ülkeler baz nda kar la t rmas yla ihracat engellerinin kavranarak ihracat performans n n 
artt r lmas na yönelik çal malara hem teorik hem de uygulama alan nda katk  verilmesi 
hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: hracat, hracat Performans , hracat Engelleri, hracat Destek ve 
Yard mlar

Abstract

The perceptions of export support and barriers differ between companies that have not started 
export activities and exporting companies. Exporting companies perceive many issues as export 
barriers while they are going through the stages of exporting in their countries. Similarly, these
firms often have low awareness level issue of export support. These perceptions may differ 
from country to country. In this study, a literature review on export barriers and supports is has 
been compared the way companies in different countries perceive export barriers and their 
habits of benefiting from supports. The study examines research articles published on “Web of 
Science” in the last ten years. The nature and effects of the antecedents of export barriers and 
supports were investigated and how export performance could be improved was evaluated. By 
comparing the study on the basis of countries, it is aimed to understand the export barriers and 
contribute to both theoretical and practical areas studies to increase export performance.

Keywords: Export, Export Performance, Export Barriers, Export Support and Asistance
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hracat engelleri üzerine ampirik ara t rmalar ilk olarak 1960'lar n ortalar nda ortaya ç km ,
ara t rma çabas n n itici gücü 1980 ve 1990'lar n ba nda gerçekle mi tir (Levitt, 1983: 92-
102). Y llar içerisinde önemi artarak ihracat odakl  çal malar devam etmi tir. hracat engelleri, 
firman n uluslararas  pazarlarda ticari operasyonlar ba latma, geli tirme veya sürdürme 
yetene ini engelleyen tüm k s tlamalar olarak tan mlanabilmektedir (Leonidou, 2004: 281).
hracat yapmayanlar ile ihracat yapanlar ihracat engellerini farkl  olarak alg lamaktad rlar. 
hracatç  olmayanlar, ihracat süreci hakk nda çok az bilgiye sahiptir ve ihracat n önündeki 

engeller konusunda hiçbir deneyimi yoktur. hracatç lar ise ihracat sürecinin temellerini 
ö renmektedirler. Düzenli ihracat yapanlar, ihracat n tekniklerinde uzmanla maktad rlar ve 
ihracat n kurumsal hedeflere ula mak için önemli bir mekanizma oldu unun fark na 
varmaktad r. Yani ihracatç lar, alg lanan ihracat engelleriyle ba a ç kman n yol ve yöntemlerini 
ö renmektedirler (Sharkey, Lim and Kim, 1989: 1-11).

L TERATÜR

hracat Engelleri

Firmalar n ihracat faaliyetine ba laman n ve sürdürmenin önündeki engellerin neler oldu u
belirlenebilirse, kamu politika yap c lar n n ve di er ihracat yard m kurum ve kurulu lar n n 
çabalar n n, firmalar  bu tür engellerin sonuçlar n n üstesinden gelmede desteklemek için daha 
do ru karar mekanizmalar n n hedeflenece i uzun zamand r dü ünülmektedir. Bu amaçla, 
akademik ara t rma çal malar  yürütülmü  ve firman n ihracat operasyonlar n  ba latma, 
geni letme veya sürdürme yetene ini engelleyen veya yasaklayan tutumsal, yap sal, 
operasyonel ve ilgili k s tlamalar aç a ç kar lmaya çal lmaktad r. hracat engelleri, firma 
taraf ndan, ihracat öncesi ve di er ilk a amalardan, kapsaml  uluslararas  kat l m seviyelerine 
kadar, uluslararas la man n herhangi bir a amas nda kar la labilir. Bununla birlikte, bu 
engellerin toplam do as , bu a amalar aras nda farkl l k gösterme e ilimindedir (Leonidou,
1995: 33-56). Daha önceki ampirik literatürün gözden geçirilmesinden, s k görülen be  ihracat 
engeli özetlenmektedir. Birincisi, ihracat yapmayan firmalar engelleri ihracatç  firmalardan 
farkl  alg lama e ilimindedir. hracat faaliyetlerinin ba lamas n  engelleyen faktörlere daha 
fazla vurgu yaparken, ihracatç  firmalar operasyonel, prosedürel ve pazarla ilgili sorunlar  
vurgulamaktad r. kincisi, ihracat engellerinin do as  ve ciddiyeti sadece ihracat a amalar  
aras nda de il, ayn  zamanda ihracat geli tirme sürecinin ayn  a amas ndaki firmalar aras nda 
da farkl l k göstermektedir. Üçüncüsü, her ülkede hüküm süren d  çevresel faktörler, alg lanan 
ihracat engellerini büyük ölçüde etkilemektedir. Dördüncüsü, endüstriye özgü faktörler, 
endüstriler aras nda ihracat engellerinin alg lanan ciddiyetindeki farkl l klardan genellikle 
sorumlu olmaktad r. Son olarak, firman n büyüklü ü genellikle ihracat engellerinin do as n  ve 
etkisini belirlemekte, daha küçük firmalar engelleyici etkilerini daha güçlü hissetmektedirler 
(Smith, Gregoire and Lu, 2006: 54-55). hracat engelleri ve öncüllerini içeren Tablo 1 
incelendi inde ihracat engellerinin do as  ortaya ç kmaktad r.

Tablo.1 hracat Engelleri / Öncülleri (Karakaya ve Yannopoulos, 2012: 9-10)
hracat Engelleri Öncül

Finansal Kaynaklarlar Finansal kaynaklar n eksikli i firma performans  ile ilgilidir. 
Finansal kaynaklar  olmayan firmalar ihracat yapmakta 
zorlanmaktad rlar.

Finansal Yard m Devlet ve finans kurumlar ndan mali yard m eksikli i ihracat n 
önündeki en büyük engeldir.



nsan Kaynaklar hracat bilgi ve becerilerine sahip kalifiye insan personelinin 
eksikli i önemli bir ihracat engelidir.

Ayr mc  Yasal Gereklilikler Baz  ülkeler, giri e engel te kil eden yasal gereklilikler getirerek 
firmalara kar  ayr mc l k yapmaktad r.

Siyasal Ortam / Taraf Tutma Baz  ülkelerdeki istikrars z siyasi ko ullar, yabanc  pazara girenleri 
ve pazara giri i cayd rmaktad r.

Kartel Anla malar Kartel anla malar , pazara giri in önündeki engeller olarak 
görülmektedir.

Sosyal ve Kültürel Engeller Pazara giren ki inin ülkesi ile girece i pazar aras ndaki kültürel 
farkl l k, pazara giren ki i pazar n bilgisini edinmedikçe ve 
pazarlama stratejisini buna göre uyarlamad kça büyük bir engel 
te kil etmektedir.

Da t m Kanallar D  pazarlardaki baz  da t m kanallar  milliyetçilik veya ba ka 
nedenlerle yerli firmalar n ürünlerini pazarlamay  tercih 
etmektedir.

Bilgi Eksikli i ( hracat 
Prosedürleri / Pazarlar )

hracat prosedürlerine ili kin bilgi eksikli i ve gerekli olan 
bürokrasi, firmalar  ihracat yapmaktan cayd rmaktad r.

Tarife Engelleri Baz  ülkeler yerel ekonomilerini korumak için yüksek tarifeler 
uygulamaktad rlar. Bu durumun pazara giri  için etkili bir engel 
oldu u dü ünülmektedir.

Döviz Kuru Dalgalanmalar Ba ta geli mekte olan ülkeler olmak üzere baz  ülkelerdeki döviz 
kuru oynakl , birçok firman n potansiyel olarak kazançl  baz  
piyasalardan uzak durmas na neden olmaktad r.

Rekabet Yerel pazarlarda oldu u gibi, küresel pazarlarda da rekabet pazara 
giri in önünde bir engeldir. Daha dü ük i gücü maliyetine sahip 
ülkelerden gelen rekabet ve güçlü yerle ik firmalar n varl , 
firmalar n pazarlar n  geni letmek için ba ka alternatifler 
aramas na neden olmaktad r.

D  Hükümet Politikalar ISO sertifikas  gibi ürün standartlar na ili kin yabanc  hükümet 
politikalar  ve di er operasyonel prosedürler pazara giri  kararlar n  
etkilemektedir.

Yabanc   Uygulamas D  pazarlarda kullan lan i  uygulamalar  genellikle piyasaya yeni 
girenlerin uygulad klar  uygulamalardan farkl d r. Yerel firmalar n 
uygulamalar n  adapte edememe, pazara giri i cayd rmaktad r.

hracat Prosedürleri ve 
Bürokrasi

Prosedür engelleri, performans ihracat faaliyetlerinden 
kaynaklanan engelleri içermektedir. hracatç  ülke veya ihraç edilen 
pazar taraf ndan dayat lan, ihracat i lemleriyle ili kili 
dokümantasyonun karma kl  veya bürokrasi, her ikisi de giri  
için önemli bir engel olarak hizmet eder.

Ta ma ve Yüklemeler Ürünlerin d  pazarlara ula t r lmas nda ya anan zorluk birçok 
firma için önemli bir sorun olmaktad r. Bunlar içerisindeki en 
büyük sorun, ula m imkânlar n n ve teslimat süresinin eksikli i 
gibi görünmektedir.

Yönetim Taahhüdü Eksikli i hracat faaliyetlerinde yönetimsel taahhüt eksikli inin firmay  
olumsuz yönde etkilemektedir.

Yabanc  Dil Yabanc  mü terilerle etkin bir ekilde ileti im kuramama, 
uluslararas  pazarlara giri in önündeki önemli bir engel olarak 
görülmektedir.

Mü teri De i tirme Maliyeti Bir tedarikçiden/sat c dan di erine geçi in maliyeti, firmalar n yeni 
pazarlara giri ini yava latm  veya engellemi tir. En önemli 
de i tirme maliyetleri, potansiyel mü teriler için zaman ve bat k 
maliyeti içerir.



2011 – 2021 y llar  aras ndaki çal malar incelendi inde ihracat engelleri alg s n n ihracat 
performans  üzerindeki etkisi daha net anla lmaktad r.

Sinkovics, Kurt ve Sinkovics (2018) ihracat taahhüdü ve ihracat deneyiminin alg lanan ihracat 
engelleri ile ihracat performans na etkisi ara t r lmaktad r. Kontrol de i keni olarak firma 
büyüklü ü belirlenmektedir. Yani bu çal mada, kapsaml  bir a  olu turma kavram  olan 
e le tirmenin, küçük ihracatç  firmalar n alg lanan ihracat engelleri ve ihracat performans  
üzerindeki etkisini incelenmektedir. E le tirme, alg lanan iç/d  ihracat engellerinin ihracat 
performans na ba lant s n  etkileyen bir düzenleyici de i ken olarak sunulmaktad r. ngiltere 
merkezli 106 ihracatç  küçük ve orta ölçekli i letmeden (KOB ) olu an bir örneklem kullanarak, 
e le tirmenin alg lanan iç ihracat engellerinin ihracat performans  üzerindeki olumsuz etkisini 
azaltt bulunmaktad r. hracat deneyiminin ve ihracat taahhüdünün, yöneticilerin alg lanan iç 
ve d ihracat engellerini azaltt gösterilmektedir. hracat engellerinin a lmas , böylece 
milliyetçi politikalar yoluyla ortaya ç kan zorluklar  dengelemesi söz konusu olaca  ortaya 
konmaktad r.

Silva, Franco ve Magrinho (2016) farkl  firma büyüklükleri ve endüstri türleri kar la t r larak 
ihracat engellerinin önemi ara t rmay  amaçlamaktad rlar. Bir Portekiz Sanayi Derne i –  
Konfederasyonu taraf ndan tutulan veri taban ndan al nan 529 Portekizli ihracat firmas n n 
verilerine çok de i kenli varyans analizini (MANOVA) ile Tukey HSD testi yap larak, firmalar 
taraf ndan belirtilen daha önemli ihracat engellerinin içeriden daha fazla d ardan oldu u 
anla lmaktad r. Hizmet ve perakende ticaret sektörlerinin ihracat engelleri konusunda en 
büyük özellikleri rapor eden sektörler oldu u tespit edilmektedir. Bulgular firmalar n 
büyüklü ünden çok sanayile me durumu ile ili kilendirilmektedir. Sektöre özgü ihracat 
engellerini bilmek, irketlerin yaln zca ihracat süreçlerini daha iyi koordine etmelerini ve 
gerçekle tirmelerini sa lamakla kalmamakta, ayn  zamanda rakiplerinin davran lar n  daha iyi 
tahmin etmelerini sa lamaktad r.

D  Hükümet Politikas Hükümetler, gümrük tarifeleri ve kotalar gibi devlet politikalar  ile 
bürokrasi ve mevzuat gibi ticaret d  engeller yoluyla ihracatç lar n 
faaliyetlerini k s tlamaktad rlar.

Ürün Uyarlamas Ürünü yerel pazarlara uyarlamak zorunlulu u, baz  ihracatç lar 
taraf ndan ticaretin önünde bir engel olarak görülmektedir.

Milliyetçilik Milliyetçilik, yerel mü terilerin yerel olarak üretilen mal ve 
hizmetleri tercih etmesi aç s ndan ihracat engeli olarak 
belirlenmektedir.

Promosyon Faaliyetlerinde 
Yap lmas  Gereken 
De i iklikler

hracat pazar nda ileti im stratejisinin uygulanabilirli ini art rmak 
için tan t m yakla m  da uyarlanmal d r.

Ekonomik Çevre Geli mi  ülke ve geli mekte olan ülkelerin ticaret ve lojistik 
süreçlerindeki farkl l klar söz konusu olmaktad r.

Rü vet, Yolsuzluk Yolsuzlu un ihracat için en büyük engellerden biri oldu u 
anla lmaktad r.

Yerel irketlerin Sahip Oldu u 
Maliyet Avantajlar

Yerel irketlerin ihracatç lara göre bir maliyet avantaj na sahip 
oldu unu dü ünülmektedir.

Firma Büyüklü ü hracat yapmayan küçük ölçekteki firmalar ulusal pazar n yeterli 
oldu unu dü ünüp uluslararas  at l mdan kaçmaktad rlar.

D  Pazarlar Hakk nda Bilgi 
Eksikli i

hracat yapmayan ve ihracat yapmak isteyen firmalar için 
uluslararas  pazarlara ili kin bilgi eksikli i en büyük engel 
olmaktad r.



Radojevic, Marjanovic ve Radovanov (2014) taraf ndan S rp ihracatç lar n firma özelliklerinin, 
ihracat deneyimlerinin, sermaye mülkiyeti ve endüstri türlerinin ihracat engellerinin 
alg lanmas  üzerindeki etkisini analiz edilmektedir. Bu çal ma, firman n iç ortam , iç i  ortam  
ve d  pazarlar n incelenen faktörleri aras nda ihracat n önündeki engellerin belirlenmesini, 
engelleri etki seviyelerine göre s ralamay , engellerin de erlendirilmesindeki farkl l klar  tespit 
etmeyi amaçlamaktad r. S rp ihracatç lar için ihracat n önündeki engellerin di er ülkelerdeki 
ihracatç lar n kar la t  engellere benzer oldu u ve bunlar n etki düzeyinin firman n 
özelliklerine ba l  oldu u görülmektedir. 178 ihracatç n n kat ld  anket yöntemiyle toplanan
veriler tan mlay c  istatistikler, gruplar aras  farkl l klar ve korelasyon testleri ile analiz 
edilmektedir. hracat engellerinin ço unun yerel i  ortam ndan kaynakland  ve firman n 
büyüklü ü, ihracat deneyimi ve sermaye sahipli i aras nda ihracat i i için sorunlara neden 
olabilecek belirli faktörlerle bir korelasyon oldu u belirlenmektedir.

Narayanan (2015) Leonidou’nun yakla m na göre küçük ve orta ölçekli i letmelerin 
uluslararas la ma yolunda kar la t klar  ihracat engelleri ele almakt r. KOB 'lerin modern 
yakla mlar , uluslararas la mada ortaya ç kan geleneksel zorluklar n ço unun üstesinden 
gelmede etkili oldu u vurgulanmaktad r. hracat engelleri iç ve d  engeller olarak ele 
al nmaktad r. Firmalar n, içeriden dinamik çözümler bularak iç engelleri ele alma konusunda 
geli ti ini ve d  engelleri a mak için ise hükümet ve politika yap c lardan deste e ihtiyac  
duyduklar  ortaya at lmaktad r.

Milanzi (2012) Tanzanya firmalar n n ihracat faaliyetlerini ba latmaya ve/veya geni letmeye 
çal rken kar la t klar  ihracat engellerini ve bu engelleri a mak için kulland klar  stratejileri 
ampirik olarak incelemektedir. Bir sosyal a  perspektifine dayanan ara t rma, farkl  a lar  
kullanan firmalar n normalde daha az ihracat engelle kar la mas  gerekti ini varsaymaktad r.
122 imalat firmas ndan toplanan bir anket veri setini kullanan bulgular, a  olu turman n ihracat 
engellerini azaltt  fikrini desteklemektedir. 

López, García ve Medardo (2017) Kolombiya, Meksika ve Ekvador'da çiçek firmalar n n 
kendilerini küresel pazarda konumland rmak için kar la t klar  engelleri incelemektedir. Her 
ülkede atanan a rl klarda önemli farkl l klar olmas na ra men, iç engellerde operasyonel
faktörler, d  engellerde ise hükümet faktörleri daha fazla müdahale olarak alg lanan engeller 
olarak belirlenmektedir.

Gebrewahid ve Wald (2017) Etiyopya deri ayakkab  endüstrisindeki ihracat engellerini ampirik
olarak ara t rmaktad r. ç ve d  engeller olarak ele al nmaktad r. Sektörde yayg n olan alg lanan
10 engel belirlendi inde önceki çal malarla uyumlu oldu u gözlenirken, lojistik ve ihracat 
pazarlamas  gibi birkaç yeni engel de tespit edilmektedir. Firma düzeyinde, belirli engellerle 
kar la an farkl  firma kümelerini belirlenmektedir. Yönetim, kümelenme üyeli ine ba l  
olarak, rekabet gücünü art rmak için belirli ihracat engellerine odaklanmas  gerekti i öne 
sürülmektedir.

Castillo, Ramón, Real ve Pérez (2012) alg lanan ihracat engelleri ve ihracat yo unlu u 
aras ndaki ili ki üzerinde firman n Ar-Ge yat r m  ve ihracat deneyiminin düzenleyici etkileri 
incelenmektedir. Bu etkilerin uluslararas  ortamda alg lanan kar kl k düzeyine ba l  olarak 
de i ip de i medi i de analiz edilmektedir. Yerel ba lamda farkl  sektörlere ait 214 irketten
olu an bir örneklemden elde edilen veriler kullan larak gerçekle tirilen analizin sonuçlar , Ar-
Ge yat r m n n varsay lan do rudan ili ki üzerinde düzenleyici bir etkisinin oldu una ve dü ük 
kar kl n oldu u bir senaryoda bu etkinin daha yo un oldu una dair kan tlar göstermektedir. 
Ayn  ili ki üzerinde ihracat deneyiminin önemli bir etkisinin olmad n  da belirtilmektedir.

Bjarnason, Marshall ve Eyjólfsson (2015) 20 y ll k süreç içerisinde zlanda deniz ürünlerinin 
ihracat na yönelik alg lanan engelleri incelenmektedir. 1993 ve 2011'de yürütülen iki farkl  
anketten nitel ve nicel bilgiler kullanmaktad r. Hem 1993 hem de 2011'de var olan ihracat n 



önündeki dokuz ana engelin yan  s ra yaln zca 1993'te veya yaln zca 2011'de geçerli olan yedi 
faktör daha belirlenmektedir. 2011 y l nda ihracat pazarlar ndaki fiyat dalgalanmalar , ihracat 
pazarlar ndaki talep dalgalanmalar  ve co rafi uzakl k gibi de i kenlerin 1993 y l na göre daha 
az önemli olmas  bu durumu desteklenmektedir.

Kahiya (2013) 129 küçük çok uluslu i letmeden olu an bir örneklem kullanarak lojistik 
regresyon modeliyle uluslararas  yeni giri imleri geleneksel giri imlerden ay rmaktad r. hracat 
ara t rmas  alan nda, ihracat engellerinin gerçekten de uluslararas la maya giden yolu tahmin 
edebilece ini göstermektedir. Böylece, a amal  uluslararas la ma beceri ve bilgi eksikli inden 
kaynaklan rken, h zl  uluslararas la ma, olumlu yönetimsel yönelimden ve ev sahibi pazarda 
güven eksikli inden kaynaklanmaktad r. Politika olu turma perspektifinden bak ld nda, bu 
çal ma, nüfus içindeki uluslararas  yeni giri im-geleneksel giri im oran n  tahmin etmek için 
bir temel ve ayn  zamanda te viklerin ihtiyaç temelli hedeflenmesi için ö retici bir temel 
sa lamaktad r.

Kahiya ve Dean (2014) 1995-2010 zaman dilimi içinde ihracat engellerinin etkisini 
incelemektir. Yeni Zelanda'n n KOB  ihracatç lar n n anket verilerine iki rastgele olas l kl  
örneklem (1995/2010) çizmektedir. hracatç  güveni azald kça artan ihracat engellerinin 
etkisiyle, etki ve ihracat engel yo unlu u aras nda ters bir ili ki önermektedir. Aç klay c  faktör 
analizi, do rulay c  faktör analizi tekniklerini ve ikili lojistik regresyon kullan larak test 
edilmektedir. Sonuçlar, ihracat engellerinin etkisinin zaman içinde önemli ölçüde de i ti ini 
göstermektedir. 2010 ihracatç  örne inin, 1995 grubuna göre ihracat engellerini etkili olarak 
görme olas l n n iki ila dokuz kat daha fazla oldu u saptanmaktad r. Bu tür kan tlar, lojistik 
ve da t m faktörleri, iç kaynak k s tlamalar , ticaretle ilgili engeller, iç pazar faktörleri, para 
birimi ve ödeme engelleri ba lam nda özellikle güçlü gözükmektedir.

Kahiya, Dean ve Heyl (2014) Yeni Zelanda’da 1995-2010 y llar nda ihracat engellerinin 
etkisini ara t rmaktad r. hracat engellerinin zaman içindeki etkisini incelemek, ihracat 
geli tirme programlar n  ihracatç  ihtiyaçlar  ile uyumlu hale getirmek ve ayr ca ihracata 
yard mc  olmak için esas te kil etmektedir. Veriler, ayn  anket arac  kullan larak, ayn  çal an 
gruptan imalat ihracatç lar n n basit rastgele olas l kl  örnekleri arac l yla al nmaktad r. 
hracat engellerinin etkisinin iki dönem boyunca belirgin ekilde farkl la t n  göstermektedir. 

Serbest ticarete ba l l k, bilgi ve ileti im teknolojisi ileti iminin benimsenmesinin artmas  ve 
döviz kurunun dalgalanmas , ihracatç lar  için ihracat engellerinin etkisini ekillendirmektedir. 
Bu nedenle, geçmi  ara t rmalar ihracat engeli etkisindeki de i imi organizasyonel ve 
uluslararas la ma de i kenlerine atfederken, çal ma zaman içinde kurumsal çevrenin ihracat 
engeli etkisini aç klayabilece ini öne sürmektedir.

Kahiya ve Dean (2015) ihracat geli tirme a amalar  ve ihracat engellerinin etkisi aras ndaki 
ili kiyi incelemektedirler. 145 Yeni Zelanda firmas na uygulanan anket verileri One-Way
ANOVA ile de erlendirilmektedir. Sonuçlar, kaynak k s tlamalar n n, pazarlama engellerinin, 
bilgi ve deneyim engellerinin ve ihracat prosedürü engellerinin "ihracat a amas na ba l " 
oldu unu göstermektedir. hracat a amas na ba l  engellerle ilgili olarak, yaln zca geli imin 
erken a amalar  ile çok ileri a amalar n  kar la t r ld nda farkl l klar mevcut oldu u 
görülmektedir. Bu sonuçlar ayn  zamanda ihracat a amalar  ile ihracat engellerinin etkisi 
aras nda ters bir ili ki oldu unu öne süren büyük hipotezi de çürütmektedir. 

Kahiya (2016) ihracat engelleri üzerine 130 makalenin gözden geçirilmesinin ard ndan, 
uluslararas  ticarette yükümlülükler ve ihracat engelleri incelenmektedir. Uluslararas  ticarette 
yükümlülüklerin ihracat engellerine etkisi vurgulanmaktad r.

Kahiya (2018) çal mas  ihracat engelleri üzerine elli y ll k bir ara t rmay  içermektedir. Firma 
demografisi, ihracat giri imi özellikleri, yönetimsel faktörler, çevresel ve operasyonel faktörler 
ve uluslararas  ticaret ortam  kategorilerine giren bu tür otuz alt  de i keni tan mlanmaktad r.



Kaynak temelli görü , uluslararas la ma, a  ve kurumsal teoriler ile iki örtük teoriyi (yani at f 
ve rasyonelle tirme) tan mlamaktad r. Geli mekte olan piyasalar n, ülkeler aras  
kar la t rmalar n ve geli mi  çok de i kenli analitik araçlar n yeterince temsil edilmedi i 
vurgulanmaktad r. 

Saleh, Donovan, Le ve Safari (2021) Vietnaml  i letmeler aras ndaki motivasyonlar  ve 
engelleri ampirik olarak analiz etmeye çal maktad rlar. Çal ma, Vietnam'daki üç bölgeden 
seçilen KOB 'ler aras ndaki alt  odak grubunu incelemek için mevcut literatürden geli tirilen 
tematik analiz yöntemini ve s n fland rmalar  uygulamaktad r. Bulgular, Vietnaml  KOB 'lerin 
tarife ve tarife d  engellerle ba a ç kmada, deniza r  pazarlar hakk nda bilgiye eri mede ve 
uluslararas  pazarlara girmek için gerekli vas fl  i gücünü i e alma ve sürdürmede önemli 
zorluklar ya ad klar n  göstermektedir. Vietnaml  KOB 'ler için ihracat zorluklar  hakk nda 
firma düzeyinde alg lar hakk nda yeni kan tlar sunmaktad r.

Dudko (2013) çal mas nda Rusya Federasyonu'ndaki ihracat engellerini ve te viklerini analiz 
etmektir. Ticaret yapan ülkeler aras ndaki mesafe, ortak bir ülkenin ekonomik büyüklü ü ve 
tarihi gibi çe itli gayri resmi ko ullar n, Rusya’n n ihracat de erini belirledi i ön plana 
ç kmaktad r. Belirli mal türünün ihracat performans n  etkilemek için kullan labilen çok çe itli 
araçlar bulunmaktad r. Rusya ihracat n  yeniden yap land rmak, enerji kaynaklar ile
hammaddelerin pay n  azaltmak ve sanayi mallar ndan birini art rmak için çaba gösterdi i 
aç klanmaktad r. Ülke aç s ndan ihracat politikalar n n anla lmas  ve ekonominin geli mesi
aç s ndan ara t rman n önemi vurgulanmaktad r.

Ismail, Islam ve Bakar (2013) Malezya'daki KOB 'lerin helal i lenmi  g da ürünlerinde ihracat 
çabalar n  engelleyen faktörleri incelemektedirler. Helal g da i leme endüstrisinin ihracat 
performans n n artt r lmas , ülkenin küresel helal merkezi olma iste i aç s ndan önemlidir. 
Malezya’daki 181 KOB ’den olu an anket verilerine güvenirlilik, faktör analizi ve Kaiser-
Myer- Olkin (KMO) yap lmaktad r. Sonuçlar, prosedürel engellerin iç ve d  engellerden daha 
engelleyici oldu unu göstermektedir. G da kalite güvence belgesinin tan nmamas , yüksek 
tarife, ihracat  te vik etmek için yetersiz vergi te vikleri, ihracat engellerini a mak için devlet 
yard m n n olmamas , ihracat ürünleri için çok yüksek standartlar, ödemedeki gecikmeler, 
yetersiz piyasa bilgisi ve a r  belge ve evrak ihtiyac  ihracat n önündeki önemli prosedürel 
engeller olarak görülmektedir. Çal man n sonucu, helal g da üreticileri ve ihracatç lar n n 
rekabetçi uluslararas  pazarlarda varl klar n  sürdürmek için rekabet edebilirlik kazanma ve 
uygun i  stratejileri belirleme konusunda daha ciddi olmalar na ve kamu ile özel sektöre ait 
destek sa layan kurulu lar n mevcut politikalar  de i tirmelerine veya helal g da i leyen 
KOB 'ler lehine yenilerini formüle etmelerine yard mc  olaca  dü ünülmektedir.

Lee ve Sumner (2011) Amerika Bile ik Devletleri ile Güney Kore aras ndaki serbest ticaret 
anla mas  ele al narak, pazara daha aç k eri im, badem ve süt ürünleri gibi Kaliforniya'da 
üretilen ba l ca ürünler için önemli f rsatlar yarataca  ön görülmektedir.

Shang (2014) Hong Kong’da bir ürün için konulan ihracat engeli üzerine bir çal maya yer 
verilmektedir. Çal mada, ürün baz nda ihracat yapma ve engel te kil eden durumlar n 
vurguland  gözlenmektedir.

Huu (2016) uluslararas  pazarlarda deniz ürünleri ihracat n n önündeki engelleri belirlemek ve 
bunlar n ABD pazar n  hedefleyen Vietnam deniz ürünleri irketlerinin ihracatlar  üzerindeki 
etkileri ampirik olarak test edilmektedir. Engellerin ihracatç  firman n performans  üzerindeki 
etkisi, ürün engelleri, teknolojik, da t m, lojistik ve prosedür engelleri gibi gruplar taraf ndan 
analiz edilmektedir. Pratik ticarette tüm bu engellerin üstesinden gelmek için öneriler 
geli tirilmeye çal lmaktad r.



Kaprálová (2017) Latin Amerika'daki Çek irketlerinin kar la t  ihracat engelleri üzerine 
ara t rma yap lmaktad r. Lojistik komplikasyonlar, sermaye eksikli i vb. engeller, görü ülen 
ihracatç lar için önemli olmad , ayr ca kültürel farkl l klar n ve nitelikli personel eksikli inin, 
hedef ülkede korumac l k ve bürokrasi kadar önemli bir engel oldu unu gösterilmektedir. 
Belirli engellerin öneminin yan  s ra firman n bunlar  kârl  bir ekilde a ma yetene inin 
alg lanmas n n, sorumlu ihracat yöneticisinin zihinsel modeliyle yüksek oranda ba lant l  
oldu unu gösterilmektedir.

Garcia ve Kolbe (2017) meyve ve sebze sektöründe ihracat hizmet sa lay c lar n n iç ihracat 
engellerini a maya yönelik yakla mlar  incelenmektedir. Görü me tekni i kullan larak da t m 
irketlerinin hangi spesifik dinamik yeteneklerinin ihracat performans n n iyile tirilmesine 

katk da bulundu u belirlenmektir. Dört dinamik yetene in, ili ki yönetimi, tüketici odakl l k, 
effafl k ve de er zinciri boyunca ileti im ve marka yönetiminin, irket içi engellerin ve 

stratejilerin ço unun çözülmesine yard mc  olabilece ini ve bunun sonucunda, ihracat 
sonuçlar n  olumlu yönde etkilemekte oldu u ortaya konmaktad r.

Yana, Lubis, Sofyan ve Faisal (2020) arac  de i kenlerin ihracat engellerini azaltma 
kabiliyetinin etkisi ara t r lmakta ve emtia ihracat  yapan irketlerin önündeki engelleri a maya 
çal lmaktad r. Arac  de i kenleri etkileyen ve ayn  zamanda ihracat performans n  etkileyen 
iki ba ms z de i ken, firma yetkinli i ve mü teri ili kileridir. Sonuçlar, önemli olmayan 
olumsuz bir etkiye sahip olan uzman performans na yönelik firma yetkinlik yolu d nda, tüm 
ara t rma yollar n n olumlu ve anlaml  bir etkiye sahip oldu unu gösterilmektedir.

hracat Destekleri

Bakumenko ve Malyshev (2021) çal malar nda ithal ikamesini ve ihracat deste i politikas n  
ele almaktad rlar. Rusya'da 2014-2018 y llar nda bölgesel sanayi politikas uygulamas n n 
olumlu olumsuz yönleri mevzuat, literatür çerçevesinde de erlendirilerek ithal ikamesi 
politikas n n sonuçlar n n korelasyon analizi yap lmaktad r. Rusya'da bölgesel devlet 
programlar n n geli tirilmesi önerilmektedir.

Catanzaro, Messeghem ve Sammut (2020) kamu ihracat destek programlar n n erken dönemde 
uluslararas la an küçük i letmelerin uluslararas la mas  üzerindeki etkisini 
de erlendirmektedir. hracat destek hizmetleri ile erken uluslararas la an firmalar n ili kisel 
sermayeleri ve uluslararas  performanslar  aras ndaki ba lant  ara t r lmaktad r. Finansal 
deste in ekonomik performans aç s ndan etkili olmad , sadece d  pazar say s  aç s ndan 
firma performans n  art rmada etkili oldu u gösterilmektedir. Firmalar n destek hizmetlerine 
ihtiyaç duydu u savunulmaktad r.

Joo ve Shin (2020) Kore’de ihracat faaliyetine ba layanlar n ihracat performans n n üzerindeki 
etkisi ara t r lmaktad r. Kore’de anket yöntemi ile veriler elde edilerek faktör analizi ve yap sal 
e itlik modellemesi uygulanm t r. Bulgular; pazar, teknoloji yönelimi ile sosyal sermayenin 
ihracat performans n  literatürün aksine etkisinin olmad n , teknoloji yeteneklerinin etkili 
oldu unu göstermektedir.

Okolnishnikova, Ukhova, Kuzmenko ve Katochkov (2020) bölgesel ihracat destek 
önlemlerinin geli tirilmesi amaçlanmaktad r. Rusya’da ihracat faaliyetlerinin geli tirilmesine, 
bu alandaki ana giri  engellerinin ve kalk nma risklerinin belirlenmesine yönelik 
çal lmaktad r. hracat faaliyetlerinin önündeki engellerin bir s n fland rmas n  sunulmakta ve
Rusya’da desteklemek için bir dizi önlem önerilmektedir. Uluslararas  i birli ini geli tirme ve 
Rusya'n n sanayi bölgesindeki i letmelerin ihracat n  destekleme stratejisinin uygulanmas  için 
örnek bir önlem plan  önermekte ve bu faaliyet için bir dizi sorumlu yöneticinin ana hatlar n  
göstermektedir.



Hanou (2019) llinois havzas nda üreticilerin desteklenmesini konu almaktad r. 2000'den 
2014'e kadar, Illinois, Indiana ve bat  Kentucky'yi içeren Illinois Havzas  (ILB) üretimi 
yükseli te oldu u belirtilmektedir. Enerji santrallerinden ve ihracat pazarlar ndan gelen güçlü 
talepler nedeniyle geni leme söz konusu olmaktad r. hracat desteklerinin bu havzada bulunana 
üreticileri nas l etkiledi inden söz edilmektedir.

Karpov, Khairov, Miller ve Miller (2019) devlet ihracat destek önlemlerinin OECD resmi 
olarak desteklenen ihracat kredileri düzenlemesinin gerekliliklerine uygunlu unu 
de erlendirmek için bir yöntem geli tirilmektedir. hracat  desteklemek için devlet taraf ndan 
uygulanan önlemlerin ve bunlar n uluslararas  standartlar ve düzenlemelere, özellikle OECD 
(Ekonomik birli i ve Kalk nma Örgütü) Resmi Desteklenenlere li kin Düzenlemenin 
gerekliliklerine uygunlu unun bir analizine dayanmaktad r. hracat kredilerinin yan  s ra 
ihracat deste inin ana unsurlar n  belirlemek ve bunlar n bir puanlama sistemine uygunlu unu 
de erlendirmektedir. Belirli bir ülke için ihracat deste i modelini karakterize eden kilit grup 
endekslerini kullanan bir de erlendirme sistemi geli tirmektedirler. Önerilen yöntem, bir 
ülkenin ihracat n  destekleyen bir modelin uluslararas  gerekliliklere ve standartlara 
uygunlu unu karakterize etmeye ve bu modellerdeki darbo azlar  belirlemeye olanak 
sa lamaktad r.
Cocks (2016) kentsel giri imcilik, küresel a lar ve ihracat deste i konular n  ele almaktad rlar. 
Bu çal ma, ihracat n te vik edilmesinin giri imcilik stratejilerinin giderek daha önemli ancak 
ço u zaman gözden kaçan bir bile eni oldu unu öne sürmekte ve geli mekte olan Çin 
ekonomisiyle ilgili olarak ihracat te vik faaliyetlerinden yararlanmaktad r.

Cadot, Fernandes, Gourdon ve Mattoo (2015) Tunuts’daki FAMEX ihracat te vik program n n 
yararlan c  firmalar n performans  üzerindeki uzun vadeli etkisi ara t r lmaktad r. K sa vadede 
görülen etkinin uzun vadede firmalar  etkilemedi i sonucuna var lmaktad r. Program n ürün 
kalitesini, rekabet gücünü artt rmad  savunulmaktad r.

Scattergood (2013) g da firmalar  ihracat deste inden daha fazla yararlanmas  
amaçlanmaktad r. G da ve içecek üreticileri, Çevre, G da ve Köy leri Bakanl  (DEFRA) 
taraf ndan yürütülen bir çal man n sonuçlar n  takiben, ihracatlar n  art rmalar na yard mc  
olmak için hükümetten daha fazla destek ihtiyac  duyduklar n n ortaya ç kmaktad r.

Justinek (2012) ihracat destek performans n  ölçmek amaçlanmaktad r. hracat deste i, 
ülkelerin ihracat faaliyetlerini ve dolay s yla ekonomik büyümeyi art rmak için kullanmay  
tercih ettikleri önlemlerden biri olarak görülmektedir. Ancak ihracat destek sonuçlar  s kl kla 
sorgulanmaktad r. hracat deste inin performans na odaklan lmas  önerilmektedir.

YÖNTEM

2011-2021 y llar  aras ndaki “Export barriers” ve “Export support” anahtar kelimeleri “ba l k” 
tarama seçene i kullan larak “Web of Science” veri taban nda taranan bilimsel çal malar n 
içerik analizi yap lmaktad r. Tarama sonuçlar  ihracat destekleri, ihracat engelleri ve ihracat 
performans  aç s ndan de erlendirilmeye çal lmaktad r. 2011-2021 y llar n n seçilmesi ve 
belirli bir veri taban n n tercih edilmesi çal man n k s tlamalar n  olu turmaktad r.

ARA TIRMA VE BULGULAR

2011-2021 y llar  aras nda ihracat engelleriyle ilgili incelenen çal malar ekil 1’de yer 
verilmektedir. Özellikle 2017 y l nda bu alana olan ilgilinin daha fazla oldu u gözlenmektedir.



ekil 1: hracat Engelleri le lgili Y l Baz nda Çal malar

Yap lan çal malar n ço unlu unun makale eklinde gerçekle ti i, derleme ve konferanslarda 
da yer buldu u ekil 2’de görülmektedir.

ekil 2: hracat Engelleri le lgili Çal ma Türleri

Çal malar incelendi inde en çok Yeni Zelanda’da önem kazand  ekil 3’de görülmektedir.

ekil 3: hracat Engelleri le lgili Ülkeler / Bölgeler Baz nda Çal malar



2011-2021 y llar  aras nda ihracat destekleriyle ilgili incelenen çal malar ekil 4’de yer 
verilmektedir. 2019 y l nda ihracat destekleri konusunun önem kazand gözlenmektedir.

ekil 4: hracat Destekleri le lgili Y l Baz nda Çal malar

Yap lan çal malar n kitap bölümü, makale, derleme ve konferanslarda da yer buldu u ekil 
5’de görülmektedir.

ekil 5: hracat Destekleri le lgili Çal ma Türleri

Çal malar incelendi inde ihracat desteklerinin en çok Rusya’da önem kazand  ekil 6’de 
görülmektedir.

ekil 6: hracat Destekleri le lgili Ülkeler / Bölgeler Baz nda Çal malar



SONUÇ

hracat engelleri konusunda firmalar n ihracat yapmadan önce ve sonras nda alg lama
biçimlerinde farkl l klar oldu u gözlenmektedir. hracat engelleri ihracat öncesi süreçte ihracat
yapma arzusunu dü ürürken, ihracat yapma sürecinde ise kar la lan zorluklardan dolay  
ihracat yapmama alg s  pazardan çekilme durumuna kadar ilerleyebilmektedir.

Literatür incelemesinde ihracat engellerini iç ve d  engeller olarak s n fland rma yapan 
çal malar n a rl kta oldu u görülmektedir. Genellikle operasyonel faktörler iç engeller olarak, 
hükümet faktörleri ise d  engeller olarak ifade edilmektedir.

hracat engelleri kavram  alanyaz nda firma büyüklü ü, ihracat deneyimi, ihracat taahhüdü, 
uluslararas la ma ve ihracat performans ili kilendirilmektedir. 

Çal malarda içerik analizi ve anket yöntemiyle veriler analiz edilmektedir. Analizlerde 
regresyon, korelasyon, geçerlilik analizi, faktör analizi, ANOVA, MANOVA, Tukey HSD testi,
Kaiser- Myer- Olkin (KMO) ve yap sal e itlik modellemesine yer verilmektedir.

Ayn  gruba farkl  zamanlarda yap lan analizlerde ihracat engellerinin farkl  olarak 
de erlendirilmektedir. De i ik ülkelerde de alg lamada farkl l klar oldu u anla lmaktad r.

hracat destekleri mikro aç dan firman n ihracat yapmas  kolayla t ran faaliyetler olarak 
alg lan rken, makro aç dan ülkedeki firmalar n ihracat yapma potansiyellerinin de artmas  
anlam na gelmektedir. hracat desteklerinin firmalar taraf ndan bilinirli inin artmas  gerekti i 
görü ü hâkimdir.

Çal ma ihracat engelleri ile ihracat desteklerinin ihracat performans yla ili kilendirilmesi ve 
Türkiye’deki ara t rmalarda daha çok yer verilmesi aç s ndan kolayl k sa layacakt r. hracat
engel, destek ve performans kavramlar n n do ru olarak analiz edilmesi teorik ve pratik olarak 
firmalar n rekabet gücünü artt racakt r.
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ÖZET

Dünyada meydana gelen teknoloji ve dijital geli melerle birlikte, irketler klasik i  modellerinden 
ayr l p yeni i  model aray lar na ba lam t r. Son zamanlar n trend i  modellerinden biri olan 
payla m ekonomisi varl klar n ortak kullan m  eklinde tan mlanmaktad r. Dünyada önde gelen 
küresel irketler bu i  modelini kullanmaktad r. Uzmanlar mevcut olan i modellerinin payla m 
alanlar n n ve dijital dönü ümün geli mesiyle payla m ekonomisinin hacminin gün geçtikçe 
geni leyece ini ifade etmektedir. Bu i  modelinin temel görevi hizmet alan ve verenleri 
bulu turmakt r ve bunu etkin kaynak kullanan dijital platformlar sayesinde gerçekle tirmektir.
Kaynaklar n verimli kullan lmas n  sa layan bu i  modeli, kullan c lar n seçeneklere h zl bir
ekilde eri ip yeni gelir elde etmelerini sa lar. gücü payla m , aktarma ve elleçleme 

merkezleri, depolar ve ekipmanlar ile bu ekonomide yer almaktad r. Son mil lojisti i, parsiyel 
ta ma ve depolama bu i  modeli aç s ndan bir çok ayr cal k içermektedir. Ekipman, araç ve 
depolar n ortak payla m , irketlerin varl klar n n payla m  mallar n güvenle nakliyesinin 
gerçekle tirilmesinin ve depolanmas n n ilgili tüm sektörlere farkl bir bak  aç s  ve 
verimliliklerini artt rma konusunda önem arz etmektedir. Yatay entegrasyon tedarik zincirinde
yer alan, payla m ekonomisi terimi ile geli en bir kavramd r. Depolama ve lojistik faaliyetleri 
yürüten irketler çe itli projeler için bir araya gelmektedir ve hizmet veren irketler, maliyetlerini
dü ürmek ve ekolojik duyarl l k için rakipleriyle birlikte hareket etmektedirler. lk zamanlarda 
insanlar aras nda takas eklinde geli en bu i  modeli, sektörlerce daha da geli ip son halini 
alm t r. Sistem, içerisinde parasal bir de i im olmas  nedeniyle yaln zca ticari bir faaliyet gibi 
dü ünülmemelidir. Para anlam nda bir de i im olmas ndan dolay  sadece bir ticari faaliyet olarak 
bak lmamal d r. Yine payla m ekonomisi tüketiciler taraf ndan ortak tüketilen ve mevcut olan 
kayna n mümkün oldu unca etkin olarak bir çok ki iyle payla ld  bir sistemdir. Gelecek 



y llarda küresel lojistik irketleri ve yöneticileri verimliliklerini art rmak amac yla payla m 
ekonomisinde yer almak isteyeceklerdir.

Anahtar Kelimeler: Payla m Ekonomisi, Lojistik, Ula m

ABSTRACT

With the technology and digital developments occurring in the world, companies have left the 
classical business models and started to search for new business models. The sharing economy, 
which is one of the trending business models of recent times, is defined as the common use of 
assets. Leading global companies in the world use this business model. Experts state that the 
volume of the sharing economy will expand day by day with the development of existing 
business models, sharing areas and digital transformation. The main task of this business model is
to bring together those who receive and provide service, and to achieve this through digital 
platforms that use effective resources. This business model, which ensures the efficient use of 
resources, allows users to quickly access options and generate new income. Labor sharing, 
transfer and handling centers, warehouses and equipment are included in this economy. Last mile 
logistics, partial transportation and warehousing include many privileges in terms of this business 
model. The common sharing of equipment, vehicles and warehouses, the sharing of companies' 
assets, the safe transportation and storage of goods are important in terms of increasing their 
efficiency and a different perspective to all relevant sectors. Horizontal integration is a concept 
developed with the term sharing economy in the supply chain. Companies that carry out 
warehousing and logistics activities come together for various projects, and companies that 
provide services act together with their competitors to reduce their costs and to be ecologically 
sensitive. This business model, which developed in the form of barter between people in the early 
days, has been further developed by the sectors and has taken its final form. The system should 
not be considered only as a commercial activity, as there is a monetary exchange in it. Since it is 
a change in terms of money, it should not be viewed as just a commercial activity. Again, the 
sharing economy is a system that is consumed jointly by consumers and the existing resource is 
shared with as many people as possible as effectively as possible. In the coming years, global 
logistics companies and managers will want to take part in the sharing economy in order to 
increase their efficiency.

Keywords: Sharing Economy, Logistics, Transportation

1. G R

Rekabetçi ve zorlu piyasa ko ullar  sürekli olarak iyile tirme ve güncelleme gerektirmektedir. 
Ekonomik, sosyal ve çevresel olarak i letmeler sürdürülebilir ve yenilikçi olmal d r. Bu ba lamda 



payla m ekonomisi i  modellerini ve stratejilerine bir dönü üm kazand rm t r. Bu dönü üm 
lojistik faaliyetlerini etkilemi tir ve lojistik faaliyetlerde de yeni dönü ümler meydana getirmi tir.
Genel anlamda payla m yeni bir fikir de ildir fakat son y llarda payla m ekonomisi ve i birlikçi 
fikirler bir s çrama yaratm t r. Payla m terimi genel olarak maddi mallar n, para ve benzeri 
varl klar n mülkiyetinin geçici eri imi veya yeniden da t m  gibi özelliklerle tan mlan r. 
Payla m ekonomisi, varl klar n eri ilebilirli i ve kullan m esnekli i gibi, B2B ve B2C 
pazar ndaki varl klar n çe itli ihtiyaçlar na uygun, ekonomik, sosyal ve çevresel faydalar 
aral nda sinerjiye yönelik niteliklerle karakterize edilebilir. Yeni bilgi ve ileti im 
teknolojilerinin küresel sahnede payla m anlay n  ve uygulamalar n  h zla de i tirerek 21. 
yüzy l i  dünyas nda hiç olmad  kadar eri ilebilir ve esnek hale getirdi inin alt  çizilmelidir. 

irketler y ld r m h z yla ke fetmek istedi i yeni f rsatlar, dijital teknolojilerin muazzam
potansiyeline odaklanmaktad r. Lojistik ve tedarik zinciri yöneticileri, özel ilgilerini sosyal 
medya, mobil teknolojiler, büyük veri analiti i ve bulut bili im gibi çözümlere yöneltmektedir.

Payla m ekonomisinde lojistik kavram , banliyö ve ula mdaki ihtiyaçlar n bireysel olarak 
çözümüne yönelik payla lan hareketlilik teklifleri göz önünde bulundurularak payla lan 
hareketlilikten farkl d r. Bununla birlikte, lojisti i payla rken, payla m süreci, envanter ve 
nakliye ürününün ikmal ihtiyaçlar n  kar layan lojistik yönetiminden kaynaklanmaktad r.
Lojisti in payla lmas , internet ve bilgi sistemi platformlar n  kullanarak daha az seyahat, modal 
kayma, mesafe azaltma ve artan verimlilik gibi dört temel hedefe ula mak için “optimum 
t kan kl k” temelinde yeni bir sürdürülebilir mobilite paradigmas n n desteklenmesine yard mc  
olabilmektedir. Bu anlamda da çal mada payla m ekonomisinin lojistik sektörü ili kisi SWOT 
analizi ile de erlendirilmi tir.

1.1. Payla m Ekonomisi

Dünyada ticaret y llard r süre gelen bir kavramd r. Zamanla insanlar ticaret kavram n  geli tirip 
yani ticaret metotlar  geli tirmi tir. Dijitalle en dünyada art k e-ticaret eklinde ticaretin online 
yap ld  bir alan meydana ç km t r. E- ticaretle ile firmalar ve toplumlar yeni ticaret alanlar  
geli tirmi tir. Bunlardan biri de payla m ekonomisidir.  Payla m ekonomisi, varl klar n ve 
hizmetlerin özel ki iler aras nda payla ld  bir ekonomik sistem olarak tan mlan r (Baz, 2020; 
Stack ve Writer, 2020). 

Payla m ekonomisi kaynaklar n n payla m  etraf nda in a edilmi  bir sosyoekonomik 
sistemdir. Genellikle, tüketicilere satmak üzere ürünler üretmek için çal anlar  i e alan 
irketlerin geleneksel i  modelinden farkl  olan mal ve hizmetleri sat n alman n bir yolunu içerir 

(Puschmann ve Alt, 2016). Farkl  ki i ve kurulu lar taraf ndan mal ve hizmetlerin ortak 
yarat lmas n , üretimini, da t m n , ticaretini ve tüketimini içerir. Bu sistemler, mal ve 
hizmetlerde fazla kapasitenin da t m n , payla lmas n  ve yeniden kullan lmas n  sa layan 
bilgilerle bireyleri, irketleri, kâr amac  gütmeyen kurulu lar  ve hükümeti güçlendirmek 



için genellikle bilgi teknolojisinden (özellikle dijital platformlardan) yararlanan çe itli biçimler 
al r (Richardson, 2015).

Payla m ekonomisine kat lan çok çe itli aktörler var. Buna bireysel kullan c lar, kâr amac  
gütmeyen kurulu lar, sosyal giri im veya kooperatifler, dijital platform irketleri, yerel 
topluluklar ve kamu sektörü veya hükümet dahildir (Curtis ve Lehner, 2019). Bireysel 
kullan c lar, "e ler aras  (P2P) veya i letmeden e ler aras  (B2P) i lemler" yoluyla mal ve 
kaynaklar  payla an aktörlerdir. Kâr amaçl  giri imler, di er aktörlerle i  birli i yapmak 
amac yla dijital platformlar  kullanarak sat n alan, satan, ödünç veren, kiralayan veya ticaret 
yapan kâr amac  güden aktörlerdir. Sosyal giri im veya kooperatifler olarak adland r lan sosyal 
giri imler, esas olarak "sosyal veya ekolojik nedenlerle motive edilir" ve gerçek bir payla m 
arac  olarak aktörleri güçlendirmeye çal r. Dijital platformlar, i lem yapan taraflar aras ndaki 
ili kiyi kolayla t ran ve komisyon alarak kazanç sa layan teknoloji firmalar d r. topluluklar, 
ço u faaliyetin paraya dönü türülmedi i ve genellikle toplulu u daha da geli tirmek için 
yürütüldü ü çe itli yap lara ve payla m modellerine sahip yerel düzeydeki oyunculard r. Kâr 
amac  gütmeyen kurulu lar n daha büyük bir amaç için "bir misyon veya amac  ilerletme" amac  
vard r ve bu onlar n birincil motivasyonu olan kaynaklar n gerçek payla m d r. Buna ek olarak, 
kamu sektörü veya hükümet, "di er aktörlerle ortakl klar  desteklemek veya olu turmak ve 
yenilikçi payla m biçimlerini te vik etmek için kamu altyap lar n  kullanarak" payla m 
ekonomisine kat labilir (Matofska, 2014).

Payla m ekonomisi son y llarda önemini büyük ölçüde art rmaya devam ediyor. Teknolojik 
geli meler, de i en toplumsal ya am ve geleneksel ekonomilerin de i en dünya ile yeni bir olgu 
alma çabalar  payla m ekonomisinin h zlanmas na neden olmu tur. Günümüz ekonomisinin 
ortaya ç kmas , asl nda birçok talep yönlü e ilim ile arz yönlü teknolojik geli melerin 
birle imidir. Kentle me art yor ve metropollerdeki insanlar daha kolay payla m ve kiralama 
imkanlar  bulabiliyor. Bu kiralama ve payla m türü geli en teknoloji ve kaynaklarla yerini klasik 
ekonomik anlay tan dijital anlay a getiriyor. Bu i lemler fiziksel olarak yap lamamaktad r, art k 
her ey yaz l md r (Barykin vd., 2021). Tüketilen eyler de i mese de tüketim yollar  de i tikçe 
ekonomi farkl  bir yol izlemeye ba lamaktad r. Uber veya Airbnb gibi platformlar s k s k yap lan 
düzenlemelere veya tart malara maruz kal rken, bu tür platformlar n yarat c lar  bunun bizden 
önce olabilece ini öngörmü tür. Payla m Ekonomisinin farkl  etkileri var, ancak Uber, Airbnb 
gibi bu platformlar n ba ar s  inkâr edilemez. Bugün, payla m sektörünün tahmini de eri 100 
milyar dolar n üzerindedir. Örne in; Oda kiralama platformu Airbnb, otel zinciri Hyatt'tan daha 
yüksek bir de ere sahiptir (Raur ve Schleicher, 2015). Payla m ekonomisinin etkili oldu u, bu 
kadar tart mal  bir nokta yok. Daha ucuz ürün veya hizmetler ve tüketici taraf ndan ek gelir gibi 
birçok f rsat bar nd r r. Ba ka bir aç dan bak ld nda, bu platformlar i lem maliyetlerini 
dü ürmek, kaynak tahsisini iyile tirmek, effafl k vb. dahil olmak üzere çe itli verimlilikler 
sunmaktad r (Agarwal ve Steinmetz, 2019).

1.2. Payla m Ekonomisinin Lojistik Sektörü li kisi



Payla m ekonomisi kavram , günümüz lojistik endüstrisi uygulamas nda giderek daha önemli 
hale geliyor. Lojistik i letme de er zincirinde i  ortaklar ve potansiyel pazar rakipleri aras ndaki 
ili kinin kurulmas  ve geli tirilmesi üzerinde olumlu bir etkisi vard r (Ocicka ve Wieteska, 2017).

Payla m ekonomisi lojisti i, lojistik de er zincirinin tüm bölümlerinde payla ma dahil 
olmaktad r. Risk sorumlulu u, sigorta, effafl k ve i gücü korumas  ile ilgili sorunlar  çözmeye 
dayanmaktad r. Örne in, depolama durumunda, payla m ekonomisi, mevcut mü teri depolar nda 
ortak kullan ma ve faturaland rmaya izin vermektedir (Li vd., 2020).

Ta mac l k ve depolama u anda lojistik ve tedarik zinciri yönetiminde en önemli payla m 
süreçleridir. Lojistik payla m uygulamalar n n sadece i  birli i yapan irketler taraf ndan de il, 
potansiyel rakipler taraf ndan da i  birli i örne i olarak ara t r ld n  belirtmek gerekmektedir. 
Daha dü ük lojistik maliyetleri, daha yüksek mü teri hizmetleri düzeyleri ve daha güçlü sosyal ve 
çevresel sorumluluk üzerine yo unla an artan pazar bask s , lojistik süreçlerinde esasen iyi 
i birlikçi uygulamalar  belirlemektedir. birlikçi fiziksel lojistik, bilgi ve fiziksel varl klar n ayn  
anda payla lmas n  içermektedir (Altug ve Van Ryzin, 2014).

Ayr ca, payla m ekonomisi lojistik ve tedarik zinciri yönetiminde avantaj sa layarak irketlerin 
depo veya araç gibi maliyetli fiziksel varl klar n  ve bilgi ak lar n  payla malar n  sa lamaktad r. 
Yenilikçi araç payla m platformlar , irketlerin varl klar, güzergahlar ve dolum oranlar  
hakk nda bilgi payla malar na olanak tan maktad r. Dünya Ekonomik Forumu'na göre, kamyon 
pazar n n %15'inin ortak ta ma platformlar n  kullanaca  ve depo pazar n n %20'sinin 2025 
y l na kadar ortak anla malara geçece i tahmin edilmektedir (Franklin ve Spinler, 2011).

Lojistik irketleri için, Payla m Ekonomisini benimsemek ve ilk hareket edenler taraf ndan 
geride b rak lmaktan kaç nmak için iyi ticari nedendir. Tüketiciler ise bu yeni ekonomik model 
ile daha yüksek bir ya am kalitesi sa lamaktad r (DHL Trend Research, 2017).

Daha geni  bir bak  aç s yla, dijital payla m platformlar  ve uygulamalar  taraf ndan toplanan 
büyük miktarda veri, ehirlerin kalitesi ve verimlili i için çok de erli olabilmektedir. Örne in 
ula m hareketleri ve çevresel faktörler hakk ndaki veriler, ehir planlamac lar , konseyler,
i letmeler ve bölge sakinleri taraf ndan karar alma ve geli meyi bilgilendirmek için analiz 
edilebilir ve kullan labilmektedir (Bruno ve Faggini, 2017).

2. SWOT Analizi

Çal mada payla m ekonomisinin lojistik sektörü ile ili kisinin güçlü yanlar , zay f yanlar , f rsat 
ve riskleri kategorilendirilmi  ve Tablo 1’de gösterilmi tir:



Tablo 1. Payla m Ekonomisi ve Lojistik Sektörü SWOT Analizi

Güçlü Yönler

Talebin ve arz n bir arada olmas

De i ken talepleri kar layabilir

Mevcut mal ve hizmetlerden 
faydalanarak a r  tüketimin önüne 
geçilmesi

Yeni pazarlar n, giri imcilerin ve 
payda lar n ortaya ç kmas

Fiyatlara kolay eri im ve 
kar la t rabilme kolayl

Lojistik hizmetleri daha verimli hale 
getirmesi

Navlunlar n daha tutarl  ve ekonomik 
olmas

Zay f Yönler

Kay t d  ekonomiye yol açabilir

Haks z rekabet ortam  yaratabilir

Kalite tespiti zorla abilir

Ye il lojistik duyarl l  kapsam nda 
olumsuz çevresel etkileri olabilir

Teknolojik yetenekleri zay f lojistik 
çal anlar  için kat l m zorla abilir

F rsatlar

Lojisti in kat l mc  ve deneyimsel 
yan n  güçlendirmektedir

Daha etkin ileti im 

At l kapasitelerden gelir elde edilebilir

Giri imci lojistikçileri tetikler

Firmalar n tan n rl n  artt rabilir

Firmalar karlar n  maksimize edebilir

Kaynaklar daha verimli kullan labilir

Riskler

Güven problemleri ortaya ç kabilir

Teknolojiye eri me ve kullanma 
bak m ndan zay f olan lojistik firmalar 
olumsuz etkilenebilir.

Geleneksel lojistik faaliyetleri gösteren 
firmalar ile payla m ekonomisi 
platformlar  aras nda çe itli 
anla mazl klar meydana gelebilir

Yasal dayana n n k s tl  olmas

Teorik temellerinin zay f olmas



3. SONUÇ VE ÖNER LER

Payla m ekonomisinde, teknolojinin ve sosyal de i imin h zl  temposunun, i  modelinin ve 
de er inovasyonunun itici güçleri olmu tur. Dijitalle en dünyada art k her eyin online olarak 
gerçekle ti i piyasada insanlar birbirleri ile payla mda bulundu u bir ekonomi modeli meydana 
gelmi tir. Lojistik sektöründe ise verimlili i artt rmak ad na lojistik irketler ât l kapasitelerini 
payla ma ekonomisi modeli ile i  ortaklar , rakipleri ve tüketicilerle payla ma yolunu gitmi tir. 
Bu durum tüm payda lara fayda getirmi tir. 

irketler, payla m ekonomisi payda lar nda yer alan tüm taraflara fayda sa layacak ekilde 
ilerlemek için resmî kurumlarla birlikte çal mal d r. leriye dönük olarak, teknolojik yeniliklerin 
daha da geli mesi, payla m ekonomisini mal ve hizmetlerin verimli bir ekilde tahsis edilmesinin 
ba ka bir boyutuna sürükleyecektir. Otonom araçlar n, özellikle otonom kamyonlar n veya 
t rlar n geli tirilmesi, nakliye maliyetlerini dü ürecek, güvenli i art racak ve transit sürelerini 
k saltacak, böylece eski sürü  payla m n  ve karayolu yük ta mac l  endüstrisini daha verimli 
bir hale getirecektir. Yapay zekâ ve bili imin h zl  evrimi, fiziksel mallar n, malzeme ak lar n n 
ve lojistik sa lay c lar ve hizmetlerle mü teri etkile iminin dijital orkestrasyonunda devrim 
yaratacakt r. 

Yap lan SWOT analizinde görüldü ü üzere lojistik sektöründe meydana gelen teknolojik 
ilerlemelerle lojistik faaliyetler kalite, etkinlik ve maliyet aç s ndan güçlü hale gelmi tir. 
Giri imci lojistikçileri ve lojistik firmalar n  yeniliklere daha da aç k bir hale getirmi tir. Firmalar 
bu sayede daha kaliteli hizmet ve mü teri memnuniyeti sa layabilecektir. Fakat zay f yanlar na 
bak ld nda her lojistik firmas n n standart kalite düzeyi olmad ndan dolay  kalite belirsizli i 
meydana gelebilir. Buna ba l  olaraktan haks z rekabet meydana gelebilir. yi denetlenmedi i 
takdirde kay t d  ekonomi olarak kar m za ç kabilmektedir. F rsatlar olarak ise bireylerin bu i  
modeline kat l m  artarak firmalar ve bireylerin etkile imi güçlenebilir. Firmalar ve bireyler gelir 
elde edebilirler. Bu ba lamda lojistik firmalar n yenilikçi ve inovatif yönü ortaya ç kacakt r bu 
sayede tan n rl da artacakt r. Risklerine bak ld nda Geleneksel lojistik firmalar  ile uyum 
problemleri ya anabilmektedir. Bu anlamda payla m ekonomisini kapsayacak yasal ad mlar 
at lmal  ve teoride güçlendirilmelidir
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ÖZET

Literatürde döviz kurunun tüketici fiyat endeksine geçi kenlik etkisi birçok ampirik çal maya 
s kça konu olmu tur. Ancak sadece tüketici fiyat endeksinin dikkate al nmas gibi 
toplula t r lm  yakla mlar, konut, g da ve ula t rma vb. gibi ekonominin di er önemli alt 
sektörleri ile döviz kuru aras ndaki ili kinin özelliklerinin belirlenmesine olanak 
sa lamamaktad r. Bununla birlikte bu yakla m yaln zca döviz kuru hareketlerinin tüketici fiyat 
endeksi üzerindeki etkisinin büyüklü üne ve bu etkinin süresinin belirlenmesine
odaklanmaktad r. Toplula t r lm  yakla m n yan  s ra döviz kuru geçi kenlik etkisinin 
sektörel bazda analiz edilmesi, politika yap c lara aktif olarak sektörel ekonomi politikalar n
geli tirme ve bu politikalar  uygulama imkan  sa layacakt r.

Son y llarda döviz kurlar nda meydana gelen dalgalanmalar, in aat sektörü ve bu piyasa 
özelinde Türkiye ekonomisinin lokomotifi olarak görülen konut sektöründe ekonominin di er 
alt sektörlerinde de oldu u gibi maliyet art na neden olarak sektörü fiyatlama aç s ndan 
olumsuz etkileyebilmektedir. Dolay s yla döviz kurunun konut fiyatlar na geçi kenlik etkisinin 
büyüklü ünün ve süresinin belirlenmesi Türkiye konut piyasas ndaki fiyat de i imlerinin 
sa l kl  bir ekilde takip edilmesi için son derece önemlidir. Bu ba lamda çal man n amac  
“TÜ K taraf ndan belirlenen Türkiye statistiki Bölge Birimleri S n fland rmas na ( BBS) göre 
belirlenmi  26 alt bölge için Ocak 2010 - Nisan 2021 dönemini kapsayan veri setini kullanarak,
döviz kurunun konut fiyatlar na geçi kenlik etkisinin büyüklü ünü ve süresini belirleyerek 
bölgesel konut fiyatlar  davran lar na k tutmakt r. Çal mada do rusal ili kileri esas alan 
geleneksel zaman serisi modellerinin aksine do rusal olmayan gecikmesi da t lm  regresyon 
modellinden faydalan lm t r. Almon modelinden elde edilen sonuçlar döviz kuru ile konut 
fiyat endeksi aras ndaki geçi kenlik ili kisinin tüm bölgeler için do rusal olmayan bir yap  
sergiledi ini ortaya koymaktad r. Tüm bu sonuçlarla birlikte döviz kurunun konut fiyat endeksi 
üzerindeki uzun dönem geçi kenlik etkisinin en yüksek oldu u bölgeler 0.870 kat ile TR32-
Ayd n, Denizli, Mu la; 0.805 kat ile TR32- Bal kesir, Çanakkale ve 0.801 kat ile TR31-
zmir’dir. Döviz kurunun konut fiyat endeksi üzerindeki k sa dönem geçi kenlik etkisinin en 

yüksek oldu u bölgeler ise 0.131 kat ile TR10- stanbul; 0.128 kat ile TR32-Ayd n, Denizli, 
Mu la ve son olarak 0.103 kat ile TR31- zmir’dir. Döviz kurunun konut fiyatlar na 
geçi kenli ini gösteren bölgesel k sa dönem tahmin katsay lar  0.009-0.131 aral nda, bölgesel 
uzun dönem tahmin katsay lar  ise 0.425-0.870 aral nda elde edilmi tir.



Anahtar Kelimeler: Döviz Kuru Geçi kenli i, Bölgesel Konut Fiyatlar , Almon Modeli, 
Türkiye. 

ABSTRACT

In the literature, the pass-through effect of the exchange rate on the consumer price index has 
been the subject of many empirical studies. However, aggregated approaches taking into 
account only the consumer price index do not allow to determine the characteristics of the 
relationship between other important sub-sectors of the economy and the exchange rate. This 
approach only focuses on determining both the size and duration of the effect of exchange rate 
movements on the consumer price index. In addition to the aggregated approach, analyzing the 
exchange rate pass-through effect on a sectoral basis will enable policy makers to actively 
develop and implement sectoral economic policies.

In recent years the fluctuations in exchange rates may negatively affect the housing sector, 
which is seen as the locomotive of the Turkish economy in terms of pricing by causing an 
increase in costs. Therefore, determining the size and duration of the pass-through effect of the 
exchange rate on housing prices is extremely important for to follow the price changes in a 
healthy way. This study aims to shed light on the regional housing price behavior by 
determining the size and duration of the pass-through effect of exchange rate on housing price. 
The paper utilizes monthly data covered the period of January 2010-April 2021 for Turkey’s 
26 subregions. Contrary to traditional time series models based on linear relations, nonlinear 
distributed regression models were used in the study. The results obtained from the Almon 
model reveal that the pass-through relationship between the exchange rate and the housing price 
index exhibits a nonlinear structure for all regions.. With all these results, the regions with the 
highest long-term pass-through effect of the exchange rate on the housing price index are TR32-
Aydin, Denizli, Mu la with 0.870 times; TR32- Bal kesir, Çanakkale with 0.805 times and 
TR31- zmir with 0.801 times. The regions with the highest short-term pass-through effect of 
the exchange rate on the housing price index are TR10-Istanbul with 0.131 times; TR32-Ayd n, 
Denizli, Mu la with 0.128 times and finally TR31- zmir with 0.103 times. The regional short-
term estimation coefficients showing the pass-through of the exchange rate to the housing prices 
are in the range of 0.009-0.131, and the regional long-term estimation coefficients are in the 
range of 0.425-0.870.

Keywords: Exchange Rate Pass-Through, Regional Housing Price, Almon Model, Turkey.
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ÖZET

Monetarist görü  enflasyonu kesinlikle parasal bir olgu olarak kabul etmektedir. Bu 
ba lamda, para arz ndaki art  oran n n ekonomik büyüme oran ndan daha yüksek olmas  
durumunda enflasyon olgusunun ortaya ç kt  ileri sürülmektedir. Enflasyon belirsizlik 
ortam  yaratmak suretiyle ekonomik büyüme üzerindeki olumsuz etkilerinin yan nda 
ekonomide ba ka olumsuz etkiler meydana getirebilmektedir. Enflasyonun ekonomi 
üzerindeki zararl  etkilerinden biri enflasyon oynakl d r. Ball (1992)’ye göre para politikas  
maliye politikas na hakimdir ve daha yüksek enflasyon, enflasyonun dü mesi için en uygun 
zaman konusunda belirsizlik yarat r ve bu da enflasyon oynakl n  art r r. Yüksek enflasyon 
ve onunla ili kili yüksek enflasyon oynakl n n (Fischer vd., 2002) do uraca  olumsuz 
sonuçlar özellikle endi e verici olarak de erlendirilmektedir. Enflasyon oynakl  gelecekte 
fiyat düzeyine ili kin beklentileri daha fazla belirsiz hale getirebilmektedir. Bu özelli i 
nedeniyle enflasyon oynakl sözle melerdeki uzun vadeli düzenlemeler aç s ndan risk 
primine neden olmakta, enflasyonun neden oldu u risklere kar  korunma maliyetlerini 
art rmakta ve servetin beklenmedik bir ekilde yeniden da l m na yol açabilmektedir (Rother, 
2004).

Parasal büyüme modellerinde vergiler, harcanabilir gelir miktar n  de i tiren, buna kar n 
faktör bedellerini veya sermaye maliyetini do rudan etkilemeyen transferlerdir. Hükümetler 
vergi toplamak, para basmak, sa lad  mal ve hizmetler için tüketicilerden do rudan ücret
almak veya borçlanmak yoluyla gelirlerini art rabilirler. Enflasyon vergi gelirleri üzerinde 
etkili olan önemli faktörlerden biridir. Yüksek enflasyon oranlar  ödeme ve tahsilat 
gecikmeleri yoluyla vergi gelirlerini çe itli kanallardan olumsuz etkileyebilmektedir. Örne in, 
baz  ürünler üzerindeki tüketim vergileri, enflasyon oran ndaki de i ikliklere zaman nda tam 
olarak uyum sa lamazlarsa olumsuz etkilenebilir (Tanzi, 1989).

Özellikle enflasyonist dönemlerde hane halk , yurt içinde vergilendirilme olas l  daha dü ük 
olan varl klara (örne in, mücevher kalemleri ve deniza r  banka hesaplar ndaki bakiyeler) 
yönelerek ve/veya yat r m planlar n  erteleyerek varl klar n  enflasyonun a nd r c  etkisine 
kar  korumak isteyebilirler. Dolay s yla yüksek enflasyon dönemlerinde gelir, kar ve sermaye 



kazançlar  üzerinden sa lanan vergi gelirlerinde azalmalar meydana gelebilir. Ayr ca, yüksek 
enflasyonla ili kili olan yüksek enflasyon oynakl  da yat r mlara yönelik planlama ufkunu 
k saltarak ve ekonomik faaliyetleri azaltarak vergilendirme seviyesini olumsuz etkileyebilir
(Mahdavi, 2008).

Bu çal man n amac  enflasyon oran , enflasyon oynakl ve vergi gelirleri aras ndaki olas  
nedensel ili kileri Toda-Yamamoto nedensellik yakla m  çerçevesinde incelemektir. Dünya 
Bankas  veri taban ndan y ll k olarak elde edilen veri seti Türkiye ekonomisi için 1965-2019 
dönemini kapsamaktad r. Ekonometrik analizin ilk a amas nda enflasyon oynakl  serisi 
enflasyon oran n n hareketli standart sapmas  ile ölçülmü , hemen akabinde de i kenlerin 
dura anl k özellikleri Augmented Dickey-Fuller (ADF) ve Philips-Perron (PP) birim kök 
testleri arac l yla incelenmi tir. Toda-Yamamoto nedensellik analizinden elde edilen 
bulgular, enflasyon oran  ile vergi gelirleri aras nda, enflasyon oran  ve enflasyon oynakl  
aras nda ve son olarak ta enflasyon oynakl  ile vergi gelirleri aras nda çift yönlü bir 
nedensellik ili kisi oldu unu ortaya koymu tur

Anahtar Kelimeler: Enflasyon, Enflasyon Oynakl , Vergi Gelirleri, Toda-Yamamoto 
Nedensellik

ABSTRACT

According to the Monetarist view, inflation is strictly a monetary phenomenon. In this 
context, it is argued that inflation occurs when the rate of increase in money supply is higher 
than the rate of economic growth. By creating an environment of uncertainty, inflation can 
create other adverse effects on the economy besides its adverse effects on economic growth.
One of the harmful effects of inflation on the economy is inflation volatility. According to 
Ball (1992), monetary policy dominates fiscal policy, and higher inflation creates uncertainty 
about the optimal time for inflation to decline, which increases inflation volatility. The
adverse consequences of high inflation and its associated high inflation volatility (Fischer et 
al., 2002) are considered particularly worrying. Inflation volatility may make future price 
expectations more uncertain. Due to this feature, inflation volatility causes a risk premium in 
terms of long-term arrangements in contracts, increases the cost of hedging against the risks 
caused by inflation, and may lead to an unexpected redistribution of wealth. (Rother, 2004).

In monetary growth models, taxes are transfers that change the amount of disposable income, 
but do not directly affect factor costs or the cost of capital. Governments can increase their 
income by collecting taxes, monetize, charging or borrowing directly from consumers for the 
goods and services they provide. Inflation is one of the important factors affecting tax 
revenues. High inflation rates may adversely affect tax revenues through various channels 
through payment and collection delays. For example, excise taxes on some products may be 
adversely affected if they do not fully adjust to changes in the inflation rate in a timely 
manner (Tanzi, 1989).



Particularly during inflationary periods, households may wish to protect their assets against 
the corrosive effects of inflation by shifting towards assets that are less likely to be taxed 
domestically (for example, jewelry items and balances in offshore bank accounts) and/or 
deferring investment plans. Therefore, in periods of high inflation, reductions in tax revenues 
on income, profits and capital gains may occur. In addition, high inflation volatility, which is 
associated with high inflation, may adversely affect the level of taxation by shortening the 
planning horizon for investments and reducing economic activities (Mahdavi, 2008).

The aim of this study is to examine possible causal relationships among inflation rate,
inflation volatility and tax revenues within the framework of Toda-Yamamoto causality 
approach. The data set obtained annually from the World Bank database covers the period 
1965-2019 for the Turkish economy. In the first stage of the econometric analysis, the 
inflation volatility series is measured with the moving standard deviation of the inflation rate,
and then the stationarity properties of the variables were examined using Augmented Dickey-
Fuller (ADF) and Philips-Perron (PP) unit root tests. The results from the Toda-Yamamoto 
causality analysis revealed that there is a bidirectional causality relationship between inflation 
rate and tax revenues, between inflation rate and inflation volatility, and finally between
inflation volatility and tax revenues. 

Keywords: Inflation, Inflation Volatility, Tax Revenues, Toda-Yamamoto Causality

G R

Monetarist görü  enflasyonu kesinlikle parasal bir olgu olarak kabul etmektedir. Bu 
ba lamda, para arz ndaki art  oran n n ekonomik büyüme oran ndan daha yüksek olmas  
durumunda enflasyon olgusunun ortaya ç kt  ileri sürülmektedir. Enflasyon belirsizlik 
ortam  yaratmak suretiyle ekonomik büyüme üzerindeki olumsuz etkilerinin yan nda 
ekonomide ba ka olumsuz etkiler meydana getirebilmektedir. Enflasyonun ekonomi 
üzerindeki zararl  etkilerinden biri enflasyon oynakl d r. Ball (1992)’ye göre para politikas  
maliye politikas na hakimdir ve daha yüksek enflasyon, enflasyonun dü mesi için en uygun 
zaman konusunda belirsizlik yarat r ve bu da enflasyon oynakl n  art r r. Yüksek enflasyon 
ve onunla ili kili yüksek enflasyon oynakl n n (Fischer vd., 2002) do uraca  olumsuz 
sonuçlar özellikle endi e verici olarak de erlendirilmektedir. Enflasyon oynakl  gelecekte 
fiyat düzeyine ili kin beklentileri daha fazla belirsiz hale getirebilmektedir. Bu özelli i 
nedeniyle enflasyon oynakl  sözle melerdeki uzun vadeli düzenlemeler aç s ndan risk 
primine neden olmakta, enflasyonun neden oldu u risklere kar  korunma maliyetlerini 
art rmakta ve servetin beklenmedik bir ekilde yeniden da l m na yol açabilmektedir (Rother, 
2004).

Parasal büyüme modellerinde vergiler, harcanabilir gelir miktar n  de i tiren, buna kar n 
faktör bedellerini veya sermaye maliyetini do rudan etkilemeyen transferlerdir. Hükümetler 
vergi toplamak, para basmak, sa lad  mal ve hizmetler için tüketicilerden do rudan ücret 
almak veya borçlanmak yoluyla gelirlerini art rabilirler. Enflasyon vergi gelirleri üzerinde 



etkili olan önemli faktörlerden biridir. Yüksek enflasyon oranlar  ödeme ve tahsilat 
gecikmeleri yoluyla vergi gelirlerini çe itli kanallardan olumsuz etkileyebilmektedir. Örne in, 
baz  ürünler üzerindeki tüketim vergileri, enflasyon oran ndaki de i ikliklere zaman nda tam 
olarak uyum sa lamazlarsa olumsuz etkilenebilir (Tanzi, 1989).

Özellikle enflasyonist dönemlerde hane halk , yurt içinde vergilendirilme olas l  daha dü ük 
olan varl klara (örne in, mücevher kalemleri ve deniza r  banka hesaplar ndaki bakiyeler) 
yönelerek ve/veya yat r m planlar n  erteleyerek varl klar n  enflasyonun a nd r c  etkisine 
kar  korumak isteyebilirler. Dolay s yla yüksek enflasyon dönemlerinde gelir, kar ve sermaye 
kazançlar  üzerinden sa lanan vergi gelirlerinde azalmalar meydana gelebilir. Ayr ca, yüksek 
enflasyonla ili kili olan yüksek enflasyon oynakl  da yat r mlara yönelik planlama ufkunu 
k saltarak ve ekonomik faaliyetleri azaltarak vergilendirme seviyesini olumsuz etkileyebilir 
(Mahdavi, 2008).

Bu çal man n amac  enflasyon oran , enflasyon oynakl  ve vergi gelirleri aras ndaki olas  
nedensel ili kileri Toda-Yamamoto nedensellik yakla m  çerçevesinde incelemektir. Dünya 
Bankas  veri taban ndan y ll k olarak elde edilen veri seti Türkiye ekonomisi için 1965-2019 
dönemini kapsamaktad r. Ekonometrik analizin ilk a amas nda enflasyon oynakl  serisi 
enflasyon oran n n hareketli standart sapmas  ile ölçülmü , hemen akabinde de i kenlerin 
dura anl k özellikleri Augmented Dickey-Fuller (ADF) ve Philips-Perron (PP) birim kök 
testleri arac l yla incelenmi tir. Toda-Yamamoto nedensellik analizinden elde edilen 
bulgular, enflasyon oran  ile vergi gelirleri aras nda, enflasyon oran  ve enflasyon oynakl  
aras nda ve son olarak ta enflasyon oynakl  ile vergi gelirleri aras nda çift yönlü bir 
nedensellik ili kisi oldu unu ortaya koymu tur

L TERATÜR

Vergi gelirleri kamu finansman nda aç k ara farkla hükümetin en önemli gelir kayna d r. Bu 
ba lamda vergi gelirlerini etkileyen faktörlerden birisi de enflasyondur. Literatürde genel 
olarak vergi gelirlerinin belirleyicilerine yönelik çal malar bulunmakla birlikte, enflasyon ve 
vergi gelirleri aras ndaki ili kiyi inceleyen çal malar n s n rl  say da oldu u söylenebilir. 
Bununla birlikte, enflasyon oynakl  ve vergi gelirleri aras ndaki ili kiyi inceleyen çal maya 
rastlanmam t r.

Tablo 1’de enflasyon ve vergi gelirleri aras ndaki ili kiyi inceleyen çal malar n bir özeti 
sunulmu tur.

Tablo 1 Literatür Özeti

Yazar/Yazarlar Ülke/Dönem Yöntem Bulgular

Ghura (1998) 39 Sahra-alt  Afrika 
ülkesi/1985-1996

Panel veri analizi Vergi gelirleri 
enflasyondan olumsuz 
etkilenmektedir

en (2003) Türkiye/1987-2000 Tan mlay c  istatiksel Enflasyon vergi 



analiz gelirlerini 
a nd rmaktad r

Mahdavi (2008) 43 Geli mekte olan 
ülke/1973-2002

Panel veri analizi Enflasyon vergi 
gelirlerini olumsuz 
etkilemektedir

Güvenek, Alptekin ve 
Çetinkaya (2010)

Türkiye/1980-2008 VAR Enflasyon ve vergi 
gelirleri aras nda çift 
yönlü bir nedensellik 
bulunmaktad r

Chaudhry ve Munir 
(2010)

Pakistan/1973-2009 Regresyon analizi Enflasyon ve vergi 
gelirleri ili kisizdir

Gobachew, Debela ve 
Shibiru (2018)

Etiyopya/1999-2005 Çoklu regresyon 
analizi, EKK

Enflasyon vergi 
gelirlerini negatif 
etkilemektedir

Y ld z (2019) 19 OECD ülkesi 
/1995-2017

Panel veri analizi Enflasyon vergi 
gelirlerini 
etkilememektedir

Akdu an (2020) Türkiye/2004-2019 ARDL s n r testi, 
Granger ve Toda-
Yamamoto nedensellik 
testleri

Granger nedensellik 
testi sonucu, dolayl  
vergi gelirleri ve 
tüketici fiyat endeksi 
(TÜFE) aras ndaki 
nedensellik ili kisinin 
çift yönlü oldu unu 
göstermektedir. Toda-
Yamamoto nedensellik 
test sonucu ise 
TÜFE’den dolayl  
vergiye do ru tek 
yönlü bir nedensellik 
ili kisinin varl n  
ortaya koymu tur. 
ARDL s n r testi 
sonuçlar na göre 
TÜFE ve dolayl  vergi 
gelirlerinin uzun 
dönemde ili kili 
oldu u ve bu ili kinin 
negatif oldu u tespit
edilmi tir



VER  SET  VE EKONOMETR K YÖNTEM

Bu çal man n amac  enflasyon oran  (ENF), enflasyon oynakl (VOL) ve vergi gelirleri 
(TV) aras ndaki olas  nedensel ili kileri Toda-Yamamoto nedensellik yakla m  çerçevesinde 
incelemektir. Dünya Bankas  veri taban ndan y ll k olarak elde edilen veri seti Türkiye 
ekonomisi için 1965-2019 dönemini kapsamaktad r. Çal mada kullan lan enflasyon oran  
de i keni y ll k tüketici fiyat endeksi serisindeki yüzde de i im ile; enflasyon oynakl  serisi 
enflasyon oran n n iki y ll k hareketli standart sapma serisiyle ve son olarak vergi gelirleri 
serisi ise toplam vergi gelirlerinin gayri safi yurt içi has la içindeki oran eklinde ifade 
edilmi tir. Ekonometrik analizin ba lang ç a amas nda (1) numaral  denklemde yer alan
enflasyon oynakl serisi hesaplanm  ikinci a amada Augmented Dickey-Fuller (ADF)
(Dickey and Fuller, 1979) ve Philips-Perron (PP) (Phillips and Perron, 1988) birim kök 
testleri kullan larak de i kenlerin dura an özellikleri incelenmi tir. Çal man n son 
a amas nda de i kenler aras ndaki nedensellik ili kilerinin varl  ve yönü belirlenmeye 
çal lm t r.

De i kenlerin seviye de erleri kullan larak VAR analizi yap lmas na imkan tan yan Toda-
Yamamoto nedensellik yakla m n n temelinde (k+dmax). dereceden bir VAR modelinin 
olu turulmas  yatmaktad r. Burada k, istikrar ko ullar n  sa layan optimal gecikme 
uzunlu unu dmax, ise modeldeki ilgili serilerin maksimum bütünle me derecesini 
belirtmektedir (Mert ve Ça lar, 2019). Enflasyon oynakl  (VOL) ve vergi gelirleri (TV)
aras ndaki Toda-Yamamoto nedensellik testi denklemleri a a daki gibi ifade edildi inde (2)
ve (3) numaral  e itliklere ula l r: 

TVt= 0+ 1 TVt-

k

=1

+ 2 TVt-

k+dmax

=k+1

+ 1 VOLt-

k

=1

+ 2 VOLt-

k+dmax

=k+1

+ 2t                           (2)

VOLt= 0+ 1 VOLt-

k

=1

+ 2 VOLt-

k+dmax

=k+1

+ 1 t-

k

=1

+ 2 T t-

k+dmax

=k+1

+ 3t                         (3)

(2) numaral  denkleme göre enflasyon oynakl ndan vergi gelirlerine do ru bir nedensellik 
ili kisinin mevcut oldu unu söyleyebilmek için ’lerin Wald test istatisti ine göre bir bütün 
olarak s f rdan farkl  olmas ; vergi gelirlerinden enflasyon oynakl na do ru bir nedensellik 
ili kisinin mevcut oldu unu söyleyebilmek içinse ’lerin bir bütün olarak s f rdan farkl  
olmas  gerekmektedir. 



AMP R K BULGULAR

Enflasyon oran n n hareketli standart sapmas  ile ölçülen enflasyon oynakl  serisi Grafik 
1’de görüldü ü gibidir. Di er dönemlere k yasla 1975 ile 2005 dönemleri aras nda oldukça 
yüksek olan enflasyon oynakl  Grafik 1’de de aç k bir ekilde görülmektedir. 
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Grafik 1. Enflasyon Oynakl  Serisi

Çal mada enflasyon oynakl  serisinin elde edilmesinin hemen akabinde enflasyon oran , 
enflasyon oynakl  ve vergi gelirleri aras ndaki nedensellik ili kilerinin varl  ve yönü Toda-
Yamamoto nedensellik yakla m  ile incelenmi tir. Bu ba lamda modeldeki ilgili 
de i kenlerin maksimum bütünle me derecelerini belirlemek ad na ADF ve PP birim kök 
testlerinden yararlan lm  ve sonuçlar Tablo 2’de raporlanm t r. Birim kök testlerinden elde 
edilen bulgular enflasyon oynakl  serisinin seviyesinde, enflasyon oran ve vergi gelirleri 
serilerinin ise birinci devresel farklar nda dura an oldu u sonucunu ortaya koymu tur.

Tablo 2 ADF ve PP Birim Kök Test Sonuçlar

ADF PP
Sabitli Sabitli-Trendli Sabitli Sabitli-Trendli

ENF -1.916 -1.980 -1.844 -1.960
ENF -7.832*** -7.859*** -7.882*** -8.057***

VOL -5.872*** -6.106*** -5.897*** -6.096***

TV -0.808 -1.760 -0.798 -1.852
TV -7.563*** -7.493*** -7.561*** -7.492***

Not: ***, %1 düzeyinde anlaml l k düzeyini göstermektedir.

Tablo 3 Toda-Yamamoto nedensellik testinden elde edilen sonuçlar vermektedir. Var modeli 
için optimal gecikme uzunlu u k=1 olarak belirlenmi tir. Birim kök testlerinden elde edilen 
sonuçlar neticesinde modeldeki ilgili serilerin maksimum bütünle me derecesi ise dmax=1’dir.



Toda-Yamamoto nedensellik analizinden elde edilen bulgular, enflasyon oran  ile vergi 
gelirleri aras nda, enflasyon oran  ve enflasyon oynakl  aras nda ve son olarak ta enflasyon 
oynakl  ile vergi gelirleri aras nda çift yönlü bir nedensellik ili kisi oldu unu ortaya 
koymaktad r.

Tablo 3 Toda-Yamamoto Nedensellik Testi Sonuçlar

H0 H potez SUR Wald Test P-De eri Sonuç

ENF TV 2= 15.496 0.000
ENF  TV

TV ENF 2= 5.287 0.021

ENF VOL 2= 9.120 0.002
ENF  VOL

VOL ENF 2= 9.731 0.001

VOL TV 2= 3.836 0.050
VOL  TV

TV VOL 2= 2.332 0.067
Not: , de i kenler aras nda çift yönlü bir nedensellik ili kisinin mevcut oldu unu göstermektedir. 

SONUÇ

Vergi gelirleri hükümetlerin en önemli gelir kayna  olup, vergilendirme yoluyla kaynaklar 

özel sektörden kamu sektörüne aktar lmaktad r. Vergi gelirlerini etkileyen faktörlerin neler 

oldu u konusunda uzun tart malar bulunmaktad r. Söz konusu faktörlerden (ekonomik 

büyüme, üretimin sektörler aras  da l m , ticari d a aç l k, finansal d a aç kl k, iç borç, d  

yard mlar vb.) biri de enflasyondur. Enflasyon ülkelerin ya ad klar  önemli makroekonomik 

zorluklardan biri olup, ekonomide yaratt  belirsizlik ortam yla ekonomiyi çe itli kanallar 

arac l yla etkileyebilmektedir. Enflasyon dönemlerinde ortaya ç kan gelir ve harcamalar 

aras ndaki fark n harcamalar lehine sürmesi kronik bir hal al p devam etmesi ve bu fark n para 

arz  ile finanse edilmesi enflasyonu artt racakt r. Bu sürecin do al bir sonucu olarak üretimde, 

mal ve hizmet sat lar nda de i iklikler meydana getirerek vergi gelirleri üzerinde etkili 

olaca  söylenebilir.

Enflasyonun ekonomiler üzerinde meydana getirdi i etkiler göz önüne al nd nda 

enflasyonun ve daha yüksek enflasyon seviyeleriyle ili kilendirilen enflasyon oynakl n n 

vergi gelirleriyle olan ili kisinin ayr nt lar n  ortaya ç karmak önemlidir. Bu nedenle

çal mada enflasyonun yan nda enflasyon oynakl  ve vergi gelirleri aras ndaki nedensel 

ili ki Türkiye için Toda-Yamamoto nedensellik yakla m  çerçevesinde incelenmi tir. Toda-

Yamamoto nedensellik analizinden elde edilen bulgular, enflasyon oran  ile vergi gelirleri 



aras nda, enflasyon oran  ve enflasyon oynakl  aras nda ve son olarak ta enflasyon oynakl  

ile vergi gelirleri aras nda çift yönlü bir nedensellik ili kisi oldu unu ortaya koymu tur.
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ÖZET

Sürdürülebilir kalk nma; insanlar n do al kaynaklar  bilinçsizce kullanarak kendilerine ve 
gelecek nesillere ya anabilir bir dünya kalmayacak olmas  nedeniyle varl  anla lm  bir 
kavramd r. Karbon ayak izi, insan aktivitelerinin do ada olu turdu u karbondioksit 
miktar d r. Bu çal man n amac ; 2000-2018 y llar  aras nda sürdürülebilir kalk nman n 
göstergelerinin karbon ayak izi üzerindeki etkileri geli mi  ülkeler özelinde ara t rmakt r. 
Çal mada birden fazla ülkenin incelenmesi ve kapsaml  bir sonuca ula abilmek için, Panel 
FMOLS (Fully Modified Ordinary Least Squares) Panel Veri Analizi yap lm t r. FMOLS
tahmincisinden elde edilen sonuçlara göre hem panel genelinde hem de ülke bazl  sonuçlarda, 
marka ve patent ba vuru say s  ve AR-GE harcamalar n n karbondioksit emisyonu üzerinde 
oldukça dü ük etkiye sahip oldu u görülmü tür. 
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir kalk nma, Karbon ayak izi, Geli mi  Ülkeler

ABSTRACT

Sustainable development is a concept whose existence is understood because people will use 
natural resources unconsciously and there will be no livable world for them and future 
generations. A carbon footprint is the amount of carbon dioxide that human activities create in 
nature. The aim of this study; The aim of this study is to investigate the effects of sustainable 
development indicators on the carbon footprint between the years 2000-2018 in particular 
developed countries. In the study, Panel FMOLS (Fully Modified Ordinary Least Squares) 
Panel Data Analysis was performed in order to examine more than one country and reach a 
comprehensive result. According to the results obtained from the FMOLS estimator, it has 
been seen that the number of brand and patent applications and R&D expenditures have a 
very low effect on carbon dioxide emissions, both in panel-wide and country-based results.
Keywords: Sustainable Development, Carbon Footprint, Developed Countries
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Dünya nüfusunun h zl  bir ekilde artmas yla beraber tüketim miktar  da ayn  oranda 

artmakta, buna ilaveten teknolojideki ya anan geli melere ba l  olarak dünyada kirlilik 

korkunç boyutlara ula m  do al kaynaklar tahribata u ram t r. Nüfusun h zl  artmas na ba l  

olarak, ehirle me, ekonomi alan ndaki faaliyetler ile farkl la an tüketim al kanl klar , do al 

kaynaklara zarar vermektedir. Çevresel kirlilikler, iklimde ya anan de i iklikler, çölle me, 

orman alanlar n n tahrip edilmesi, su k tl  ya anmas  ve küresel s nma ile ilgili problemler 

gündemdeki yerini korumaktad r. (Kalk nma Bakanl , 2013:13).

nsanlar ya amlar  süresince gerçekle tirdi i üretim ve tüketim faaliyetlerinden dolay  

dünyaya bir iz b rak rlar. nsan hayat  boyunca tüketti i yiyecekleri, k yafetleri, dayan kl  ve 

dayan ks z olan tüm tüketim ürünlerini, s nmada ve ula mda kulland  enerji kaynaklar n  

ve bu olaylar sonucunda olu an at klar dü ünüldü ünde olu an bu ayak izinin çok küçük 

olmad  manidard r. Sürdürülebilir kalk nma ile kullan lan do al kaynaklar  yeniden 

kullanabilmek ve bu kaynaklar n bilinçsizce tüketilmesini önlemek amaçlanmaktad r (Han ve 

Kaya, 2013:254).

Bu çal man n amac ; 2000-2018 y llar  aras nda sürdürülebilir kalk nman n 

göstergelerinden olan marka ba vuru say s , patent ba vuru say s , AR-GE harcamalar n n 

GSY H’ya oran  ve nüfus verilerinin karbon ayak üzerindeki etkileri G-8 ülkeleri özelinde 

ara t rmakt r.

1.1. SÜRDÜRÜLEB L R KALKINMANIN TAR HSEL GEL M SÜREC

18. yüzy lda sanayinin geli mesi ile devam eden süreçte dünyan n gündemini 

olu turan kalk nma kavram , giderek art  gösteren üretim ve tüketim gereksinimlerini de 

beraberinde getirmi tir. 1970 y l ndan sonra ise kalk nma kavram yla, sürdürülebilirlik 

kavram  birlikte yer almaya ba lanarak sürdürülebilirlik kavram  dünyadaki kurulu lar 

taraf ndan sahiplenildi. Bu kurulu lar n ba nda ise Birle mi  Milletler geliyor (Caradonna, 

2014: 4).

1987 y l nda Birle mi  Milletler taraf ndan yay nlanan Brundtland raporunda ifade 

edilen sürdürülebilirlik kavram , “Bugünün ihtiyaçlar n , gelecek nesillerin ihtiyaçlar n  

kar lama yetene inden ödün vermeden kar layan kalk nma” olarak tan m  yap lmaktad r

(WCED, 1987: 43).



1.1.1. Sürdürülebilir Kalk nma

Sürdürülebilir kalk nma, toplumlar n n ihtiyaçlar n  kar lay p gelecek nesillerin 

gereksinimlerini göz önünde bulundurarak kalk nman n sa lanmas  olarak tan mlanmaktad r. 

Sürdürülebilir kalk nma, insanlar  tamamen tüketim odakl  bir toplum olmaktan ç karak, genel 

anlamda ifade edilecek olursak i  birli i içerisinde bulunan çevre yönetimi ile toplumsal 

olarak baz  görevler, sorumluluklar ve ekonomik anlamda çözümler hedef olarak 

gösterilmektedir (Özmehmet, 2012: 6-7).

Ekonomi, toplum ve çevre eksenli bir yakla m olan sürdürülebilir kalk nma anlay  

çerçevesi ile yap lan çal malar neticesinde; sürdürülebilir kalk nmada prensipler, 

yakla mlar, alt sistemler ve sürdürülebilir sistemler olmak üzere pek çok kavram ortaya 

ç km t r. Sürdürülebilir kalk nma, ülkelerin ekonomideki geli im ile sosyal geli im 

amaçlar nda ortak olarak “sürdürülebilirlik” kavram  eklinde tan mlanmaktad r. nsanl n 

gelece ini sahiplenen bu ortak gaye,  insanlar n temel ihtiyaçlar yla birlikte daha iyi bir 

ya ama ait beklentilerinin kar lanmas na olanak vermektedir. Büyümenin s n rlar n n ne 

zamandan sonra çevresel felaketlere neden olaca  kesin olmamakla birlikte çevresel 

bozulmalar genellikle geri döndürülemez niteli e sahiptir. (T ra , 2012b: 57-73).

1.1.2. . Sürdürülebilir Kalk nman n Sosyal, Ekonomik ve Çevresel li kileri

Sürdürülebilir kalk nma, genel anlamda sürdürülebilirlik kavram n n üç temel 

boyutundan olan sosyal, çevresel ve ekonomik ili kilerin sa lanm  olmas n  gerektirir. 

Sürdürülebilirlik kavram n n çevresel boyutu ile çevrenin korunmas n  ve geli tirilmesine izin 

verirken, do al kaynaklar n da yok edilmesini önlemektedir. Buna ilaveten çevreden 

maksimum oranda verim elde edilmesini gerçekle tirerek; ekonomik boyut ile k t olan 

kaynaklar n kullan lmas  esnas nda hem günümüz neslinin hem de gelecek nesillerin 

gereksinimlerinin göz önünde bulundurulmas na ve i letmelere rekabet avantaj  sa larken, 

sosyal boyut ile insanlara de er verilmesinin anla lmas n  sa lamaktad r. Bu boyutlar ayn  

anda sa land nda ise i letmelerde ve ülkeler için çok fazla olumlu etki getirir.

2.1. KARBON AYAK Z  

En genel ekliyle ifade edecek olursak karbon ayak izi insan aktivitelerinin do ada 

olu turdu u karbondioksit miktar d r. Metreküp ve ton cinsinden ifade edilmi  olan ve 

bireysel tercihlerden farkl  olarak at lan her bir ad mda kullan lan karbon ayak izi enerji 



türüne ve miktar na göre de i iklikler gösteriyor. Fosil yak tlar n (kömür, petrol ve do al gaz) 

yanmas ndan kaynakl  olarak do ada Karbondioksit (CO2) sal n m olu ur. Karbon ayak izi 

için di er ayak izlerinden farkl  olarak hesaplanan biyolojik bir kapasite bulunmamaktad r. Bu

çal man n merkezinde bulunan karbon ayak izi, ürün ve ya am döngüsündeki her bir 

a amada (üretme, ta ma, kullanma ve yok etme) ortaya ç kan karbondioksit sal n m n n bir 

ölçüsüdür (Wiedmann ve Minx, 2008: 4). 

Karbon ayak izi, birincil (do rudan) ayak izi ve ikincil (dolayl ) ayak izi olmak üzere 

ikiye ayr lmaktad r. Birincil ayak izi, evsel enerjilerin tüketimi ve ula m (otomobil ve uçak 

gibi) dâhil olmak üzere fosil yak tlar n n yanmas  ile ortaya ç kan do rudan karbondioksit 

(CO2) emisyonlar n n ölçüsü olarak ifade edilmektedir. kincil ayak izi ise kullanmakta 

oldu umuz ürünlerin imalat ndan ba layarak en sonunda ise bu ürünlerin bozulmas yla ilgili 

olan dolayl  karbondioksit (CO2) emisyonlar n n ölçüsü olarak ifade edilmektedir (Sa l k 

Bakanl , 2014).

nsano lu ya am  boyunca do aya her zaman izler b rakm  ve b rakmaya da devam 

etmektedir, bu izler kar üzerinde yürürken olu an izler gibidir bu durum ya am alan  olan 

dünyay  her geçen gün daha da kirletmektedir.

De i en iklim ko ullar n n ba ndaki en büyük sorunlardan birisi küresel s nmad r. 

Küresel s nmaya sebebiyet veren ana etmenlerse karbondioksit gaz  ve metan gazlar d r. Her 

ikisinin de zararl  olmas na ra men metan gaz na oranla karbondioksit daha da tehlikelidir. 

Yap lan ara t rmalar incelendi inde çevre bilimcilerinin ula t  ortak bir nokta vard r. 

Karbondioksitin art yla dünya s cakl n n art  do ru orant l d r. Atmosfere kar an 

karbondioksit onun zay flamas na sebep olarak güne ten ç kan zararl  nlar n dünyaya 

süzülmesine izin vermektedir. Bu durum ise dünyan n zararl  nlar ile s nmas na neden 

olmaktad r (Neale, 2009: 19).

2.1.1. Karbon Ayak zini Azaltma Yöntemleri

Teknolojinin h zl  bir ekilde geli mesiyle beraber tüketime yönelik e ilimlerin de 

artt n  ve buna ba l  olarak da karbon ayak izi miktar n n s f ra indirilebilmesi mümkün 

görünmüyor. Elektrik kullan m  karbon ayak izinin miktar n n artmas nda büyük bir 

etkendir. Kullan m d nda olan ve elektrik tüketimi olan bütün cihazlar n kapal  konumda 

kalmas karbon ayak izi miktar n  alt seviyelere indirecektir. ehir içerisinde yürüme 



mesafesinde olan ula mlar için yaya olarak gerçekle tirilmesi karbon ayak izini çok ciddi 

ekilde azaltacakt r. Al veri  yapma s kl n  k sa aral klar yerine tek seferde yapmak karbon 

ayak izini azaltacakt r. Evlerde yal t m sisteminin iyi derecede olmas  hem ekonomiye hem de 

do aya da oldukça fayda sa layacakt r. Karbon emisyonlar n  azaltmak için ilk olarak 

yap lmas  gereken i lemler s ralamas nda a açland rma gelmektedir. A açlar ve bitkiler 

fotosentez yaparak havada bulunan Karbondioksit (CO2)’leri absorbe ederler ve ya amalar  

için gerekli olan besini olu tururken, böylelikle a açlar ve bitkiler atmosferden Karbondioksit 

(CO2)’i uzakla t rm  olurlar. (ÇOB, 2019). Yeti kin bir a aç, bir araban n 4.000 km’de 

olu turdu u karbon kirlili ini yok edebilmektedir (OGM, 2020).

2.1.2. Yiyeceklerin Karbon Ayak zi

Tüm canl lar, karbon içerikli bile ikler olan organik bile iklerden olu ur. Et ve peynir 

üretimi karbon emisyonunun % 60’l k k sm n  olu tururken, yap lan s ralamaya göre, dana eti, 

kuzu eti ve peynir dünyada en çok karbon etkisi olan ilk 3 ürün aras nda olarak gösteriliyor. 

Yumurta ise karbon emisyonu en dü ük hayvansal g da olarak dikkat çekiyor. Bunun nedeni 

ise genellikle yumurtan n daha yak n yerlerden geldi i ve tavuk yeti tiricili inin di er 

hayvanlar n yeti tirilmesine k yasla daha az enerji harcanmas ndan dolay  do aya daha az 

zarar  oluyor (Poore, 2018).

Karbon ayak izi oran  yüksek olan k rm z  et tüketim miktar n n azalt lmas  gerekiyor. 

1 kg s r eti yakla k olarak 34,6 kg karbon sal n m na sebep oluyorken 1 kg tavuk eti ise 

ortalama 4,7 kg karbon sal n m na sebep olmaktad r. (WWF, 2019a).

Tüketilen besinler sadece ah slar  de il bütün dünyay  etkilemektedir. Üretiminden, 

toplanmas na lojistik faaliyetlerinden muhafazal  bir ekilde sofralara gelene kadar do aya 

karbon ayak izi b rak lmaktad r. 

2.1.3. Enerji Kullan m nda Karbon Ayak zi 

Elektrik enerjisi üretiminde Türkiye genel olarak fosil yak tlar n  kullanmaktad r. 

Türkiye’de ortalama olarak tüketilen elektrik tüketiminin kWh ba na yakla k olarak 0,6 kg 

Karbondioksit (CO2) ’i atmosfere geri sal nmaktad r. Kullan lan elektrik enerjilerini; rüzgâr 

türbinleri, fotovoltaik (güne ) panelleri gibi yenilenebilen enerji kaynaklar ndan sa lana 

bilindi inde; Karbondioksit ’in atmosfere sal nmas n n önüne geçmi  oluruz (ÇOB, 2019a).



Evlerdeki 60 Watt’l k bir ampül günde 8 saat çal rsa y lda 152,42 kg Karbondioksit 

(CO2) üretir. 9 Watt’l k led ampül günde 8 saat çal rsa y lda 22,23kg Karbondioksit (CO2)

üretiyor. Evlerde ve i  yerlerinde kullan lan standart ampullerin yerine tasarruflu ampullerle 

de i tirildi inde y lda 75 kg karbon sal n m n n önlenmesini sa lar. (WWF, 2019b).

3.1. Ara t rman n Önemi

Son dönemlerde teknolojinin geli mesine de ba l  olarak geli mi  ve geli mekte olan 

ülkelerin çevreye verdi i tahribat korkunç boyutlara ula m  özellikle de karbondioksit 

sal n mlar  neticesinde ülkelerin karbon ayak izlerinin ara t r lmas  önem arz etmektedir. Bu 

ba lamda en geli mi  ülkeler kategorisinde olan G-8 ülkeleri özelinde sürdürülebilir kalk nma 

parametrelerinin karbon ayak izini hangi düzeyde etkiledikleri gereklili idir.

3.2. Ara t rman n Amac  ve Kapsam

Ara t rman n amac ; Bp-Stats Review ve World Bank kaynaklar ndan elde edilen 2000 

ile 2018 dönemini kapsayan, sürdürülebilir kalk nman n göstergelerinden olan marka ba vuru 

say s , patent ba vuru say s , AR-GE harcamalar n n GSY H’ya oran  ve nüfus verilerinin 

karbon ayak izi üzerindeki etkileri G-8 ülkeleri özelinde ara t r lmak istenmi tir. 

3.3. Literatür Taramas

Apergis ve Payne, 2009 y l nda panel veri analizi yöntemini kullanarak yapt klar  

ara t rmalar nda 1985 - 2005 y llar n  kapsayan dönemde 20 OECD ülkesi içerisinde reel 

GSY H (Gayri Safi Yurt çi Has la), yenilenebilen enerjinin tüketimi, reel sabit sermaye 

yat r mlar  ile emek gücünün aras nda uzun döneme sahip bir ili ki tespit edilmi  ve 

yenilenebilir enerjinin tüketimi ile ekonomik büyüme aras nda k sa ve uzun dönemli çift 

yönlü bir nedensellik bulmu lard r. 

Sadorsky, 2009 y l nda yapm  oldu u çal mas nda geli mekte olan 18 ülkenin 1994 

ile 2003 y llar n  kapsayan dönemde yenilenebilir enerjilerin tüketimi ile gelir aras ndaki 

ili kileri panel veri analizi yöntemi ile incelemi tir. Uzun dönemde reel gelirde meydana 

gelen % 1’lik art n yenilenebilir enerji tüketimini % 3.5 oran nda artt rd  sonucuna

ula m t r. 

Erden ve Turan Koyuncu (2014)’e göre Eviews 7 paket program  kullan larak 

yapt klar  analizde sürdürülebilir kalk nman n bir temsilcisi olarak ki i ba na dü en GSYH,

çevresel tahribat n bir göstergesi olarak ki i ba na dü en CO2 emisyonu ve sa l n 



göstergesi olarak da toplam sa l k harcamalar  serileri kullan lm lard r. Kalk nman n 

Karbondioksit sal n m nda art a sebep oldu u, CO2’in ise sa l k harcamalar  üzerinde art  

etkisi yaratt  sonucuna varm lard r. 

Manga ve Gümü  2020 y l nda yapt klar  çal mada, Avrupa Birli i (AB)’nde yer 

alan Akdeniz Ülkeleri talya, spanya, H rvatistan, Fransa, K br s, Yunanistan, Malta, 

Slovenya, ve birlik içerisinde yer almayan Türkiye için 1998 - 2014 y llar  aras ndaki 

ekonomik büyüme, karbon emisyonu ve insani geli mi lik düzeyi aras ndaki ili ki Panel 

ARDL yöntemi kullan larak test edilmi  ve bu do rultuda ülkelerin kalk nma stratejilerinin 

sürdürülebilir büyümeye katk s  hakk nda bilgi edinilmesi amaçlam lard r. 

3.4. Veri Seti

Çal man n analiz k sm nda marka ba vuru say s , patent ba vuru say s  AR-GE

harcamalar n n GSY H’ye oran  ve nüfusun karbondioksit emisyonu üzerindeki etkisi G-8

ülkeleri (ABD, Birle ik Krall k, Fransa, Almanya, talya, Kanada, Japonya ve Rusya) 

özelinde ara t r lmaktad r. Tablo 1.’de de i kenler, analize konu olan dönem ve söz konusu 

de i kenlerin derlendi i kaynaklara ait bilgiler yer almaktad r. 

Tablo 1. De i kenlere Ait Bilgiler
De i kenler ncelenen Dönem Kaynak

Karbondioksit Emisyonu (Milyon 
Ton) (ba ml  de i ken)

2000-2018 Bp-stats review 2020

Marka Ba vuru Say s 2000-2018 World Bank

Patent Ba vuru Say s 2000-2018 World Bank

Arge /GSY H (%) 2000-2018 World Bank

Nüfus 2000-2018 World Bank

Panel veri tekni inin kullan ld  analizde, 2000-2018 dönemine ait y ll k veriler 

kullan lmaktad r. Analize dahil edilen karbondioksit emisyonu ve nüfus de i kenleri 

logaritmik dönü ümleri yap larak modele dahil edilmi tir. Çal man n takip eden bölümünde

ekonometrik modele ve kullan lan yöntemlere yer verilmektedir. 

3.5. Model ve Yöntem

Çal mada kullan lan ekonometrik model 1 numaral  denklemde gösterilmektedir. 

Modelde yatay kesit boyutu ‘‘i’’ parametresi ile tan mlan rken, zaman boyutu ise ‘‘t’’ 

parametresi ile ifade edilmektedir.

(1)



Panel veri ekonometrisi son dönemde yo un olarak kullan lan ve birçok aç dan 

kapsaml  analizler yapma olana  sa layan bir yöntemdir. Bu ba lamda panel veri yöntemiyle 

ekonometrik analizler daha fazla bilgi sunma, daha büyük veri boyutuna ula abilme, 

de i kenlerin aras nda daha az do rusall k ve daha etkin tahminleme gibi avantajlar 

sunmaktad r (Da Silva vd., 2018). Bu nedenle bu çal mada karbondioksit emisyonunun 

belirleyicileri G-8 ülkeleri özelinde panel veri yöntemiyle ara t r lmaktad r. Analizde izlenen 

yöntem; panel birim kök testleri ile dura anl k s namas n n yap lmas , e bütünle me testleri 

ile de i kenler aras nda uzun dönemli ili kinin ara t r lmas  ve son olarak katsay

tahminlemesinden olu maktad r.

3.6. Panel Birim Kök Testleri

Zaman serisi analizinde de oldu u gibi benzer ekilde panel veri analizinde de 

de i kenler aras nda muhtemel sahte ili ki sorunuyla ba  edebilmek için dura anl k s namas  

yap lmaktad r. Bu kapsamda literatürde s kl kla kullan lan birim kök testleri Levin – Lin –

Chu (LLC), Im – Pesaran – Shin (IPS) ve Fisher ADF panel birim kök testleri olarak öne 

ç kmaktad r.  Birim kök testlerinde yap lan dura anl k s namalar  için geli tirilen hipotezler 

a a daki gibidir:

Ho:  Seriler birim kök içermektedir.

H1: Seriler birim kök içermemektedir. 

3.6.1. Levin – Lin – Chu (LLC) Kök Testi 
Bireysel birim kök testleri s n rlay c  bir güce sahip olduklar  LLC testinde H0 hipotezi 

birim kök içermektedir. 

LLC ( Levin – Lin – Chu ) testinin ana hipotezi a a daki gibi formülize edilmektedir.  

+ (2)

; deterministik de i keni, , katsay  vektörünü, bilinmedi inden dolay  bu testi 

uygulayabilmek için a a daki 3 ( üç ) ad m takip edilmektedir:

Birinci ad mda yatay kesitlerin her biri için  Augmented Dickey Fuller ( ADF ) testi 

uygulanmaktad r. 

kinci ad mda uzun ve k sa dönem sapmalar tahmin edilmek istenmektedir.  Bo  

hipotez alt nda uzun dönem varyans modeli tahmin edilmektedir.

Üçüncü ve son ad mda ise paneldeki gözlemlerin regresyonu tahmin edilmektedir.



3.6.2. Im - Pesaran – Shin (IPS) Testi

IPS ( Im - Pesaran – Shin ), birim kök testi, LLC birim kök testindeki gibi 

s n rlay c l  olmay p, heterojenlik katsay s na izin vermektedir.

Testin hipotezi a a daki ekilde ifade edilmektedir. 

Ho:  i = 0: Bütün seriler birim kök içermektedir.

H1: i <0 Panel veri içerisinde baz  seriler dura anl k içermektedir.

3.6.3. Fisher ADF Testi

Maddala ve Wu (1999) LLC ve IPS panel birim kök testlerinden sonra temellerini çok 

daha önce R.A Fisher’ n att  Fisher testine dayanan bir birim kök testi geli tirmi lerdir. 

Maddala ve Wu (1999) Fisher testinin LLC ve IPS panel birim kök testlerine k yasla çok daha 

basit ve düzgün çal an bir birim kök testi oldu unu ileri sürmü lerdir. Fisher ADF testinde de 

bo  hipotez olan serilerin birim kök içerdi i önermesi alternatif hipotez olan seriler birim kök 

içermemektedir önermesine kar  s nanmaktad r.

3.7. Panel E bütünle me Testleri

Zaman serisi analizlerinde oldu u gibi benzer ekilde panel veri yönteminde de birim 

kök s namalar n  izleyen süreçte de i kenler aras ndaki potansiyel uzun dönemli bir ili kinin 

varl  panel e bütünle me testleri ile analiz edilmektedir. Bu çal mada Pedroni (1999) ve 

Kao (1999) taraf ndan geli tirilen panel e bütünle me testleri kullan lmaktad r. Pedroni ve 

Kao e bütünle me testlerini çal t rabilmek için, modelde yer alan tüm serilerin I(1) (birinci 

fark) sürecini takip ediyor olmas  gerekmektedir.

Pedroni e bütünle me testi ile e  bütünle me vektöründe hem uzun dönem içerisinde 

heterojenli i hem de k sa dönem sapmalarla ili kili heterojenliklere izin vermektedir (Pedroni, 

1999:653).

Panel e  bütünle me istatistiklerinin hesaplamalar  a a daki formüllerle ifade edilmektedir:

1- Panel v- statisti i

T2N3/2 Zv,N,T= T2N3/2 -1

2- Panel rho- statisti i

= ( )

3- Panel t- statisti i  ( parametrik olmayan )



ZTN,T = ( )

4- Panel t istatisti i ( parametrik )

Z*TN,T = ( )

5- Grup-rho- istatisti i

= -1 ( )

6- Grup t- istatisti i ( parametrik olmayan )

= -1 ( )

7- Grup t- istatisti i ( parametrik )

= -1

Kao (1999) taraf ndan Augmented Dickey Fuller (ADF) ve Dickey Fuller (DF) 

testlerine dayand r larak bir ba ka panel e bütünle me testi geli tirilmi tir.  Bu testte hem DF 

ve ADF test istatistikleri hem de Engel Granger test ad mlar n  kabul eden yakla mlar 

kullan lmaktad r (Chaiboonsri vd., 2010:73).  Bo  hipotez ve alternatif hipotez a a daki gibi 

formüle edilmektedir. 

Ho: p = 1

H1: p < 1 

Ho hipotezi de i kenlerin e  bütünle ik olmad n , H1 hipotezi ise de i kenler aras nda e  

bütünle me ili kisinin oldu unu göstermektedir. 

Panel e bütünle me testleri ile uzun dönemli ili kinin mevcudiyetinin tespit edilmesi, 

uzun dönem parametre tahmincilerinin kullan lmas na kap  aralamaktad r. Bu kapsamda en 

s k kullan lan katsay  tahmincilerinden olan Panel FMOLS (Fully Modified Ordinary Least 

Squares) yöntemi bu çal mada kullan lm t r.  

3.8. Uygulama Bulgular

Tablo 2’de düzey de erleri itibariyle panel birim kök testi bulgular na yer 

verilmektedir. Kullan lan panel birim kök testleri hem sabitli hem de sabit ve trendli 

spesifikasyonlar  için ayr  ayr çal t r lm t r.



Tablo 2. Panel Birim Kök Testi Bulgular  (Düzey)

De i kenler Levin, Lin ve Chu Im, Peseran ve Shin Fisher ADF

Sabit Sabit + Trend Sabit Sabit + Trend Sabit Sabit + Trend

LnCO2 0.395
(0.653)

-2.614 
(0.004)a

0.932
(0.824)

-2.721 
(0.040)b

16.734
(0.403) 24.767 (0.074)c

Patent -2.135 
(0.016)b -0.702 (0.241) -2.198 

(0.020)b -0.841 (0.200) 29.273 
(0.022)b

19.374 
(0.249)

Marka 4.259
(1.000)

-3.951 
(0.000)a

3.096
(0.999)

-3.617 
(0.000)a

17.091
(0.379) 44.903 (0.000)a

LnPOP -4.042 
(0.000)a

2.329
(0.990)

-1.126 
(0.130)

2.965
(0.998)

29.638 
(0.020)b

9.431
(0.894)

Arge 0.874
(0.809)

-5.421 
(0.000)a

-1.070 
(0.911)

-4.675 
(0.000)a

16.968 
(0.387) 50.747 (0.000)a

Not: Parentez içerisindeki de erler olas l k de erlerini ifade etmektedir.
a: %1 istatistiki anlam düzeyi
b: %5 istatistiki anlam düzeyi
c: %10 istatistiki anlam düzeyi

Tablo 2’de görüldü ü üzere, Levin, Lin ve Chu, Im, Peseran ve Shin ve Fisher ADF 

panel birim kök testi bulgular  hem sabitli hem de sabit + trend modellemelerinde birim köke 

rastland n  göstermektedir. Karbondioksit emisyonu, marka ba vuru say lar  ve AR-GE 

de i kenleri her üç birim kök testinde de sabitli spesifikasyonda birim kök içermektedir. 

Patent de i keni tüm birim kök testlerinde sabit + trendli modelde birim kök içermektedir. 

Son olarak nüfus de i keninde gerek sabitli gerekse trendli modellerde birim kök mevcut 

oldu u görülmektedir. Bu durumda söz konusu de i kenler için bo  hipotez olan ‘‘seriler 

birim kök içermektedir.’’ önermesi kabul edilmektedir. Di er bir ifadeyle modelde yer alan 

serilerin düzeyde dura an görünüm sergilediklerini söylemek mümkün de ildir. 

Düzeyde dura an olmayan seriler için fark alma uygulamas  yap lmaktad r. Tablo 3,

birinci farklar  al nm  panel birim kök testi bulgular n  ortaya koymaktad r.

Tablo 3. Panel Birim Kök Testi Bulgular  ( Birinci Fark )

De i kenler Levin, Lin ve Chu Im, Peseran ve Shin Fisher ADF

Sabit Sabit + Trend Sabit Sabit + Trend Sabit Sabit + Trend

LnCO2 -9.661 
(0.000)a

-5.987 
(0.000)a

-9.920 
(0.000)a -7.514 (0.000)a 104.446 

(0.000)a 75.890 (0.000)a

Patent -8.780 
(0.000)a

-7.901 
(0.000)a

-7.796 
(0.000)a -6.290 (0.000)a 81.447 

(0.000)a 62.456 (0.000)a



Marka -4.955 
(0.000)a

-2.805 
(0.002)a

-6.003 
(0.000)a -4.209 (0.000)a 69.325 

(0.000)a 44.927 (0.000)a

LnPOP -1.801 
(0.035)b

-1.978 
(0.023)b

-0.855 
(0.196)

-1.723 
(0.042)b

26.941 
(0.042)b 28.229 (0.029)b

Arge -8.738 
(0.000)a

-7.209 
(0.000)a

-7.352 
(0.000)a -5.635 (0.000)a 80.384 

(0.000)a 60.714 (0.000)a

Not: Parentez içerisindeki de erler olas l k de erlerini ifade etmektedir.
a: %1 istatistiki anlam düzeyi
b: %5 istatistiki anlam düzeyi
c: %10 istatistiki anlam düzeyi

: Birinci fark operatörü 

Birinci fark operatörü çal t r ld nda, nüfus de i keni d nda tüm de i kenlere ait 

olas l k de erlerinin %1 anlam düzeyinde istatistiksel olarak anlaml  oldu u görülmektedir. 

Nüfus de i keni ise %5 anlam düzeyinde anlaml  sonuçlar ortaya koymu tur. Bu durumda 

serilerin birinci fark  al nd nda, serilerin birim kök içerdi ini ifade eden bo  hipotez 

reddedilmektedir. Di er bir ifadeyle, modelde yer alan tüm seriler birinci fark alma i lemi 

uyguland nda dura an hale gelmektedir. 

Analize konu olan tüm de i kenlerin fark alma i lemiyle dura an hale gelmesi, 

de i kenler aras nda uzun dönemli bir ili ki olabilece i sorusunu öne ç karmaktad r. Analizin 

bu noktas nda söz konusu muhtemel uzun dönemli ili kinin tespit edilebilmesi için panel 

e bütünle me testleri çal t r lm t r. Tablo 4 ve Tablo 5’de s ras yla Pedroni ve Kao panel 

e bütünle me testlerine ait bulgulara yer verilmektedir.

Tablo 4. Pedroni Panel E bütünle me Testi Bulgular

Pedroni Panel E bütünle me Testi Sonucu

(Boyut çinde)

t-istatisti i Olas l k A rl kland r lm
t-istatisti i

Olas l k

Panel v- (De i irlik Oran ) 0.0576 0.4770 -1.5706 0.9419

Panel P- (Phillips-Peron Tipi p) 0.5540 0.7102 0.8704 0.8080

Panel PP- (Phillips-Peron Tipi t) -2.5950 0.0047 -2.3052 0.0106

Panel ADF (Dickey-Fuller Tipi t) -2.6903 0.0036 -2.4668 0.0068

(Boyut Aras nda)

t- istatisti i Olas l k

Grup p- (Phillips-Peron Tipi p) 1.8203 0.9656

Grup PP- (Phillips-Peron Tipi t -3.2674 0.0005

Grup ADF- (Dickey Fuller Tipi t) -2.6652 0.0038



Pedroni e bütünle me testi bulgular na göre, panel istatistiklerinden iki tanesi %1 

anlam düzeyinde anlaml  sonuçlar ortaya koymaktad r. Di er yandan grup istatistikleri 

sonuçlar na göre, üç grup istatisti inden ikisi % 1 anlam düzeyinde istatistiksel olarak anlaml  

görünmektedir. Bu sonuçlara göre e bütünle me ili kisinin varl n  savunan alternatif hipotez 

kabul edilmektedir. Di er bir ifadeyle, modelde yer alan de i kenler aras nda uzun dönemli 

ili ki mevcut görünmektedir.

Tablo 5. Kao Panel E bütünle me Testi Sonucu

Kao Panel E bütünle me Testi Sonucu

t-istatisti i Olas l k

ADF 1.4746 0.0702

Kal nt  Varyans                                          0.001168

HAC Varyans                                            0.001053

Analizde Pedroni panel e bütünle me testi bulgular n  desteklemesi bak m ndan Kao 

e bütünle me testine ait bulgulara da yer verilmektedir. Kao testi bulgular , Pedroni testi 

sonuçlar  kadar olmasa da, %10 anlam düzeyinde de i kenler aras nda e bütünle me ili kisi 

oldu u sonucunu ortaya koymaktad r. Tablo 6, panel FMOLS tahmincisine ait sonuçlar  

göstermektedir.

Tablo 6. Panel FMOLS Tahminci Sonuçlar  (Ba ml  De i ken lnCo)

Ülkeler Marka Patent Arge lnPOP

ABD -0.00148
(0.3718)

-0.00102
(0.0030)a

-0.0002
(0.0022)a

0.4917
(0.0000)a

Almanya -0.00230
(0.0211)b

0.00146
(0.0346)b

-0.0001
(0.0000)a

0.3666
(0.0000)a

Birle ik Krall k -0.0425
(0.0006)a

0.00159
(0.0343)b

-0.0007
(0.0404)b

0.4163
(0.0000)a

Fransa -0.00795
(0.0138)b

-0.00993
(0.8871)

0.00161
(0.6469)

0.3688
(0.0000)a

talya 0.00259
(0.6434)

0.0001
(0.0018)a

-0.0011
(0.0000)a

0.3459
(0.0000)a

Japonya -0.00369
(0.1989)

0.00648
(0.0025)a

0.0001
(0.0135)b

0.3444
(0.0000)a

Kanada 0.00284
(0.1660)

-0.00141
(0.1720)

0.0002
(0.0549)c

0.3367
(0.0000)a

Rusya 0.00427
(0.4394)

0.00676
(0.0050)a

-0.00274
(0.1904)

0.3804
(0.0000)a

Panel 0.00416
(0.0000)a

0.00297
(0.0001)a

-0.0002
(0.0013)a

0.3687
(0.0000)a

Not: Parantez içerisindeki de erler olas l k de erlerini ifade etmektedir.
a: %1 istatistiki anlam düzeyi
b: %5 istatistiki anlam düzeyi
c: %10 istatistiki anlam düzeyi



FMOLS tahmincisinden elde edilen bulgulardan edinilen ilk izlenime göre hem panel 

genelinde hem de ülke bazl  sonuçlarda, marka ve patent ba vuru say s  ve AR-GE 

harcamalar n n karbondioksit emisyonu üzerinde oldukça dü ük etkiye sahip oldu u 

görülmektedir. Öte yandan AR-GE harcamalar n n panelin geneli için karbondioksit 

emisyonunu dü ük düzeyde de olsa negatif yönde anlaml  bir ekilde etkiledi i 

gözlemlenmi tir.

Analizde en çok göze çarpan etkiyi ülkelerin nüfus düzeyleri göstermi tir. Nüfus 

düzeyinin karbondioksit emisyonu üzerindeki etkisi tüm ülkelerde ve panel genelinde 

istatistiksel olarak anlaml  bir etkiyi i aret etmektedir. Söz konusu art n en yüksek oranda 

gerçekle ti i ülke 0.49’luk katsay yla ABD olarak gözlemlenmi tir. ABD ülke d ndan çok 

büyük oranlarda göç almas ndan dolay  kontrolsüz bir nüfus art  gözlemlenmekte ve buna 

ba l  olarak karbondioksit emisyonlar  da ayn  oranda artmaktad r. 

ABD’yi 0,41’lik katsay yla Birle ik Krall k 2. s rada takip ederken nüfus düzeyinde en 

az etki oran na sahip G-8 ülkesi 0,33’lük katsay s yla Kanada’d r. Di er yandan ülkelerde ve 

panelin genelinde nüfus düzeyindeki % 1’lik art n karbon dioksit emisyonunu  % 0.33 ila % 

0.38 aral nda etkiledi i gözlemlenmi tir.

AR-GE harcamalar n n GSY H’ya oran  G-8 ülkelerinin geneli için negatif yönde 

anlaml  bir ili kiye sahiptir. Bu durum teknolojiye yap lan do ru yat r mlar sonucu 

karbondioksit emisyonlar n n azalt labilece ini göstermektedir. 

SONUÇ
nsan hayat n n devam  ve gelecek ku aklara ya an labilir bir ortam b rakabilmek için 

sürdürülebilirli i de vurgulayan karbon ayak izi; bilinçsiz ekilde tüketilen do al kaynaklar  

tekrar eski haline getirerek insan n do aya vermi  oldu u zararlar  ortadan kald rmak için 

gerekli olan biyolojik kapasiteyi ölçmektedir. Biyolojik kapasite ise; co rafi bir alan n, 

yenilebilen do al kaynaklar n n y ll k olarak üretim kapasitelerinin bir göstergesinin ifade 

etmektedir.

Dünya enerji kaynaklar n  % 81 oran nda fosil yak tlar  olu turmaktad r. Fosil 

yak tlara a r  ekilde ba l  kalmak ekonomiye yük olu turmakla birlikte iklim 

de i ikliklerine de sebebiyet veren sera gazlar n n atmosferde y lmas na neden olmaktad r. 

klim de i ikli i dolay s yla do ada olu an kirlili i önlemek için fosil yak tlar n n enerji 



üretimindeki kullan m miktar n  azaltmak ve bunun yerine çevre dostu olan yenilenebilir 

enerji kaynaklar n  tercih etmeliyiz.

Enerji sektörünün ekonomik, sosyal ve çevresel bak mdan sürdürülebilir bir ekilde 

karbonsuzla t r lmas na ihtiyaç duyulmaktad r. Türkiye olarak, elektrik üretiminde 

yenilenebilen enerji kaynaklar  için belirlenen stratejik hedefin % 30’lar n üzerine ç kartmal  

ve fosil yak tlar na olan ba ml l n da azalt lmas  gerekmektedir. 

Atmosfere yükselen CO2, azot oksit, partiküler madde vb. zehirli gazlardaki her bir 

graml k art  oran , do a ile birlikte do rudan insanlar n birbirlerini yok edi lerini de 

simgelemektir. Daha ya an labilir bir dünya için karbon ayak izinin azalt lmas  gerekiyor. Bu 

duruma ilaveten özellikle yak n çevrede yeti tirilen ürünlerin tercih edilmesi gerekmektedir, 

aksi takdirde uzak ehirlerden gelen ürünlerin ta nmas  ve depolanmas  esnas nda çevreye 

çok fazla miktarda karbon sal n m  gerçekle mektedir.

(Poseidon, 2018)’e göre, artan tüketim miktar  ile karbon ayak izlerinin de do ru 

orant da artmakta ve büyüyen bir tehdit olarak insan gelece ini riske atmaktad r. Özellikle, 

bireysel karbon etkilerini ölçmek mümkün de il ama bu sorunu çözmek için bireysel karbon 

ayak izinin bilinmesi ve buna kar l k gelen bir kar  karbon kredisi olu turulmas  gerekiyor. 

Sadece bu ekilde bu sorunu çözmek için etkili bir mekanizma olu turabilir. 

Panel veri tekni inin kullan ld  analizde, 2000-2018 dönemine ait y ll k veriler 

kullan lmaktad r. Analize dâhil edilen karbondioksit emisyonu ve nüfus de i kenleri 

logaritmik dönü ümleri yap larak modele dahil edilmi tir. Çal man n takip eden bölümünde 

ekonometrik modele ve kullan lan yöntemlere yer verilmektedir. 

FMOLS panel veri analizi tahmincisinden elde edilen izlenimlere göre G-8 ülkeleri 

özelinde incelenen marka ve patent ba vuru say s  ve AR-GE harcamalar n n karbondioksit 

emisyonu üzerinde dü ük bir etkiye sahip oldu unu görmekteyiz. En çok etkiyi nüfus 

düzeyleri gösterdi i sonucuna ula lmaktad r.
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ÖZET

Tarihin birçok safhas nda insanl k belirli dönemlerde salg n hastal klarla u ra m t r. 2019 
y l nda ortaya ç kan Dünya Sa l k Örgütü taraf ndan 11 Mart 2020 y l nda “küresel salg n” 
olarak ilan edilen ve tüm dünyay  etkisi alt na alan Covid-19 salg n  insanlar  hemen hemen her 
alanda olumsuz yönde etkilemi tir. SARS-Cov-2 virüsünün ortaya ç kard  bir salg n hastal k 
olan koronavirüs hastal  insanlar aras nda öksürük, hap rma, nefes alma gibi birçok yolla 
kar  tarafa küçük s v  partikülleri yoluyla bula maktad r. Covid- 19 ki iden ki iye farkl l k 
göstermektedir. Ki ilerin ço u hafif veya orta seviyede semptomlarla iyile mektedir. Ancak, 
bu süreci a r bir ekilde geçiren ki iler nefes darl  ve solunum güçlü ü çekmektedirler.
Salg n ile birlikte tüm toplumlar sosyal, siyasal ve ekonomik gibi birçok alanda etkilenmi tir. 
Ülkeler salg nla mücadele kapsam nda birçok k s tlamalar uygulam  ve bunun neticesinde 
ekonomik küçülmeler söz konusu olmu tur. Ancak baz  sektörlerde yeni i f rsatlar  ortaya 
ç km t r.

Bu süreçte birbirleri ile son dönemde dikkat çeken ve nadiren ihtiyaç duyulan bir ürün ya da 
hizmetin mülkiyet sahibinin kullanmad  zamanlarda ba kalar  taraf ndan kullan ld  bir ili ki 
biçimi olarak tan mlanan payla m ekonomisi kavram  ön plana ç km t r. Payla m ekonomisi 
2000’li y llardan itibaren etkisini göstermeye ba lam  ve insanlar n ihtiyaç duymad klar  bir 
ürün ya da hizmeti ihtiyaç duyan ba ka bir ki iye aktarma yoluyla müsrifli in önüne geçilmi  
olunmaktad r. nsanlar bu ekilde ki isel ihtiyaçlar n  daha kolay ve ekonomik bir ekilde 
gerçekle tirmektedirler. Bunun arkas ndaki neden ise, de i en ekonomik faktörler ve mü teri 
tercihleri olu turmaktad r. Uber, Airbnb, Cabify, ZipCar gibi birçok büyük payla m ekonomisi 
alanlar  sayesinde at l durumda olan birçok kayna n ekonomiye tekrar kazand r lmas hem 
ki isel hem toplumsal kazan mlar sa lamaktad r. Buradan hareketle bu çal mada payla m 
ekonomisi ve Covid-19 ili kisi üzerinde bir uygulama analiz gerçekle tirilmi tir.

Anahtar Kelimeler: Payla m, Payla m Ekonomisi, Covid-19

ABSTRACT

In many stages of history, humanity has dealt with epidemics in certain periods. The Covid-19 
epidemic, which emerged in 2019 and was declared a "global epidemic" by the World Health 
Organization on March 11, 2020 and affected the whole world, has negatively affected people 
in almost every field. The coronavirus disease, an epidemic disease caused by the SARS-Cov-
2 virus, is transmitted between people through small liquid particles in many ways such as 
coughing, sneezing and breathing. Covid-19 differs from person to person. Most people recover 
with mild or moderate symptoms. However, people who undergo this process heavily 
experience shortness of breath and breathing difficulties. With the epidemic, all societies have 
been affected in many areas such as social, political and economic. Countries have implemented 
many restrictions within the scope of combating the epidemic, and as a result, economic 
contractions have occurred. However, new job opportunities have emerged in some sectors.



In this process, the concept of sharing economy, which is defined as a type of relationship where 
a product or service that has attracted attention recently and is rarely needed, is used by others
when the owner is not using it, has come to the fore. The sharing economy has started to show 
its effect since the 2000s, and waste is prevented by transferring a product or service that people 
do not need to another person who needs it. In this way, people fulfill their personal needs more 
easily and economically. The reason behind this is changing economic factors and customer 
preferences. Thanks to many large sharing economy areas such as Uber, Airbnb, Cabify, 
ZipCar, reintroducing many idle resources into the economy provides both personal and social 
gains. From this point of view, in this study, an application analysis was carried out on the 
relationship between the sharing economy and Covid-19.

Keywords: Sharing, Sharing Economy, Covid-19

1. G R

Geçmi ten günümüze kadar insanl k tarihine bakt m zda birçok afetler ile kar la m t r. Bu 
afetleri o zamanki artlar alt nda üstesinden gelmeye çal m lard r. Ancak do al afetler olan 
deprem, sel, salg n gibi problemlerle u ra mak her zaman daha zor olmu tur(Turan, vd., 
2020:2). 11 Mart 2020 tarihinde 114 ülkede 118 bin vaka oldu unun ve 4 bin 291 insan n 
öldü ünün bildirildi i bas n toplant s nda Dünya Sa l k Örgütü (WHO) Genel Sekreteri Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, Covid-19 ad n n verildi i yeni tip koronavirüsü pandemi olarak 
duyurmu tur(Gülhan, 2020:1113). Covid-19’un küresel h zla yay lmas  ile birlikte okullar n 
kapat lmas , halka aç k toplant lar n yasaklanmas , yeni sosyal refah sa lama gibi birçok 
önlemler al nd (Hale, vd. 2020:4). Ancak Covid-19 salg n  ile birlikte bireylerin sa l klar  
aç s ndan duyduklar  endi eler ekonomik alana geçmi , ciddi boyutta ekonomik ve toplumsal 
endi elere olu turmu tur(Nakibo lu, vd. 2020:768).

Al lm  ekonomik kavramlar n d na ç k lan yeni olana ve cesur davranmaya yönlendirmesi 
aidiyetli in de il eri ilebilirli in ön planda oldu u payla m ekonomilerinde, sosyal 
hayat m zda seyahatten turizme kadar birçok sektörde kar m za ç kmaktad r(Morgül, 2020:1). 
Teknolojinin geli mesi, sosyal medya platformlar n n ço almas  ve her geçen gün artan 
bireylerin fark ndal k seviyelerinin yükselmesi payla m ekonomisinin, at l kaynaklar n 
de erlenmesine, do aya kar  duyarl l n artmas n  sa lam t r(Çevik, 2021:17-18).

Bu çal mada insanlar n covid-19 sürecinde payla m ekonomisiyle olan ili kisi uygulamal  bir 
analiz ile gerçekle tirilmeye çal lm t r. Bu noktadan hareketle çal man n birinci bölümünde 
genel bir giri  yap lm , ikinci bölümünde payla m ekonomisi incelenmeye çal m , üçüncü 
bölümde covid-19 ele al nm , dördüncü bölümde analizi gerçekle tirilmi , be inci bölüm olan 
sonuç bölümünde ise analizin sonuçlar na yer verilmi tir.

2. Payla m Ekonomisi

Payla m, kelimesinin TDK’daki tan m : “Payla ma i i” olarak tan mlanmaktad r.(TDK, 2021).
Payla m, pazar yeri ticaretinde veya arma an vermede belirlenen ahsi sahipli in tam tersidir. 
Payla ma kavram  ile benim ya da senin olan bir varl n olmad  bunun yerine bir eyi bizim 
olarak tan mlar. Bu varl k somut bir kavram olaca  gibi tecrübe, yükümlülük ya da kuvvet gibi 
soyut kavramlarda olmaktad r. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus bir yaz l  
anla maya ba l  olarak kiralama, kiralama ya da bir mülkiyete r zas z giri i gibi izinsiz 
kullan m n  içermemektedir(Belk, 2007:126). Payla m eylemi ayn  zamanda bir da t m 
eylemidir. Bu da t m somut ya da soyut olabilmektedir. Örne in, elinde bulunan varl  



payla man somut iken, bir inanc n iki ki i taraf ndan payla lmas  eklinde soyut olarakta 
yap lmaktad r(John, 2013:168).

Payla m kavram , son zamanlarda teknoloji dünyas nda ve a  kültürleri üzerinde yap lan 
bilgilendirmelerde dikkat çekiyor(Wittel, 2011:4). Payla m kavram , hediye verme gibi temel 
tüketici davran lar ndan birisidir(Belk, 2010:715).

Payla m ekonomisi kavram  ile ilgili herkes taraf ndan uygun görülen bir tan m  
bulunmamaktad r. Payla m ekonomisini u ekilde tan mlayabiliriz bir hizmeti yerine getiren 
firma ya da ki ilerin k sa vadeli kiralama yöntemi ile sahip olduklar  yeterince kullan lmayan 
varl klar n paraya çevrilmesi i lemidir(Kumar vd. 2018:147). Payla m ekonomisi ile 
anlat lmak istenen at l durumda bulunan veya az kullan lan varl klar n kullan labilecek olan 
varl klara dönü türülmesi olay n  anlat r. Örnek verecek olursak, Airbnb uygulamas  ile günün 
ço u zaman  bo  olan evlerin veya bo  odalar n kiralanmas  veya Uber Lyft gibi uygulamalar 
ile de kullan lmayan ya da az kullan lan araçlar n taksi gibi hizmetlerle kullan lmas n  mümkün 
k l yor (Wallsten, 2015:2). Payla m ekonomisi son y llarda popüler bir uygulama oldu u için 
i letmeler payla m ekonomisi i  modelinin kendilerinde var oldu u gösterme çabas  
içerisindedirler(Görög, 2018:176).

3. Covid-19

nsanl k tarihi boyunca birçok do al felakete maruz kalm t r. Bunlarda biriside salg n 
hastal klard r. Bir hastal n bir süre boyunca sürmesi durumuna “salg n” denilmekte iken, 
k talararas  ya anmas  durumuna “pandemi” denilmektedir(Ar k, 1991:27). Virüs 
familyas ndan olan koronavirüsler (CoV) salg n hastal klar olsa da a rl kla kendini k s tlay c  
basit enfeksiyon süreçleri olan virüs türüdür. Ancak MERS ve SARS gibi önemli 
enfeksiyonlara da yol açmaktad rlar(Aslan, 2020:48). 2019 y l nda Çin’in Wuhan kentinde 
ba layan ve tüm dünyay  saran KOV D-19 (Koronavirüs Hastal ) salg n  ortaya ç km t r ve 
daha sonras nda tüm dünyaya yay lm t r(Turan, vd., 2020:2). 31 Ocak 2020’ DSÖ, 2019-
nCoV’un k talararas  acil bir salg n oldu unu duyurdu(Karata , 2020:5).

A a daki tabloda geçmi ten günümüze kadar ki salg n hastal klar n isim, zaman aral , ç k  
yeri ve ölüm say lar na yer verilmi tir.

Tablo 1: Geçmi ten Günümüze Salg n Hastal klar

Salg n smi Zaman Aral Türü/Ç k  Yeri Ölüm Say s

Antonine Salg n 165-180 Çiçek veya K zam k (öngörülen) 5 milyon

Justinian Vebas  541-542 Yersinia pestis bakterisi/Fareler, 
Pireler

30-50 milyon 

Japonya Çiçek Salg n  735-737 Variola ana virüsü 1 milyon

Kara Veba 1347-1351 Yersinia pestis bakterisi/Fareler, 
Pireler

200 milyon

Yeni Dünya Çiçek Salg n  1520 ve sonras Variola ana virüsü 56 milyon

talyan Vebas  1629-1631 Yersinia pestis bakterisi/ Fare, 
Pire

1 milyon

Londra Büyük Vebas  1665 Yersinia pestis bakterisi 100 bin



Kolera Pandemileri (1-6) 1817-1923 V. kolera bakterisi 1 milyondan fazla

Üçüncü Veba Salg n  1885 Yersinia pestis bakterisi/Fareler, 
Pireler

12 milyon

Sar  Humma 1880’lerin Sonu Virüs/Sivrisinekler 100-150 bin

Rus Gribi 1889-1890 H2N2 virüs/Domuzlar 1 milyon

spanyol Gribi 1918-1919 H1N1 virüs/Domuz 40-50 milyon

Asya Gribi 1957-1958 H2N2 virüs 1.1 milyon

Hong Kong Gribi 1968-1970 H3N2 virüs 1 milyon

HIV/AIDS 1981-günümüz Virüs / empanze 25-35 milyon

SARS 2002-2003 Koronavirüs/Yarasalar, Misk 
Kedileri 

770 bin

Domuz Gribi 2009-2010 H1N1 virüs /Domuzlar 200 bin

Ebola 2014-2016 Ebolavirüs /Vah i Hayvanlar 11 bin

MERS 2015-günümüz Koronavirüs/Yarasalar, Develer 850 bin

COVID-19 2019-günümüz Koronavirüs/(muhtemelen 
pangolinler)

175 bin 8074

Kaynak: (LePan, 2020; Aktaran; Turan ve Çelikyay, 2020:4).

Tabloyu inceledi imizde geçmi teki salg nlara k yasla günümüzdeki salg nlarda ölüm 
oranlar n n azald n  görmekteyiz. Virüslerin ç k  noktalar na bakt m zda genellikle bir 
hayvandan bula t n  ortaya ç kmaktad r. 

4. Analiz

Payla m ekonomisi ve covid-19 aras ndaki ili kinden kaynaklanan hem güçlü ve zay f yönlerin 
analizi, hem de f rsatlar ve tehditlerin analizi yap lm t r. Tablo-2 de payla m ekonomisi ve 
covid-19’un güçlü ve zay f yönleri ile kar  kar ya kald  tehdit ve f rsatlar gösterilmektedir.

Güçlü Yönler Zay f Yönler

Daha az kaynak tüketimi
Sosyal etkile imi artt rma
Ki isel ihtiyaçlar  kar lama
Do al çevreyi koruma
Teknoloji kullan m

Mahremiyet 
Güvenlik
Doland r c l k

F rsatlar Tehditler

nsan hayat n  kolayla t rma
nternetin yayg n kullan m

Çok rakip olmamas
Yeni becerilere aç k olmas

Baz  insanlar n internet ortam na 
güvenmemesi
Taklit edilme
Teknolojinin olu turdu u rahatl k
Geçici çal ma arzusu



5. SONUÇ

Payla m ekonomisi kullan lmayan mal ve hizmetlerin el de i tirmesi olarak ortaya ç kan yeni 
bir ekonomik model olarak ortaya ç km t r. Covid-19 salg n yla birlikte ortaya ç kan insanlar n 
birbirleriyle fiziksel temas n kesildi i, insanlar n ileti imlerini teknoloji yard m yla 
gerçekle tirdi i bir dünya meydana gelmi tir. Bunun nda teknoloji insan hayat ndaki yeri 
vazgeçilmez bir boyuta ula m  ve insan hayat n  çok kolayla t rm t r.

Bu çal mada payla m ekonomisi ve covid-19 ili kisi SWOT Analizi yap larak, daha az kaynak
tüketimine yöneldi i, ki isel ihtiyaçlar  kar lama avantajlar  sa lad , sosyal etkile imin 
art rd , yeni becerilere aç k bir ortam oldu u gibi birçok güçlü yönler ve f rsatlar n 
bulunmas na ra men mahremiyet, güvenlik, doland r c l k, taklit edilme gibi birçok zay f ve 
tehditlerinin oldu u da görülmü tür.

Bu incelemeler sonucunda covid-19 sürecinde payla m ekonomisinin güçlü yönleri  zay f 
yönlerine göre daha fazlad r. Payla m ekonomisinin en önemli faydas  insanlar elinde oldu u 
ve kullanmad  bir mal veya hizmetten gelir elde etmesinin cazibesidir. Covid-19 sürecinde 
insanlar di er bir deyi le kendi kabuklar na çekildiler ve kendilerini, hayatlar n , ihtiyaçlar n , 
fazlal klar n  gördüler. Hükümetlerin uygulad klar  cezai yapt r mlar uzun süre evde bulunma 
durumu bu durumlar  ate ledi. 

Bu çal ma nda payla m ekonomisinin ne kadar önemli oldu unu insanlar n payla m 
ekonomisi sayesinde covid-19 un getirdi i d a kapanma ve ileti im eksikli ini olumlu yönde 
etkiledi i görülmü tür.
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BRICS ÜLKELER NDE ST HDAM YAPISINDA YA ANAN TEKNOLOJ  
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ÖZET
Teknoloji, özellikle içinde bulundu umuz yüzy lda ekonominin her alan nda süregelen 
geleneksel yakla mlar  de i ime u ratm t r. Teknoloji kaynakl  de i ime u rayan ekonomik 
unsurlar ndan birisi de istihdam dinamiklerine ili kindir. A rl kla son k rk y lda olmak üzere, 
istihdam n sektörel da l m  büyük oranda de i mi tir. stihdam, dünya genelinde tar m 
sektörünün pay n n azald , hizmetler sektörünün pay n n artt  ve hizmetler sektörünün 
istihdamda en büyük paya ula t dinamik bir yap ya dönü mü tür. Teknoloji tabanl  olarak 
ya anan de i im, istihdam n sektörlere da l m  ile birlikte becerilere da l m n  da büyük 
oranda etkilemi tir. Endüstri 4.0 ça nda vas fl  ve iyi e itimli i gücüne yönelik talep artm t r.
ktisat yaz n nda, beceri yanl teknolojik de i im (SBTC) ve rutin yanl  teknolojik de i im

(RBTC) teorileri ile aç klanmaya çal lan bu de i im dünya genelinde ya anan bir i gücü 
kutupla mas na i aret etmektedir. Bu i gücü kutupla mas , ihtiyaç duyulan becerileri ve bu 
becerilere ili kin mesleklere olan talebi de büyük bir de i ime u ratm t r. 
Bu çal mada, dünya genelinde ya anan beceri yanl teknolojik de i imle birlikte rutin yanl  
teknolojik de i imin ve i gücü kutupla mas n n BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve 
Güney Afrika) ülkelerinde yaratt  etki ele al nmaktad r. Çal mada kullan lan veriler 2010-
2020 dönemine ili kindir ve Uluslararas  Çal ma Örgütü (ILO) ve Dünya Bankas  (World 
Bank) veri bankalar ndan elde edilmi tir. Elde edilen ön bulgulara göre: BRICS ülkelerinde 
dü ük vas fl  i gücüne olan talep azal rken orta ve yüksek vas fl  i gücüne olan talep artt  
görülmektedir. Bu de i im, SBTC’nin ilk kanonik modelinde desteklenen hipotezle uyumlu 
görünmektedir. E itim seviyelerine göre i gücü talebi de benzer ekilde bu hipotezi 
desteklemektedir. BRICS ülkelerinde son on y lda, orta ve yüksek e itimli i gücünün istihdam 
içindeki pay  artarken dü ük e itimli i gücünün istihdam içindeki pay  azalm t r.
BRICS ülkelerinde ya anan bu i gücü kutupla mas  SBTC’nin kanonik modeli ile uyumlu 
olmas na kar n özellikle 2000’li y llar sonras nda istihdam yap s nda ya anan genel 
de i imden farkl d r. gücü kutupla mas , h zla geli en teknolojinin de etkisiyle son on y lda 
özellikle geli mi  ülkelerde daha net bir ekilde görülen bir olgudur. Bu etkinin beceri 
düzeylerine göre da l m , teknolojinin yan  s ra co rafya, ekonomik geli mi lik düzeyi, i gücü 
dinamikleri, e itim altyap s  gibi çe itli faktörlere de ba l d r. Bununla birlikte, bu süreç, hemen 
hemen her geli me düzeyinde, yüksek vas fl  ve dü ük vas fl  i gücü talebinde bir art  ve orta 
vas fl  i gücünde bir dü ü  eklinde, her iki kuyrukta da kutupla maya i aret etmektedir. BRICS 
ülkelerinde ise yüksek vas fl  i gücüne olan talep artmas na ra men benzer art  dü ük vas fl  
i gücünde görülmemektedir. Bu durumun BRICS ülkelerinde hizmetler sektöründeki 



istihdam n geli mi  ülkelere göre çok daha dü ük seviyede olmas ndan kaynakland  
de erlendirilmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Bölgesel Çal malar, BRICS, Teknoloji ve stihdam, SBTC, Otomasyon 
ve stihdam, gücü Kutupla mas . 

ABSTRACT
Technology has changed the traditional approaches in all areas of the economy, especially in 
the current century. One of the economic elements that has undergone changes due to 
technology is related to employment dynamics. The sectoral distribution of employment has 
changed considerably, mainly in the last four decades. Employment has turned into a dynamic 
structure in which the share of the agricultural sector has decreased, the share of the services 
sector has increased and the services sector has reached the largest share in employment 
throughout the world. Technology-based change has greatly affected the distribution of 
employment to skills along with the distribution of employment to sectors. In the age of Industry 
4.0, the demand for skilled and high-educated workforce has increased. This change, which is 
tried to be explained by the theories of skill-biased technological change (SBTC) and routine-
biased technological change (RBTC) in the economic literature, points to a job polarization
experienced throughout the world. This job polarization has also profoundly altered the skills 
needed and the demand for occupations related to those skills.
In this study, the impact of routine biased technological change and job polarization in BRICS 
(Brazil, Russia, India, China and South Africa) countries along with the skill-biased 
technological change experienced around the world is discussed. The data used in the study are 
for the period 2010-2020 and were obtained from the International Labor Organization (ILO) 
and World Bank data banks. According to the preliminary findings, it is seen that while the 
demand for low-skilled labor is decreasing in BRICS countries, the demand for medium and 
high-skilled labor is increasing. This change seems to be consistent with the hypothesis 
supported in the first canonical model of SBTC. Labor demand by education level also supports 
this hypothesis. In the BRICS countries, while the share of the secondary and highly educated 
workforce in employment has increased, the share of the low-educated workforce in 
employment has decreased.
Although this labor polarization in the BRICS countries is compatible with the canonical model 
of the SBTC, it is different from the general outlook in the employment structure especially 
after the 2000s. Job polarization is a phenomenon seen more clearly in the last decade, 
especially in developed countries, with the impact of rapidly developing technology. The 
distribution of this effect according to skill levels depends on various factors such as geography, 
economic development level, workforce dynamics, educational infrastructure, as well as 
technology. However, this process points to polarization in both tails, with an increase in 
demand for high-skilled and low-skilled labor and a decline in medium-skilled labor at almost 



every level of development. In the BRICS countries, although the demand for high-skilled labor 
increases, a similar increase is not seen in the low-skilled labor force. It is considered that this 
situation arises from the fact that employment in the services sector in BRICS countries is much 
lower than in developed countries.
Keywords: Regional Studies, BRICS, Technology and Employment, SBTC, Automation and 
Employment, Job Polarization.  
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ÖZET

Dijitalle meyi, fiziksel olarak bulunan bir bilginin, varl n, yap lan i lerin/i lemlerin analog 
formattan bilgisayar, ak ll  telefon gibi dijital ortamlara aktar lmas  olarak tan mlayabiliriz.
Dijital ortama aktar m, toplumlar n ya am tarzlar , devletlerin yönetim uygulamalar , 
i letmelerin çal ma ekilleri gibi temel olgular n da dijitalle mesi sonucunu do uracakt r. Bilgi 
ve ileti im alan nda ya anan geli meler dijital ya ama geçi i h zland rmakta, dijitalle menin 
hayat m z n her alan na hissedilir bir ekilde girmesini sa lamaktad r. Dijital ça a ayak 
uyduramayan toplumlar ekonomik ve sosyal olarak di er toplumlara göre geride kalacaklard r.

Yakla k 2 y ld r dünya gündeminde ön s rada yer alan Covid-19 pandemisi, toplumlar n ya am 
tarz nda ve firmalar n çal ma eklinde önemli de i ikliklere sebep olmu , bunun yan  s ra 
e itim, sa l k, sosyal ileti im gibi temel gereksinimlerin dijital ortamlardan sürdürülmesinin 
mümkün oldu unun anla lmas n sa lam t r. Covid-19 virüsünün yay lmas n  engellemek 
için toplum düzeni insanlar n birbiriyle yüz yüze temas n  minimuma indirmeye yönelik 
uyarlanmaya çal lmakta, insanlar n kapal  ortamlarda ve kalabal klarda bir arada 
bulunmamalar  için tedbirler al nmaktad r. Dolay s yla bu geli meler birçok alanda oldu u gibi 
irketlerin i  yap  ekillerinde de klasik anlay n d nda yenilikçi bir hareketlenme 

olu turarak evden çal ma, online toplant lar ya da e itimler gibi uygulamalar n n 
yayg nla mas na neden olmaktad r.

Pandeminin getirdi i y k c  etkinin bir sonucu olarak fark na var lan dijital dünyaya geçi in 
kaç n lmaz oldu u gerçe i art k kabul görmü  durumdad r. Asl na bak l rsa zaten 
gerçekle mekte olan dijitalle me sürecinin pandemi etkisiyle oldukça ivmeli bir ekilde 
h zland  söylenebilir. Bu dönü üm al -veri ten sa l k sistemlerine, kamu uygulamalar ndan 
e itime, irketlerin çal ma yöntemlerinden sosyal ileti ime kadar hayat n hemen her alan nda 
gerçekle mektedir.



Bu çal mada Türkiye ba ta olmak üzere dünyan n pandemi öncesi dijital platformlara entegre 
seviyesi ve pandemi sonras  bu seviyelerdeki dalgalanman n iddeti ele al nm t r. Daha sonra 
verilerin somutla t r lmas  ba lam nda dijital çal ma ekliyle yak ndan ilgili sektörlerden birisi 
olan bankac l k sektöründe dijital de i imin düzeyi ve etkisi de erlendirilmi tir. 

Anahtar Kelimeler: Dijitalle me, Covid-19, Pandemi

ABSTRACT

We can define digitalization as the transfer of information, assets, works/transactions physically 
present from analog format to digital media such as computers and smartphones. Transforming 
to the digital area, will result digitalization of basic facts such as lifestyle of societies, 
governance applications of governments and the way businesses work. Developments in the 
field of information and communication accelerate the transition to digital life and allow 
digitalization to enter every aspect of our lives in a prominently way. Societies that cannot keep 
up with the digital age will be left behind economically and socially than other societies. 

The Covid-19 pandemic, which has been at the forefront of the world agenda for nearly 2 years, 
has caused significant changes in the way societies live and the way companies work, and it has 
also made it possible to maintain basic requirements such as education, health and social 
communication from digital media. In order to prevent the spread of the Covid-19 virus, the 
community order is being adapted to minimize people's contact with each other face to face,
and measures are being taken to prevent people from coexisting in closed environments and 
crowds. Therefore, as in many areas, these developments create an innovative movement in the 
way companies do business outside of classical understanding, causing the spread of their 
practices such as working from home, online meetings or trainings.

The fact that the transition to the digital world, realized as a result of the devastating effect of 
the pandemic, is inevitable has now been accepted. In fact, it can be said that the digitalization 
process that is already taking place has accelerated with great momentum due to the pandemic 
effect. This transformation takes place in almost every area of life, from shopping to health 
systems, from public practices to education, from companies' working methods to social 
communication.

In this study, the level of integration of the world, especially Turkey, into digital platforms 
before the pandemic and the severity of the fluctuation in these levels after the pandemic were 
discussed. Then, in the context of concretizing the data, the level and impact of digital change 
in the banking sector, which is one of the sectors closely related to the digital working style, 
was evaluated.

Keywords: Digitalization, Covid-19, Pandemic



BEHAVIOR OF COMPOSITE BEAMS UNDER THE INFLUENCE OF NATURAL 
FREQUENCIES
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ÖZET
Bu çal ma, bu yap  boyunca bir hacim kesirli do al frekanslar n etkisi alt nda simetrik 
kompozit kiri lerin davran n n incelenmesine ayr lm t r. Birinci dereceden kesme ekil 
de i tirmesi analize dahil edilmi tir. Çözümleme prosedürü keyfi s n r ko ullar na 
uygulanabilir. Lif hacim fraksiyonunun sürekli formülasyonu bir polinom olarak 
modellenmi tir. Fonksiyonel Dereceli Malzeme (FGM) olu turmak için simetrik kompozit 
kiri teki liflerin hacim fraksiyonunu de i tirerek, baz  titre im özellikleri etkilenir. Sonuçlar, 
kompozit kiri lerin do al frekanslar  ve modal ekilleri üzerindeki kayma gerinimi, lif hacim 
oran  ve s n r ko ullar n n etkisini göstermek için sunulmu tur.
Anahtar Kelimeler: fonksiyonel olarak derecelendirilmi  malzemeler, deformasyon, 
kompozit.

ABSTRACT
This work devoted to the study of the behavior of symmetrical composite beams under the 
influence of natural frequencies with a volume fraction through this structure. The first order 
shear strain was included in the analysis. The resolution procedure is applicable to arbitrary 
boundary conditions. The continuous formulation of the fiber volume fraction is modeled as a 
polynomial. By varying the volume fraction of the fibers in the symmetrical composite beam 
to create a Functionally Graduated Material (FGM), some vibration characteristics are 
affected. The results are presented to demonstrate the effect of shear strain, fiber volume 
fraction and boundary conditions on natural frequencies and modal shapes of composite 
beams.
Keywords: functionally graded materials, deformation, composite



THE EFFECT OF ELECTRO-ELASTIC STRESSES IN GRADUALLY 
FUNCTIONAL BEAMS
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ÖZET
Bu çal mada, bir elektrik uyar s na tabi tutulan FGM'nin de erlendirildi i bir kiri  
grdamentinin katmanlar  boyunca gerilmelerin türevi sayesinde elde edilen analitik 
formülasyonla ilgileniyoruz. bu geometri bir substrat, bir elektro-elastik gradyan katman  ve 
bir aktif katmandan olu ur. FGM katman ndaki hacim fraksiyonunun kademeli olarak devam 
etmesi, kiri in kal nl na göre matematiksel bir formülasyon alt nda modellenmi tir. Sürekli 
FGM katman n  ayr kla t rmak ve n  ayr  dereceli bir yap  olarak i lemek için dijital bir 
ema da geli tirilmi tir. Dereceli katman n kuvvet yasas n n sürekli derecelendirilmesi 

durumu için çözüm için uygun ifadeler türetilmi tir. Bu gösterim, FGM katman emas n n, 
halihaz rda çal lm  ba ka bir model taraf ndan analitik olarak tahmin edilenlere pratik 
olarak kar l k gelen sonuçlar verdi ini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Fonksiyonel derecelendirilmi  kiri ler, tabaka, elektro-elastik.

ABSTRACT
In the present study we are interested in the analytical formulation which was obtained thanks 
to the derivative of the stresses through the layers of a beam grdalement evaluated FGM 
subjected to an electrical excitation. this geometry is composed of a substrate, an electro-
elastic gradient layer and an active layer. The gradual continuation of the volume fraction in 
the FGM layer is modeled under a mathematical formulation according to the thickness of the 
beam. A digital scheme for discretizing the continuous FGM layer and treating the beam as a 
discretely graduated structure has also been developed. Appropriate expressions for the 
solution were derived for the case of the continuous gradation of the power law of the 
graduated layer. This demonstration shows that the FGM layer scheme gives results which 
correspond practically to those predicted analytically by another model already studied.
Keywords: Functionally graded beams, layer, electro-elastic.



NUMERICAL INVESTIGATION OF AN UNSTEADY FLOW AROUND A CONVEX-
SHAPE GROOVED CYLINDER.
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ABSTRACT
The purpose of this research is to reveal the effects of presence of the grooves on the 
hydrodynamics of the fluid around a grooved cylinder, by studying the convex-shape grooves 
on the circular cylinder. The present study is devoted to a numerical study of the laminar 
unsteady flow around a convex-shape grooved cylinder. The present paper investigates the 
two-dimensional flow of a Newtonian fluid around a convex-shape grooved cylinder of 
diameter D. The current study reports on grooves amplitude ( ) of 1/25, while the convex-
shape grooves were chosen to be 10, equally spread around the circumference of the cylinder, 
over a Reynolds number range of (100 Re 300 ). The numerical algorithm used in this 
investigation is focused on the finite volume method on resolution of 480x240 grid points in 
the radial and circumferential direction respectively.
The current study was conducted to investigate the influence of the wall coarseness on the 
hydrodynamic behaviour of the fluid across a convex-shape grooved cylinder, by examining 
the drag and lift coefficients.
The predicted results are in excellent agreement with the results available in the literature for 
the validation. The results obtained suggest that the drag and lift coefficients shows a 
pronounced reduction on the convex-shape grooved cylinder compared to the smooth cylinder 
at a fixed Reynolds number, this trend is more noticeable as the Reynolds number increases. 

Keywords: Drag Coefficient, Grooved Cylinder, Lift Coefficient, Unsteady flow.
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ABSTRACT
In this paper, numerical modelisation of thermo mechanical behavior of Friction Stir Welding
(FSW) process of 6061-T6 aluminum alloy were performed. A three dimensional (3D), 
transient, non-linear structural-thermal model was developed using ANSYS software to 
simulate the distribution of the temperature and the mechanical stresses during FSW of the 
aluminum alloy. The simulated temperature distributions (profile and peak temperature) and 
the residual stress were compared with experimental values. The results of the simulation are 
in good concurrence with that of experimental results. 

Keywords: FSW process, numerical modelisation, residual stress, temperature, welding 
parameter.
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ÖZET

Çimento, kireç, uçucu kül, silis duman  ve cüruf gibi mineral katk lar n kullan m , sorunlu 
zeminlerin jeoteknik özelliklerini stabilize etmek için potansiyel bir destekleyicidir. Asl nda, 
sorunlu zeminler olarak bilinen yüksek plastisiteli killerin jeoteknik özellikleri üzerinde uçucu 
külün etkisini de erlendirmek için çe itli çal malar yap lm t r. Bununla birlikte, bu mineral 
katk  maddesi ile stabilize edilmi  sorunlu zeminlerin jeoteknik özelliklerini tahmin etmek 
için az say da çal ma geli tirilmi tir.

Sonuç olarak, bu çal ma, yapay sinir a lar  (YSA) kullan larak uçucu kül ile stabilize edilmi  
yüksek plastisiteli killi zeminlerin plastisite indeksini tahmin etmek için en uygun modeli 
geli tirmek için yap lm t r. YSA'lar n kullan m , laboratuvar testlerini s n rlamak ve zaman 
tüketimini azaltmak için stabilize edilmi  killi zeminlerin jeoteknik özelliklerini tahmin etmek 
için baz  yönlerden yararl , pratik ve gerekli hale gelir. Buna göre, MATLAB ile e itilmek, 
test edilmek ve do rulanmak üzere iyi seçilmi  farkl  dünya bölgelerinden 26 çal maya 
dayal  bir veri taban  topland .

Önerilen plastisite indeks modeli (PI-ANN'ler), %90' n üzerinde bir korelasyon ve dü ük bir 
ortalama karesel hata (MSE) ile iyi bir performans verir. Veritaban nda yer almayan di er 
sonuçlarla ve literatürdeki istatistiksel bir modelle kar la t r ld nda, PI-ANNs modeli 
%95'lik bir korelasyon ile yüksek performans n  kan tlam t r. Bu nedenle sorunlu killi 
zeminlerin Plastisite ndeksini tahmin etmek için güvenilir bir araç olarak kullan labilir.

Anahtar Kelimeler: killi zeminler, stabilizasyon, uçucu kül (FA), yapay sinir a lar  (YSA), 
tahmin, plastisite indeksi.
 
 
 
 



ABSTRACT

The use of mineral additions such as cement, lime, fly ash, silica fume and slag is a potential 
promoter for stabilizing the geotechnical properties of problematic soils. In fact, several studies 
have been made for assessing the effect of fly ash on the geotechnical properties of high-plasticity 
clays known as problematic soils. However, few studies have been developed for predicting the 
geotechnical properties of problematic soils stabilized by this mineral additive.

Consequently, the present study was undertaken in order to develop the best-fit model for 
predicting the plasticity index of high plasticity clayey soils stabilized with fly ash using artificial 
neural networks (ANNs). The use of ANNs becomes in some ways useful, practical and necessary 
for predicting the geotechnical properties of stabilized clayey soils in order to limit laboratory 
tests and reduce the time consumption. Accordingly, a database was collected based on 26 
studies from different world regions that were well selected to be trained, tested and validated 
with MATLAB. 

The proposed plasticity index model (PI-ANNs) gives a good performance with a correlation of 
over 90% and a low mean squared error (MSE). By comparison to other results not included in the 
database and to a statistical model in the literature, the PI-ANNs model proved its high 
performance with a correlation of 95%. Therefore, it can be used as a reliable tool to predict the 
Plasticity Index of problematic clayey soils.
 
Keywords: clayey soils, stabilization, fly ash (FA), artificial neural networks (ANNs), prediction, 
plasticity index.
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ABSTRACT

The rejection of anti-inflammatory drugs by membranes has shown paramount importance in 

separation membrane processes such as nanofiltration and reverse osmosis (NF/RO) membranes 

for pharmaceutical industries. Therefore, the main objective of this paper is to use a support vector 

machines (SVM) to model the rejections of anti-inflammatory drugs by nanofiltration and reverse 

osmosis (NF/RO) membranes using 300 experimental data points gathered from the literature. The

approach of support vector machines (SVM) model gives close results with a slight superiority of 

the SVM model demonstrated by its correlation coefficient (R) and root mean square error (RMSE) 

values of 0.9900 and 2.2355% respectively.

Keywords: Support Vector Machines; Rejection; Anti-inflammatory drugs; Membranes.
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Abstract

The rejection of anti-inflammatory drugs by membranes has shown paramount importance in 
separation membrane processes such as nanofiltration and reverse osmosis (NF/RO) membranes 
for pharmaceutical industries. Therefore, the main objective of this paper is to use a neural network 
based on quantitative structure properties relationship (QSPR-NN) to model the rejections of anti-
inflammatory drugs by nanofiltration and reverse osmosis (NF/RO) membranes using 300 
experimental data points gathered from the literature. The approach of QSPR-NN model gives 
close results with a slight superiority of the neural networks model demonstrated by its correlation 
coefficient (R) and root mean square error (RMSE) values of 0.9930 and 1.8094% respectively. 
Sensitivity analysis by the weight method demonstrates that the most relevant variables that 
influence the rejection of anti-inflammatory drugs are: effective diameter of an organic compound 
in water "dc", molecular length, contact angle, and zeta potential. These input relevant variables 
have a significant contribution (relative importance superior to 10 %).

Keywords: Modeling; Rejection; Anti-inflammatory drugs; Nanofiltration; Reverse osmosis

QSPR-Neural Networks. 
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Abstract

The purpose of this paper to present an optimal solution of double stage multi-objective 

transportation problem (MOTP) by using Fuzzy algorithm. Different products is to be 

transported from source to different destinations. Here we have considered MOTP with 

intuitionistic fuzzy numbers and completed the problem in both ways. Therefore, the optimal 

compromise solution will remain same both the exponential and linear membership function. 

For the solution the membership functions are used for such a problem. LINDO/TORA 

statistical software was used in the present data analysis and is completed in two stages.

KEYWORDS: Multi-objective Transportation Problem (MOTP), Intuitionistic Fuzzy 

programming techniques(IFPT), linear membership function (LMF), Optimization Problem.
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ABSTRACT

In this work we are interested in the study of intermetallic compounds combining transition 
metals and rare earth elements. This type of intermetallic compounds combines exceptional
magnetic properties: a high magnetization and a high Curie temperature given by the 
transition metals (the Curie temperature of iron is of order 1043 K) and a strong 
magnetocrystalline anisotropy thanks to the presence of the elements of rare earth. Indeed, 
these remarkable magnetic properties come from the simultaneous presence, in the same
compound, of transition metals characterized by a traveling magnetism given by the electrons 
of the external 3d band, and of the earth metals which present a localized magnetism due to 
the electrons. of the inner layer 4f. The structural, magnetic and magnetocaloric properties of 
Gd2Fe17 xCrx (0.0 x 1.5) nanocrystalline manganites have been studied systematically.
The Curie temperature TC of the prepared samples is found to be strongly dependent on the 
chrome content and it spans between 435 K and 492 K. It has been analyzed by using two 
methods: a linear extrapolation of M (T) to zero magnetization and the thermodynamic model. 
With an increasing Cr concentration, a systematic increase in the values of magnetic entropy 
is observed. The magnitude of the isothermal magnetic entropy ( SM) at the FM Curie 
temperature increases from 0.68 J/kg K for x = 0.5 to a maximum value of 0.95 J/kg K
for x = 1.5 for a magnetic field change of 10 kOe. In order to examine the efficiency of our 
samples for a possible application in the field of magnetic refrigeration, we calculated the 
values of the capacity of Relative cooling power (RCP) which is defined as the product of 

Smax by the width at mid-height of the SM (T) curve. The values of the maximum magnetic 
entropy and the cooling capacity (RCP) of the compounds Gd2Fe17-xCrx (x = 0.5; 1 and 1.5).
Moreover, the relative cooling power (RCP) increases from 22,3 J/kg to 29,8 J/kg,
respectively. Large magnetic entropy changes upon the application of a low magnetic field 
and a wide temperature range of TC suggest that these materials can be used as candidates for 
magnetic refrigerants.

Keywords: Intermetallic, Magnetic materials, Magnetocaloric effect
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ABSTRACT

Electromagnetic compatibility (EMC), as well as electric, thermal, and mechanical concerns, 
should be considered in the design of electronic energy systems. This paper describes an 
electromagnetic interference (EMI) characterization technique in a power supply switching 
mode. This research gives a characterization approach. However, when these devices are poorly 
planned and/or constructed, significant electromagnetic interference occurs, causing problems 
both within and beyond the grid.

The precise mimicking of waveforms in the switched-mode power supply is now possible 
because of advances in computer-aided software and device design. As a result, modeling 
techniques may be utilized to estimate the achieved Forward interference levels. Thus, EMI 
tests were done using the two distinct switching topologies, and mitigation is now in place to 
lower these electromagnetic emissions and the sensitivity of Switch-Mode Power Supplies 
(SMPs). This paper describes a practical approach for anticipating the EMI of a forward 
converter using a microelectronics switch. This study describes a method for forecasting both 
components (CM and DM noise).

EMI is a problem, and it is widely acknowledged that it is important to address, although it is 
not often clear why EMI is a problem. In EMI testing, two unique switching topologies were 
used; parasite components have a significant role in the generation of EMI noise. This 
simulation technique may be beneficial to designers in a variety of ways, including filter design 
and external SMPS filter optimization, as well as filter suppression quantification.



Keywords: Electromagnetic Compatibility (EMC), Electromagnetic Interference (EMI), 
Differential-Mode (DM), Common-Mode (CM), LISN.
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Abstract

The effect of thresher machines on maize/ hybride 4 cultivar was studied based on 
some technical indicators. Two types of maize threshing machines (Local MTL 
and5TY-31-86)were tested under three revolutions of threshing cylinder (250, 350 
and 450 rpm). The experiments were conducted in a factorial experiment under 
complete randomized design with three replications. The results showed that the 
Local MTL threshing machine was significantly better than 5TY-31-86 threshing 
machine in all studied conditions. The machine productivity, power consumption, 
broken maize, threshing efficiency  under the same operating conditions for 5TY-31-
86.The revolution of threshing cylinder 250 rpm was significantly superior to the 
other two levels of 350 and 450 rpm in maize grains breakage,

Keywords: maize,  machines , thresher velocity,  hybride 4 cultivar, thresher
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Abstract

The COVID-19 pandemic is a serious health problem that has affected millions of people 

around the world. The COVID-19, subsequent lockdown and its variants have and continue

to have far-reaching impact higher education universities in world particularly in India. It has

shattered the academic structure of higher education around the world. Unexpected events, 

such as external crises, create heightened uncertainty among academia and have posed 

immediate dangers to the higher education performance and existence. Today's higher 

educational institutes must remain vigilant and flexible to these events. With the current 

COVID-19 epidemic, educational institutes have been forced to negotiate the unprecedented 

and, as a result, discover new answers to difficulties that have arisen in a variety of sectors of 

their operations. As a result, there is a complicated and difficult environment for vice

chancellors and human resource management (HRM) practitioners, who must devise 

innovative solutions and practices to ensure the long term viability of their higher 

educational institutes' teaching, learning, and research practices while somehow ensuring the 

sustainability of their universities' financial affairs. Most of the teaching staff have indeed 

been required to work from home due to the COVID-19 epidemic, there is still a lot of 

concern about how to maintain employee health and well-being while supporting their work 

in this uncertain situation. In this regard, research on how to help remote e-teachers in the 

COVID-19 epidemic era which is highly critical in order to inform scholars and practitioners 

on viable tactics and interventions for remote e-teachers. With so much Uncertainty about the

future, continuous news reporting and a recent spate of social media-driven messages has 



heightened anxiety among academia. Stress is a natural reaction to these kinds of 

circumstances. Stress disrupts our sleeping and eating routines, causes anger or emotional 

outbreaks, decreased morale. Maintaining well being, healthy lifestyle and getting back into a 

routine are also vital.

Today's academicians must be vigilant and responsive to unforeseen occurrences, such as 

global pandemic crises, which exacerbate employee stress and pose direct challenges to the 

institutions' efficiency and sustainability. However, with the ongoing COVID-19 outbreak

disaster, higher education institutions are now being compelled to change from physical to 

virtual teaching. In this article, we'll investigate into some these challenges, with a special 

focus on the repercussions of COVID-19 for human resource management (HRM) as higher 

education institutions assist their staff in adjusting to their new work environment. We also 

propose a number of potential research possibilities and urge for an integrative research focus 

to solve the concerns expressed.

Key words:- Human resource, Management, Disaster, Academics, Higher education, 

Employee well-being,  crisis, COVID-19.
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ABSTRACT
Ultrasonic plastic welding technology has been the subject of ongoing research and 

development, most recently concentrating on metal joining in miniature devices, for example 

to allow solder-free wire bonding. As well as at the small and large scale, there are also 

opportunities to research the joining of large thicker sheet metals and to widen the range of 

similar and dissimilar materials that can be successfully joined using this technology. 

Ultrasonic welding can be defined as a solid-state joining process in which materials are held 

together by a normal force whilst a high-frequency shear vibration is applied. Ultrasonic 

welding systems consist of a power supply, transducer, booster, horn and anvil. The horn is 

tuned to operate in the longitudinal mode but imprecise design can affect the dynamic 

characteristics of the device, reducing both vibration amplitude and weld quality. This study 

presents the design, characterisation and test of welding device used for plastic welding. The 

ultrasonic exciting tool (Horn) is modelled using finite element analysis (FEA) and its 

vibration behaviour is characterised experimentally to ensure ultrasonic energy is delivered 

effectively to the weld parts. The welding stack and fixtures are then designed and mounted 

on a test machine to allow a series of experiments to be conducted for various welding and 

ultrasonic parameters. Weld strength is subsequently analysed using tensile-shear tests. The 

results show how the weld strength is particularly sensitive to the vibrational characteristics of 

excitation and also influenced to the combination of clamping force and ultrasonic vibration 

amplitude of the welding tip, but there are optimal combinations of these and also limits that 

must be clearly identified.

Keywords: Ultrasonic power, horn design, weld strength, plastic process, vibration 
characteristics, welding parameters
 
 
 



Abstract

In this paper, we provide a theoretical investigation of the effect of external strains
on the electronic-states (atomic orbitals:|1S〉; |2S〉; |2P 〉), electron wave functions, en-
ergy difference, the transition dipole moment, the linear, non-linear, and total op-
tical absorption coefficients (OACs) as well as the refractive index (RIC) in such
GaN/InGaN/GaN Multi-Asymmetric Coupled Quantum Well (ADQW). We adopt a
finite potential barrier. The uni-dimensional Schrodinger equation is solved within the
theory of the effective-mass approximation using the finite difference method (FDM).
The results shown that the electron wave function, the energy levels, and the dipole
transition moment are changed with the variation in the structure dimension (size)
and the indium-composition(x), Impurity position and Temperature. In addition, the
positions of resonant peaks of OACs and the RIC and their magnitudes have showed a
red/blue shifts depending on the size and In-composition in the well region. Therefore,
we hope that this study provides a noticeable improvement in (In,Ga)N/GaN based
optoelctronic device applications, for appropriate values of Indium-composition and
structure’s shape. It may mostly be useful in next-generation optoelectronic applica-
tions that require that the OACs and RIC in asymmetric double coupled QWs change
with the structure as well as the indium fraction.
Keywords:ADQW; InGaN; GaN; OACs; RIC; Size; Indium-composition; Tempera-
ture.
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ABSTRACT

Numerical and theoretical analysis of mixed convection flow of MHD micropolar fluid with
stretching capillary in the presence of thermal radiation, chemical reaction, viscous dissipation 
and heat generation/ absorption have been studied. The governing non linear partial differential 
equations of momentum, angular velocity, energy and concentration are converted into ordinary 
differential equations using similarity transformations which can be solved numerically. The 
dimensionless governing equations are solved by using Runge Kutta fourth fifth order along with 
shooting method. The effect of physical parameters viz., micropolar parameter, unsteadiness 
parameter, thermal buoyancy parameter, concentration buoyancy parameter, Hartmann number, 
spin gradient viscosity parameter, microinertial density parameter, thermal radiation parameter, 
Prandtl number, Eckert number, heat generation or absorption parameter, Schmidt number and  
chemical reaction parameter on flow variables viz., velocity of micropolar fluid, microrotation, 
temperature and concentration has been analyzed and discussed graphically. MATLAB code is 
used to analyze numerical and theoretical facts. From the simulation study it can be concluded 
that an increment of micropolar parameter, Hartmann number, unsteadiness parameter, thermal 
and concentration buoyancy parameter results in decrement of velocity flow of micropolar fluid;
microrotation of micropolar fluid decreases with an increment of micropolar parameter, 
unsteadiness parameter, microinertial density parameter and spin gradient viscosity parameter; 
temperature profile of micropolar fluid decreases with an increment of thermal radiation 
parameter, Prandtl number, micropolar parameter, unsteadiness parameter, heat absorption and 
viscous dissipation parameter; concentration of micropolar fluid decreases as unsteadiness 
parameter, Schmidt number and chemical reaction parameter increases. Furthermore, 
computational values of local skin friction coefficient, local wall coupled coefficient, local 
Nusselt number and local Sherwood number for different values of parameters have been 
investigated.

Keywords: Thermal radiation, chemical reaction, viscous dissipation, heat absorption/ 
generation, similarity transformation.
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Abstract
This paper proposes a multi-objective optimization technique to obtain the optimal placement and size of 
distributed generations (DGs) in distribution systems. The optimization problem of the optimal location and size 
of DGs is to minimize active power loss of the distribution system and improve the distribution system's voltage
profile. The determination of placement and size of DGs is obtained based on voltage deviation and power loss 
minimization. The optimal placement and sizing problem of DGs formulated as a mixed-integer nonlinear 
programming due to the discrete and continuous variables have been solved by using mixed-integer genetic 
algorithm. The proposed approach has been tested on the IEEE 69-bus test system and the results show that the 
optimal-placed DGs have reduced the active power loss and improved the voltage profile of the distribution 
system. Also, some of bus voltages are lower than the acceptable limit 0.95 pu before the installation of DGs, all 
node voltages are above the limit 0.95 pu and closer to rated voltage 1.0 pu with DGs. By installation of DGs 
based on optimization, the minimum voltage of the system is boosted from 0.909 pu to 0.981 pu.  In the 
problem, only three DGs are utilized due to the economic cost.
Keywords: Distributed Generations, Genetic algorithm, optimal placement, loss minimization, voltage 
deviation.

INTRODUCTION

The massive amount increase in energy demand has led to increase in power losses and voltage drop in 
distribution systems. Also, an increase in power demand and losses lead to rise in technical and environmental 
issues such as the emission of harmful gases (Dovì and Battaglini, 2015). Therefore, the utilization of distributed 
generations (DG) has played an important role in overcoming these problems. Because the DGs located and 
sized properly provide the reduction in the power losses and improvement of the voltage profile. However, if the 
DGs are not located and sized properly, it can cause many problems to the distribution systems (Liu et al.,
2019). To overcome these problems and improve the system, DGs should be properly sized and located in 
distribution systems (Aman et al., 2012; Ehsan and Yang, 2018; Karunarathne et al., 2020; Rezaee Jordehi, 
2016).

The installation location and size of DGs are essential in distribution systems to decrease the power 
losses and provide voltage profile improvement during planning of distribution systems. Hence, the DG 
allocation and sizing problem are modeled as an optimization problem. The optimization problem of DG 
placement and sizing can be solved by using deterministic and heuristic algorithms (Kayal et al., 2017; Pesaran 
H.A et al., 2017; Soliman and Mantawy, 2012). The classical algorithm may have convergence problems due to 
the need for derivatives. So, non-derivative algorithms are preferred in many studies (Al-Ammar et al., 2021; 
Cevher et al., 2013; Emiroglu and Uyaroglu, 2021; Gümü  et al., 2016; Hassan et al., 2020).

Many heuristic optimization algorithms have been developed and implemented for many areas such as 
power systems and power electronics etc. In Ref. (Gümü  et al., 2016), Genetic algorithm (GA) is used for 
power loss minimization by obtaining the tap of voltage regulator and capacitor operation in distribution power 
system. It is showed that the distribution system with optimal tap position and capacitor state yields less power 
loss.  In Ref. (Cevher et al., 2013), to improve the transient stability of the power system, the determination of 



SVC parameters is obtained with the help of the particle swarm optimization (PSO) algorithm. The study shows 
that the SVC with optimal parameters found based on GA improves the transient stability of the power system.  
Also, GA is utilized to determine the optimal controller parameters for control of chaotic behavior of DC drive 
system (Emiroglu and Uyaroglu, 2021).

The problem of allocation and sizing of DGs has been paid great attention and investigated widely due to 
its importance. Several research has been done to find the optimal DG placement and size to remove the negative 
effect of DG integration and improve the efficiency of the system with DG considering the reduction in active
power losses, voltage stability and profile improvement etc. (Al-Ammar et al., 2021; Aman et al., 2012; Hassan 
et al., 2020; Karunarathne et al., 2020). So, many optimization algorithms have been developed and utilized to 
find out the optimal location and size of DGs.

In the paper, optimal allocation and sizing problem have been formulated as a mixed integer nonlinear 
programming (MINLP) due to the nonlinearity of the distribution system, continuous and discrete variables. GA 
is utilized to solve the MINLP. GA has been implemented in a test distribution system to determine the optimal 
bus number and capacity of multiple DGs. The optimal bus location and size of DGs have been obtained using 
the multi-objective function, which minimizes losses and voltage deviation considering constraints.

PROBLEM FORMULATION

The objective of reducing active power losses improves the efficiency of power system operation. Also, 
another objective is to minimize the voltage deviation by bringing all node voltages as close to 1.0 pu as 
possible. 

In the paper, minimization of voltage deviation and power losses have been utilized as a multi-objective 
function by considering all constraints such as voltage node limits and power of DGs.

Although the loads in distribution systems change over time, it is assumed that the active and reactive 
power of loads in the system remain constant in the planning of optimal locations and sizes of DGs (Nekooei et 
al., 2013). In this study, the problem of determining optimal DG locations and sizing is solved by mixed-integer 
GAs using two objective functions with minimization of active power losses and voltage fluctuations. The multi-
objective function is defined as below.

min min ( )lossF P VD (1)

A. Active Power Loss Minimization

The first objective function is defined as the minimization of the total active power loss in the distribution 
system. The objective function is formulated as follows.

2

1

LineN

Loss Line Line
k

min P I R
(2)

where RLine and ILine are the line resistance and line current, respectively.

B. Minimization of Voltage Deviation

The second objective function brings all bus voltages to the closest value to rated value 1 pu. Thus, the second 
objective function is formulated as follow. 
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         (3)

where i and N represent the bus number and the total bus number respectively.

C. Constraints



The total active power of the DGs should be smaller than the total active power of the system. The constraint is 
formulated as given follows. 

DGs LoadsP P          (4)

The other inequality constraint is to keep the system bus voltages within the certain limits. Bus voltages are 
kept within the range as follows.

min maxBusV V V          (5)

Vmin and Vmax is selected as 0.95 pu and 1.05 pu respectively according to ANSI standards. The real and 
reactive power flow equations of the network are used as constraints:

0
(cos sin ) 0

bN

i Gi Li i j ij ij ij ij
j

P P P V V G B
         (6)

0
(sin cos ) 0

bN

i Gi Li i j ij ij ij ij
j

Q Q Q V V G B
         (7)

where QGi and QLi are the reactive power generation and load at bus i. Gij and Bij are the real and imaginary 
part of admittance matrix Yij respectively.

The limits of capacity of DGs are used as a inequality constraint given below.

, maxDG iP P          (8)

where Pmax is 2000 kW in the optimization problem.

Figure 1. Single line diagram for IEEE 69 bus test system [9]

RESULTS AND DISCUSSION



To prove the effectiveness of the proposed approach, it has been tested on IEEE 69 bus test system. 
The 69-bus test system is a radial power distribution system, which has a 12.6 kV rated voltage. The total 

active and reactive power drawn by loads are 3800 kW and 2690 kVAr respectively. The radial distribution 
system is assumed three-phase balanced. The minimum and maximum voltage are 0.95 pu and 1.05 pu defined 
in standards respectively. The Figure 1 shows the single line diagram of IEEE-69 bus distribution test system. 
The all data and parameters of the 69-bus network can be found in (Zimmerman et al., 2011; Zimmerman and 
Murillo-Sánchez, 2020).

The optimal placement and sizing problem of DGs can be modelled with mixed integer nonlinear 
programming due to continuous and dicrete problems. The continuous and dicrete variables are size and location 
of DGs respectively. So, the mixed integer GA is employed due to the effectiveness of GA. GAs are 
evolutionary algorithms that use evolutionary biology-inspired techniques such as selection, crossover, and 
mutation (Goldberg, 1989; John H. Holland, 1975).

GA is a heuristic based optimization algorithm which is widely used in literature and applied for numerous 
problems. Many studies show that GA can solve the mixed integer nonlinear programming problem (Gümü  et
al., 2016; Xin et al., 2021; Yokota et al., 1996).

Table 1. The parameters of GA
Parameters Value
Population Size 100
Maximum iteration 150
Crossover crossoverscattered

The parameters of GA used in optimal location and size problems of DGs are given in Table 1.
In optimization problem, it is assumed that three DGs are installed to the IEEE 69 bus test system. Because of 

the cost of DGs, three DGs with optimal size are located at optimal buses based on the proposed approach. 
After installing DGs by using the proposed approach to the test system, active power losses have been reduced 

and bus voltage values approached 1.0 pu. In Table 2, the active power losses of the system under the base case 
and after installing DGs are given. 

Table 2. Results for IEEE 69 bus test system based on multi objective
IEEE 69 Bus DG Location/Size (kW) PLoss (kW) PLoss reduction (%) Voltage Deviation
Without DG - 224.9 - 0.0993

With DGs
17 / 639.2
57 / 110.9

61 / 1767.9 72.1 67.9% 0.0037

The active power loss occurred at the IEEE 69 bus test system is 224.9 kW. The maximum and minimum 
voltages are obtained as 0.909 at the 65th bus and 1.0 pu at the 1st bus. After solving the optimization problem, 
optimal DG locations and sizes are obtained as 639.2 kW at 17th bus, 110.9 kW at 57th bus and 1767.9 kW at 
61st bus. 

After installing DGs with optimal size to the optimal place based on result of proposed approach, power loss is 
decreased from 2244.9 kW to 72.1 kW and the voltage deviation is also reduced from 0.0993 to 0.0037.

Reduction in voltage deviation means the improvement of voltage profile while bus voltages approach the 
rated voltage 1.0 pu. In addition, the loss reduction yields the improvement at efficiency of the system.

As can be seen in Table 2 that the total active power loss of the distribution system decreased by 67.9% and 
voltage fluctuations decreased after the DGs were installed with optimal placement and size based on the 
proposed approach. In Figure 2, the voltage profile of the system with and without DGs is given.  As it can be 
seen from the Figure 2 that all bus voltages inside the limit given in constraints as between 0.95 pu and 1.05 pu. 
The minimum voltage is occurred at the 65th bus whose magnitude is 0.981 pu. So, all bus voltages are within 
the limit after deploying DGs based on proposed approach. But the minimum voltage of the system is 0.909 pu 
at 65th bus before the DGs are not installed. The voltages of some buses without DGs are lower than the 
minimum allowable voltage 0.95 pu according to the standards (ANSI C84.1-2006, 2006).



Under base case which refers the system without DGs, the power loss is found 224.9 kW. After optimal 
deployment of DGs, power loss is reduced from 224.9 kW to 72.1 kW. As can be seen from in Table 2, the 
power loss of the system has significantly been decreased by 67.9%.

Figure 2. Voltage profile of the system without and with optimal located and sized-DGs

CONCLUSION

This paper has presented DGs' optimal allocation and size in distribution systems using mixed integer GA to 
improve voltage profile and minimize the power loss. Mixed integer genetic algorithm has been used to 
determine DG location and size in distribution systems. The proposed method has been tested on IEEE 69-bus 
distribution network such a big system to show effectiveness of it. It can be observed that DGs located and sized 
properly lead to provide improvement in voltage profile and power loss reduction. While the proposed approach 
leads to reduce the power loss in the distribution system, it also ensures all bus voltages to stay in the acceptable 
limits. The results show that the power loss is not only reduced significantly with optimal allocation and sizing 
of DGs, but the voltage profile is also improved.
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Abstract
In this study, the optimal sizing and location problem of DSTATCOMs, used in distribution systems, has been
solved with a multi-objective genetic algorithms optimization approach. The proposed approach aims to reduce 
the total power losses, minimize the voltage deviations (VD), and maximize the voltage Stability Index (VSM) 
based on Thevenin equivalent. The proposed approach has been implemented on the IEEE 33 bus test system, 
and the results are compared to different optimization approaches. In the simulation results, it has been shown 
that the proposed approach determines the optimum size and location of DSTATCOMs, by minimizing the 
power losses, improving the voltage profile and voltage stability index in the test system. In addition, the 
reduction in active power losses of the system with the deployment of the distributed generation, whose optimal 
size and allocation bus is determined by the proposed approach, is higher than the other compared approaches. 
Although some bus voltages are not within the acceptable limit, all bus voltages of the system are above the 
acceptable limit 0.95 pu after deploying the DSTATCOMs. Bus voltages are not only brought within limits, but 
losses are also reduced, and voltage stability is improved by optimal located and sized DSTATCOMs based on 
proposed approach.
Keywords: DSTATCOM, Genetic algorithm, power loss minimization, optimal location, Thevenin, stability 
index.

INTRODUCTION

Ever-increasing power demand complicates the stable operation of the distribution systems. The increase in 
power demand increases the total active power losses of the system and decreases the bus voltage values. There 
are two main solutions to overcome the problems that arise with the increasing power demand. The first solution 
is the optimal placement of DGs (Al-Ammar et al., 2020; Sharma et al., 2016); the second one is to utilize 
compensation devices to reduce reactive power consumption. Due to the resonance problem of shunt capacitors 
used for compensation in distribution systems, distributed flexible alternating current transmission systems 
(DFACTS) are used instead of capacitor groups (Selim et al., 2020). DSTATCOM is the one of most widely 
used DFACTS devices in distribution systems for reactive power compensation (Youssef et al., 2018).
DSTATCOMs have benefits such as reducing active power losses, voltage deviations and increasing the 
reliability of distribution systems (Sirjani and Rezaee Jordehi, 2017).

To increase the efficiency of DSTATCOMs in distribution systems, it is necessary to determine the 
optimal location and size of them. The problem of the optimal location and sizing of DSTATCOMs yields the 
mixed integer nonlinear programming problem due to nonlinear behavior of the distribution system, continuous 
and discrete variables. This nonlinear optimization problem can be solved with different optimization techniques 
using different objective functions. In studies with only one objective function aimed to minimize system active 
power losses (Qu et al., 2014) .In some studies, only minimization of active power losses uses as an objective 
function (Zarkani et al., 2021).On the other hand, it is aimed to reduce active power losses, reduce voltage 
fluctuations, increase voltage stability index and increase system reliability in studies used multi-objective 
functions (Sannigrahi and Acharjee, 2018; Yuvaraj et al., 2017; Yuvaraj and Ravi, 2018).

This study uses mixed-integer genetic algorithms to solve the optimal placement and sizing problem of 
DSTATCOMs in distribution systems. The objective functions of the optimization problem are to reduce the 



active power losses, improve the voltage profile, and maximize the voltage stability index. Thevenin-based 
Voltage Stability Margin (VSMv) (M.H.Haque, 2003) is used as the voltage stability index. The proposed 
approach is applied for IEEE 33 bus test system (Dolatabadi et al., 2021) and compared with the other 
optimization methods using different voltage stability indexes. The results show that the proposed approach 
reduces active power losses and improves the voltage profile on IEEE 33 bus test system. In addition, the 
proposed approach has been shown to reduce active power losses more than approaches using different voltage 
stability indexes.

PROBLEM FORMULATION

The multi objective optimization problem is given as below.

subject to

Power flow equations
Voltage constaints

DSTATCOMs capacity

Minimization of Active power loss

One of the essential purposes of integrating DSTATCOMs into distribution systems is to reduce active 
power losses. The total active power losses in the distribution system are formulated below.

                                                                                                                (1)

In Equation (1), ILine represents line current and RLine represents line resistance.

Minimization of voltage deviation 

It is aimed to increase all bus voltages to 1 pu with STATCOM to be integrated into distribution systems. 
The second objective function is given in Equation (2).

                                                                                                  (2)

In equation (2), i represents the relevant busbar number, and n represents the total bus number in the 
distribution system. VRated = 1 pu.

Maximization of Voltage Stability Margin

In this study, Thevenin equivalent-based voltage stability index value varies between 1 and 0. If the index 
value goes to 0, it indicates that the system is unstable, and if it goes to 1, the system is stable. The third 
objective function is to increase the voltage stability index values with the optimal allocation of DSTATCOMs.

Thevenin equivalent seen from the bus, to be analyzed for voltage stability, can be estimated by two 
consecutive measurements made from the bus in distribution systems. Phasor diagram of Thevenin equivalent 
seen from the related bus will be performed given in Figure 1. 

Thevenin voltage equations for two consecutive measurements are given in Equations 3 and 4.

(3)
(4)



ETh

  < 0  

E
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Figure 1. Phasor Diagram of Thevenin Equivalent 

Assumed that the projections of the Thevenin voltage given in the phasor diagram on the  and  axes 
remain constant in successive measurements. In addition, it is assumed that the angle  between the bus voltage 
and the Thevenin voltage and the Thevenin impedance remains constant in successive measurements (Esteban 
Tobón et al., 2015).Equation (3) and Equation (4) are written in Equation 5 in matrix form (Arefifar and Xu, 
2009).

(5)

The unknown values in Equation (5) are written in the form using the inverse matrix 
solution method of , from which becomes and ETh and ZTh are calculated. Calculated 
Thevenin equivalent circuit parameters, the critical voltage (Reason, 2006) of the relevant bus has been
calculated as given in Equation 6.

                                                                                                                                         (6)

Calculated critical voltage value, the bus voltage, the voltage stability index of the bus (Hashmi et al.,
2015) is calculated as given in Equation 7.

                                                                                                                                (7)

The calculated voltage stability index varies between 1-0 and shows that the bus approaches the critical 
limit values as it approaches 0. In this study, as the third objective function, it is aimed that the voltage stability 
index in all bus should be closest to 1.

Table 1. Objective functions of proposed and compared methods
Methods Objective Function

Proposed Approach
1-) Minimization of active power loss
2-) Minimization of voltage deviation 
3-) Maximization of Voltage Stability Margin [VSMV]

BFOA (Devabalaji and Ravi, 2016),
MOSCA (Selim et al., 2019),
MOPSA (Clerc, 2006),
DMOSCA (Selim et al., 2020)

1-) Minimizaton of active power loss
2-) Minimizaton of voltage deviation 
3-) Maximization of Voltage Stability Margin [VSI]



OPTIMAL ALLOCATION OF DSTATCOM WITH PROPOSED APPROACH

In this study, mixed-integer genetic algorithms solve the problem of determining the size and optimal 
connection point of DSTATCOM in the distribution system. In the optimization problem, the bus voltages are 
kept within the ranges given in Equation 8.

                                                                                                                         (8) 

The proposed approach has been applied to the IEEE 33 bus test system, and the results have been 
compared with studies using different objective functions and different optimization techniques. Objective 
functions of the proposed approach and the compared approaches are given in Table 1.

The results of the proposed approach and other approaches are given in Table 2 comparatively. Obtained 
active and reactive power losses from the proposed approach are less than the loses losses obtained with other 
methods. Furthermore, the lowest bus voltage obtained by the proposed method is higher than the lowest bus 
voltages obtained by the compared methods.

Tablo 2. Results from different methods

METHOD Base BFOA MOPSO MOSCA DMOSCA PROPOSED

Location/Size (kVAr) - 30/1102.7

16/ 679.21
29 / 549.5
30/ 22.03

7/634.89
14 / 549.5
30/ 914.18

8 / 733.41
16/ 410.26

30 / 1029.04

7 / 818.84
17 / 374.37
31 / 895.28

Power Loss (kW) 210.986 144.38 152.44 148.42 150.27 140.66

Voltage Deviation 1.6223 1.0932 0 0 0 0

Minimum Voltage (pu) 0.9038 0.924 0.9512 0.9508 0.9517 0.9526

Reactive Power Loss 143.1275 96.6695 105.303 103.655 104.19 97.16

In Figure 2, the voltage profile of the base case of the IEEE 33 bus distribution test system and the bus 
voltage profile after being added to DSTATCOM with the proposed approach are given. After adding 
DSTATCOM to the test system, it is seen that the bus voltages increase, and the lowest bus voltage is above 0.95 
pu and satisfies the optimization constraints.

Figure 2. Bus voltages of IEEE 33 Bus Test System under Base Case and proposed approach
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CONCLUSION

In this study, the optimal sizing and allocation problem of DSTATCOMs is solved using mixed-integer 
genetic algorithms in distribution systems. Objective functions are Reduction of active power losses, voltage 
deviations and improve Thevenin-based voltage stability index. Since the Thevenin-based voltage stability index 
allows the evaluation of all the system from the related bus, it has been seen that the results are more efficient 
than the solution methods using the other voltage stability index. It also showed that the proposed approach 
keeps all bus voltages of the system within the defined limit, and voltage deviations and losses are less than the 
other compared methods.
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Abstract
The current understanding of production in the industry, which started to change with the Industry 4.0 
transformation, is being reshaped with information technologies. This situation makes it possible for the Internet 
of Things, its applicability in almost every area of our lives, its technological development, and any level of user 
access. As of today, it is observed that with the integration of Internet-based systems of objects into 
technological systems currently used in the aviation field, costs are tried to be reduced without compromising 
security. In this study, the applications carried out in the field of aviation and an exemplary use case about the 
Internet of Things which is one of the components of Industry 4.0 will be transferred.
Keywords: Internet of Things, Aviation, Drone IoT

INTRODUCTION

Today, Industry 4.0 transformation is seen as an important opportunity to gain a competitive advantage in 
production. With this transformation, the current production understanding in the industry will be reshaped with 
information technologies. It is expected that the production structure, cyber-physical systems, internet of things, 
big data, smart systems that are integrated and fully automated with the Industry 4.0 system become widespread, 
and a great transformation in production is expected with the interaction of machine-machine and machine-
human (Numano lu, N. and nce, F.). Countries that have a leading position in industrial production, such as 
Germany, foresee to reduce operating costs in production by 20% (Numano lu, N., Eynehan, M. et al.).

The Internet of Things (IoT) was introduced as a concept by Kevin Ashton in 1999 and is seen as one of the 
most important components of the Industry 4.0 revolution. In its broadest definition, it is defined as “a wide 
network in the world created by objects that can be uniquely addressed and the communication of objects in the 
system with a communication protocol” (Gündüz, M. and Da , R.). In 2011, the number of objects connected 
through the world has exceeded the world population (Botta, A., Donato, W. et al.). The number of objects is 
estimated to be over 13 billion in 2020 (Fioccola, G.B., Sommese, R. et al.).

The IoT paradigm refers to intelligent and self-configurable objects linked together in a dynamic and global 
network infrastructure. Due to its IoT structure, it has limited storage and processing capacity and is generally 
characterized by objects available on the distributed world. Currently, the IoT system is used as a reference for 
mass production or prototype projects in many areas. One of the areas in which IoT field studies are performed is 
the aviation field.

Wired transmission technologies are known to be used for data transmission in aircraft, but this has some 
disadvantages. Faults caused by cabling, the cost, and the weight of the cables can be mentioned as some of 
these disadvantages. When the prototype applications performed in the aviation industry, in general, are 
examined, it is known that experimental applications of IoT-based systems are made in addition to the existing 
safe but expensive systems.

Since the aviation rules should not compromise in terms of security, users generally carried out their work using 
existing data sets. However, when we reduce the size of the work from large scale to micro-scale, we see drones 
or drones technologies as aircraft that have made a lot of progress in the last 10 years.

The drone is widely used in both civil and military aviation for the different tasks assigned to it. With developing 
technology, a series of sensors and therefore embedded software systems are used even for a simple-looking 



drone. On the other hand, different defense scenarios are created against the cyber and physical attacks that may 
occur from the opposite side in aircraft used in the military field. In Figure 1, an example scenario setup is given.

Drones contain technologies that are getting more and more complicated day by day, the accuracy of the data 
received from the sensors, security of data, and data transmission. This complication brings along big data 
formation.

Figure 1. Example Scenario Application for the Prevention of Special Type Attacks Prevention 
(Choudhary, G., Sharma, V. and You, I.).

RESEARCHES

In this application developed as an alternative to cable transmission technology used in aircraft, the use of IoT 
structure in aircraft was evaluated. When the temperature, humidity, and pressure data are examined as sample 
data to be taken from the aircraft cabin, it is concluded that these data can be transferred in the low-frequency
band with low power consumption. Another part of the aircraft outside the cabin is the cargo section, and in 
cargo services used in aircraft systems, GPS positioning systems are not used while the package is still inside the 
aircraft.

In this application developed as an alternative to cable transmission technology used in aircraft, the use of IoT 
structure in aircraft was evaluated. When the temperature, humidity, and pressure data are examined as sample 
data to be taken from the aircraft cabin, it is concluded that these data can be transferred in the low-frequency 
band with low power consumption. Another part of the aircraft outside the cabin is the cargo section, and in 
cargo services used in aircraft systems, GPS positioning systems are not used while the package is still inside the 
aircraft.

An experimental system that can fulfill all the usage scenarios mentioned in this transferred study has been 
designed and data packages have been sent via Arduino board together with different frequency spectra 
(900MHz and 800MHz). Data measurements were recorded using a power analyzer every 30 minutes. As the 
benefits of optimizing power consumption on peripheral cards that operate on the main client card, the battery 
usage cycle is extended and the delivery times of the message packets are extended. It has been stated that the 
use of IoT structures in the aviation industry can be used for low power processor usage (Duhovnikov, S., 
Baltaci, A., et al.).

A simulation study has been carried out between the aircraft-ground station, aircraft-aircraft, aircraft-satellite, 
which is referred to as ADS-B (Automatic dependent surveillance-broadcast) system, which is used globally. IoT 
based simulations were used with the study made accordingly. The scaled ADS-B experimental model of the 
system; The OrangePI + card was created using the SDR-RTL-2832U receiver and a LoRa transceiver. It was 
evaluated that the existing data transmission needs can be met with the use of the transferred structure, it can be 
transformed into a structure with IoT architecture due to its low power consumption and it can be used as the 
primary system after the certification of the system (Primo, D., Escobar, F., et al.).

In this application developed in the field of aviation security, a study was carried out that makes estimations for 
emergencies that may occur in aircraft, classifies the data, and can transfer the data to the ground station in order 
of priority. It is stated that the FDR, FDAU, and ADS-B systems used in the aviation field used in current



situations operate in real-time, it is a safe method, but a large amount of data is generated, and the transfer of the 
large data is critical challenge for cost and aviation security. Except for notifying aircraft positions, the designed 
experimental system transfers information by making parametric analyzes to provide important data to ground 
control units in emergencies. Adafruit-10-DOF Imu and Arduino board were used in the developed hardware 
prototype, it was operated through the scenarios created with the system's 1.5-second data transfer delays. It has 
been evaluated that the study can be used in conjunction with current flight systems and it can be used as an IoT 
end information system (Pate, J. and Adegbija, T.).

In this study carried out for use in airports, a face recognition system was developed as an example of an IoT-
based application among the vehicles that allow passengers to be transported to the aircraft at the airport. 
Raspberry Pi and camera module are used as the main processor and image processing module, RF-ID reader is 
used to get the preliminary information of the users and the RF module is used to create the alarm in case of 
emergency. It has been stated that the airport security units can be controlled with the equipment located in the 
vehicle in the application structure (Poojitha. P.S., Coimbatore, R.A., et al.).

In this study on FTI systems used in military aircraft as well as civil aircraft, the data in the aircraft are collected 
and transferred to the base station in the telemetry format. Aircraft parameters (temperature, humidity, GPS data) 
are simulated as application systems, and ARM LPC2148 cards and sensors are used in the simulation system. 
The data from the sensors were sent to the Thinkspeak internet platform, a free platform, stored and subjected to 
graphing. In this system developed for aircraft, aircraft parameters are constantly monitored and data is 
transferred to the base station with a high internet speed connection. Regarding system security, it is stated that 
the weight reduction option is offered for aircraft in the transition to the wireless system with the IoT structure of 
the system (Angadi, A., Dias, R., et al.).

A NID-based IoT structure was designed in the study carried out in order to communicate safely with the aircraft 
in the IoT system and devices not included in the ID list used in this structure. It is provided to work as a case 
study on an incident experienced for bird attacks that occur unexpectedly at the airports of the IoT structure. In 
the first stage, the data received from the sensors were detected, and then coding-analysis operations were 
performed. The birds detected by radar on the sample case are classified according to the Nid algorithm. If the 
classification process cannot be applied, it is stated that the software will perceive all birds as a single bird in 
case of defining Id. It has been stated that NID-based IoT will become more widespread, IoT can be used for 
integration into practical systems, and applications between aircraft and unexpected bird collisions will develop 
(Nayyar, An., Nguyen, B.L. et al.).

In general, after the studies on aviation, the studies on the drones that almost everyone can access were 
examined. In this study carried out on a sample drone, a data algorithm called AKA, which consists of double-
sided verification, was used for data transmission between the drone and the user. When the IoT-based structures 
used among the drones are examined, when the systems become complicated in terms of security, it is noted that 
the cost of the system is controlled by a parcel, although it transmits the data sets of the drones and performs the 
main tasks. In the AKA system, the controller is provided to access the drone with the access code given to the 
operator and to communicate with the operator computer with the access code given to the drone. It is stated that 
the encryption methods are used for drones, but the encryption system developed in the study is among the most 
complex encryption systems and the simplest encryption systems, and therefore, the optimum IoT security 
structure is offered as needed (Zhang, Y., He, d. Et al.).

In another study involving communication systems used in IoT-based drone systems, data transfer methods 
between drones were compared. The use of MQTT protocol QoS services, which are frequently used in general 
IoT-based systems, aims to reduce time loss. The drone structures (military, tactical, open-source, civil, etc.) 
used for various purposes have been studied. It has been reported that the communication structure in the VHF 
band since 1950 has evolved until today and the data transfer methods based on MQTT, MQTT-SN, UDP, and 
Hybrid started to be used in 2020. In the study, MQTT protocol wi-fi based, 802.15.4 based, MQTT-Sn protocol 
wi-fi based, and 802.15.4 based message transfer system was investigated. It has been reported that the MQTT-
Sn protocol structure uses only less memory than the MQTT protocol structure, and the use of MQTT increases 
the memory usage rate by brokers. Also, the communication algorithm applied in this study has been mentioned 
on research aspects for IoT-based drone systems, especially smart city planning, health services, smart grid 
management (Mukherjee, A., Dey, N. et al.).



In the study conducted on the use of IoT in drones and communication between devices is made with MAC 
addresses (Hardware addresses), the neural network-based security framework developed in the system against 
cyber attacks was transferred. Using the Drone-Drone, Drone-Device, and virtual connection methods, network 
modeling was created with the approach method in the study. A drone transition point that can be used in the 
military structure was calculated on the model. It is reported that the proposed MAC-based protocol can be 
evaluated with the results of real-time applications against cyberattacks (Choudhary, G., Sharma, V. et al.).

In this study, the use of wireless sensor networks (WSN) and drone systems and network structure are examined, 
a secure authentication framework is presented using elliptic curve cryptosystems. The proposed framework is 
evaluated to ensure it is resistant to important known potential attacks such as data privacy, mutual 
authentication, password guessing, and key impersonation (Ever, Y.K.).

In addition to the academic studies carried out, the Airbus company, which is among the biggest manufacturers 
in the aviation industry, turned to the IoT field and took commercial approaches in these areas. In the Saint Eloi 
factory, which belongs to the Airbus company, the data taken from the production line is used for real-time
monitoring of the entire assembly system and simulation of the data. In this case, product simulations and work 
efficiency ratios are increased with precise simulations. For instance, it has been monitoring how much torque a 
hand tool used in the assembly system was performed during assembly. If excess or missing torque is applied, 
the assembly line can be stopped and the operator can be informed. It has been reported that efficiency is 
increased by 20% to 30% thanks to the system measuring torque based on IoT (url1).

In an application carried out by Airbus and parallel to the literature applications; It is aimed to provide real-time 
communication connection between the basic cabin component such as kitchen, sink, food carts, seats, and 
overhead equipment inside the aircraft. It is aimed to visualize these data on the Skywise internet platform, 
which also belongs to the Airbus company, to evaluate real-time data and increase estimated maintenance, cabin 
operations, and data reliability. In addition, it is stated that by using similar data, passenger information such as 
sitting position, seat position, seat belt position, and flight behavior analysis of the passengers can be made. It is 
expected to contribute to the applications aimed at improving cabin flexibility and cabin services by providing 
continuous improvement for the airline with the systems implemented (url1).

RESULTS 

It is considered that the IoT structure will play an important role in the increase in productivity, especially in 
industry. In the aviation field, it is seen that both experimental and commercial approaches are applied to the IoT 
structure. In an exemplary hybrid aviation application presented in Figure 2, an IoT-based system that can be
created between drone - aircraft - ground services - aircraft maintenance personnel and parts manufacturers, and 
real-time and internet-based systems can be used by the relevant unit to access data for all systems. Preventive 
maintenance and predictive maintenance operations of aircraft, measurement data of aircraft, and sub-equipment 
can be stored as well as converted to real-time simulation data. Even in the aircraft development process, the 
proposed system can be used by communication between the subcontractor companies and the parent company, 
and unwanted incompatibility barriers can be overcome during product design, production, and revision work, 
and additional costs can be prevented, thereby gaining time and efficiency.



Figure 2. Example of Use Case for the Recommended System.
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ÖZET
Bulut bili imde teknolojinin h zl  bir ekilde ilerlemesiyle sistemlerin teknik özellikleri
alternatif bir ekilde de i tirilip yükseltilebilmektedir. Bulut sistemlerde fiziki bir cihaz 
kullanma gereksinimi duyulmadan olu turulmu  sistem topolojisinde veya revizyon taleplerinde 
altyap ve yaz l m gibi hizmetlerde h zl ca çözüm sa lanabilmektedir. Bulut Bili im “Cloud 
Computing” günümüzde istedi imiz teknolojik altyap y  kurmam z , donan msal bir de i imi 
ortadan kard rmam z ve geli en teknolojilere göre revizeler yapmam za olanak sa lamaktad r. 
Çal man n birinci a amas nda bulut sistemlerin tarihi, avantajlar , dezavantajlar , 
konumland rm  a  yap s , sanalla t rma sistemleri, sald r  tespit sistemleri ve Microsoft Azure-
Amazon gibi platformlar n güvenlik etki kapsamlar  detayl  bir ekilde ara t r lm ve ülkemizde
sanal sunucu platformlar n  bar nd ran kurulu lar n tüm veri ve altyap  sistemlerini yurtd nda 
tuttu u görülmü tür. Bu durum tüm verilerimizin d ar  ç kt  anlam na gelmektedir. Global 
yap daki birçok irket günümüzde, sald r  tespit sistemlerini do ru bir ekilde yap land rma  
için ma dur olup, veri kay plar  ya amaktad r. Çal man n ikinci a amas nda sistem yap s  
gere i çok lokasyonlu ve tek merkez üzerinden yönetilecek bir model geli tirilmi tir. Model 
kapsam nda kullan lacak sanal platformlar alternatif ürünler üzerinden gidebilme olana n  bize 
sa lamaktad r. Geli tirilen sistem yap s  gerçek bir modelleme üzerinden test edilip, canl  olarak 
kullan c  platformlar n n bar nd  sistemler üzerinde test edilmi tir. Kullan c lar, veri tabanlar , 
sunucular üzerinde çal an uygulamalar, altyap  kurulumlar nda önlem al nmayan IP ve Port 
tan mlar , tüm kontrol mekanizmas , Bulut ortamda sanal bir güvenlik duvar  üzerinden 
yönetilip, sistemin eri im ak n  bozmadan güvenli bir komut yap s  ile güvenli bir hale 
getirilmi tir. Çal man n üçüncü a amas nda geli tirilen model Microsoft Azure üzerinde 
olu turulmu , sanal sunucu kurulumlar  sa layarak veri tabanlar , terminal sunucular ve 
kullan c  endeksli yap lara bar nd rma hizmeti veren serverla üzerinde, Lokal ve sanal güvenlik 
duvarlar n n etki kapsamlar  detayl  ekilde test edilip, kontrollü bir güvenlik duvar  
olu turulmu tur. Etki kapsamlar n n analizi ve raporlamas  için Klog yöntemi ve metotlar  
kullan lm t r. Sistemsel güvenlik kontrolünü tam anlam yla sa lamak amac yla penatrasyon 
testi ve analizi yap lm t r. Günlük ve saatlik aktif network cihazlar ndan, log setleri çekerek 
Comodo Tool Script kullan larak, anl k trafik ve atak tespiti yap lm t r. Çal man n sonucunda
elde etti imiz verileri Power BI uygulamas üzerinden anl k güvenlik sistemlerimizin log setleri 



ile yapay zekâ altyap l  dijital bir raporlama olu turulmu tur.

Anahtar Kelimeler: Bulut Bili im Yap s , Güvenlik Duvar , Klog, Microsoft Azure, Power
BI.



ABSTRACT
With the rapid advancement of technology in cloud computing, the technical features of the 
systems can be changed and upgraded in an alternative way. In the system topology created 
without the need to use a physical device in cloud systems, or in revision requests, services such 
as infrastructure and software can be quickly resolved. Today, Cloud Computing enables the 
establishment of the desired technological infrastructure, the elimination of a hardware change 
and revisions according to the developing technologies. In the first stage of the study, the history 
of cloud systems, their advantages, disadvantages, positioned network structure, virtualization 
systems, intrusion detection systems and the scope of security impact of platforms such as 
Microsoft Azure-Amazon were investigated in detail and it was observed that organizations 
hosting virtual server platforms in our country kept all their data and infrastructure systems 
abroad. This means that all our data is out. Many companies with a global structure today suffer 
from data loss because they do not configure their intrusion detection systems correctly. In the 
second stage of the study, a multi-location model to be managed through a single center was 
developed due to the system structure. Virtual platforms to be used within the scope of the 
model provide the opportunity to go through alternative products. The developed system 
structure has been tested through a real modeling and has been tested live on systems hosted by 
user platforms. Users, databases, applications running on servers, IP and Port definitions that are 
not taken into account in infrastructure installations, all control mechanisms are managed 
through a virtual firewall in the Cloud environment and made safe with a secure command 
structure without disturbing the access flow of the system. The model developed in the third 
stage of the study was created on Microsoft Azure, and the scope of the local and virtual 
firewalls was tested in detail on the server, which provides virtual server installations and 
hosting services for databases, terminal servers and user indexed structures, and a controlled 
firewall was created. Klog methods were used for the analysis and reporting of impact scopes. 
Penetration test and analysis were carried out in order to ensure full system security control. 
Instant traffic and attack detection were made by using Comodo Tool Script by pulling log sets 
from daily and hourly active network devices. As a result of the study, a digital reporting with 
artificial intelligence infrastructure was created with the log sets of our instant security systems 
over the Power BI application.

Keywords: Cloud Computing Structure, Firewall, Klog, Microsoft Azure, Power BI



LABORATUVAR ÖLÇEKL B R MISIR KURUTUCUNUN CFD LE AKI ANAL Z
CFD FLOW ANALYSIS OF A LAB-SCALE GRAIN DRYING CHAMBER

Esra YI IN1, Nezaket PARLAK2

1Sakarya Üniversitesi, Müh. Fak., Makine Müh. Böl., Ba ak Traktör
Hanl  Sakarya Mah. Satso sok. No:33 Arifiye/ Sakarya

ORCID NO: 0000-0003-1105-7216
2Sakarya Üniversitesi, Müh. Fak., Makine Müh. Böl.

M7 7359 Esentepe Kampüsü Serdivan /Sakarya
ORCID NO: 0000-0002-8469-2192

Özet
Ülkemizde tah llar içerisinde en çok üretimi yap lan üçüncü ürün m s r olup, insan g das , hayvan yemi ve endüstri 
ham maddesi olarak kullan lan bir bitkidir. M s r, hasad  eylül ekim aylar na rastlamakta olup, iklim ko ullar n n 
kurutmaya elveri li olmad  yerlerde güvenli depolanabilmesi için tah l kurutma makinelerine ihtiyaç 
duyulmaktad r.  Yüksek nem içeri i çürümeye, küflenmeye ve böceklenmeye sebep olmakta, do al yollarla 
kurutma i lemi hem uzun süre almakta hem de ürün kayb na yol açmaktad r. Günümüzde, k sa sürede yüksek 
miktarda m s r kurutabilen depolara entegre çe itli endüstriyel kurutma makineleri kullan lmaktad r. Söz konusu 
entegre sistemlerden biri olan kule tipi sürekli ak l  kurutucular n, daha az enerji ile tah l kalitesinin korundu u, 
ürün kay plar n n daha az ve içerisindeki ak  düzeni sayesinde homojen kurutma sa layan sistemler oldu u kabul 
edilmektedir. 

Bu çal mada, kule tipi bir kurutucunun laboratuvar ölçe indeki tah l kurutma haznesi üç boyutlu bilgisayar 
destekli çizim program  olan CATIA ile tasarlanm t r. ANSYS Fluent yaz l m  kullan larak geometri, sonlu 
elemanlar metodu kullan larak modellenmi  ve ak  analizi gerçekle tirilmi tir. Kurutma haznesi gözenekli ortam 
olarak tan mlanm , farkl  s n r artlar nda sürekli ve zamana ba l  çözümleri gerçekle tirilmi tir. Farkl  ak  
h zlar nda analizler yap larak, bas nç dü ümü ve ç k  s cakl  de erleri hesaplanm , sonuçlar kar la t rmal  
olarak sunulmu tur. 
Anahtar Kelimeler: Kurutma, CFD, Gözenekli Ortam, Ak  analizi

Abstract
Corn is the third most produced product among cereals in our country, and it is a plant used as human food, animal 
feed and industrial raw material. Corn is harvested in September and October, and grain dryers are needed for safe 
storage in places where climatic conditions are not suitable for drying. High moisture content causes rot, mold and 
insects. The natural drying process takes a long time and causes product loss. Today, various industrial dryers 
integrated into warehouses are used, which can dry large quantities of corn in a short time. It is accepted that tower 
type continuous flow dryers, which are one of the integrated systems in question, are systems that protect grain 
quality with less energy, less product losses and provide homogeneous drying thanks to the flow order inside.

In this study, the laboratory scale grain drying chamber of a tower dryer was designed with CATIA, a three-
dimensional computer aided drawing program. Geometry was modeled using finite element method and flow 
analysis was performed using ANSYS Fluent software. The drying chamber was defined as a porous medium, and 
continuous and time-dependent solutions were carried out under different boundary conditions. By making 
analyzes at different flow rates, pressure drop and outlet temperature values were calculated, and the results were 
presented comparatively.
Keywords: Drying, CFD, Porous Media, Flow Analysis



G R

M s r, eski zamanlardan beri tar m  yap lan ve tüketimine en çok ihtiyaç duyulan tah l ürünlerinden biridir. M s r n 
ülkemizde üretilen miktar  tüketim için yeterli gelmedi inden depolama, içerisindeki nem sayesinde kolay 
bozulabilecek bir ürün oldu undan kurutma ihtiyac do mu tur. Bu ihtiyaçla birlikte daha az maliyetli, verimi 
yüksek ve çevreye zarar  olmayan kurutucular n tasar m günden güne artmaktad r. Günümüz artlar nda hava 
kirlili i ve enerji sarfiyat ndan dolay  do a dostu ve dü ük maliyetli kurutucular n önemi büyük ölçüde artm t r.
Giner ve di . (1998) çal malar nda giri  ve ç k  hava kanallar  etraf ndaki hava ve tah l ak n n iki boyutlu 
yap s n n e zamanl , kar  ve çapraz ak l  yatak bloklar  kullan larak modellendi i bir kar k ak l  tah l kurutma 
modeli sunmu lard r. Tahmin edilen tah l ve havan n nem içerikleri ve s cakl klar  gözlemlerle tutarl  oldu u 
saptanm t r. Syahrul ve ark. (2002), m s r tanelerinin kurutulmas nda, ak kan yatakl  kurutman n termal 
modellemesi kurularak, nem transferinde hava s cakl  ve hava h z n n etkileri incelenmi tir. Sonuçlar, ak kan 
yatakl  kurutman n termal verimlerinin m s r n nem içeri inin azalmas  ve dolay s yla artan kurutma süresi ile 
keskin bir ekilde azald n  ve kurutma i leminin sonunda en dü ük seviyeye geldi ini göstermektedir. 
Malzemeden nem transferi büyük ölçüde hava s cakl na, hava h z na ve malzemenin nem içeri ine ba l  oldu u 
görüldü. Model tahminleri ve mevcut deneysel sonuçlar aras nda iyi bir uyum elde edilmi tir. Etemo lu ve ark.
(2005), kâ t kurutman n s  ve kütle transferi analizi için; hava ile kurutma yöntemini kullanarak bir model 
geli tirmi ler ve kâ t kurutma i leminin teorik ve deneysel çal malar n  kar la t rm lard r. Bu modelde, 
kurutma süresince kâ d n bir gözenekli ortam sundu u ve buharla an s v n n s cakl na kar l k gelen yar  
doymu  bir de erde kald  kabul edilmi tir. Janas ve di . (2010) M s r tanelerinin depolanmadan önce 
kurutulmas  gerekti inden yola ç karak, kurutulma etkisini kontrol etmek için m s r tanesinde s  ve kütle 
transferinin fiziksel bir modelini tasarlam lard r. Bu amaçla, m s r tanesinde fiziksel bir s  ve kütle transferi 
modeli tasarland . Fick ve Fourier denklemleri sonlu elemanlar yöntemi (FEM) ile çözüldü. M s r n gerçek 3 
boyutlu geometrisi NMR görüntüleme ile elde edildi ve daha sonra FEM hesaplamalar  için gereken a  
olu turmak için kullan ld . Model, 50 ° C ile 100 ° C aras nda sabit bir kurutma hava s cakl  ile ak kan yatakl  
kurutma s ras nda m s r nemi ve tuzda çözünür protein içeri inin evrimini do ru bir ekilde tan mlad  görüldü. 
Weigler ve ark. (2012), partikül ve hava ak lar n  incelemek için ayr k eleman yöntemi (DEM) kullanm lard r. 
Tane nem ve s cakl k da l mlar n  de erlendirmek için kurutma deneyleri yap lm t r. Sonuç olarak, fazla nemi 
gidermek için ekstra kurutma maliyetlerinden (enerji), a r  kurutma durumunda termal hasardan veya yetersiz 
kurutma durumunda sonraki depolama s ras nda küf ve toksin olu umundan kaç nmak için, kar k ak l  
kurutucularda kurutma i lemini optimize etmeye ihtiyaç oldu u kan s na var lm t r. Heikki ve ark. (2014), 
art r lm  kurutma havas  s cakl  kullanarak ve ölçe i küçültülmü  bir karma ak l  kesikli tah l kurutucusunda 
kurutma hava ak n  yönlendirme suretiyle elde edilen enerji tasarrufunu incelemi tir. Testlerde yulaf ve arpa 
kullan lm t r. Yöntem, kurutma i lemi ilerledikçe kurutma hava ak  kademeli olarak azalt ld  ve kurutma havas  
s cakl n n yükselmesine izin verilmesi eklinde yap lm t r. Sonuçlar, arpa kurutmak için %5 ve yulaf kurutmak 
için %14 enerji tasarrufu, Arpa ve yulaf için s ras yla %5 ve %17 buharla ma oran nda art  göstermi tir. Gornicki 
ve Kaleta (2015), tah l n hava ak direncini incelemi lerdir. Hava ak na kar  direncin tah l nem içeri indeki 
art la azald n  ve yo un doldurma, bas nç dü ü ünde art a neden oldu unu tespit etmi lerdir. Yatay yöndeki 
y n taneden hava ak m na direnç, ço u durumda, dikey yöndekinden daha küçük oldu unu tespit etmi ler. 
Jokiniemi ve ark. (2015), devridaimle bir tah l kurutucusunda sürekli hava ak  h z  kontrolü için mikro
denetleyiciye dayal  gömülü bir kontrol sistemi tasarlam lar ve bunu küçültülmü  bir ara t rma kurutucusunda 
test etmi lerdir. Sonuçlar, kontrol sisteminin kurutucunun hem enerji verimlili ini hem de performans n  
artt rd n , ancak sonuçlardaki varyasyonun da büyük oldu unu gösterdi. Olatunde ve ark. (2016), ham pirincin 
silo sistemlerinde do al havada kurutma i lemi s ras nda tepeli, ters çevrilmi  ve düz yatakl  tane kütle 
konfigürasyonlar ndaki hava ak m  da l m , gözenekli ortam formülasyonu ile üç boyutlu sonlu hacim yöntemi 
kullan larak modellenmi tir. Model, sivri ekilli tane kütlesi konfigürasyonunda uzun taneli pirinç içeren bir 
silodan elde edilen verilerle do rulanm t r. Sonuç olarak, e it hava ak m  da l m n n sa lanmas n n 50 tona kadar 
mümkün oldu u, dü ük hava ak mlar n n h zl  mikrobiyal büyümeye yol açabilece i belirlenmi tir. Oksanen
(2018), bir çift yatakl  kar k ak l  kurutucunun simülasyon çal mas n  sunmu lard r. Hava kanallar n n yar s  
kapat larak tah l yata n n derinli i azalt lm , dikey yönde %100 art r lm t r. Ara t rma, bu homojen olmayan 
tah l yata nda kar  bas nc n nas l de i ece ini gözlemlemi lerdir. Simülasyon sonuçlar , kar  bas nçtaki art n 
%67-77’den fazla olmad n  ve tah l yata ndan geçen hava ak m n n uzunlu unun %82 artt n  göstermektedir.
Bunun yan  s ra kurutucu aparat n  optimize edebilmek için gereken do rulukta bir model elde etmektir. Wei ve 
ark. (2020), m s r tanelerindeki termo-fiziksel farkl l ktan yola ç karak çok a amal  tavlama kurutma ile sürekli 



kurutma aras ndaki ili kiyi görmek için 3 boyutlu bir matematiksel model geli tirdiler. Simüle edilen sonuçlara 
göre, manyetik rezonans görüntüleme ile k z lötesi termal görüntüleme ile elde edilen verilerin uyumlu oldu u 
görülmü tür. De i ken zamanl  çok a amal  tavlama kurutman n, sürekli kurutmaya göre daha k sa sürede 
gerçekle ti i tespit edilmi tir. Çelik ve ark. (2020), laboratuvar ölçekli bir test düzene inde m s r kurutma testleri 
gerçekle tirmi ler ve kuruma davran n  modellemi lerdir. Sonuçlar, en uygun modelin Midilli modeli oldu unu 
göstermi tir. Elde edilen sonuçlar literatürdeki sonuçlarla kar la t rmal  olarak verilmi  ve endüstriyel 
kurutucular n kontrolünde kullan lmak üzere bir model önermi lerdir. Yine, Çelik ve ark. (2021) m s r 
kurutucusunun kurutma i leminin enerji ve ekserji analizlerini incelemi lerdir. Enerji kullan m oranlar n n gaz 
h z yla artt n  ve yüksek h zda maksimum ekserji veriminin olu tu unu gözlemlemi lerdir. Owusu-Sekyere ve 
ark. (2021), m s r tanelerinin kuruma davran n  incelemek için matematiksel bir model kurmu lard r. Bu model 
tanelerin kurtulmas nda hava s cakl  ve hava h z n n etkileri incelenmi tir. M s r tanelerinin kurutucudaki 
kuruma davran  da on (10) ince katmanl  matematiksel model kullan larak ara t r ld . Kurutma ve s l verim 
s ras yla %81,1 ve %29,6 olarak hesaplanm t r. 

Yap lan literatür çal mas  sonucunda, m s r ve tah l kurutma üzerine yap lan çal malar n ço unlukla deneysel 
oldu u, hesaplamal  ak kanlar dinami i yaz l mlar  ile yap lan nümerik çal malar n yetersiz kald  görülmü tür. 
Ayr ca deneysel veriler ile do rulanm  HAD analizlerinin olmad  dikkat çekmektedir. Bu çal mada, 
laboratuvar ölçekli bir m s r kurutucunun tah l haznesindeki ak  ve s  geçi i ANSYS Fluent ticari yaz l m  
kullan larak modellenmi tir. Kurutma haznesi gözenekli ortam olarak tan mlanm , farkl  s n r artlar nda sürekli 
ve zamana ba l  çözümleri gerçekle tirilmi tir. Farkl  ak  h zlar nda analizler yap larak, bas nç dü ümü ve ç k  
s cakl  de erleri hesaplanm , sonuçlar kar la t rmal  olarak sunulmu tur.

HESAPLAMALI AKI KANLAR D NAM  ANAL Z

Hesaplamal  ak kanlar dinami i (HAD) analizleri Ansys Fluent V18 kullan larak gerçekle tirilmi tir. Kurutma 
haznesi HAD analizinde gözenekli ortam olarak tan mlanm , belirlenen s n r artlar alt nda hem sürekli ve hem 
de zamana ba l  çözümleri gerçekle tirilmi tir. HAD modeli ekil 2.1’de görülmektedir.  Model test 
düzene indeki ölçüler esas al narak boyutland r lm t r. Tah l kurutma haznesinin hacmi V=33x60x60 cm3

büyüklü ündedir. 

ekil 1. Tah l haznesinin HAD modeli

S n r artlar ve Enerji Denklemi

HAD modelinde bulunan kurutma haznesine gözenekli ortam kabulü yap lm , m s r n fiziksel özellikleri analizde
tan mlanm t r. HAD analizleri hem kararl hem de karars z durum için gerçekle tirilmi tir. Yan duvar s n r artlar
simetri ve adyabatik duvar s n r artlar oldu u varsay larak analizler ayr  ayr  tekrarlanm t r.  Ç k  bas nc  
atmosfer bas nc  olarak belirlenmi tir. Kurutucu ak kan giri  s cakl  sabit ve 103 C olarak belirlenmi tir. 8,33 



m/s ve 6,67 m/s hava giri  h z de erleri için farkl  s n r artlar nda gerçekle tirilen analiz sonuçlar a a daki 
Tablo 1’ de verilmi tir. Giri ten 10cm sonra ölçülen s cakl k T1, 15cm sonra T2 ve 25cm sonras  T3 olarak 
belirlenmi tir. Analizlerde bas nç de erlerinin birbirine çok yak n oldu u görülmü tür. S cakl k da l m  
verilerinde ise farkl l klar oldu u tespit edilmi tir. 

Tablo 1. 8,33m/s ve 6,667 m/s H zlar n n Farkl  S n r Ko ullar  Alt ndaki Model 1 Analiz Sonuçlar
Hava 
h z  

[m/s]

HAD
Modeli

Yan duvar 
s n r 

ko ullar

Ak  yönünde hava s cakl klar

Pgiri  [Pa]
Tgiri  
[K] T1 [K] T2 [K] T3 [K] Tç k  [K]

8.33 m/s    Kararl Duvar 376 332,963 332,944 332,908 332,880 643,440
Karars z Simetri 376 332,987 332,981 332,969 332,959 640,541
Kararl Duvar 376 375,858 375,785 375,656 375,381 641,058
Karars z Simetri 376 290,000 290,000 290,000 290,000 640,542

6,67 m/s Kararl Duvar 376 332,958 332,935 332,894 332,861 412,345
Karars z Simetri 376 332,984 332,976 332,961 332,896 410,330
Kararl Duvar 376 375,822 375,732 375,571 375,442 410,679
Karars z Simetri 376 290,000 290,000 290,000 290,000 410,331

Gözenekli ortam için kat ve ak kan fazlar için enerji denklemleri a a daki gibi yaz l r. (Ingham ve di ., 2004)

(1)

+ (2)

Çözüm A Ba ms zl

Çözüm a  ba ms zl  do ru sonuçlar n do rulu u aç s ndan büyük önem arz etmektedir. Üç farkl  eleman
say s nda analizler tekrarlanm t r. Bu analizde süreklilik, momentum, enerji denklemleri için yak nsama kriteri 
10 5 olarak ayarlanm t r. 

ekil 2’de 107648 dü üm noktas na sahip 100719 dörtyüzlü üçgen ekilli elemanlardan olu an çözüm a  
görülmektedir. Tablo 2’de farkl  eleman say lar n n sonuçlara etkisi görülmektedir. Yap lan analizlerde optimum 
eleman say s  100719 olarak belirlenmi tir. Geometrinin basit ve düzgün çözüm a  olu undan ötürü analiz 
sonuçlar na etkisi olmad , sonuçlar aras ndaki fark n %1 in alt nda oldu u görülmü tür. 

ekil 2. Model 1 Mesh Yap s



Tablo 2. Farkl  Eleman Say lar nda 6,667 m/s H z  için Sonuçlar

lave denklemler

HAD modelinde hava giri  ve ç k  aras ndaki toplam bas nç dü ü ü gözenekli bölgedeki bas nç dü ü ünden 
kaynaklanmaktad r. Metre uzunluk ba na gözenekli bölgedeki bas nç dü ü ü, ikinci dereceden bir Hunter (1983) 
denklemi (Abou-El-Hana ve Younis, 2008) ile hesaplanabilir.

(3)

Bu denklemdeki S ve R katsay lar n n ürün tipine göre farkl l k gösterdi i ve deneysel verilere dayan larak 
belirlenmi tir.

(4)

(5)

Burada m s r taneleri için a ve b sabitleri s ras yla 2.07E+4 ve 30,4 olarak rapor edilmi tir. Bu formül kullan larak 
m s r tanelerinin bulundu u haznedeki bas nç dü ümü yakla k olarak belirlenebilir. Is  ve kütle geçi i 
hesaplamalar nda ürünün özgül s s na ihtiyaç duyulmaktad r. Nemli bir tar msal ürünün özgül s s , kuru, ckb veya 
ya , cyb, kütlesi ile ili kilendirilebilir. Nemli tar msal ürünlerin özgül s cakl n n, kuru kütlesinin özgül s s  ile
üründeki özgül su s s n n bir toplam  olarak gösterilebilece i deneysel olarak gösterilmi tir. A a daki ba nt , 
ürünün 1 kg kuru kütlesi için geçerlidir:

         (6)

Ayr ca yüzey s  transfer katsay s  (Haghighi ve Segerlind, 1988)

= 100 0.49 W/ (m2 K)         (7)

m s r n s l iletkenlik de eri (Cao, ve Zhu, 2001);

= exp ( 1.74  3.7 + 4.72 × 10 3 + 6.48 2 1.5 × 10 4 2 + 6.27 × 10 2 ) (8)

ba nt lar ile hesaplanabilir.
HAD analizinde m s ra ait özellikler, yukar daki ba nt lar yard m yla hesaplanarak 17°C derecedeki m s r n özgül 
s s  2095 J/kg, s  transfer katsay s  30 W/m2K, yo unluk 727 kg/m3, vizkozite direnci 1891,894 1/m2 , atalet 

direnci 45,66 1/m olarak Fluent materyal ara yüzüne girilmi tir.

HAD ANAL Z  SONUÇLARI

HAD modelinde 2,4,6 ve 8m/s farkl  hava giri  h zlar nda, 103°C hava giri  s cakl nda analizler 
gerçekle tirilmi tir. Hesaplama modelinin tam orta noktas ndaki ara yüzde s cakl k da l m  ekil 3’ te 
görülmektedir. Ortalarda daha s cak bölgenin, kenarlara do ru ise s cakl k dü ü ü oldu u görülmü tür. Bu durum 
gerçek tah l kurutma haznesindeki s cakl k da l m  ile örtü memektedir. Hava gözenekli ortama e it olarak 
da lmakta ve üründeki nemin buharla mas  için gerekli s  enerjisi havan n enerjisinden sa lanmaktad r. Kurutma 
haznesinde yer yer buharla ma oran ndaki farkl l klar sebebiyle s cak ve so uk bölgeler olmas  muhtemeldir. Fakat 

Eleman Pgiri  [Pa] Fark %
100719 410,330 2,68.10-5
230625 410,341 9,74.10-6
950400 410,345 -



ekil 3’tekine benzer bir durum söz konusu de ildir. Bu durum HAD modelindeki kütle transferinin eksikli inden 
kaynaklanmaktad r.

ekil 3. Model 1 S cakl k Gradyeni Kontür Ç kt s

Tablo 3‘te farkl  hava giri  h zlar na ait bas nç ve s cakl k de erlerine ait sonuçlar görülmektedir. Hava h z n n 
art  ile giri  bas nc n n artt , s cakl k de erlerinde ise bir farkl l k olmad  görülmü tür.

Tablo 3. Farkl  H zlarda Model 1 Kurutma Analiz Sonuçlar
Vgiri  (m/s) T1 (K) T2 (K) T3 (K) Tç k  (K) Pgiri  [Pa]

2 332,95 332,92 332,87 375,66 36,9418
4 332,97 332,96 332,94 375,83 147,72
6 332,98 332,97 332,97 375,89 332,34
8 332,99 332,98 332,97 375,91 590,80

ekil 5 de görüldü ü üzere giri  s cakl  azalm t r fakat membah içerisindeki farkl  noktalardan al nan sonuçlar 
aras nda pek bir fark görülmemektedir.Bunun sebebi kurutma esnas ndaki buharla ma ihmal edildi indedir.

ekil 5. Model 1 T-V Grafi i
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ekil 6 da kurutma haznesindeki giren havan n h z de eri artt kça bas nç dü ümünün de do ru orant l  ekilde 
artt  apaç k görülmektedir.

ekil 6. Model 1  P-V Grafi i

SONUÇ VE TARTI MA

Yap lan çal malar sonucunda Karars z ve Simetri s n r artlar  alt nda yap lan analizler ile deney sonuçlar  
do rulanm t r. Çözüm a  ba ms zl  yöntemi kullan l p, üç farkl  element say s yla yap lan analizler 
kar la t r lm  ve sonuçlarda sapma gözlemlenmedi inden en dü ük analizle yap lan element say s  kabul 
edilmi tir. Optimum s n r artlar  ve element say s  belirlendi inden model do rulanm t r. Do rulanan model ile 
farkl  h zlarda analizler yap larak, giren hava h z n n s cakl a ve bas nç dü ümü parametrelerine etkisi 
incelenmi tir. 

Sonuç olarak 103°C derecede giren hava içerdeki 17°C deki m s r n s cakl n  artt rm . Ç k  s cakl  59-60°C 
dereceye indi i, bas nç dü ümü 410 Pa civar nda oldu u tespit edilmi tir. Farkl  h zlarda yap lan analizler 
sonucunda ise h z artt kça bas nç dü ümünün artt  gözlemlenmi tir.
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ÖZET

Geli en teknoloji, bilgiye eri imde kolayl k gibi faktörlerle beraber, son tüketiciyle birebir ba lant  
halinde olan perakendeciler için pazarda rekabet gücü sa lamak daha da önemli hale gelmi tir. Bu 
noktada günümüz sat  kanallar  aras nda yer alan ve gittikçe yayg nla makta olan sat  otomatlar  
perakendeciler için mü teriye ula abilmede kilit araçlardan biridir. Otomatlardan beklenen, tüketicinin 
ihtiyac na uygun hizmeti günün herhangi bir saatinde alabilmesi ve böylece perakendeci için ba ar l  
bir sat  performans  sa lamas d r. Bu ba lamda öncelikli amaçlardan biri bu otomatlar n yer seçimi 
kararlar n vermektir. Çal mada, otomat yer seçim karar nda etkili olacak be  kriter belirlenmi  ve 
Modifiye Delphi yöntemiyle kriterlerin sözlü de erlendirilmesine yönelik uzmanlardan geri dönü ler 
al nm  ve de erlendirilmesi sa lanm t r. Kriterler aras nda, perakendeci için hangi kriterin ne derece 
önemli oldu unu saptamak için, bulan k çok kriterli karar verme çat s  alt nda küresel bulan k AHP 
yöntemine ba vurulmu  ve en önemli kriterin belirlenmesi sa lanm t r.

Anahtar Kelimeler: Çok kriterli karar verme, Yer seçimi problemi, Bulan k Analitik Hiyerar i 
Prosesi, Modifiye Delphi, Küresel bulan k kümeler

ABSTRACT

Along with factors such as developing technology and ease of access to information, it has become 
even more important to provide competitiveness in the market for retailers that are in direct contact 
with the end consumer. At this point, vending machines, which are among today's sales channels and 
are becoming increasingly widespread, are one of the key tools for retailers to reach customers. What is 
expected from vending machines is that the consumer can receive the service that suits their needs at 
any time of the day, thus providing a successful sales performance for the retailer. In this context, one 
of the primary purposes is to make the location selection decisions of these vending machines. In the 
study, five criteria that will be effective in the vending machine location selection decision are 
determined and feedbacks are received from the experts for the linguistic evaluation of the criteria with 
the Modified Delphi method and their evaluation is ensured. Among the criteria, the spherical fuzzy 
AHP method is applied in the environment of fuzzy multi-criteria decision making in order to 
determine which criterion is important for the retailer, and the most important criterion is determined.

Keywords: Multi crtieria decision making, Location selection problem, The Fuzzy Analytic Hierarchy 
Process, The Modified Delphi ,The Spherical Fuzzy Sets



G R

Dinamik mü teri taleplerine etkin bir ekilde cevap vermekle ilgilenen irketler için ba ar l  ve 
sürdürülebilir bir Tedarik Zinciri Yönetimi (TZY); sat c lar ve mü teriler aras nda malzeme, bilgi, para 
ve hizmet gibi iki yönlü ak lar n etkin bir ekilde yürütülmesini gerektirir [1] . Küresel rekabet 
ortam nda ba ar l  bir TZY, zincirdeki tüm ba lant lar n duyarl  ve koordineli çal mas na ba l d r [2].
Yüksek kârl l k, dü ük maliyet, etkin hizmet kalitesi, rekabette üstünlük kurma vb. amaçlar  
gerçekle tirebilmeyi isteyen firmalar için, tedarik zincirindeki tüm ba lant lar  birbiriyle uyumlu bir 
ekilde yürütmek elzemdir. Bu do rultuda firmalar, depolar n , perakendecilerini, da t m kanallar n , 

sat  noktalar n  vb. ili kili tüm tesislerini stratejik olarak konumland rmak durumundad r. Çünkü bir 
tedarik zincirinde do ru ürünü veya hizmeti, do ru zamanda ve do ru yerde mü teriye temin etmek 
gerekir [1]. Bu amaçlar alt nda tedarik zincirinde en uygun yer seçim karar , firmaya uzun vadede etkin 
sat  performans , yüksek karl l k, dü ük maliyet, yüksek mü teri memnuniyeti, yüksek rekabet gücü 
sa layacak ba l ca ad mlardan biridir. 

Yer seçimi karar ; yerle im, geni letme, yer de i tirme gibi faaliyetleri içeren uzun vadede getiri 
sa lamas  planlanan kritik kararlardan biridir [3]. Yer seçimine yönelik hatal  bir karar verilmesi 
durumunda, kalifiye i  gücünde yetersizlik, artan maliyet, kaynaklarda yetersizlik, dü ük hizmet 
kalitesi, rekabette dü ü , pazarda tutunanama, artan ta ma maliyet gibi pek çok istenmeyen durumlarla 
kar la labilir.  

Geli en teknoloji, bilgiye eri imde kolayl k gibi faktörlerle beraber günümüz tüketim pazar nda, 
mü teriyi iyi analiz etmek, mü teri istek ve ihtiyaçlar na cevap verebilmek, daha fazla mü teriye 
ula abilmek ve bunlar  sa larken karl l  yüksek tutabilmek tedarik zincirinin tüm halkalar  için 
mihenk ta  niteli indedir. Tedarik zincirinde son tüketiciyle birebir ba lant  halinde olan 
perakendeciler bu noktada, en önemli aktörlerdendir. Perakendeciler, son tüketici ve da t m kanallar  
aras nda sürecin en iyi ekilde yürütülmesinde etkin bir rol oynamaktad rlar [4]. Bir perakendeci için 
öncelikli amaçlardan biri mü teri memnuniyetini üst seviyede tutarken; yüksek getiriye ve dü ük 
maliyete sahip olmakt r. Bu da süreçteki tüm etmenleri dikkate alarak, en uygun konumda olmay  
gerektirmektedir. Zira etkin ve uygun bir yer seçim karar , perakendeciye uzun vadede getiri 
sa layacak olan stratejik bir yat r m karar d r. 

Sat c  yönetimli sistemde tedarikçilerin mü terisi olarak belirtilen perakendeciler için ürünlerin 
mü terilere zaman nda ula t r lmas  büyük önem ta maktad r. Bu ba lamda perakendeci mü teriye ne 
kadar yak n olursa o kadar iyi ba lant  ve etkin hizmet sa lanacakt r. Sat  Otomatlar  (SO), 
tüketicilerin istedikleri ürünü istedikleri zamanda ve en uygun yerde alabilmeleri için en etkili 
perakende araçlar ndan biridir. Geli en teknoloji ile birlikte perakendeciler, tüketici ihtiyac n  daha 
h zl  kar lamak için otomatlarla hizmet sa lama e ilimine girmi tir. Otomatlardan beklenen, 
tüketicinin ihtiyac na uygun hizmeti günün herhangi bir saatinde alabilmesi ve böylece perakendeci 
için ba ar l  bir sat  performans  sa lamas d r. Bu noktada öncelikli amaçlardan biri bu otomatlar n yer 
seçimi kararlar n  vermektir.

Bu çal mada, otomat yer seçim karar nda etkili olacak kriterler aras nda, perakendeci için hangi 
kriterin ne derece önemli oldu unu saptamak için,  Bulan k Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV)  çat s  
alt nda de erlendirmek üzere farkl  Yer Seçim problemleri ve bu probleme yönelik farkl  yöntemler 
incelenmi tir. Bulan k ÇKKV, karar vericilerin birbiriyle çeli ebilen birden fazla kriteri 
de erlendirmelerinde, bulan k say lardan yararlanarak bilgideki belirsizli i elimine etme amac  
ta maktad r [5] . Bu sayede karar vericilere seçim yapabilme kolayl  sa lar ve farkl  problemlere 
yönelik pek çok yöntemi içinde bar nd rmaktad r. Literatürde Bulan k ÇKKV çat s  alt nda s kl kla 
çal lan problemlerden biri de yer seçim problemidir.  Birçok ara t rmac  farkl  bulan k ÇKKV 
yöntemlerini kullanarak farkl  yer seçim problemlerini çözebilmeyi amaçlam lard r [3], [5]–[12].



(Kuo vd.,2002) market yer seçim problemi için Bulan k AHP ve yapay sinir a lar  kullanarak bir karar 
destek sistemi sunmu lard r. Çal malar nda market yeri seçiminde etkili olan kriterleri 
a rl kland r meda bulan k AHP yöntemini kullan rken; yapar sinir a yla beraber a rl kland r lm  
kriterlerle market yeri seçimindeki faktör performanslar n  de erlendirmi lerdir [13]. (Y ld z vd.,2020)
Türkiye’de faaliyet gösteren bir kamu bankas n n ATM yer seçim problemini ele alm lard r. 
Çal malar nda stanbul ili Avrupa yakas ndaki ilçeleri alternatif lokasyonlar olarak belirlemi ler ve 
seçili kriterler alt nda en uygun alternatifin neresi olams  gerekti i karar n  sunmu lard r. ATM yer 
seçim problemi için Modifiye Dengelenmi  Skor Kart yöntemi ile entegre Bulan k AHP ve Bulan k 
TOPSIS yöntemlerini kullanm lard r [5]. (Ça r  Tolga vd.,2013) Bulan k Analitik A  Prosesi (AAP)
yöntemini kullanarak süpermarket yer seçim problemini çözebilmeyi amaçlam lard r[9]. (Wu vd.,
2009) Tayvan’daki bölgesel hastane yer seçim problemine yönelik belirlemi  oldukla r kriterleri 
dikkate alarak alternatif lokasyonlar  de erlendirmek üzere Bulan k AAP yöntemini uygulam lard r 
[14]. (Erb y k vd.,2012) Türkiye’deki günlük ürünlerin sat n n yap ld  bir peerakende firmas  için 
yer seçim problemine dikkat çekmi lerdir. Problemi çözebilmek için AHP yöntemini çal malar nda 
kullanm lar ve en uygun yer seçimini gerçekle tirmi lerdir. Literatürde farkl  yer seçim problemleri ve 
farkl  yöntemlere genel bir çerçevede bakabilmek ad na, özet bir literatür tablosu, Tablo 1’de 
gösterilmektedir.

Tablo 1. Bulan k Yer Seçimi Problemine Yönelik lgili Literatür
Problem tan m Önerilen çözüm yakla m
Supermarket yer seçimi[9] Bulan k AAP
Supermarket  yer seçimi[15] Co rafi Bilgi Sistemleri ve AHP
ATM yer seçimi[5] Pisagor bulan k AHP ve TOPSIS
Günlük üretim tesisi yer seçimi[16] Bulan k TOPSIS
Kentsel da t m merkezi yer 
seçimi[17]

Bulan k TOPSIS

Tesis yer seçimi[18] Bulan k VIKOR
Hastane yer seçimi[14] Bulan k AAP
Ortak da t m merkezi yer seçimi[19] Bulan k AHP ve Bulan k TOPSIS
Yük Terminali yer seçimi[20] Bulan k AHP ve Bulan k TOPSIS
Al veri  merkesi yer seçimi[21] AHP ve AAP
Tesis yeri seçimi[22] Bulan k ELECTRE
Tersane yer seçimi[23] Bulan k AAP
Termal elektirk santrali yer 
seçimi[24]

Bulan k AHP-TOPSIS

Perakendeci yer seçimi[25] Bulan k AHP ve GRA
Depo yeri seçimi[26] Bulan k AHP
Da t m merkezi yer seçimi[27] Bulan k DEMATEL, AAP ve 

TOPSIS
Tesis yeri seçimi[28] Bulan k TOPSIS
Depo yeri seçimi[11] Bulan k TOPSIS, ELECTRE I ve

VIKOR

Çal man n amac , mü teriye 7/24 hizmet verecek bir otomat makinas  yer seçimi için, perakendecinin 
dikkate almas  gereken kriterlerin de erlendirilmesi ve en önemli kriterin belirlenmesidir. Bu amaçla, 
otomat makinas  yer seçimi problemi çözümünde etkili olaca n  dü ündü ümüz Modifiye Delphi 
yöntemi ve Bulan k Analitik Hiyerar i yönteminin birlikte kullan ld , entegre bir yöntem sunuyoruz. 



Bulan k ortam çerçevesinde yer seçimi problemine yönelik yap lan literatür ara t rmalar  nda, 
kanaatimizce otomat makinas  yer seçimine yönelik belirtmi  oldu umuz entegre yöntemi içeren bir 
çal maya rastlanmam t r. 

ÖNER LEN YÖNTEM

Otomat yer seçim problemi çözümü için sunulan entegre yöntem üç ana a amadan olu maktad r. lk 
olarak, kriterleri belirlemek üzere; sektörde çal an deneyimli yöneticilerden ve ilgili alanda çal makta 
olan akademisyenlerden olu an bir uzman ekibi olu turulmu  ve kapsaml  bir literatür taramas  ve 
uzman görü lerinden yararlan lm t r. Belirlenen kriterlerin de erlendirilmesinde ortak bir görü  
birli ine var lmas  için ikinci a ama olan Modifiye Delphi Yöntemi çal mada kullan lm t r. Son 
a amada ise dilsel olarak ifade edilen kriter de erlendirmeleri, küresel bulan k say larla temsil edilmi  
ve Bulan k AHP yöntemiyle a rl kland r larak en önemli kriter belirlenmi tir. Önerilen yöntem 
ad mlar  ekil 1’de özetlenmektedir.

ekil 1. Önerilen Entegre Yöntem Ad mlar

Kriterlerin Belirlenmesi
Çal ma kapsam nda kriterleri belirlemek üzere; kapsaml  bir literatür taramas  ve sektörde çal an 
deneyimli yöneticilerden ve ilgili alanda çal makta olan akademisyenlerden olu an bir uzman ekibinin 
görü lerinden yararlan lm t r. Bu do rultuda otomat makinas  yer seçimine yönelik dikkate al nmas  
gereken 5 kriter belirlenmi  ve ekil 2’de gösterilmi tir.



ekil 2. Ele Al nan Kriterler

Modifiye Delphi Yöntemi
Karar verme problemlerinde, belli bir konuda karar verirken daha sa l kl  sonuçlar alabilmek için,
birbirinden farkl  görü lere sahip birçok uzmanla görü mek ve de erlendirmelerine ba vurmak 
gerekebilir. Bu noktada Delphi yöntemi, uzman görü lerinin al nmas na odaklanan ve literatüre 
bak ld nda ara t rmac lar n da birçok konuda yararland  yöntemlerden biri olmu tur[5], [29], 
[30][31], [32]. Delphi yöntemi bir konu hakk nda uzmanlara dan arak onlardan yaz l  veya sözlü geri 
bildirimler sa lar ve sonuçlar  toplay p analiz eder[29].Yöntemde uzmanlar aras nda fikir birli i 
sa lanana kadar görü ler tekrar tekrar yaz l  veya sözlü olarak payla l r[5]. Çal mada, belirlenen 
kriterler hakk ndaki fikirlerini ve de erlendirmelerini yönteme konsolide etmek üzere Modifiye Delphi
yöntemi kullan lm  olup, yöntem ad mlar  ekil 2’deki gibidir [30].

ekil 3. Modifiye Delphi Yöntemi

Modifiye Delphi yöntemi kullan larak uzmanlar n otomat makinas  yer seçimi için belirlenen kriterler 
hakk ndaki görü leri Bulan k AHP yönteminde kullan lmak üzere birle tirilmi tir. 

Bulan k Analitik Hiyerar i Prosesi
AHP yöntemi, net de erlerin yer ald  de erlendirme ölçütünü dikkate alarak, kriterlerin ikili 
kar la t rmalar n  sa layan ÇKKV yöntemlerinde biridir [33]. Yöntem literatürde birçok 



ara t rmac n n s kl kla ba vurdu u yöntemlerden biri olsa da net de erler kullanmas ndan dolay , karar 
vericilerin kriterler hakk ndaki yarg  ve ifadelerini tam olarak yans tamamaktad r [5]. Bu nedenle ço u 
modern ara t rmac  taraf ndan birçok farkl  disiplinde kullan lan Bulan k Mant k, literatüre Zadeh 
taraf ndan kazand r lm t r [34]. Çal mada net de erlerin kullan ld  AHP yöntemi yerine, bulan k 
mant n adapte edildi i Bulan k AHP yöntemi kullan lm t r. Bulan k AHP yönteminde de erlendirme 
ölçütü net de erlerin aksine, 0 ile 1 aras nda de i en bir dizi de erde verilmektedir [29].  Böylece karar 
vericilerin öznel ve nitel yarg lar  problemde daha iyi temsil edilebilmektedir. Geleneksel mant  
kapsayan bulan k mant k, bilgideki belirsizli i ortadan kald rmak için farkl varyasyonlarda bulan k 
kümeleri içinde bar nd rmaktad r [35]. Bu ba lamda çal mada belirsizlik ve mu lakl kla ba  
edebilmek için bulan k AHP yöntemi küresel bulan k kümeler ile birle tirilmi  ve kriterlerin 
belirlenmesinde bu küme setindeki küresel say lardan yararlan lm t r. Yöntemin ad mlar  ekil 4’te 
özetlenmi tir.

ekil 4. Bulan k AHP Yöntem Ad mlar
Ad m 1. Karar verme problemi için de erlendirilmesi amaçlanan kriterler belirlenir.

Ad m 2. Tablo 3’te verilen dilsel de i kenler kullan larak, uzmanlardan kriterleri de erlendirmesi 
sonucu ikili kar la t rma matrisi olu turulur [36].

Tablo 3. Dilsel De i kenler ve Kar l k Gelen Küresel Bulan k Say lar

Dilsel De i kenler Küresel Bulan k Say lar 

Kesinlikle yüksek önemli (KYÖ) (0,9;0,1;0,0)
Çok yüksek önemli (ÇYÖ) (0,8;0,2;0,1)
Çok önemli (ÇÖ) (0,7;0,3;0,2)
Biraz önemli (BYÖ) (0,6;0,4;0,3)
E it önem (EÖ) (0,5;0,5;0,4)
Biraz dü ük önemli (BDÖ) (0,4;0,6;0,3)
Dü ük önemli (DÖ) (0,3;0,7;0,2)
Çok dü ük önemli (ÇDÖ) (0,2;0,8;0,1)



Kesinlikle dü ük önemli (KDÖ) (0,1;0,9;0,0)

Ad m 3. kili kar la t rma matrisleri için tutarl l k incelemesi yap l r. Tutarl l k ndisi (CI) ve
özvektörüne ba l  olarak matrislerin tutarl l k oranlar  (CR) hesaplan r.

ve (1)

Burada n kriter say s  gösterirken; ise matrisin en büyük özvektörünü temsil etmektedir. Saaty 

taraf ndan verilen tablo kullan larak belirlen Rastgele ndeks (RI) ve tutarl l k indisinin oranland  

Denklem 2 kullan larak CR belirlenir [33].

(2)

E er CR, 0.1’den küçük veya e itse, matris tutarl d r [29].

Ad m 4. Tablo 3’teki dilsel de i kenlerden yararlan larak olu turulan matris, bu dilsel de i kenlere 

kar l k gelen küresel bulan k say lar kullan larak bulan k karar matrislerine dönü türülür.

(3)

Burada I ve j kriterleri aras ndaki bulan k k yaslama de erini göstermektedir.

Ad m 5. Her bir kriterin küresel bulan k a rl klar n  belirlemek için Denklem 4’te belirtilen Küresel 
A rl kl  Aritmetik Ortalama ( ) operatörü kullan l r.

, (4)

Burada n, kriter say lar n  gösterirken; olarak temsil edilir.

Ad m 6. Her bir kriterin bulan k a rl klar  durula t r l r.

(5)

Ad m 7. Durula t r lan a rl klar, normalize edilerek nihai kriter a rl klar  belirlenir.

(6)



UYGULAMA

Çal mada Türkiye’de geni  bir sat  a na sahip perakende firmas  için sat  otomat  yer seçim 
problemi ele al nm t r. Perakende firmas , tüketiciye 7/24 hizmet verebilen sat  otomat na yönelik yer 
seçimi yaparken; en önemli kriterin ne olmas  gerekti ine karar vermek istemektedir. Bu amaçla 
öncelikle kriterleri belirlemek üzere; sektörde çal an deneyimli yöneticilerden ve ilgili alanda 
çal makta olan akademisyenlerden olu an alt  ki ilik bir uzman ekibi olu turulmu tur. Kapsaml  bir 
literatür taramas ve uzman neticesinde belirlenen be  kriter çal maya dahil edilmi tir. Bu kriterler,
“Alan Ko ullar ”, “Populasyon”, “Finans”, “Yak nl k” ve “Risk” kriterleri olarak ekil 3’te 
gösterilmi tir. Kriterlere yönelik Tablo 3’teki dilsel ifadelerle de erlendirme yap l rken uzman 
görü leri Modifiye Delphi yöntemiyle birle tirilmi  ve tek bir matrise indirgenmi tir. Tablo 4 Modifiye 
Delphi yöntemiyle konsolide edilen (birle tirilen) uzman görü lerini özetlemektedir. 

Tablo 4. Kriterlere Yönelik kili Kar la t rma Matrisi

Alan Ko ullar  EÖ DÖ DÖ BYO ÇDÖ
Populasyon YÖ EÖ DÖ YÖ BDÖ

Finans YÖ YÖ EÖ ÇYÖ EÖ
Risk BDÖ DÖ ÇDÖ EÖ KDÖ

Yak nl k ÇYÖ BYÖ EÖ KYÖ EÖ

Birle tirilen karar matrisindeki dilsel de i kenlere kar l k gelen küresel bulan k say lar için Tablo 3
kullan larak; mevcut matris küresel bulan k matrise dönü türülmü  ve matrisin tutarl l  incelenmi tir. 
Ad m 3’te verilen e itlikten yararlanarak matrisin tutarl l  incelendi inde, CR oran  0,042 olarak 
belirlenmi tir. Bu noktada Denklem 2’deki ifadeye dayanarak matrisin tutarl  oldu u sonucuna 
var lm t r. Matris tutarl l  sapland ktan sonra Küresel Bulan k AHP yönteminin di er ad mlar  
tamamlanarak her bir kriterin a rl  ekil 5’te belirtilmi tir.

ekil 5. Nihai Kriter A rl klar

ekil 5’e göre; dikkate al nan be  kriterin Küresel Bulan k AHP yöntemi ile elde edilen a rl klar na 
bak ld nda en yüksek a rl a sahip kriterin “Yak nl k” kriteri oldu u görünmektedir. Yak nl k ana 
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kriterinin ard ndan, di er dört kriter aras nda en yüksek a rl a sahip ikinci kriter ise “Finans” olarak 
belirlenmi tir. Firma bir yandan yüksek kârl l  amaçlarken bir yandan da maliyete odaklanmal d r.. 
Yöntem sonucuna göre firma için en dü ük öneme sahip kriter ise “risk” olarak belirlenmi tir.

SONUÇ

Çal mada Türkiye’de geni  bir sat  a na sahip perakende firmas  için sat  otomat  yer seçim 
problemi, bulan k çok kriterli karar verme yöntemi ile ele al nm t r. Probleme yönelik, öncelikle 
kriterleri belirlemek üzere; sektörde çal an deneyimli yöneticilerden ve ilgili alanda çal makta olan 
akademisyenlerden olu an alt  ki ilik bir uzman ekibi olu turulmu tur. Kapsaml  bir literatür taramas  
ve uzman neticesinde belirlenen be  kriter çal maya dahil edilmi tir. Belirlenen kriterlerin 
de erlendirilmesinde Modifiye Delphi Yöntemi kullan larak uzmanlar aras nda ortak bir görü  birli ine 
var lm  ve kriter de erlendirmeleri, küresel Bulan k AHP yöntemiyle a rl kland r larak en önemli 
kriter belirlenmi tir. Buna göre en yüksek a rl a sahip kriterin “Yak nl k” kriteri oldu u
belirlenmi tir. Denilebilir ki; perakendeci firma, sat  otomat n  mü terilerine, tedarikçilerine, di er 
ula m modlar na, ana caddelere vs. ne kadar yak n konumland rabilirse, o kadar etkin bir hizmet 
sa layabilir. En yüksek a rl a sahip ikinci kriter ise “Finans” olarak belirlenmi tir. Buna göre, firma 
bir yandan yüksek kârl l  amaçlarken bir yandan da maliyete odaklanmal d r. Dü ük maliyet için, 
otomat makinas n  konumland raca  alandaki rakip say lar na, ula m ve yat r m maliyetlerine dikkat 
etmelidir. Yöntem sonucuna göre firma için en dü ük öneme sahip kriter ise “risk” olarak 
belirlenmi tir.

TARTI MA

Otomat makinas  yer seçim probleminde oldu u gibi birçok ÇKKV problemlerinde bilgideki 
mu lakl n ve belirsizli in giderilmesi kritiktir. Karar vericilere dü üncelerini tam olarak 
yans tabilmeleri olana n  sa layan Bulan k Kümeler, bu anlamda karar verme problemlerinde en s k 
kullan lan araçlardan biri olmu tur. Bu çal mada Küresel Bulan k AHP yöntemine Modifiye Delphi 
Yöntemini entegre ederek otomat makinas  yer seçim problemi için sunuyoruz. Yöntemin avantaj , 
karar vericilerin sözlü de erlendirmelerini daha iyi temsil edebilmesi ve bu sayede daha gerçekçi bir 
yakla m sunmas d r. Önerilen yöntem üç ana a amadan olu maktad r. lk olarak, kriterleri belirlemek
üzere; bir uzman ekibi olu turulmu  ve kapsaml  bir literatür taramas  ve uzman neticesinde belirlenen 
be  kriter çal maya dahil edilmi tir. Bu kriterler, “Alan Ko ullar ”, “Popülasyon”, “Finans”, 
“Yak nl k” ve “Risk” kriterleridir. Belirlenen kriterlerin de erlendirilmesinde ortak bir görü  birli ine 
var lmas  için ikinci a ama olan Modifiye Delphi Yöntemi çal mada kullan lm t r. Son a amada ise 
sözlü ifadeler, küresel bulan k say larla temsil edilmi  ve Bulan k AHP yöntemiyle a rl kland r larak 
en önemli kriter belirlenmi tir. Buna göre en yüksek a rl a sahip kriterin “Yak nl k” kriteri oldu u
belirlenmi tir. “Finans” kriteri ise ikinci en yüksek a rl a sahip kriter olarak belirlenmi tir. Yöntem 
sonucuna göre firma için en dü ük öneme sahip kriter ise “risk” olarak belirlenmi tir.

ÖNER LER

Geli en teknoloji, bilgiye eri imde kolayl k gibi faktörlerle beraber, son tüketiciyle birebir ba lant  
halinde olan perakendeciler için pazarda rekabet gücü sa lamak daha da önemli hale gelmi tir. Bu 
noktada günümüz sat  kanallar  aras nda yer alan ve gittikçe yayg nla makta olan sat  otomatlar  
perakendeciler için mü teriye ula abilmede kilit araçlardan biridir. Burdan hareketle, çal mada, 
tüketicinin ihtiyac na uygun hizmeti günün herhangi bir saatinde alabilmesinde etkin bir rol oynayan 
otomat makinas  için yer seçimi problemi ele al nm t r. Probleme yönelik Bulan k ÇKKV çat s  
alt nda, Küresel Bulan k AHP yöntemi uygulanm  ve en önemli kriterin belirlenmesi sa lanm t r. 
Gelecek çal malar için probleme yönelik çal mada ele al nan kriter say s  geni letilebilir ve kriterlerin 
de erlendirilmesi noktas nda farkl  bulan k kümeler ve farkl  ÇKKV yöntemleri geli tirilebilir.  
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Özet
Inovasyon, kavram olarak her ne kadar yayg n bir terim haline gelmi  olsa da, günümüzde ço u ki i taraf ndan 
hala anla lmas  zor bulunmaktad r. novasyon kavram  farkl  ve yeni fikirler geli tirmek ve bu fikirler 
do rultusunda ürün veya hizmetler ortaya koymak olarak tan mlanmaktad r. Sürekli olarak kendini yenileyen 
dünyada yenili e uyum sa lama ve mesleki ya am  devam ettirebilmek, geli imini sa lamak için, sa l k 
profesyonellerinin kendilerini devaml  olarak yenili e haz r hale getirmeleri ve inovatif yakla m içinde 
bulunmalar  gerekmektedir. Kültürel özelliklerden, yeni bilgilere olan aç kl k, risk alma e ilimi, geçmi teki 
deneyimler ve e itime verilen de erler inovasyonu olumlu yönden etkileyen faktörler aras nda gösterilebilir. 
Dolay s yla yenilik ve de i ime aç k olan bir kültürde inovasyon kavram  güç kazanmaktad r. Sa l kta 
inovasyon sa l k profesyonellerinin daha ak ll , daha h zl , daha iyi ve daha uygun maliyetli çal mas na 
yard mc  olarak, sa l k profesyonellerinin hastaya odaklanmas na yard mc  olan yenilikler olarak 
tan mlanmaktad r. Sa l k bak m  hizmetlerinin maliyetlerindeki art , sa l k kurumlar n n etkin, ekonomik ve 
hasta merkezli bak m n geli tirilmesine yönelik inovasyon uygulamalar na ihtiyac  artt rm t r. Inovatif 
uygulamalar, hastalar n hastanede kal  süresini k saltmakta, hastalar n daha az a r  çekmesini sa lamakta ve 
hastalar n hastanede kald  süre boyunca konforlu bir iyile me dönemi geçirmelerini yard mc  olmaktad r. 
novasyon, sa l k ve ebelik bak m nda kalitenin sa l k hizmeti kalitesini, güvenli ini ve verimlili ini art rmak 

için hayati bir önem ta maktad r. Inovatif stratejilerin geli tirilmesi, bak m modellerine yans t lmas  sa l n 
geli imi için oldukça yararl  olacakt r. Sa l k alan nda inovasyon profilini artt r c  yönde faaliyetlerin gözden 
geçirilmesi ve e itim, seminer programlar n n artt r lmas  gerekmektedir. Yap lan e itim programlar nda inovatif 
uygulamalara daha fazla yer verilmeli, e itim kurumlar  ve mesleki örgütlerin i  birli i ile ki isel ve mesleki 
geli imlerini sa layacak yay nlar  takip etmeleri, bilimsel kurslara kat lmalar  için te vik edilmeleri 
gerekmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Inovasyon, Sa l k, Ebelik
Abstract
Although innovation has become a common term as a concept, it is still difficult to understand by most people 
today. The concept of innovation is defined as developing different and new ideas and putting forward products 
or services in line with these ideas. In a world that is constantly renewing itself, in order to adapt to innovation, 
to maintain professional life and to ensure its development, health professionals must constantly prepare 
themselves for innovation and take an innovative approach. Among the cultural characteristics, openness to new 
information, tendency to take risks, past experiences and values given to education can be shown among the 
factors that positively affect innovation. Therefore, the concept of innovation gains strength in a culture that is 
open to innovation and change. Innovation in healthcare is defined as innovations that help healthcare 
professionals focus on the patient by helping healthcare professionals work smarter, faster, better and more cost-
effectively. The increase in the costs of health care services has increased the need for innovation practices for 
the development of effective, economical and patient-centered care in health institutions. Innovative applications 
shorten the hospital stay of the patients, make the patients suffer less pain and help the patients to have a 
comfortable recovery period during their stay in the hospital. Innovation is vital for improving the quality, safety 
and efficiency of health care in health and midwifery care. Developing innovative strategies and reflecting them 
on care models will be very beneficial for the development of health. It is necessary to review the activities to 
increase the innovation profile in the field of health and to increase the training and seminar programs. 
Innovative practices should be included more in the training programs, educational institutions and professional 
organizations should be encouraged to follow the publications that will provide their personal and professional 
development in cooperation and to participate in scientific courses.
Keywords: Innovation, Health, Midwifery.
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novasyon, yirmi birinci yüzy lda ön plana ç kan ve büyük öneme sahip olan bir kavramd r. Geli en bili im 
teknolojileri kar s nda meydana gelen uyum sa lama gereksinimi insanlar  ve toplumu de i meye ve 
yenilenmeye zorlamaktad r (Unterschuetz et al., 2008). Bilimsel çözümler üretmek ve bak m kalitesini art rmak 
için inovasyon sürecinin ve yöntemlerin kullan lmas  gerekmektedir. novasyon sürecinin ve yöntemlerinin 
rehber olarak benimsenebilmesi için inovasyonun özelliklerinin bilinmesi zorunludur (Can, 2018). novasyonun,
giri imcilik, ara t rma, teknoloji ve yarat c l k gibi birçok kavramla ili kisi vard r. Bilgi ve teknolojinin 
geli mesiyle birlikte birçok ülke taraf ndan milli bir felsefe olarak tan mlanan inovatif fikirler daha fazla alanda 
kar m za ç kmaktad r (Ba kurt ve Ayd n Ate , 2020). Günümüzde bilimsel ve teknolojik ilerlemeler sonucu 
sa l k sektöründeki bak m uygulamalar  da h zla yenilenme süreci ya amaktad r. Bu ilerlemelerle birlikte, 
nüfusun giderek ya l  nüfus halini almas , akut hastal klar n kronikle meye ba lamas , hastaneye ba vuran 
ki ilerin hastaneden ve bak m uygulamalar ndan beklentilerindeki de i imler ile tan , tedavi ve bak mda takip 
edilen yöntemlerin h zla de i im gösteriyor olmas  sa l k profesyonellerinin de kendilerini sürekli 
yenilemelerini yani inovasyon ihtiyac n  do urmaktad r.

Sa l k sektörünün önemli ve temel kurumlar ndan biri olan hastaneler, rekabet edebilirlik, sürdürülebilirlik ve 
sa l k profesyonellerinin/hastalar n ihtiyaçlar na daha iyi cevap verebilmek amac yla yenilikçi olma 
durumundad rlar. Bu yüzden son dönemlerde hastaneler ve sa l k sektörü için inovasyonun önemi giderek daha 
fazla ön plana ç km , gerek uygulama alan nda gerekse teorik alanda yap lan çal malara ilgi artm t r (Aksay 
ve Orhan, 2013). novasyon sürecinin ba ar s , inovasyon kavram n n özelliklerini ö renerek, inovatif 
stratejilerin üretilmesi ve uzun vadede uygulamalara yans t lmas na ba l d r. Sa l k uygulamalar n n 
gereksinimleri ancak inovatif stratejiler ve inovatif özelliklerin bilinciyle ak lc  eylemlerde bulunularak 
kar lanabilir (Can, 2018).

INOVASYON

Inovasyon, kavram olarak her ne kadar yayg n bir terim haline gelmi  olsa da, günümüzde ço u ki i taraf ndan 
hala anla lmas  zor bulunmaktad r. Literatürde inovasyon kavram n n farkl  tan mlar  bulunmaktad r. Latince 
kökenli olan ‘innovatus’ kelimesinden türetilen inovasyon kelimesi, Türk Dil Kurumu’da “yenile im” olarak 
ifade edilmektedir (TDK). Yarat c  fikirler inovasyonun merkezinde yer al r fakat fikirler tek ba na yeterli 
de ildir (Brysiewicz et al., 2015). Ayr ca inovasyon süreci için, yeni fikirleri (ürünler, yöntemler veya hizmetler 
gibi) de er yaratan ç kt lara dönü türmesidir diyebiliriz (Dil ve ark., 2012). novasyon kavram n , bilim ve 
teknolojiyi ekonomik ve toplumsal yönden faydal hale getirmeyi anlatmaktad r olarak özetleyebiliriz (9) 
(Ba kurt ve Ayd n Ate , 2020).

Birçok ülkede bir felsefe olarak tan mlanan inovasyon kavram  bilgi ve teknolojinin geli mesiyle daha fazla 
alanda görülmektedir. Dünyan n h zla geli mesiyle birlikte insanlar yeni ürün ve fikirlere ilgi duymaktad r. Bu 
durum inovasyon kavram n n rekabetin ana unsurlar ndan biri oldu unu göstermektedir. Inovasyon kavram na 
verilen önem artan rekabetle birlikte her dakika daha da artmaktad r. Böyle bir ortamda, bir kurumun ayakta 
kalmas , ürünler üreterek veya hizmetlerini yenileyerek sa lanabilir. Kalk nman n itici gücü olarak inovasyon,
ülkenin ekonomik, sa l k ve sosyal geli iminde kilit bir rol oynamaktad r.

Inovasyon ve icat (bulu ) kavramlar  günlük hayatta birbirlerinin yerine kullan labilmektedir ancak
birbirlerinden farkl  kavramlard r. cat (bulu ), bilim adamlar taraf ndan yap lan yeni bir teknik disiplinin 
ke fedilmesi süreci olarak tan mlanmaktad r. Yeni fikirler ya da bilgiler yoluyla geli tirilen icatlar, uzun vadeli 
ara t rmalar n sonucudur (Kartal ve Kantek, 2018). Ancak her icat (bulu ) bir inovasyon olarak kabul edilmez. 
Bir icad n inovasyona olarak kabul edilebilmesi için günlük ya amda kullan lmas , toplumun benimsenmesi, 
ticari ürün olarak piyasaya sürülmesi, kullan m alan nda faydal  ve verimli bir ürün/hizmet olmas  gerekir. 
novasyonda, bir icad n kullan m zorunlu de ildir, de i en uygulama yöntem ve teknolojilerini, sunulan 

ürünlerde farkl  teknolojilerin kullan lmas n , ürün ve inovasyon yaratma yollar n n ke fedilmesini, bilginin 
ekonomik ve sosyal faydaya dönü türülmesini de içermektedir.

SA LIKTA INOVASYON 

ICN’ye göre sa l kta inovasyon; bireysel, toplumsal ve örgütsel olarak, sa l geli tirmek, hastal klar  
önlenmek, daha kaliteli bir hasta bak m  gibi uygulamak ve ba ar labilir bir sonuca dönü türülmesi süreci olarak 



tan mlanmaktad r. Gelece e yap lm  büyük bir yat r m olan inovasyon kavram na verilen önem günden güne 
artmaktad r. novasyonun en yo un ya and , bili im teknolojisi yüksek ve inovatif potansiyelli alanlar n 
ba nda sa l k hizmetleri gelmektedir. Inovasyon kavram , sa l k hizmetleri aç s ndan ya amsal bir öneme 
sahiptir. Sa l  geli tirme ve bak m hizmetlerinde yenilik ancak sa l k mesleklerinin inovasyon yapmas yla 
mümkündür (Ba kurt ve Ayd n Ate , 2020). Toplumun sa l k hizmetlerine yönelik daha yüksek talep 
beklentiside sürekli artmaktad r (Özen Ç nar, 2018). novatif fikirler ve projeler aç s ndan sa l  geli tirmek, 
hastal klar  önlenmek, hastanede kal  sürelerini azalmak, hasta bak m yönetimini daha profesyonel ve daha iyi 
yapmak amac yla oldukça önemlidir (Ba kurt ve Ayd n Ate , 2020). K s tl  kaynaklar olan sa l k hizmetlerinde
inovasyon sayesinde ileri teknolojilerle ucuz ve eri ilebilir çözümler üretilmesi ön plandad r ( engün, 2016).

Yüzy llar boyunca sa l k konusunda pek çok inovatif ba lang çlar yap lm  ve geli tirilmi tir. Örne in, sa l k 
bak m hizmetlerini geli tirme ve bak m n önemini vurgulayan inovatif yakla mlarla do um yapan kad nlar n 
hayatlar  kurtar lm t r. Kanguru anne bak m  fikri, Amerikal  bir hem ire taraf ndan geli tirilmi  ve geli mekte 
olan ülkelerde neonatal mortaliteyi azaltt  belirlenmi tir. ( engün, 2016). Ayr ca kanguru anne bak m
inovasyonunun, elde edilmesi ve kullan m  kolay, ekonomik ve güvenli bir yöntem oldu u için toplum ve ülke 
yarar na geli tirilmi  bir inovasyon örne idir. novasyon, sa l k alan nda hayati öneme sahiptir. Toplum 
refah na, sa l kl  ya ama ve ülke ekonomisine yenilikler getirir (Ba kurt ve Ayd n Ate , 2020). Toplumun
sa l n  iyile tirmek için inovasyonu geli tirmek ve desteklemek çok önemlidir. Sa l k sistemlerini geli tirmek 
ve halk sa l n  iyile tirmek için politikalar olu turulmal  veinovatif süreçler desteklenmelidir. novasyonun 
geli mesini ve ilerlemesini sa lamak amac yla inovatif giri imleri destekleyen ve ödüllendiren bir kurum kültürü 
olu turulmal d r (Negash et al., 2018).

Sa l k sektöründe inovasyonu gerekli k lan sebepler

Sürekli geli en bilgi ve teknoloji kar s nda ortaya ç kan uyum sa lama gereksinimi insanlar  ve toplumu hem 
de i meye hem de inovasyona zorlamaktad r (Ba kurt ve Ayd n Ate , 2020). Sa l k hizmetlerinin 
maliyetlerindeki art , sa l k kurumlar nda etkin, ekonomik ve hasta merkezli bak m n geli tirilmesinde yenilikçi 
uygulamalar  beraberinde getirmi tir (Weng et al., 2016). novatif uygulamalar, hastan n hastanede kal  süresini 
k salt r, hastan n daha az a r  çekmesini sa lar ve hastanede yat  süresi boyunca hastan n rahat bir iyile me 
süreci geçirmesini sa lar. Ayr ca inovatif uygulamalar, sa l k hizmetinin kalitesini ve etkilili ini artt rarak 
verimlili in ve karl l n geli mesine yard mc  olur (Kartal ve Kantek, 2018; Weng et al., 2016; White et al., 
2016).

Yap s  ve hizmet sunum eklinden dolay tüm sektörlerden farkl olan sa l k sektörünün ana unsuru insan ve 
insan sa l  oldu undan dolay  tan  ve tedavi süreçleri oldukça kritiktir. En basit hatalar n bile geri dönü ü 
olmayan zararlara yol açabildi i bilinmektedir. Bu nedenle sa l k kurumlar  her ad mda günceli yakalamal ve
kaliteyi artt rmaya yönelik inovasyon çal malar  yürütmelidir ( engün, 2016). Erken tan  ve tedavi 
imkanlar n n artmas  ileriki zamanlarda olu abilecek daha maliyetli ve zor süreçlerin önüne geçmektedir ve
sa l k hizmetlerinde verimlilik art na katk  sa lamaktad r ( engün, 2016). Kullan lan teknolojiler, malzemeler, 
uzun i  süreçleri sa l k sektöründe maliyetleri yükseltmektedir. novasyonla birlikte maliyeti artt ran unsurlarda 
tasarruf sa laman n mümkün olabilece i bildirilmi tir (Lal and Adair, 2014). Co rafi engeller sebebiyle 
ülkelerin her bölgesi ayn  imkanlara sahip olamayabilir. Her bölgede ve her bireye e it nitelikte sa l k hizmetinin 
ula t r labilmesi de inovasyonu gerekli k lan nedenler aras ndad r. Geçmi  dönemlere k yaslara sa l kl  ya ama 
konusunda daha bilinçli bir toplum yap s n n olu mas , hastalar n daha seçici olmalar , en iyi ve kaliteli hizmeti 
aramalar  sa l k hizmetlerinde inovasyonu zorunlu k lan nedenler aras ndad r.

Sa l k sektöründe inovasyonu engelleyen unsurlar

Sa l k sektörünün merkezinde insan sa l vard r. Bu nedenle sa l k sektöründe köklü de i iklerin yap lmas  ve 
inovasyon faaliyetlerinin gerçekle mesi kolay de ildir. Sa l k hizmetlerinde inovasyonun kar s na ç kan 
engellerin çözülebilmesi için öncelikle söz konusu engelin saptanmas  gerekmektedir. Maliyet, bilgi, pazar,
kurumsal faktörler ve nitelikli personel eksikli i sa l k sektöründe inovasyonu engelleyen unsurlardand r. 
Ayr nt l  aç klarsak; giri im için fon ve finansman eksikli i, çok yüksek maliyetler, inovasyon potansiyeli
yetersizli i, teknolojik bilgi ve pazar bilgisi eksikli i, çal anlar n de i ime yönelik olan tavr , yöneticilerin 
de i ime yönelik olan tavr , i  ak  ko ullar ndan dolay  personelin inovasyon faaliyetlerine yönlendirilme 
imkans zl , inovatif ürün ve hizmetler için belirsiz talep, altyap  eksikli i, düzenlemeler, mevzuat, standartlar 



ve vergilendirme, önceki inovasyonlardan dolay  yenilik yapma ihtiyac n n hissedilmemesi ve inovasyona 
yönelik talep eksikli inden dolay gereksinim duyulmamas  bu unsurlar n baz lar d r.

Tüm bu engelleyici faktörlerden dolay  sa l k hizmetlerinde inovasyon süreci ba lamadan önce detayl ca 
planlanmal d r. Olu abilecek herhangi bir aksili e kar  alternatif planlar belirlenmelidir. Ayr ca tüm sürecin 
uygulay c  taraf ndan dikkatle takip edilmesi de gerekmektedir (Aksay ve Orhan, 2013).

novasyonun sa l k sektörüne sa lad  faydalar

Sa l k sektöründe inovasyon geleneksel yöntemlerin de i mesine neden olmaktad r. novasyon bireysel ve 
toplumsal gereksinimlerin (sa l k, dinlenme, ula m, çal ma vb.) daha iyi kar lanmas n  sa lar (Eren Fidanc  ve 
ark., 2018). novasyonun sa l k kurumlar na faydalar ; rekabet avantaj  sa lama, bilginin ekonomik bir de ere 
dönü mesi, verimlilik ve kalite art , hasta tatmininin artt r lmas , çal ma artlar n n iyile tirilmesi, hizmet 
sunumunda bekleme sürelerinin k salmas , etkili, verimli ve daha kaliteli hizmet sunumu için kalite çal malar na 
h z verilmesi, düzenli denetimler ve kontroller ile sa l k hizmetlerinde kalite yak ndan takip edilmesidir (Toprak, 
2019).

Inovasyon özellikle teknoloji aç s ndan yo un sektörler için oldukça önemlidir. Bu sektörler nitelikli i  gücüne
sahiptir ve dinamik yap s ndan dolay  gerçekle tirilen inovasyonlar teknoloji temellidir. Teknolojinin yo un 
kullan ld  sektörlerde di erlerine göre teknolojik yay lma h z  yüksektir (Toprak, 2019). Sa l k sektörü yo un 
teknoloji kullan lan ve yo un de i im ak m na sahip bir sektördür. novatif faaliyetler ilaç, t bbi cihaz gibi yeni 
ürünler ile E-sa l k gibi yeni hizmet süreçlerini olu turmaktad r. novatif sa l k ürünleri ile erken te his ve 
tedavi imkanlar  sa lanarak ileride olu abilecek daha maliyetli tedaviler ve daha büyük sorunlar n önüne 
geçilebilmektedir. Sa l k sektöründe sunulan hizmetin; yüksek teknoloji ve nitelikli i gücünün birle mesiyle 
daha etkili olabilece i unutulmamal d r. Yeni tedavi yöntemleri, ilaç ve t bbi cihazlar sa l k sektörünün ara 
girdileridir ve bu teknolojik geli melerle sa l k hizmetlerinin performans  artt r labilmektedir. Sa l k sektörü 
inovasyon örne i olarak; t bbi ve mali bilginin yönetimi ve takibi amac yla uygulanmaya ba layan e-sa l k 
hizmetleri; hizmet sunumu kalitesini, güvenilirli ini ve verimlili ini art rmay  hedeflemi tir. Ayn  zamanda 
sa l k hizmetlerindeki finansal kararlar n n daha etkili verilmesini sa lama yönünde de katk  sunmaktad r.

Sa l k sektörünün nihai ç kt s  sa l kl bir toplumdur. Sa l kl  toplum ile i gücü verimi artmaktad r. novasyon 
geli tirildi i kurum ya da ülkeye rekabet avantaj  kazand rmaktad r. Sa l k sektörü teknoloji ve bilgi yo un 
oldu undan dolay  olas  geli meler ba lant l  oldu u farkl  sektörlere de yay lmaktad r (Toprak, 2019). novatif 
sa l k teknolojileri ile hastalar n ya am standartlar n  yükseltmek, tan  ve tedavi süreçlerini daha kaliteli ve etkili 
yürütebilmek, sa l k hizmeti verimlili ini artt rmak hedeflenmektedir. novasyona en aç k sektörlerden biri 
olmas na ra men h zl  geli en teknoloji nedeniyle sa l k teknolojileri inovasyonunun ömrü k sad r. Ciddi 
yat r mlar  da beraberinde gerektiren sa l k teknolojileri inovasyonu, uluslararas  büyük kurulu lar n sektörde 
tekel durumda olmas  sebebiyle bu alana yat r m yapmak pek kolay de ildir. Sa l k teknolojileri inovasyon 
fikirlerinin olu mas nda süreçlerde görevli teknik çal anlar, yöneticiler ya da son kullan c  konumunda sa l k 
çal anlar  katk  sa lamaktad r (Aslan ve ark., 2018). Ya am süresinin uzamas , kronik hastal klar n art  ve 
de i en çevresel ko ullar gibi birçok faktörle ili kili olarak sa l k hizmetlerine yönelik talep art  görülmektedir. 
Sa l k ihtiyac , hasta talepleri, geli en teknoloji ile birlikte politika belirleyicilerin verdikleri kararlar sa l k 
teknolojilerinin inovasyonunu etkilemektedir. Sa l k teknolojilerinin, alan nda aktif kurulu  say s n n artmas  ve 
yeni teknoloji üretme kapasitesi ile büyüyen bir sektör oldu u unutulmamal d r (Ar k ve ark. 2016)

EBEL KTE INOVASYON 

Ebelikte inovasyon, ebelik literatüründe her geçen gün daha önemli bir kavram haline gelmi tir. Teknolojinin 
sürekli geli mesi ile birlikte ebelik alan nda da anne ve çocuk sa l n n güçlendirilmesi, alternatif 
uygulamalar n, gebelik bak m  uygulamalar n n ve e itimin inovasyonla güçlendirilmesinin sa lanmas  
gerekmektedir. Ebeler, güncel geli meleri takip etmek, inovasyonu desteklemek ve görünür k lmak, e itim 
kalitesini art rmak gibi faaliyetlerde yer almaktad rlar. Ebelik alan nda, inovatif faaliyetlerin art r lmas  amac yla 
sempozyum, kongre ve kurslar düzenlenmektedir. 

Ebelik hizmetlerinin kalitesinin sa lanmas na yönelik ara t rmalar güçlendirilmeli ve fark ndal k 
olu turulmal d r. Bu do rultuda ebe profesyonel, deneyime aç k, merakl , yenilikçi dü ünen ve yenilikçi 
yöntemlere uyum sa layan bir meslek üyesi olmak durumundad r. Ebelik mesle inin geli imi kan ta dayal  bilgi 



içeri ine sahip olmal  ve bu bilgiler sahaya yans t lmal d r. Sürekli güncellenen dünyan n yeniliklerine uyum 
sa lamak, kariyerlerini sürdürmek ve geli imlerini sa lamak için çal anlar n ve ö rencilerin sürekli yenili e 
haz rl kl  olmalar  ve yenilikçi yöntemleri benimsemeleri gerekmektedir. Topluma uyum ihtiyac , e itim 
kurumlar nda inovasyon kültürünün olu turulmas  aç s ndan önemlidir. novasyon kültürü yaratmak, inovasyon 
çal malar n n geli tirilmesini ve sürdürülmesini destekleyecektir. Ebelik alan nda inovasyon kültürü olu turmak
önemlidir çünkü inovasyon faaliyetlerinin nas l yürütülece i, nelere odaklan laca  ve inovasyonun 
desteklenmesi gerekti i konusunda fikir olu turur. Her bireyin farkl  özellikleri oldu u gibi yenili e uyum 
derecesi de farkl  olabilir. Bu farkl l klar nedeniyle, deneyimlemeye istekli, merakl , ele tirel dü ünme becerisine 
sahip ve risk alma e iliminde olan ki ilerin daha inovatif olmalar  görülmektedir. Yenilikçi, uyum sa layabilen 
ve hatta yenili e katk da bulunan bireylere ihtiyaç vard r. Yenilikçi düzeyi dü ük olan bireyler, bilgi edinme, 
bilgiyi kullanma, yarat c  dü ünme ve yenili e uyum sa lama konusunda daha az yeteneklidir. Ebelerin inovatif 
dü ünceye sahip olabilmeleri için e itim programlar  düzenlenmeli, gerekti inde ebelik bölümüne inovasyon 
dersi konulmal  ve sahada çal an ebeler desteklenerek yarat c l k düzeyleri geli tirilmelidir. Böylelikle ebelerin 
yenilikçi özelliklerinin geli tirilmesi ve fark ndal klar n n artmas  beklenmektedir(Ba kurt ve Ayd n Ate , 2020).

Sa l k alan nda inovasyonun geli mesi ve desteklenmesi daha iyi ve daha kaliteli bir bak m sunabilmek 
aç s ndan oldukça önemlidir. Sa l kta inovasyonun geli mesiyle beraber bu konusundaki geli melerin maddi 
olarak ülke ekonomisine katk  sa layaca  dü ünülmektedir. Inovasyon kavram , gelece e yap lm  büyük bir 
yat r md r ve topluma kazand r lmal d r. Ebelik mesle inin varl n  sürdürebilmek, daha kapsaml  ve kaliteli bir 
bak m sunabilmek ve ayr ca ülke ekonomisini kalk nd rmak için kendini yenilemek, yeni yakla mlarda 
bulunmas  gerekir. Ebelik bak m nda de i im ba latan inovasyonun yer almas , mesle in de er kazanmas na ve 
geli mesine önemli derecede katk  sa layacakt r (Ba kurt ve Ayd n Ate , 2020).

SONUÇ VE ÖNER LER

Inovatif uygulamalar, sa l k bak m kalitesinin geli tirilmesi, bak m maliyetlerinin azalt lmas , kan ta dayal  
uygulamalar n ve sa l k alan nda bilimsel bilgi birikiminin artt r lmas nda önemli bir role sahiptir. Sa l k ve 
ebelik alan nda inovasyon fark ndal  kazand rmak, inovasyon faaliyetlerini artt rmak ve güçlendirmek 
önemlidir. E itim, inovasyon kavram n  topluma kazand rman n en iyi yoludur. Artan gereksinimlere, geli en 
teknolojiye yan t verme görevi e itim kurumlar n n daha kapsaml  ve yenilikçi uygulamalar geli tirmeleriyle 
mümkündür.

Ebelerin ve sa l k profesyonellerinin, anne ve çocuk sa l n  korunmak ve desteklenmek, sa l kl  bir gebelik 
geçirmek için riskleri kontrol alt na almak ve yenido an sa l n  korumak gibi önemli rolleri vard r. Bu yüzden 
ebelerin ve sa l k profesyonellerinin yenilik ve geli meleri takip etmeleri ve devaml  olarak kendilerini 
yenilemeleri, inovatif yakla mlar  benimsemeleri gerekmektedir. Sa l k alan nda yeniliklerin üretilmesi ve 
inovatif yakla mlara uyum sa lanmas , mesle in imaj n n olumlu yönde etkilenmesine, sa l k politikalar n n 
olu mas na ve ülke ekonomisine yarar sa layacakt r. Son zamanlarda bilgi ak ndaki yo unluk, geli en 
teknoloji, sa l k bak m hizmetlerindeki taleplerin de i mesi ve toplumun beklentisinin artmas sa l k 
profesyonellerinin ve sa l k ö rencilerinin de i im ve yeniliklerini zorunlu k lmaktad r. Ayn  zamanda sahada 
çal an ebelerde ve sa l k profesyonellerinde inovatif dü ünce yap s  geli tirilmesi aç s ndan desteklenmelidir.
Inovatif stratejilerin geli tirilmesi, bak m modellerine yans t lmas  sa l n geli imi için oldukça yararl  
olacakt r.
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Özet
Bili im teknolojisi, verilerin kaydedilip saklanmas , belirli bir i lem sürecinin devam nda yeni bilgilerin 
ortaya ç kar lmas , bu yeni bilgilerin saklanmas  ve aktar lmas  gibi i lemlerin etkili ve verimli bir ekilde 
uygulanmas na olanak sa layan teknolojileri tan mlamada kullan lan bir terimdir. 
Bili im teknolojilerinin kullan m nda birçok amaç bulunmaktad r. Karar alma a amas nda, yönetim 
faaliyetlerinde, örgüt yap  ve i leyi inin kontrol edilmesinde yard mc  olacak bilginin toplanmas , i lenmesi 
ve iletilmesinde kullan m , bu teknolojinin temel amaçlar  aras ndad r. Bili im teknolojisi, bilgisayar ve 
ileti im teknolojilerinin, özellikle ileti imin alt yap s ndaki geli melerin ortaya ç kard  her tür verinin elde 
edilmesi, i lenmesi, depolanmas  ve da t lmas  konusunda yeni ve sürekli geli melere neden olan bir 
teknolojidir. 1950’li y llarda bilgisayarlar n ticari alana ta nmas  ve etkili bir ekilde kullan lmaya 
ba lanmas yla birlikte bili im teknolojilerinin ekonomik hayatta öneminin anla lmas  ve kullan m n n 
yayg nla mas  sa lanm t r. Bili im teknolojilerinin geli imi temel olarak üç a amal  bir ekilde 
gerçekle mi  ve 2000’li y llarla h z kazanarak devam etmi tir. Bili im teknolojisi e itim, ileti im, ula m, 
ticaret, in aat gibi alanlarda kullan lmas n n yan  s ra sa l k alan nda da kullan ld  belirlenmi tir. Sa l k 
Bili im Sistemleri, koruyucu ve tedavi edici sa l k hizmetlerinin yönetimi ve sunumuna ili kin her türlü 
bilginin üretilmesi, iletimi ve etkin biçimde kullan lmas  için kurulan donan m, yaz l m, yöntem ve 
yönergeler bütünü olarak tan mlanmaktad r. Sa l k-Net, Merkezi Hastane Randevu Sistemi, e-Nab z, e-
Reçete, Tele-T p, Elektronik Sa l k Kayd , Hasta kay t sistemleri, Laboratuar sistemleri, Eczane takip 
sistemleri, laç Takip Sistemi, Mobil Sa l k (M-Sa l k) Teknolojileri, T bbi görüntüleme sistemleri 
(Ultrasonografi, Röntgen, MR vb.), Sa l k Bili im Sistemleri ve Sanal Gerçeklik gibi uygulamalar Sa l k 
Bili im Sistemleri kapsam nda geli tirilmi  ve sa l k alanlar nda kullan lmaya ba lanm t r. Bu 
uygulamalar ile birlikte sa l k hizmet sa lay c s na ya da sa l k kurulu una ula ma imkân  bulunmayan 
bireye sa l k hizmetini sunmak için bilgi ve ileti im teknolojilerinin kullan lmas  sa lanm t r. Ayr ca 
sa l k okuryazarl n n artt r lmas , istenilen her yerden sa l k hizmetine eri ilmesi ve bu eri imin artmas , 
hizmetin sunumunun koordineli ve sürekli olmas na ek olarak hizmet kalitesinin ve hasta memnuniyetinin 
artmas  desteklenmektedir. 
Bili im teknolojilerinin kullan m n n artt  günümüzde bu derlemenin amac  bili im teknolojilerinin sa l k 
alan nda kullan m  hakk nda bilgi vermek, sa l k alan na sa lad  yararlara k tutmak ve kullan m n n 
artmas na yönelik önerilerde bulunmakt r.
Anahtar Kelimeler: Bili im teknolojisi, Sa l k, Sa l k Bili im Sistemleri.
Abstract
Information technology is a term used to describe technologies that enable the effective and efficient 
implementation of processes such as recording and storing data, revealing new information in the 
continuation of a certain transaction process, storing and transferring this new information.
There are many purposes in the use of information technologies. The use of this technology in the collection, 
processing and transmission of information that will help in decision-making, management activities, and 
control of organizational structure and functioning is among the main purposes of this technology. 
Information technology is a technology that causes new and continuous developments in acquiring, 
processing, storing and distributing all kinds of data created by the developments in computer and 
communication technologies, especially in the infrastructure of communication. In the 1950s, with the 
transfer of computers to the commercial field and their effective use, the importance of information 



technologies in economic life was understood and its use became widespread. The development of 
information technologies basically took place in three stages and continued by gaining momentum in the 
2000s. It has been determined that information technology is used in fields such as education, 
communication, transportation, trade and construction, as well as in the field of health. Health Information 
Systems is defined as the set of hardware, software, methods and instructions established for the production, 
transmission and effective use of all kinds of information regarding the management and delivery of
preventive and curative health services. Health-Net, Central Hospital Appointment System, e-Pulse, e-
Prescription, Tele-Medicine, Electronic Health Record, Patient registration systems, Laboratory systems, 
Pharmacy tracking systems, Drug Tracking System, Mobile Health (M-Health) Technologies, Medical 
Applications such as imaging systems (Ultrasoundography, X-Ray, MR, etc.), Health Information Systems 
and Virtual Reality were developed within the scope of Health Information Systems and started to be used
in health fields. With these applications, information and communication technologies have been used to 
provide health services to individuals who cannot reach a health care provider or health institution. In 
addition, it is supported to increase health literacy, to access health services from anywhere and to increase 
this access, to increase the quality of service and patient satisfaction in addition to the coordinated and 
continuous service delivery.
The purpose of this review is to give information about the use of information technologies in the field of 
health, to shed light on the benefits it provides to the field of health and to make suggestions for increasing 
its use.
Keywords: Information technology, Health, Health Information Systems.



G R
Teknolojinin günümüzde h zla geli mesi ile birlikte bilim dallar n n etkilenmesi de artm t r. 
çinde bulundu umuz bu ileti im ve bilgi ça nda bilimsel ve teknolojik de i imler çok h zl  ve

kapsaml bir ekilde ortaya ç km ; bunun sonucunda da bireysel ve mesleki ya am de i imin 
bask s  alt nda ekillenmeye ba lam t r. Bu geli im ve de i imlere ayak uyduramayan kurum ve 
meslek üyelerinin, güçlü ve ba ms z olarak geli meleri de beklenmemektedir (Kaya ve ark. 2008;
Kaya, 2003; Türko lu, 2010). Bili im Teknolojileri ve Bili im Sistemleri günümüzde hemen 
hemen her alanda kar m za ç kmakta ve yayg n olarak kullan lmaktad r. Bu alanlardan biri de 
sa l k alan d r ve bu alanda kullan ld nda “Sa l k Bili im Sistemleri (SBS)” olarak adland r l r. 
Sa l k Bili im Sistemleri, te his ve tedavi hizmetleri ba ta olmak üzere, hasta bak m , t bbi 
dokümantasyon, t bbi bilgi yönetimi ve kalite yönetimi gibi çe itli alanlarda kullan lmaktad r. 
Ayr ca bu sistemler sa l k bak m hizmetinin kalitesini geli tirmekle birlikte hastal klar n erken 
te his a amas nda görev almaktad r (Ömürberk ve Alt n, 2009; Güle  ve Özata, 2005; Blobel,
2004; Oysul ve Gülkesen, 2000; Türko lu, 2010).
B L M TEKNOLOJ LER
Bilgi olgusu, saklamas , eri ilmesi, i lenmesi, aktar lmas  ve kullan lmas  yöntemlerini tüm
insanl k ve toplum yarar  temel al narak inceleyen bilim dal  bili im olarak adland r lmaktad r
(TDK). Ayr ca bilginin depolanarak saklanmas  ve teknolojik araçlar vas tas yla en h zl , en kolay 
yoldan iletilerek bilgi ak n n sa lanmas  olarak da bilinmektedir (Vural ve Erten, 2000;
Türko lu, 2010). Teknoloji ise Türk Dil Kurumu taraf ndan bir hizmet veya ürünün geli tirilme, 
üretim ve sunum a amalar nda kullan lan teorik/pratik bilgi ve beceri olarak isimlendirilmektedir
(TDK).
Bili im Teknolojisinin Geli imi
1950’li y llarda bilgisayarlar n ticari alana geçmesi ve etkin bir ekilde kullan lmaya ba lamas  ile
birlikte bili im teknolojilerinin ekonomik hayatta önemi anla lm  ve kullan m  yayg nla m t r.
Bili im teknolojilerinin geli imi temel olarak üç a ama da gerçekle mi tir. Bu dönemler bilgi i lem 
dönemi, mikro dönem ve 2000’li y llarla h z kazanan a  dönemidir. Bilgi lem Dönemi, 1960-
1980 y llar  aras nda olan ve ana bilgisayarlar ile buna ba l  donan m ve yaz l m sistemlerinin 
geli ti i dönemdir. Mikro Dönem de bilgisayarlar orta kademe yöneticilerin yerini almak için
de il, profesyonel ki ilere yard mc  olmalar  amac yla kullan lm t r. A  Dönemi’nde bilgi 
i çilerinin desteklenmesi, yüksek zekâya sahip ürün ve hizmetlerin geli tirilmesi ve alt kademe 
i lerin otomasyonu alanlar nda artan yat r mlar; bilgisayarlar aras ndaki a lar n kurulup 
yayg nla mas na zemin olu turmu tur (Ak n, 1998; ahin ve ark. 2010; Türko lu, 2010).
Bili im Teknolojisinin Kullan m Alanlar
Bili im teknolojisinin birçok kullan m alan  bulunmaktad r. Ki isel i lerin verimli bir ekilde
yürütülmesi bili im teknolojisinin en yayg n kullan m alanlar ndan say lmaktad r. Kelime i lem 
yaz l mlar ile yaz  yazma i lemleri h zland r lm , tablolama yaz l mlar  ile muhasebe i lemlerinin 
verimli bir ekilde yap lmas  sa lanm t r. Y llar geçtikçe internetin etkisiyle bilgisayar n ki isel 
ya amdaki kullan m  hayal olmaktan ç km , elektronik haberle me (e-posta), elektronik ortamda 
ticaret, internet ortam nda yap lan e itim faaliyetleri gündelik hayat n bir parças  haline gelmi tir 
(Vural ve Erten, 2000; Türko lu, 2010).
Bili im teknolojisi proje yönetimini kolayla t rmaya yard mc  olmaktad r 
(www.bilgiyonetimi.com.). BT ile i letmelerde bilgi ak na olanak tan makta ve rekabet 
ortam nda ortaya ç kan bilginin h zl  ve do ru de erlendirilmesini sa lamaktad r. Ayr ca BT karar 
verme sürecinin sa l kl  yönetilmesini de sa lamaktad r (Akola , 2004; Türko lu, 2010).
SA LIK B L M S STEMLER



Sa l k Bili im Sistemi (SBS), koruyucu ve tedavi edici sa l k hizmetlerinin yönetimi ve sunumuna 
ili kin her türlü bilginin üretilmesi, iletimi ve etkin biçimde kullan lmas  için kurulan donan m, 
yaz l m, yöntem ve yönergeler bütünü olarak tan mlanmaktad r (Bose, 2003; Türko lu, 2010). 
SBS hem klinik hem de yönetsel karar verme i levlerini desteklemelidir. Yönetimsel sistemler 
karar verme, süreç yönetimi ve çevresel gerekliliklere yönelirken, klinik karar verme, te his ve 
tedaviye yönelmektedir (Bose, 2003; Türko lu, 2010).
Sa l k Bili im Sistemleri (SBS), t p alan ndaki geli melerin ortaya ç kard  bilgi ve verilerin 
olu turulmas , biçimlendirilmesi, payla lmas  ve sonuçta hastalar n bak m ve tedavilerinin 
belirlenmesi, seçilmesi ve geli tirilmesi i lemlerinin bütününe verilen isimdir (Ömürberk ve Alt n,
2009; Türko lu, 2010). Sa l k bilgi sistemlerini fonksiyonel bilgi sistemleri ve klinik bilgi 
sistemleri olarak s n fland rmak mümkündür.
1. Fonksiyonel Bilgi Sistemleri
Sa l k kurulu lar nda yer alan tedarik, pazarlama ve sat , muhasebe ve finansman birimlerine ek 
olarak personel, halkla ili kiler gibi fonksiyonel birimler de bulunmaktad r. Bu fonksiyonel
birimlerin i levlerini yerine getirebilmesi için ise her birim kendine özgü modüler bilgi 
sistemlerinden faydalanmaktad r (Türko lu, 2010).
2. Klinik Bilgi Sistemleri
Klinik Bilgi Sistemleri hastaneye ba vuran bireylere ait önemli klinik bilgileri toplayan ve 
kullan labilir hale getiren bir sistem olarak tan mlamaktad r. Klinik bilgi sistemlerinin birçok 
bile eni bulunmaktad r (Türko lu, 2010). Sa l k-Net, Merkezi Hastane Randevu Sistemi, e-Nab z, 
e-Reçete, Tele-T p, Elektronik Sa l k Kayd , Hasta kay t sistemleri, Laboratuar sistemleri, Eczane 
takip sistemleri, laç Takip Sistemi, Mobil Sa l k (M-Sa l k) Teknolojileri, T bbi görüntüleme 
sistemleri (Ultrasonografi, Röntgen, MR vb.) ve Sanal Gerçeklik gibi uygulamalar Sa l k Bili im 
Sistemleri kapsam nda geli tirilmi  ve sa l k alanlar nda kullan lmaya ba lanm t r.
a. Elektronik Sa l k Kay tlar
Elektronik sa l k kay tlar ; zorunlu bilgiler (hasta kimli i, ki inin geçmi  ve imdiye ait sa l k 
bilgilerini, ald  ilaç ve terapileri, ilaç alerjileri gibi güvenli tedavi için gerekli olan bilgilerle 
birlikte, ki inin aile öyküsü, a lar vb.), test sonuçlar n , sa l k çal anlar n n yapm  oldu u 
anamnez, muayene, order, bak m plan  gibi bilgilerini içermelidir (Beale, 2001). Elektronik sa l k 
kay tlar n  kullanan sa l k çal an  olsun ya da olmas n tüm kullan c lar n birbirleri ile ileti im ve 
i birli i halinde olmas  gerekmektedir (Blobel, 2004).
Elektronik sa l k kay tlar n n iki temel kullan m amac  bulunmaktad r. Bu amaçlar n ilki sa l k 
bak m  veya sa l kla ilgili hizmetlerin verilebilmesidir. kinci amaç ise; sa l k ile ilgili idari
görevlerde ve sa l k bak m ara t rmalar nda kullan lmas d r (Muso lu ve ark. 2000).
b. Hastane Bilgi Sistemleri
Hastanelerde bilginin yönetimi, bili im teknolojileri ve bunun bir alt uygulamas  olan Hastane 
Bilgi Sistemleri (HABS) yard m yla gerçekle tirilmektedir. Hasta bilgi sistemleri t bbi ve t bbi 
olmayan hasta bilgilerini toplayan, i leme tabi tutan, kullanan ve depolayan bilgisayara entegre 
sistemlerdir. HABS hasta bilgilerini, tan  ve tedavi yöntemlerini, laboratuvar bulgular n , hastane 
mali sistemlerini ve yönetim sistemlerini içeren yaz  format ndaki veri tabanlar ndan olu maktad r 
(Blobel, 2004; www.saglikplatformu.com.)
c. Telet p
Sa l k hizmetlerini uzak mesafelere ula t r labilmek, kalitesini artt rmak, doktor ve hastan n ayn  
yerde bulunma zorunlulu unu ortadan kald rmak, hastane masraflar n  azaltmak gibi etkenler 
telet p uygulamalar n n ba lamas na ve gittikçe yayg nla mas na sebep olmu tur (Çoban ve Engin,
2005). Ayr nt l  bir tan ma göre telet p, sa l n global olarak daha iyile mesini, hastal kla 



sava m , sa l k hizmetine katk da bulunmay , öte yandan e itim, yönetim, sa l kla ilgili ara t rma 
yapmay  amaçlayan, bili im ve ileti im teknolojilerini kullanarak uzaktan i lem yapma özelli ini 
içeren sa l kla ilgili etkinlikler, hizmetler ve sistemlerdir (Gülkesen ve Oysul, 2000).
d. T bbi görüntüleme ve görüntü depolama sistemleri
Radyoloji bölümündeki bilgi sistemleri hem yönetimsel hem de klinik i lemlerin desteklenmesi 
amac yla düzenlenmi tir. Bu sistemler; genel hasta demografik bilgilerinin ve fatura bilgilerinin 
yönetimi, uygulama programlar , prosedür tan mlamalar , te hise yönelik raporlar, hasta 
randevular n n düzenlenmesi, film çekimi yönetimi gibi i levleri yürütür. PACS (Archiving and 
Communication Systems) sistemleri dijital görüntülerin ay r c  tan , raporlama, konsültasyon 
amaçl  olarak hem yerel hem de uzak i  istasyonlar ndan en etkin ekilde incelenmesini sa layan 
merkezi sistemlerdir (Y ld r m ve ark. 2006; Güle  ve Özata, 2005).
e. Klinik Karar Destek Sistemleri
Doktorlar t bbi problemler ile kar la an ki ilere te his koymak ve ilgili tedaviyi uygulamak ile 
görevli ki ilerdir. Doktorlar n karar verme süreci incelendi inde geçmi  bilgilerin ve deneyimlerin 
etkili oldu u görülmektedir. Dolay s  ile deneyimsizlik, insani durumlar ve benzeri anl k veya 
kal c  problemler nedeniyle kararlar gerekti i yönde verilemeyebilir. Bunun sonucunda da hata 
tolerans  çok dü ük olan t p alan nda ölüme kadar varabilen istenmeyen sonuçlar ile 
kar la labilmektedir (Çorapç o lu, 2006).
SONUÇ VE ÖNER LER
Sa l k Bili im Sistemleri kapsam nda gerçekle tirilen uygulamalar ile birlikte sa l k hizmet 
sa lay c s na ya da sa l k kurulu una ula ma imkân  bulunmayan bireye sa l k hizmetini sunmak 
için bilgi ve ileti im teknolojilerinin kullan lmas  sa lanm t r. Ayr ca sa l k okuryazarl n n 
artt r lmas , istenilen her yerden sa l k hizmetine eri ilmesi ve bu eri imin artmas , hizmetin 
sunumunun koordineli ve sürekli olmas na ek olarak hizmet kalitesinin ve hasta memnuniyetinin 
artmas  desteklenmektedir. Bili im teknolojilerinin kullan m n n artt  günümüzde, bireylere ve 
topluma bili im teknolojilerinin sa l k alan nda kullan m  hakk nda bilgi vermek, sa l k alan na 
sa lad  yararlara k tutmak ve kullan m n n artmas na yönelik önerilerde bulunmak önemli ve 
gereklidir.
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Özet: Bu çal man n amac , Kovid-19 salg n öncesinde ve sürecinde
kullan c lar n e-devlet sa l k uygulamalar na ili kin görü lerini ve sahip 
olduklar  metaforlar ortaya ç karmakt r. Çal man n yöntemi nitel ara t rma 
olup deseni olgu bilim çal mas d r. Veri toplama arac  olarak yar  
yap land r lm  görü me formu ve metafor kullan lm t r. Görü meler 15 
Nisan-30 Haziran 2021 tarihleri aras nda 24 kat l mc  ile 
gerçekle tirilmi tir. Görü meler sonucu elde edilen verilerin analizi için 
betimsel ve içerik analizleri kullan lm t r. Kat l mc lar n n büyük 
ço unlu unun sunulan e-devlet sa l k uygulamalar n  salg n öncesinde ve 
sürecinde ba ar l  buldu u ve memnun olduklar  görülmü tür. Ayr ca e-
sa l k uygulamalar na yönelik kullan c lar n ileri sürdü ü metaforlar n 
büyük ço unlu u s ras yla teknolojik ürün ve halk kahraman  kategorisi 
alt nda toplanm t r. 

Anahtar Kelimeler: Kovid-19 salg n , e-devlet sa l k uygulamalar , nitel 
ara t rma, görü me, metafor.

USERS' OPINIONS ABOUT E-GOVERNMENT HEALTH 
APPLICATIONS BEFORE AND DURING THE COVID-19

PANDEM C
Abstract: The aim of this study is to reveal the opinions and metaphors of 
users about e-government health applications before and during the Kovid-
19 pandemic. The method of the study is qualitative research and its design 
is a phenomenological study. Semi-structured interview form and metaphor 
were used as data collection tools. Interviews were held with 24 participants 
between April 15 and June 30, 2021. Descriptive and content analyzes were 
used to analyze the data obtained as a result of the interviews. It was 



observed that the majority of the participants found the e-government health 
applications presented to be successful and satisfied before and during the 
pandemic. In addition, most of the metaphors stated by users for e-health
applications are grouped under the category of technological product and 
folk hero, respectively.

Keywords: Covid-19 pandemic, e-government health applications, 
qualitative research, interview, metaphor.

G R

Dünya Sa l k Örgütü taraf ndan Mart 2020’de koronavirüs kaynakl  
(Kovid-19) ilan edilen küresel salg n dünyadaki tüm sektörleri etkilemi ve 
dijitalle meyi h zland rm t r. Salg n  kontrol alt na almak ve tüm dünyada
ya anan olumsuzluklar  en aza indirmek için bilgi ve ileti im teknolojilerine 
(B T) olan ba ml l k hem devletler hem de bireyler düzeyinde art  
göstermi tir (Shukur, 2021). Dünya çap nda birçok devlet, halk sa l  
hizmetleri de dâhil olmak üzere kamu hizmetlerine ili kin bilgilere eri imde 
B T’i kullanarak bili im sistemlerini kullanmaya ba lam t r (Carter ve 
Belanger, 2005; Tursunbayeva, Franco ve Pagliari, 2017).

Kovid-19 gibi küresel bir sa l k krizi s ras nda ülkeler portallar , mobil 
uygulamalar ve sosyal medya platformlar  dâhil olmak üzere çe itli e-
hizmet platformlar n  kullanarak vatanda lara sa l k ve güvenlikle ilgili 
bilgileri ve acil durum irtibatlar n  sa lam lard r (Bojang ve Ceesay, 2020). 
Bu dijital platformlar n önemli rolüne ra men, 193 Birle mi  Milletler Üye 
Ülkesinin ulusal portallar  üzerinde yap lan son ara t rmada üye ülkelerin 
%57'si (110 ülkenin) Kovid-19 hakk nda bir tür bilgi verirken yakla k 
%43’si ise (83 ülkeler) vatanda lar na herhangi bir bilgi sa lamam t r 
(Birle mi  Milletler Kamu Kurumlar  ve Dijital Yönetim Bölümü, 2020).
Çok say da dijital medya platformunda (örne in WhatsApp, Facebook, 
Twitter) do rulanmam  sahte haberler ve 2017-2020 y llar  aras nda 
hükümet kaynakl  oldu u iddia edilen çok say da sahte haber (Li, 2020) 
kar s nda, devletlerin sundu u e-devlet sa l k uygulamalar  salg n hakk nda 
daha güvenilir ve ilgili bilgiler sunulabilecek tek güvenilir kaynak haline 
gelmi tir. Böylece kamu güvenli inin sa lanmas  ve vatanda lar n sahte 
bilgilerden korunmas  hedeflenmi tir. Ayr ca bu durum dijital medyan n 
etkile imli do as  nedeniyle, vatanda lar ve hükümetleri aras ndaki güveni
daha da güçlendirecek (Parent, Wandebeek ve Gemino, 2005; Warkentin 
Gefen, Pavlou ve Rose, 2002) ve vatanda lar n yöneti im uygulamalar  
hakk nda bilgilendirilmesine ve kat l m na da olanak sa layacakt r (Ata-
Agboni ve Olufemi, 2021).

Kovid-19 salg n ve dünyada görülen yak n tarihli di er salg nlarda da e-
devlet uygulamalar n n önemli ve kritik bir rol oynad  yap lan ara t rmalar 



sonucunda rapor edilmi tir. Hagen ve di erleri (2021) yapt klar  çal mada
küresel acil durumunda devletlerin aç k veri, aç k hükümet ve aç k 
inovasyon aç s ndan eksiklerini vurgulam lard r. Ayr ca bu süreçte kamu 
kurumlar n n da verilerini aç k bir ekilde portallar üzerinden sunma 
konusunda ikna olduklar na dikkat çekmi lerdir. Bir di er ara t rmada
ara t rmac lar Gambiya Hükümetinin koronavirüs salg n  s ras nda e-devlet
uygulamalar n  benimsemesini incelemi ler ve e-devletin hükümetlere 
devlet-vatanda  aras nda yo un ileti im, vatanda n yöneti im sürecine 
kat l m , kamu hizmetlerinin sunumunda effafl k gibi sonsuz f rsatlar 
sundu una dikkat çekmi lerdir (Bojang ve Ceesay, 2020). Pan, Pan ve 
Devadoss (2005) yapt klar  çal mada Singapur’daki SARS salg n nda e-
devlet ve e-devlet sa l k uygulamalar  ile salg n  h zla kontrol alt na almak 
için e-devlet altyap s n  ve ilgili kaynaklar n kullan ld na dikkat 
çekmi lerdir. Özellikle, hükümetin BT altyap s  ile devlet kurumlar , özel 
i letmeler, yabanc  ajanslar ve di er devletlerle ileti imi, bilgi al veri ini ve 
veri ak n  ve i birli ini de önemli ölçüde kolayla t rd n  belirmi lerdir. 
Bununla birlikte, böyle bir “ulusal varl k” geli tirmenin, sürekli BT yat r m  
ve ayn  zamanda da bir i birli i kültürü gerektirdi ine de dikkat 
çekmi lerdir. Ayn  do rultuda ara t rma sonuçlar  sunan bir di er çal mada 
Malezya’da 2021 y l nda Dawi ve di erleri taraf ndan gerçekle tirilmi tir 
(Dawi vd., 2021). Yasir ve di erlerinin (2020) ara t rma sonuçlar , Kovid-
19 salg n  s ras nda e-devletin rolü ve a zdan a za ileti im ile vatanda lar 
aras nda olumlu ili kiler oldu unu göstermi tir. Ayr ca, Ahmed, Iram ve 
Jabeen (2020), hükümetin salg n önleme konusundaki yönergelerinin 
bireylerin Kovid-19 önleme yöntemlerini benimseme niyetlerini 
etkiledi ini, Nazir ve di erleri de (2020) sosyal medyan n salg n hakk nda 
fark ndal k ve bilgi al veri i yoluyla salg n  önleyici davran lar  dolayl  
olarak etkiledi ini bulmu lard r. Literatür taramas  sonucunda küresel sa l k 
krizi s ras nda e-devlet ve e-devlet sa l k uygulamalar n n potansiyel olumlu 
rollerine ra men, bu alanda özellikle vatanda  bak  aç s yla durumu 
de erlendiren az say da çal ma bulundu u görülmü tür.

Tüm dünyada oldu u gibi Türkiye’de de salg n sürecinde güvenilir bilgi 
alma ve sa l k hizmetlerine eri imde e-devlet sa l k hizmetleri 
kullan lm t r. Bu süreçte sunulan e-devlet sa l k uygulamalar  hakk nda 
kullan c lar n memnuniyetleri, dü ünceleri ve de erlendirmeleri önemlidir. 
Bu çal man n amac , Kovid-19 salg n sürecinde ve öncesinde kullan c lar n 
e-devlet sa l k uygulamalar  hakk ndaki görü lerini ortaya ç karmakt r.
Buna ilaveten kat l mc lar n e-devlet sa l k uygulamalar na ili kin 
ürettikleri metaforlar  ortaya ç karmakt r.

Bu çal man n ara t rma sorular  a a daki ekildedir:



Kullan c lar e-devlet sa l k uygulamalar n  Kovid-19 salg n  öncesinde 
ve bu süreçte nas l de erlendirmektedirler?

Kullan c lar n e-devlet sa l k uygulamalar na ili kin sahip olduklar  
metaforlar nelerdir? 

Kullan c lar n sahip olduklar  metaforlar ortak özelliklerine göre hangi 
kategoriler alt nda toplanmaktad r? 

Bu çal ma be  bölümden olu maktad r. lk bölüm giri  olup çal ma 
konusu, önemi ve ara t rma sorular  yer almaktad r. kinci bölüm yöntem 
olup üçüncü bölümde çal ma bulgular  sunulmu tur. Dördüncü bölümde 
çal ma sonuçlar  verilmi  olup son bölümde de çal mada yer alan
kaynaklar sunulmu tur.

YÖNTEM

Yöntem bölümünde s ras yla çal man n yöntemi, çal ma grubu, 
çal mada kullan lan veri toplama arac  sunulacakt r. Daha sonra veri
toplama süreci, verilerin analizi ile çal man n geçerlik ve güvenirli i 
yer almaktad r.

Ara t rman n Yöntemi

Nitel ara t rma yöntemi bu çal man n yöntemi olup tercih 
edilmesinin nedeni e-devlet sa l k uygulamalar n  kullananlardan 
konu hakk nda derinlemesine ve detayl  bilgi elde etmektir. Çal ma 
deseni ise nitel ara t rma desenlerinden olgu bilim (fenomenoloji) 
çal mas d r. Fenomenoloji deseninde insanlar n neleri 
deneyimledikleri ve bu deneyimleri nas l yorumlad klar  
ara t r lmaktad r. Bu çal ma da kullan c lar n salg n döneminde ve 
öncesinde e-devlet sa l k uygulamalar n  nas l deneyimledikleri ve 
yorumlad klar  üzerine odaklanmaktad r.

Çal ma Grubu

Bu çal man n evreni e-devlet sa l k uygulamalar  kullan c lar d r. 
Tüm evrene ula p görü meler yapmak zaman ve maliyet aç s ndan 
imkâns z olmas ndan dolay  salg n döneminde e-devlet sa l k
uygulamalar n kullanan 24 kullan c ile görü meler gerçekle tirilmi  
ve kolay ula labilir örneklem yöntemi kullan lm t r. Buna ilaveten 
ölçüt örnekleme yöntemi de uygulanm  ve ölçüt olarak en az iki 
y ld r e-devlet uygulamalar n  kullanan kullan c lar ara t rmaya dâhil
edilmi tir.



Veri Toplama Arac

Bu çal mada veri toplama arac  olarak yar  yap land r lm  görü me 
formu ve metafor kullan lm t r. Görü me formu üç a amada 
olu turulmu tur. Birinci a amada daha önce yap lm  çal malardan
faydalan larak 15 sorudan olu an taslak görü me formu
olu turulmu tur. kinci a amada sorular n n geçerli ini kontrol etmek
için dört uzmandan görü  al nm t r. Üçüncü a amada da bu 
görü lerden sonra dokuz sorudan olu an görü me formunun son 
haline ula lm t r. Görü me formu kat l mc lar n demografik bilgileri 
(cinsiyet, ya , e itim durumu, mesle i) ve görü me sorular  olmak 
üzere iki bölümden olu maktad r. Görü me sorular  dokuz tane olup 
dokuzuncu a a daki metafor sorusudur:

Son olarak e-devlet sa l k uygulamalar n  bir nesne, bir ekil, bir 
hayvan, bir masal kahraman , bir tarihsel kimlik, ya da bir canl ya 
benzetmenizi istesem neye benzetirdiniz? Neden? Niçin? 

Veri Toplama Süreci

Görü meler 15 Nisan-30 Haziran 2021 tarihleri aras nda
gerçekle tirilmi tir. Görü me yap lan 24 kat l mc dan 6 kat l mc  ile 
ZOOM, 8 kat l mc  ile Skype uygulamalar  kullan larak online 
ortamda görü ülmü tür. 10 kat l mc  ile ise yüz yüze görü meler 
gerçekle tirilmi tir. Her bir görü me 30 ila 45 dakika aras nda 
sürmü tür. Yüz yüze görü meler kat l mc lar n tercihleri 
do rultusunda ofis ya da ev ortamlar nda maske ve mesafe kurallar na
dikkat edilerek gerçekle tirilmi tir. Görü melere ba lamadan önce 
kat l mc lardan ses ve görüntü kayd  için izin istenmi tir. 
Kat l mc lar n ki isel bilgileri sorulmam  ve kat l mc lar K1, K2, 
K3…K24 eklinde numaraland r lm t r. Görü meler ara t rmac lar 
taraf ndan gerçekle tirilmi tir.

Verilerin Analizi

Görü meler sonucu elde edilen verilerin analizi için betimsel ve içerik 
analizleri kullan lm t r. Kat l mc lar n verdikleri cevaplar  do rudan 
yans tmak amac yla betimsel analizlerde do rudan al nt lara yer 
verilmi tir. Betimsel analizde özetlenen veriler daha derin bir i leme 
tutularak içerik analizi gerçekle tirilmi tir. çerik analizi ile de 
verileri aç klamak için kavram ve ili kilerin ortaya ç kar lmas  
amaçlanm t r. 



Metaforlar n analizinde içerik analizi uygulanm t r. lk olarak 
kat l mc lar n ürettikleri metaforlar listelenmi  ve hangi s kl kla ifade 
edildikleri tespit edilmi tir. Daha sonra metaforlar incelenmi  ve 
birbirine benzer olanlar bir grup alt nda s n fland r lm t r. En son 
olarak sahip olduklar  ortak özelliklere göre farkl  kategorilerde 
toplanm t r.

Geçerlik ve Güvenirlik

Bu çal man n geçerli i sa lamak için görü me formunu olu turma
sürecinde uzman görü lerine ba vurulmu tur. Görü melerin ses ve 
görüntü kayd  al nm t r. Betimsel analiz sürecinde do rudan 
al nt lardan faydalan lm t r. Çal man n güvenirli i için de veri 
toplama sürecinde ara t rmac lar yans z davranm t r. Buna ilaveten 
kat l mc lar hakk nda demografik bilgiler rapor edilmi tir. Çal man n 
güvenirli ini art rmak için kat l mc lar n verdikleri cevaplar daha 
sonra ihtiyaç duyulmas  ihtimaline kar  depolanm t r.

BULGULAR
Bulgular iki alt bölümden olu maktad r. Birinci alt bölümde ara t rman n 
kat l mc lar n n demografik bilgileri bulunmaktad r. kinci alt bölümde de 
yar  yap land r lm  görü me formunda bulunan dokuz soruya verilen 
cevaplar n betimsel ve içerik analizleri sonuçlar  yer almaktad r.

Kat l mc lar n Demografik Bilgileri

Görü me formunun ilk bölümünde kat l mc lara cinsiyeti, ya , e itim 
durumu, mesle i, e-devlet kullanma süresi ile m-devlet kullan p 
kullanmad klar  sorulmu tur. Kat l mc lar n verdikleri cevaplar Tablo 1’de 
görülmektedir.

Tablo 1’de görüldü ü gibi kat l mc lar n büyük ço unlu u (%75) kad n olup 
gene ayn  yüzdeye sahip çal an kat l mc lardan olu maktad r. %54’ü 23-27
ya  aral nda olup %66’s  üniversite mezunu ve üzeri e itim alm t r. 
Kat l mc lar n büyük ço unlu u (%71) 2-5 y l aras nda e-devleti kullan rken 
gene ayn  yüzdeye sahip kat l mc  da m-devleti kullanmaktad r. 
Kat l mc lara neden m-devlet kullanmay  tercih ettikleri de sorulmu tur. 
Kat l mc lar n verdikleri cevaplar incelendi inde genel olarak mobil devlet 
uygulamas n n daha pratik, kolay ve h zl  oldu u için tercih ettikleri 
görülmü tür. Kullanmay  tercih etmeyen kat l mc lar ise mobil cihazlar ile 
kullan m s ras nda s k nt  ya ad klar n  ve e-devlet web uygulamas nda her 
hizmetin bulundu u için tercih etmediklerini vurgulam lard r.

Tablo 1. Kat l mc lar n Demografik Bilgileri



Cinsiyet Say  % Ya Say %
Kad n 18 75 18-22 5 21

Erkek 6 25 23-27 13 54

28-32 4 17
Meslek Say  % 33-37 1 4
Ö retmen 5 21 38-42 1 4
Sa l k çal an 6 25
Uzman 2 8 E itim Durumu Say %

Serbest meslek 5 21 Orta Ö retim 1 4
Çal mayan 6 25 Lise Mezunu 3 13

Ön Lisans Mezunu 4 17
E-Devlet
Kullanma Süresi

Say  % Üniversite Mezunu 
ve Üzeri

16 66

2-5 y l 17 71 M-Devleti
Kullananlar

Say %

5-8 y l 5 21 Evet 17 71
8 y l ve üzeri 2 8 Hay r 7 29

Görü me formunun ilk sorusunda kat l mc lara e-devlet sa l k
uygulamalar n kullan rken hangi kanaldan giri  yapmay  tercih ettikleri ve 
nedeni sorulmu tur. K5 numaral  kat l mc  “T.C. kimlik kart  ile giri  
yapmay  tercih ediyorum. Kolayl k oluyor” eklinde cevaplarken K12 
numaral  kat l mc  ayn  soruya “ ifremi hat rl yorum, unutmuyorum kolay 
oluyor. T.C. kimli imi her yere yazmak istemiyorum. nternet bile olsa 
güvenilir de il” eklinde cevaplam t r. Kat l mc lar n verdikleri tüm 
cevaplar incelendi inde 14’ü T.C. kimlik kart , 8’i ifresini, 1’i hem T.C.
kimlik kart  hem ifresini, 1’i internet bankac l n  tercih etti ini
belirtmi tir. Hiç bir kat l mc  elektronik imza kullanmamaktad r. T.C.
Kimlik kart  cevab  veren kullan c lar n büyük ço unlu unun (%80) 
belirtti i tercih sebepleri ise kolay olmas , hat rlayabildikleri ve ifrelerini
unutmalar d r.

Görü me formunun ikinci sorusunda kat l mc lara e-devlet sa l k
uygulamalar n  Kovid-19 salg n  öncesinde kullan p kullanmad klar  ve 
kulland larsa hangi uygulamalar  kulland klar  sorulmu tur. Salg ndan önce 
kat l mc lar n 16’s  en az bir kere e-devlet sa l k uygulamalar n  
kulland n  belirtirken 8 kat l mc (K1, K6, K7, K16, K18, K19, K22, K23)
ise hiç kullanmad n  belirtmi tir. K3 numaral  kat l mc  bu soruya “Evet, 
salg n öncesi de kullan yordum. Genellikle MHRS ve e nab z için 



kullan yorum” eklinde olumlu cevap verirken hiç kullanmayan K6 
numaral  kat l mc  “Hay r kullanmad m. Kovidden sonra e nab z  
kullanmaya ba lad m” olarak yan tlam t r.

Tablo 2. Kovid-19 Salg n  Öncesi Kullan lan Uygulamalar

Uygulama Kat l mc lar S kl k

Merkezi Hastane Randevu 
Sistemi

K2, K3, K5, K8, K10, 
K17, K20, K24

8

E-Nab z K2, K3, K9, K11-K15, 
K21, K24

10

Organ ve Doku Ba  
Sorgulama

K3 1

Aile Hekim Bilgisi K4 1

laç Raporlar K8, K10 2

Laboratuvar Sonuçlar K24 1

Tablo 2’de görüldü ü gibi KOVID-9 salg n ndan önce en fazla kullan lan 
uygulamalar MHRS ve E-Nab zd r. 

Tablo 3. Kovid-19 Salg n  Sürecinde Kullan lan Uygulamalar

Uygulama Kat l mc lar S kl k

MHRS K5, K6, K8, K9, K11-K24 18
E-Nab z K1, K2, K4-K6, K9, K11-

K13, K19-K21, K23, K24
12

Aile Hekimi Sorgulama K13, K21, K24 3
Aile Hekimi De i tirme K6, K12, K18 3
HES Kodu Sorgulama K4, K6-K19, K21-K24 19
HES Kodu Üretme ve 
Listeleme

K3, K5, K6, K9, K11, K12, 
K17, K19, K21

9

E- mzal  lemler K21, K24 2
Reçetem Uygulamas K3, K6 2

Görü me formunun üçüncü sorusunda kat l mc lara Kovid-19 salg n  
sürecinde hangi e-devlet sa l k uygulamalar n  kulland klar  sorulmu tur. 
Tablo 3’de kullan lan uygulamalar ve bu uygulamalar  kullanan kat l mc lar 
görülmektedir. Bir kat l mc  birden fazla uygulama kulland ndan dolay  
birden fazla uygulamada numaras  bulunmaktad r. Tablo 3’de görüldü ü 
gibi en fazla kullan lan uygulamalar Kovid-19 salg n döneminde HES kodu 



ile ilgili uygulamalar, MHRS ile E-Nab zd r. Ayr ca tüm kat l mc lar e-
devlet sa l k uygulamalar n  kullanmaya ba lam t r.

Görü me formunun dördüncü ve be inci sorular nda kat l mc lara Kovid-19
salg n  öncesinde ve salg n  sürecinde sunulan e-devlet sa l k hizmetleri 
hakk ndaki dü ünceleri sorulmu tur. Tablo 4’de her iki soru için de verilen 
cevaplar özetlenmi tir.

Tablo 4. Kat l mc lar n E-Sa l k Uygulamalar  Hakk ndaki Dü ünceleri

De erlendirmeler Kovid-19 Öncesi Kovid-19 Süreci
Ba ar l 18 18
Karars z 5 2
Ba ar s z 1 4

Alt nc  soruda kat l mc lara salg n öncesi ve sonras  dü ünüldü ünde e-
devlet sa l k uygulamalar  kullanma düzeylerindeki farkl l klar sorulmu tur. 
K24 numaral  kat l mc  “Beklenildi i gibi salg ndan sonra daha fazla sa l k 
ile ilgili uygulamalar  ve bilgilendirmeleri kullanmaya ba lad m. Kullan m 
durumum çok artt ” eklinde cevaplarken K5 numaral  kat l mc  da “Ayn  
oranda kullanmaya devam ettim. Salg n kullan m düzeyimde bir farkl l k 
olu turmad ” olarak yan tlam t r. Tüm kat l mc lar n verdikleri cevaplar n 
analizi sonucunda kat l mc lar n yar s  kullan m düzeyinde art  oldu unu 
di er yar s  da salg n n kullan m düzeyinde farkl l k yaratmad n  
belirtmi tir. 

Görü me formunun yedinci sorusunda Kovid-19 salg n döneminde e-devlet 
sa l k uygulamalar ndan ald klar  hizmetler hakk ndaki memnuniyet 
düzeyleri sorulmu tur. 18 kat l mc  çok memnun oldu unu belirtirken 2
kat l mc  memnun olmad n , 2 kat l mc  da baz  uygulamalardan memnun 
baz lar ndan memnun olmad n  belirtmi tir. Kat l mc lardan 2 tanesi de 
karars z oldu unu ifade etmi tir. 

Son soru olan sekizinci soruda kat l mc lara e-devlet sa l k uygulamalar  
aras na eklenmesi gerekti ini dü ündükleri uygulamalar olup olmad  
sorulmu tur. K10 numaral  kat l mc  “ laç kontrollerimiz için örnek vereyim 
öyle bir uygulama olabilir. Ya l  insanlar m z elli ya  üzeri u anda 

biliyorsunuz cep telefonu kullanmas  a r  düzeyde. laçlar n z  içtiniz mi? 
Sa l kl  beslenmeye devam ettiniz mi? te eker hastalar  için unlar  
unlar  yememeli obeziteler bunlardan dikkat etmeli gibi bir uygulama 

olabilir örnek olarak” eklinde bir uygulama önerirken K13 numaral  
kat l mc  ise “ u an ki e devlet uygulamalar  i imi görüyor. Herhangi bir 
yere gitmeden kolay bir ekilde i imi halledebiliyorum” olarak soruya cevap 
vermi tir. Tüm cevaplar incelendi inde 6 kat l mc  farkl  uygulamalar 
eklenebilece ini, 11 kat l mc  bu haliyle yeterli oldu unu, 3 kat l mc  hiçbir 



fikri olmad n  ve 4 kat l mc  da uygulamalar n üzerinde iyile tirmelere 
gerek oldu unu belirtmi tir. 

Görü me formunun son sorusunda kat l mc lara e-devlet sa l k
uygulamalar n  bir nesne, bir ekil, bir hayvan, bir masal kahraman , bir 
tarihsel kimlik, ya da bir canl ya benzetmeleri istenmi tir. Kat l mc lar n 4 
tanesi (K1, K4, K16, K17) bir eye benzetemeyip soruya cevap vermek 
istememi tir. Tablo 5’de görüldü ü gibi kat l mc lar n ürettikleri metaforlar
halk kahraman , hayvan, teknolojik ürün, ürün ve yap  olmak üzere 5 
kavramsal kategori alt nda toplanm t r.

Tablo 5. Kat l mc lar n E-Sa l k Uygulamalar na li kin Sahip Olduklar  
Metaforlar Ve Kategoriler

Kategoriler Metafor (Benzeten Kat l mc  Numaras )

Halk
Kahraman

Süpermen (K2), Süper kahraman (K3), Nasrettin Hoca
(K6), Mahalle muhtar  (K8), Süper hero (K21)

Hayvan Y lan (K5), Kurt (K22), Çita (K18)

Teknolojik 
Ürün

Otomat (K20), Telefon (K24), Dinleme cihaz  (böcek)
(K13), Telefon (K11), XRAY cihaz (K7), Sanal sa l k 
asistan  (K9)

Ürün Kalem (K12), Maske (K15), Masa lambas (K14),
Ula m arac (K23)

Yap AVM (K10), Kütüphane (K19)

A a da bu be  kategoride bulunan kat l mc lar n baz lar n n ifadelerine yer 
verilmi tir. 

E-devlet sa l k uygulamalar n  teknolojik bir ürüne benzedi ini dü ünen K9 
numaral  kat l mc  bu durumu “Sanki asistan m gibi ayn  ekilde randevu 
al rken de nerde hangi hastanede hangi doktor saat kaçta uygun onlar  da 
görebiliyorum. Yani bir sanal sa l k asistan  gibi” eklinde ifade etmi tir.

E-sa l k uygulamalar n  ürüne benzeten K12 numaral  kat l mc “Kaleme 
benzettim. Sebebi kalem; e itim, kültür ve geli mi lik demektir. Bu 
uygulamalar da ülkenin geli mi li ini gösterir” eklinde ifade ederek 
kaleme benzetmi tir. Ürün kategorisinden maskeye benzeten K15 numaral  
kat l mc  da “Maske diyorum çünkü tamamen temass z kimseyle 
konu madan yüzümüzü göstermeden kulland m z bir uygulama bu yüzden 
san r m evet cevab m maske olur” olarak belirtmi tir.



SONUÇ ve ÖNER LER

Bu çal mada Kovid-19 salg n  öncesinde ve sürecinde kullan c lar n e-
devlet sa l k uygulamalar na ili kin görü leri görü me ve metaforlar ile 
ortaya ç kar lm t r. Nitel ara t rma yöntemi ile 24 kat l mc  ile görü meler 
gerçekle tirilmi tir.

Kullan c lar n Kovid-19 salg n  öncesi en fazla kulland klar  (MHRS ve E-
Nab z) uygulamalara salg n sürecinde HES kodu üretme ve sorgulama 
eklenmi tir. Bu durum HES kodunun salg n döneminde uygulanmaya 
ba lamas ndan dolay  ola an bir sonuçtur. Di er taraftan kat l mc lar n 
Kovid-19 salg n  öncesinde ve salg n sürecinde sunulan e-devlet sa l k
hizmetlerini ba ar l  bulan kat l mc  say s  de i memi  olup karars z olan 
kat l mc  say s  dü mü tür. Fakat salg n öncesi bu konuda karars z olan 
kullan c lar salg n sürecinde dü ünceleri olumsuz yöne kaym  ve ba ar s z 
oldu unu dü ünmeye ba lam lard r. Ayn  do rultuda bir di er bulgu da 
kullan c lar n memnuniyet düzeyleridir. Bu çal madaki kat l mc lar n 
büyük ço unlu u salg n sürecindeki e-devlet sa l k uygulamalar ndan 
memnun olup %25’i ise karars z ya da memnun de ildir. Bu bulgular
önemli olup salg n sürecinde sunulan e-devlet sa l k hizmet say s n  yeterli 
bulmad klar n  belirtmi lerdir. S n rl  bilgi sunulmas  ve teknoloji odakl  
olmas  da nedenler olarak vurgulanm t r. Türkiye’de kullan c lar n e-devlet 
hesab n n olmamas , ak ll  telefonlar n ya l  nüfus taraf ndan 
kullan lamamas baz  s k nt lara sebep olmu tur. Ayn  ekilde Raudla 
(2021) Estonya’n n salg n sürecindeki ba ar s n  vatanda lar n kimlik 
kartlar na ba l  e-hizmetlerinin (örne in dijital imza ve kimlik do rulama) 
mevcudiyeti nedeniyle oldu unu vurgulam t r. 

Kullan c lar n e-devlet sa l k uygulamalar n  ba ar s z ya da eksik bulma 
sebepleri ve memnuniyetsizlikleri detayl  olarak ara t r labilir ve bu konuda 
iyile tirici çal malar yap labilir. Kullan c lar n vurgulad klar  bir di er 
nokta da sa l k konusunda onlar  yönlendirebilecek sesli ya da sanal 
asistanlar sisteme eklenebilir. 

Çal ma sonuçlar na göre kullan c lar e-devlet sa l k uygulamalar n  “halk 
kahramanlar ”, “hayvan”, “teknolojik ürün”, “ürün”, “yap ” olarak alg lad  
görülmektedir. E-sa l k uygulamalar na yönelik kullan c lar n ileri sürdü ü 
metaforlar n büyük ço unlu u s ras yla teknolojik ürün ve halk kahraman  
kategorisi alt nda toplanm t r. Kullan c lar n hizmetler elektronik ortamda 
sunuldu u için teknolojiye odaklanmalar  do ald r. Di er taraftan e-devlet 
sa l k uygulamalar n  kendilerine yard m sunan bir halk kahraman na 
benzetmeleri bu uygulamalar n kullan c lar için kritik ve de erli oldu u 
eklinde yorumlanabilir. 



Bu çal man n kat l mc lar n n büyük ço unlu u sunulan e-devlet sa l k 
uygulamalar n  salg n öncesinde ve sürecinde ba ar l  bulmakta olup 
memnundurlar. Di er taraftan bu çal mada da baz  s n rl l klar bulunmakta 
olup 24 kat l mc  ile görü meler yap lm t r. Kovid-19 salg n  öncesi ve 
sonras  e-devlet sa l k uygulamalar n  de erlendirmek ve daha fazla 
kat l mc ya ula mak için gelecek ara t rmalarda anket ile veriler 
toplanabilir. Buna ilaveten farkl  ya  gruplar n n dü üncelerini ö renmek 
için de çal malar planlanabilir.
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ÖZET

Sosyal hizmet sosyal sorunlar n elimine edilmesi ve nihai olarak ortadan kald r lmas  için insan 
haklar , sosyal adalet, kolektif sorumluluk ve çe itlili e sayg  ilkeleri ile mikro, mezzo ve makro 
düzeylerde faaliyet yürüten uygulamal  bir bilim ve meslektir. Uygulamalar n n oda  insanlar n 
iyilik halini art rmakt r. Bu amac n gerçekle tirilebilmesi için dört y ll k genelci sosyal hizmet 
e itimi ile ö rencilerin bilgi, beceri ve de er temelini kazanmalar  ve geli tirmeleri 
sa lanmaktad r. Bu kapsamda farkl  programlarda a rl  de i mek üzere teorik ve uygulamal  
dersler yürütülmektedir. Fakat Covid-19 pandemisi ile ya anan uzaktan e itim sürecinde 
uygulamal  dersler yürütülememi , etkile imin önem te kil etti i teorik dersler çevrimiçi kanallar 
üzerinden gerçekle tirilmi tir. Uzaktan e itim süreci kimi sosyal hizmet bölümlerinde hala devam 
etmekte olup, bu durum teorik ve uygulamal  derslerin i leni  biçimini de i tirmi , ö rencilerin 
ve e itimcilerin teknoloji ile etkile imini gerekli k lm t r. Sosyal hizmet e itiminde teknolojik 
donan m ve yaz l mlar n kullan m  uzun y llara dayansa da pandemi sürecinde tüm sosyal hizmet 
bölümlerinin uzaktan e itime geçmesi e itimci ve ö rencilerin bu sürece haz rl ks z 
yakalanmas na sebep olmu  ve asgari yeterliklerin sa lanmas n n önüne engel olu turmu tur. 
Geçmi  y llardan bu yana Kanada, Avusturalya ba ta olmak üzere yabanc  ülkelerde simülasyonlar 
sosyal hizmet e itiminde teori ve uygulamay  bütünle tirmek, ö rencilerin yetkinliklerini art rmak 
amac yla kullan lmaktad r. Pandemi süreci ile uygulamal  derslerin yürütülememesi, teorik 
derslerin soyut düzeyde kalmas  gibi sebepler sosyal hizmet e itiminde genelde teknolojik 
araçlar n özelde ise simülasyonlar n kullan m n  gerektirmi tir. Sosyal hizmet e itiminde 
kullan lan simülasyonlar gerçek ya ant lar n temsili ile ö rencilerin yetkinlik kazanmas na olanak 
sa layan bir durum veya çevre yaratarak, sistemleri, insanlar  daha iyi anlamak, de erlendirmek 
ya da uygulama yapmak amac yla kullan lan tekniklerdir. Sosyal hizmet e itiminde simülasyonlar 
standardize edilmi  müracaatç  simülasyonu ve sanal müracaatç  simülasyonu olmak üzere iki 
ekilde kullan lmaktad r.

Anahtar Kelimeler: sosyal hizmet e itimi, teknoloji, simülasyon

SOSYAL H ZMET E T M

Sosyal hizmet insan haklar , sosyal adalet, kolektif sorumluluk ve çe itlili e sayg  ilkeleri ile 
toplumsal sorunlar n azalt lmas  ve nihai olarak ortadan kald r lmas  için gerçekle tirilen bilimsel 
ve mesleki faaliyetlerin bütünüdür. 1961 y l nda Sa l k ve Sosyal Yard mlar Bakanl  (SSYB)
bünyesinde Sosyal Hizmetler Enstitüsü’ne ba l  olarak aç lan Sosyal Hizmetler Akademisi’nden 
bugüne mesleki faaliyetleri gerçekle tirebilecek meslek elemanlar n n yeti tirilmesi için lisans 



e itimi verilmektedir. Günümüzde farkl  fakülteler bünyesinde, y llar içerisinde de i en sosyal 
sorunlar  ve paradigmalar  anlayabilen, çe itli gruplarla çal malar yürütebilen, alan yaz na 
bilimsel katk  sunabilen meslek elemanlar n n yeti tirilmesi amac yla sosyal hizmetin bilgi, beceri 
ve de er temeli, teorik ve uygulamal  dersler ile verilmektedir. Teorik dersler, suça sürüklenme, 
ba ml l k, yoksulluk gibi farkl  alanlar n anla lmas  için sosyoloji, psikoloji, hukuk ba ta olmak 
üzere birçok disiplinin bilgi temelinden yararlan lmas  bak m ndan eklektiktir. Uygulama e itimi, 
s n fta ö renilen teorik bilgilerin mesleki uygulamaya aktar lmas na ve ö rencilerin mesleki 
kimliklerini geli tirmelerine yard mc  olmaktad r. Alan uygulamas nda ö rencilerin asgari 500 
saatlik uygulama yapmalar  beklenmektedir. Uygulama e itimi, yetkin, etkili ve etik ilkelere 
duyarl  sosyal hizmet uzmanlar  yeti tirmek için tart mas z sosyal hizmet e itiminin en önemli 
unsurudur (Bogo, 2015). Ancak sosyal hizmet programlar  gerekli ö renme ihtiyaçlar n  
kar layan, artan ö renci say s n n yerle mesine olanak sa layan kurum ve kurulu lar  bulmakta 
güçlük ya amaktad r. Bu sorunlara bir de Covid-19 pandemisi ile gelen sorunlar eklenmi tir. 
Birçok kurum, sosyal mesafeye duyulan ihtiyaç ve personelin uzaktan çal mas  nedeniyle 
ö rencileri kabul etmekte isteksiz davranmakta ve genellikle ö rencilerin müracaatç larla 
kar la malar n  s n rland rmaktad r. 

SOSYAL H ZMET E T M NDE TEKNOLOJ N N KULLANIMI

Sosyal hizmet e itiminde ö renciler ve e itimciler teknolojiden s kl kla yararlanmaktad r. 
E itimciler a rl kl  olarak üniversitelerin yönetim bili im sistemlerini kullanmakta, mail 
üzerinden ileti imler kurmakta, blog sayfalar  ile içerik payla makta, ö renci ödevlerini ve 
tezlerini benzerlik programlar  ile incelemekte, Microsoft Office programlar  ile ders materyali 
haz rlamakta ve sunmaktad rlar. Ö renciler ise a rl kl  olarak üniversitelerin bili im sistemlerini 
kullanarak kütüphane olanaklar ndan yararlanmakta, ölçme ve de erlendirme sonuçlar n  
görebilmekte, program n ve üniversitenin internet sayfas ndan duyurular n  takip etmektedirler.

Covid-19 küresel salg n , dünyada ve Türkiye’de üniversitelerin ö retim faaliyetlerini geçici 
olarak çevrimiçi bir platforma ta mak zorunda kalmalar  e itimde teknoloji kullan m n  daha da 
h zland rm t r. Fiziksel s n flar, Zoom, Microsoft Teams, Google Meets, Blackboard Collaborate 
gibi çevrimiçi ö renme platformlar  ile sanal bir s n fa dönü türülmü tür. Bu süreçte sosyal hizmet 
e itimi uygulamal  bir müfredata sahip olmas  bak m ndan zorluklarla kar  kar ya kalm t r. 
Etkile imin e itimde merkezi bir role sahip olmas  sebebiyle çevrimiçi e itimin etkile imi 
k s tlayan do as  ö rencilerin teorik düzeydeki bilgileri somutla t rmas n , beceri edinmek için 
uygulamalar yapmas n  kolayla t rmam  aksine zorla t rm t r. Covid-19 riskini azalmak 
amac yla al nan tedbirler kapsam nda ö rencilerin sosyal hizmet kurum ve kurulu lar nda 
uygulamalar yürütmeleri mümkün olmam t r. Pandeminin ne kadar sürece ine ili kin belirsizlik 
e itimcileri alan uygulamas n n çevrimiçi kanallar üzerinden tasarlamas na sevk etmi tir. Buna 
ili kin çal malar ülkeler ya da okullar aras nda farkl l k gözetmi tir. Örne in Avustralya’da 
beklenen uygulama standartlar  Avustralya Sosyal Hizmet Okullar  Birli i'nin öncülü ünde 
gev etilmi , ö renciler beklenen %20 daha az saat, bir örgütte fiziksel bir ekilde bulunarak de il 
örgütün sanal hizmetlerini sunarak uygulamalar gerçekle tirmi lerdir (Jefferies, Davis ve Mason, 
2021b). Kanada ve ABD’de de alan uygulamas na ili kin akreditasyon standartlar  gev etilmi tir 
(Zuchowski vd., 2021). Türkiye’de ise e itimciler alan uygulamas  kapsam nda hedeflenen 
ç kt lara ula mak amac yla çevrimiçi platformlar üzerinden farkl  alanlardaki meslek elemanlar n  
derslere davet ederek deneyim payla m  yap lmas n sa lam ; ö rencilere kurgulanm  vakalar 
verilerek analizleri yapmalar  beklenmi ; ö rencilerden asgari sosyal temas olacak biçimde yak n 
çevrelerindeki ki ilerle görü meler gerçekle tirmeleri beklenmi tir. Bu süreç genel olarak 



e itimcilerin, ö rencilerin ihtiyaçlar n n kar lanmas nda ve sosyal hizmet e itiminin sanal olarak 
gerçekle tirilmesinde yarat c , yenilikçi ve hümanist çabalarda bulunmas n  gerektirmi tir. Bu 
durum ayn  zamanda yenilikçi uygulamalara bir f rsat olarak da görülebilir.  

Sosyal hizmet e itiminde teknolojinin kullan m amaçlar n  teknolojinin e itim faaliyetlerine katk  
sunmas  amac yla tali kullan m  ve teknolojinin e itimde merkezi bir araç olarak kullan m  olmak 
üzere iki ba l kta ele almak mümkündür. E itim faaliyetlerine katk  sunmas  amac yla teknolojinin 
tali kullan m  ö rencilere bilgi ve de er temelini aktar rken ve beceri kazand rmalar n  
desteklemeye çal rken teknolojik araçlardan yararlanmay  ifade etmektedir. Sosyal hizmetin 
uygulamal  bir disiplin olmas  sebebiyle ö rencilerin bilgi temelini uygulamaya aktarma becerisi 
edinmeleri, çe itli müracaatç  gruplar n n ihtiyaç ve sorunlar n  anlamalar , kendilerini tan malar  
gibi pek çok amaç için derslerde teknolojik araçlardan yararlan lmaktad r. Derslerin i leni inde
sunum programlar n n, video payla m sitelerinin ve internetin kullan m  yayg nd r. E itimciler ve 
ö renciler sosyal a lar üzerinden sohbet ve forum sitelerine kat lmakta, bloglar üzerinden içerikler 
payla lmaktad r. E itimciler/meslek elemanlar  podcastler kaydederek farkl  konularda uzman 
meslek elemanlar  ile gerçekle tirdikleri görü meleri ö renci ve meslek elemanlar  ile 
payla makta; YouTube kanallar  üzerinden bilimsel etkinlikleri, ö rencilere yönelik akademik 
dan manl k faaliyetlerini yay nlamaktad r.  Ancak yine de e itim faaliyetlerinde teknolojinin 
kullan m , özellikle yabanc  ülkelere k yasla, yetersizdir ve k s tl l klara sahiptir. Yabanc  
ülkelerde bunlar n yan  s ra teknoloji destekli simülasyonlar, oyunlar kullan lmaktad r. 

Sosyal hizmet e itiminde teknolojinin merkezi bir araç olarak kullan m  ise e itim faaliyetlerinin 
a rl kl  olarak ya da tamamen teknolojik araçlar üzerinden gerçekle tirildi i faaliyetleri ifade 
etmektedir. Uzaktan ve aç kö retim sosyal hizmet programlar  ile e itim, ölçme ve de erlendirme 
faaliyetleri çevrimiçi e itim platformlar  üzerinden gerçekle tirilmektedir. Çevrimiçi ortam sosyal 
hizmet e itiminde hem f rsatlar hem de riskler sunmaktad r. Çevrimiçi e itimciler, yüz yüze s n f 
etkile imlerine k yasla daha yava  ve daha fazla dü ünülmü  tart malar için f rsatlar sunmaktad r 
(Smith ve di erleri, 2018). Ancak e itimciler beceri geli tirme konusunda çevrimiçi sosyal hizmet 
e itimi ile ilgili endi elerini dile getirmektedirler (Young ve McAuliffe, 2021). 

Sosyal hizmet programlar n n temel sosyal hizmet e itimini verirken bilgi ileti im teknolojilerine 
ili kin bilgi ve becerilerin de, mesle in uygulamalar  ekseninde dü ünülerek verilmesi gereklili i 
sürekli vurgulanmaktad r (Mishna, 2021). Ayr ca sosyal hizmet e itiminde y llard r çevrimiçi 
yöntemler kullan lmakta olsa da Covid-19 süreciyle alan e itimi de dahil olmak üzere sosyal 
hizmet e itiminde pedagojiyi yönlendirmek için teknolojiye güven duyulmak zorunda kal nan bir 
de i iklik ba lam t r (Hitchcock, 2021). Teknoloji ve Sosyal Hizmet Uygulamas  Standartlar 'n n 
(Ulusal Sosyal Hizmet Uzmanlar  ve Sosyal Hizmet Kurullar  Derne i, 2005) yay nlanmas yla 
birlikte, teknoloji resmi olarak sosyal hizmetin profesyonel çerçevesine dahil edilmi tir (Huttar ve 
BrintzenhofeSzoc, 2020). Sosyal hizmet uzmanlar  için dijital yeterlilik, art k profesyonel bir 
yetenek ölçüsü olarak say lmaya ba lam t r (Zhu ve Andersen, 2021). Günümüzde sosyal hizmet 
uzmanlar , dijital bilgileri i leme yetene i, hizmet kullan c lar n n geçmi ini, ihtiyaçlar n , 
durumunu ve kaynaklar n  daha iyi anlamak ve hizmet sunmak için dijital yeterliliklerini 
geli tirmekle profesyonel olarak yükümlüdürler (Berzin ve Coulton 2017); (Zhu ve Andersen 
2020). Bu tür bir yetkinli i elde etmek için meslek elemanlar n n farkl  kurumlardaki farkl  dijital 
veri ve bilgilerin ne anlama geldi ini anlamalar  gerekir. Ayr ca sosyal hizmet uzmanlar , hizmet 
kullan c lar n n bilgi ve veri okuryazarl n  geli tirmek ve onlar  her türlü dijital d lanmadan 
korumak için özverili bir ekilde çal mak zorundad rlar (Newman, Biedrzycki ve Baum 2012). 
Bu anlamda sosyal hizmet e itimi, gelece in sosyal hizmet uzmanlar  olacak ö rencilerine dijital 



bilgi ile ilgili bilgide ustala malar na yard mc  olmaktan sorumludur (Zhu ve Andersen, 2021). 
Ö rencilerin teknolojiyi etkin bir ekilde kullanmaya haz r olmas  için e itimde gerekli olan teknik 
yeterlili in standardizasyonu u anda eksiktir. Sosyal hizmet ö rencileri, teknolojiyle ilgili çe itli 
düzeylerde deneyime sahiptir ve asgari yeterliliklere ili kin temel bir çizginin belirlenmesine 
ihtiyaç duyulmaktad r (Huttar ve BrintzenhofeSzoc, 2020).

SOSYAL H ZMET E T M NDE S MÜLASYONLARIN KULLANIMI: SANAL 
S MÜLASYONLAR

Simülasyon, ö rencilerin, bilgi ve becerilerin uygulanmas  yoluyla mesleki role tam olarak 
kat lmas n  gerektiren, gerçekçi profesyonel ortamlarda belirlenen uygulama senaryolar na 
kat ld  bir ö retim stratejisidir (Gaba, 2007). Teknoloji destekli ya da insanlar aras  etkile im 
odakl  ba ta olmak üzere birçok simülasyon uygulamas  bulunmaktad r. Sa l k alan ndaki 
disiplinlerde uzun y llard r simülasyonlar kullan lmaktad r. Ayr ca hukuk ve havac l k gibi 
disiplinler de e itim haz rl klar n n bir parças  olarak simülasyonlardan yararlanmaktad r (Gaba, 
2007). Sosyal hizmet e itiminde ise simülasyonun kullan m  henüz emekleme a amas ndad r 
(Casey ve Powell, 2021) ve mevcut çal malarda simülasyonlar n kullan m  a rl kl  olarak 
geleneksel e itim faaliyetlerini desteklemek, özel e itim gerektiren uygulama alanlar nda (çocuk, 
travma vb.) deneyim kazanmak, teorik dersleri uygulamaya aktarmak üzerine ekillenmektedir. 
Daha fazla ara t rmaya ihtiyaç duyulan bir konu olsa da simülasyonlar pedagojik aç dan umut vaat 
etmektedir (Casey ve Powell, 2021). 

Standardize ve sanal olmak üzere iki türde simülasyon bulunmaktad r. Standardize simülasyonlar 
önceden belirlenmi  ihtiyaç ve sorunlar n yer ald  bir senaryoyla rol yapan aktör, ö renci ya da 
e itimcilerin müracaatç  rolüne girmesi ve s n ftaki ö rencilerin müracaatç  rolüne girmi  bu ki i
ile mesleki uygulama prati i yapt  uygulamalar  ifade etmektedir. Sanal simülasyonlar, 
yap land r lm  ortamlarda, avatarlar arac l yla kurgulanm  senaryo üzerinde t pk  gerçek 
hayattaym  gibi hissettirerek uygulama yapmaya olanak sa layan araçlard r. Bu tür 
simülasyonlar, sanal gerçeklik (virtual reality-VR) gözlükleri, bilgisayar oyunlar  gibi teknolojik 
donan m ve yaz l mlarla olu turulmaktad r (Roberson ve Baker, 2021). Sanal simülasyonlar 
teknolojik donan m ve yaz l mlar arac l yla birden çok duyuyu bir araya getirerek, daha derin 
kavramsal ö renme yollar n  harekete geçirmektedir (Jarmon, Traphagan, Mayrath & Trivedi, 
2009).

Sosyal hizmet program ndan mezun olan ö rencilerin uygulama yapacaklar  kurumlara 
yerle tirilmelerinden önce bilgi ve beceri temellerinin haz r olmas  gerekli bir ön ko uldur. Ancak 
pek çok sosyal hizmet ö rencisi, becerilerini geli tirme f rsat  bulamadan ilk uygulamalar na 
ba lar ve bu da ö rencilerin görev için yetersiz olmalar  riskine yol açar. Ne yaz k ki, ö rencilere
alan yerle tirmelerinde verilen olanaklar büyük ölçüde çe itlilik göstermektedir ve karma k 
vakalarla do rudan uygulama f rsatlar  ço u zaman mümkün olmamaktad r (Zuchowski, Hudson, 
Barlett ve Diamandi, 2014). Bu noktada ö rencilerin hem teorik dersleri uygulamaya aktarma 
becerisi kazanmalar n  hem de uygulamada asgari yeterlikleri sa lamalar n  desteklemek amac yla 
simülasyonlar n kullan m  son y llarda öne ç kan uygulamalardan biridir. 

E itimciler, ö rencilere simüle edilen müracaatç yla etkile im kurma, de erlendirme ve müdahale 
etme f rsat  veren sanal simülasyonlar  derslerine dahil etmektedirler (Kourgiantakis vd., 2020a). 
Agllias ve di erleri taraf ndan belirtildi i gibi (2020), sosyal hizmette simülasyon temelli 
ö renme, nispeten güvenli, denetimli bir ortamda bilgi, teori ve becerileri test etme f rsatlar  sa lar, 
gerçek zamanl  olarak bilgi alma ve yans tmaya olanak sa lar. Simülasyon, gerçek müracaatç lar 



için hiçbir risk olu turmaz ve bir ö rencinin belirtti i gibi, 'bir müracaatç yla gerçek hayatta 
olmas ndansa simülasyonda hata yapmak' daha iyidir (Kourgiantakis vd., 2020b). Sanal 
simülasyonlar ö rencilere güvenli ve iyi yap land r lm  bir ö renme ortam nda özel beceriler 
kazanma f rsat  sunar; geleneksel e itim metodolojilerini tamamlayan ama ayn  zamanda ö renci 
odakl  olan bir ö renme arac d r (Casey ve Powell, 2021). Huttar ve BrintzenhofeSzoc (2020), 
2000-2016 y llar  aras nda yay nlanm , sosyal hizmette yaln zca sanal simülasyonunun 
kullan m na odaklanan çal malardan yürüttükleri sistematik incelemede, teknolojinin ö rencilere 
güvenli bir ortamda pratik yapma ve hata yapma f rsat  sa lad , ö rencilerin bu ö renme 
yöntemine aç k olduklar  ortaya konmu tur. Sanal simülasyonlarda kullan lan yaz l mlardan biri 
olan Second life, Blank Wilson ve ark. (2013) taraf ndan müracaatç lar  gözlemlemek, ö rencilerin 
de erlendirme becerini geli tirmek amac yla sanal bir ev ziyareti simülasyonu için kullan lm t r. 
Levine ve Adams (2013)’ n Second life’  kullanarak gerçekle tirdikleri çal mada ise ö rencilerin 
vaka yönetimi becerilerinin geli tirilmesine ek olarak aktif dinleme ve temel yard m becerilerinin 
artt  görülmü tür (Casey ve Powell, 2021). Egonsdotter, Bengtsson, Israelsson ve Borell (2018) 
taraf ndan SimChild isimli program ö rencilerin, ki isel (kültürel) önyarg lar  ve bu tür 
önyarg lar n sosyal hizmet uygulamalar n  etkileme potansiyelini tan malar n  ve acil çocuk 
koruma de erlendirmeleri yürütmelerini ö renmelerine olanak sa lam t r. Ö renciler bu tür 
bilgisayar simülasyonlar n n, geleneksel s n f içi rol-playlerden daha etkili bir yans tma ba lam  
sa lad n  ifade etmi lerdir.

Özgün ve gerçekçi bir sanal simülasyonda temel sosyal hizmet uygulama becerilerini geli tirmek, 
ö rencilere çe itli uygulama deneyimleri sa lamak için bir mekanizma i levi görür (Jefferies, 
Davis ve Mason, 2021a). Simülasyon, de erlendirme ve görü me becerileri gibi genel yetkinlikleri 
(Carter vd., 2018) ve madde kullan m n n de erlendirilmesi gibi özel yetkinlikleri (Sacco vd., 
2017) geli tirmek için kullan labilir (Kourgiantakis ve Lee, 2021). Ayr ca, e itimcilerin, 
ö rencilerin müracaatç larla gerçekle tirdikleri uygulama becerilerini de erlendirmelerini 
sa layacakt r (Jefferies, Davis ve Mason, 2021a). Simülasyonlar di er ö renciler ve e itimciler 
taraf ndan gözlemlenebilir ve video kayd na al nabilir. Bu sayede ö rencinin gözlemciler, 
e itimciler ve simüle edilen müracaatç lardan geri bildirim almas na ve kay tlar  izleyerek 
yans tma yapmas na olanak verir (Roberson, 2021).

Sosyal hizmet uzmanlar n n ya am boyu ö renenler olmas  beklendi inden, simülasyonun
kullan m , sosyal hizmet uzmanlar na ya da lisansüstü programlardaki ö rencilere e itim vermenin 
etkili bir yoludur (Huttar ve BrintzenhofeSzoc, 2020). Ayr ca simülasyonlar n kullan m  ara t rma 
metodolojilerini de destekler. Dezavantajl  gruplarla hassas konular üzerinde ara t rma yürütmek 
ara t rma eti i perspektifinden ciddi endi eler do urur. Simülasyon temelli ara t rmalar, uygulama 
durumunu simüle ederek, bu etik kayg lar  azalt rken gerçek müracaatç lara zarar vermeden, 
meslek elemanlar n n davran lar n n ve yeterliliklerini do rudan gözlemlenmesi ve incelemesini 
sa lar (Wilkins ve Jones 2018); (Asakura vd. 2021).

Simülasyon, alan e itiminin yerine geçece i iddia edilmemektedir, aksine ö rencileri ve e itim 
program n  güçlendirmek için bir destek olarak görülmelidir. Bunun sa lanmas  için, ö rencilerin 
çal malar  boyunca edinmeleri gereken becerilerin bir standardizasyonunu ve geni li ini 
sa layabilmeleri bak m ndan e itimcilerin üzerinde çal malar  gerektirmektedir (Jefferies, Davis 
ve Mason, 2021a). Sosyal hizmette simülasyonla ilgili literatür, özellikle Kuzey Amerika d nda 
s n rl d r. Son y llarda Avustralya’da da simülasyonlar n kullan m na yönelik bir e ilim vard r 
(Jefferies, Davis ve Mason, 2021b). Ancak Türkiye’deki sosyal hizmet programlar  ö rencilerin 
e itimlerini desteklemelerini sa lamaya yard mc  olacak bir yöntem olarak simülasyonu 



kullanmaya haz r durumda de ildir. Fakat “Sosyal hizmet, ki inin kendisini kullanmas n , öz-
fark ndal , ba lant  kurmay  ve s k ileti imi içeren bir meslektir” (Tuncay, 2020). Bu bak mdan 
öz-fark ndal k geli tirmeye olanak sa layan, müracaatç lara zarar vermeden ileti im becerileri 
ba ta olmak üzere beceri temelinin kazan lmas  ve geli tirilmesi için f rsatlar sunan 
simülasyonlar n e itimde kullan m  üzerinde çal lmas  gerekmektedir. 

SONUÇ 

Sosyal hizmetin h zl  toplumsal dönü ümler, endüstriyel veya teknolojik devrimler ve COVID-19 
gibi kriz durumlar nda ortaya ç kan sosyal sorunlara nas l faydal  bir ekilde yan t verece ini 
dü ünmesi gerekmektedir. Sosyal hizmet e itimcilerinin de, gelece in meslek elemanlar n  büyük 
belirsizlik ve istikrars zl k dönemlerinde sosyal adalet hedefi oda nda çal maya en iyi ekilde 
nas l haz rlayacaklar n  dü ünmeleri gerekir. Bu dü ünme süreci gelecekte hem çevrimd hem de 
çevrimiçi olarak hizmet sunumu konusunda yetkin olmaya ili kin yap lan uyar lar  da içermelidir.

Ö rencileri teknolojiyle desteklenmi  uygulamalara haz rlamak için sosyal hizmet e itiminde de 
teknolojinin kullan m  üzerine bir yeniden yap lanmaya ihtiyaç vard r. Ö rencilerin ilgisini çeken, 
güvenlerini art ran, yenilikçi bir araç, sosyal hizmet e itimcilerinin araç setine de erli bir katk  
olacakt r. E itimde bireyselle tirilmi  e itim yöntemlerinin kullan lmas  gereklili i tart malar
göz önünde bulunduruldu unda, ö renciler taraf ndan iyi kar lanan ve be enilen ö retim 
yöntemlerinin kullan m  ön plana ç kmaktad r (Kirzner, Alter ve Hughes, 2021) ve bunun 
gerçekle tirilmesine katk da bulunacak araçlardan biri sanal simülasyonlard r. Sosyal hizmet 
e itiminde teorik derslerin sunumunu desteklemek, ö rencileri alan uygulamas na haz rlamak,
ö rencilerin bilgi ve becerilerini de erlendirmek ve sürekli e itim faaliyetleri kapsam nda alanda 
çal makta olan meslek elemanlar n n bilgi ve becerilerini art rmak amac yla kullan lan sanal 
simülasyonlardan yararlan lmal d r. Simülasyonlar alan uygulamas n n yerini tutamaz, ancak 
uygulama e itimine önemli bir katk  olarak kullan lmas  için haz rl k yap lmas  gerekmektedir. 
Maliyet, teknoloji eksikli i, uzmanl k eksikli i ve akreditasyon sorunlar  dahil olmak üzere yüksek 
kaliteli simülasyonlar geli tirmenin birçok zorlu u vard r (Jefferies, Davis ve Mason, 2021b). 
Nitekim Türkiye’de pandemi öncesinde de sosyal hizmet e itiminde altyap  eksikli i ba l ca
sorunlar aras nda yer almaktayken (Ege ve Alt nda , 2018), pandemi sonras nda da bu sorun 
devam etmektedir (Saruç ve Aslantürk, 2021). E itim programlar n n kendi simülasyonlar n  
geli tirme maliyetini kar layabilece ini varsaymak gerçekçi de ildir. Bu nedenle, ulusal ya da 
uluslararas  kurulu lar n tüm sosyal hizmet ö rencilerinin e itimine yard mc  olmak için bu tür 
kaynaklara yat r m yapmalar  için bir yakla ma ihtiyaç vard r (Jefferies, Davis ve Mason, 2021a). 
Bunlarla birlikte, yeni bir teknolojiyi e itim program nda uygulamay  dü ünürken, avantajl  veya 
dezavantajl  olabilecek nüfuslar  dü ünmek önemlidir. Covid-19 pandemisinin de gösterdi i kimi 
gruplar teknolojiye eri im ve teknoloji kullan m  konusunda güçlük ya amaktad rlar. Kaynaklara 
daha az eri imi olan ö renci ve e itimciler imdi teknoloji ile kar la salar bile geçmi te 
kaynaklara eri imi yüksek olanlarla kar la t r ld nda, teknoloji kullan m nda yetersizlik 
hissedebilirler. Kimseyi geride b rakmamak amac yla çal malar yürütmeyi hedef alm  sosyal 
hizmet disiplininin bu anlay  e itim faaliyetlerinde de sürdürmesi gerekmektedir. 
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ÖZET 
T bbi terminoloji geçmi ten günümüze sa l k alan nda e itim alan tüm ö rencilerin ve bu alanda 
çal an tüm ara t rmac lar n hâkim olmas  gereken bir disiplin olarak öne ç kmaktad r. Özellikle 
sa l k alan nda yap lan çal malar n evrensel bütünlük kazanabilmesi için t bbi terimlerin 
literatürde uygun ekilde kullan lmas  gereklidir. Sa l k alan nda e itimin temel basamaklar nda 
t bbi terimlerin peki tirilmemesi, daha spesifik alanlarda al nacak e itimin önüne engel 
olu turacakt r. 
Sa l k teknikeri yeti tiren Sa l k Hizmetleri Meslek Yüksekokullar nda farkl  programlarda 
ö renim gören ö rencilerin müfredatlar  incelendi inde birçok dersin t bbi terimlerce zengin bir 
literatüre sahip oldu u görülmektedir. Bu aç dan de erlendirildi inde teorik olarak t bbi 
terimlerin ö renilmesi oldukça önem arz etmektedir. Yeti tirilen sa l k profesyonellerinin birlikte 
görev alacaklar  hekim, hem ire, eczac  ve di er sa l k çal anlar yla do ru bir mesleki ileti im 
kurabilmeleri t bbi terimlerin kullan m  ile kolayla acak ve daha anla l r olacakt r. Ancak bu 
hususta ö rencilerin dersle ilgili yeterli verimi al p almad klar na dair bir veri bulunmamaktad r. 
Bu çal ma ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sa l k Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda 
ö renim gören Ameliyathane Hizmetleri, T bbi Laboratuvar Teknikleri, Fizyoterapi ve Ya l  
Bak m  Program  ö rencilerinin müfredatlar nda yer alan T bbi Terminoloji dersi ile ilgili 
görü leri de erlendirilmi tir. Ö renci geri bildirimleri, ö retme-ö renme sürecinde ula lan 
düzeyi belirlemede yayg n uygulama alan  bulan ara t rma yöntemlerindendir. Veriler 
geribildirim anketi üzerinden elde edilmi  olup, bu verilerin nda T bbi Terminoloji dersinin 
etkin olarak sürdürülmesi ve müfredat n n geli tirilmesine yönelik somut ad mlar n at lmas  için 
öneride bulunulmu tur.

Anahtar Kelimeler: T bbi Terminoloji, Sa l k Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Ö renci, 
Geribildirim 



G R

Yüzy llard r tüm çal ma alanlar nda geli imin sürdürülebilir olmas  için ortak bir dil 
yürütülmeye çal lm t r. Bilim, sanat ve teknik alanda uzmanl k kazan m  bu ortak dilin 
geli imiyle paralellik göstermektedir. Alan na spesifik bir terim geli tirilmesi, otoritelerin 
anla labilirli ini ve geli imini her zaman desteklemi tir (Rose, 2002).

T p alan ndaki geli melerin evrensel nitelik kazanabilmesi terimlerin yayg nla t r labilmesi ile 
mümkün k l nm t r. Milattan önce 5. Yüzy ldan bu yana T p alan nda ke fedilen bilgilerin 
Grekçe ve Latince konu an bilim insanlar  taraf ndan yo un olmas , t p terimlerinin bu dillerde 
geli mesinin öncüsü olmu tur. Hipokrates (MÖ 460-377), Aristotales (MÖ 384-322), Galenos 
(MS 130-201) gibi isimler ilk t p terimlerini geli tiren önemli bilim insanlar d r. Günümüzde, 
Latincenin aktif bir dil olmay , güçlü bir gramer yap s n n olu u, birçok bat  dilinin temelini 
olu turmas  gibi sebeplerden dolay  t bbi terimlerin genel dili oldu u söylenebilir (Connor, 
2004).

14. yüzy ldan Tanzimat Dönemi’ne kadar Türkçede temsil edilen terimler a rl kl  olarak Arapça 
idi, çünkü Türk bilim insanlar  Arapçadan Türkçeye yapm  olduklar  bilimsel metinlerin 
çevirilerinde terimleri ödünçleme yoluyla aktarm lard r. O dönem bilim dallar  aras nda en çok 
i lenen t pt . Özellikle 14. ve 15. yüzy llarda baz  Türk bilim insanlar  Türkçeyi Arapçadan 
ar nd rmak u runa baz  t p terimlerini Türkçele tirme çabas  içerisine girmi lerdir. Yaln zca t p 
ile s n rl  kalmamakla beraber hukuk ve siyaset alanlar ndaki etkile imler sonucu ve bilimsel 
eserlerin Türkçeye çevrilmesiyle yeni kavram ve terimlere kar l k bulma çal malar  da önem 
kazanm t r (Kahraman, 2017).

T p terimleri, sa l k alan nda çal an hekim, hem ire, tekniker ve bak m personellerinin hem 
birbiri ile koordineli çal mas nda hem de sa l k alan nda bilimin ilerleyebilmesinde önemli bir 
rol üstlenmektedir. Bu nedenle, bu alanda çal an bireylerin ald klar  akademik e itimleri 
s ras nda t bbi terimleri ö renmeleri ve geli tirmeleri elzemdir (Yak nc  ve ark., 2013; Babacan 
ve ark., 2016). Yap lan bu ara t rmada Sa l k Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndan mezun 
olduktan sonraki süreçte de aktif olarak terminoloji kullanaca  bilinen T bbi Laboratuvar 
Teknikleri, Fizyoterapi, Ameliyathane ve Ya l  Bak m  Programlar nda e itim gören ö rencilerin 
bu önemli dili ö renmedeki görü lerinin ve memnuniyetlerin ölçülmesi amaçlanm t r.

MATERYAL VE METOD

Bu ara t rma 29.11.2021 tarih ve 101671 say l  Rektörlük izni ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 
Sa l k Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda 29.11.2021-03.12.2021 tarihleri aras nda
yürütülmü tür.

Ara t rman n Evreni ve Örneklemi 



Ara t rman n evrenini, Sa l k Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ö renim gören Ameliyathane 
Hizmetleri, Fizyoterapi, T bbi Laboratuvar Teknikleri ve Ya l  Bak m  program  birinci s n fa
kay tl  toplam 275 ö renci olu turmu tur. T bbi Terminoloji dersini alan bu ö rencilerden 
gönüllü olarak yukar da belirtilen tarihler aras nda çevrim içi anket uygulamas na kat lmaya 
gönüllü 223 ö renci ara t rman n örneklemini olu turmu tur. 

Veri Toplama Araçlar

Ara t rmada veriler olu turulan “Sa l k Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ö rencilerinin Tibbi 
Terminoloji Dersi Hakk nda Görü leri Anketi” ile toplanm t r. Anket formu, ö rencilerin "T bbi 
Terminoloji" dersinin verimlili i ve i leyi inin iyile tirmesine yönelik de erlendirmelerini 
ölçmek üzere haz rlanm t r.

Ara t rman n Uygulanmas

Kat l mc lara Google Drive üzerinde olu turulan anket formlar  çevrim içi olarak uygulanm t r. 
Anket uygulamas n n ba lang c nda ara t rman n amac  ve içeri i hakk nda bilgi verilmi , 
kat l mc lar n onamlar  al nm t r. Verilerin bilimsel amaçlar için isim kullanmaks z n 
yay nlanaca  belirtilmi tir.

Verilerin De erlendirilmesi

Verilerin analizinde, tan mlay c  istatistiksel analizler (say , yüzde) kullan lm t r.

BULGULAR

Kat l mc lar n %76,2’si k z ö rencilerden olu makta ve % 83,4’ü 19 ya  ve üzeri ö rencilerdir. 
Ö rencilere yöneltilen “T bbi Terminoloji dersinin amac  ö retim eleman  taraf ndan yeterli 
olarak aç kland  m ” sorusuna neredeyse tüm ö renciler olumlu cevap vermi tir (% 96). Dersin 
içeri i ve amac n n paralellik ta y p ta mad na dair yöneltilen soruda ise % 94,6 ile yine 
büyük ço unlukta olumlu olarak görü  belirtilmi tir. 

Ö rencilerin ö renme yetilerinin dersteki aktivite ve örneklerle olan ili kisini ölçmek için 
yöneltilen soruda ise % 85,2 ile dersteki aktivitenin yeterli oldu una dair veri elde edilmi tir. Bu 
dört program içerisinde ders aktivitesinin yetersiz oldu u görü ünü bildiren kat l mc lar n, dersi 
çevrimiçi olarak alan Ya l  Bak m  Program  ö rencileri oldu u görülmü tür. Kat l mc lar n %
90’  bu dersin okuduklar  program için gerekli bir ders oldu unu bildirmi tir. Ancak 
kat l mc lar n % 18,8’i dersin süresini yeterli bulmamaktad r. Bununla beraber % 35’i dersin 
anla lmas nda yaln zca okulda ald  e itimi yeterli görmemektedir. 

Kat l mc lar n büyük ço unlu u (% 94,6) di er derslerin anla lmas nda T bbi Terminoloji 
dersinin yard mc  oldu unu dü ünmektedir ve hali haz rda müfredatta zorunlu olan bu dersin 
seçmeli olmas  fikrine % 71,3 oran nda “kat lm yorum” cevab n  vermi tir. Seçmeli olmas  
durumunda dersi almak isteyen ö renci say s da ayn  orandad r. Ö rencilerin % 68,2’si ders 



içeri ini yo un bulmaktad r ve içeri in mesle e uygun olarak düzenlenmesi gerekti i 
görü ündedir.  Staj ya da meslek hayat nda bu dersi yeniden almak isteyen ö renciler ile 
istemeyen ö renciler yar  yar ya bir da l m göstermi tir (Tablo 1).

Program bazl yap lan incelemede, T bbi Terminoloji dersi ile ilgili görü lerin büyük 
ço unlu unda programlarda birbirine paralellik dikkat çekmektedir. Ancak iki de erlendirmede 
programlar birbirinden farkl l k göstermi tir. T bbi Terminoloji dersinin içeri ini Ameliyathane, 
Fizyoterapi ve Ya l  Bak m  programlar  ö rencileri yo un olarak de erlendirmezken, T bbi 
Laboratuvar Teknikleri program  ö rencileri yo un oldu u görü ünü belirtmi lerdir.  Staj/Meslek 
hayat nda T bbi Terminoloji dersini seçmeli ders olarak ya da kurs olarak tekrar almak isteyen 
ö renciler Ameliyathane Hizmetleri ve Fizyoterapi program  ö rencileri iken, Ya l  Bak m  ve 
T bbi Laboratuvar Teknikleri Program  ö rencileri kendi içinde yar  yar ya bir da l m gösterse 
de nihai sonuçta almak istemediklerini belirtmi lerdir (Tablo 1).

Tablo 1. T bbi Terminoloji dersinin yeterlili ine dair ö renci görü leri
Program Ameliyathane Hz. Fizyoterapi T bbi Laboratuvar 

Teknikleri
Ya l  Bak m
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T bbi Terminoloji dersinin 
amac  ö retim eleman  
taraf ndan yeterli olarak 
aç kland

52(%97) 2( %3) 54(%96) 4(%7) 51(%100 0 57(%95) 3(%5)

T bbi Terminoloji ders içeri i 
amac n  kar lad

54(%100) 0 52(%90) 6(%10) 49(%96) 2(%4) 56(%93) 4(%7)

Ders aktiviteleri ve örnekler 
ö renmeme yard mc  oldu

49(%90) 5(%10) 47(%77) 11(%23) 46(%90) 5(%10) 48(%75) 12(%25)

T bbi terminoloji dersi 
okudu um bölüm için gerekli 
bir derstir.

51(%94) 3(%6) 54(%93) 4(%7) 46(%90) 5(%10) 50(%74) 10(%16)

T bbi terminoloji dersinin 
süresi yeterlidir.

48(%89) 6(%11) 42(%73) 16(%27) 41(%80) 10(%20) 50(%74) 10(%16)

T bbi terminoloji dersi için 
yaln zca okulda ald m 
e itim yeterlidir

41(%76) 13(%24) 42(%73) 16(%27) 34(%67) 17(%33) 31(%57) 26(%43)

T bbi terminoloji dersi, di er 
derslerin anla lmas na 
yard mc  olan bir derstir

51(%98) 1(%2) 54(%93) 4(%7) 48(%95) 3(%5) 56(%93) 4(%7)

T bbi terminoloji dersi 
seçmeli ders olmal d r

12(%23) 42(%77) 17(%30) 41(%70) 12(%24) 39(%76) 23(%39) 37(%61)

T bbi terminoloji dersi 
seçmeli ders olsayd  bu dersi 
almak istemezdim.

10(%19) 44(%81) 13(%23) 45(%77) 15(%30) 36(%70) 23(%39) 37(%61)

T bbi terminoloji dersinin 
içeri i çok yo undur

29(%54) 25(%46) 45(%75) 15(%25) 15(%30) 36(%70) 46(%77) 14(%23)

T bbi terminoloji dersinin 
içeri i mesle e yönelik 
olmal d r

47(%87) 7(%13) 51(%95) 3(%5) 49(%96) 2(%4) 54(%90) 6(%10)

Staj/Meslek hayat mda T bbi 
Terminoloji dersini seçmeli 
ders olarak ya da kurs olarak 
tekrar almak isterim

30(%74) 14(%26) 30(%52) 28(%48) 22(%43) 29(%57) 29(%49) 31(%51)

Toplam Kat l mc 54 (% 24,2) 58 ( % 26) 51 (% 22,9) 60 (% 26,9)



SONUÇ

Olumlu bir ö retim ortam  yaratman n temel kurallar ndan biri, e itim ortam n n 
sürdürülebilmesi için e iticinin kat l mc lar n ihtiyaç ve beklentilerini bilmesi ve geri bildirim 
almas d r. T p e itimi s ras nda ö rencilerden al nan geri bildirimlerin objektif olarak 
de erlendirilmesi ve e itim programlar n n içerik ve yönteminin planlanmas  ve düzenlenmesi ile 
elde edilen sonuçlar n e itime olumlu yans mas  önemlidir. Ara t rmadaki veriler incelendi inde 
genel görü  olarak T bbi Terminoloji dersinin i leni i ve ders içeri i ö renciler taraf ndan 
benimsenmi  ve olumlu olarak de erlendirilmi tir. De erlendirme anketi verilerinde genel olarak 
tüm programlar n birbirine paralel sonuçlar ortaya koymas  dersin genel tutumuna olan 
yakla m n benzerlik gösterdi inin bir kan t d r. Ö renci görü lerinden yap lan ç kar mda T bbi 
Terminoloji dersinin meslek ya am  için gereklili ine olumlu yönde kat l m oldu u görülmü tür. 
Her ne kadar literatürde bu konuda s n rl  say da da olsa daha önce yap lan benzer çal malar n 
sonuçlar  bu çal ma ile örtü mektedir (Öztürk, 2014; Babacan ve ark., 2016).

2019 y l ndan itibaren tüm dünyay  olumsuz etkileyen Covid-19 Pandemisi nedeniyle baz  
derslerin çevrimiçi olarak yap lmas  zorunlulu u ö rencilerin genel ba ar s n  etkilemi tir (Ertu , 
2020). Bu çal mada da bu dersin çevrimiçi olarak i lenmesinin ö renme ba ar s n  azaltt  
görülmü tür. Bu veriler nda çevrimiçi derslerde tekrar ve bol örnekleme ile dersin 
anla l rl n n art r labilece i sonucuna var lm t r. Benzer çal malar n e itimin dinamizmini 
art raca  dü ünülmektedir.
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Özet
Ara t rman n amac , veli, ö retmen ve idareci bak  aç s ndan uzaktan e itim uygulamalar n n etkilerini 

de erlendirmek ve gelecekteki uygulamalar için önerilerde bulunmakt r. Ara t rmada nitel ara t rma 
yöntemlerinden durum çal mas  modeli kullan lm t r. Ara t rmada nitel ara t rmada kullan lan amaçl  
örneklem yöntemlerinden kolay ula labilir örneklem tekni i kullan lm t r. Ara t rma kapsam nda 
2020-2021 e itim-ö retim y l  Antalya il merkezinde Millî E itim Bakanl na ba l  baz  özel 
okullardan yedi er ö retmen, idareci ve ebeveyn olmak üzere 21 ki i örneklem grubunu olu turmaktad r. 
Kat l mc lar ile yüz yüze, telefon veya online (zoom) olarak görü meler yap lm t r. Ara t rman n veri 
toplama tekni i bireysel görü medir. Görü meler yar  yap land r lm  görü me formu kullan larak 
yap lm t r. Bireysel görü melerden elde edilen veriler NVIVO 11.0 Nitel Veri Analizi Paket 
Program na aktar larak veri çözümlemeleri tamamlanm t r. Ara t rman n baz  sonuçlar na göre, veli
bak  aç s ndan, pandemi sürecinde verilen e itimin çocuklar için çok yeterli olmad , online derslerde 
ö retmen ve ö renci ileti imin yetersiz kalmas  ve online e itimde yüz yüze e itimde oldu u gibi ders 
i leme yöntemlerinin uygun olmad  ve veli ileti imin daha iyi olmas  gerekti i kan s na var lm t r. 
Ö retmenlerin bak  aç s ndan; çal an velilerden dolay  ö rencilerin derse kat l mlar n n yeterli 
olmad , bran  derslerinde özellikle ö renci ile ileti im, ö rencinin konsantrasyonu, ö renciye ders 
içeri ini aktarma, dönüt alma, uygulama ve etkili ve verimli ders i leyebilmenin yeterli olmad , 
uzaktan e itimin yüz yüze e itimin yerini tutmad  görü ünü bildirmi lerdir. darecilerin bak  
aç s ndan; pandemi sürecinde teknolojik alt yap n n yetersizli i, bilgisayar kullanmak tablet kullanmak 
bu sistemleri tan mak ve bu platformlara girip bu platformlar n ne oldu unu velilere ve ö rencilere 
ö retmek en çok kar la lan s k nt lar oldu u ortaya ç km t r. 
Anahtar sözcük: Uzaktan e itim, pandemi, pademide uzaktan e itim, covid-19

Abstract
The aim of the research is to evaluate the effects of distance education applications from the perspective 

of parents, teachers and administrators and to make suggestions for future applications. The case study 
model, one of the qualitative research methods, was used in the research. Within the scope of the 
research, face-to-face, telephone or online (zoom) interviews were conducted with 21 people, seven 
teachers, administrators and parents from some private schools affiliated to the Ministry of National 
Education in Antalya city center in the 2020-2021 academic year. Participants were selected by the 
easily accessible case sampling method, one of the purposive sampling techniques. In the study, data 
were collected with a semi-structured interview form. Data analysis was completed by transferring the 
documents obtained from the individual interviews to the NVIVO 11.0 Qualitative Data Analysis 
Package Program. In some of the results obtained in the research, it was concluded that from the parents' 
point of view, the education given during the pandemic process is not very sufficient for children, the 



communication between teachers and students in online lessons is insufficient, and the teaching methods 
in online education are not suitable as in face-to-face education, and parent communication should be 
better. From the teachers' point of view; They stated that due to the working parents, students' 
participation in the course is not sufficient, communication with the student, concentration of the 
student, transferring the course content to the student, receiving feedback, application and effective and 
efficient teaching are not sufficient in branch courses, and distance education does not replace face-to-
face education. From the point of view of the administrators; Inadequate technological infrastructure 
during the pandemic process, using computers, using tablets, getting to know these systems, and entering 
these platforms and teaching parents and students what these platforms are, have emerged as the most 
common problems.
Keywords: Distance education, pandemic, distance education in pandemic, covid-19,

G R

Tüm dünyay  birden etkisi alt na alan Koronavirüs (Covid- 19) pandemisi ba ta sa l k olmak 
üzere ekonomi, sosyal hayat, e itim gibi birçok alanda insanlar n hayatlar n  olumsuz yönde 
etkilemi tir. 16 Mart 2020 tarihinde Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle hastal n 
ülkemizde yay lmas n  engellemek ad na yüz yüze e itime da ara verilmi tir. K sa bir süre sonra 
uzaktan e itim sürecine ba lanm t r. Uzak e itim uygulamalar  daha öncesinde de uygulan yor 
olsa da ö retmen, ö renci, yönetici ve velilerin ço unlu u uzaktan e itim süreçlerine yabanc  
olduklar ndan ülke genelinde uygulanmaya ba lamas  baz  sorunlar n  da beraberinde 
getirmi tir. Bu durum uzaktan e itimin ne oldu u, nas l uygulanaca  hakk nda sorular n 
cevaplanmas n  gerekli k lm t r. A ao lu, mer ve Kurubacak’a (2002) göre, uzaktan e itim, 
ö renenlerin ve ö retenlerin birbirlerinden uzakta oldu u, herhangi bir yerde, zamanda veya 
ya ta herkes için e itim f rsatlar  sunmaktad r. Bu süreçte, Türkiye’de okullar ilk a amada 16 
Mart 2020 tarihinden 30 Nisan 2020 tarihine kadar tatil edilmi , ilkö retim ve ortaö retim
düzeyinde aç k ve uzaktan e itim uygulamalar  kapsam nda 3 TV Kanal  ve E itim Bili im A  
(EBA) üzerinden e itimlerin sürdürülmesine karar verilmi tir (MEB, 2020a).

Uzaktan ö renme, yerden ve zamandan ba ms z olarak sunulabilen, bireylere e itsel 
materyallerin elektronik ortamda uygun ve esnek olarak yap land rabilme, güncellenebilme ve 
farkl  teknolojileri ö renme sürecine katabilme, 7/24 kullanabilme gibi özellikler içeren ça da  
ve etkin bir ö renme biçimidir (Yamamoto ve Altun, 2020). Geni  kitlelere yönelik uzaktan 
e itim uygulamalar nda Kurubacak ve Yüzer’in (2004) de belirtti i gibi, uzaktan e itim 
sistemlerinin etkilili ini sa layabilmek için ekonomi (maliyet etkinli i ve verimlili i), teknoloji 
(ileti im teknolojileri) ve e itlik (cinsiyet, eri ilebilirlik, az nl k, dil, din vb.) gibi konular hayatî 
önem ta maktad r. Ancak, Anderson’a (2020) göre, Dünyadaki ö rencileri nternet'e ta mak, 
e itim sistemindeki derin e itsizlikleri (cihaz veya güvenilir internet ba lant s  olmamas , 
ebeveynlerin gücü ve ayr cal  vb..) aç kça ortaya koymu tur. Ayr ca, her ebeveynin 
çocuklar n n çevrimiçi ö renmeye geçi ine yard mc  olmak için gerekli dijital okuryazarl k 



seviyesine sahip olmad , ya da evde e itim için yeterli zamanlar n n olmamas n n 
e itsizliklere neden oldu u belirtilmektedir.

Bu do rultuda ara t rman n amac  veli, ö retmen ve idareci bak  aç s ndan uzaktan e itim 
uygulamalar n n etkilerini de erlendirmek ve gelecekteki uygulamalar için önerilerde 
bulunmakt r.

YÖNTEM

Ara t rman n Modeli

Ara t rmada nitel ara t rma yöntemi kullan lm t r. Nitel ara t rmalarda amaç toplumsal veya 
insani sorunlarla ilgili bir grup bireyin durumlar n , duygular n , alg lar n , tutumlar n , 
de erlerini inançlar n  ve deneyimlerini kendi ortamlar nda, yüz yüze etkile im halinde 
anlamak, aç klamak, incelemek, ke fetmek ve netle tirmektir (Creswell, 2016; Merriam, 2018).

Ara t rmada nitel ara t rma yöntemlerinden durum çal mas  deseni ile derinlemesine bir görü  
ortaya koymak hedeflenmi tir. Durum çal malar  olay  kendi do al ortam  ortam nda 
derinlemesine, karma kl n  ve ba lam n  dikkate alarak anlamay  hedefleyen çal malard r. 
Ayr ca olay n bütünlü ünü ve birli ini korumay  ve anlamay  amaçlayan bütüncül bir odak 
noktas na sahip olmal d r. Ara t rma sorular  da bu odak noktas n  tan mlamaya yard mc  olur 
(Punch, 2014, s.147). 

Çal ma Grubu

Ara t rma kapsam nda 2020-2021 e itim-ö retim y l  Antalya il merkezinde Millî E itim 
Bakanl na ba l  baz  özel okullardan yedi er ö retmen, idareci ve ebeveyn olmak üzere 21 
ki i örneklem grubunu olu turmaktad r. Görü lerini ayr nt l  biçimde aktararak olgular n, 
olaylar n ke fedilmesi ve aç klanmas nda yarar sa layacak ki iler oldu u dü ünülen 
gönüllülere ula abilmek için (Y ld r m ve im ek, 2016) amaçl  örnekleme yöntemi 
kullan lm t r. Amaçl  örnekleme tekniklerinden de kolay ula labilir durum örneklemesi 
yöntemi ile seçilmi lerdir.

Veri Toplama Arac

Veli, ö retmen ve idareci bak  aç s ndan uzaktan e itim uygulamalar n n etkilerini 
de erlendirmek ve gelecekteki uygulamalar için önerilerde bulunmak amac yla yar  
yap land r lm  bireysel görü me formu haz rlanm t r. Yar  yap land r lm  soru formu 
kullan larak gerçekle tirilen görü meler güvenilir ve kar la t r labilir veri toplamak için iyi bir 
araçt r ve derinlemesine bilgiye ula labilmektedir (Büyüköztürk vd., 2018; Cohen ve Manion 
1994). Kat l mc lar ile yüz yüze, telefon veya online (zoom) olarak görü meler yap lm t r.
Bireysel görü meler, iki hafta içerisinde tamamlanm  ve her biri ortalama 30-35 dakika 
sürmü tür. Görü meler öncesinde kat l mc larla görü ülecek konu hakk nda bilgilendirilmi ve 
kat l mc  onaylar  al nm t r.

Verilerin Analizi



Bireysel görü melerden elde edilen belgeler NVIVO 11.0 Nitel Veri Analizi Paket Program na 
aktar larak veri çözümlemeleri tamamlanm t r. Veriler temalar ve alt temalar olarak kodlanm  
ve ara t rmac lar taraf ndan incelenmi tir. Kodlar, do rudan al nt lara yer verilmek suretiyle 
teyit edilmi tir. Tematik çerçeve do rultusunda veriler düzenlenmi  ve mant ksal çerçevede bir 
araya getirilmi tir. Kat l mc lar n isimlerinin gizli tutulmas na ba l  olarak kodlamalar 
yap lm t r, “ö retmenler = Ö, veliler = V, idareciler = ” ile kodlanm t r. 

Betimsel analizde temel amaç, verileri neden-sonuç ili kisi ba lam nda inceleyerek sonuca 
ula makt r. (Y ld r m ve im ek, 2016). Verilerin analizinde betimsel analiz kullan lm t r.

BULGULAR

Bu ara t rmayla veli, ö retmen ve idareci bak  aç s ndan uzaktan e itim uygulamalar n n 
etkilerini de erlendirmek ve gelecekteki uygulamalar için önerilerde bulunmak amac yla 
kat l mc lar n görü leri elde edilmi tir. Ara t rman n amaçlar  do rultusunda yap lan nitel 
analizler sonucunda elde edilen bulgular temalar hâlinde s n fland r lm t r.

Ara t rmada uzaktan e itim uygulamalar n n etkilerini de erlendirmek ve gelecekteki 
uygulamalar için önerilerde bulunmak amac yla ara t rmaya kat l m gösteren velilerin görü leri 
elde edilmi tir ve elde edilen bulgular do rultusunda alt ar veli yetersiz alt yap  ve ba lant  
sorunu ya ad n , çocuklar  ile daha fazla zaman geçirebildi ini, be  veli s n ftaki ö renci 
say s n n fazlal n , dört veli çocu unun odaklanma sorunu ya ad n , dört veli çocu u ile bu 
süreçte ileti im sorunlar  ya ad n , iki veli de rehberlik hizmetinin yetersizli i ve uzaktan 
e itimde müfredat n uygun olmad n  ifade etmektedir. Bu do rultuda temaland rma 
yap lm t r. Baz  kat l mc lar n bu temalarla ilgili görü leri a a daki gibidir.

“K z m tek ba na birçok eyi kendi kendine halletmek zorunda kald . Ama öyle 
durumlar oldu tabii ki; internet koptu ba lanam yorum veya ö retmenim link'i atmad . O 
yüzden hala bekliyorum. Beni sürekli dü ürüyor ne yapaca m eklinde sorunlar 
ya ad k” (V1)

“Çocu un sürekli masa ba nda oturtmak her ebeveyn gibi bizim de sorunumuz, sürekli 
oturup da ekrandan bir ö retmeni dinlemekte çok zorlan yor çocuklar. Ayn  ilgiyi alakay  
göstermekte çok zorlan yorlar. Ba lant  sorunlar  oluyor orada da zaten çocuklar n 
dikkati da l yor hani internet herkes için çok mükemmel de il herkesin evinde ö retmen 
de de böyle bir sorun olabiliyor ö rencide de olabiliyor kar l kl . Derste kopukluklar 
seslerin gelmemesi dersin düzeninin bozulmas . Bunlar çok negatif yönleri. Bir derste 
okul ortam ndaki gibi ak c  bir ders i lenemiyor ço u zaman bu tür sorunlarda tabi ki 
çocuklar da bir so ukluk derse girme iste inde azalma yaratabiliyor.” (V3)

“ ngilizce hariç di er derslerde çok ciddi dü ü  ya ad k çünkü çocuk bir süre sonra 
sadece o ekrana bakarak ders yapmak istemedi. Eminim arada dinliyormu  gibi yapt  
ama dinlemedi. nternet problemi çok ya ad k internet çok koptu. Ondan da ciddi Hani 
konsantre olamama s k nt lar  ya and  k z m n interneti kopmas , ö retmenin interneti 



koptu. Çocuklar n hepsi birbirleriyle ileti im kurmak istedi tenefüste aralar nda oynamak 
gibi bir eyleri vard  kafa da t yorlard  öyle bir ey olmad . Yani evde gene ayn  
odas nda 10 dakikal k tenefüsünü ya ayan bir çocuk bir daha ki derse odaklan r m  zaten? 
Odaklanamaz. Yani iyi olan derslerinde bile k z m da dü ü ler oldu.” (V4)

“Uzaktan e itim adaptasyon süreci uzun oldu bizim aç m zdan. Özellikle hocalar da 
adaptasyonda zorland  o dönem için herkes bir dönem geçirdi çünkü hem nas l yap laca  
bilinmedi, derslerin geç ba lamas . Bir ay sonra ba lad  bizde uzaktan e itim. Ancak 
onun etkisi çok zor oldu bizde çünkü 1 ay boyunca ‘’Eba’’'dan takip etmek zorunda 
kald lar ‘’Eba'da’’ haz r de ildi bence. Altyap  çok yeterli de ildi bunun için. Okul 
altyap y  olu turdu ba lama sürecinde, hocalar n adapte olmas  hatta hala yani baz  
hocalar n bilgisayar  bozulabiliyor internete ula m  olmayabiliyor bu tarz problemler ya 
da kamera problemi çok fazla ya yoruz. Küçüklerde de il ama 17 ya  grubunda 
kameralar n n hiçbirini açm yor ö renciler hocalar da görmüyor çocuklar . Görmeyince 
onlar n da büyük bir ihtimalle adaptasyonlar  bozuluyor dur yani görmedi in ki ilere 
ders anlat yorsun çok zor bir süreç. Kitaplar n hepsi yar m kald  test kitaplar n n hepsi 
yar m kald . Çocu umun biraz küçük olmas n n verdi i avantajlar da var k z çocu u 
olmas n n verdi i avantaj çok fazla çünkü erkek çocu una ço u zaman bir ey yapt rmak 
çok zor ama k z çocu u biraz daha görev bilinci daha fazla tam görev adam lar bu
konuda.” (V6)

Ara t rmada uzaktan e itim uygulamalar n n etkilerini de erlendirmek ve gelecekteki 
uygulamalar için önerilerde bulunmak amac yla ara t rmaya kat l m gösteren ö retmenlerin
görü leri elde edilmi tir ve elde edilen bulgular do rultusunda alt ö retmen dikkat da n kl  
ve odaklanma sorunu, dört ö retmen ba lant  sorunlar , bir ö retmen müfredat içeri i ve online 
e itimdeki ders sürelerini dezavantaj olarak görmü tür. Bu do rultuda temaland rma 
yap lm t r. Baz  kat l mc lar n bu temalarla ilgili görü leri a a daki gibidir.

“En ba ta ö renciler de odaklanma güçlü ü ya ad k, s k ld lar, ekstrada çocuklar n 
soka a ç kma yasaklar  oldu u için de bunalm lard  asl nda.” (Ö1)

“Zamandan kazanabiliyorsunuz. Görsel materyal bulabiliyorsunuz. Teknoloji 
kullanman zla alakal  bir durum avantajlar  çok güzel haz rl k yapabiliyorsun e lenceli 
ders yapabiliyorsun videolarla dersin içeri ini zenginle tirebiliyorsunuz görsel 
malzemelerle” (Ö3)

“Ya ad m z sorunlardan bir tanesi konsantrasyon sorunu, odaklanma ama benim 
dersim bilgisayar dersi oldu u için bilgisayar dersinde daha kolay sonuçlar elde etti imi 
dü ünebilirim yani. Çok zorluk çekti imi söyleyemem çünkü çok sevdikleri bir ders 
bilgisayar dersi bili im teknolojileri dersi.” (Ö5) 

“Ba ta önyarg l yd k. Uzaktan e itim olur mu dedik ama al t kça oluyor. Hatta daha 
pratik de oldu hani bilgisayar  kulland kça teknolojiyi kulland kça görsel anlamda daha 
zengin materyaller bulabiliyorsunuz. Hani e lenceli dersler yapabiliyorsunuz. Ve biraz 



teknolojiyle, kullanman zla alakal  oldu unu dü ünüyorum yani. Ama tabi öyle bir 
s k nt  var herkesin internetinin h zl  olmas  gerekiyor. nternet'le ba lant  kopuklu u 
olmamas  gerekiyor verimli bir ders yapabilmek ad na ben verimli geçti ini 
dü ünüyorum.” (Ö6)

“Öncelikle teknolojik olarak alt yap m z n düzgün olmamas , hepimizin bu teknolojiye 
biraz uzak kalm  olmam z. Sonras nda çocuklara toplu dersler vermeye ba lad m z 
süreçte de öyle bir eyler ile kar la t k. Çocuklar n hata yapt n  göremiyorduk 
çocuklara dokunmam z gerekiyordu yanl  kas gruplar n  m  çal t r yorlar, do rusunu 
mu çal t r yorlar müdahale edemedik çok fazla. Bu yüzden de eksi yönümüz bu yönde 
oldu diyebiliriz.” (Ö7)

Ara t rmada uzaktan e itim uygulamalar n n etkilerini de erlendirmek ve gelecekteki 
uygulamalar için önerilerde bulunmak amac yla ara t rmaya kat l m gösteren idarecilerin
görü leri elde edilmi tir ve elde edilen bulgular do rultusunda dört idareci internet ve teknolojik 
alt yap s ndaki s k nt lar, üç idareci çocuklarla dokunsal temas ve yüz yüze ileti imin eksikli i,
iki idareci okula gelmede ki isteksizlik, birer idareci de  adaptasyon ve konsantrasyon sorunu,
veli ve ö renci aras ndaki ileti imsizlik, dersten verim almada ki yetersizlikler, teknoloji 
ba ml l ve bilgi kirlili i ya and n  ifade etmektedir. Bu do rultuda temaland rma 
yap lm t r. Baz  kat l mc lar n bu temalarla ilgili görü leri a a daki gibidir.

“Bütün dünya haz rl ks z yakaland , bizde yakaland k tabi ki zorland m z alanlar oldu. 
Örne in teknolojik alt yap da çok zorland k. Ö rencilerimizi velilerimizi ve kendi 
ö retmenlerimizi bizleri adapte etmek çok zordu bu süreçte. Ama bir ekilde zamanla 
hata yaparak deneyimleyerek tekrardan u anda ki en iyi seviyeye geldi imizi 
dü ünüyorum. E itim aç s ndan bir problem olmadan ö rencilerimize ö retmenlerimizin 
de deneyimlerini kullanarak bu süreçte çok iyi bir ekilde e itim yapt m z  
dü ünüyorum.” ( 1)

“Özellikle velilerimiz lk ba lang çta sistemi kurmakta çok zorland lar. Her ne kadar 
hangi meslek grubundan olursa olsunlar ya da e itim seviyeleri ne olursa olsun çok basit 
bir program  kurmakta bile bir heyecan ya and  aç kças . En çok diyalo u bizim 
kulland m z uzaktan e itim program n  bilgisayarlar na yükleme ve güncelleme 
konusunda ya ad k onlarla. Çocuklar tabi ki büyüklere oranla çok daha kolay adapte 
oldular. Uzun süre ekran kar s nda kalmak, sabit olmak ödevleri uzaktan takip ediyor 
olmak çocuklar n en çok zorland  konu oldu aç kças . Biz de ailelerde s k diyalog 
halinde onlar  bu konuda destek olmaya çal t k.” ( 2)

“Sosyal hayat n s n rlanmas  ile ilgili hani bunun sonucunda çok ciddi anlamda davran  
de i iklikleri bizde evin içinde ya yoruz. Dolay s yla okula olan ba l l yla ilgili s k nt  
ya yoruz art k. Uzaktan e itimin devam etmesi yönünde bu sürece al t  ve art k bir okula 
gelme ihtiyac  da hissetmez hale geldi. Bunun yan nda da teknoloji ba ml l  yani 
bilgisayar, tablet, telefon vs. gibi teknolojik aletlere ba ml l  da çok artt . ( 7)



SONUÇLAR

Ara t rman n sonuçlar na göre, veliler uzaktan e itim sürecinin olumlu yan  olarak çocuklarla
ile ailesinin daha fazla zaman geçirebildi ini olumsuz yanlar olarak da yetersiz alt yap  ve 
ba lant  sorunu ya and n , s n ftaki ö renci say s n n fazlal , çocuklar n odaklanma sorunu 
ya ad n , çocuklarla bu süreçte ileti im sorunlar  ya and n , rehberlik hizmetinin yetersiz
kald n ve uzaktan e itimde müfredat n uygun olmad na yönelik de erlendirmelere 
ula lm t r. 

Ara t rman n sonuçlar na göre, ö retmenlerin uzaktan e itim sürecinde ö rencilerde dikkat
da n kl  ve odaklanma sorunlar , ba lant  sorunlar , müfredat içeri i ve online e itimdeki 
ders sürelerinin yetersizli ine yönelik de erlendirmelere ula lm t r.

Ara t rman n sonuçlar na göre, idarecilerin uzaktan e itim sürecinde internet ve teknolojik alt 
yap daki s k nt lar, çocuklarla dokunsal temas ve yüz yüze ileti imin eksikli i, okula gelmede 
isteksizlik, adaptasyon ve konsantrasyon sorunu, veli ve ö renci aras ndaki ileti imsizlik, 
dersten verim almadaki yetersizlikler oldu una yönelik ve teknoloji ba ml l  ile bilgi kirlili i 
ya and na yönelik de erlendirmelerinin oldu u sonucuna ula lm t r. 

Ara t rman n sonuçlar  genel olarak de erlendirildi inde, ö retmen ö renci ve velilerin 
uzaktan e itim sürecinde birçok zorluk ya ad , tüm dünyada oldu u gibi e itim sürecinde de 
covid-19 pandemisine ba l  olarak geçilen uzaktan e itim sürecine haz rl ks z yakalan ld  ve 
daha çok durumu idare etmeye yönelik etkinlikler yap ld na ula lm t r.

ÖNER LER

Ara t rmada uzaktan e itim uygulamalar n n etkilerini de erlendirmek ve gelecekteki 
uygulamalar için önerilerde bulunmak amac yla ara t rmadan elde edilen sonuçlar 
do rultusunda a a daki öneriler verilebilir.

Pandemi sürecinin uzun sürmesi veya gelecekte ortaya ç kabilecek pandemilere 
haz rl kl  olmak ad na ö retmenlerden ba lan larak veli, ö renci ve idarecilere teknoloji 
kullan m na ve geli tirilmesine yönelik e itimler verilmelidir. 
Yaz l msak veya teknik anlamda altyap  geli tirmeleri yap labilir. 
Pandemi sonras nda ö rencilerin teknoloji ba ml l k düzeyleri tespit edilerek, varsa 
ba ml l k durumlar  bunlarla mücadele etmeye yönelik uygulamalar yap labilir.
Ça m z n teknolojik geli imlerine uygun olarak e itim sürecinde kullan labilecek yerli 
uygulamalar geli tirilebilir.
Pandeminin olu turdu u etkiler dü ünülerek okul rehberlik birimleri sürecin etkileri ve 
sorunlar n, eksikliklerin giderilmesine yönelik çal malar yürütebilir.
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ABSTRACT

Psychology is closely related to the scientific study of the brain and actions. Psychology
requires the active involvement in the inquiry and comprehension of intellectual processes, 
brain activities, and behavior. Psychological studies develop society and foster human life.
Psychologists investigate the association between mind and action, and the setting and action,
using what they discover in order for enlightening us and develop our close environment.  The 
Covid-19 pandemic produced an extensive vulnerability towards anxiety. In sum, scholars
displayed an enhanced curiosity in examining societal turmoil to mentally aid people. Death,
isolation, poverty and despair are prompting psychological challenges. Most people might be 
experiencing enhanced levels of anxiety and stress. During the briskly emerged Covid-19 
pandemic, it's essential to maintain our mental and physical health strong because it will not
only support us in the long run, but it will also empower us to defeat the virus if we are 
infected. Recently, a growth has been observed in pandemic exhaustion throughout the world 
since people are depressed upon obeying all the suggested or dictated behaviors to defend
themselves from the spreading virus. Considering the significance of a good psychology for a 
prosperous academic career, this quantitative study attempts to explore the related 
conceptions of pre-service EFL teachers during the era of Covid-19 pandemic by means of a 
validated scale. The results of the study represent various dimensions based on the 
psychological states of the informants.

Keywords: psychology, pre-service EFL teachers, Covid-19

INTRODUCTION

The brisk emergence of Covid-19 gave way to serious physical and psychological problems 
among numerous people all around the world (Yelin et al., 2020). Further, it caused a state of
socio-economic dilemma and intense mental disorder all over the worldwide by means of 
lockdowns (Pak et al., 2020). Several mental problems and significant results with respect to 
psychological states involving anxiety, stress, depression, grievance, confusion throughout the 
pandemic were progressively observed. The mental effects of lockdowns based on the 
infection have been extensively reported by the authorities throughout the world. The Covid-
19 pandemic caused an extended and severe exposure to anxiety. Consequently, researchers 
displayed an enhancing interest in evaluating societal or communal turmoil in order to 
mentally aid people from different contexts. Moreover, the enhanced attention may aid



managing the present situation and other probable epidemics or pandemics in the future. The 
safety regulations arranged to manage the outbreak had various results for people. Some 
people seem to be more inclined to have anxiety, depression, and pre and post traumatic 
syndromes since they are more susceptible to stress and they are more vulnerable accordingly 
(Saladino, Algeri, & Auriemma, 2020). Deaths, confinement, decline in earnings, and anxiety
are generating psychological health disorders or worsening the already existing psychological 
state. Numerous people might also find themselves in excessive drug or alcohol use, 
sleeplessness, and stress. At the same time, Covid-19 can cause both mental and neurological 
complications. It is crystal clear that people with pre-existing psychological, sensual or drug
use related complaints are more vulnerable to the infection in that they might have higher 
risks of harsher consequences such as death (Fiorillo & Gorwood, 2020). Considering the
significance of a good psychology for a prosperous academic career, this quantitative study 
attempts to explore the related conceptions of pre-service EFL teachers during the era of 
Covid-19 pandemic.

METHODOLOGY 

The informants in this study consisted of 104 pre-service EFL teachers studying at a state 
university in Turkey. The informants voluntarily participated in the study. In selecting the 
participants, the convenience sampling method was used as the target population was too
large. In this study, the psychological states of pre-service EFL teachers during the era of 
Covid-19 were measured by means of a scale designed by Feng et al., 2020). This study was 
conducted having resource to the descriptive research design with a view to identifying the 
perspectives of pre-service EFL teachers. The scale was directly administered to the target 
group by the researcher. Based upon a descriptive research design, this study involved the 
data analysis of descriptive statistics. In this sense, SPSS 20.0, a Statistical Program for Social 
Sciences was capitalized on to report respondents’ viewpoints in numerical data. In order to 
analyze the data obtained data from the scale, mean (x) was used as a statistical technique in 
order to find out the rate of agreement related to the items. The scorings below were used in 
order to compare the means (x) of the specified viewpoints.

1. Strongly disagree: 1.00 – 1.49

2. Disagree: 1.50 – 2.49

3. Not sure: 2.50 – 3.49

4. Agree: 3.50 – 4.49

5. Strongly agree: 4.50 – 5.00



Table 1

COVID-19 Related Psychological Distress in Healthy Public  

Item x
1. When I notice someone running a fever, I suspect s/he might be infected 
with COVID-19. 

3.58

2. When I see someone without a mask, I suspect s/he might be infected with 
COVID-19.

3.50

3. When talking to a stranger, I would suspect that s/he might be infected with 
COVID-19.

3.48

4. When I see an increase in the number of COVID-19 patients on the news, I 
feel anxious.

3.32

5. When I see someone sneeze, I suspect s/he might be infected with COVID-
19.

3.22

6. When I see someone coughing, I suspect s/he might be infected with 
COVID-19.

3.18

7. I think frequent use of air, train, bus and other public transport would make 
it easier to be infected with COVID-19.

3.00

8. If I were infected with COVID-19, I might not be able to recovery from it. 2.58
9. I'm afraid to travel to places hard-hit by COVID-19. 2.50
10. I fear to live nearby a COVID-19 isolation hospital. 2.48
11. I think frequent hospital visits would make it easier to be infected with 
COVID-19.

2.37

12. I suspect there were novel coronavirus in the air when there were people 
around.

2.26

13. I fear to see the doctors and nurses who had worked in COVID-19 
isolation wards.

1.48

14. When I see someone vomiting, I suspect s/he might be infected with 
COVID-19.

1.32

It is clearly observed from Table 1 that the informants are agree on the items When I 
notice someone running a fever, I suspect s/he might be infected with COVID-19 (x = 3.58)
and When I see someone without a mask, I suspect s/he might be infected with COVID-19 (x
= 3.50). Further, the respondents are not sure about such items as When talking to a stranger, I 
would suspect that s/he might be infected with COVID-19 (x = 3.48), When I see an increase 
in the number of COVID-19 patients on the news, I feel anxious (x = 3.32), When I see 
someone sneeze, I suspect s/he might be infected with COVID-19 (x = 3.22), When I see 
someone coughing, I suspect s/he might be infected with COVID-19 (x = 3.18), I think 
frequent use of air, train, bus and other public transport would make it easier to be infected 
with COVID-19 (x = 3.00),  If I were infected with COVID-19, I might not be able to 
recovery from it (x = 2.58), I'm afraid to travel to places hard-hit by COVID-19 (x = 2.50). 
Lastly, the participants disagree on such items as 10. I fear to live nearby a COVID-19
isolation hospital (x = 2.48), I think frequent hospital visits would make it easier to be 
infected with COVID-19 (x = 2.37), I suspect there were novel coronavirus in the air
when there were people around (x = 2.26), I fear to see the doctors and nurses who had 



worked in COVID-19 isolation wards (x = 1.48), and When I see someone vomiting, I suspect 
s/he might be infected with COVID-19 (x = 1.32).

DISCUSSION AND CONCLUSION

Pandemic inquiries such as Equine Flu (Kardjadj, 2017), Ebola (Onyango, Resnick, Davis, & 
Shah, 2019), SARS (Jiang et al., 2009), H1N1 (McKibbin & Sidorenko, 2006), and the 
present Covid-19 (Garfin, Silver, & Holman, 2020), display that the mental impacts of virus
and isolation is not restricted on the anxiety of getting the virus (Barbisch et al., 2015). We 
also observe other aspects of the outbreak that influence people such as isolation from 
beloved ones, losing the free life style, ambiguity of the spread of the virus, and the emotion
of inability and helplessness (Pandey, Talan, Mahendru, & Shahzad, 2021). The present 
paper, as mentioned above, has found out that higher education students developed some kind 
of Covid-19 related anxiety in that when they notice someone running a fever, for example, 
they suspect s/he might be infected with the virus, and also when they see someone without a 
mask, they suspect s/he might be infected. Such feelings may stand as an obstacle before the 
higher education students by diminishing their academic success. It is crystal clear that such 
an anxiety also decreases the motivation of the informants. Thus, the Council of Turkish 
Higher education ought to take the required precautions for both the pre and post Covid eras. 
Otherwise, it seems that a lost generation is inevitable. 
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ABSTRACT 

OBJECTIVE: The purpose of current study was to examine stress, depression, anxiety, 

perceived social support, and life satisfaction of fathers and mothers of intellectually disabled 

children.

METHODS: Cross-sectional research design was used; for the data collection purposive 

sampling technique was used. Data was collected from Peshawar and Punjab. Sample of this 

study was consisted of (N=150; 75fathers & 75mothers) intellectually disabled children’s 

parents. Instruments such as Depression Anxiety Stress Scale, Multidimensional Scale of 

Perceived Social Support, and Satisfaction with Life Scale were administered. 

RESULTS: Findings indicated that fathers’ mean scores were lower on depression anxiety stress 

scale (M=44.78; SD=14.55) as compared to mothers (M=97.32; SD=34.14). Fathers mean scores 

were higher on perceived social support (M=43.15; SD=9.30) than mothers (M=25.18, 

SD=14.36).  On life satisfaction fathers means scores (M=17.36, SD=4.42) were also higher than 

mothers mean scores (M=9.74, SD=6.06).

CONCLUSION: The study results indicated that in Asian culture fathers of the disabled 

children reported better perceived social support and life satisfaction while mothers experienced 

higher psychological distress (depression, anxiety, and stress). The role of parents in the 

children’s lives is concerning area because ignoring such parents’ mental health issues can 

triggers a lot of problems in society.

KEY WORDS: Psychological Distress; Perceived Social Support; Life Satisfaction.
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ABSTRACT

The aim of the present study was to investigate the relationship of family functioning and 

interpersonal support with online game addiction among adolescents. Further, the study aimed to 

investigate predictors of online gaming addiction among adolescents. For this purpose, 

correlational study with cross-sectional research design was used. The sample was collected from 

115 participants (age= M= 17.10, SD= 1.66), boys (69%), girls (46%), using convenient and 

snowball sampling technique. The measures used in the study were Game Addiction Scale 

(Lemmens, Valkenburg and Peter, 2009), Family APGAR Questionnaire (Smilkstein, 1978) and 

Interpersonal Support Evaluation List (Cohen, Mermelstein, Kamarck & Hoberman, 1985). The 

Statistical Package for Social Sciences (22) was used to do the analysis. Pearson Product Moment 

correlation was carried out to study relationship of family functioning and interpersonal support 

with online game addiction. Moreover, hierarchical linear regression analysis was used to find 

predictors of online gaming among adolescents. The results of the study showed that family 

functioning (r= -.25**, p< 0.01) and interpersonal support (r= -.09*, p< 0.05) were negatively 

related to online gaming and that game playing behavior did not differ across genders. Moreover, 

poor family functioning and lack of perceived social support predicted online gaming addiction 

among adolescents. The present study determined potential factors contributing to online gaming 

behavior among adolescents, that will be helpful in reducing this negative behavior among 

adolescents and not get into addiction.   

Key words: adolescents; family functioning; interpersonal support; online-game addiction;. 
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Abstract 

Ever changing scenario of the world post COVID-19 has influenced the research world directly and indirectly. It 
has impacted directly with less student presence in the campus and indirectly with reduced contact hours and 
delay in various research activities and the changing protocols. The influence of the situation on research is 
highly difficult to project as the priorities of the research world in 2021 have changed drastically from the 
priorities that were set 4 to 5 years ago. Although the existing problems still continue to bother the scientific 
community, the new scenario has impacted the mindset of the research community. Faith is a matter of 
influence which builds courage in humanity. It is faith that keeps humanity going on the long road of success 
from failure to failure and finally to reach success. In difficult times, science needs spirituality and a belief 
system which is of the higher order which will influence the performance of people across interdisciplinary 
research and intercontinental and interreligious faith. In difficult times, it is believed that people work together 
without religious motives and with a common goal of the uplifting the humanity to the best position.This paper 
investigates and suggests on methods that will influence the performance of research worldwide and how the 
world should fight together pandemic's along with other social problems like hunger, poverty, disease which are 
not one man's burden for the whole of humanities crisis that has to be tackled in ways that are different with faith 
in the system, faith in the higher self and over all faith in oneself about the research contributions that the 
individual has to do to the community as a point of view looking from the victim side and envisioning a solution 
to the most deadliest challenges of mankind. 

Keywords: COVID-19, Impact, Research, influence, faith, humanity crisis

INTRODUCTION 

The systematic study of science and religion started in the 1960s, with authors such as Ian Barbour (1966) and 
Thomas F. Torrance (1969) who challenged the prevailing view that science and religion were either at war or 
indifferent to each other. [1]  Barbour’s Issues in Science and Religion (1966) set out several enduring themes of 
the field, including a comparison of methodology and theory in both fields [1] . The term “science” as it is 
currently used also became common only in the nineteenth century. Prior to this, what we call “science” was 
referred to as “natural philosophy” or “experimental philosophy”[1].  William Whewell (1834) standardized the 
term “scientist” to refer to practitioners of diverse natural philosophies. Philosophers of science have attempted 
to demarcate science from other knowledge-seeking endeavors, in particular religion [1]. 

Divine Grace flows equally and spontaneously towards all beings without any external cause or condition, may 
on the one hand be described as unconditional or causeless.[2] The ocean is a finite thing limited in space, 
whereas divine grace is infinite and unlimited. [2] SQ is the spiritual quotient with which we ask fundamental 
questions and with which we reframe  our answers [3] . The higher dimension, Emotional Quotient(EQ), it is not 
a question of strategy that gets us into trouble, but it is  a question of emotions as quoted by John Kotter[3] . It is 
believed that faith is essential in order to receive the guidance[4].  Religion can go no farther. This is the goal of 
all science[5]  

This paper is based on a  work on a new aspect of understanding the scenario of POST COVID-19 and Pre 
COVID-19 belief in faith and also on the strength of  science through a study which is strictly based on 
questionnaries. 



METHODOLOGY 

Questionnares are an important method to obtain data from general public. A survey was conducted where data 
was collected from different age groups, ethnic backgrounds and diverse population across the globe and 
responses were collected on the faith of system in two terms 

Science 

Spirituality  

Table 1 indicates the total analysis that was done in terms of different parameters as a participation matrix.  The 
participants are selected randomly from different age groups and a total of 225 participants where asked to 
participate in the surey. 

Table 1. Participation Matrix 
S.no Questionnare Total Number of 

Participants
Age group

1 6 Questions 96 Less than 20 Years
2 6 Questions 86 20-40 Years
3 6 Questions 39 40-60 Years
4 6 Questions 3 Above 60
5 6 Questions 1 Preferred to not 

indicate age group

The following questions were posed to different age groups and the analysis was performed to understand 
their responses and the data was collected anonymously.  

1. The country to which you belong (optional).  
-Number of responses: 197 responses. 

2. Post COVID-19 your belief on strength of science in tackling human problems.  
-Number of responses: 227 responses. 

3. Before COVID-19 your belief on the strength of science in tackling human problems.  
-Number of responses: 224 responses. 

4. Your belief in spiritual force behind everything before COVID-19.  
-Number of responses: 225 responses. 

5. Your belief in spiritual force behind everything after COVID-19.  
-Number of responses: 226 responses. 

6. Gender. Number of responses: 223 responses. 

The questionnaire statistics can be tabulated as follow in table 2.  
     Table 2: Question Matrix 

S.no Question Identifier No. of Respondents
1 1(On country) 197
2 2(On Science) 227
3 3(On Science) 224
4 4(On faith) 225
5 5(On faith) 226
6 6(Gender) 223



RESULTS  

The following pie-charts indicate the respondents answers which depict that most people had a belief on strength 
of science in takling humans problems before COVID-19 and is shown in figure 1a. The change is indicated in 
figure 1 b.  

Figure 1a: Belief in strength of science after COVID-19 

Figure 1b: Belief in strength of science before COVID-19 

Figure 2a: Belief in spirituality before COVID-19 



Figure 2b: Belief in spirituality after COVID-19 

Figure 2a and 2b indicate there belief system post and pre COVID-19 which depict that majority prefer not to 
share their preferences and belief systems even in an anonymous survey. 

CONCLUSION 

From the analysis done, faith as such has an important influence on the scientific contemplation. Since the 
survey was done anonymously, people have responded without much hesitation and it was found that 
people’s faith in spirituality has increased post COVID-19 and their belief in science has also increased. 
Science and Spirituality supplement each other very well and enhances capabilities if they are practiced in 
agreement. This work can be extended by extending the survey to a larger section of the population and also 
to  people of diverse age groups and who are from various backgrounds and also can be done based on
indicators whether they were affected by COVID-19 which gives a better understanding of the belief system 
and the role science plays in our lives.  
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ABSTRACT
Introduction:

India is a country where a large number of people are found to be illiterate, ignorant, poor and 

backward. India is a classical land of caste in which caste is the main form of social 

stratification. The backwardness of Indian people is closely connected with the type of the 

stratification system that it has, that is, the caste. The main disadvantage here is that the people's 

status is ascribed to them by birth in certain castes and tribal groups. Hence, it is clear from the 

above that the concept of caste is more helpful in understanding the Indian stratification system 

than class. The British people had used the concept of “backward classes” to refer to the most 

“backward castes” of India. 

Key Words: Policies, Programmes and Other Backward Classes.

The present paper analyses following objectives: 1. To know the Government Policies for the 

OBCs Development. 2. To understand the Government programmes for the other backward 

classes development Karnataka State. 3. To give the suggestions and recommendations for the 

upliftment of the community people. 

Methodology: The present study is confined to the eastern part region of Karnataka (Ballari

District). The adopted methodology is as usual to the social sciences. The random sampling 

method is utilized and selected total 330 respondents. Data is based on the primary sources like 

field observation, interviews with the community respondents etc. by using a tool like interview 

schedules. Secondary sources are also utilized. 

Findings: About 65% of the respondents are socially and economically back warded. About 62.7 

% of respondents engaged in Carpenter artisans and only 2.1% are bronze and stone artisans. In 

regard to ‘whether the community is access to available government facilities’, about 254 (77%) 

respondents said ‘No’ and 76 (23%) have said ‘Yes’. About 60% of the respondents are 



illiterates and only a few are having elementary and middle school education, it is unfortunate 

that none of them obtained higher education in the artisans’ community.

Recommendations:  

1. To update youths to the modern technology and employment, the Government should 

organize training along with financial assistance to the artisans of Vishwakarma.  

2. The banks should extend their credit facilities to the artisans without strict formalities, so that

the men and women artisans should get loans easily.   

3. The artisan should organize themselves into cooperative society, so that their interests should

be protected and collectively they can produce and sell their products.  

Conclusion- Artisans are contributing significantly to the development of society. Though the 

most of the artisans are in the margin of the society, it is the need of the hour to preserve their 

traditional artisan skills and overcoming their problems.  
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ÖZET

Polikistik over sendromu (PKOS), üreme ça ndaki kad nlarda üreme endokrinolojisinde en 
yayg n görülen bozukluklardan biridir. Polikistik over sendromu (PKOS), etyo-patogenezi 
henüz net anla lamam  olan yayg n bir iç salg  bezlerinin bozuklu undan kaynaklanan 
hastal k olarak bulunmu tur. PKOS, genetik ve çevresel faktörlerden etkilenmektedir.PKOS 
belirtileri ;klinik rahats zl klar (menstüral rahats zl k,akne,tüylenme gibi), endokrin 
hormonlar nda de i iklikler(artm  prolaktin ve progesteron seviyeleleri) ve metabolik 
bozukluklarla(insülin direnci,dislipidemi ve tip 2 diyabet) karakterizedir. nsülin direnci ve 
hiperinsülin gibi komplikasyonlar olma ihtimali yüksektir. Bu tür komplikasyonlar farkl  
derecelerde obeziteye yol açar.Rotterdam kriterlerine göre, PKOS'un yayg nl %10’ dur. 
PKOS için farkl  medikal tedaviler önerilmektedir.PKOS'un tedavisinde menstüral döngüyü 
düzenlemek için metformin kullanmaktad r. laçlar n yan etkilerinin çok olmas ndan dolay
tamamlay c  tedavilere yönelim artm t r.Tamamlay c  t p, hastal klardan korunma,  
iyile tirme , tedavi etmede kullan lan , kültürlere özgü teori, inanç ve tecrübelere dayal , izah  
yap labilen veya yap lamayan bilgi, beceri ve uygulamalar n bütünüdür.Fitoterapi de 
tamamlay c  tedavilerden birisidir. Fitoterapi Yunanca Phytos(bitki) ve Therapy (tedavi) 
sözcüklerinin bir araya gelmesinden olu mu tur.Son zamanlarda tamamlay c  tedavilerin 
kullan lmas  artm t r.Bitkisel t p birbirini  tamamlayan ilaçlar n bir parças  olarak, ilk  
Geleneksel Farsça ve Çin t bb nda tan t ld .Bitki ilaçlar  sadece üreme bozukluklar n  
iyile tirme ile kalmay p,ayn  zamanda hormonal durum ve menstrüal döngülerin 



dengelenmesine rol oynar.Biyoaktif ilaç olarak tarç n(Cinnamomu m verum),anti-mullerian 
hormonunun azalmas yla sonuçland r ld  gözlemlenmi tir ve Metformin ile 
kar la t r ld nda daha az yan etkili oldu u ortaya ç km t r.Tatl  mercan kö k,antiandrojen 
ve insülin hassasiyetini iyile tirici özelli i vard r. Çemenotu,insülin hassasiyetine neden oldu u 
ortaya ç km t r.Hurma(Phoenix dactylifera),antiandrojen özelliktedir.Çal malarda LH ve 
östrojen dü ü  , progesteron ve FSH seviyelerinde art gözlenmi tir.Bu bildirinin 
amac ,fitoterapi alan n n PKOS hastal ndaki rolü ve  güncel yakla mlar  ayr ca  ortaya 
koymakt r.Bunun için PKOS ve fitoterapi alan  ile ilgili çal malar incelenmi tir.Bu alanda 
yap lan makale,tez ve kitaplar incelenmi tir.Ara t rma sürecinde arama motorlar na 
PKOS,PKOS ve fitoterapi ve bitkisel tedavi vb. kavram ve ifadeler yaz lm t r.Ara t rman n 
sonucuna göre ,bitkilerin olumsuz etkileri tam olarak ele al nmam t r.Çal malar n ço unda ve 
s n rl  bilgi mevcuttur.Güncel bilgilere dayal  olarak PKOS yönetiminde bitkisel tedavi  
yard mc d r, etkinli i belli olmas  için daha çok çal maya ihtiyaç vard r.

Anahtar Kelimeler:PKOS,Fitoterapi,Bitki,Bitkisel tedavi

ABSTRACT

Polycystic over syndrome (PKOS) is one of the most common disorders in reproductive 
endocrinology in women in the breeding age. Polycystic over syndrome (PKOS) has been found 
as a disease caused by the disease of a common internal secretion glands, whose 
ethyopathogenesis has yet to be understood. PKOS is affected by genetic and environmental 
factors. The symptoms of PKOS are characterized by clinical disorders (menstural discomfort, 
acne, hair removal), changes in endocrine hormones (increased levels of prolactin and 
progesterone) and metabolic disorders (insulin resistance, dislipidemia and type 2 diabetes). 
There is a high probability of complications such as insulin resistance and hyperinsulin. Such 
complications lead to different levels of obesity. According to the rotterdam criteria, the 
prevalence of PKOS is 10%. Different medical treatments are recommended for PKOS. It uses 
methformin to regulate the menstural cycle for treatment of PKOS. Due to the many side effects 
of drugs, we have increased our focus on complementary treatments. Complementary medicine, 
protection from diseases, healing, treatment, used in culture-specific theory, belief and 
experience, knowledge, knowledge that can be explained or not done, It is a complete set of 
skills and applications, and phyotherapy is one of the supplementary treatments. Phytotherapy 
is also one of the supplementary treatments. Phyrotherapy consists of the combination of Greek 
words Phytos (plant) and Therapy (treatment). The use of supplementary treatments has 
increased recently. It was introduced in early traditional Persian and Chinese medicine. Plant 
medications not only treat reproductive disorders, but also treat the balance of hormonal 
condition and menstrual cycles with insulin. Cinnamon (cinnamoma m verum) as biophysium 
has been observed to result in decreased anti-mullerian hormones, and the anti-coral properties 
have been less sensitive and less sensitive compared to methformin comparison there is. It has 
been revealed that it causes insulin sensitivity. Persimmon (Phoenix dactylifera) is 
ananantigrogen. In studies, LH and estrogen drop, Increased levels of progesterone and FSH 
have been observed. The purpose of this declaration is to also present the role and current 



approaches of the phyrotherapy field in PKOS disease. To do this, studies on the PKOS and 
phyrotherapy area have been studied. The article, thesis and books made in this field have been 
examined. The research process has examined the search engines for PKOS, PKOS and 
phyrotherapy and herbal treatment, etc. The concepts and expressions are written. The results 
of the study show that the negative effects of plants are not fully addressed. Most of the studies 
and limited information are available. Based on current information, the PKOS management is 
a plant-based treatment assistant, and more work is needed to ensure effectiveness is known.
Keywords: PKOS, phyotherapy, Plant, vegetable treatment

G R

Polikistik over sendromu(PKOS) neden geli ti i henüz net anla lmam ,metabolik ve üreme 
sistemlerini etkileyen durumlardan biridir.Üreme ça ndaki kad nlarda s k görülen endokrin 
bozukluktur ve 5 kad ndan 1 ‘inde görülebildi i tahmin edilmi tir.(Arentz et al.,2017)
PKOS,genetik ve çevresel faktörlerin etkisiyle ortaya ç kan hastal kt r.Stein ve Leventhal ilk 
kez polikistik overler ve amenore birlikteli i biçiminde rapor etmi tir.(Hortu ve 
Karadada ,2019)Günümüzde bu sendromun tan  kriterleri ve etyopatogenezi hakk nda 
tart malar devam etmektedir.PKOS prevelans yöntemlerden biri olan Rotterdam kriterlerine 
göre tan  alan PKOS prevelans oran  %10 ‘dur.Rotterdam kriterleri 
oligo/anovulasyon,klinik/biyokimyasal hiperandrojenizm bulgular  ve polikistik görünümlü 
overler gibi 3 kriterden en az iki tanesi bulunmas  gerekti i  ve tan  için bu kriterleri 
önermi tir.(Hortu et al.,2019)PKOS sendromu hormonal düzensizlik,üreme bozuklu u ve 
metabolik  bozukluklar içerir.Metabolik bozukluk insülin direnci,Tip 2 diyabet,dislipidemiyi 
içerir. Endokrin hormonlar nda de i me yani progesteron ,östrojen ve androjen seviyerinde 
art  olur.Ayr ca menstüral bozukluk,tüylenmede art (hirsutizm),akne olu umu ve 
do urganl kta azalma görülür.Klinik semptomlar  yayg nl n  en yüksekten en dü ü e do ru
s ralanacak olursa oligoamenorrea,hiperinsülizm,anovulasyon,hirsutizm,obezite,akne ve 
alopesidir(Abasian et al.,2018).PKOS hastal  insülin direnci,trigliserit  ,LDL kolesterolü
de erinde azalma ve kilo kayb  gibi durumlarda hafiflemektedir.Tedavi için diyet ve egzersizle 
kilo kayb ,elektokoter,lazer ve biyopsi,sentetik ilaçlar ve etkili oldu u dü ünülen t bbi bitkiler 
kullan lmaktad r.Polikistik Over Sendromlu hastalarda obezite geli mekte ve obeziteyle 
hiperandrojenemi,menstrüal düzensizlik(amenore,oligoamenore) ve infertiliteyle ili ki 
bulunmu tur.Birincil tedavi yönetimi kilo kayb d r.Hastalarda gerçekle en %5’lik kilo kayb  
insülin direncinin azalmas nda,erkeklik hormonlar nda azalma ve menstürasyonun düzene
girmesinde etkili oldu u bulunmu tur.(Tayfur et al.,2021)PKOS’lu hastalarda kanlar nda 
androjen seviyeleri yüksek bulunmu tur.PKOS insidans do urganl k ça nda kad nlarda %4-
12 ‘dir.(Abasian et al.,2018)PKOS tedavisinde clomiphebe sitrat,metformin ve tamoxifen 
ilaçlar  yayg n olarak kullan lmaktad r.Oral kontraseptifler ve metformin Pkos tedavisinde 
s kl kla kullan ld  bulunmu tur.( Hosseinkhani et al.,2017 ) laçlar n yan etkisinin çok 
olmas ndan dolay  alternatif tedavi ile ilgili çal malar vard r.Kad nlar tamamlay c  t bb  
erkeklere göre daha fazla kullanmaktad r.(Jazani et al.,2018)Son zamanlarda Geleneksel ve 



Tamamlay c  T p yöntemleri ilaçlar n yan etkilerinden uzakla mak ad na ilgi oda  
olmu tur.Fitoterapi alan  da Geleneksel ve Tamamlay c  T p alanlar ndan birisidir. Fitoterapi 
Yunanca Phytos(bitki) ve Therapy (tedavi) sözcüklerinin bir araya gelmesinden 
olu mu tur.(Ünal ve Da deviren,2019)Fitoterapi tan m olarak hastal  tedavi ve önlenebilmesi 
için t bbi bitkilerden yararlanmad r.Bitkisel ilaçlar ilk olarak Çin ve ran t bb nda 
tan t lm t r.(Jazani et al.,2018)Jinekolojik problemlerinde ve k s rl k tedavisinde Çin bitki 
tedavisini uzun y llard r kullan lmaktad r.Fufang ZhenZu TigoZhi(FTZ) kan tlanm  yararlar  
olan bitkisel formül Geleneksel Çin T bb nda Polikistik Over Sendromunda yararlan l yor 
oldu u bulunmu tur.(Xu et al.,2020)YJT ,5 tane bitki özütü olan bir kar md r ve Kore 
T bb nda PKOS hastalar n n tedavilerinde kullan ld  bulunmu tur.( Lee K.M.D. et al.,2017)

ARA TIRMA VE BULGULAR

Veri taban  ve arama strateji olarak Google Scholar,Pudmed ve Science Direct veri tabanlar nda 
2017-2021 tarihleri aras nda yaz lan makaleler tarand . Konuyla ilgili güncel kitaptan
yararlan lm t r.Arama motoruna ,polikistik over sendromu,fitoterapi,PKOS ve bitkisel 
tedavi,bitkisel tedavi,pkos ve fitoterapi anahtar kelimeleri yaz lan sonuçlardan 
taranm t r.Sonuçlar gözden geçirilerek konu ile ilgili makaleler çal maya dahil 
edilmi tir.Güncel literatüre ek olarak Hatipo luyay nlar  Beslenme ve Diyetetik Güncel 
Konular kitab ndan yararlan ld .Yazar Prof.Dr.Muhittin Tayfur’un kitab nda Polikistik over 
sendromlu hastalarda t bbi beslenme tedavisi ve ya am ekli de i ikli i ile ilgili bölümden 
yararlan ld . Bu çal mada fitoterapinin PKOS tedavisinde ki rolü ve mekanizmas  
incelendi.Etkili olan bitkiler ve etki mekanizmalar  ile ilgili konu ara t rmaya eklendi.Polikistik 
Over Sendromunda bitkisel tedavinin rolü derleme makalede ki klinik çal malarda  teka 
hücreleri Luteinle tirici Hormon’a cevap olarak androjen üretir .Bundan dolay  PKOS’lu 
hastalarda androjen seviyeleri yüksektir.Artan androjen seviyeleri testosteron hormon 
bozuklu unda ve ovulasyon eksikli inde rol oynad  bulunmu tur.PKOS’da etkili olan ve 
genelde kar la lan  t bbi bitkiler ;nane,tarç n,matika mantar ,tatl  mercan kö k,çemen otu ve 
hurma oldu u bulunmu tur.PKOS hastalarda bitkisel tedavi kullan larak kan tlanm  klinik 
çal maya göre PKOS’lu ve hirsutizmli 42 tane kad n nane çay  ve plesabo çay  verilerek k yas 
yap lm .Nane çay  günde 2 kez verilip 1 ay boyunca tedavi edilmi .Daha dü ük 
tüylenme(hirsutizm) gözlemlenmi  ve FSH oran  bulunulmu .LH(luteinle tirici 
hormon)seviyesinde art  ve testosteron seviyesinde dü ü  bulunmu .(Grant ,2010)PKOS’lu 
15 tane kad na tarç n(Cinnamomum Zeylancum) oral olarak 8 hafta boyunca verilmi .. nsülin 
direncinde önemli oranda azalma bulunmu .(Wang,2007)Tatl  Mercan Kö k(Origanum 
Majorana) çay n n etkisi insülin direncinde azalma ve antiadrojende geli medir.Çemen 
Otu(Trigonella foenumgraceum L) plesabo ve metformin verilen bir grup ile 30’ dan fazla 
çemenotu kapsülü verilen toplam 58 tane PKOS’lu hasta 8 hafta boyunca tedavi edilmi . nsülin 
hassasiyetinde geli me gözlemlenmi tir.Ultrason taramalar na göre menstüral döngü geli imi 
ve polikistik overde azalma bulunulmu .( Bashtian et al.,2013)Hurma (Phoenix dactylifera)
kullan larak PKOS’lu 48 kad n 6 ki ilik 8 gruba ayr ld  .Estradiol valerate solvent 60 gün 
boyunca tedavi edildi. Etki mekanizmas  antiandrojendir.Sonuçlara göre kistik foliküllerin 



say lar nda azalma,FSH ve progesteron seviyelerinde art ,östrojen seviyelerinde azalma 
gözlemlenmi tir.(Jashni et al.,2016)Ahududu Rubus idaeus  strigosus),Meyan 
kökü(Glycyrrhiza glabra L) ve Nane(Mentha piperita) bitkileri de kullan ld  
gözlenmi tir.Nane antioksidan özellikte oldu undan dolay  PKOS tedavisinde yararl  olaca  
dü ünülmü tür.Ye il çay(Camellia sinensis), 50-100-200 mg kg ba na farelere verilerek tedavi 
edildi.Ye ilçay antioksidan özelliktedir.Çal malarda teka katman  kal nl nda ve folikül 
say lar nda de i iklikler,insülin direncinde ve yumurtal k a rl nda azalma ,Lh seviyelerinde 
azalma gözlemlenmi .( Ghafurniyan et al.,2015).Rezene, antiandrojen ve fitoöstrojen
özelliktedir.Tedavi gruplar na 500 ve 1000 mg/kg ekstrakt ile muameleden sonra artan FSH 
seviyeleri azald .1000 mg/kg ekstrakt ile tedavi edildikten sonra LH ve testosteron seviyeleri 
azald .( Karampoor et al.,2014) Soya Fasulyesi antiandrojen ,fitoöstrojen ve antioksidan 
özelliktedir.Vücudun kilo kayb  ve oksidatif stresi azaltmada rolü vard r.Kullan lan di er 
bitkilerden olan F nd k(Corylus avellana) androjen özelliktedir. Papatya ve Aleo Vera bitkisi
de çal malarda etkili oldu u dü ünülerek kullan lm  oldu u bulunmu tur. Hindistan Cevizi 
antiandrojen ve fitoöstrojen özelliktedir.Nar suyu(Punica granatum L)antioksidan 
özelliktedir.PKOS tedavisinde nar suyu kullan lm  oldu u bulunmu tur.Bir çal madaki 
bulgulara göre bitkisel ilaçlar PKOS üzerinde apetik etki gösterir.(Abasian et al.,2018)Bu ifal  
bitkiler adet ve yumurtalama bozuklu u,obeziteyi,insülin direnç,a r  tüylenme(hirsutizm),lipit 
metabolizma bozuklu u ve androjende art  etkileyebilece i söylenmi . Ayr ca tatl  mercan 
kö k hormonal dengeyi iyile tirmede yard mc  oldu u bulundu.Nane çay  da testosteron 
seviyesini azaltabilece i bulunmu tur. (Camellia sinensis L.)Ye il çay  ve nar suyu(Punica 
granatum L.) tüketimi vücut a rl n , vücut kitle indeksi , bel çevresini, serum insülinini ve 
insülin direncini azaltabilece i bulunmu tur.PKOS’lu hastalarda metabolik fonksiyon 
bozuklu u ve lipit seviye dengesi iyile tirmede k rm z  so an(Allium cepa L.),keten tohum 
ya ,ceviz ve badem tüketimi katk  sa lam t r.Keten tohumu (Linum usitatissimum, 
yumurtal k hacmi ve kist say lar  üzerinde azaltmada etkilidir.Ayr ca kereviz ve tarç n 
PKOS’taki oksidatif strese kar  korudu uda makalede verilen bilgilerden birisidir.Soya
fasulyesi lipolizi art rarak lipit sentezinde azalmaya neden oldu u ve insülin direncini 
iyile tirdi i bulunmu tur.(Jazani et al.,2018) Litaratür taramas nda bulunan klinik kan tlara 
dayal  bulgulara göre Vitex agnuscastus(hay t), tarç n türleri, Cimicifuga racemosae (L.) 
Nutt.(siyah y lankökü) ve Trigonellafoenum-graecumL(çemen otu ) gibi çe itli t bbi bitkiler 
PKOS tedavisinde yard mc  olabilice i bulunmu tur.Bir çal mada kore t bb nda kullan lan 
kar k bir bitki özütü PKOS hastalar  üzerinde etkinli i ara t r lm  ve önemli bir etki 
bulunamam t r.(Lee K.M.D et al.,2017)

TARTI MA

Çal malarda fitoterapi ile  PKOS tedavisi hakk nda bulunan literatür çal malar na göre PKOS 
tedavisi ilaçlar n yan etkilerinden dolay  fitoterapi alan n n yarar sa layaca  baz  klinik 
çal malarda gözlemlenilmi tir.Fakat bitkilerin yan etkisi ile ilgili çal man n az olmas  ve  
klinik çal malar n bu yan etkilerle  ile ilgili dar çapta ara t rma yap lmas  nedeniyle daha çok 
ara t rma yap lams  gerekti i ile ilgili görü ler mevcuttur. Fakat ço u bulunan çal malarda 



PKOS’un epipatogenezi net olamamas na vurgun yap lm  ayr ca ciddi komplikasyonu olan bir 
hastal k denilmi tir.PKOS tedavisi için çoklu yönetim yakla ma ihtiyaç var oldu u 
söylenmi tir.

SONUÇ

Oksidatif stres PKOS’un patolojik özelli idir ve bu hastalarda toplam antioksidan miktar  
azalm t r.PKOS’lu bireylerde çinko ve selenyum vücut antioksidan düzeyinin 
düzenlenmesinde yard mc d r. ncelenen bitkilerin birlikte ya da tek ba na kullan larak 
çal malar yap ld  bulunmu tur.Ço u çal mada ahududu,soya fasulyes,çemenotu,hindistan 
cevizi,hay t,ye ilçay,tatl  mercan kö k ve nane kullan ld  bulundu.Bitkilerde bulunan 
fitoöstrojen türleri ve antioksidan özelli e sahip olmas  PKOS semtomlar n  iyile tirmede 
kullan lm .Bitkisel ilaçlar hem üreme bozukluklar n iyile tirmesinde hem de hormonal ve adet 
döngülerinin dengelenmesinde etkili oldu u bulunmu tur. laçlar n yat etkisinden dolay  
tamamlay c  tedaviler yönelim artm  bu tedavinin de uygun oldu u dü ünülmü tür.Bitkilerin 
yan etkileri ile ilgili çal malarda s n rl  veri mevcuttur.Ayr ca bitki etkinli i mekanizmas  tam 
olarak anla lmam  olmas na ra men etkinlik mekanizmas  LH,FSH,Testosteron dengesini ve 
oksidatif stresi iyile tirdi i bulundu.Tarç n türleri adet döngüsü,antioksidan seviyesini 
iyile tirmede ,insülin direncini iyile tirme ve azaltmada s kça kullan lm  oldu u 
gözlemlenildi.Fakat örneklem büyüklü ü geni  olmamas  ve k sa sürede yap lmas ndan dolay  
etkinliklerinin kesin olmad  bu yüzden PKOS tedavisinde  bitkilerin mekanizmas  tam 
anla lmas  için büyük örneklem büyüklü ü ve daha ileri/ geni  çapta klinik çal malar 
yap lmas  gerekli i oldu u söylenmi tir.

KAYNAKÇA



Arentz Susan, A. Smith Caroline , Abbott Jason and Bensoussan Alan 2017,Nutritional 
supplements and herbal medicines for women with polycystic ovary syndrome; a systematic 
review and meta-analysis research article

Abasian  Zahra, Rostamzadeh Ayoob , Mohammadi Mohsen  , Hosseini Masih  , Rafieian-
kopae Mahmoud Rafieian-kopae 2018,A review on role of medicinal plants in polycystic 
ovarian syndrome: Pathophysiology, neuroendocrine signaling, therapeutic status and future 
prospects

Jazani  Arezoo Moini , Doost Azgomi   Hamidreza Nasimi , Doost Azgomi   Alireza Nasimi , 
Doost Azgomi Ramin Nasimi 2018, A comprehensive review of clinical studies with herbal 
medicine on polycystic ovary syndrome 
Hortu smet, Nedim Karadada  2019,Pathophysiology of the Polycystic Ovary 
SyndromeTurkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik 

Hosseinkhani Ayda, Asadi Nasrin, Pasalar  Mehdi , M. Zarshenas Mohammad Traditional
Persian Medicine and management of metabolic dysfunction in polycystic ovary syndrome 
2017

H.K. Jashni, H.K. Jahromi, Z. Bagheri, The effect of palm pollen extract on polycystic ovary 
syndrome (POS) in rats, Int. J Med. Res. Health Sci. 5 (2016) 317–321

H. Ghafurniyan, M. Azarnia, M. Nabiuni, L. Karimzadeh, The effect of green tea extract on 
reproductive improvement in estradiol valerate-induced polycystic ovarian syndrome in rat, 
Iran. J. Pharm. Res: IJPR 14 (2015) 1215.

M.H. Bashtian, S.A. Emami, N. Mousavifar, H.A. Esmaily, M. Mahmoudi, A.H.M. Poor, 
Evaluation of fenugreek (Trigonella Foenum-graceum L.), effects seeds extract on insulin 
resistance in women with polycystic ovarian syndrome, Iranian J. Pharm. Res.: IJPR 12 (2013) 
475

P. Karampoor, M. Azarnia, G. Mirabolghasemi, F. Alizadeh 2014, The Effect of hydroalcoholic 
extract of Fennel (Foeniculum vulgare) seed on serum levels of sexual hormones in female 
Wistar rats with Polycystic Ovarian Syndrome (PCOS)

P. Karampoor, M. Azarnia, G. Mirabolghasemi, F. Alizadeh 2014, The Effect of hydroalcoholic 
extract of Fennel (Foeniculum vulgare) seed on serum levels of sexual hormones in female 
Wistar rats with Polycystic Ovarian Syndrome (PCOS)

P. Grant, Spearmint herbal tea has significant anti-androgen effects in polycystic ovarian 
syndrome. A randomized controlled trial, Phytotherapy Res. 24 (2010) 186–188.

Sun Park Kyoung 2021,Efficacy and safety of herbal medicine Yijin-tang on polycystic ovary 
syndrome: A single-arm pilot study Journal of Herbal Medicine

Ünal Merve, Da deviren Hamdi Nezih 2019,Geleneksel ve Tamamlay c  T p Yöntemleri 
Tayfur Muhittin, Ayhan Nurcan Yabanc  2021,Beslenme ve Diyetetik Güncel Konular Kitab

Xu, Y., Tang, J., Guo, Q., Xu, Y., Yan, K., Wu, L., Xie, K., Zhu, A., Rong, X., Ye, D., Guo, J.
2020, Traditional Chinese Medicine Formula FTZ Protects against Polycystic Ovary Syndrome 



through Modulating Adiponectin-mediated Fat-ovary Crosstalk in Mice, Journal of 
Ethnopharmacology,

Ji Hyeon Lee K.M.D., Ph.D., Junyoung Jo K.M.D., Ph.D.2017, Successful treatment with 
Korean herbal medicine and lifestyle management in an obese woman with polycystic ovarian 
syndrome 

J.G. Wang, R.A. Anderson, G.M. Graham, M.C. Chu, M.V. Sauer, M.M. Guarnaccia, et al., 
The effect of cinnamon extract on insulin resistance parameters in polycystic ovary syndrome: 
a pilot study, Fertility Sterility 88 (2007) 240–243
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ABSTRACT

It is very important for students at tertiary institutions in Malaysia to possess certain level of 
vocabulary repertoire and interest to read in English as many of the references are written in 
English. Iban students face more difficulties in reading English materials as English is the third 
or fourth language to most of them. In order to develop effective reading comprehension they
should possess extensive vocabulary repertoire and interest to read the academic reading
materials. Due to these reasons, the researchers have developed a mobile apps, ‘Balloon 
Vocabulary’. This apps was created to make their reading process as an enjoyable activity
particularly during Covid19 pandemic since all teaching and learning activities must be carried 
out via online. Therefore, the delivery of reading lessons become more challenging and need 
to be improvised to suit the new norms. The reading activities are also designed to expand their 
vocabulary repertoire. The Iban culture added features are used in the apps through the
selection of the reading passages, background theme, reading activities and background music.
The gamification are added to spark and sustain the Iban students’ interest in reading the 
materials. Therefore, this study was embarked to explore the students’ experience in using
‘Balloon Vocabulary’. In addition, this research was conducted to seek the answer to another 
research question, “How does the mobile app ‘Balloon Vocabulary’ affect learners’ 
vocabulary?”. A mixed-method approach was employed in this study involving 125 Iban 
undergraduate students. The respondents’ experience was explored through the usage of three 
research instruments: questionnaire, semi-structured interviews, and researchers’ field notes.
The respondents’ reading performance was evaluated using the pre-test and post-test to identify 
its effectiveness in developing their reading comprehension. The data was analysed using 
descriptive and inferential analyses. The findings indicate that the integration of gamification 
and culture added features have encouraged learners to participate actively in their learning 
activities to improve their vocabulary repertoire. In addition, the use of “Balloon Vocabulary”
in the classroom has elevated their level of reading interest. It is hoped that the findings which 
explore the tertiary students’ reading experience using mobile apps could shed some light to
educators and course designers on how to design and integrate the usage of apps and 
gamification in their own reading lessons. A new path can be trodden for teachers because 
they will be able to draw students’ attention and refocus their goal to acquire the desirable 
learning outcomes.



Keywords: vocabulary, reading comprehension, Iban tertiary students, mobile apps, gamification



WAYS TO SOLVE ECONOMIC PROBLEMS USING THE KRAMER 
METHOD

CANDIDATE OF PEDAGOGICAL SCIENCES, SENIOR LECTURER 
KANIBAYKYZY KUNDYZAY

Korkyt Ata Kyzylorda University, Kazakhstan.

     

. . .,  

   , .

Annotation: The country has clearly defined its policy of training specialists in various 
fields of Science and technology. In the address of elbasy Nursultan Nazarbayev to the people 
of Kazakhstan on January 10, 2018 "new development opportunities in the context of the 
Fourth Industrial Revolution", it was noted that "it is necessary to strengthen the quality of 
teaching mathematics and Natural Sciences at all levels of Education. One of the priority 
directions in it is the training of business professionals who are fluent in the state language, 
have comprehensive knowledge, comprehensive knowledge of modern science and 
technology. Therefore, in order to form students ' educational interests, it is important to study 
subjects in conjunction.

In mathematics, there are problems that need to be solved using a system of equations. 
At school, I got acquainted with the solution of a system of equations with two variables, then 
at the university, I got acquainted with equations with three, four,etc.variables, and during the 
lesson I noticed that there are problems that correspond to my specialty, that is, in the field of 
Economics (Finance, Accounting and audit), as well as problems with a system of equations.

Mathematics is the king of Science with a deep history. I believe that in the future there 
will be a lot of discoveries in this field of Science, and I am sure that I will also participate in 
making these discoveries!

Keywords: Economics, Kramer's method, technology, Matrix, geometry, mathematics, 
philosophy, coefficient.
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Abstract

The article provides an analytical assessment of the banking services’ development in the 
Republic of Kazakhstan. The current trends and features of the financial sector as a 
component of the national economy have been substantiated. Shown are the conditioned 
problematic issues that have arisen in the conditions of heightened competition.

Keywords: banking sector, financial innovative technologies, economics, economic
instruments, banking services, competitive advantages

The development of the banking sector at the present stage is associated, first of all, 
with the peculiarities of the development of not so much the banking sector as the economy 
and the development of financial relations. The bank, as a financial intermediary, mediates 
various financial relations and generates cash flows that are distributed in different areas. 
Obviously, the main task of the banking sector is not only to provide customer service, but 
also to attract as many real ones as possible, which allows banks to generate future income 
and develop.

Taking into account modern global trends, banks strive to use financial resources as 
actively as possible with minimal risk for themselves. This innovative approach makes it 
possible to stimulate structural changes in the development of the real banking sector and 
stimulate the level of competition among business entities and the entire national economy as 
a whole. In the future, the development of innovative technologies for banking services may 
become the main priority for the choice of banking organizations and a stimulator of the 
quality growth of banking products and services, even taking into account international 
standards. The existing innovative approach creates certain prerequisites for expanding the list 
of banking projects and services, as well as improving services in a commercial bank for its 
clients, which in general determines the level of efficiency and prospects for the development 
of banks. The growth of the quality and product range of banking products is based not only 
on their development, but also on increasing the transparency of receiving information both 
for customers and for the bank itself. Consequently, the use of financial innovations is 



relevant at different levels of the country's development. In recent years, the emergence of 
information technology has allowed the banking sector not only to process data arrays, but 
also provided a strong impetus for information services to the population, providing the 
necessary and more interesting data on the most interesting issues [1].

To solve problematic issues on the development of banking services in 2019, the 
Concept for the Development of Financial Technologies and Innovations for 2020-2025 was 
developed and approved, which considers the main priorities for the development of the 
financial sector [2].

The search for new economic instruments, technologies and directions for the 
development of banking services in the context of heightened competition is due to the 
presence of a number of problems, among which the most important are the following:

- firstly, “the developing Kazakhstani market of banking services, which provides a 
sufficiently high level of margin in comparison with the markets of developed countries, is 
very attractive for foreign financial structures, whose arrival on the financial markets of 
Kazakhstan leads to an increase in market concentration, and, as a result, - increasing 
competitive pressure”;

- secondly, “the tendency of the Kazakhstani economy’ growth and the development of 
its real sector that has formed in recent years has led to a decrease in the profitability of 
speculative instruments, which traditionally served as the main source of profit for banks, 
which, in turn, led to a significant aggravation of the competition for the resource and client 
base, contributed to the regional expansion of banks branch networks”;

- third, “during the period of reforming the Kazakhstani economy, there has been a 
significant change in the value system of consumers in banking services, a shift in emphasis 
from the price characteristics of the product to the service characteristics (comfort, speed and 
quality), which increases the importance of the development and implementation of modern 
technologies to meet customer’s demand”;

- fourthly, “in the current conditions, it is important to identify the prospects for the 
banks to maintain strategic competitive advantages in the national financial market, despite 
the strengthening of the foreign companies presence. This requires a study of the country-
specific features of the banking services market formation, identification of the main 
development trends, substantiation of a set of technologies to improve the efficiency of work 
with clients in a competitive environment."

This research was supported by the Science Committee of the Ministry of Education and 
Science of the Republic of Kazakhstan (grant number AP08856113).
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ABSTRACT
Real estate has continued to play a significant role in man’s evolution.  It is not a coincidence 
that food, shelter, and clothing believed to be the three essentials that sustain mankind, also 
have some linkage to land, several professional bodies influence the activities of industry 
participants through regulations and pronouncements. These include the Nigerian Institution of 
Estate Surveyors and Valuers (NIESV), Nigerian Institute of Town Planning (NITP), Nigeria 
Institute of Architects (NIA), Nigerian Institute of Quantity Surveyors (NIQS), Nigerian 
Society of Engineers (NSE), and Nigerian Institute of Building (NIOB). On the financial side, 
the CBN and the Securities and Exchange Commission (SEC) are responsible for regulations. 
The primary aim of this study is the Assessment of the perception of real estate investors on the 
provision of monetary and fiscal policies in the Gombe metropolis. The study employed a 
quantitative study design. where it gathered field data with a structured closed-ended survey 
questionnaire administered within the Gombe metropolis using simple random. The data were 
analyzed using a descriptive statistics table through the use of a statistical package for sciences
(SPSS). The findings from the survey carried out indicated that interest rate, taxation, 
Government spending, exchange rate, and reserve requirement are the most important policies 
in the study area, and it can be concluded that these are the fiscal policies found in the 
perceptions of estate professional are the one that drives the professional.  

Keywords: Fiscal policy Real Estate, and Monitory policy, 

 
 
 



CRYPTO-CURRENCY AND THE NIGERIAN ECONOMY: PROBLEMS AND PROSPECTS
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ABSTRACT

It no more news that since the dawn of internet and mobile technologies, the global village has become 
strongly and efficiently connected to each other. Interaction convenience across national boundaries 
which is facilitated by these innovations in technologies has greatly enhanced the favourable fate of 
international trade. Thus, business deals can be so consummated between parties living world apart 
without any form of physical contact. Consequently, the swiftness of online transactions so far appeared
to have outpaced the traditional payment system, and as such made it less-efficient. It is no doubt that, 
crypto-currency, an innovation in e-finance which is powered by Blockchain technology is changing the 
payment systems and money roles/functions in the foregoing financial regime. The impact of this 
technological innovation is astounding as they affect all markets of financial services while transforming
the landscape for intermediation. The economy in general and how economic activities can be censored 
have been altered by these innovations. However, it becomes so evident that, individuals, corporate 
organizations, and the Nigeria general economy stand to enjoy inherent advantages (prospects) from 
these developments – cheaper and faster payments. But then, new regulatory risks, especially 
jurisdictional, such as the fight against money laundry (ML), terrorist-financing (TF), and tax evasion 
amongst many are created. The e-context of crypto-currency which is characterized by public history 
and records of successful transactions aimed at preventing double spending, appears to be an end-to-end
e-currency having an ownership proof which is dependent on electronic numerical signatures. In fact, 
nations the world over have keyed into the advantage of the benefits presented by this e-finance apparatus
in the prospects of low transactions cost, high speed and efficiency in payment systems. This becomes 
evident particularly in the aspects of international transactions for individuals and corporate bodies. 
Unfortunately, in the face of numerous promises offered by this e-finance concept, yet, there appears to 
be certain inherent risks or problems. These have been found out in this present study to include tax
evasion, unhealthy investment habit, money laundry, terrorists-financing among others. In this research, 
the researcher adopted a grounded theory research design/method to achieve the study objectives. Hence,
the paper crusades for the Nigerian central government and its monetary regulatory authority to kindly 
re-consider the innovation of crypto-currency with their positive countenance. It becomes important for 
them to welcome it as being an e-investment instrument, and not as an alternative or rivalry to the 
fundamental Nigerian Naira (NGN) as against their myopic or negative perception about it as a vista that
facilitate payments in an e-pathway vulnerable to criminal activities.

Keywords: Economy, Prospects, Problems, Crypto-Currency, Nigeria.
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ABSTRACT

The turbulent nature of the food and beverage manufacturing environment gives rise to a 
large number of new problems which must be analysed using dynamic capabilities. As 
competitive advantage is becoming less valuable, the performance of Nigerian food and 
beverage manufacturing companies is greatly affected as more and more firms are facing 
rapid and unprecedented changes. The main aim of this study is to examine the relationship 
between dynamic capabilities and firm performance of the quoted food and beverage 
manufacturing companies in South west Nigeria. The specific objectives were: to determine 
the relationship between product innovation capability and sales growth; to examine the 
extent of relationship between strategic decision making capability and employee turnover; to 
assess the relationship between technological capability and return on equity; to evaluate the 
relationship between competitive intensity and operating cash flow; and, to ascertain the 
extent of relationship between technological turbulence and working capital management. 
The study adopted a survey research design. The target population consisted of 11 quoted 
food and beverage manufacturing companies in South west Nigeria, comprising of 692 
middle and top level managers of the quoted firms. Primary and secondary data was adopted 
for the study. The response rate was 92.9% which was 643 copies of the questionnaires 
administered out of 692. The Cronbach alpha coefficients for the constructs ranged between
0.81 and 0.96. 

The data were analysed using descriptive and inferential (Pearson Product Moment 
Correlation and multiple regression) statistics. Findings revealed that there was a significant 
relationship between: product innovation and sales growth; strategic decision making 
capability and employee turnover; technological capability and return on equity; competitive 
intensity and operating cash flow; and, between technological turbulence and working capital 
management. It was recommended that food and beverage manufacturing firms should be 
consistently customer-oriented as this will lead to continuous customer satisfaction and 
eventually aid customer loyalty. For firms to consistently sustain their competitive advantage, 
they need to adopt the identified five components of dynamic capabilities elucidated in this 
study.

Key Words: Dynamic capabilities, Firm Performance, Product innovation capabilities, 
Strategic decision making capability, Technological capability, Competitive intensity, 
Technological turbulence
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ABSTRACT

Market is the place where buyers and sellers meet together for the exchange of goods and 
services. Financial Market means it is a place or platform where people meet together for the 
exchange of financial goods and services.India is a country which posess a well structured 
Financial system. Financial market is the one of the important constituent or pillar of Indian 
Financial system. Indian financial markets are well structured. The main objective of this paper 
is to provide  knowledge about Indian Financial Market and it various components and sub 
markets.This paper will look into different components and submarkets of India Financial 
Market such as money market, capital market, gilt edged securities market, industrial markets, 
primary market, secondart market etc.

 

Key Words:  Indian Financial System,  Indian Financial Market, Money Market, Capital 
Market, Gilt Edged Securities Market,New Issue Market, Old Issue Market.



BALANCED SCORECARD AS A STRATEGIC MANAGEMENT TOOL - USAGE, 
EFFECTIVENESS AND RISKS
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ABSTRACT

Balanced scorecard continues to find an ever-increasing audience as a strategic management and 
performance management tool in both public and private sectors. This consistent usage has
encouraged evolution of the balanced scorecard methodology over the last two decades. Although, 
the available models of balanced scorecard design and implementation can be adopted by most 
private sector organizations readily, public sector organizations present diverse challenges when 
it comes to designing and implementing customizations of balanced scorecard. Scholarly works 
on strategic performance management have also predominantly focused on private sector 
organizations, thus providing limited guidelines. This paper presents a review of the evolution of 
balanced scorecard methodology in context of public sector. The usage of this methodology as a 
strategic performance management tool and its effectiveness is discussed. This is followed by 
analysis of issues related to development and implementation of balanced scorecard. 

Keywords: Strategic Performance Management, Balanced Scorecard, Public Sector.
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Abstract
The research analyzes the content and significance of Recommendation  205 of the 
International Labour Organization from 2017 for Employment and Decent Work for Peace and 
Resilience. The text offers the understanding that the COVID-19 pandemic is a "crisis situation" 
arising from a "disaster" within the meaning of the Recommendation, discussing its 
applicability as a mechanism for overcoming the socio-economic consequences of the 
pandemic.

Keywords: COVID-19 pandemic, International Labour Organization, ILO Recommendation 
 205 of 2017, labour relations, Labour Law
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ÖZET

Tübülointerstisyel nefrit (T N), farkl  nedenlerle olu abilen, akut böbrek hasar  ya da  kronik böbrek 
yetmezli ine yol açabilen bir durumdur. Akut T N, böbrek parankiminin hem tübül hem de interstisyumunu 
tutan akut, ço unlukla geri dönü ümlü bir hastal kt r. Tübülointerstisyel nefrit birtak m otoimmün 
mekanizmalarla üveit ile birlikte görülebilir. 

Bu olguda hastanemize ba vuran tübülointerstistel nefrit ve üveit (T NU) sendromu tan s  alan olgumuzdan 
bahsedilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tübülointerstisyel Nefrit, Üveit, Otoimmün

ABSTRACT

Tubulointerstitial nephritis (TIN) is a condition that can occur for different reasons and can lead to acute 
kidney injury or chronic kidney failure. Acute TIN is an acute, mostly reversible disease involving both tubule 
and interstitium of the renal parenchyma. Tubulointerstitial nephritis can be seen together with uveitis by some 
autoimmune mechanisms. In this case, we are talking about a patient who applied to our hospital and was 
diagnosed with tubulointerstistel nephritis and uveitis (TINU) syndrome.

Keywords: Tubulointerstitial nephritis , uveitis, autoimmune



G R  

Tübülointerstisyel nefrit (T N), farkl  nedenlerle olu abilen, akut böbrek hasar  ya da  kronik böbrek 
yetmezli ine yol açabilen bir durumdur.Akut T N, böbrek parankiminin hem tübül hem de interstisyumunu 
tutan akut, ço unlukla geri dönü ümlü ve tübülointerstisyel alanda iltihabi hücre infiltrasyon (lenfosit, 
monosit ve makrofaj) ile karakterize bir hastal kt r. Akut T N’in s kl kla ba l ca 4 nedeni olup, ilaçlar(%75), 
Sistemik hastal klar (%10-15), Enfeksiyonlar (%5-10),  Tübülointerstisyel nefrit ve T NU Sendromu (%5-10)
s kl kta görülür [1,2]   Böbrek tübül hücreleri ile gözdeki silier cisim epiteli üzerinde çapraz reaksiyon gösteren 
antijenlerin, otoimmün patogenez sürecinin ba lang c ndan sorumlu oldu u dü ünülmektedir [3]. Akut T N, 
patogenezi net olmamakla birlikte hem hümoral hem de hücresel immün mekanizmalar n rol oynad  
otoimmün bir hastal k oldu u dü ünülmektedir. Bundan dolay  di er otoimmün hastal klara e lik edebilir. 
[4,5]

OLGU SUNUMU

25 ya , kad n hasta, geçmeyen halsizlik, bulant  ve kusma hissi, bilateral bö ür bölgesinde a r , gece idrara 
ç kma ikayetlerinin olmas  üzerine d  merkeze ba vurmu  ve d  merkezde tetkikleri yap larak hastaya 
semptomatik tedavi verilmi ti. ikayetlerinin geçmemesi üzerine tetkikler tekrarlanm  ve hastan n 
laboratuvar bulgular nda akut böbrek hasar  saptanmas  üzerine nefroloji poliklinik kontrolü önerilmi ti. D  
merkez nefroloji poliklini inde ileri tetkikleri yap lan hastan n altta yatan nedenini bulmak için tru-cut ince 
i ne aspirsayon biyopsisisi yap lm  ve mikroskopik inceleme sonucunda tübülointerstisyel alanda 
mononükleer lökosit, monosit , lenfosit hücre infiltrasyonu ve ödem görülüp tübülointerstistel nefrit tan s  
koyulmu tu.

nce i ne aspirasyon biyopsisinden ( AB) yakla k 4-6 hafta sonra sa  gözde yeni geli en a r , fotofobi, 
sulanma, k zar kl k, ve bulan k görme ikayeti üzerine hasta göz hastal klar  kli inimize ba vurdu. Hastan n 
yap lan ölçümlerinde görmeler bilateral tam, otorefraktometre ile al nan ölçümde sa  göz -0.25,-0.50 x 165 
derece, sol gözde -0,25,-0.25x 95 derece idi. Göz içi bas nçlar  sa  gözde 15, sol gözde 13 idi. Biomikroskop 
alt nda yap lan muayenede sa  gözde silier enjeksiyon, ön kamarada +2 düzeyinde hücre ve flare mevcuttu. 
Keratik prespitat yoktu ve vitresi sakindi.

Hastaya anterior üveit tan s  koyuldu topikal steroid ve sikloplejik damla ba land . ki hafta sonraki kontrol 
muayenesinde silier enjeksiyon gerilemi ti, ön kamarada hücre ve flare yoktu, vitresi sakindi. Hastan n göz 
ile ilgili ikayetleri tedavi ile geriledikten yakla k üç hafta sonras nda, yine halsizlik, bulant , kusma hissi, 
bilateral bö ür bölgesinde a r , gece idrara ç kma ikayetleri  ile nefroloji poliklini ine ba vurdu. 
Anamnezinde sa  gözünde geçirilmi  anterior üveit ve yap lm  olan AB sonucu T N lehine yorumlanm  
olan hastan n, sol gözünde de yeni geli en a r , k zar kl k, fotofobi ikayetleri vard . Yap lan tetkiklerinde Cre 
yüksekli i ve eGFR dü üklü ü olmas  üzerine T NU tan s  konuldu ve renal tutulum için oral 
metilprednizolon ba land  ve göz hastal klar  muayenesi aç s ndan tekrardan klini imize konsülte edildi. 
Yap lan muayenede görmeler bilateral tam, göz içi bas nçlar   sa  gözde 14, sol gözde 15 idi. 
Biomikroskobisinde sa  göz ön kamara ve fundus tabi idi. Sol gözde silier enjeksiyon, ön kamarada +2-3
hücre ve flare mevcuttu. Keratik prespitat yoktu ve vitre sakindi. Sol göze anterior üveit tan s  koyuldu ve 
topikal steroid ve sikloplejik ba land . Hastan n üç ayl k takibinde ikayetlerinin geriledi i ve üveit ataklar n n 
tekrarlamad görüldü.



TARTI MA 

T NU sendromu, Akut T N’lerin nadir görülen bir alt grubudur. Çocuklarda ve özellikle genç kad n ya  
grubunda daha s k görülmektedir. Ço u hastan n ba lang ç ikayetleri halsizlik, i tahs zl k, ate  ve kilo kayb  
gibi non-spesifiktir; ancak hastalar n önemli bir k sm nda geli en üveyitin anatomik lokalizasyonuna ba l  
olarak gözde a r , sulanma, ktan rahats z olma, k zar kl k, bulan k görme ile tübüler disfonksiyon 
semptomlar ndan poliüri ve noktüri görülebilir [6]
 
T NU sendromunda göz tutulumu, genellikle bilateral olup %80 anterior üveit eklindedir; ancak posterior 
ya da panüveit de görülebilir. Anterior üveit, T NU sendromu için tan  koydurucu kriterlerdendir. Bizim 
vakam z n aksine, göz bulgular  genellikle nefropatiden önce görülür; ancak göz tutulumu ve böbrek tutulumu 
e  zamanl  olarak da ortaya ç kabilir. [7,8] Üveit ve T N, vakalar n %15’inde e  zamanl  görülürken; %65’inde 
göz bulgular  nefrit bulgular ndan önce geli ir. [9]  Bizim vakam zda nefropati, göz tutulumundan önce 
geli mi ti

Akut interstisyel nefritin kesin tan s  sadece böbrek biyopsisi ile konulabilir .[10] T NU sendromunun tan s  
için tipik tan  testleri yoktur.Kan tetkiklerinde anemi, nötrofil hakimiyetli lökositoz, hafif albumin dü üklü ü, 
eritrosit sedimentasyon h z  yüksekli i, C-Reaktif protein yüksekli i ile beraber idrarda -2 mikroglobulin 
art  görülebilir. Renal disfonksiyon sonucu tam idrar tetkikinde steril piyüri, hematüri, subnefrotik proteinüri 
ile kendisini gösterir. Böbrek tutulumu olanlarda, tübüler disfonksiyon sonucu glikozüri, fosfatüri ve kreatinin 
klirensinde bariz bir azalma ile karakterizedir. [6] Böbrek histolojilerinde interstisyel ödem ve 
tübülointrestisyel alanda PMNL hücre infiltrasyonu görülür.

Akut T N hastal klar nda, erken tan  ve tedavi ile tam kür sa lanabilir. Akut T N’in bir alt grubu olan T NU 
sendromunun tedavisi netlik kazanmam t r; fakat genel olarak steroide iyi cevap veren selim seyirli bir 
hastal kt r. Böbrek hastal n n çocuklarda prognozunun daha iyi oldu u gösterilmi tir.[10] Steroidlerin 
kesilmesinden sonra üveit hastalar n % 50'sine yak n nda takrarlar ve bu relapslar sonucunda yeti kinlere göre 
pediyatrik hastalarda kronik üveit daha s k geli ir. [8] Göz semptomlar , böbrek hastal ndan ba ms z gibi 
görünmektedir. Çünkü renal fonksiyonlar üveit relapslar ndan ili kisiz iyile mektedir. [11]

Göz bulgular  için tedavideki amaç, gözdeki inflamasyonu bask layarak gözde sine i olu umunu engellemek 
ve bundan dolay  olu abilecek görme kayb n  azaltmak, a r y  azaltmak ve tutulan bölgelerdeki hasar  
önlemektir. Tedavide ana unsur olarak, topikal steroidler ve sikloplejik damlalar kullan l r. Anterior üveitlerde 
topikal steroidlerin kullan m  yeterli olurken, posterior üveitlerde sistemik steroid tedavisi önerilir.

 
Akut interstisyel nefrit (A N) hastalar nda, iyile me olas l  tan dan önceki böbrek hasar n n süresine 
ba l d r. Fibrotik de i iklikler, inflamatuar sürecin ba lamas ndan 7-10 gün sonra olu maktad r. A N’te as l 
prognostik faktör interstisyel fibrozisin derecesidir.Bundan dolay  erken A N’in tan s n n konulmas  ve steroid 
tedavisinin ba lanmas , KBY geli imini azalt r, renal fonksiyonlar n geri dönü ü aç s ndan da yarar sa lar. 
[10]

Sistemik hastal klar ile ili kili üveitler, görme kayb  ile sonuçlanabilmektedir. Bu yüzden hayat  tehdit etme 
riskine sahip olabilmektedir. Gözlerde a r , sulanma ve a hasasiyeti olan hastalarda, Cre yüksekli i veya 
eGFR dü üklü ü olmas  durumunda olas  T NU sendromu aç s ndan ara t r lmas  önerilir. Lokalizasyonuna 
göre herhangi bir üveit tablosu görülmesi durumunda, hastan n di er klinik ikayetleri de dü ünülerek olas  
SLE, Behçet Hastal , Wegener sendromu, sarkoidoz, ankilozan spondilit, romatoid artrit gibi otoimmün 
hastal klar n veya sistemik hastal klar n bir komponenti olabilece i unutulmamal d r. Üveit, böylesi 
otoimmün veya sistemik hastal klar n ilk belirtisi olarak ortaya ç kabilir. Tedavi edilmeyen üveitlerin görme 
kayb na neden olabilece i ve tedavisiz b rak lan T N’lerin az bir k sm  da olsa son dönem böbrek yetmezli ine 
ilerleyebilece i unutulmamal d r. Bunun için üveit ile birlike bu hastal klar n sistemik özelliklerinin fark nda 
olmak, bu hastal klar n erken tan  ve tedavisi aç s ndan önem arz etmektedir.
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ÖZET

Karaci erin genel görünümü ve eklinde önemli bir de i iklik olmayabilir. Boyut olarak, 

vücut ilk dönemde büyümü  olabilir, ancak o zamandan beri daha sonra dü mü tür Tah llar 

çok küçük ve benzerdir ve görülmesi zordur. Fibrozis dokusu genellikle taneler aras nda daha 

incedir ve daha incedir, bu durumda taneler kapsülün alt nda ve kesme yüzeyinde daha kolay 

seçilir. kronik alkol kullan m . Hemasromatoz, biliyer obstrüksiyon, kronik venöz s z nt , 

çocukluk ça nda metabolik bozukluklar ve nadir görülen kronik hepatit de bu siroza neden 

olabilir. Mikrobiyolojik siroz ayr ca baz  makroskopik özelliklerle baz  etiyolojik yakla mlar 

sa layabilir:

Karaci erin görünümü ve boyutu çok daha de i kendir. Organ ba lang çta büyümü  olsa da, 

klinik genellikle hastalarda daha küçüktür (1000 gramdan az). Karaci er, de i en geni likte 

lifli bantlara ayr lan büyük ve yüzeysel nodüllerden olu ur. Hastal k ilerledikçe, ba lang çta 

nispeten ince olan fibroz geni ler ve fark edilir hale gelir ve yüzeyde daha derin tortular 

olu turur. Bu tür siroz, tüm kronik karaci er hastal n n son a amas n  temsil eder ve bu 

nedenle birçok k r kta görülür ve u anda makroskopik prosedürlerin etiyolojisini tahmin 

etmek imkans zd r

Anahtar Kelimeler: Karaci er sirozu, Mikrobiyal siroz, Makropenous siroz

ABSTRACT

There may be no significant change in the general appearance and shape of the liver. In size, the 

body may have grown in the initial period but has since decreased later. The grains are very small 

and similar and difficult to see. Fibrosis tissue is usually thinner and finer between the grains, in 

which case the grains are more easily selected under the capsule and on the cut surface. chronic 

alcohol use. Hemachromatosis, biliary obstruction, chronic venous leakage, metabolic disorders in 

childhood and rare chronic hepatitis can also cause this cirrhosis. Microbiological cirrhosis may 

also provide some etiological approaches with some macroscopic features.



The appearance and size of the liver is much more variable. Although the organ may be enlarged 

initially, the clinic is usually smaller (less than 1000 grams) in patients. The liver consists of large 

and superficial nodules that are divided into fibrous bands of varying width. As the disease 

progresses, the initially relatively thin fibrosis enlarges and becomes noticeable, forming deeper 

deposits on the surface. This type of cirrhosis represents the final stage of all chronic liver disease 

and therefore occurs in many fractures and it is currently impossible to predict the etiology of 

macroscopic procedures.

Keywords: Liver cirrhosis, Microbial cirrhosis, Macropenous cirrhosis

Karaci er, ana k sm  sa da ve karn n üst k sm  ile yeterince büyük bir organd r. Zararl  

maddelerin karaci erde da lmas  ve at l m , glikojenik maddenin birikmesi ve gerekirse 

glikoza dönü ümü, uçucu ya lar n ve proteinlerin metabolizmas , kan p ht la mas  için 

gerekli olan proteinlerin sentezi. Sindirim sistemi ve 12 parma n ba rsa a transferi için 

önemli olan safran n haz rlanmas gibi önemli i levleri yerine getirir (  

. .,2019.)

Karaci er patolojisi sindirim sisteminin ilk hastal klar ndan biridir. Dünya Sa l k 

Örgütü'ne göre dünyada, HIV enfeksiyonunun yay lmas ndan 100 kat daha fazla olan 

karaci er hastal  olan 2 milyardan fazla insan var. birçok g da ürünleri vb. Ortamdaki 

de i iklikler ve besinlerin kalitesi tüm organlar , özellikle de karaci eri etkiler. Bu 

ba lamda, karaci er hastal  dünyadaki modern sa l k kurulu lar n n en acil 

sorunlar ndan biridir. Çe itli etiyolojilere ve karaci er alkol hastal klar na sahip hepatit, 

karaci er patolojisinde daha yayg nd r. Bu hastal klar n en yayg n nedenlerinden biri 

karaci erin hepatotoksik maddelere maruz kalmas d r. Bunlar aras nda birçok ilaç, alkollü 

içecekler, çevre kirlili i vb. Bulunmaktad r. Karaci er hastal klar  aras nda en yayg n 

hastal k karaci er sirozudur. Karaci er dokusunun enflamatuar süreci s ras nda, ba  

dokusu büyür, bu da karaci erde ve di er tüm kar n bo luklar nda patolojiye neden olur 

(  . .,  . .,  . .,. 2016).

Siroz, karaci er dokusunun tükenmesini tan mlayan bir kavramd r. Siroz s ras nda, 

karaci erin normal i leyi ini koruyan hücre say s  azal r ve doku skar dokusu ile de i tirilir. 

Karaci er, çe itli nedenlerle ortaya ç kan inflamatuar bir sürecin bir sonucu olarak olu ur. 

Sirozun erken a amalar nda karaci er normal i levlerini yerine getirir. Bununla birlikte, 

sirotik de i iklikler artt kça, karaci er vücut için hayati fonksiyonlar  yerine getiremez.



Hastal n s n fland r lmas  etiyolojiye ba l d r. Ayn  zamanda, siroz geleneksel olarak 

morfolojik özelliklerine göre s n fland r l r: bunlar, tanelerin boyutuna ba l  olarak mikro 

yap lar (3 mm'den az), makrofajlar (3 mm'den büyük) ve mikrodur (makro). Bu s n fland rma 

biyopside çok güvenilir de ildir, çünkü histopatolojik olarak uygulanmas  zordur. Bununla 

birlikte, tüm karaci er analizlerinde ve karaci er transplantasyonu olan hastalarda 

kullan labilir. Bu durumda, merkezi k sma verilen hasar daha belirgindir ve daha az kenar n 

bir sonucu olarak mikro siroz geli ir.

Mikrobiyal siroz: Karaci erin genel görünümü ve eklinde önemli bir de i iklik olmayabilir. 

Boyut olarak, vücut ilk dönemde büyümü  olabilir, ancak o zamandan beri daha sonra 

dü mü tür Tah llar çok küçük ve benzerdir ve görülmesi zordur. Fibrozis dokusu genellikle 

taneler aras nda daha incedir ve daha incedir, bu durumda taneler kapsülün alt nda ve kesme 

yüzeyinde daha kolay seçilir. kronik alkol kullan m . Hemasromatoz, biliyer obstrüksiyon, 

kronik venöz s z nt , çocukluk ça nda metabolik bozukluklar ve nadir görülen kronik hepatit 

de bu siroza neden olabilir. Mikrobiyolojik siroz ayr ca baz  makroskopik özelliklerle baz  

etiyolojik yakla mlar sa layabilir:

Makropenous siroz: Karaci erin görünümü ve boyutu çok daha de i kendir. Organ 

ba lang çta büyümü  olsa da, klinik genellikle hastalarda daha küçüktür (1000 gramdan az). 

Karaci er, de i en geni likte lifli bantlara ayr lan büyük ve yüzeysel nodüllerden olu ur. 

Hastal k ilerledikçe, ba lang çta nispeten ince olan fibroz geni ler ve fark edilir hale gelir ve 

yüzeyde daha derin tortular olu turur. Bu tür siroz, tüm kronik karaci er hastal n n son 

a amas n  temsil eder ve bu nedenle birçok k r kta görülür ve u anda makroskopik 

prosedürlerin etiyolojisini tahmin etmek imkans zd r (  .,2012).

Kronik alkol yoksunlu u olan ki ilerde siroz, sirozdaki alkol tedavisi, hematromatoz tedavisi 

ve ba lang çta mikronodlar ile siroza dönü türülebilir. Ba ndan itibaren, makronodlar siroz 

ve kronik viral ve otoimmün hepatittir. Eksik septal siroz makronotlar  spesifik bir siroz 

eklidir. 

Makro rejeneratif tanelere bazen karaci erde gözlemlenebilen ve 0.5 cm ila 10 cm aras nda 

de i en büyük rejenerasyon nodülleri denir. Riskleri aras nda hepatosellüler karsinom ile 

kar abilme say labilir.rmda, s n rlar  iyi seçilemeyen çok ince lifli septum ile ayr lm  büyük, 

d bükey nodüller vard r  (Gao B., Bateler, R. ,2011).



Sirozdaki komplikasyonlar n makroskopik özellikleri: Hepatoselüler karsinom, portal ven 

trombozu ve periferik sinir renginde en s k görülen kanama Siroz, belirli bir seviyeye ula ana 

kadar herhangi bir karaci er hasar  belirtisi olmadan ortaya ç kar.

Siroz, karaci erde uzun süre ve çe itli nedenlerle kronik karaci er enflamatuar süreçlerinin bir 

sonucu olarak olu ur. Karaci er, her parankim bölgesinde (iltihap) kendini yeniden in a 

etmeye çal r, bu da parankiminde skar dokusu olu umuna neden olur. Zaman geçtikçe, 

karaci erin normal i levini yerine getirmesi zorla r. Karaci er sirotik de i ikliklere 

dönü tükçe, art k normal ekilde i lev göremez (Sandahl, T.D., Jepsen, P., Thomsen, K.L., 

Vilstrup, H. ,2011).

Karaci erin i levini tamamen kaybetti i bir zamanda gelir ve tek umut karaci erin 

nakledilmesidir. Bununla birlikte, karaci erin bu a amaya ula mas n n genellikle uzun zaman 

ald  ve hastan n karaci erindeki süreci yava latma veya durdurma yetene ine sahip 

oldu una dikkat edilmelidir. Sirozun nedenleri ve risk faktörleri hakk nda zaman nda bilgi 

sahibi olmak önemlidir (  . .,2014) .

A a dakiler karaci ere kronik hasar n nedenleridir: - Kronik alkol al m  - Hepatit B - Hepatit 

C - Kistik Fibroz - drar yolu (primer biliyer siroz) - Karaci erde ya  birikimi (alkolsüz 

karaci er) Safra kanal n n komplikasyonlar  ve kas lmalar  (primer skleroz kolanjit)- Süt 

ekerinin yetersizli i (galaktozemi) - vücutta demir birikmesi (hematokromatoz) - Ba kl k 

sisteminin (otoimmün hepatit) neden oldu u karaci er hastal klar  - Geli mekte olan 

ülkelerdeki baz  parazitler - Enerji kaynaklar n n toplanmamas  ve depolanmamas  (Glikojen 

Hastal ) - Karaci erde bak r birikimi (Wilson hastal ).

Sirozlu hastalarda birçok komplikasyon olabilir: - Bula c  hastal klar n s kl n n artmas . 

Siroz hastalar n n vücudunda enfeksiyonlarla sava makta zorlan r  (Patton, HM. ,2012).

Metabolizma bozukluklar : Karaci er sirozu organizmada metabolizman n bozulmas na 

neden olur. Bu da genel olarak zay fl k ve kilo kayb na yol açar.Kandaki yüksek toksin 

seviyelerinin dola m  ba lar. Karaci er kanda toksin üretemedi inden, bu toksinler vücutta, 

özellikle beyinde sorunlara neden olur. Bu ayn  zamanda hepatik ensefalopati olarak da 

bilinir. Böylece, insanlar n zihninde sisleme ve sindirim sistemlerini toplayamama gibi 

özellikler vard r. Zamanla, ensefalopati ate  ve komaya yol açabilir (Taniguchi, E., 

Kawaguchi, T., Itou, M. ,2011).



Kap  damar nda artan bas nç - portal hipertansiyon ve yemek borusu damarlar n n vasküler 

dilatasyonu. Damar karaci ere ve venöz kana dalaktan girer ve daha sonra karaci er 

damarlar ndan alt bo  damara akar. Bununla birlikte, sirozlu hastalarda, venöz kan damarda 

kal r çünkü karaci ere giremez, kan bas nc n  artt r r. Kap  damar nda toplanan kan, ili kili 

küçük damarlardan kalbe ta n r ve bu da daha sonra damarlar n geni lemesine neden olur. 

Bunlardan en tehlikeli olan  gastrointestinal sistem ve damarlard r. Büyütülmü  (varisli) g da

tüpü damarlar  kolayca patlatabilir ve hayat  tehdit eden kanamaya neden olabilir

( , . .,2010., , . .,2012).

Sirozu tedavi etmek mümkün olmasa da, derinle mesini önlemek mümkündür. Hastal n

erken tespiti, tedavisinde daha tatmin edici sonuçlar verir. Tedavinin temel amac  siroza neden 

olan faktörleri veya faktörleri ortadan kald rmakt r. Örnekler alkol tüketimini veya viral 

hepatit tedavisini içerir. Kronik karaci er hasar na neden olan bu tür faktörlerin ortadan 

kald r lmas  sirozun derinle mesini önleyebilir. Örne in, alkol sirozu s ras nda alkol 

faktörünün ortadan kald r lmas  sonucunda% 50'den fazla 5 y ll k ömür, bu da ciddi 

komplikasyonlara yol açabilir ( Saunders, J., Brian, A., Wright, M., Stroud, M. ,,2010).

Siroz komplikasyonlar  da dikkatin odak noktas ndad r. Kar n bo lu unda ve alt 

ekstremitelerde i meyi ortadan kald rmak için ilaçlar diürez ve dü ük tuz diyetini 

h zland rmak için kullan l r. Baz  durumlarda, ast m s v s  küçük cerrahi müdahalenin bir 

sonucu olarak ç kar labilir(  . .,2013., , .,2013).

Portal hipertansif hastalar daha odakl d r. Çünkü her zaman hayat  tehdit eden bir g da tüpü 

kanamas  vard r. Ayn zamanda, endoskopik kanama, kan damarlar n n t kanmas  ve terapötik 

anti-kanama önlemlerinin kullan lmas  sorununun üstesinden gelebilir. Bununla birlikte, 

endoskopik hizmetler hiçbir yerde mevcut olmad ndan, varisli dilatasyonu olan hastalar çok 

dikkatli olmal  ve durumlar n n ciddiyetine odaklanmal d r. Baz  durumlarda, portal ven (kap  

damar ) bas nc  azaltmak için de kullan l r.
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OPTIMISM, SPOUSAL SUPPORT AND QUALITY OF LIFE IN WOMEN WITH 

BREAST CANCER

Maryum Khalid & Dr. Saima Majeed

Forman Christian College (Pakistan)

ABSTRACT

The aim of the present study was to examine the role of optimism and spousal support on quality 

of life in women with breast cancer The hypotheses were higher levels of optimism and spousal 

support will predict better quality of life among women living with breast cancer. A cross sectional 

research design was used. Data was collected using snowball sampling. A survey consisting of 

demographic information, and three scales in Urdu; Life Orientation Test Revised (Ayub N.,2009),

Dyadic Coping Inventory (Shuja et. al., 2020) and WHO-Quality of Life BREF scale (Fahad 

Saqib,2017) was used in person and online.  A total of 80 individuals with a mean age 35 recorded 

their responses. The results were analyzed using correlation, multiple hierarchical linear regression 

and MANOVA.  The results of correlation revealed that optimism had a significant positive 

relationship with negative dyadic coping and with QOL scales except for Physical Health. All the 

subscales of DCI had a significant relationship with the subscales of QOL. It was found through 

HLM that education, socioeconomic status, cancer stage, monthly income, professional status after 

illness and optimism made a statistically significant contribution. However, QOL could not be 

predicted by spousal support for the present sample. Moreover, the results of MANOVA indicated 

that women belonging to higher socioeconomic class reported higher levels of spousal support and 

quality of life than middle and lower socioeconomic status. It emphasizes the need of cancer 

support groups and educating the caregivers, especially spouses regarding the management of 

treatment course and its side effects, which could help in obtaining better outcomes. It also 

highlights the need of creating forums and policies that helps reduce the financial burden of the 

patients and caregivers.

Keywords: Optimism, Quality of life, and Spousal Support

 



D J TAL ÇA IN SANATLA ETK LE M NDEN ORTAYA ÇIKAN D J TAL SANAT 
KAVRAMI VE JERICO SANTANDER’IN UNKNOWN POTRAITS ADLI SER S NDEN 

ÖRNEK YAPITLARIN ANAL Z

THE CONCEPT OF DIGITAL ART EMERGED FROM THE INTERACTION OF THE 
DIGITAL AGE WITH ART AND ANALYSIS OF SAMPLE WORKS FROM JERICO 

SANTANDER'S UNKNOWN POTRAITS' SERIES

Ar .Gör. Bekir BABA1*, Prof.Dr. Mustafa Cevat ATALAY2

*1Gaziantep Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim, Gaziantep, Türkiye.
ORCID NO: 0000-0001-9983-3579

2Gaziantep Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim, Gaziantep, Türkiye.
ORCID NO: 0000-0002-7498-4722

ÖZET

Teknolojik geli imler 19. Yüzy l n son çeyre i içerisinde dijitalle me ile farkl  bir boyut kazand  
görülmektedir. Dijital teknoloji diye adland r lan bu dönem insanlarla etkile imini artt rm  
ileti imde yeni bir a  olu turmu tur. Telefon, televizyon, foto raf, video, animasyon, sanal 
gezegen ya da sanal gerçekçilik gibi yeni medya teknolojileri dijital teknolojide yön gösterici 
oldu u görülmektedir.

Bu durum kültürel ve sanatsal ortamda etkile imi kolayla t rarak artt rm  ve sanat eserlerinde yeni 
biçimsel sunum yöntemleriyle geleneksel sanat eseri üretim yöntemleri d nda, teknolojinin 
yard m yla sanat ve sanat eserleri üretimini de i tirdi i görülmektedir. Dijital teknoloji dönemi ile 
sanatç lar teknolojiyi geçmi ten gelen kültür ve sanat birikimlerini yeni araçlar yard m  ile 
kullanarak geli tirmi , eserlerinde uygulam lard r. Bu teknikler üzerinden üretim yap lan döneme 
dijital sanat ak m  denmektedir.

Dijital teknoloji kullanarak eserlerini üreten Jerico Santander, spanya'n n Kanarya Adalar nda 
ya amaktad r. Üç boyutlu görüntüleme ve foto raf illüstrasyonu alan nda serbest çal an bir sanat 
yönetmenidir. Sanata olan ilgisi çok erken ya larda ba lam t r. Fakat doksanlar n sonlar na kadar 
bilgisayarlar  ve bilgisayar üzerinde kullan lan dijital foto raf i leme, düzenleme ve manipülasyon 
program  olan Photoshop'u ke fetmemi tir. u anda spanya’n n küçük bir adas  olan Lanzarote’de 
ya ayan sanatç , kurdu u küçük bir stüdyoda çal malar n  sürdürmektedir. Yarat c  foto raf 
illüstratörü olarak tekni ini ve esteti ini geli tirip üretmeye devam etmektedir. Dijital dünyay  
ke finden sonra k sa bir süre içerisinde serbest sanatç  olarak çal maya ba lam  ve birçok 
tan nm  firmalar için tasar mlar üretmi tir.

Dijital teknoloji ile sanatsal üretim yollar  yenilenip çe itlenmi , yaratma araçlar  artm  ve sanatsal 
ileti im, etkile im internet ve bilgisayar yard m  sayesinde görülmedik ekilde zenginle mi tir. Bu 
çal mada, içinde bulundu umuz dijital sanat ak m  literatür ba lam nda incelenerek, Ça da  
sanatç  illüstiratör Jericó Santander’in “Unknown Potraits” adl serisinden örnek yap tlar 
incelenmekte ve analiz edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Dijital Sanat, Jerico Santander, Unknown Potraits.



Abstract

Technological advances were made in the 19th century. It is seen that it has gained a different 
dimension with digitalization in the last quarter of the century. This period, called digital 
technology, has increased its interaction with people and created a new network in communication. 
It appears to be driving the change of new media technologies such as phones, televisions, photos, 
videos, animations, virtual planets or virtual realism.

This situation has increased by facilitating interaction in the cultural and artistic environment and 
it is seen that it has changed the production of works of art and art with the help of technology, 
except for traditional methods of producing works of art with new formal presentation methods in 
works of art. With the digital technology era, artists developed the technology by using the cultural 
and artistic accumulations from the past with the help of new tools and applied it in their works. 
The period produced through these techniques is called digital art movement.

Jerico Santander, who produces his works using digital technology, lives in the Canary Islands of 
Spain. He is a freelance artistic director in the field of 3D imaging and photo illustration. His 
interest in art began at a very early age. But it didn't discover Photoshop, the digital photo 
processing, editing and mapilation program used on computers and computers until the late 
nineties. Currently living on a small island in Spain, Lanzarote, he works in a small studio he 
founded. As a creative photography illustrator, he continues to develop and produce his technique 
and aesthetics. After his discovery of the digital world, he started to work as a freelance artist in a 
short time and produced designs for many well-known companies.

With digital technology, artistic production paths have been renewed and diversified, the tools of 
creation have increased and artistic communication, interaction has been enriched unprecedentedly 
thanks to the internet and computer assistance. In this study, the digital art movement we are in is 
examined in the context of literature and sample works from contemporary artist illustrator Jericó 
Santander's series "Unknown Potraits" are examined and analyzed.

Keywords: Digital Art, Jerico Santander, Unknown Potraits

G R

Dijital Sanat

Günümüzde insanlar n bir parças  olan dünyada, elektronikte ya anan geli meler arac l yla,
telefon, televizyon, internet gibi ileti im-bilgi araçlar  yepyeni bir etkile im ortam  yaratm t r. Bu 
dijital ortamda dünya, ileti im-bilgilenme, bilgisayarlar, ekranlar ve donan mlar  ile olu an “sanal” 
bilgilenme  ortam , insan n günlük hayat n  birçok bak mdan etkilemi tir. Sanatç lar  ve Sanatsal 
yarat mlar  do rudan etkileyen teknoloji ça , sanat dünyas n da farkl  aray larla, yepyeni bir 
sanatsal üretim sahas  olu turmu tur.

Sanatsal yaratma için yeni bir üretim sahas , dijital sanatlard r. Geleneksel biçimlendirme yerine, 
teknolojik araçlarla yap lan bu yönelim, dijital medya, video, dijital resimleme, animasyon, 
bilgisayar destekli grafik, interaktif sanat gibi yeni medya teknolojilerini bünyesinde bulunduran 
sanat türüdür. 19. Yüzy l n sonlar na do ru, hareketli foto raflarla kendi varl n  göstermi  olan 
teknoloji etkisinde sanatsal üretim, geleneksel sanata dair uygulamalar yerine, bilgisayar deste iyle 



günümüzde videolar, animasyonlar, sanal gerçekçilik gibi etkenlerle izleyiciyi içine katarak sanat 
eserleri üretilmekte ve sergilemektedir.

Dijital sanat, birçok ad de i tirmi tir. 1970 y lar nda “Computer Art” sanat  ad n  alan ak m daha 
sonralar nda “Multi Media Art” olarak tan mlanm t r. 20. yüzy l n sonlar nda, dijital sanat n
içerisine; video, film, ses ve merkez (hybrid) formlar n  ekleyerek “Yeni Medya Sanat ” ad n  
ald  söylenebilir. Dijital sanatlar içinde, geleneksel ve teknolojik estetik yap aray lar
bulunmaktad r. Birden çok sanat olu umlar  içinde bar nd ran dijital sanat yeni bir melez 
olu umunu do urmu tur (Paul, 2008, 7). Melez yap s yla dijital ö elerin ço unu kapsayan dijital 
sanat, sanatç ya sonsuz üretim geni li i sunmakta oldu u görülmektedir.
Görsel sanatç lar, sanat n uygulad klar  bütün dönemlerde, ya ad klar  ça n, teknolojik alt 
yap lar n  kullanm lard r. Teknoloji ve dijital dönem, sanatç lar n geçmi ten gelen kültür ve sanat 
birikimlerini yeni teknolojik araçlar yard m -deste i sentezlemi  ve bilgi ça n n, ara yüzleri ve 
sunmaktad rlar. Bu araçlar, geleneksel sanat yap tlar n n uygulama ve kuram bak m ndan, yeni bir 
mecraya geçmesine neden olmu tur. 

Teknoloji ve sanat ili kisi dijital ekipmanlarla üretilen sanat eserleriyle, geleneksel yöntemlerle 
üretilmi  sanat eserlerinin ortak maç  bir estetik alg lama ortam  için yarat lma amac d r. Ortaya 
ç kan eserlerin, teknik ve estetik yönlerinin hâlihaz rda var olan sanat üsluplar n n olanaklar n  da 
kulland  bilinmekle birlikte, içinde ya ad m z teknolojik ça n teknolojik araçlar , çok farkl  
imkanlar sunmaktad r.

Endüstrinin talepleri ve ça n ihtiyaçlar  ba lam nda, teknoloji geli meye devam etmektedir. 
Geli en teknoloji sayesinde ara yüzlerle, dijital tasar m araçlar , daha fazla etkile im ortam  
sunmaktad rlar. Yarat c  zihinlerin, teknolojik, tasar m ve uygulamalar , yeni üsluplar n, olu um, 
anlay lar ortaya ç karm t r. Bu olu umlar çerçevesinde de i imler ile varl k gösteren yeni sanat 
ak mlar  eski sanat ak mlar na alternatif olurken, ortaya ç kard  yeni imkânlar ve tekniklerle 
geleneksel sanat anlay n n s n rlar n  zorlam t r (Çokokumu , 2012, 53).

Teknolojik ekipmanlardan, özellikle bilgisayarlar, arayüzler arac l yla, sanatç lar, uluslararas  
sanat dünyas nda eserini sergileyebilece i ortamlar açabilmektedirler. Programlar ve yaz l mlar 
sayesinde dijital sanat eserleri üretmesini sa lam  ve teknoloji asl nda sanatsal eser üretmek için 
bir araç haline gelmi tir. Dijital araçlar n olu turdu u imkanlar  sayesinde eser üreticileri bunlar  
ekipman, mekan veya konu olarak kullanabilme f rsat  sunmu tur (Türkmeno lu, 2014, 93).

Dijital Çizim ve Resimleme Araçlar

Dijital sanat ak m , görsel i itsel olarak dijital medya, video, animasyon, bilgisayar destekli grafik, 
interaktif sanat, illüstrasyon, çizim, resimleme gibi birçok uygulamalar  içermektedir. 

Dijital çizim ve resimleme uygulamalar için bilgisayar ve bilgisayar  destekleyici baz  
ekipmanlara ihtiyaç duyulmaktad r. Bilgisayar ve bilgisayara yard mc  ekipmanlar içerisinden en 
önemlisi çizim tabletidir.

Bu ekipmanlar n yan nda, çizimlerin olu turulabilmesi için yaz l mlara ihtiyaç duyulmaktad r. Bu 
kapsamda yayg n olarak, Photoshop, Autodesk Sketch Book, Corel Painter, Illustrator, CorelDraw 
vb yaz l mlar kullan lmaktad r. Bu yaz l mlar içerisinde en çok kullan lan ücretli, program, yaz l m 
üreticisi Adobe taraf ndan, “Photoshop” program d r. Bu program, kapsam nda, en ba ta, piksel
tabanl  görseller üretmektedir. Ancak, yaz l mlar, birçok farkl  tasar m ortam n da 



destekleyebilmektedir. Baz  sanatç lar, tasar mlar n , “vektör” tabanl  üretmeyi tercih etmekte ve 
bu nedenle Corel Draw, Illustrator vb. “vektör” tabanl  programlar  tercih etmektedir (Wands,
2006, s.34).

JERICO SANTANDER

Dijital teknoloji kullanarak, eserlerini üreten Jerico Santander, spanya'n n Kanarya Adalar nda 
ya amaktad r. Üç boyutlu görüntüleme ve foto raf illüstrasyonu alan nda serbest çal an bir sanat 
yönetmenidir. Sanata olan ilgisi çok erken ya larda ba lam t r. Fakat doksanlar n sonlar na kadar 
bilgisayarlar  ve bilgisayar üzerinde kullan lan dijital foto raf i leme, düzenleme ve manipilasyon 
program  olan Photoshop'u ke fetmemi tir. u anda spanya’n n küçük bir adas  olan Lanzarote’de 
ya ayan sanatç , kurdu u küçük bir stüdyoda çal malar n  sürdürmektedir. Yarat c  foto raf 
illüstratörü olarak, tekni ini ve esteti ini geli tirip, üretmeye devam etmektedir. Dijital dünyay  
ke finden sonra k sa bir süre içerisinde serbest sanatç  olarak çal maya ba lam  ve birçok 
tan nm  firma için tasar mlar üretmi tir.

Sanatç , dijital sanatla tan t ktan sonra çal malar n  bu alana yo unla t rm  çok say da eser 
üretmi tir. Zaman içerisinde h zla yükselen ve dikkat çeken sanat hayat  büyük firmalara tasar mlar 
yapmas n  sa lam t r. Adobe, Coca-Cola, Nike, ASICS, Toyota, Ford, MTV, EA Games, 
Heineken, Nestlé, Oreo, Budweiser, Mentos, Nissan, Colgate,  ve Standford Magazine gibi irketler 
bunlardan ba l calar d r.

“Unknown Potraits” simli Çal ma

Sanatç taraf ndan yap lan ‘’Unknown Potraits’’ adl  çal mas , 2019 y l nda dört (4) ayr  portre 
çal mas  olarak üretmi tir. Portreler s ras yla “Heart,” “Smoke,” “Melt” ve “Lanzarote” olarak 
adland rm t r. Teknik olarak “pop-surreal” dijital illüstrasyon kullan lm t r. 

Bu eserde donan m olarak bilgisayar ve çizim tableti “wacom intuos” kullanm t r. Çal ma dijital 
ortamda üretilmesine ra men s n rl  say da bask s  al nm t r.

Santander taraf ndan, üretilen çal malar içerisinden “Unknown Potraits” adl  portre serisinde 
kompozisyonun portre üzerinedir. Arka plan na bak ld nda derinlik alg s  yaratan gökyüzü ve 
mekanlar i lenmi tir. Renkler, s cak ve so uk armonisi ile dengelenmektedir. Çal malar içerisinde  
semboller ve simgeler bulunmaktad r. Bu semboller belli kavramlar  temsil etmektedir. Dört 
portrenin her biri temsil edilen bu kavramlar do rultusunda adland r ld  görülmektedir.

Dijital illüstrasyon olarak çal lan “No.01 – Heart” adl  eserin ana simgesi kalp oldu u 
görülmektedir. Sanatç portrenin, sa  k sm na göz, sol k sm na kalp yerle tirmi tir. Etraf na damar 
kanallar , k rm z  deniz yosunlar , denizy ld z , boyun k sm nda ise deniz bitkilerini ve yeni 
filizlenmi  deniz yosunlar kullanm t r. Kalp, hakikat, varl k, ya am, sevgi vb. kavramlar  temsil
etti i bilinmektedir. Kompozisyon içerisine, yerle tirilen bu simgeler izleyicide varolu a dayal  
sorgulamalar  uyand rmak için yap lm  olabilir. Örne in, boyun k sm nda, filizlenen yosunlar ile
yeniden do u a dair bir betimlemeyi aktarmak istemi  olabilir. Çal man n arka plan nda, gökyüzü 
ve s cak renkteki mekan ile resim bütünlü ü sa lanm t r.

“No.02 – Smoke” adl  çal ma serinin ikinci portresidir. Bu eserde dumana dair bir tema vard r. 
Dijital illüstrasyon tekni iyle üretilmi tir. Çal madaki renklerin, solukla p karard  
görülmektedir. Portrenin sa  k sm nda a layan bir göz, sol k sm nda gri tonlarda ku  vard r. Bu 



portrede de deniz canl lar , yo un olarak kullan lmaktad r. Deniz yosunlar  gri tonlardad r. Boyun 
bölgesinin, dumanlar ile sar ld  görülmektedir. Duman, yok olu , ölüm, kir vb gibi anlamlarda
betimlenmi  olabilir. Bu çal ma içerisinde, izleyiciye gösterilen simgeler do rultusunda, eser yok 
olu u temsil etti i dü ünülebilir. Gökyüzü ve mekan bak m ndan, serinin devaml l  sa lad  
görülmektedir.

Sanatç n n üçüncü çal mas  olan “No.03 – Melt” adl  eseri, erime anlam na gelmektedir. Bu 
çal mada di er çal malar gibi dijital illüstrasyon yöntemiyle üretilmi tir. Çal mada turuncu ve 
türevi renkler ço unluktad r. Portrenin sa  taraf nda bir göz, al n taraf nda bir ku  ile yapraklar n
dökmü  dal parças  görülmektedir. Boyun k sm nda delikler ve bu deliklerden akan s v lar dikkat 
çekmektedir. Çal mada arka plan, orman ve gökyüzü olarak kullan lm  ve renkler gün bat m  
tonlar d r. Eser izleyicide zaman n ilerledi ini hissettirmektir. Bu simgeler ve renkler bütünüyle 
çal ma zaman  temsil etti i söylenebilir.

Serinin son çal mas  olan “No.04 – Lanzarote” adl  çal ma, sanatç n n ya ad  yerin ismini 
alm t r. Dijital illüstrasyon tekni iyle üretilen eser, s cak ve so uk renklerin dengesiyle 
tasarlanm t r. Çal mada yerel simgeler çokça kullan lm t r. Lanzarote adas  spanya’n n Karayip 
Adalar ndan volkanik olan bir tanesidir. Sanatç  ada içerisinde ya ad  ve etkile im kurdu u 
simgeleri yerelden al p evrensele dönü türmü tür. Deniz çal l lar n çok bulundu u, bir yerde 
ya ad  için kulland , dört portrede de simgeler yo un olarak, görülmektedir. Portrenin sa  
taraf nda göz, sol taraf nda su içerinde bal k bulunmaktad r. Portrenin üst k s mlar nda yosunlar 
mercanlar görülmektedir. Eserin arka plan nda, yanar da  tepeleri i lenmi tir. Gökyüzünün,
bulutlarla çevrili oldu u görülmektedir. Santander, ya ad  alan n simgelerini, eserine yans tmas , 
sanatç n n ya am n hissettirmektedir. 

Sanatç , dört eserden olu an seriyi son çal mas yla bir bütüne toplad  görülmektedir. Jerico 
Santander, “Unknown Potraits” adl  çal mas , varolu , yok olu , zaman ve mekan kavramlar n , 
bir bütünün içinde izleyiciye hissettirmeye çal t  görülmektedir.

Resim 1: Jerico Santander, Unknown Potraits,
No.01 – “Heart”, Dijital illüstrasyon.

Resim 2: Jerico Santander, Unknown Potraits,
No.02 – “Smoke”, Dijital illüstrasyon.



Resim 3: Jerico Santander, Unknown Potraits,
No.03 – “Melt”, Dijital illüstrasyon.

Resim 4: Jerico Santander, Unknown 
Potraits, No.04 – “Lanzarote”, Dijital 

illüstrasyon.

Sonuç

Hatta günümüzde sensörlülerle etkile im içine sokulan izleyici, çal malarda interaktif bir biçimde 
esere yerle tirildi i görülmektedir. Görsel sanatlar, üretimde, dijital sanat alan  ile farkl  bir 
yönelime girmi tir. Bilgisayar üzerinde çal an, Program-yaz l mlar n, tablet vb. d  donan mlar, 
yard m yla geçmi ten günümüze teknolojinin geli im h z na paralel olarak ilerlemi tir.

Geçmi ten günümüze, teknolojinin geli meye devam etmekte, sanatsal üretimlerin yap l  tarz n  
ve aktar m n  evirmektedir. Dijital sanat, üretim sürecinde geleneksel tekniklerin d nda bilgisayar 
kullan m  ile üretim ve sergileme sürecinin tarz n  de i tirmi tir. Üretilen ilk çal malarda,
bilgisayar ve görüntü kayd  alan makinalar kullan ld  görülmekte, zamanla teknolojinin 
geli mesiyle programlar, tabletler, yaz c lar vb. araçlar n kullan ld  görülmektedir. Teknolojik
araçlarla, üretilen eserler, yeni bir anlat m biçimi olu turmu tur. Bunun yan nda, teknoloji 
sayesinde yaln zca bilgisayar ve arayüzler de il, yap lan sergiler, izleyicinin interaktif biçimde 
performansa kat lmas n  da sa lam t r.

Doksanlar sonu itibariyle Jerico Santander, geli en ve sanat içerisinde yer bulan teknoloji 
kullanm  ve birçok eser üretmi tir. Eserleri önemli ödüllere laik görülmü  ve büyük irketlerle 
çal ma imkân sa lam t r. Sanatç  özellikle bilinmeyen portreler serisinde, dü ündeki imgeleri 
zihninin derinliklerinden alarak çal malar na pop-surreal bir bak  aç s yla eklemi tir. Portreler 
üzerindeki imgeler serisi ya am, ölüm, zaman, hayat gibi birçok kavram  temsil etti i 
görülmektedir. Bu çal malar dijital sanat ortamda, dijital illüstrasyon yöntemiyle üretilerek dijital 
ortamda sergilenmektedir. Doksanlar sonu itibariyle Jerico Santander, geli en ve sanat içerisinde 



yer bulan teknoloji kullanm  ve birçok eser üretmi tir. Eserleri önemli ödüllere laik görülmü  ve 
büyük irketlerle çal ma imkân sa lam t r.

Sanatç , özellikle bilinmeyen portreler serisinde, dü ündeki imgeleri, zihninin derinliklerinden 
alarak, çal malar n pop-surreal bir bak  aç s yla üretmi tir. Portreler üzerindeki imgeler serisi 
ya am, ölüm, zaman ve mekan kavramlar n  temsil etti i görülmektedir. Bu çal malar dijital sanat 
ortamda, dijital illüstrasyon yöntemiyle üretilerek dijital ortamda sergilenmektedir.

Dijital sanat kapsam nda eserlerin üretme yöntemleri gün geçtikçe de i mektedir. Üretilen dijital 
bir sanat eserinin sergilenebilmesi, internet ve arayüzler ile dijital dünyada daha kolay, görünür
hale gelmi tir. Geleneksel görsel sanat üretimlerinin sergilemesi için fiziksel bir mekâna ihtiyaç 
duyulurken, dijital ortamda üretilen bir eser bu ihtiyac  ortadan kald rarak, ula labilirli i 
kolayla t rm t r. Bu durum eserin daha fazla izleyiciye ula mas n  sa lad  gibi küresel düzeyde 
sanatç  tan n rl n , görünürlü ünü art rm t r.

Dijital sanat çal malar  teknolojinin geli imiyle sanal dünya içerisinde yapay zekân n geli imi 
içerisinde yerini almaya devam edecektir. Yarat c l n izleyiciler üzerindeki etkileri de yeni 
boyutlar kazanacakt r.
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ÖZET

Arazi sanat  1960’larda kavramsal sanatla birlikte ortaya ç kan, sanatç lar n fikirleri do al 
malzemeleri biçimlendirerek, düzenleyerek aktaran, aç k alanda peyzajda yap lan sanat 
disiplinidir.

Manzara da sanat  kavramsal sanat hareketinin bir devam -parças  olarak görülmektedir.
Ekolojik duyarl l klar yan nda belirleyici olan etmenlerden birsi, kavramlar n ön planda 
oldu u bir anlay a sahip olmas d r. Galeride sergilenen çal malar yerine arazide mekanla 
ili kili bir çal ma yapmak oldukça yarat c  sonuçlara neden olmu tur.

Arazi sanat nda do aya ait her tür görüntü aç k d  arazide kullan labilir. Bunlardan 
ba l calar ; kaya, toprak, bitki örtüsü, su kaynaklar  veya birikimleri gibi do aya ait her 
eydir. Arazi sanat nda galeriye kar  bir tutum olmas na ra men, çok büyük alanlarda 

yap lm  olmas , uzak bölgelerde olmas  vb. gibi nedenlerle belgelenen foto raf veya 
videolar  ironi olarak galeri mekanlarda sergilenmi tir.

Bu do ac  sanat türü, çevreye kar  fark ndal m z  ve duyarl l m z  te vik etmektedir. 
Arazi sanat n üretilme safhalar nda sanatç y  tasar m-yarat m süreçlerini planlama yapmas n  
gerektiren kavram zaman kavram d r. Yap t  al mlayan izleyici zamana göre de i en  ve 
di er d  etkileri duyumsar. Bu hem çal man n çok anlaml l a neden olur. Hem de yarat c  
süreçlerine etkide bulunur. Di er boyutta ise do aya kar m  bir sanat eseri arzusu olan 
sanatç  dü üncesidir. Öyle ki sanatç  eserinin kal c  olmas n  tercih etmeyebilir. 

Bu bildirinin konusu olan, arazi sanat nda zaman kavram  literatüre ba l  olarak sanatç , 
James Turrell’in eserlerinin de konusu olan k ve esteti i üzerinden aç klanacakt r.  

Anahtar Kelimeler: James Turrell, Arazi Sanat , I k, Zaman, Analiz



ABSTRACT

Land art is a discipline of art that emerged with conceptual art in the 1960s, conveying the 
ideas of artists by shaping and arranging natural materials, and made in the open space 
landscape.

Landscape art is seen as a continuation-part of the conceptual art movement. One of the 
determining factors besides ecological sensitivities is that it has an understanding in which 
concepts are at the forefront. Instead of the works exhibited in the gallery, making a space-
related work in the field has led to quite creative results.

All kinds of images of nature in land art can be used in the open outdoor area. The main ones 
are; It is everything belonging to nature such as rock, soil, vegetation, water resources or 
accumulations. Although there is an attitude towards the gallery in land art, it is possible that 
it is made in very large areas, in remote areas, etc. Photographs or videos documented for 
reasons such as irony were exhibited in galleries.

This type of naturalistic art encourages our awareness and sensitivity towards the 
environment. The concept that requires the artist to plan the design-creation processes during 
the production phases of land art is the concept of time. The viewer who receives the work 
senses the time-varying light and other external effects. This leads to the multiplication of the 
study as well. It also influences their creative processes. On the other hand, it is the thought of 
the artist, who is a desire for a work of art mixed with nature. So much so that the artist may 
not prefer his work to be permanent.

The concept of time in land art, which is the subject of this paper, will be explained through 
the light and aesthetics, which is also the subject of the works of the artist, James Turrell, 
depending on the literature.

Keywords: James Turrell, Land Art, Light, Time, Analysis
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Özet
E itimde yeni de erlendirme yakla mlar yla birlikte ö renme kavram n n da geli ti i söylenebilir. Geleneksel 
de erlendirme yöntemlerinden farkl  olarak ça da  de erlendirme yakla mlar na duyulan gereksinim ile test 
kültüründen de erlendirme kültürüne geçi  sa lanm t r. Di er alanlardan farkl  olarak Güzel sanatlar 
alanlar nda uygulamal  derslere ba l  olan çal malarda çe itli aç lardan de erlendirme güçlü ü kar m za 
ç kmaktad r. Güzel sanatlar alan nda alternatif de erlendirme ba l  alt nda yer alan de erlendirme 
yakla mlar ndan biri de portfolyodur. Güzel sanatlar aç s ndan portfolyonun önemi di er alanlara k yasla daha 
belirgin olarak görülmektedir. Bu alanda ö rencilerin ald  e itim süresince uygulamal  olarak yapt klar  tüm 
çal malar  bir araya getiren portfolyolar, onlar n çal malar nda eksiklerini görme ve giderme konusunda katk  
sa layacak alternatif bir de erlendirme yakla m d r.

Yarat c l k gerektiren Güzel sanatlar alanlar nda portfolyo, ö rencilerin hem kendi çal malar n  görme hem de 
gruptaki ö rencilerle payla ld nda ba kalar n n çal malar  hakk ndaki olumlu/olumsuz yorumlar yla kendini 
geli tirme vb. gibi olumlu dönütler sa lamaktad r. Portfolyolar ö rencileri bütünsel anlamda de erlendirmeyi 
hedefleyen bireysel geli im dosyalar d r. Güzel Sanatlar E itimi Bölümü Resim-  E itimi Anabilim Dal nda da 
portfolyo kullan m  ile ö retmen adaylar n n geli imini görmek, kendisi veya ba kalar  taraf ndan 
de erlendirmesi aç s ndan önem ta maktad r. Bu do rultuda bu ara t rman n temel amac  Resim-  E itimi 
Anabilim Dal  ö retmen adaylar n n portfolyo kullan mlar na yönelik görü lerinin incelenmesidir. 

Resim-  E itimi Anabilim Dal  ö retmen adaylar ndan bir grup ö renciye yap lan bu ara t rma; ürün olu turma 
ve ürünün de erlendirme a amalar n  görmek ad na görü lerinin al nmas  aç s ndan önem ta maktad r. Bunun 
yan  s ra Görsel sanatlar n di er alanlar  içinde örnek bir ara t rma olaca ndan literatüre katk s  da 
küçümsenemez. 

Ara t rman n evren ve örneklemini 2021–2022 e itim-ö retim y l  güz yar y l nda Trakya Üniversitesi Güzel 
Sanatlar E itimi Bölümü Resim-  E itimi Anabilim 4. s n f Anasanat Atölye V dersini alan 15 ö retmen 
aday ndan olu turmaktad r. Ara t rman n yönteminde nitel ara t rma yöntemi kullan lm t r. Bulgular ve sonuç 
bölümü elde edilen veriler do rultusunda olu turulmu tur. Bu ara t rman n sonuçlar na ba l  olarak ö retmen 
adaylar n n portfolyo olu turma ve de erlendirme a amalar n  kavramas  de erlendirmedeki nitelikle birlikte 
çal malar n verimlili ini artt rmas  beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Resim, sanat, ö retmen, portfolyo.

Abstract
It can be said that the concept of learning has developed with the new assessment approaches in 
education. Different from traditional evaluation methods, a transition from test culture to evaluation 
culture has been achieved with the need for contemporary evaluation approaches. Unlike other fields, 
in the fields of Fine Arts, we encounter difficulties in evaluation from various aspects in studies that 
depend on applied courses. Portfolio is one of evaluation approaches under the heading of alternative 



evaluation in this field. The importance of portfolio in terms of fine arts is seen more prominently 
compared to other fields. Portfolios, which bring together all the practical work that students have done 
during their education in this field, are an alternative evaluation approach that will contribute to seeing 
and eliminating their deficiencies in their studies. 

Portfolio in the fields of fine arts that require creativity, provides positive feedback that students both to 
see their own study and to self-development through positive/negative comments about others' study 
when shared with students in the group. Portfolios are individual development files that aim to evaluate 
students holistically. In the department of Fine Arts Education, Department of Painting-Hand craft 
Education, it is important to see the development of teacher candidates with the use of portfolios in 
terms of their evaluation by themselves or others. In this direction, the main purpose of this research is 
to examine the opinions of teachers candidates in the Department of Painting-Hand craft Education on 
their portfolio use.

This research, which was conducted with a group of teacher candidates from the Department of 
Painting-Hand craft Education; is important to get their opinions in order to see the product creation 
and product evaluation stages. And also, since it will be an exemplary research in other fields of visual 
arts, its contribution to the literature cannot be underestimated. 

The universe and sample of the research consists of 15 teachers candidates who took the 4th grade 
Anasanat Atelier V course at Trakya University Fine Arts Education Department in the fall semester of 
the 2021-2022 academic year. Qualitative research method was used in the research method. Findings 
and conclusion section were created in line with the data obtained. Depending on the results of this 
research, it is expected that teacher candidates' understanding of portfolio creation and evaluation 
stages will increase the efficiency of the studies together with the quality of evaluation.
Keywords: visual, art, teacher, portfolio.

G R
Sanat e itimi geçmi ten bugüne e itim hayat nda önemli yer kaplayan e itim alan d r. Okulöncesi dönemden 
ba layarak ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite olmak üzere e itimin her kademesinde kar m za ç kmaktad r. 
E itimin içinde bugünkü ad yla görsel sanatlar olarak da adland r lan resim dersleri ö rencilerin e itim 
hayat nda her zaman yer almaktad r. Sanat e itiminin önemi okulöncesinden ba layarak hayat boyu devam 
etmektedir. Bu süreçte sanat e itimi ve sanat n etkilendi i birçok bilim dal  vard r. nsan  ve toplumu yak ndan 
ilgilendiren e itim konusu sanat e itiminin baz  aç lardan toplumsal, psikolojik ve estetik temellere 
dayand r labilir. Birey ya ad  toplum içinde sürekli etkilenmekte ve yarat c l  ile çevrenin geli mesine 
katk da bulunmaktad r. Bu nedenle; kültürel, toplumsal ve sanat biçimlerindeki de i meler paralellik 
göstermektedir. Makinele menin getirdi i olumsuzluklardan biri olan bireyin madde ile ili kisinin kesilmi  
olmas  ve yabanc la mas  durumundaki dengesizli i gideren yine sanat e itimi olmu tur (Bal, 1993).  

Sanat e itimi ile ki i; duygu, dü ünce ve imgelerini bir ürüne dönü türebilecek yarat c  bir süreçten geçmektedir. 
Çevreyle ilk tan ma, görme, onu alg lama ve düzenleme ile ba layan sanat e itimi daha sonra ürün olu turma ve 
bu üründen tat alma olarak devam etmektedir. Bu süreç içerisinde bireyin; ayr nt lara dikkat etme, görsel 
nitelikleri fark etme, kendini ifade etme, ele tirel ve estetik bak  aç s  kazanabilme gibi yeterliklerinde geli me 
olmas  beklenmektedir. Bu anlamda görsel sanatlar e itiminde ö renme duygu, dü ünce ve imgelerin bir ürüne 
dönü tü ü bir süreçten meydana gelmektedir. Lowenfeld (1959) bu süreçte ö rencilerin duygusal, fiziksel, 
alg sal, sosyal, estetik ve yarat c  yönde geli ti ini ve tek bir unsura göre de erlendirilememesi gerekti ini 
vurgulamaktad r (akt: Wilson 1971). Yani ö rencinin ödevinin sonunda ortaya koydu u ürünün d nda onun 
çabalar n n ve sanatsal deneyimlerinin de de erlendirilmesi vurgulanmaktad r.

Sanat e itimi sadece sanatla ilgilenen ki ilere de il e itimin her kademesinde verilmektedir. Sanat e itiminde 
nitelikli ö retmen yeti tirmek en az e itim almak kadar de erli ve gereklidir. Sanat e itiminin niteli i yeti tirilen 



ö retmenlerle de i ebilir ve desteklenebilir. Sanat alanlar n n genelindeki uygulama derslerindeki de erlendirme 
zorlu u Resim-  E itimi Anabilim Dal ’nda ö retmen yeti tirilmesinde de ya anmaktad r. 

Sanat e itimi ö rencileri de erlendirilirken farkl  yöntemler kullan lmaktad r. Güzel Sanatlar E itimi Bölümü 
Resim-  E itimi Anabilim Dal  ö retmen adaylar n n lisans e itimindeki özellikle uygulama derslerinde 
de erlendirmelerde kullan lan yöntemler uygulamalar  do ru de erlendirme aç s ndan önem ta maktad r. Bu 
ö rencilerin 4 y l boyunca kapsaml  olarak gördükleri uygulama ve teorik bilgiye dayanan atölye derslerinin 
mezun olmadan önce kendilerine ait dosya olu turmalar  verilecek olan e itimin niteli i hakk nda hem 
de erlendirme f rsat  hem de dönüt vermektedir. Ö rencilerden dönüt almak için sanat e itimi veren e itimcilere 
katk  sa layan portfolyolar uygulamal  derslerde önem ta maktad r. Portfolyolar n sanat e itiminde nas l
kullan laca , içeri inin nas l olu turuldu u çok yönlü bilgi edinmek aç s ndan oldukça önemlidir (Lorie-Cook, 
2001, 6). Portfolyolar n olu turulmas nda tek bir yol tercih edilmemektedir. Fakat içeri ini belirlemede 
kullan ld  s n f düzeyini ve program yans tmas , portfolyonun sürekli geli ime dönük olmas  oldukça 
önemlidir. Çünkü portfolyo süreci ö rencinin çal ma biçimini etkilemekte ve geli tirmektedir. Yaz l  kay tlar, 
çizimler, taslaklar ve sanatsal çal malar temel unsurlar olarak konulabilir. Fakat as l önemli olan geni  bir beceri 
ve ödevler yelpazesini içermesidir (Guenter, 1999). 

Portfolyolar yarat c l k gerektiren uygulamal  sanat alanlar nda gereklili i tart lmaz bir de erlendirme türüdür. 
Resim-  E itiminde ö retmen adaylar n n ö retmen olmadan önceki çal malar n  portfolyo ile haz rlamalar  
mezun olmadan önceki durumunu görmek ve mezun olduktan sonra çal malar n  ilgili kurumlara do ru bir 
ekilde aktarmak aç s ndan önem ta maktad r. Sanat e itiminin tümü öznellik içerdi i için yarat m sürecindeki 

çal malar ve tamamlanm  çal malar n objektif de erlendirilmesi için portfolyo gereklidir. Özellikle Resim-  
E itimi Anabilim Dal  ö retmen adaylar nda mezun olmadan önceki de erlendirmesi e itim sürecinin görülmesi 
aç s ndan önem ta maktad r. 

Sanat e itiminde Resim-  E itimi Anabilim Dal  ö retmen adaylar  portfolyo haz rlarken çe itli sorunlarla 
kar la maktad r. Resim-  E itimi Anabilim Dal  ö retmen adaylar n n gerek üniversite programlar na 
ba vururken gerekse mezun olduktan sonra e itim ya da i  ba vuru a amas nda tüm i lerinin yaz l  ve aç k bir 
ekilde anlatmak ö retmen adaylar n n kuruma, ilgili makama veya kar  tarafa kendini ve çal malar n

tan tmas  aç s ndan önem ta maktad r. Bu süreçte portfolyolar haz rlan rken ö retmen adaylar n n bilinçli 
olmas  ve nitelikli bir portfolyo haz rlamas  ö retmen adaylar na katk  sa layacak önemli dosyalar olarak 
görülmektedir. Ayr ca ö retmen adaylar n n lisans e itiminden sonra lisansüstü e itime ba vuracak adaylar için 
bu alanda genellikle s navda ö retmen adaylar ndan talep edilmektedir. Bu do rultuda bu ara t rman n temel 
amac  “Resim-  E itimi ö retmen adaylar n n portfolyo kullan mlar na yönelik görü lerinin incelenmesi” olarak 
belirlenmi tir.

YÖNTEM

Evren ve Örneklem

Ara t rmada 2021–2022 e itim-ö retim y l  güz yar y l nda Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar E itimi Bölümü 
Resim-  E itimi Anabilim 4. s n f Anasanat Atölye V dersini alan 15 ö retmen aday ndan görü  al nm t r. 
Görü  al nan 15 ö retmen aday n n 4’ü derslere düzenli kat lmad ndan, sorular  bo  b rakt ndan ve yeterli 
derecede görü  belirtmedi inden ara t rmaya dâhil edilmemi tir. Bu ara t rmada, portfolyo ve ö retmen 
adaylar n n görü lerinin de erlendirmeleri yap lm t r.

Veriler ve Toplanmas  

Ö retmen adaylar  2021–2022 e itim-ö retim y l  güz yar y l  4. s n f Anasanat Atölye V ilk hafta ilk derste 
verilen bilgiler do rultusunda portfolyo olu turmu lard r. Portfolyolar, ö retmen adaylar na aç klama yap larak 
daha önceden belirlenmi kriterlere göre, çal malar n n uygulamalar n n görsellerini görmek ve de erlendirmek 
amaçl  kendileri taraf ndan bir araya getirilmi tir. Ö retmen adaylar yla portfolyolar  üzerinde görü ülmü  ve
gerekti inde konuyla ilgili ek bilgiler sunulmu tur. Ö retmen adaylar n n portfolyolar n n son hallerini 
olu turmalar  sa lanm t r. Bu süreç sonucunda; ö retmen adaylar na portfolyolar  hakk nda görü leri sorulmu  
ve de erlendirme yapabilmeleri için sorular  cevaplamalar  istenmi tir. Ö retmen adaylar n n görü leri 
de erlendirilerek bulgular bölümü olu turulmu tur.



Ö retmen adaylar n n portfolyolar  hakk ndaki görü me sorular  nitel ve nicel veriler için haz rlanarak 
uygulanm t r. Ö retmen adaylar ndan yüz yüze ortamda “evet ve hay r”  içeren kl  sorular  i aretlemeleri ve 
aç k uçlu sorular  yazmalar  istenmi tir. Ö retmen adaylar n n portfolyolar  hakk ndaki görü lerini içeren
sorular n uygunlu u uzman görü leri al narak haz rlanm t r. Uzmanlardan, ara t rmac lar taraf ndan belirlenmi  
sorular için görü leri elektronik ortamda al nm t r.

Ara t rman n yönteminde nitel ara t rma yöntemi kullan lm t r. Verilerin nicel çözümlenmesinde frekans, yüzde 
gibi betimsel istatistikler kullan lm t r. Ara t rmada öncelikle literatür taramas  yap lm t r. Literatür taramas na 
ba l  olarak öncelikle Portfolyo tan m  ve kullan m , Portfolyo türleri ba l  alt nda konuyla ilgili bilgiler 
verilmi tir. Daha sonra Resim- E itiminde portfolyo kullan m  ba l yla konu incelenmi tir. Ara t rmada 
bulgulara yer verilmi  ve elde edilen bulgular do rultusunda sonuç bölümü olu turulmu tur.

Ara t rman n amac na ba l  olarak alt amaçlar  do rultusunda u sorulara cevap aranm t r:

Resim-  E itimi yetenek s navlar  ba vurusunda portfolyo haz rlad n z m  ?

Resim-  E itimi lisans programlar na haz rlan rken portfolyo haz rlad n z m  ?

4. S n f öncesi her hangi bir sebeple portfolyo haz rlad n z m ?

4. S n f öncesi her hangi bir ders için portfolyo haz rlad n z m ?

Portfolyonuzu hangi amaç do rultusunda haz rlad n z ?(i , e itim)

Portfolyo haz rlaman n faydal  oldu unu dü ünüyor musunuz?

Resim-  E itiminde portfolyo haz rlaman n gerekti ini dü ünüyor musunuz?

Güzel sanatlar alanlar nda portfolyonun gerekli oldu unu dü ünüyor musunuz ?

Portfolyonuzu haz rlarken hangi a amalara dikkat ettiniz ? 

Haz rlad n z portfolyonun sizi yans tt n  dü ünüyor musunuz ?

Haz rlad n z portfolyonun yeteneklerinizi aktard n  dü ünüyor musunuz ?

Haz rlad n z portfolyonun yeterli oldu unu dü ünüyor musunuz ?

Portfolyo haz rlarken çal malar n z  seçerek mi olu turuyorsunuz?

Portfolyonuzda en ba ar l  buldu unuz çal man z hangisidir? Neden? 

Portfolyonuzu olu tururken özgün tasar m olu turdunuz mu ?

Portfolyo haz rlarken teknolojiden faydaland n z m  ?

Portfolyo haz rlarken teknolojiden faydalanmad ysan z sebeplerini yaz n z.

Portfolyonuzda kapak tasar m  k sm  bulunuyor mu ?

Portfolyonuzda özgeçmi  k sm  bulunuyor mu ?

Portfolyonuzda referanslar k sm  bulunuyor mu ?

Portfolyonuzda çal ma örnekleri bulunuyor mu ?

Portfolyonuzda çal malar n z n künyesi bulunuyor mu ?

Portfolyonuzda kat ld n z etkinliklerin belgelerinin görselleri bulunuyor mu?

Portfolyonuzda çal malar n z n konusuna ba l  yorumunuz bulunuyor mu ?

Portfolyonuzda çal malar n z n konusuna ba l  yorumu bulunuyorsa bunu yazman n size ne gibi katk lar 
sa lad n  dü ünüyorsan z?

Resim-  E itiminde portfolyo haz rlarken sizce nelere dikkat edilmeli ?

Portfolyo haz rlaman n size göre iyi yönleri ve yararlar  nelerdir?



Portfolyo de erlendirmelerinin size göre olumsuz yönleri nelerdir?

Portfolyo de erlendirme hakk ndaki görü ünüz nedir?

Resim-  E itiminde portfolyonun iyi bir de erlendirme arac  oldu unu dü ünüyor musunuz?

Tekrar Portfolyo yapacak olsan z nelere dikkat ederdiniz ?

Portfolyonun Resim-  E itiminde önemini yazarak aç klay n z.

Portfolyo hakk ndaki görü lerinizi yaz n z.

PORTFOLYO TANIMI, KULLANIMI VE TÜRLER

Portföy veya portfolyo, herhangi bir konudaki çal malar n ve/veya belgelerin görsellerinin bunun yan  s ra 
yaz l  aç klamalar n n ve bilgilerinin bir araya getirildi i dosyalard r. Latince portare (ta mak) ve foglio (sayfa) 
kelimelerinin birle iminden olu mu tur (Sharp, 2002).

Portfolyo kavram n n sanattan finansa kadar çok çe itli bir kullan m alan  bulunmaktad r. Portfolyonun
haz rlanmas , içeri i, sunumu ve kullan m  her alana göre farkl l k göstermektedir. Portfolyolar, ö rencilerin 
özellikle uygulamal  alanlarda haz rlad klar  çe itli ürünlerin sunumu olarak kar m za ç kmaktad r. Baz  
alanlarda test sonuçlar , görsel ve i itsel kay tlar ve görselleri, sanat içeren baz  alanlarda ise, resimlerin,
heykellerin, seramiklerin, foto raflar n ve videolar n kayd  vb. görselleri çal ma kâ tlar  olarak sunulmaktad r.

Portfolyolarda ö rencilerin dü ünme becerilerini, zaman içerisindeki geli imlerini, problem çözme becerilerini 
görebilme hedeflenmektedir. Bu ve benzeri hedeflere ula abilmek için portfolyolar çe itli türlerde 
yap land r lmaktad r. Bu türler dosyay  kullanma biçimine göre de i mektedir. Dosya türüne göre toplanan 
evraklarda de i ime u ramaktad r (Birgin, 2003). En çok rastlanan ö renci dosyalar  a a daki biçimde 
özetlenebilir (Kan, 2006; Birgin 2003, Çepni 2006; akt. Mamur, Özsoy, 2015).

a) Çal ma Dosyalar : Ö rencinin belirli bir süreçte olu turdu u çal malar n n bir araya getirildi i dosya 
türleridir (Çepni, 2006). Bu dosyalar n haz rlanmas ndaki amaç ö retmenle birlikte ö rencinin kendi geli imini 
de erlendirmesidir. Bu dosyalarda sadece bitmi  çal malar de il ö renme sürecinde yap lan eskizler,
ara t rmalar, ö rencinin ve ö retmenin de erlendirme yaz lar  da bulunmaktad r. 

b) Süreç Dosyalar : Ö renme sürecinin yan  s ra, düzey belirleme amac yla da kullan lmaktad r. Dosyadaki 
bütün elemanlar puanlan p de erlendirilmektedir. Bu dosyalar ö rencilerin belirlenmi  ö renme hedefleri 
do rultusunda çal malar nda nas l ilerlediklerini ve geli tiklerini de yans tmaktad r. Ö rencinin neredeyse tüm 
çal malar  bu dosyada yer almaktad r.

c) Vitrin Dosyalar : Sergileme tipi olarak da adland r lmaktad r. Ö rencilerin yapt klar  en iyi ürünlerden, yani 
ö rencinin kendini en iyi yans tt  eserlerden olu maktad r. Özellikle görsel sanatlar alan nda giri  s navlar nda 
yayg n olarak kullan lmaktad r. Bu dosyalar daha çok ö renci düzeyini belirmek amac yla haz rlanmaktad r.

d) Ar iv dosyalar : Bu tür dosyalarda yer alan materyaller ö rencinin y l boyunca ba ar s n n kayd  olan 
düzeyine ili kin verilerin göstergesi niteli indedir. Amaç, ö rencilerin yetenekleri hakk nda gelecekteki 
ö retmenlere bilgi sa lamakt r.

RES M-  E T M NDE PORTFOLYO KULLANIMI

Portfolyolar n Resim-  E itiminde kullan m birçok aç dan önem ta maktad r. Dosyan n hangi amaçla 
kullan laca  belirlendikten sonra, ö retmen adaylar na dosyalar  haz rlarken izlenecek yol ö retim eleman  
taraf ndan aktar lmaktad r. Resim-  E itiminde ve Güzel Sanatlar alanlar nda portfolyolar n olu turulmas nda 
belirli bir yol izlenmektedir. Vitrin dosyalar  ya da sergileme tipi olarak da adland r lan dosya türü bu alanda en
çok tercih edilen tür olarak kar m za ç kmaktad r. Portfolyo haz rlama sürecinde bu türe ba l  olarak ö retmen 
adaylar n n ö retim eleman  taraf ndan yönlendirilmesiyle gerçekle tirilebilir. 

Portfolyolar hem ö retim eleman n n ö retmen adaylar n  hem de ö retmen adaylar n n çal malar n  
de erlendirmesini sa layarak geli imlerine katk da bulunmaktad r. Buna ba l  olarak portfolyolarda e itim 
sürecinde elde edilen sanat çal malar n n ya da ürün olarak ele al rsak ürünlerin bilgilerine yer verilmelidir.
Görsel Sanatlar alan nda ve Resim-  E itiminde portfolyolar u ekilde haz rlanabilir:



• Özgeçmi

• Referanslar

• Figür, mekân ve nesne desenleri ya da tasar mlar

• Desenleri ya da ürünleri ifade eden yaz l  yorumlar

• Dü üncelerin ve tasar mlar n ön eskizleri

• Yap lan yay nlar

• Tamamlanm  çizimler ve ürünlerin görselleri

• Ürünlerle ilgili künye bilgileri

• Sanatsal çal malar n n foto raflar  (özellikle üç boyutlu olanlar farkl  aç larla olabilir)

• Etkinliklerle ilgili yaz l  metinler, haberler, etkinlik foto raflar  ve kat l m belgeleri

ARA TIRMA VE BULGULAR

Ara t rman n bu bölümünde, Resim-  E itimi Anabilim Dal  ö retmen adaylar n n portfolyo kullan m na 
yönelik görü lerine ba l  olarak öncelikle nitel bulgulara yer verilmi tir. Ö retmen adaylar na aç k uçlu 
cevaplara yönelik 13 soru sorulmu tur. Daha sonra nicel bulgulara yer verilmi tir. Ö retmen adaylar  evet ve 
hay r cevaplar n  içeren 20 soruyu cevaplam  cevaplardan elde edilen bulgular tablolar halinde sunulmu tur.

Resim-  E itimi Anabilim Dal  Ö retmen Adaylar n n Portfolyo Kullan m na Yönelik Görü leri

Nitel Bulgular

Kat l mc lar n portfolyolar nda en ba ar l  buldu u çal mas na ili kin bulgular öyledir: 

2. Kodlu 21 ya ndaki kad n ö renci “zaman s k nt s  çekmeden üzerinde en rahat çal t m çal ma genelde en 
ba ar l  oldu um çal ma oluyor.” eklinde cevap vermi tir.

3. Kodlu 22 ya ndaki erkek ö renci “i  hayat na at lacak kadar yeterli portfolyom yok ” eklinde cevap 
vermi tir. 

4. Kodlu 27 ya ndaki kad n ö renci “ Portfolyomda “Marat’tan Sonra” adl  çal mam kendim için imdiye kadar 
en ba ar l  buldu um çal ma. I k gölge konusunu iyi irdeleyebildi imi dü ünüyorum. Kompozisyon aç s ndan 
da çok etkilendi im bir çal ma oldu.” eklinde cevap vermi tir.

5. Kodlu 21 ya ndaki kad n “imgesel eskiz derlemelerim” eklinde cevap vermi tir.

6. Kodlu 21 ya ndaki kad n “en son yapt m kap  çal mas  çünkü severek ve e lenerek yapt m. Renklerin 
birbirine uyumu çok ho uma gitti” eklinde cevap vermi tir.

7. Kodlu 24 ya ndaki kad n “portfolyomdaki en ba ar l  çal malar m “dua” ve “ads z” isimli bir natürmort 
çal malar m. Çünkü hem çok severek yapt m hem de beni çok geli tiren resimlerdi. Resimlerimin beni 
yans tt n  dü ünüyorum.” eklinde cevap vermi tir.

8. Kodlu 59 ya ndaki erkek “portre çal malar  (ders d ) uzun zaman üzerinde çal t m birçok de i iklikler 
yapt m çok detay çal ma imkân m oldu” eklinde cevap vermi tir.

9. Kodlu 23 ya ndaki kad n “Canl  model anatomi çal malar m. Yetenek s nav  öncesi iki sene insan anatomisi 
üzerine, lisans program nda da devam etti im için ba ar l  buluyorum ” eklinde cevap vermi tir.

10. Kodlu 21 ya ndaki kad n “Natürmort çal mam  di er çal malar ma göre daha ba ar l  buluyorum çünkü 
kendi haz rlad m kompozisyonu bakarak resmetmekte daha ba ar l  oldu umu dü ünüyorum; ve bu çal mam  
daha daha etkili ve güzel k l yor.” eklinde cevap vermi tir.

11. Kodlu 43 ya ndaki erkek “Anne ve bebek tablosu. Orada birçok rengi bir arada kulland m. Kompozisyonda 
renkler figürü yans tt .” eklinde cevap vermi tir.



12. Kodlu 21 ya ndaki erkek “4. S n fta yapm  oldu um resimler. Çünkü kendi iste im ile yap ld . Herhangi bir 
zorlama olmad . Hayal gücünü ve dü üncelerimi istedi im gibi yans tt m.” eklinde cevap vermi tir.

Kat l mc lar n portfolyo haz rlarken teknolojiden faydalanmama sebeplerine ili kin bulgular öyledir:

2. Kodlu 21 ya ndaki kad n ö renci bo  b rakm t r.

3. Kodlu 22 ya ndaki erkek ö renci “telefonda ya da bilgisayardan en yak n zamanda dosya olu turaca m” 
eklinde cevap vermi tir. 

4. Kodlu 27 ya ndaki kad n ö renci bo  b rakm t r.

5. Kodlu 21 ya ndaki kad n bo  b rakm t r.

6. Kodlu 21 ya ndaki kad n bo  b rakm t r.

7. Kodlu 24 ya ndaki kad n bo  b rakm t r.

8. Kodlu 59 ya ndaki erkek bo  b rakm t r.

9. Kodlu 23 ya ndaki kad n “genel olarak canl  model çizimleri koydum” eklinde cevap vermi tir.

10. Kodlu 21 ya ndaki kad n bo  b rakm t r.

11. Kodlu 43 ya ndaki erkek bo  b rakm t r.

12. Kodlu 21 ya ndaki erkek “ Düz bir portfolyo oldu u için internetten bakmama gerek kalmad  ve sadece iki 
çal mam oldu u için bakmaya gerek duymad m” eklinde cevap vermi tir.

Kat l mc lar n portfolyolar ndaki çal malar n n konusuna ba l  yorumu bulunuyorsa bunu yazman n 
sa lad  katk lara ili kin bulgular öyledir:

2. Kodlu 21 ya ndaki kad n ö renci bo  b rakm t r.

3. Kodlu 22 ya ndaki erkek ö renci “anlatmak istediklerini ve göstermek istediklerini her zaman herkes 
görmeyebilir. Bunun için bir k tutulmu  olur çal maya bakanlara” eklinde cevap vermi tir.

4. Kodlu 27 ya ndaki kad n ö renci bo  b rakm t r.

5. Kodlu 21 ya ndaki kad n “öz ele tiri yapabilmeyi güdüler. Geli tirici bir yöntemdir.” eklinde cevap 
vermi tir.

6. Kodlu 21 ya ndaki kad n “ imdiki yapt m resimler ve ileriki yapaca m resimlerde kendimi daha nas l 
geli tiririm ileriki zamanlarda daha ne gibi fark  dü ünceler bulabilirim bunlar n fark na vard m  
dü ünüyorum” eklinde cevap vermi tir.

7. Kodlu 24 ya ndaki kad n soruyu bo  b rakm t r.

8. Kodlu 59 ya ndaki erkek bo  b rakm t r.

9. Kodlu 23 ya ndaki kad n “çal man n teknolojiden yararlanmadan kendi dü üncesini anlatmas  de erlendiren 
ki inin sadece görsele bakmadan anlam ifade etmesini sa lar.” eklinde cevap vermi tir.

10. Kodlu 21 ya ndaki kad n “portfolyomuzu inceleyen birinin çal malar m z ve tarz m z hakk nda bir fikre 
sahip olmas n n bir katk  sa lad n  dü ünüyorum.”  eklinde cevap vermi tir.

11. Kodlu 43 ya ndaki erkek “çal man n amac n  ve nas l olu turuldu unu ö renmi  oluruz.” eklinde cevap 
vermi tir.

12. Kodlu 21 ya ndaki erkek “ eser metninde belirttim konudan orada bahsettim.” eklinde cevap vermi tir.

Kat l mc lar n Resim-  E itiminde portfolyo haz rlarken dikkat edilmesi hususlara ili kin bulgular öyledir:

2. Kodlu 21 ya ndaki kad n ö renci “özgün çal malar portfolyoya eklenmeli aksi durumda da referans al nan 
sanatç veya eserler eklenmemelidir.” eklinde cevap vermi tir.



3. Kodlu 22 ya ndaki erkek ö renci “tarih çizelgesine ki inin geli im sürecine çal malar n boyutlar  ve teknik 
detaylar na” eklinde cevap vermi tir.

4. Kodlu 27 ya ndaki kad n ö renci “Resim-  E itiminde portfolyo haz rlamak sanatsal geli im sürecinin nas l 
ilerledi ini gözlemlemek için çok önemli bu sebeple temel tasar m ö retim sürecinden ba layarak bulundu u 
döneme kadar yap lan çal malardan seçkiler sunulmal d r.” eklinde cevap vermi tir.

5. Kodlu 21 ya ndaki kad n “her tarzda ve teknikte denenmi  çe itli bir sanatç  tan t m sunumunu olmal d r.” 
eklinde cevap vermi tir.

6. Kodlu 21 ya ndaki kad n “iyi veya kötü bütün resimleri koymal y z. En az ndan geli imimizi görmek için. 
Resimlerin alt na bilgileri yazmal y z.” eklinde cevap vermi tir.

7. Kodlu 24 ya ndaki kad n “öncelikle portfolyoya koyulacak çal malar n özgünlü ü ve çal malar  yapan 
ki iyi ne kadar yans tt  çok önemli. Çal malar n künyesi ve yorumlar  kesinlikle bulunmal .” eklinde cevap 
vermi tir.

8. Kodlu 59 ya ndaki erkek “özgeçmi , çal malar n yorumu, tasar m, foto raflar n kalitesi foto raflar n sayfaya 
yerle tirilmesi, çal malar n grupland r lmas  ve kronolojik s raya konmas ” eklinde cevap vermi tir.

9. Kodlu 23 ya ndaki kad n “k sa özgeçmi , düzenli kapak, çal malar n konusu, ebat  ve türü hakk nda k sa 
bilgilendirme.” eklinde cevap vermi tir.

10. Kodlu 21 ya ndaki kad n “bizi yans tan ve orijinal bize ait olan çal malar m z  portfolyoya koymal y z.”  
eklinde cevap vermi tir.

11. Kodlu 43 ya ndaki erkek “portfolyoda kapak olmal , özgeçmi  referanslar, çal ma örnekleri, çal malar n 
künyesi etkinlik belgesi ve varsa resimlerden ald  e itimler belirtilmeli” eklinde cevap vermi tir.

12. Kodlu 21 ya ndaki erkek “resmin güzel çekilmesine dikkat etmeli çünkü portfolyoya bakan ki i resmi net 
görmeli” eklinde cevap vermi tir.

Kat l mc lar n portfolyo haz rlaman n iyi yönleri ve yararlar na ili kin bulgular öyledir:

2. Kodlu 21 ya ndaki kad n ö renci “ilerleme kaydediliyor mu veya eksikler neler bunlar  görmek için yararl  
bir çal ma” eklinde cevap vermi tir.

3. Kodlu 22 ya ndaki erkek ö renci “haz rda çok güzel haz rlanm bir portfolyom olsayd  herhangi bir yerde 
yapt m i leri galerimden aramazd m” eklinde cevap vermi tir.

4. Kodlu 27 ya ndaki kad n ö renci “portfolyo yap lan çal malar n geli im sürecini gösterir. Tüm çal malar  
ayn  anda ayn  ortamda gösterme ve süreci yorumlama ad na faydal d r.” eklinde cevap vermi tir.

5. Kodlu 21 ya ndaki kad n “portfolyo bizi temsil edecek en önemli referanst r. Ayr ca ki isel olarak sürecini de 
sunuyor” eklinde cevap vermi tir.

6. Kodlu 21 ya ndaki kad n “portfolyoyu aç p bakt mda geçmi te ne yapm m imdiki geli imim nas l bunu 
görüyorum.” eklinde cevap vermi tir.

7. Kodlu 24 ya ndaki kad n “portfolyo haz rlarken seçilecek olan çal malar n eleme a amas n n belirli bir süre 
zarf ndaki geli imi göstermesi bak m ndan çok faydal  oldu unu dü ünüyorum sanatsal aç dan geli imi 
art racakt r.” eklinde cevap vermi tir.

8. Kodlu 59 ya ndaki erkek “kendi durumumu görmemi, eskiler ve yeniler aras  farklar  görmemi, teknik 
uygulama beceri yans tma anlay  de i ikli imi görmem. Sunulan ki i veya kurumlara kendimiz anlatmak 
çal malar m z hakk nda daha sa l kl  bilgi edinmelerini gerçekle tirir.” eklinde cevap vermi tir.

9. Kodlu 23 ya ndaki kad n “geçmi e yönelik yap lan çal malar n a rl n  ölçme hat rlatma i  ba vurular  için 
ön haz rl k kendini tan ma” eklinde cevap vermi tir.

10. Kodlu 21 ya ndaki kad n “portfolyo haz rlarken geçmi ten o zamana kadar yapt m z tüm çal malar m z  
görmemiz bizim ne kadar kendimizi geli tirdi imizi gösterir.”  eklinde cevap vermi tir.



11. Kodlu 43 ya ndaki erkek “ö renciyi tan m  oluruz, ö rencinin i  ba vurusuna kendini anlatmas  için 
uygundur.” eklinde cevap vermi tir.

12. Kodlu 21 ya ndaki erkek “yap lan tüm resimleri bir arada görmek güzel geli imi takip edebiliyoruz” 
eklinde cevap vermi tir.

Kat l mc lar n portfolyo de erlendirmelerinin olumsuz yönlerine ili kin bulgular öyledir:

2. Kodlu 21 ya ndaki kad n ö renci “herkes her eserden ayn  anlama ç kartmad ve herkeste ayn  duygular  
uyand rmad  için farkl  yorumlar yap labilir.” eklinde cevap vermi tir.

3. Kodlu 22 ya ndaki erkek ö renci “kötü bir portfolyon varsa ve güzel i lerini koyamad ysan, portfolyon seni 
olumsuz etkiler ve oldu un gibi yans tmaz.” eklinde cevap vermi tir.

4. Kodlu 27 ya ndaki kad n ö renci bo  b rakm t r.

5. Kodlu 21 ya ndaki kad n “en ba ar l  buldu umuz ayn  tarz resimleri koyarsak hakkaniyetli de erlendirme 
olamayabilir.” eklinde cevap vermi tir.

6. Kodlu 21 ya ndaki kad n “bence bir olumsuz yönü yoktur aksine bizi geli tirir.” eklinde cevap vermi tir.

7. Kodlu 24 ya ndaki kad n bo  b rakm t r.

8. Kodlu 59 ya ndaki erkek foto raflar n kaliteli olmamas  halinde olumsuz portfolyonun tasar m n n 
haz rlanmas n n iyi olmamas  halinde kar  tarafta gerçek durumumuzdan daha kötü bir alg  olu mas na neden 
olur.” eklinde cevap vermi tir.

9. Kodlu 23 ya ndaki kad n “yok” eklinde cevap vermi tir.

10. Kodlu 21 ya ndaki kad n “bana göre olumsuz yan  yok. Çal mam z hakk nda farkl  yorumlar yap labilir 
ama bu bana olumsuz yön olarak gelmiyor.” eklinde cevap vermi tir.

11. Kodlu 43 ya ndaki erkek “ portfolyoda kendi çal malar n  tam olarak yans tamad ysa de erlendirme 
gerçekçi olmaz.” eklinde cevap vermi tir.

12. Kodlu 21 ya ndaki erkek “resmi yak ndan ve net ekilde görememek olumsuz yönüdür.” eklinde cevap 
vermi tir.

Kat l mc lar n portfolyo de erlendirme hakk ndaki görü lerine ili kin bulgular öyledir:

2. Kodlu 21 ya ndaki kad n ö renci “eser sahiplerinin yorumlar yla birlikte de erlendirilmelidir.” eklinde 
cevap vermi tir

3. Kodlu 22 ya ndaki erkek ö renci “kapsaml  de erlendirilip olan resimlere d  yüzeyden yarg yla 
bak lmamal .” eklinde cevap vermi tir.

4. Kodlu 27 ya ndaki kad n ö renci “portfolyo de erlendirmelerinde çal malar n devam nda nas l bir yol 
izlenebilece i imdiye kadar yap lan çal malar n çözümleme ve hata bildirimleri aç s ndan önemlidir.” eklinde 
cevap vermi tir.

5. Kodlu 21 ya ndaki kad n “titiz özenilmi  ve dolgun bir portfolyo sanatç  hakk nda yerinde izlenim verir.” 
eklinde cevap vermi tir.

6. Kodlu 21 ya ndaki kad n “portfolyo i  hayat na girdi imizde de bize çok laz m olacak ke ke daha önceden 
ba lasayd m diyorum.” eklinde cevap vermi tir.

7. Kodlu 24 ya ndaki kad n “ele tiriye aç k olabilmeyi ve eksik veya yanl lar  gösterece inden portfolyo sahibi 
aç s ndan faydal  olacakt r.” eklinde cevap vermi tir.

8. Kodlu 59 ya ndaki erkek “portfolyonun iyi haz rlanmas  bir ressam n sanatç n n i ine özen gösterdi inin bir 
ölçüsü say labilir.” eklinde cevap vermi tir.

9. Kodlu 23 ya ndaki kad n bo  b rakm t r.



10. Kodlu 21 ya ndaki kad n “portfolyolar  de erlendirirken resim yapan ve yorumlayan ki ilerin çal malar 
hakk nda farkl  bak  aç lar na sahip olabilirler ve resme bak ld nda iki farkl  anlam ortaya ç kabilir.” eklinde 
cevap vermi tir.

11. Kodlu 43 ya ndaki erkek “bütün ö rencilerin geçmi teki çal malar n  görüp ona nas l bir e itimi 
verilebilece i kestirilebilir.” eklinde cevap vermi tir.

12. Kodlu 21 ya ndaki erkek “gayet güzel bir çal ma be eniyorum.  Eser sahibi ve izleyici tüm detaylar  ve 
ölçüleri kullan lan malzemeleri bilmekte.” eklinde cevap vermi tir.

Kat l mc lar n Resim-  E itiminde portfolyonun iyi bir de erlendirme arac  oldu unu dü ünüp 
dü ünmediklerine ili kin bulgular öyledir:

2. Kodlu 21 ya ndaki kad n ö renci “eserlere tek düze yorumlar yap lmad  sürece, evet .” eklinde cevap 
vermi tir

3. Kodlu 22 ya ndaki erkek ö renci “evet, özellikle mezun olduktan sonra.” eklinde cevap vermi tir.

4. Kodlu 27 ya ndaki kad n ö renci “evet, çünkü devam nda nas l çal malar yap laca na dair daha net ve 
do ru kararlar almay  sa l yor. Ayr ca h zl  dönüt ve yorumlar da çal malar n geli imi aç s ndan oldukça 
de erli.” eklinde cevap vermi tir.

5. Kodlu 21 ya ndaki kad n “evet, dü ünüyorum.” eklinde cevap vermi tir.

6. Kodlu 21 ya ndaki kad n “evet dü ünüyorum kendi emeklerini yapt n resimlerini tek bir yerde geçmi te ne 
yapm s n imdi ne gibi de i iklikler var bunlar n fark na var yoruz.” eklinde cevap vermi tir.

7. Kodlu 24 ya ndaki kad n “kesinlikle dü ünüyorum, ö rencilerin kendi geli imlerini görebilmeleri aç s ndan 
harika bir f rsat.” eklinde cevap vermi tir.

8. Kodlu 59 ya ndaki erkek “evet dü ünüyorum, hem kendimiz hem de kar dakiler için ihtiyaç duydu umuzda 
tekrar tekrar bakma imkân olmaktad r. Bizim de kendimizdeki de i imi ve geli meleri izleme imkân olacakt r.” 
eklinde cevap vermi tir.

9. Kodlu 23 ya ndaki kad n “kesinlikle, çal malar bireyin tarz n  ele veriyor. Bak  aç s n  içinde bar nd rd  
duygular  tan yorsun.” eklinde cevap vermi tir.

10. Kodlu 21 ya ndaki kad n “evet, çünkü daha önceki çal malara bakarak bir ki inin ne kadar geli ti ini 
görebiliriz” eklinde cevap vermi tir.

11. Kodlu 43 ya ndaki erkek “evet.” eklinde cevap vermi tir.

12. Kodlu 21 ya ndaki erkek “evet, dü ünüyorum ” eklinde cevap vermi tir.

Kat l mc lar n tekrar portfolyo yapacak olsan z dikkat edece iniz hususlara ili kin bulgular öyledir:

2. Kodlu 21 ya ndaki kad n ö renci “eserlere aç klamalar n  da eklerim.” eklinde cevap vermi tir

3. Kodlu 22 ya ndaki erkek ö renci “zaman çizelgesi, önceden sonraya ya da tersine koyulan çal malar eser 
aç klama ve ba l klar  foto raflar n güzel çekilmesi.” eklinde cevap vermi tir.

4. Kodlu 27 ya ndaki kad n ö renci “öncelikle bir özgeçmi  yazard m. Sanatsal sürecimden bahsederdim 
kat ld m sergiler ve çal malar m mutlaka eklerdim.” eklinde cevap vermi tir.

5. Kodlu 21 ya ndaki kad n “ele tiri yapabilirdim çok ve düzgün çal malar m  koymaya özen gösterirdim” 
eklinde cevap vermi tir.

6. Kodlu 21 ya ndaki kad n “tekrar portfolyo yapsam resimlerime tarih atard m bu konuda ke ke dedim. 
Resimlerime isim bulmak isterdim.” eklinde cevap vermi tir.

7. Kodlu 24 ya ndaki kad n “daha özenli bir sayfa düzenlemesi daha çok ve do ru çal malar n seçimi 
çal malar  anlatan k sa yorumlar eklemeye özen gösteririm.” eklinde cevap vermi tir.

8. Kodlu 59 ya ndaki erkek “ foto raflar n kalitesine, özgeçmi in yaz lmas na, tasar m na çal malar  hakk nda 
aç klama yapmaya.” eklinde cevap vermi tir.



9. Kodlu 23 ya ndaki kad n “ çok çe itli çizimler de il tarz ma yönelik ayn  tür farkl  boyut ve materyaller 
kullan rd m.” eklinde cevap vermi tir.

10. Kodlu 21 ya ndaki kad n “ özgün ve kendi tarz ma uygun çal malar ma portfolyoma eklemeye dikkat 
ederdim.” eklinde cevap vermi tir.

11. Kodlu 43 ya ndaki erkek “ özgeçmi  referanslar etkinliklerin belgelerine yer verirdim. ” eklinde cevap 
vermi tir.

12. Kodlu 21 ya ndaki erkek “kapak ve eser metnini ayr  yapard m, resimleri daha net çeksem benim için daha 
iyi olurdu.” eklinde cevap vermi tir.

Kat l mc lar n portfolyonun Resim-  E itiminde önemine ili kin bulgular öyledir:

2. Kodlu 21 ya ndaki kad n ö renci “sanatç n n tarz n  ve çal ma eklini yorumlayabilmek için iyi bir çal ma 
oldu unu dü ünüyorum ancak ö retmenlerimiz çal malar m  genellikle kendi tarzlar na göre yorumluyorlar ” 
eklinde cevap vermi tir.

3. Kodlu 22 ya ndaki erkek ö renci “her alanda önemlidir. Neticede o zamana kadarki eme ini ve geçmi ini 
gösteriyor.” eklinde cevap vermi tir.

4. Kodlu 27 ya ndaki kad n ö renci “Resim-  E itiminde portfolyo geli im sürecini izlemek ad na önemlidir. 
Geriye dönü  yap lan tüm i lere bakmak hatalar  görmek ve özele tiri yapabilmek ad na de erlidir.” eklinde 
cevap vermi tir.

5. Kodlu 21 ya ndaki kad n “portfolyo Resim-  E itiminde cv niteli inde temsilidir” eklinde cevap vermi tir.

6. Kodlu 21 ya ndaki kad n “bu okuldan mezun oldu umuzda benim portfolyom var diyebilecek bence bu çok 
önemli bir ey ileriki i  hayat m zda iyiki yapm z diyebilece iz buna eminim” eklinde cevap vermi tir.

7. Kodlu 24 ya ndaki kad n “Resim-  E itiminde olan ö renciler için çok faydal  bir durum ö renci portfolyo 
haz rlarken kendi yeterliliklerini ve eksiklerini görecekleri için çok faydal  olacakt r ” eklinde cevap vermi tir.

8. Kodlu 59 ya ndaki erkek “e itimin ba ndan sonuna kadar olan süreçte ö rencini geli imini hem kendisinin 
hem de hocalar n n görmesini sa lad  için önemlidir” eklinde cevap vermi tir.

9. Kodlu 23 ya ndaki kad n bo  b rakm t r.

10. Kodlu 21 ya ndaki kad n “Resim-  E itiminde portfolyo haz rlamak bir i  ba vurusunda veya bir okula 
ba vurdu unuz zaman okul çal malar m za göre bir de erlendirme yapabilir ve ba vurumuz daha kolay olabilir” 
eklinde cevap vermi tir.

11. Kodlu 43 ya ndaki erkek “portfolyo bütün ö renciler için olu turulmal d r. Ö retmenin ö rencinin geçmi te 
yapt  çal malardan onu de erlendirmesi daha kolay olacakt r” eklinde cevap vermi tir.

12. Kodlu 21 ya ndaki erkek “Resim-  E itiminde portfolyo haz rlama sanki ka t üzerine bir sergi gibi 
gözükmekte geli im takibi yap lmakta” eklinde cevap vermi tir.

Kat l mc lar n portfolyo hakk ndaki görü lerine ili kin bulgular öyledir:

2. Kodlu 21 ya ndaki kad n ö renci “sanatç  ve eserleri hakk nda bilgi almak için iyi bir çal ma” eklinde 
cevap vermi tir

3. Kodlu 22 ya ndaki erkek ö renci “sanat dallar ndan herhangi biriyle u ra p ortaya çal malar ç karan 
insanlar n yapmas  gerekti i bir ey özgeçmi ini ve ki ili ini tan ml yor. Kelimelere çok gerek kalmadan 
anla lmas n  sa l yor.” eklinde cevap vermi tir.

4. Kodlu 27 ya ndaki kad n ö renci “portfolyo de erlendirme yapacak ki iye de kolayl k sa lar çal malar n 
yorumlan p ele tirilmesi aç s ndan önemlidir.” eklinde cevap vermi tir.

5. Kodlu 21 ya ndaki kad n “özellikle sanat alan ndaki insanlar için hem geçmi ten bu güne k lavuz geli imini 
gösteren zaman aral  hem de tarz n  kar s ndakine aktarabilmesini sa layan de erlendirme arac d r ” eklinde 
cevap vermi tir.



6. Kodlu 21 ya ndaki kad n “daha önce de bahsetti im gibi portfolyo biz ö retmenler için gerçekten olmas  
gereken bir ey bize sorduklar nda elimizde bir belge olacak belki de kendimiz aç p bakaca z. Bakmak 
isteyece iz bu bizi de mutlu edecek.” eklinde cevap vermi tir.

7. Kodlu 24 ya ndaki kad n “ki inin kendi geli imi için ayn  zamanda kendini rahatça ifade edebilece i bir alan 
oldu undan önemi büyüktür” eklinde cevap vermi tir.

8. Kodlu 59 ya ndaki erkek “portfolyo haz rlaman n daha do rusu özenle haz rlaman n birçok yönüyle yararl  
oldu unu dü ünüyorum ” eklinde cevap vermi tir.

9. Kodlu 23 ya ndaki kad n “portfolyo kendini ifade etmek ve ba ar lar n  sunmak için iyi bir sunum sistemidir. 
Bence portfolyo dönemin ço unda s kl kla haz rlanmal d r. Birey seneler içerisindeki geli imini kendine 
katt klar n  ar iv sayesinde daha net farkedebilir.” eklinde cevap vermi tir.

10. Kodlu 21 ya ndaki kad n “portfolyo haz rlamak hem kendi geli imimizi görmek aç s ndan hem de bir okul 
vs ba vuru aç s ndan bize kolayl k sa lamaktad r”

11. Kodlu 43 ya ndaki erkek “portfolyo ö renciyi en iyi ekilde yans tacak ekilde olmal d r. Bütün ö rencilere 
haz rlat lmal  ö rencilerde portfolyo bilinci olu turulmal d r” eklinde cevap vermi tir.

12. Kodlu 21 ya ndaki erkek “çal malar n sahibi kendi geli imini gayet güzel bir ekilde takip etmekte bu
bak mdan güzel bir uygulamad r” eklinde cevap vermi tir.

Nicel Bulgular

Kat l mc lar n portfolyo haz rlama deneyimlerine ili kin bulgular öyledir: 

Resim-  E itimi yetenek s navlar  ba vurusunda portfolyo haz rlamayan (72,7%)

Resim-  E itimi lisans programlar na haz rlan rken portfolyo haz rlamayan (90,9%)

Resim-  E itimi lisans program nda 4. s n f öncesi herhangi bir sebeple portfolyo haz rlamayan (54,5%)

Resim-  E itimi lisans program nda 4. s n f öncesi herhangi bir ders için portfolyo haz rlamayan 
(72,7%)

Bu bulgulara göre kat l mc lar n ço unlu u bu çal madan önce ne bölüme giri te ne de E itim Fakültesindeki 
Güzel Sanatlar E itimi Bölümü Resim-  E itimi Anabilim Dal  derslerinde portfolyo haz rlamad klar  
görülmektedir (Tablo 1).

Tablo 1. Portfolyo Haz rlama Deneyimi

Evet Hay r Toplam

Resim-  E itimi yetenek s navlar  ba vurusunda portfolyo haz rlad n z m ? 
(ba ka bir üniversiteye ba vurduysan z)

f 3 8 11

% 27,3% 72,7% 100,0%

Resim-  E itimi lisans programlar na haz rlan rken portfolyo haz rlad n z m ?
f 1 10 11

% 9,1% 90,9% 100,0%

Resim-  E itimi lisans program nda 4. S n f öncesi herhangi bir sebeple portfolyo 
haz rlad n z m ?

f 5 6 11

% 45,5% 54,5% 100,0%

Resim-  E itimi lisans program nda 4. S n f öncesi herhangi bir ders için 
portfolyo haz rlad n z m ?

f 3 8 11

% 27,3% 72,7% 100,0%

Kat l mc lar n portfolyo haz rlaman n gereklili ine ili kin görü leri öyledir: 

Portfolyo haz rlaman n faydal  oldu unu dü ünen (100,0%)

Resim-  E itiminde portfolyo haz rlaman n gerekti ini dü ünen (81,8%)



Güzel sanatlar alanlar nda portfolyonun gerekli oldu unu dü ünen (90,9%)

Bu bulgulara göre kat l mc lar n büyük ço unlu u portfolyo haz rlaman n faydal  ve gerekli oldu u görü ündedir 
(Tablo 2).

Tablo 2. Portfolyo Haz rlaman n Gereklili i

Evet Hay r Toplam

Portfolyo haz rlaman n faydal  oldu unu dü ünüyor musunuz?
f 11 0 11

% 100,0% 0,0% 100,0%

Resim-  E itiminde portfolyo haz rlaman n gerekti ini dü ünüyor musunuz?
f 9 2 11

% 81,8% 18,2% 100,0%

Güzel sanatlar alanlar nda portfolyonun gerekli oldu unu dü ünüyor musunuz?
f 10 1 11

% 90,9% 9,1% 100,0%

Kat l mc lar n haz rlad  portfolyonun yeterli ine ili kin görü leri öyledir: 

Haz rlad  portfolyonun kendini yans tt n  dü ünen  (81,8%)

Haz rlad  portfolyonun yeteneklerini aktard n  dü ünen (81,8%)

Haz rlad  portfolyonun yeterli oldu unu dü ünmeyen (72,7%)

Bu bulgulara göre kat l mc lar n büyük ço unlu u haz rlad klar  portfolyonun kendini ve yeteneklerini 
yans tt n  dü ünmekle beraber yeterli olmad  görü ündedir (Tablo 3).

Tablo 3. Haz rlanan Portfolyolar n Yeterli i

Evet Hay r Toplam

Haz rlad n z portfolyonun sizi yans tt n  dü ünüyor musunuz?
f 9 2 11

% 81,8% 18,2% 100,0%

Haz rlad n z portfolyonun yeteneklerinizi aktard n  dü ünüyor musunuz?
f 9 2 11

% 81,8% 18,2% 100,0%

Haz rlad n z portfolyonun yeterli oldu unu dü ünüyor musunuz?
f 3 8 11

% 27,3% 72,7% 100,0%

Kat l mc lar n portfolyo haz rlama yakla mlar na ili kin görü leri öyledir: 

Portfolyo haz rlarken çal malar n  seçerek olu turan (90,9%)

Portfolyo olu tururken özgün tasar m olu turan (81,8%)

Portfolyo haz rlarken teknolojiden faydalanan (63,6%)

Bu bulgulara göre kat l mc lar n büyük ço unlu u portfolyo haz rlarken yarat c l klar n  teknolojiyle 
bulu turduklar  görü ündedir (Tablo 4).

Tablo 4. Portfolyo Haz rlama Yakla mlar

Evet Hay r Toplam

Portfolyo haz rlarken çal malar n z  seçerek mi olu turuyorsunuz?
f 10 1 11

% 90,9% 9,1% 100,0%

Portfolyonuzu olu tururken özgün tasar m olu turdunuz mu? f 9 2 11



% 81,8% 18,2% 100,0%

Portfolyo haz rlarken teknolojiden faydaland n z m ?
f 7 4 11

% 63,6% 36,4% 100,0%

Kat l mc lar n haz rlad klar  portfolyonun içeriklerine ili kin görü leri öyledir: 

Portfolyosunda kapak tasar m  k sm  bulunan (72,7%)

Portfolyosunda özgeçmi  k sm  bulunmayan (90,9%)

Portfolyosunda referanslar k sm  bulunan (100,0%)

Portfolyosunda çal ma örnekleri bulunan (90,9%)

Portfolyosunda çal malar n n künyesi bulunan (81,8%)

Portfolyosunda kat ld  etkinliklerin belgelerinin görselleri bulunmayan (100,0%)

Portfolyosunda çal malar n n konusuna ba l  yorumu bulunmayan (81,8%)

Bu bulgulara göre kat l mc lar n büyük ço unlu unun haz rlad klar  portfolyoda önemli baz  içerik eksikleri 
oldu u anla lmaktad r (Tablo 5).

Tablo 5. Portfolyo çerikleri

Evet Hay r Toplam

Portfolyonuzda kapak tasar m  k sm  bulunuyor mu?
f 8 3 11

% 72,7% 27,3% 100,0%

Portfolyonuzda özgeçmi  k sm  bulunuyor mu?
f 1 10 11

% 9,1% 90,9% 100,0%

Portfolyonuzda referanslar k sm  bulunuyor mu?
f 11 0 11

% 100,0% 0,0% 100,0%

Portfolyonuzda çal ma örnekleri bulunuyor mu?
f 10 1 11

% 90,9% 9,1% 100,0%

Portfolyonuzda çal malar n z n künyesi bulunuyor mu?
f 9 2 11

% 81,8% 18,2% 100,0%

Portfolyonuzda kat ld n z etkinliklerin belgelerinin görselleri bulunuyor mu?
f 0 11 11

% 0,0% 100,0% 100,0%

Portfolyonuzda çal malar n z n konusuna ba l  yorumunuz bulunuyor mu?
f 2 9 11

% 18,2% 81,8% 100,0%

SONUÇ

Bu ara t rmada, portfolyo ile uygulamal  derslerde de erlendirmenin hem ö retmen aday  hem de ö retim 
eleman  aç s ndan katk  sa layacak bir seçenek olup olmad  kat l mc lar n görü leri do rultusunda 
incelenmi tir. Ara t rman n sonucunda, portfolyo uygulamalar n n hem ö retmen adaylar na hem de ö retim 
elemanlar na özellikle de erlendirme aç s ndan sa lad  katk lar tespit edilmi tir. Resim-  E itimi Anabilim 
Dal nda e itim gören ö retmen adaylar n n portfolyo haz rlayarak kendi çal malar n  de erlendirebildikleri,
geli im süreçlerini inceledikleri, çal malar n n görsellerini bir araya getirerek kendilerini ifade etmede araç 
olarak kullanabilecekleri ve çal malar ndan ürün olarak gördüklerini seçerek deneyim kazand klar söylenebilir.



“Resim-  E itiminde portfolyo haz rlamak sanatsal geli im sürecinin nas l ilerledi ini gözlemlemek için çok 
önemlidir. Bu sebeple temel tasar m ö retim sürecinden ba layarak bulundu u döneme kadar yap lan 
çal malardan seçkiler sunulmal d r.” eklinde yap lan yorumlardan kat l mc lar n portfolyolar  sayesinde 
kendilerini de erlendirdikleri tespit edilmi tir. Kat l mc lar n Resim-  E itiminde portfolyonun iyi bir 
de erlendirme arac  oldu unu dü ündükleri ve Portfolyo haz rlaman n iyi yönlerini kendilerini de erlendirme 
aç s ndan olumlu oldu u yönünde yorumlad klar  tespit edilmi tir.

Kat l mc lar n portfolyolar nda en ba ar l  bulduklar  çal malar  genellikle resmin temel elemanlar  ve 
kompozisyon özelliklerine göre yorumlam lard r Kat l mc lar n görü leri ile önceki çal malar , yeni yapt klar  
çal malar ve ileride yapacaklar  çal malarda kendilerini geli tirme için neler yapmalar  gerekti inin fark na 
vard klar  görülmü tür. Kat l mc lar n portfolyo haz rlaman n önemli oldu unun bilincinde olduklar , bu çal ma 
hariç portfolyo haz rlamad klar  ve deneyimsiz olduklar , haz rlad klar  portfolyonun içeri inde baz  eksiklikler 
oldu unun fark nda olduklar  ve bu nedenle çal malar n  yeterli bulmad klar  görülmektedir. Bu sonuçla 
ö retmen adaylar n n fark na vard klar  eksiklikleri tamamlayarak yeterli düzeye ula mak için çaba 
harcayacaklar söylenebilir. 

ÖNER LER

Ö retmen adayl  e itimleri boyunca ö retim elemanlar n n hem e itim hem ölçme ve de erlendirme arac  olan 
portfolyo kullan m  yönünde bilgilenmelerini sa layacak seminerler düzenlenmelidir.

Ö retmen adaylar n n 4. s n fa kadar uygulamal  derslerde yapt klar  tüm çal malar  Portfolyolar içerdi inden 4. 
S n f Anasanat Atölye derslerinde haz rlamalar  önerilmelidir.

Ö retmen adaylar n n haz rlad klar  portfolyolar mezun olmadan önce uygulamal  derslerin ö retim elemanlar  
taraf ndan eksikleri gidermek ve i  ba vurular na katk  sa lamak amaçl  incelenebilir.

Ö rencilere portfolyo haz rlanmas  hakk nda bilinç olu turmak amac yla bilgilendirme yap lmas  yan nda bunu 
birçok derste istenmesiyle davran sal de i im sa lanmal d r.

Bu ara t rma Anasanat Atölye dersinde bir grup ö retmen aday  üzerinde yap lm t r. ki farkl  grup 
kar la t r larak yap labilir.
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Özet

COVID-19 salg n  dünya üzerinde çok say da insan kayb na neden olmu tur. Salg n, hayat m zdaki birçok 
alan  olumsuz etkiledi i gibi e itim alan n nda da oldukça olumsuz durumlara yol açm t r. Salg ndan dolay  
okullar n kapanmas  ile salg n n, e itimin temel bile enlerini okulda alan ö rencileri, ö retmenleri ve e itim 
sistemini ciddi anlamda etkiledi i görülmektedir. 

Örgün e itim kurumlar n n yan  s ra ülkemizdeki birçok yayg n e itim kurumlar  da bu dönemde çe itli 
zorluklarla kar la m t r. Teknolojik, sosyal, kültürel, ekonomik sebepler ve salg nda e itim kurumlar n n 
kapat lmas ; yöneticileri, ö retmenleri, usta ö reticileri ve ö rencileri farkl  aç lardan olumsuz yönde etkilemi
ve baz  problemleri beraberinde getirmi tir. Bu problemlerden yola ç karak bu ara t rman n temel amac ; 
COVID-19 salg n n n yüz yüze e itimden uzaktan e itime geçi  nedeniyle halk e itimlere, halk e itim 
çal anlar , ö retmenleri ve usta ö reticileri üzerindeki etkilerini salg n aç s ndan incelemek olarak 
belirlenmi tir. Ara t rmada, Türkiye’de COVID-19 salg n n n Halk E itim Merkezlerine olan olumlu/olumsuz 
etkilerini tespit etmek amac n  ta maktad r. Ara t rma, yayg n e itim kurumlar n n COVID-19 salg n 
döneminde ya ad  etkilerin tam olarak görülmesi aç s ndan ve Türkiye’de daha önce yap lmayan bir çal ma 
niteli inde bir ara t rma oldu undan önem ta maktad r. 

Bu ara t rman n evren ve örneklemi; 2021-2022 y l  güz dönemi Edirne, K rklareli, stanbul ve Sakarya 
illeri Halk E itim Merkezinde çal an, çevrimiçi anketi yan tlayan, ö retmen ve usta ö reticilerin dahil oldu u 
kat l mc lardan olu maktad r. Ara t rmada veri toplama arac  olan anket çal mas yla belirlenen demografik 
özellikler bak m ndan farklar incelenerek kar la t rmalar yap lm t r. Ara t rman n verilerine, internet üzerinden
olu turulan google akademik anketi kullan larak ula lm t r. lgili kurumun müdürleri ve müdür yard mc lar ile
ileti ime geçilerek, gerekli izin al nm anket kat l mc lara uygulanm t r. Ara t rmada verilerin analizinde,
problemlerin düzeyini saptamak için frekans ve yüzdeler belirlenmi tir. Kar la t rmalar için  ki-kare chi-square
istatistiksel analiz kullan lm t r. Elde edilen veriler do rultusunda sonuç bölümü olu turulmu tur.

Anahtar Kelimeler: Salg n, halk e itim, yayg n e itim, sanat

Abstract

The COVID-19 epidemic has caused lots of human deaths around the world. The epidemic has negatively 
affected many areas of our lives that has also led to negative situations in the field of education. We can see the 
epidemic has affected the basic components of education as students, teachers and education system with the 
closure of schools. 

Many non-formal education institutions in our country faced various difficulties during this period in 
addition to formal education institutions. Technological, social, cultural, economic reasons and closure of 
educational institutions due to the epidemic negatively affected administrators, teachers, master trainers and 
students from different aspects and caused some problems. Based on these problems, the main purpose of this 
research is; It has been determined as to examine the effects of the COVID-19 epidemic on public education, 
public education workers, teachers and master trainers in terms of epidemic due to the transition from face-to-
face education to distance education. The aim of the research is to determine the positive/negative effects of the 



COVID-19 epidemic on Public Education Centers in Turkey. The research is important in terms of seeing the 
effects of non-formal education institutions during the COVID-19 epidemic period and because it is a study that 
has not been done before in Turkey.

The universe and sample of this research; It consists of participants, including teachers and master 
trainers, answering the online questionnaire, working in the Public Education Centers of Edirne, K rklareli, 
stanbul and Sakarya provinces in the fall semester of 2021-2022. In the research, the differences in terms of 

demographic characteristics determined by the survey study, which is the data collection tool, were examined
and comparisons were made. The data of the research were obtained from the internet, using the google 
academic survey. The questionnaire was applied to the participants by contacting the managers and assistant 
managers of the relevant institution and obtaining the necessary permission. In the analysis of the data, 
frequencies and percentages were determined to determine the level of the problems. Ki-kare chi-square 
statistical analysis was used for comparisons. By the obtained data, the conclusion section was created.

Keywords: Epidemic, public education, general education, art

G R

COVID-19 salg n ndan en fazla etkilenen sektörlerden biri de üphesiz ki e itim sektörüdür. COVID-19
salg n n n Türkiye’de görülmesinden itibaren e itimdeki bu eksiklikler bu dönemde daha belirgin hissedilmi tir. 
E itimin her kademesinde dersler uzaktan e itimle devam ederken Halk E itim Merkezleri online ortamda veya 
uzaktan e itimden ders verememi tir.

Örgün e itim kurumlar  bu dönemde uzaktan e itimi ya da çevrimiçi e itimi etkin olarak kullanmaya 
ba lamas na ra men yayg n e itimde e itim sürecine ara verilmi tir. COVID-19 salg n ndan olumsuz etkilenen 
yayg n e itim kurumlar ndan Halk E itim Merkezleri eve kapanma ya da evde kal ve salg n dönemlerinin 
etkilerini günümüzde de görmekteyiz. Kursiyerlerin bu dönemde e itim alamamas  Halk E itim Merkezlerinde 
telafi derslerinin daha sonra yüz yüze yap lmas na neden olmu tur. Halk E itim Merkezlerinin kapanma 
sürecinde ücretli usta ö reticiler çe itli zorluklar ya am t r. COVID-19 salg n döneminde hiçbir destek 
alamayan ücretli usta ö reticiler ma duriyet ya am t r. COVID-19 salg n n n kapanma döneminde genel olarak 
Halk E itim Merkezleri e itime devam edememi tir. Bu sürecin aniden ba lamas  sebebiyle Halk E itim 
Kurumlar n n çevrimiçi ders yapabilece i teknolojik alt yap n n bulunmamas  ve sa lanamamas  Halk E itim 
Merkezlerindeki eksikleri gündeme getirmi tir. 

Salg n n ba lang çta dü ünüldü ünden daha uzun sürmesi ve eski ya am düzenine geçi i giderek ötelemesi 
sebebiyle, tüm payda lar aç s ndan çevrimiçi e itim uygulama tasar mlar na ili kin daha köklü yasal, teknik ve 
içerik düzenlemelerine ihtiyaç duyulmaktad r. Çevrimiçi e itim içeriklerinin ö renme stillerine göre 
zenginle tirilmesi ve farkl  ö renenlere hitap edebilecek hale getirilmesi gerekmektedir. S n f düzenindeki “ö -
retmen” figürünün, çevrimiçi ö renme ortam nda “yol gösterici ve kolayla t r c ” rolünü benimsemesi, ö ren-
cilerin kendi ö renme sorumluluklar n  almalar na ve derse aktif kat lmalar na katk  sa layabilecek çözümler 
olarak görülmektedir. Çevrimiçi e itim içeriklerine tüm ö rencilerin eri ebilmesi için, devletin ve özel kurumla-
r n organize bir çal ma ile internet altyap s , ak ll  telefon, tablet ve bilgisayar aç n  kapatmas  gerekmektedir.

Bu süreçte örgün e itimdeki çevrimiçi ö renme eksiklikleri yayg n e itim kurumlar nda organize bir çal ma ile 
internet altyap s  olu turulup kapanma dönemlerindeki aç k giderilebilir. COVID-19 salg n  öncesinde alternatif 
bir ö renme biçimi olan uzaktan veya çevrimiçi ö renme salg n döneminde hibrit ve uzaktan e itimle zorunlu 
hale gelmi tir. Usta ö reticilerin, ö retmenlerin ve yönetimdeki ki ilerin teknolojiyi iyi kullanmas  ve Yeniça n
gerekliliklerine ayak uydurabilmesi için ayr ca bir çaba harcamak gerekmektedir. Yayg n e itim kurumlar ndaki 
bu eksikliklerin bir an önce giderilmesi Halk E itim Merkezleri aç s ndan önem ta maktad r.

YÖNTEM

Evren ve Örneklem

Bu ara t rman n evren ve örneklemi; 2021-2022 y l  güz dönemi Edirne, K rklareli, stanbul ve Sakarya illeri 
Halk E itim Merkezinde çal an, çevrimiçi anketi yan tlayan, ö retmen, ö renci ve usta ö reticilerin dâhil 
oldu u kat l mc lardan olu maktad r. Kat l mc lar n demografik özelliklerine göre örneklem da l m  u 



ekildedir:
Kat l mc lardan 67 kat l mc  40 ya  ve üstünde, 143 kat l mc  kad n, 83 kat l mc  üniversite mezunu, 54 kat l mc  
Edirne Halk E itim merkezinden olmak üzere toplam 84 kursiyer, 79 ö retim eleman  (ö retmen+usta ö retici) 
163 ki ilik örneklemi olu turmaktad r (Tablo 1).

Tablo 1. Örneklemin yap s
5) Halk E itim Kurumundaki Göreviniz? Toplam• a) Ö retim eleman • b) Kursiyer

1) Ya n z?

• a) 18 ya  ve daha küçük f 2 11 13
% 15,4% 84,6% 100,0%

• b) 19-29 ya  aras f 16 10 26
% 61,5% 38,5% 100,0%

• c) 30-39 ya  aras f 32 25 57
% 56,1% 43,9% 100,0%

• d) 40 ya  ve üstü f 29 38 67
% 43,3% 56,7% 100,0%

2) Cinsiyetiniz?
• a) Kad n f 68 75 143

% 47,6% 52,4% 100,0%

• b) Erkek f 11 9 20
% 55,0% 45,0% 100,0%

3) E itim düzeyiniz?

• a) lkokul-Ortaokul f 0 22 22
% 0,0% 100,0% 100,0%

• b) Lise f 21 26 47
% 44,7% 55,3% 100,0%

• c) Lisans f 52 31 83
% 62,7% 37,3% 100,0%

• d) Lisansüstü f 6 5 11
% 54,5% 45,5% 100,0%

4) liniz?

• a) Edirne f 27 19 46
% 58,7% 41,3% 100,0%

• b) Sakarya f 29 25 54
% 53,7% 46,3% 100,0%

• c) stanbul f 12 33 45
% 26,7% 73,3% 100,0%

• d) K rklareli f 11 7 18
% 61,1% 38,9% 100,0%

Toplam f 79 84 163
% 48,5% 51,5% 100,0%

Veriler ve Toplanmas

Ara t rmada veri toplama arac  olan anket çal mas yla belirlenen demografik özellikler bak m ndan farklar 
incelenerek kar la t rmalar yap lm t r. Ara t rman n verilerine, internet üzerinden olu turulan google akademik 
anketi kullan larak ula lm t r. lgili kurumun müdürleri ve müdür yard mc lar  ile ileti ime geçilerek, gerekli 
izin al nm  ve anket kat l mc lara uygulanm t r. Verilerin nicel çözümlenmesinde frekans, yüzde gibi betimsel 
istatistikler kullan lm t r. Ayr ca 2 aç k uçlu soruyla ilgili içerik analizi yap lm t r. Elde edilen veriler 
do rultusunda sonuç bölümü olu turulmu tur.

Halk E itimi Nedir?
Halk e itimi günümüzde farkl  adlarla ifade edilmektedir. Halk e itimi, yayg n e itim, yeti kin e itimi ve sosyal 
e itim gibi çe itli ba l klar alt nda günümüzde ise yayg n ö renme ve hayat boyu ö renme eklinde ele 
al nmaktad r (Geray, 2002). Okul d  e itim anlam nda da kullan lan halk e itimi bu çerçevede halk e itiminin 
insanl n do u tan günümüze kadar devam eden bir türünü yans tmaktad r. Ba ka bir ifadeyle kimi bilgi, beceri 
ve birikimlerin bir ku aktan öteki ku a a aktar lmas d r (Okçabal, 1996). Halk e itimi genel olarak tan mlayacak 
olursak; toplumu ve bireyleri insani ve milli de erlerle donatarak, ekonomik ve sosyal yönlerden dinamik 



duruma getirmek amac yla onlara belli programlar eklinde sunulan e itim faaliyetleri olarak tan mlanabilir 
(Kurt, 2000). 

Milli E itim Bakanl  Yayg n E itim Kurumlar  yönetmeli inin 4. Maddesindeki tan ma göre halk e itimi;

“Örgün e itim sistemine hiç girmemi  ya da herhangi bir kademesinde bulunan veya bu 
kademelerden ç km  bireylere gerekli bilgi, beceri ve davran lar  kazand rmak için örgün 
e itimin yan nda veya d nda onlar n; ilgi, istek ve yetenekleri do rultusunda ekonomik, toplumsal 
ve kültürel geli melerini sa lay c  nitelikte, çe itli süre ve düzeylerde hayat boyu yap lan e itim-
ö retim-üretim rehberlik veuygulama faaliyetlerinin tümüdür” (MEB, 2006).

Halk e itiminde heterojen gruplar; farkl  ya , e itim düzeyi, cinsiyet ve farkl  gereksinimleri olan geni  bir 
kitleye hitap eden bireylerden olu maktad r. Her türlü statü ve meslek gruplar ndan bireylerin sosyalle ti i bir 
alan olarak kar m za ç kan halk e itiminin belirli bir hedef kitlesine ait olmayan bir yap s  bulunmaktad r. Di er 
bir söylemle toplumdaki farkl  kültür ve seviyelerdeki bireyleri ve farkl  beklentilere sahip bireylerin
ihtiyaçlar n  kar lamaya yönelik Halk E itim Merkezleri çok geni  bir alan  içermektedir. Keskin bir çerçeve 
içinde s n rland r lamayan e itim anlay  birçok bireyin mesleki beceri kazanmas n  sa lamaktad r. Halk E itim 
Merkezlerine olan ihtiyaç geçmi te oldu u gibi günümüzde de önemini korumaktad r.

Günümüzde Halk E itim Merkezlerine ihtiyaç duyulmas n n en önemli sebepleri; bireyleri sosyal bak mdan 
desteklemesi, örgün e itim kurumlar  haricinde kurslarla bireysel geli ime destek olmas , bireylerin halk n 
e itimle bilinçlenmesine ve geli mesine katk  sa lamas  aç s ndan önem ta maktad r. Bu do rultuda örgün 
e itimin yan  s ra Halk E itim Merkezlerinde verilen e itimler daha çok ekonomik yönünden dezavantajl  
bireyleri kalk nd rma ve mesleki geli imi teorik ve pratik yönden destekleyerek bireyleri günümüze 
toplumumuza kazand rma görevini üstlenmektedir. Her ihtiyaca yönelik verilen e itim, e itimde eksikleri 
gidermektedir. Toplumdaki sosyal toplum, halk n toplum bilincini sa lamak ve toplumdaki e itim eksiklerini 
gidermek halk  e itme görevi de yayg n e itimin temel amaçlar ndand r. Halk E itim Merkezlerinin farkl  
kitlelere hitap etmesi ve heterojen yap s  e itimde birle tirici bütünlü ü halk e itimiyle birle tirmektedir. Halk 
E itim Merkezlerinin i levleri geçmi ten bugüne temelde ayn  gibi gözükse de günümüzde halk e itiminin 
anlam n  zenginle tirmektedir. 

Halk E itim Merkezleri

Halk e itimi, Cumhuriyetimizin kuruldu u ilk y llardan itibaren “halk mektepleri”, “halk dershaneleri” “halk 
evleri”, “millet mektepleri” gibi olu umlarla yo un bir ekilde yürütülmü tür. Gerek Milli E itim uralar nda 2, 
gerekse Kalk nma planlar nda 3 üzerinde önemle durulmu , 1951 y l nda temelleri at lan Halk E itimi 
Merkezlerinin (HEM) kurumsal olarak ilk olu umu da 1952 y l nda Milli E itim Bakanl  (MEB) bünyesinde 
aç lan Halk E itimi Bürolar  ile gerçekle tirilmi , takiben 1953 y l nda da köy ve kasabalarda Halk E itimi 
Odalar  aç lm t r (Kurt, 2000; K l ç, 1981). 1956 y l nda, Bakanl k taraf ndan UNESCO’dan bir uzman 
ça r larak konuya ili kin bir rapor haz rlanmas  talep edilmi tir. Haz rlanan raporda, MEB’e ba l  bir halk 
e itimi te kilat n n kurulmas  ve bu te kilat arac l  ile ülke genelinde halk e itimi hizmetlerinin sunulmas  
gere i üzerinde durulmu tur. Bu ba lamda ayn  y l, 1932 y l nda kurulan ancak 1951 y l nda kapat lan 
Halkevlerine ait binalarda Halk E itimi Merkezleri olu turulmu tur (Okçabol, 1996).

Günümüzde Halk E itim Merkezleri bilindi i gibi Milli E itime ba l  çal an yayg n e itim kurumlar d r. Halk 
E itim Merkezleri geçmi ten günümüze halk n e itilmesinde aktif bir rol üstlenmi tir. Halk E itim Merkezleri 
temelinde halka mesleki ve sosyo kültürel amaçl  bilgi ve beceri kazand ran ki ilerin bo  zamanlar n  olumlu 
faaliyetlerle de erlendirmelerini sa layan ve gelirlerini art rmaya yard mc  olan yayg n e itim kurumlar d r.

Halk E itim Merkezlerinde; okuma–yazma kurslar , mesleki–teknik kurslar , sosyal–kültürel kurslar , sosyal–
kültürel uygulamalar , e itsel kol çal malar  gibi birçok faaliyet yap labilmektedir. Toplumun h zla de i mesi, 
toplumu olu turan ya am boyu ö renmesini yeni bilgi ve beceriler kazanmalar n  gerekli k lmaktad r. Yeni 
Ça ’a ayak uydurmak, sosyal hayat n karma kl  ve yo unlu u teorik ve pratik bilgi aras ndaki zaman n k sa 
olmas  Halk E itim Merkezlerini gerekli k lmaktad r. H zl  geli en toplum özellikleri zaman konusunda bireyi 
k s tlamas  i  hayat n n ya da örgün e itimin k s tl  zamanda gerçekle mesi sebebiyle bireyin mesleki ve 
uygulama eksikliklerini gidermesi nedeniyle destekleyici niteliktedir. Ö renme, bireyin ya am boyu 
gerçekle tirdi i faaliyetidir. Bilgi ve uygulama bireyin hayat nda e itimle yerini ö renmeye b rakmaktad r. 



Ya am boyu ö renmede Halk E itim Merkezlerinin yeri örgün e itimin eksiklerini giderici ya da peki tirici bir 
yer edinmektedir. Bireylerin ücretsiz olarak Halk E itim Merkezlerinden kendi hobilerini ve ö renmek 
istedikleri alanda aktif faaliyette bulunmas  ya am boyu ö renmeyi aktif k lmaktad r. Ya am boyu ö renen birey 
topluma katk  sa lar ve dolay s yla çevresindekilerle ileti im halinde, sosyal, topluma olumlu ve örnek birey 
ortaya ç kmaktad r.

Günümüzde Halk E itim Merkezlerinin e itim verebildi i kendi binas nda ve tesislerinde, e itim odalar nda, 
mahalle ve köylerde sa lanan kurs yerlerinde, ceza ve slahevlerinde, örgün e itim kurumlar na ait binalarda, 
kamu ve özel kurulu lara ait binalarda, iyile tirme gerektiren hastanelerde, gönüllü kurulu larca sa lanan
yerlerde ve ihtiyaç duyulan uygun yerlerde kurs ve etkinlikler düzenlenebilmektedir. Halk E itim Merkezlerinde 
görev alan (ö retmen+usta ö reticiler) e itmenler her sene yenilenen görevlendirme kurallar  gere ince 
görevlendirilmektedir. Alan ndan mezun lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde ö renim 
görmü  e iticilerin atama s ras na göre görevlendirilirken, kursiyerlerde kurumlardan irtibata geçerek Ak am 
Sanat Okullar , Aç kö retim Liseleri, Mesleki Geli im kurslar  gibi çe itli alanda hizmet verilen e itimlerden 
yararlanabilmektedirler.

Halk E itim Merkezlerinin Amaçlar

Halk E itim Merkezlerinin yayg n e itim kapsam nda belirli amaçlar  bulunmaktad r. Halk E itim Merkezleri 
yayg n e itim kurumlar n n uygulama ve mesleki geli im aç s ndan en aktif e itim verilen kurumlar ndand r. 
Mesleki ve uygulama aç s ndan zengin bir e itim veren Halk E itim Merkezlerinin bireylere kat lmas n  istedi i 
belirli kazan mlar bulunmaktad r.

Halk e itiminin en önemli amaçlar ndan biri, bireye belli bir mesleki bilgi ve beceri kazand rmak suretiyle bir 
meslek sahibi olmas n  sa lamakt r. Di er yandan, belli bir mesleki e itime sahip olanlara da meslekleri ile ilgili 
bilimsel ve teknolojik geli melere ba l  olarak yeni bilgi ve beceriler kazand rmaya yönelik çal malar 
düzenlemektir. Halk E itim Merkezleri’nde e itim faaliyetleri, meslek kurslar , sosyal kültürel kurslar, 
okumayazma kurslar  ve sosyal kültürel etkinlikler olarak dört grupta toplanmaktad r. Bu faaliyetler aras nda 
kurs say s , kursiyer say s  ve e itici personel say s  en yo un olan ise meslek kurslar  olarak göze çarpmaktad r 
( aho lu, 2010; Celep, 2003).

MEB (2006) Yayg n E itim Kurumlar  Yönetmeli ine göre halk e itiminin amac ; Yayg n e itimin amaç ve 
i levinin; Anayasa, Türk Millî E itiminin genel amaçlar  ve temel ilkeleri, Atatürk ilke ve ink lâplar  
do rultusunda evrensel hukuka, demokrasi ve insan haklar na uygun ve bir bütünlük içinde yerine getirilmesi 
için planl  kalk nma hedefleri do rultusunda toplumun özellikleri ve ihtiyaçlar na göre bireylere;

a) Milli bütünle meyi güçlendirici ve yurtta l k görevini bilinçli olarak yapmalar n  sa lay c , demokrasiyi 
güçlendirici, ki ilerin dü üncelerini, ki iliklerini ve yeteneklerini geli tirici biçimde e itim çal malar  yapmak,

b) Okuma-yazma ö retmek, eksik e itimlerini tamamlamalar  için sürekli e itim imkânlar haz rlamak, 

c) Ça m z n bilimsel, teknolojik, ekonomik, toplumsal ve kültürel geli melerine uyumlar n sa lay c  
e itim imkânlar  haz rlamak,

d) mkânlar n elveri li olmas  durumunda bili im teknolojisi kullan larak yayg n e itimi yurtd nda ve 
ikili anla malar çerçevesinde yayg nla t rmak, di er ülkeler ile Türk Cumhuriyetleri ve Türk topluluklar na 
yönelik programlar haz rlay p uygulamak,

e) Türkçenin do ru, güzel, etkili ve kurallar na uygun olarak ö retilmesi, kullan lmas  ve
yayg nla t r lmas  yönünde yurt içi ve ikili anla malar çerçevesinde yurt d  için ö retim programlar  
haz rlamak ve uygulanmas n  sa lamak,

f) Toplumun kalk nmas nda kamu, özel ve yerel kaynaklar harekete geçirilerek kalk nma projelerine 
halk n kat l m n  sa lay c  önlemler almak,

g) Millî kalk nmay  destekleyici, toplumsal projelerin ba ar ya ula mas  için e itim etkinliklerini 
düzenlemek ve bu tür çal malara kat lmak,

h) Millî kültür de erlerinin korunmas , dünya kültürüne aç k olarak geli tirilmesi ve yayg nla t r lmas na 
yard mc  olmak,



i) Toplu ya ama, dayan ma, yard mla ma, birlikte çal maya yönelik al kanl klar kazand rmak,

j) Tar m, endüstri ve hizmet sektöründeki yeni teknolojilerin tan t lmas na, yeni hizmet alanlar n n 
geli tirilmesine, i siz ya da farkl  bir i  kolunda çal mak isteyenlerin istihdam n sa lay c  ve çal anlar n hayat 
seviyelerini yükseltici beceriler kazanmalar na yard mc  olmak,

k) Yöresel özelliklere ve ihtiyaçlara göre e itim-ö retim, üretim, istihdam, pazarlama ve örgütlenmeye 
yönelik çal malar yapmak,

l) K rsal kesimden göç edenlerin kent kültürüne uyum sa lamalar na yönelik e itim çal malar  yapmak,

m) K sa süreli ve kademeli e itim uygulayarak sanayinin ihtiyac  olan i  gücünün yeti tirilmesine 
yard mc  olmak için meslekî ve teknik içerikli e itim çal malar  yapmak,

n) Mesleklerinde hizmet içi e itim vermek ve çe itli mesleklerde geli meleri için gerekli bilgi ve 
becerileri kazand rma imkân  sa lamak,

o) Sa l k kurulu lar  ve alan uzmanlar n n i  birli inde halk sa l n n korunmas , aile planlamas , sivil 
savunma, sa l kl  beslenme ve bar nma, iyi bir üretici ve bilinçli bir tüketici olma niteli ini kazand r c  
çal malar yapmak,

p) Serbest zamanlar n  en iyi ekilde de erlendirme ve kullanma al kanl klar  kazand rmak, yeteneklerini 
sergileme ve geli tirme imkânlar  sa lamak,

r) Özel e itim gerektiren, geli im özelliklerine dayal  bireysel yeterlilikleri do rultusunda okuma-yazma 
ö retmek, e itimlerini tamamlatmak, bilgi ve beceri kazanmalar n  sa lamakt r.

Halk E itim Programlar n n çeri i

Halk e itiminde hedef gruplar n ve gereksinimlerin farkl l  nedeniyle, halk e itimi etkinlikleri çok farkl  
alanlar  içermektedir. Halk e itimi amaçlar n n ve temel görevlerinin gerçekle tirilebilmesi u tür etkinlikler 
düzenlemeyi gerektirmektedir (Celep, 2003): Temel E itim, Akademik Halk E itimi, Genel Kültür, Demokrasi 
ve Yurtta l k Bilgisi, Ev Yönetimi, Mesleki ve Teknik E itim, Güzel Sanatlar E itimi, Sosyal Hizmetler E itimi,
Toplum E itimidir. Bu etkinlikler içerisinde konuya ba l  olarak ele alacak olursak bireyin Güzel Sanatlar 
E itimi; farkl  disiplinleri içeren müzik, güzel sanatlar, edebiyat, sanat ve el sanatlar  gibi yarat c , rahatlat c , 
dinlendirici ve e lendirici amaçlarla programlar dahilinde verilen kurslar olarak yorumlanmaktad r. Güzel 
sanatlar n farkl  disiplinlerinde yetene i ve ilgisi olup, örgün e itim alamayan bireylere bu etkinlikler ya da 
kurslarla katk  sa lanmaktad r. Bireyin ald  bu kurslar ya da kat ld  etkinlikler sonucunda ortaya ç kan 
ürünler yine bir etkinlikle desteklenmektedir. Örne in resim alan nda yap lan çal malardan genellikle dönem 
sonlar nda sergiler aç lmaktad r. Bu sergiler kimi zaman Halk E itim Merkezlerinde kimi zaman tercih edilen 
farkl  mekanlarda kat lan bireyleri onure etmek bazende te vik etmek amaçl  planlanmaktad r.

Örgün E itim ve Yayg n E itim

Örgün e itim, standart bir e itimle yeti tirilmi  ö retmenler taraf ndan belirli bir müfredat çerçevesinde 
ö rencilere verilen yap land r lm  ve sistematik bir e itim ekli olarak tan mlanabilir. Bunun yan  s ra okul 
öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite gibi e itim kademelerinde yap lan sistematik e itime ise örgün 
ö retim denmektedir.

Yayg n e itim örgün e itim kapsam nda olmayan planl  e itim faaliyetlerinin tümünü içeren bir terim olarak 
kullan lmaktad r. Yayg n e itim kurumlar n n temel amac  örgün e itim kurumlar n n desteklenmesini ve sürekli 
e itim anlay  çerçevesinde halk n günün ko ullar na paralel olarak de i en ihtiyaçlar na göre yeti tirilmesini 
sa lamakt r. Yayg n e itimin temel önceli i, örgün e itim imkânlar ndan yararlanamayan bireylere e itim 
vermektir. Yayg n e itim kurumlar n n temel amac  örgün e itim kurumlar n n desteklenmesini ve sürekli e itim 
anlay  çerçevesinde halk n günün ko ullar na paralel olarak de i en ihtiyaçlar na göre yeti tirilmesini 
sa lamakt r. Bununla birlikte yayg n e itim kurumlar  her türlü e itim ihtiyac n  kar layacak ekilde 
yürütülmektedir (Ergün ve di erleri, 1999; Özdemir, Yal n ve Sezgin, 2004).

Yayg n ve örgün e itim birbiriyle ili kili olup birbirlerini destekler durumdad r. Yayg n e itimin amaçlar ndan 
biri; örgün e itimden faydalanamayan bireylere destek ve e itim sa lamakt r. Örgün e itimin eksiklerinden biri 
de formal e itim kurumlar n n hepsinde oldu u gibi bireyi farkl l klar na göre yeti tirilememesidir. Standart 



e itim olarak e itim verilen kurumlarda farkl l klar ve esneklik çok fazla rastlanamaz ve bu aç  da kapatan 
e itim kurumu yayg n e itimidir. Bireyleri topluma kazand rmakla birlikte farkl  gruplara, esnek ve prati e 
dayal  e itim almalar n  sa lamakt r. Örgün e itimin s n fla s n rl  kalmas n n yan  s ra bireylerin farkl l klar na, 
yeteneklerine ve zekâlar na göre e itim vermekte zorla abilmektedir. Örgün e itimde e itimin standart bir hale 
getirilmesini ö renmedeki ve kendini gerçekle tirmedeki eksiklik ve gecikme bireylerin geli imleri aç s ndan 
olumsuz yans maktad r. Yayg n e itimin esnek yap s  ve belirli gruplarla s n rl  kalmamas  e itimde çe itlili i ve 
bireylerin topluma kazand r lmas n  sa lamaktad r. Bu nedenle yayg n e itim, ki ilerin gönüllü kat l mlar n  
sa layacak programlar halinde sunulmakta ve yürütülmektedir. Bu programlar, her seviyede ki ilerin fikri 
al narak, çok defa onlarla birlikte haz rlanmaktad r (Y ld r m, 1996).

ARA TIRMA VE BULGULAR

Ara t rman n bu bölümünde nitel ve nicel bulgulara yer verilmi tir. Elde edilen veriler tablolar halinde 
sunulmu tur. Nicel bulgular k sm nda; salg n döneminde hayat boyu ö renme imkânlar , salg n döneminde Halk 
E itim Merkezlerindeki e itimin i leyi i, nitel bulgular k sm nda ise, COV D-19 salg n döneminde Halk E itim 
Merkezlerinin nas l etkilendi i, COV D-19 salg n döneminde hayat boyu ö renme alan nda, halk e itimi 
merkezlerinin i leyi inde, formda belirtilen konularla ili kilendirilemeyen di er konularda kat l mc lar n tespit 
etti i sorunlar, sorunlara ili kin çözüm önerilerine ait tablolar yer almaktad r. 

Nicel bulgular

Kat l mc lar n salg n döneminde Hayat Boyu Ö renme Kurumlar ndaki e itim deneyimlerine ili kin bulgular 
öyledir: 

Hayat Boyu Ö renme alan n n e itimin tüm alanlar  içerisinde özel ve ayr  bir yeri oldu unu 
dü ünüyorum (98,2%)

Hayat Boyu Ö renme Kurumlar n n COVID-19 salg n döneminden etkilendi ini dü ünüyorum (90,8%)

COVID-19 salg n döneminde Hayat Boyu Ö renme Kurumlar nda online e itim almad m (84,7%)

COVID-19 salg n döneminde Hayat Boyu Ö renme Kurumlar nda yüz yüze e itim ald m (59,5%)

COVID-19 salg n döneminde hayat boyu ö renme kurumlar nda ekonomik zorluklar ya amad m
(57,1%)

COVID-19 salg n döneminde sanat etkinlikleriyle ilgilendim (71,8%)

Bu bulgulara göre kat l mc lar n ço unlu u salg n döneminin genelde etkilendi ini, özelde de kendilerinin ister 
online ister yüzyüze e itim alamad klar  görülmektedir (Tablo 2).

Tablo 2. Salg n döneminde hayat boyu ö renme imkanlar
Evet Hay r Toplam

6) Hayat Boyu Ö renme alan n n e itimin tüm alanlar  içerisinde özel ve 
ayr  bir yeri oldu unu dü ünüyor musunuz?

160 3 163
98,2% 1,8% 100,0%

7) Hayat Boyu Ö renme Kurumlar n n COVID-19 salg n döneminden 
etkilendi ini dü ünüyor musunuz?

148 15 163
90,8% 9,2% 100,0%

8) COVID-19 salg n döneminde Hayat Boyu Ö renme Kurumlar nda 
online e itim ald n z m ?

25 138 163
15,3% 84,7% 100,0%

9) COVID-19 salg n döneminde Hayat Boyu Ö renme Kurumlar nda yüz 
yüze e itim ald n z m ?

97 66 163
59,5% 40,5% 100,0%

15) COVID-19 salg n döneminde Hayat Boyu Ö renme Kurumlar nda 
ekonomik zorluklar ya ad n z m ?

70 93 163
42,9% 57,1% 100,0%

16) COVID-19 salg n döneminde sanat etkinlikleriyle ilgilendiniz mi? 117 46 163
71,8% 28,2% 100,0%

Kat l mc lar n salg n döneminde Halk E itim Merkezlerindeki e itimin i leyi ine ili kin görü leri hakk ndaki 
bulgular öyledir: 

COVID-19 salg n döneminde Halk E itim Merkezi kurumlar ndaki e itimi yeterli buluyorum (75,5%)



COVID-19 salg n döneminde kurumda görev yapan idareci, ö retmen ve usta ö reticilerin dijital alanda 
yeterli olduklar n  dü ünüyorum (72,4%)
COVID-19 salg n döneminde Halk E itim Merkezlerinde aç lan kurslarda kurs yerlerinde, atölye, 
laboratuvar ve dersliklerde gerekli tedbirlerin al nd n  dü ünüyorum (79,8%)
COVID–19 salg n döneminde Halk E itim Merkezleri bünyesinde aç lan sanat ve tasar m alan ndaki 
kurslar n etkilendi ini dü ünüyorum (85,3%)
COVID-19 salg n döneminde kurum bünyesinde olu turulan kurs yerlerinde, atölye, laboratuvar ve
dersliklerde donan m altyap s n n ça n, teknolojinin ve salg n ihtiyaçlar  do rultusunda yenilendi ini 
dü ünüyorum (57,7%)
COVID-19 salg n döneminde Halk E itim Merkezindeki yöneticileri (müdür ve müdür yard mc s ) 
salg n yönetiminde etkin buluyorum (74,8%)
COVID-19 salg n döneminde Halk E itim Merkezindeki yöneticileri (ö retmen ve usta ö retici) salg n 
yönetiminde etkin buluyorum (82,2%)

Bu bulgulara göre kat l mc lar n ço unlu unun salg n döneminde Halk E itim Merkezlerindeki e itimin 
i leyi ine yönelik olumlu görü e sahip olduklar  görülmektedir (Tablo 3).

Tablo 3. Salg n döneminde Halk E itim Merkezlerindeki e itimin i leyi i
Evet Hay r Toplam

10) Covid -19 salg n döneminde Halk E itim Merkezi kurumlar ndaki e itimi 
yeterli buluyor musunuz?

123 40 163
75,5% 24,5% 100,0%

11) Covid-19 salg n döneminde kurumda görev yapan idareci, ö retmen ve usta 
ö reticilerin dijital alanda yeterli olduklar n  dü ünüyor musunuz?

118 45 163
72,4% 27,6% 100,0%

12) Covid-19 salg n döneminde Halk E itim Merkezlerinde aç lan kurslarda kurs 
yerlerinde, atölye, laboratuvar ve dersliklerde gerekli tedbirlerin al nd n  dü ünüyor 
musunuz?

130 33 163

79,8% 20,2% 100,0%

13) Covid –19 salg n döneminde Halk e itim merkezleri bünyesinde aç lan sanat 
ve tasar m alan ndaki kurslar n etkilendi ini dü ünüyor musunuz?

139 24 163
85,3% 14,7% 100,0%

14) Covid-19 salg n döneminde kurum bünyesinde olu turulan kurs yerlerinde, 
atölye, laboratuvar ve dersliklerde donan m altyap s n n ça n, teknolojinin ve salg n
ihtiyaçlar  do rultusunda yenilendi ini dü ünüyor musunuz?

94 69 163

57,7% 42,3% 100,0%

18) Covid-19 salg n döneminde halk e itim merkezindeki yöneticileri (müdür ve 
müdür yard mc s ) salg n yönetiminde etkin buldunuz mu ?

122 41 163
74,8% 25,2% 100,0%

19) Covid 19 salg n döneminde halk e itim merkezindeki yöneticileri (ö retmen 
ve usta ö retici) salg n yönetiminde etkin buldunuz mu ?

134 29 163
82,2% 17,8% 100,0%

Nitel Bulgular
COVID-19 salg n döneminde Halk E itim Merkezlerinin nas l etkilendi inin soruldu u aç k uçlu soruya verilen 
cevaplar içerik analiziyle incelendi inde kat l mc lar n %17.17’si de erlendirme d  kalm t r. Kalanlar n içinde 
anlaml  en yüksek cevaplar n s ralamas  öyledir.  (Tablo 4)

Kursiyer kat l m  azald , kurslara ara verildi, devams zl k artt  (27,61%)
E itime ara verildi, kurs say s  kapand /azald , kursiyer kontenjanlar  azald  (11,66%)
Ö reticilerin ekonomik sorunlar  vard , özlük haklar  kayboldu (7,98%)
E itim ortam  uygun de ildi, sosyal mesafe için s n flar küçüktü (4,91%)
Korku, kayg , endi e gibi psikolojik etkilenmeler artt  (3,07%)



Tablo 4. Covid-19 salg n döneminde Halk E itim Merkezlerinin nas l etkilendi i
      f % %

Cevaps z 0 6,13%
lgisiz yorumlar 8 11,04%

Kursiyer kat l m  azald , kurslara ara verildi, devams zl k artt 5 27,61%
Olumsuz etkilendi 7 22,70%
E itime ara verildi, kurs say s  kapand /azald , kursiyer kontenjanlar  azald , 9 11,66%
Ö reticilerin ekonomik sorunlar  vard , özlük haklar  kayboldu 3 7,98%
E itim ortam  uygun de ildi, sosyal mesafe için s n flar küçüktü, 8 4,91%
Korku, kayg , endi e gibi psikolojik etkilenmeler artt 5 3,07%
Olumlu etkilendi 4 2,45%
Online e itim yap lmad 4 2,45%

63 17,17% 82,83%

Covid-19 salg n döneminde hayat boyu ö renme alan nda, halk e itimi merkezlerinin i leyi inde, formda 
belirtilen konularla ili kilendirilemeyen di er konularda kat l mc lar n tespit etti i sorunlar, sorunlara ili kin 
çözüm önerilerinin soruldu u aç k uçlu soruya verilen cevaplar içerik analiziyle incelendi inde 
kat l mc lar n %57.67’si sorun belirtmemi tir. Kalanlar n içinde anlaml  en yüksek cevaplar n s ralamas  
öyledir.  (Tablo 5)

Hijyen, maske, mesafe kural na uyulmamas , HES sorgulamas  yap lmamas  (11,66%)
Ö reticilerin ekonomik sorunlar , özlük haklar  (7,98%)
Kurs say s n n azl , kursiyer kontenjanlar n n azl  (5,52%)
S n f, makine, teçhizat (4,91%)
Online e itim (4,29%)
Kursiyerler ile ö reticiler ve yöneticiler aras  ileti im sorunlar  (3,07%)

Tablo 5. Covid-19 salg n döneminde hayat boyu ö renme alan nda, halk e itimi merkezlerinin 
i leyi inde, formda belirtilen konularla ili kilendirilemeyen di er konularda kat l mc lar n tespit etti i 

sorunlar, sorunlara ili kin çözüm önerileri

f %       %
Sorun yok 58 35,58%
Cevaps z 24 14,72%
lgisiz yorumlar 12 7,36%

Hijyen, maske, mesafe, HES 19 11,66%
Ö reticilerin ekonomik sorunlar , özlük haklar 13 7,98%
Kurs say s  azl , kursiyer kontenjanlar n n azl 9 5,52%
S n f, makine, teçhizat 8 4,91%
Online e itim 7 4,29%
Kursiyerler ile ö reticiler ve yöneticiler aras  ileti im sorunlar 5 3,07%
Di er e itsel sorunlar 4 2,45%
Kursiyerlere gelir sa lama 2 1,23%
Salg n önlemleri hakk nda seminer 2 1,23%

          163 57,67% 42,33%

Sonuç 

COVID-19 salg n  pek çok alan  olumsuz etkiledi i gibi salg ndan dolay  okullar n kapanmas  ile e itimin temel 
bile enlerini okulda alan ö rencileri ve ö retmenleride etkilemi tir. Örgün e itim kurumlar n n yan  s ra yayg n 
e itim kurumlar n  da bu dönem zorluklarla kar  kar ya b rakm t r. Salg ndaHalk E itim Merkezlerinde de; 
yöneticiler, ö retmenler, usta ö reticiler ve ö renciler farkl  aç lardan etkilemi  ve çe itli problemler ortaya 
ç km t r. Bu problemler do rultusunda COVID-19 salg n n n halk e itimlere, halk e itim çal anlar , 



ö retmenleri ve usta ö reticileri üzerindeki salg n aç s ndan etkileri incelenmi tir. Ara t rmada, COVID-19
salg n n n Halk E itim Merkezlerine olan etkileri tespit edilmi tir.

Bu ara t rman n sonucunda; kat l mc lar n yakla k yar ya yak n ö retim eleman  ve kursiyerlerden olu mas na 
kar l k pek çok noktada görü  birli inde olduklar  söylenebilir. Sadece salg n n etkisi sonucu gerilebilen sinirler 
ileti im sorunlar n  ortaya ç karabilmektedir. Kursiyerlere ve ö retim kadrosuna psikolojik destek sa lay c  
önlem ve etkinliklerin kurs programlar n n içine yerle tirilmesi gerekti i dü ünülmektedir. Bunun yan  s ra 
COVID–19 salg n döneminde Halk E itim Merkezleri bünyesinde aç lan sanat ve tasar m alan ndaki kurslar n 
etkilendi i tespit edilmi tir. Halk E itim Merkezindeki yöneticilerin (ö retmen ve usta ö retici) salg n 
yönetiminde etkin olduklar  söylenebilir.

Öneriler

Ö retim kadrosunun ba ta ekonomik yönü olmak üzere özlük haklar  salg n döneminde koruma alt na 
al nmal d r.

Kurs say lar nda azalmaya gidilmemeli, aksine seyreltilmi  s n flarda/atölyelerde ders yap lmal  ve daha çok 
kurs aç lmal , daha fazla kursiyer al nmas na imkan sa lanmal d r.
Salg n ko ullar na uygun e itim ortamlar  haz rlanmal d r. Sosyal mesafe, maske, HES kontrolü, hijyen 
sa lanmal d r.
Çevrimiçi e itim içeriklerine tüm ö rencilerin eri ebilmesi için, devletin ve özel kurumlar n organize bir çal ma 
ile internet altyap s , ak ll telefon, tablet ve bilgisayar aç n  kapatabilirler.
Kurumlarda psikolojik destek sa lay c  önlem ve etkinlikler kurs programlar n n içine yerle tirilebilir.
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ÖZET

Müzik Biçimlerine ili kin kuramsal bilgi ve uygulamalar gerek ilkokul ve ortaokul düzeyi 
gerekse lisans düzeyindeki ö rencilerde bestecilik, yorumculuk, çözümleme ve dinleme 
becerilerinin geli tirilmesinde oldukça etkilidir. Bu çal mada ise Müzik ö retmenli i
bölümlerinde Müzik Biçimleri dersini yürüten ö retim elemanlar n n müzik Biçimleri dersi 
kapsam nda besteleme ve çözümlemeye yönelik bilgi ve becerilerin s nanmas nda izlenecek 
yöntemlere ili kin görü lerinin tespit edilmesi amaçlanm t r. Bu amaç do rultusunda veriler 
görü me tekni i ile toplanm t r. Ara t rman n çal ma grubunu, Müzik E itimi Anabilim 
Dallar nda Müzik Biçimleri dersini yürütmü  ve yürütmekte olan ö retim elemanlar  
olu turmaktad r. Çal ma grubunu ara t rman n oda  ve veri miktar  dikkate al narak en az 
yüksek lisans n  tamamlam , 5 y l ve üzeri mesleki deneyime sahip olan ö retim elemanlar  
olu turmu tur. Ara t rmada ilk olarak kat l mc lar n görü lerini çarp c  bir biçimde yans tmak 
amac yla veriler betimsel analiz yöntemi ile analiz edilerek do rudan al nt lara yer verilmi , 
ikinci a amada ise betimsel bir yakla mla fark edilmeyen kavram ve temalar içerik analizine 
tabi tutulmu tur. Çal ma grubundan elde edilen veriler do rultusunda Müzik Biçimleri 
dersinde besteleme yönelik bilgi ve becerilerin s nanmas nda uygun motiflerin olu turulmas , 
motiflerin aras ndaki yap sal bütünlük ve çe itlerine göre (tam kararl , yar m kararl  vb.) 
müzikaliteye dayanan cümlelerin olu turulmas , kuramsal boyutta yanl  cümleleme 
örneklerinin ay rt edilmesi, cümle tamamlama çal malar n n (soru, cevap cümlelerinin 
tamamlanmas ) yap lmas , müzi i olu turan biçim ö elerinin ton ve ölçü kayg s  gözetmeden, 
ritmik, melodik ve armonik yap n n estetik bir bütünlük içerisinde bulu tu u, özgün, küçük 
çapta eserlerin olu turulmas  gerekti i, çözümlemeye yönelik bilgi ve becerilerin s nanmas nda 
ise analizleri yap lmas  istenen eserlerin notalar  ö rencilere da t larak ve e  zamanl  olarak 
i itsel araçlarla da (çalg /piyano/elektronik müzik çalar vb.) dinletilerek sorular  ölçmeye 
yönelik yan tlar n verilmesi gerekti i, ayr ca ö rencilerdeki çözümlemeye yönelik bilgi ve 
becerilerin s nanmas nda eseri olu turan biçimsel ve armonik yap ya ili kin bilgilerin yeterince 
ö renilmemesinin s nama durumlar n  etkileyece i sonucuna ula lm t r.

Anahtar Kelimeler: Müzik Biçimleri, Müzik Biçimleri Dersi, Bestecili in S nanmas , 
Çözümlemenin S nanmas

1 Bu çal ma “Müzik E itimi Bölümlerinde Yürütülen Müzik Biçimleri Dersine Yönelik Ö retim Program  Modeli” 
adl  doktora tezinden üretilmi tir. 



ABSTRACT

Theoretical knowledge and practices related to Music Forms are very effective in developing 
composition, interpretation, analysis and listening skills of both primary and secondary school 
students and undergraduate students. In this study, it is aimed to determine the views of the 
instructors who teach the Music Forms course in the music teaching departments about the 
methods to be followed in testing the knowledge and skills of composing and analysis within 
the scope of the Music Forms course. For this purpose, data were collected by interview 
technique. The study group of the research consists of lecturers who have conducted and are 
conducting the Music Forms course in the Music Education Departments. Considering the focus 
of the research and the amount of data, the study group consisted of lecturers who completed at 
least a master's degree and had 5 years or more professional experience. In the research, firstly, 
direct quotations were included by analyzing the data with descriptive analysis method in order 
to reflect the views of the participants in a striking way, and in the second stage the concepts 
and themes that were not noticed were subjected to content analysis with a descriptive approach. 
In line with the data obtained from the study group, forming appropriate motifs in testing the 
knowledge and skills in composing in the Music Forms lesson, forming sentences based on 
musicality according to the structural integrity and types (fully stable, semi-stable, etc.) among 
the motifs, distinguishing the wrong phrasing examples in the theoretical dimension, sentence 
completion studies (questionnaire). , completion of the answer sentences) should be done, 
original small-scale works should be created in which the rhythmic melodic and harmonic 
structure meet in an aesthetic integrity without considering the tone and measure of the form 
elements that make up the music, in testing the knowledge and skills for analysis the notes of 
the works to be analyzed should be distributed to the students and they should be listened to 
simultaneously with auditory instruments (instrument/piano/electronic music player, etc.) and 
answers should be given to measure the questions it has been concluded that not learning the 
formal and harmonic structure information sufficiently will affect the test situations.
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G R

Müzik, kelimelerle anlat lmas  mümkün olmayan duygular m z , heyecanlar m z , bu duygu ve 
heyecanlar  sezdirecek, duyuracak tarzda tertiplenmi  sesler vas tas yla ba ka ruhlara 
aksettirme sanat d r (Saygun, 1966: 139).

En yal n biçimiyle müzikle anlat l p iletilen duygu ve dü ünceler, insanlar n e itim ve kültür 
düzeyine bak lmaks z n ruhsal ifadelerle iç dünyalar n n birbirleriyle bütünle mesini sa lar. Bu 
bütünle me, besteciden yorumcuya, yorumcudan dinleyiciye ula r. Yorumcunun, dinleyiciyle 
olan ileti imini sa lamak için öncelikle bestecinin kurgulad  esas dü ünceyi kavramas  ve 
kurgulamas  gerekir.

Müzik olu turma süreçlerinin (besteleme, seslendirme/yorumlama ve do açlama) her birinde 
çözümlemeli yakla m n zorunlu oldu una inan lmaktad r. Özellikle seslendirme/yorumlama 
gibi performansa dayal  müzi in, ki inin bili sel, duyu sal, devini sel ve sezi sel alanlar n n 
tümünü kulland rmak zorunda b rakmas , bu alanlar n birbirine dayal  etkile iminin üst düzeyde 
olmas n  gerektirmektedir. Daha etkili bir seslendirme/yorumlamaya yard mc  olacak söz 
konusu etkile imin gerçekle tirilmesindeki ön ko ul, çal lan etüt ya da eserin düzeyi ne olursa 
olsun genel müzikal do rular ve çalg  e itiminin beklentileri ekseninde hem teknik hem de 
müzikal disiplinler aç s ndan analizinin yap lmas d r” (Ba çeci, 2001: 20).



Armoni dersinde ö rencilere kazand r lacak bilgi ve beceriler eserlerin analiz ve yorumlama 
a amalar nda önemli bir yere sahiptir. Armoni bilgisi ile eserlerin tonalitesi ve tonalitedeki 
de i imlerin farkedilmesi, tonik-dominant ili kisinin hissettirilmesi, cümle yap lar  ile 
cümlelemeye ili kin becerilerin kazand r lmas ndaki etkisi ve eserlerin biçimsel (formsal) 
analizlerinin çözümlenmesinde gereklidir (Özkele , 2014: 17, 18).

Müzikalitenin desteklenmesinde, eserin bestelendi i sanatsal dönem, ya an lan ça da 
insanlar n dünyaya bak  tarz  ve bestecinin eserdeki bireysel anlay  gibi faktörlerin göz 
önünde tutulmas  önemlidir. Bunun için derinlemesine bir müzik kültürüne ve genel kültüre 
ihtiyaç vard r. Bunu daha iyi anlayabilmek için çalmadan bir partisyonun ifadesini ne derecede 
anlayabildi imize bakmak gerekir. Sanatsal dönemleri tan mak i te burada devreye girer ( en, 
1999: 6).

Müzik Biçimlerine ili kin kuramsal bilgi ve uygulamalar gerek ilkokul ve ortaokul düzeyi 
gerekse lisans düzeyindeki ö rencilerde bestecilik, yorumculuk, çözümleme ve dinleme 
becerilerinin geli tirilmesinde oldukça etkilidir. Bu çal mada ise Müzik ö retmenli i 
bölümlerinde Müzik Biçimleri dersini yürüten ö retim elemanlar n n müzik Biçimleri dersi 
kapsam nda besteleme ve çözümlemeye yönelik bilgi ve becerilerin s nanmas nda izlenecek 
yöntemlere ili kin görü lerinin tespit edilmesi amaçlanm t r.

YÖNTEM

Ara t rman n Modeli

Bu ara t rma müzik biçimleri dersi kapsam nda besteleme ve çözümlemeye yönelik bilgi ve 
becerilerin s nanmas nda izlenecek yöntemlerin tespit edilmesine yönelik tarama modelinde 
betimsel çal mad r. Tarama modelleri, geçmi te ya da halen varolan bir durumu varoldu u 
ekliyle betimlemeyi amaçlayan ara t rma yakla mlar d r. Ara t rmaya konu olan olay, birey 

ya da nesne, kendi ko ullar  içinde ve oldu u gibi tan mlanmaya çal l r, herhangi bir ekilde 
de i tirme, etkileme çabas  gösterilmez. Tarama modelleri, bir ara t rmada tek ba na 
uygulanmakla birlikte, taraman n yer almad  bir ara t rma modelinin tek ba na var olmas  
dü ünülemez (Karasar, 2002: 77).

Ara t rmada nitel ara t rma yöntemlerinden doküman inceleme ve görü me tekniklerinden 
yararlan lm t r. Nitel ara t rma, gözlem, görü me ve doküman analizi gibi nitel veri toplama 
yöntemlerinin kullan ld , alg lar n ve olaylar n do al ortamda gerçekçi ve bütüncül bir 
biçimde ortaya konmas na yönelik nitel bir sürecin izlendi i ara t rmad r (Y ld r m ve im ek, 
2004: 35).

Çal ma Grubu

Ara t rman n çal ma grubunu, Müzik E itimi Anabilim Dallar ’nda Müzik Biçimleri dersini 
yürütmü  ve yürütmekte olan ö retim elemanlar  olu turmaktad r. Çal ma grubunu 
ara t rman n oda  ve veri miktar  dikkate al narak en az yüksek lisans n  tamamlam , 5 y l ve 
üzeri mesleki deneyime sahip olan ö retim elemanlar  olu turmu tur. Kat l mc lar, Gazi 
Üniversitesi Gazi E itim Fakültesi Müzik E itimi ABD, Necmettin Erbakan Üniversitesi 
E itim Fakültesi Müzik E itimi ABD, nönü Üniversitesi E itim Fakültesi Müzik E itimi 
ABD, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi E itim Fakültesi Müzik E itimi ABD, Dokuz Eylül 



Üniversitesi E itim Fakültesi Müzik E itimi ABD, Marmara Üniversitesi E itim Fakültesi 
Müzik E itimi ABD, Karadeniz Teknik Üniversitesi E itim Fakültesi Müzik E itimi ABD, 
Harran Üniversitesi E itim Fakültesi Müzik E itimi ABD, Bal kesir Üniversitesi E itim 
Fakültesi Müzik E itimi ABD, Yüzüncü Y l Üniversitesi E itim Fakültesi Müzik E itimi ABD 
ve Gazi Osman Pa a Üniversitesi E itim Fakültesi Müzik E itimi ABD’nda görev 
yapm lard r/yapmaktad rlar. Kat l mc  olan ö retim elemanlar na “K1, K2, K3,… K16 vb. 
numaralar verilmi tir..

Tablo 1’e göre ö retim elemanlar n n %18,75’inin yüksek lisans, %12, 75’inin sanatta yeterlilik 
ve %68,75’inin ise doktora yapt klar  görülmektedir. Buna göre çal ma grubunun ço unlu unu 
doktora derecesine sahip ö retim elemanlar n n olu turdu u söylenebilir.

Verilerin Toplanmas

Ara t rmada, nitel ara t rmada en s k kullan lan yöntemlerden biri olan “Görü me Yöntemi” 
kullan lm t r. Patton görü meyi; görü menin beceri, duyarl k, yo unla ma, bireyler aras  
anlay , öngörü, zihinsel uyan kl k ve disiplin gibi pek çok boyutu kapsamas  aç lar ndan, hem 
sanat, hem de bilim oldu unu belirtmi tir (Patton, 1987: 108). Stewart ve Cash (1985) ise 
görü meyi, “önceden belirlenmi  ve ciddi bir amaç için yap lan, soru sorma ve yan tlama 
tarz na dayal  kar l kl  ve etkile imli bir ileti im süreci” olarak tan mlam t r.

Bu ara t rmada da görü me türlerinden standartla t r lm  aç k uçlu görü me yakla m ndan 
yararlan lm t r. Görü me yöntemi verinin oda  ve miktar na göre çal ma grubunda belirtilen 
Müzik E itimi Bilim Dal ’ndaki Müzik Biçimleri dersini yürüten ö retim elemanlar na yüz 
yüze ve görü me formu ile her iki ekilde de uygulanm t r.
Çal ma grubundan toplanan veriler ayr nt l  bir rapor halinde kat l mc lara gönderilerek 
verilerin taml , analizlerin kendi gerçekliklerini yans tmadaki yeterlilikleri ve sonuçlar n 
kendi alg lar n  ve ya ant lar n  yans t p yans tmad klar  sorularak, dönütte bulunan dördüncü 
kat l mc n n verileri düzenlenerek tekrar i lenmi tir. Ara t rmada kat l mc lardan toplanan ham 
veriler ortaya ç kan kavram ve temalara göre düzenlenmi bir biçimde okuyucuya yorum 
katmadan ve verinin do as na sad k kal narak sunulmu , ayr ca verilerin ayr nt l  betimlenerek 
okuyucuya kendi sonuçlar na ula ma f rsat n n verilmesiyle birlikte ara t rman n geçerli i 
sa lanm t r.

Ara t rman n yöntemleri ve a amalar  aç k ve ayr nt l  bir biçimde tan mlanm , veri toplama, 
i leme, analiz etme, yorumlama ve sonuçlara ula ma a amalar  aç k bir biçimde aç klanm  ve 
çal ma grubundaki kat l mc lar n farkl  görü lerine yer verilerek ara t rman n güvenirli i 
sa lanm t r. Analizlerin güvenirli i için ise kay tlar iki ayr  ara t rmac  taraf ndan metne 
dökülerek analiz edilmi tir. Elde edilen verilerin güvenirli ini saptamak üzere, veri 
kaynaklar na tekrar dönülerek veriler teyit edilmi tir.

Verilerin Analizi

Ara t rmada ilk olarak kat l mc lar n Müzik Biçimleri dersi kapsam nda ö rencilerin 
bestelemeye yönelik bilgi ve becerilerinin geli tirilmesinde izlenecek yöntemlerin tespit 
edilmesine yönelik görü lerini çarp c  bir biçimde yans tmak amac yla veriler betimsel analiz 
yöntemi ile analiz edilerek do rudan al nt lara yer verilmi tir. kinci a amada ise betimsel bir 
yakla mla fark edilmeyen kavram ve temalar içerik analizine tabi tutularak neden sorusunun 
yan tlar  aranm t r. Her kod belirlenen yakla mla irdelendi inde ilgili teman n bütüncül 



resmine ula lmaya ve böylelikle tümevar mc  yakla mla bulgular okuyucuya sunulmaya 
çal lm t r.

BULGULAR

Kat l mc lar n “Bestelemeye yönelik bilgi ve becerilerin s nanmas nda nas l bir yöntem 
izlenmelidir?” sorusuna ili kin görü leri unlard r:

K1: “ imdi müzik cümlesi, bir cümle yap s n n nas l oldu u, bu cümle bilgisi bu dersin 
içerisinde verilecek zaten. Yaln z absorbe edilmi  her cümle öbe i bir cümle de ildir elbette. 
Önce bir içi aç k olacak, müziksel bir yap  olacak, motifsel yap ya dayanacak. Tek motifli cümle 
olabilir, iki, üç, dört motifli falan. Yani cümlenin özelli i belli, yap s -karakteri belli. Bunlar  
ta yan yap ya biz cümle diyece iz. Bu, bu derste ö renilecek. imdi bir defa kuramsal olarak 
en do ru cümleleme örne ini verecek, yanl  cümle örnekleri seçilip dinletilecek. Bunlardan en 
do ru cümleleme örne ini bulmas  istenebilir. kincisi de, bu uygulama olarak yapt r l r 
kendisine”. 

K2: “Bir beste yapmalar  istenir. “Bir dönemlik ezgi yap n.” denir ya da bir ark  sözü 
verilebilir. Yani sözlerinin A’s n  olu turabilece i, sonra B’sini olu turabilece i bir yap , bir 
söz verilebilir. “Bu sözleri bir besteleyin bakal m.” denilebilir. Bakal m o iki ey aras ndaki 
fark  görebilmi ler mi? Yani ondan bir nakarat ç karabilmi ler mi? Tabi ki soru cevap bilgisi 
çok önemli. Ta ba ndan sonuna kadar olay onun üstünde geli iyor. E er soru cevap ili kisi 
olmazsa zaten eserlerdeki ey bekledi imiz ölçüde olmaz. Ak c l k özelli ini yitirir eserler. Yani 
yaln zca armoni veremez bunu -ak c l , gerginli i- ayn  zamanda müzik biçimi de bunu 
sa lar”. 

K4: “Belli bir formda eser yazmas  istenebilir. De erlendirme hem kurallara uygunluk hem de 
estetik yönden ele al nabilir. Kurallara uygunluk denince; istenilen forma, armonik yap ya, 
müzikal terimlere uygunlu u, di er yönden estetik olarak de erlendirilebilir. S n f ya da okul 
içi yar malar yap labilir. Küçük ödüllerle ö renciler özendirilebilir. Yar ma ve ödüller 
de erlendirme kapsam  içinde tutulabilir”. 

K6: “Tonunu ve ölçüsünü kendilerine b rakmak suretiyle hangi tonda isterlerse bir eser 
olu turmalar n  istiyorum. Kanonda bunu çok yap yorum, imitasyonda yap yorum ve kendi bir 
eser üretmi  oluyor. “Dört sesli bir canon üretin.” diyorum mesela. Dolay s yla s nav n bir 
boyutunu böyle yap yorum. Zaten en ba ta bir kere yaratt  ey estetik mi de il mi, müzikalite 
anlam nda bir his uyand r yor mu, yoksa geli i güzel ö rendi i form bilgilerini matematiksel 
olarak birle tirmi  mi? Buna dikkat ediyoruz. Özgün olmas  gerekir. Yani müzikal bir estetik 
olarak bir eyler ifade etmesi laz m. Dolay s yla s rf matematiksel ifadelerden ibaret de ildir, 
ona bakar m. Onun d nda ö rendi i i te o formsal bilgileri bu esteti i olu tururken ne denli 
kullanm , yap sal emas n n fark nda m , biliyor mu, ona bakar z”. 

K7: “(1) Soru ve cevap cümleleri yazd rmak. (2) Çalg lar n ses s n rlar , t nlama bölgeleri vb. 
özellikleri ile ilgili yaz l  ve dinleme uygulamalar  yapmak. (3) Farkl  eserlerin üslup ve 
dönemleri aç s ndan kar la t rma yapmak”. 

K8: “Yap lm  bir ezginin taklidini yap dersin, bir motif verirsin devam n  istersin, bir cümle 
verirsin yar m karar  tamamlamas n  istersin. Küçük çapl  bir bölümlü ve iki bölümlü ark lar n 



mesela; Schummann 1 numaran n taklidini yapmalar n , ya da üç numaral  üç bölümlüdür 
örne in ona benzer bir eyler yapmalar  istenebilir. Önemli olan rengi görmesini sa lamakt r”.

K11: “S navlar n, yaz l  s nav ve ö renciler taraf ndan yap lan çal malar n sunumu biçiminde 
iki bölümlü olmas  gerekti ini dü ünüyorum”. 

K12: “Form bilgileri düzeyini ölçecek küçük testler yap larak tespit edilecek herhangi bir türde 
küçük çapl  besteler yapmalar  istenebilir”. 

K14: “Yeterlilikleri düzeyinde ö rendikleri türde küçük besteler yapmalar , ya da var olan 
eserleri incelemeleri istenebilir”.

1. Uygun motiflerin olu turulmas , 

2. Motiflerin aras ndaki yap sal bütünlük ve çe itlerine göre (tam kararl , yar m kararl  vb.) 
müzikaliteye dayanan cümlelerin olu turulmas , 

3. Kuramsal boyutta yanl  cümleleme örneklerinin ay rt edilmesi. Cümle tamamlama
çal malar n n (soru, cevap cümlelerinin tamamlanmas ) yap lmas , 

4. Müzi i olu turan biçim ö elerinin ton ve ölçü kayg s  gözetmeden, ritmik, melodik ve 
armonik yap n n estetik bir bütünlük içerisinde bulu tu u, özgün, küçük çapta eserlerin 
olu turulmas , 

5. Sözlü beste olu turmaya dayal  çal malarda ise, ark  sözü verilerek aralar nda soru cevap 
ili kisi bulunan, içerisinde nakaratla birlikte farkl  bölmelerden olu an, ritmik, melodik ve 
armonik yap n n estetik bir bütünlük içerisinde bulu tu u, özgün, küçük çapta eserlerin 
olu turulmas  gerekti i belirtilmi tir. 

Kat l mc lar n “Çözümlemeye yönelik bilgi ve becerilerin s nanmas nda nas l bir yöntem 
izlenmelidir?” sorusuna ili kin görü leri unlard r: 

K1: “Çözümleme becerisinde s nama ölçme a amas  hem kavrama düzeyinde, hem de 
uygulama düzeyinde yap labilir. Ölçme, de erlendirme ilke ve ölçütlerini de i lemlerini de 
buna göre belirleriz. Hepsi birbirine ba l ”. 

K2: “Eser üstünde bir ka t üzerinde bir emayla göstermesi istenebilir”. 

K4: “Eser çözümleme dendi inde form ve armonik yap  birlikte akla gelmektedir. Her iki 
alandaki yeterlilik ya da yetersizlik çözümleme becerisini olumlu ya da olumsuz yönde 
etkileyece ini dü ünüyorum. De erlendirme yaz l , eser dinletme eklinde yap labilir. Yaz l  
de erlendirmede her ikisini de(form ve armoni) ölçmeye yönelik sorular sorulabilir. Ancak 
form analizi puan n n, armonik çözümlemeden daha yüksek olmas na özen gösterilebilir. Eser 
dinletilerek form analizi yapmas  beklenebilir. Ö renci müzik tarihi biliyorsa form dersi çok 
daha yararl  ve çok boyutta i lenebilir”. 

K6: “Bir boyutunu da eser analizi eklinde yap yorum. Onda da kriterlerimiz, ö retti imiz 
konular belli. Bunlar  yeterince ö renmi  mi ö renmemi  mi ona göre sorular soruyoruz. Yani 
“A a daki eseri u aç lardan inceleyiniz”. Formunu/ emas n  soruyoruz zaten “A-B-A m , 
Katl  ark  Formu mu, u mu, bu mu, onun d nda formsal özelli i nedir bunun; Sonat m , 
Sonatin mi?” Onun d nda dönemsel itibar yla dönemini, bestecisini, buna benzer ekilde 
soruyoruz. En güzeli ders içerisinde bir on dakika zaman verip “Hadi bunu analiz edin, yaz n.” 



o ekilde de bilgisini s nayabilirsiniz. Ö retti iniz bilgileri yeterince ö renmi  mi, ö renmemi  
mi?”. 

K7: “Ö renilen konulardan yola ç k larak ö rencilere bir eserin notas n  da t p, CD'den 
dinleterek ya da çalarak, a a da yer alan sorular  yan tlamalar n  istemek”. 

K8: “Klasik yöntem; eserler yaz l  olarak fotokopilerle ö rencilere verilip dinletilerek eserin 
üzerinde dönemleri gösteriliyor, emas  gösteriliyor”. 

K10: “Çözümleme ve dinleme becerisi a amal  olarak gerçekle tirilir. Çal lacak tür ile ilgili 
stil, dönem bilgisi e li inde, biçim yap lar  belli bir dizge ile sunulmal d r”. 

K11: “Yaz l  s nav içerisinde mutlaka yer almas  gerekti ini dü ünüyorum”. 

K12: “Herhangi bir eserin notalar  verilerek, hatta ayn  zamanda dinletilerek nota üzerinde 
çözümlemeleri istenebilir”. 

K14: “Farkl  türlerde eserlerden ödevler verilerek çözümlemeleri, üzerinde yapt klar  
yorumlar  s n f ortam nda payla malar  ile sa lanabilir”. 

K15: “Analiz sorulacak ve de erlendirilecek”.

Kat l mc lar n “Çözümlemeye yönelik bilgi ve becerilerin s nanmas nda nas l bir yöntem 
izlenmelidir?” sorusuna ili kin görü leri de erlendirildi inde, analizleri yap lmas  istenen 
eserlerin notalar  ö rencilere da t larak ve e  zamanl  olarak i itsel araçlarla da 
(çalg /piyano/elektronik müzik çalar vb.) dinletilerek a a daki sorular  ölçmeye yönelik 
yan tlar n verilmesi gerekti ini belirtmi lerdir. 

Eserin; 
Yap sal özellikleri, 
Biçim emas  (d  yap s ), 
Armonik yap s ndaki de i im ve geli meleri (içyap s ), 
Dönemi (bestecisi, stil özellikleri). 

Kat l mc lar ayr ca ö rencilerdeki çözümlemeye yönelik bilgi ve becerilerin s nanmas nda eseri 
olu turan biçimsel ve armonik yap ya ili kin bilgilerin yeterince ö renilmemesinin s nama 
durumlar n  etkileyece ini belirtmi lerdir.

SONUÇ

Müzik Biçimleri dersi kapsam nda bestecilik becerilerinin s nanmas nda; müzik biçimlerini 
olu turan ö elerin ay rt edilmesine, motif ve cümlelerin belirli bir biçim ve armonik yap yla 
estetik bir bütünlük içerisinde bir arada kullan larak, müzikaliteye uygun biçimde 
olu turulabilmesine yönelik basamaklar n s nanmas  gerekti i;

Müzik Biçimleri dersi kapsam nda çözümleme becerilerinin s nanmas nda ise; eserlerin i itsel 
araçlarla (çalg , piyano ya da elektronik müzik çalar vb.) dinletilerek, e  zamanl  ekilde sayfa 
üzerinden biçim emas n n gösterilmesi, biçimsel özelliklerin çözümlenmesi, armonik 
yap s ndaki de i im ve geli melerin gösterilmesi ve dönem özelliklerinin belirlenmesine
yönelik s nama durumlar n n düzenlenmesi gerekti i sonucuna ula lm t r. 
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MÜZ K B Ç MLER  DERS  KAPSAMINDA YORUMCULUK VE D NLEMEYE 
YÖNEL K B LG  VE BECER LER N SINANMASINDA ZLENECEK 

YÖNTEMLER1

METHODS TO BE FOLLOWED IN TESTING KNOWLEDGE AND SKILLS FOR 
INTERPRETATION AND LISTENING WITHIN THE SCOPE OF MUSIC FORMS 

COURSE

ÖZET
Müzi in zihinsel ve performans sürecinde formuna özgü her tür unsurun anlamland r larak 
yorumlanmas  son derece önemli ve gereklidir. Bu çal mada ise müzik ö retmenli i 
bölümlerinde Müzik Biçimleri dersini yürüten ö retim elemanlar n n Müzik Biçimleri dersi 
kapsam nda yorumculuk ve dinlemeye yönelik bilgi ve becerilerin s nanmas nda izlenecek 
yöntemlere ili kin görü lerinin tespit edilmesi amaçlanm t r. Bu amaç do rultusunda veriler 
görü me tekni i ile toplanm t r. Ara t rman n çal ma grubunu, Müzik E itimi Anabilim 
Dallar nda Müzik Biçimleri dersini yürütmü  ve yürütmekte olan ö retim elemanlar  
olu turmaktad r. Çal ma grubunu ara t rman n oda  ve veri miktar  dikkate al narak en az 
yüksek lisans n  tamamlam , 5 y l ve üzeri mesleki deneyime sahip olan ö retim elemanlar  
olu turmu tur. Ara t rmada ilk olarak kat l mc lar n görü lerini çarp c  bir biçimde yans tmak 
amac yla veriler betimsel analiz yöntemi ile analiz edilerek do rudan al nt lara yer verilmi , 
ikinci a amada ise betimsel bir yakla mla fark edilmeyen kavram ve temalar içerik analizine 
tabi tutulmu tur. Çal ma grubundan elde edilen veriler do rultusunda Müzik Biçimleri 
dersinde yorumlamaya yönelik seslendirilecek eserlerin bilgi ve becerilerin s nama 
durumlar nda eserin biçimsel yap s  armonik yap s  süsleme i aretleri ile müzikal ifadelere 
ili kin kuramsal bilgilerin s nanmas , eserlerin performans a amas nda ise cümle yap lar na 
uygun olarak seslendirilmesi ve bölmeler ile bölmeler aras ndaki farkl l klar n hissettirilerek 
s nanmas  gerekti i, dinlemeye yönelik bilgi ve becerilerin i itsel ve görsel ö elerle e  güdümlü 
olarak s nama durumlar na farkl  müzik türlerinde verilen eserlerin biçim ve armonik yap s na 
ili kin bilgilerin i itsel ve görsel araçlar kullan larak s nanmas , i itsel yöntemlerle s nama 
durumlar nda ise; farkl  müzik türlerinde verilen eserlerin biçim (biçimin yap sal özellikleri, 
biçim emas , iç ve d  yap s  vb.) ve armonik yap s na ili kin bilgilerin i itsel araçlar 
(çalg /piyano/elektronik müzik çalar vb.) kullan larak s nanmas  gerekti i sonucuna 
ula lm t r. 
Anahtar Kelimeler: Müzik Biçimleri, Müzik Biçimleri Dersi, Yorumculu un S nanmas , 
Dinlemenin S nanmas

1  Bu çal ma “Müzik E itimi Bölümlerinde Yürütülen Müzik Biçimleri Dersine Yönelik Ö retim Program  Modeli” 
adl  doktora tezinden üretilmi tir. 

Doç. Dr. Sercan ÖZKELE
Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlar  Fakültesi 

ORCHID NO: 0000-0003-2845-5667 



ABSTRACT

In the mental and performance process of music, it is extremely important and necessary to 
interpret every element specific to its form by making sense of it. In this study, it is aimed to 
determine the views of the instructors who teach the Music Forms course in the music teaching 
departments about the methods to be followed in testing the knowledge and skills of interpreting 
and listening within the scope of the Music Forms course. For this purpose, data were collected 
by interview technique. The study group of the research consists of lecturers who have 
conducted and are conducting the Music Forms course in the Music Education Departments. 
Considering the focus of the research and the amount of data, the study group consisted of 
lecturers who completed at least a master's degree and had 5 years or more professional 
experience. In the research, firstly, direct quotations were included by analyzing the data with 
descriptive analysis method in order to reflect the views of the participants in a striking way, 
and in the second stage the concepts and themes that were not noticed were subjected to content
analysis with a descriptive approach. In line with the data obtained from the study group, it is 
necessary to test the theoretical knowledge of the formal structure of the work, ornament signs 
and musical expressions in the test cases of the knowledge and skills of the works to be 
performed for interpretation in the music forms lesson, in the performance phase of the works 
to be vocalized in accordance with the sentence structures and the differences between the 
divisions and divisions should be tested, to test the knowledge and skills of listening in 
coordination with auditory and visual elements, to test the information about the form and 
harmonic structure of the works given in different music genres by using auditory and visual 
tools it has been concluded that the information about its internal and external structure etc.) 
and harmonic structure should be tested by using auditory instruments 
(instrument/piano/electronic music player etc.).

Keywords: Music Forms, Music Forms Lesson, Testing of Interpretation, Testing of Listening

G R

Bestecilerin olu turdu u her bir yap t kendi içinde ruhsal bir bütünlük olu turmaktad r. 
Bir eserin do ru ve etkili bir ekilde ifade edilebilmesi için, öncelikle hangi formda yaz ld  
konusunda gereken bilgiye sahip olunmas  gerekir. 

Müzik formlar n n temel ö eleri olan motif, cümle ve dönem ili kisinin anla lmas  eserin 
seslendirilmesinde oldukça önemlidir. Bunun yan  s ra, müzik yap t  yorumlan rken, 
seslendirilecek eserin dönem özellikleri ve teorik çözümlemeleriyle birlikte ke fedilen yeni 
fikirlerle de özümsenmesi gerekir. Böylece eserin karakteri yorumcunun da ifade gücüyle, 
eserin yorumlanmas nda farkl  bak  aç lar  kazand r labilir. Bu sebeple, herhangi bir eser 



yorumlan rken öncelikli olarak yap t n en küçük yap  ta lar  olan motif ve cümle ili kisinden 
ba lanarak her bir bölümün kendi içinde müzikal analizi yap ld ktan sonra yorumlanmal d r.

Çalg  e itiminde, ö rencinin yarat c l n n geli imine katk da bulunulmal  ve bu konuda 
cesaretlendirilmelidir. Çalg  dersleri sadece teknik becerileri kapsamamal , teknik becerilerle 
beraber çalan ki inin katt  yorumlara da yer verilmelidir. Ö renciler çalg lar ndaki yarat c l  
daha iyi kavray p, eseri seslendirirken anlatmak istedi i müzi in anlam n  hayal ederek onu 
duygular yla ve sezgileriyle en iyi ekilde sunmaya çaba göstermelidir (Çevik, 2007: 10). Bu 
do rultuda çalg  e itimi ve müzikal performans alanlar nda müzik e itimi süresince müziksel 
i itme okuma yazma, armoni, kontrpuan, müzik biçimleri vb. derslerle birlikte en az dört y l 
çalg  e itimi alm  bir müzik ö retmeni aday n n gerek teknik gerekse müzikal boyutta 
seslendirece i eseri kuramsal ve uygulamal  olarak uygun bir biçimde yorumlamas  beklenir 
(Özkele , 2014: 2). 

Bestecinin sanatsal ve mant ksal yakla mlar  ile eserin yap s nda adeta organik bir 
bütünlük olu maktad r. Buna ko ut olarak eserin yorumundaki adeta organik bütünlük ise 
yorumcusunun sanatsal ve mant ksal yakla mlar  sonucunda geli ir. Besteleme ve seslendirme 
birbirleriyle ilgili ve biri di erinin do al sonucu olarak geli en müzi in en önemli halkalar d r. 
Bu sebeple aralar nda birbirlerini bütünleyen çok s k  ili kiler vard r. Özellikle yorumculuk 
aç s ndan sonuca yönelik bir durum olmas  nedeniyle, bu ili kilerin ara t r lmas  gerekmektedir. 
Ancak bu ko ullarda yorumcu do ru, etkili, sanatsal de eri yüksek ve teknik seviyesi üstün bir 
yorum yapabilir (Alpagut; 1989, 3).

Fenmen (1991: 21-22) bir müzik eserini yorumlarken, eserin bestecisini, eserin yaz ld  
müzikal dönemi ve eserin formunun tan nmas n  önemli oldu unu belirtmi tir. Çöl (2012: 460)’ 
e göre ise “nitelikli ve etkili bir çalg  e itiminde, ö rencilerin zihinlerinde müzi i 
alg layabilmeleri, kurgulayabilmeleri, ifade edebilmeleri, müzikal bütünlü ü kavrayabilmeleri 
ve müzikal bütünlü e ula abilmeleri, k saca çalg lar n  iyi çalabilmek için biçimsel çözümleme 
merkezli bir çalg  e itim sürecinin zorunluluk oldu u kaç n lmaz bir gerçektir.

Pamir’e göre (1984, 140-141) eserin yorumlanmas nda müzikalitenin sa lanmas  için 
besteci farkl l klar na dikkat edilmelidir. Örne in Mozart’ta do all k ve sadelik ön plandad r, 
p-f, cresc-p ya da f-p,’lar  abartmamak gerekir. Çünkü o devrin çalg lar , t n  dolulu undan ve 
zenginli inden yoksundular. Beethoven’in cümlelerinde ise anlat m n yüklendi i dinamizm 
ço unlukla had derecede gerilimlidir, nüans i aretleri titizlikle uygulanmal d r. 
Unutulmamal d r ki Beethoven’deki kar tl klar ve ani sürprizler kendine has özgünlü üdür 
(Pamir, 1984: 140-141). 

Müzik biliminde stil bir müzik, estetik ve kültür de erlendirme ölçütü olarak 
tan mlanabilir. Müzikte stil içerik ve formun dialektik ba l l n  yans tan çok geni  ve anlaml  



bir kavramd r. Eserin içeri ine ba l  olan stil müzikal ve ifade araçlar  (müzik dili, form 
olu umu, kompozisyon teknikleri vs) bir arada iken form anlam nda daha yak n olabilir. 
Üstadlar n sosyal ve tarihi artlar etkisinden olu an dünya görü ü, kendini ifadesi, stilin 
içeri inde hissedilir (Györrfy, 2013: 125).

Müzi in zihinsel ve performans sürecinde formuna özgü her tür unsurun 
anlamland r larak yorumlanmas  son derece önemli ve gereklidir. Bu çal mada ise müzik 
ö retmenli i bölümlerinde Müzik Biçimleri dersini yürüten ö retim elemanlar n n Müzik 
Biçimleri dersi kapsam nda yorumculuk ve dinlemeye yönelik bilgi ve becerilerin 
s nanmas nda izlenecek yöntemlere ili kin görü lerinin tespit edilmesi amaçlanm t r.

YÖNTEM

Ara t rman n Modeli

Bu ara t rma müzik biçimleri dersi kapsam nda yorumculuk ve dinlemeye yönelik bilgi 
ve becerilerin s nanmas nda izlenecek yöntemlerin tespit edilmesine yönelik tarama modelinde 
betimsel çal mad r. Tarama modelleri, geçmi te ya da halen varolan bir durumu varoldu u 
ekliyle betimlemeyi amaçlayan ara t rma yakla mlar d r. Ara t rmaya konu olan olay, birey 

ya da nesne, kendi ko ullar  içinde ve oldu u gibi tan mlanmaya çal l r, herhangi bir ekilde 
de i tirme, etkileme çabas  gösterilmez. Tarama modelleri, bir ara t rmada tek ba na 
uygulanmakla birlikte, taraman n yer almad  bir ara t rma modelinin tek ba na var olmas  
dü ünülemez (Karasar, 2002: 77).

Ara t rmada nitel ara t rma yöntemlerinden doküman inceleme ve görü me 
tekniklerinden yararlan lm t r. Nitel ara t rma, gözlem, görü me ve doküman analizi gibi nitel 
veri toplama yöntemlerinin kullan ld , alg lar n ve olaylar n do al ortamda gerçekçi ve 
bütüncül bir biçimde ortaya konmas na yönelik nitel bir sürecin izlendi i ara t rmad r (Y ld r m 
ve im ek, 2004: 35).

Çal ma Grubu

Ara t rman n çal ma grubunu, Müzik E itimi Anabilim Dallar ’nda Müzik Biçimleri 
dersini yürütmü  ve yürütmekte olan ö retim elemanlar  olu turmaktad r. Çal ma grubunu 
ara t rman n oda  ve veri miktar  dikkate al narak en az yüksek lisans n  tamamlam , 5 y l ve 
üzeri mesleki deneyime sahip olan ö retim elemanlar  olu turmu tur. Kat l mc lar, Gazi 
Üniversitesi Gazi E itim Fakültesi Müzik E itimi ABD, Necmettin Erbakan Üniversitesi 
E itim Fakültesi Müzik E itimi ABD, nönü Üniversitesi E itim Fakültesi Müzik E itimi 
ABD, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi E itim Fakültesi Müzik E itimi ABD, Dokuz Eylül 
Üniversitesi E itim Fakültesi Müzik E itimi ABD, Marmara Üniversitesi E itim Fakültesi 



Müzik E itimi ABD, Karadeniz Teknik Üniversitesi E itim Fakültesi Müzik E itimi ABD, 
Harran Üniversitesi E itim Fakültesi Müzik E itimi ABD, Bal kesir Üniversitesi E itim 
Fakültesi Müzik E itimi ABD, Yüzüncü Y l Üniversitesi E itim Fakültesi Müzik E itimi ABD 
ve Gazi Osman Pa a Üniversitesi E itim Fakültesi Müzik E itimi ABD’nda görev 
yapm lard r/yapmaktad rlar. Kat l mc  olan ö retim elemanlar na “K1, K2, K3,… K16 vb. 
numaralar verilmi tir..

E itim Düzeyi f %
Doktora 11 68,75
Sanatta Yeterlik 2 12,5
Yüksek Lisans 3 18,75

Tabloya göre ö retim elemanlar n n %18,75’inin yüksek lisans, %12, 75’inin sanatta yeterlilik 
ve %68,75’inin ise doktora yapt klar  görülmektedir. Buna göre çal ma grubunun ço unlu unu 
doktora derecesine sahip ö retim elemanlar n n olu turdu u söylenebilir.

Verilerin Toplanmas

Ara t rmada, nitel ara t rmada en s k kullan lan yöntemlerden biri olan “Görü me 
Yöntemi” kullan lm t r. Patton görü meyi; görü menin beceri, duyarl k, yo unla ma, bireyler 
aras  anlay , öngörü, zihinsel uyan kl k ve disiplin gibi pek çok boyutu kapsamas  aç lar ndan, 
hem sanat, hem de bilim oldu unu belirtmi tir (Patton, 1987: 108). Stewart ve Cash (1985) ise 
görü meyi, “önceden belirlenmi  ve ciddi bir amaç için yap lan, soru sorma ve yan tlama 
tarz na dayal  kar l kl  ve etkile imli bir ileti im süreci” olarak tan mlam t r. 

Bu ara t rmada da görü me türlerinden standartla t r lm  aç k uçlu görü me 
yakla m ndan yararlan lm t r. Görü me yöntemi verinin oda  ve miktar na göre çal ma 
grubunda belirtilen Müzik E itimi Bilim Dal ’ndaki Müzik Biçimleri dersini yürüten ö retim 
elemanlar na yüz yüze ve görü me formu ile her iki ekilde de uygulanm t r.
Çal ma grubundan toplanan veriler ayr nt l  bir rapor halinde kat l mc lara gönderilerek 
verilerin taml , analizlerin kendi gerçekliklerini yans tmadaki yeterlilikleri ve sonuçlar n 
kendi alg lar n  ve ya ant lar n  yans t p yans tmad klar  sorularak, dönütte bulunan dördüncü 
kat l mc n n verileri düzenlenerek tekrar i lenmi tir. Ara t rmada kat l mc lardan toplanan ham 
veriler ortaya ç kan kavram ve temalara göre düzenlenmi  bir biçimde okuyucuya yorum 
katmadan ve verinin do as na sad k kal narak sunulmu , ayr ca verilerin ayr nt l  betimlenerek 
okuyucuya kendi sonuçlar na ula ma f rsat n n verilmesiyle birlikte ara t rman n geçerli i
sa lanm t r.

Ara t rman n yöntemleri ve a amalar  aç k ve ayr nt l  bir biçimde tan mlanm , veri 
toplama, i leme, analiz etme, yorumlama ve sonuçlara ula ma a amalar  aç k bir biçimde 



aç klanm  ve çal ma grubundaki kat l mc lar n farkl  görü lerine yer verilerek ara t rman n 
güvenirli i sa lanm t r. Analizlerin güvenirli i için ise kay tlar iki ayr  ara t rmac  taraf ndan 
metne dökülerek analiz edilmi tir. Elde edilen verilerin güvenirli ini saptamak üzere, veri 
kaynaklar na tekrar dönülerek veriler teyit edilmi tir.

Verilerin Analizi

Ara t rmada ilk olarak kat l mc lar n Müzik Biçimleri dersi kapsam nda ö rencilerin 
bestelemeye yönelik bilgi ve becerilerinin geli tirilmesinde izlenecek yöntemlerin tespit 
edilmesine yönelik görü lerini çarp c  bir biçimde yans tmak amac yla veriler betimsel analiz 
yöntemi ile analiz edilerek do rudan al nt lara yer verilmi tir. kinci a amada ise betimsel bir 
yakla mla fark edilmeyen kavram ve temalar içerik analizine tabi tutularak neden sorusunun 
yan tlar  aranm t r. Her kod belirlenen yakla mla irdelendi inde ilgili teman n bütüncül 
resmine ula lmaya ve böylelikle tümevar mc  yakla mla bulgular okuyucuya sunulmaya 
çal lm t r.

BULGULAR

K1: “Bir cümleyi do ru biçimde icra edebilmeli. Bir dönemi/periyodu icra edebilmeli. Periyot 
yap s na uygun biçimde bir seslendirme, yorumlama yapabilmeli örnek olarak”. 

K2: “Ad  üstünde, eseri çald r l p çalarken “acaba bölümler aras ndaki farkl l klar  tekni i ile 
ili kilendirebiliyor mu, hissettirebiliyor mu?”. Anahtar sözcük o”. 

K4: “Ka t üzerinde bir eserin crescendo, decrescendo, piyano, forte vb. müzikal ifadelerini 
kendisinin eklemesi, dinledi i eser hakk nda yorum yapmas  istenebilir. Kendi yazd  
eserlerdeki yorumu ö retmen ve di er ö rencilerin de erlendirmesi istenebilir”. 

K6: “Yorumculuk becerisini s namak istiyorsan z eseri yorumlarken durdurursunuz “burada 
u anda hangi formdas n, formun hangi dönemindesin, hangi tondas n?” gibi yorum yaparken 

onlar  da sorabilirsiniz ö renciyi s namak anlam nda. Eseri düzgün çalabilmesini sal k 
veririsiniz özellikle; mesela baz  eserler var ki, Barok dönemi eseri, dönemin ruhuna uygun 
çal nmas  gerekir. Bunlarda da özellikle süslemeler, triller, çarpma dedi imiz küçük notalar, 
bunlar n olmas  gerekir. Yorumlarken acaba onlar  düz mü geçiyor, yorumluyor mu bunlara 
dikkat ederiz. Yap yor mu küçük notalar , o dönemin kendisine has o eyleri? Yorumdan e er 
s n yorsam, bunlara dikkat ederim. Baz  eserler, Romantik dönemse o hissiyatla çalabiliyor 
mu? E er 20. yy. müzikleri ise ona göre biraz matematiksel dedi imiz eyler varsa, onlara göre 
çalabiliyor mu bunlara dikkat ederim”. 



K7: “(1) Çalacaklar  eser üzerinden sorular sormak. (2) Dönemsel yaz  ve çalma stillerini 
ö renip ö renmediklerini dinleterek anlamaya çal mak. Eserin döneme göre do ru 
yorumlan p, yorumlanmad n  sormak ya da nas l çal naca n  sormak”. 

K8: “Eser çalarken cümlelerin fark na var p, varmamalar  olay asl nda. Güya komisyon 
s navlar nda yap yorlar. Dersin saati olsa, çald klar  bir eserden ne anlad klar  sorulur, 
sorular , cevaplar , cümleleri bilerek çalmalar n  görmelerini sa lamak olurdu”.

K11: “Ö renciler s navlarda kendi çal malar n  çalg lar yla seslendirebilir. S navlar 
öncesinde ö rencilerin yorumlama becerileri üzerinde çal labilir”. 

K12: “Ö rendikleri türleri kendi çalg lar nda veya piyanoda yorumlamalar  
istenebilir”. 

K13: “Müzik biçimlerinin ö renilmesi yaln zca “Müzik Biçimleri” dersine b rak lmamal , 
di er derslerin kapsam nda da yer verilmelidir”. 

K14: “Farkl  eserlerden olu an, çalg sal ya da sözel eserlerden olu an, müziksel etkinlikler 
düzenlenebilir. Bu yolla bu amaca ula labilir”. 

K16: “Yorumculuk konusunda, bireysel çalg  ya da bireysel ses e itimi veren hoca ile Müzik 
Biçimleri dersini veren hocan n irtibatta olmas  gerekiyor. Dönütler bireysel dersleri veren 
hocalardan al nmal ; “Ö renci daha müzikal çal yor mu, cümle bilgisini edinmi  mi, cümle 
sonlar n  diminuendo yap yor mu?” vs”. 

Kat l mc lar n “Yorumculu a yönelik bilgi ve becerilerin s nanmas nda nas l bir yöntem 
izlenmelidir?” sorusuna ili kin görü leri unlard r: 

1. Seslendirecek eserlerin 
Biçimsel yap s  (formu, dönemi, bestecisi, stil özellikleri vb.), 
Armonik yap s  (tonalite ve tonalitedeki de i imler, gerilimler, çözülümler vb.), 
Süsleme i aretleri, 
Müzikal ifadelere ili kin kuramsal bilgilerin s nanmas , 

2. Eserlerin yorumlanmas nda 
Cümle yap lar na uygun olarak seslendirilmesi, 
Bölmeler ve bölmeler aras ndaki farkl l klar n hissettirilmesi, 
Farkl  dönemlere ait eserlerin stil özelliklerine uygun olarak seslendirilmesine yönelik 
müzikal davran lar  ölçen, performansa dayal  s nama durumlar n n düzenlenmesi 
yönünde görü  bildirmi lerdir. 



Kat l mc lar ayr ca ö rencilerin bireysel derslerde çal t klar  eserleri (çalg sal-vokal) 
s n f ortam nda seslendirme durumlar nda yorumlama becerilerine ili kin saptamalar n 
gözlemlenebilece ini ve Müzik Biçimleri dersini yürüten ö retim eleman  ile bireysel çalg  
derslerini yürüten ö retim elemanlar  aras nda ö rencilerin Müzik Biçimleri dersinde 
edindikleri bilgi ve becerilerin bireysel çalg  derslerinde kullanabilme durumlar n n takip 
edilmesi gerekti ini de belirtmi lerdir.

Kat l mc lar “Dinlemeye yönelik bilgi ve becerilerin s nanmas nda nas l bir yöntem
izlenmelidir?” sorusuna ili kin olarak, iki farkl  yöntem üzerinde görü  bildirmi lerdir. 

1. Dinlemeye yönelik bilgi ve becerilerin i itsel ve görsel ö elerle e  güdümlü olarak 
s nanmas : Farkl  müzik türlerinde verilen eserlerin biçim (biçimin yap sal özellikleri, biçim 
emas  vb.) ve armonik yap s na (dereceleri, modülasyonlar vb.) ili kin bilgilerin i itsel ve 

görsel araçlar kullan larak s nama durumlar n n düzenlenmesi. 

K16: “Eseri dinlerken analiz yapabiliyorlar m , ölçülecek”. 

K8: “Çözümleme ile dinleme e güdümlü olarak ilerliyor. Çal nan eseri renk olarak ay rt 
eder; A minörden, F majöre, tekrar A minöre geçmesi gibi bunlar  ay rt ettiriyoruz. Dominantta 
kald n , tonikte bitti ini, 3 bölümlü oldu unu, 3 ayr  renkte oldu unu, majör/minör oldu unu, 
minörde bitti ini… Dinletirken birde nota koyuyoruz ki görselde olsun. Armonik analiz de
yap l yor”. 

K11: “Yaz l  s nav süresince yap labilecek bir de erlendirme yöntemi olabilir”. 

K4: “Ayn  ekilde eser dinletilerek form analizi yapmas  istenebilir. Eser hakk nda yorum 
yapmas  beklenebilir”. 

2. Dinlemeye yönelik bilgi ve becerilerin i itsel yöntemlerle s nanmas : Farkl  müzik 
türlerinde verilen eserlerin biçim (biçimin yap sal özellikleri, biçim emas  vb.) ve armonik 
yap s na (dereceleri, modülasyonlar vb.) ili kin bilgilerin i itsel araçlar (çalg /piyano/elektronik 
müzik çalar vb.) kullan larak s nama durumlar n n düzenlenmesi. 

K1: “Dinleme becerisinin de erlendirilmesinde ö rencilere bilmedikleri yeni örnekleri 
çok olmamak üzere dinletirsiniz. Çoksesli müzi in armonik yap s yla, biçimsel yap y  ö reten 
ba ka özellikleri daha a r basan bir eser getirirseniz, orda biçimsel yap y  çocuk bile 
kavrayamayabilir, ö retmen de zorlanabilir. Yani kullan lan materyallerin uygun olmas  laz m. 
Bu da ö renci düzeyine ba l , ö retmenin i leme tarz na ba l ”. 



K2: “Dinleme becerisinde de yine bir ema çizmesi istenebilir. Yani dinleyip 
dinlemedi ini, ya da dinledi ini alg lay p alg layamad n  ancak belli bir ekille ifade 
edilebilir. Armonik de i imler, ton de i imleri, ana temaya dönü , modülasyonlar  fark etme, 
köprü konulmu  gibi… Ku kusuz bu özellikleri fark etmeleri çok daha iyi olur ama bence o 
eyleri ka t üstünde gösterilmesinde ö rencinin inanmas  gerekir. Müzik soyut bir ey. Ak p 

gitti i için onlar  fark edemeyebilirler. Burada eserde, notan n üzerinde görüp ondan sonra 
dinletmek olursa öyle olur”. 

K7: “Dinleyerek çözümleme yap lacak eserle ilgili a amal  bir dinleme plan  haz rlay p, 
bu plana göre ö renciyi dinleme s ras nda yaz l  ya da sözlü olarak eserle ilgili belli sorulara 
yönlendirmek”. 

K14: “Dinleme için farkl  türlerde örnekler önerilecek kontrollü bir yöntem izlenebilir”. 

Kat l mc lar ayr ca dinlemeye yönelik s nama durumlar nda s n f n düzeyine uygun, 
biçim ve armonik yap n n karma k olmad  (belli bir biçimsel yap ya ve armonik bütünlü e 
sahip) eserlerin seçilmesi gerekti ini, aksi takdirde örneklendirilmeyen farkl  biçimler ve 
armonik kurulumlardan olu an eserlerin kavrama düzeyindeki becerilerin s nama durumlar nda 
ö rencilerin zorlanabileceklerini belirtmi lerdir. Ö rencilerdeki dinlemeye ili kin beceriler 
s nan rken hedef davran lardaki basamaklar n düzeylerine göre her iki tipte de s nama 
durumlar  düzenlenebilir. 

SONUÇ

Müzik Biçimleri dersi kapsam nda yorumculuk becerilerinin s nanma durumlar nda,
birinci basamakta bili sel düzeydeki beceriler için, seslendirilecek eserin iç ve d  yap s yla 
ilgili olarak biçimi, armonik yap s , süsleme i aretleri ve müzikal ifadelerinin tespitine yönelik 
s nama durumlar n n düzenlenmesi, ikinci basamakta eserlerin yorumlanmas na ili kin 
becerilerde cümle yap lar n n uygun biçimde seslendirilmesi, bölmeler ve bölümler aras ndaki 
farkl l klar n hissettirilmesi ve eserlerin stil özellikleri çerçevesinde seslendirilmesine yönelik 
s nanma durumlar n n düzenlenmesi gerekti i;

Müzik Biçimleri dersi kapsam nda dinleme becerilerinin s nanma durumlar nda ise; 
davran lar n çözümleme ile e  güdümlü olarak s nanmas  ve i itsel yollarla s nanmas  olmak 
üzere iki ekilde düzenlenebilece i yönünde görü  bildirmi lerdir. Her iki yöntemde de ortak 
olarak farkl  türlerde verilen eserlerin biçim (biçim emas , biçimin özellikleri vb) ve armonik 
yap lar na (dereceleri, modülasyonlar vb.) ili kin bilgilerin s nanmas  gerekti i sonucuna 
ula lm t r. 
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ÖZET

Herhangi bir müzik eserinin tasarlanmas ndan performans sonras na de in müzik biçimleri, 
eserin özünü içerisinde bar nd rmaktad r. Öz ise sanatç n n dü üncesini yans tan yap  ta d r. 
Bu çal mada ise müzik ö retmenli i bölümlerinde Müzik Biçimleri dersini yürüten ö retim 
elemanlar n n Müzik Biçimleri dersindeki kaynaklara ili kin görü lerinin tespit edilmesi 
amaçlanm t r. Bu amaç do rultusunda veriler görü me tekni i ile toplanm t r. Ara t rman n 
çal ma grubunu, Müzik E itimi Anabilim Dallar nda Müzik Biçimleri dersini yürütmü  ve 
yürütmekte olan ö retim elemanlar  olu turmaktad r. Çal ma grubunu ara t rman n oda  ve 
veri miktar  dikkate al narak en az yüksek lisans n  tamamlam , 5 y l ve üzeri mesleki 
deneyime sahip olan ö retim elemanlar  olu turmu tur. Ara t rmada ilk olarak kat l mc lar n 
görü lerini çarp c  bir biçimde yans tmak amac yla veriler betimsel analiz yöntemi ile analiz 
edilerek do rudan al nt lara yer verilmi , ikinci a amada ise betimsel bir yakla mla fark 
edilmeyen kavram ve temalar içerik analizine tabi tutulmu tur. Çal ma grubundan elde edilen 
veriler do rultusunda ders kapsam nda kullan lan kaynaklar n nicelik (say ) bak m ndan 
yeterlik durumuna ili kin görü ler de erlendirildi inde, kaynaklar n yetersiz oldu u ve daha 
çok yabanc kaynaklardan yararlan lmas  gerekti i, ö retim elemanlar n n bir k sm n n yabanc  
dildeki yaz l  kaynaklar  çevirerek yararland klar , kaynaklar n nitelik (içerik) bak m ndan 
yeterlik durumuna ili kin görü ler de erlendirildi inde kaynaklar n gerek Müzik Biçimleri 
dersinin ö retiminde gerekse kuram ve uygulamal  olarak programda yer alan Geleneksel Türk 
Halk Müzi i ve Geleneksel Türk Sanat Müzi i’nin formlar , Uluslararas  Popüler Müzik 
formlar  ve 20. yy. Müzi ine ait Ça da  Müzik formlar n n içerikleri dersi kapsad ndan ders 
kitab  olarak kullan lan kaynaklar n yetersiz oldu u ve ders içerisinde kullan lan di er 
materyallerin neler olabilece ine ili kin görü ler de erlendirildi inde ise ö renme 
durumlar nda i itsel ö elere mutlaka yer verilmesi ve dersin i itsel ö elerin yan nda görsel 
ö elerle de (konser kay tlar  gibi) desteklenerek ö renilen kazan mlar n daha kal c  izli 
olmas na katk da bulunulaca  sonucuna var lm t r. 
Anahtar Kelimeler: Müzik Biçimleri, Müzik Biçimleri Dersi, Müzik Biçimleri Kaynaklar

1 Bu çal ma “Müzik E itimi Bölümlerinde Yürütülen Müzik Biçimleri Dersine Yönelik Ö retim Program  
Modeli” adl  doktora tezinden üretilmi tir.



ABSTRACT

From the design of any musical work to the post-performance, musical forms contain the 
essence of the work. The essence is the building block that reflects the artist's thought. In this 
study, it is aimed to determine the views of the instructors who teach the Music Forms course 
in the music teaching departments about the resources in the Music Forms course. . For this 
purpose, data were collected by interview technique. The study group of the research consists 
of lecturers who have conducted and are conducting the Music Forms course in the Music 
Education Departments. Considering the focus of the research and the amount of data, the study 
group consisted of lecturers who completed at least a master's degree and had 5 years or more 
professional experience. In the research, firstly, direct quotations were included by analyzing 
the data with descriptive analysis method in order to reflect the views of the participants in a 
striking way, and in the second stage the concepts and themes that were not noticed were 
subjected to content analysis with a descriptive approach. When the views on the adequacy of 
the sources used in the course in terms of quantity (number) are evaluated in line with the data 
obtained from the study group, it is seen that the sources are insufficient and more foreign 
sources should be used, and some of the instructors benefited by translating the written sources 
in a foreign language, when the views on the adequacy of the sources in terms of quality 
(content) are evaluated, the sources are the traditional Turkish folk music and traditional 
Turkish classical music forms, international popular music forms and 20th century, which are 
included in the program both in the teaching of the music forms course and in theory and 
practice. Since the contents of the contemporary music forms of his music cover the course, the 
resources used as a course book are insufficient, when the opinions about the other materials 
used in the lesson are evaluated, it is concluded that the auditory elements must be included in 
the learning situations and the lesson will be supported with visual elements (such as concert 
recordings) in addition to the auditory elements, which will contribute to a more permanent 
trace of the learned outcomes.

Keywords: Music Forms, Music Forms Lesson, Music Forms Resources

G R

Her toplumun en önemli sorunu, ça m z n de i en ve geli en ko ullar  içinde o toplumun 
sosyal, kültürel, politik ve ekonomik yap s na göre insan yeti tirmektir. “Bireyin davran nda 
kendi ya ant s  yoluyla istendik ve kas tl  olarak istendik de i me meydana getirme süreci” 
olarak tan mlanabilen e itim, baz  amaçlara yönelik çevresi ve birbiriyle etkile im içinde olan 
girdi-süreç-ç kt -geri besleme ve yönetim ö elerinden olu an bir sistemdir (Ertürk, 1972: 12).

Ça da  toplumlarda e itim, bireylerin bedensel (fiziki), bili sel (zihni), duyu sal (hissi), 
ve devini sel (hareki) yap lar yla dengeli birer bütün halinde en ileri düzeyde yeti tirmelerini 



amaçlar. Bu amaçlad r ki, ça da  e itim “bilim”, “sanat” ve “teknik” alanlar n n her üçünü de 
kapsayan bir çerçevede gerçekle tirilmeye çal l r. Buna göre sanat e itimi, ça da  e itimi 
olu turan üç temel bile enden biridir. Sanat e itimi kendi içinde çe itli dallara ayr l r. Bu 
dallar n ba l calar ndan biri müzik e itimidir (Uçan, 2005: 176).

Müzik e itimi, sanat duyusu ve duygusu, meslek u ra s  gibi temel vazgeçilmezlerle 
bireysel varolu u haz rlayan önemli bir etmendir. Bu etmenin ya ant lara aktar lmas , bilim ve 
teknik alanlardaki geli imi önemli ölçüde etkilemektedir (K vrak, 2003).

Müzik e itimi içindeki disiplinlerden biri olan çalg  e itimi AGSL'den ba lamak üzere 
üniversitelerin müzik e itimi A.B.D'lar nda devam eden toplam sekiz y ll k çalg  e itimi süreci 
içerisindeki basamaklar n her ö renci için çok iyi planlan p de erlendirilmesi, çalg  çalma 
disiplininin ö rencilere sab rla hiçbir basamak atlanmadan verilmesi büyük önem ta maktad r 
(Çilden, 2006: 543).

Nitelikli ve etkili bir çalg  e itiminde, ö rencilerin zihinlerinde müzi i alg layabilmeleri, 
kurgulayabilmeleri, ifade edebilmeleri, müzikal bütünlü ü kavrayabilmeleri ve müzikal 
bütünlü e ula abilmeleri, k saca çalg lar n  iyi çalabilmek için biçimsel çözümleme merkezli 
bir çalg  e itim sürecinin zorunluluk oldu u kaç n lmaz bir gerçektir. (Çöl, 2012: 460).

Herhangi bir müzik eserinin tasarlanmas ndan performans sonras na de in gerek çalg  
e itimi gerekse müzikal becerilerin geli mesinde müzik biçimleri, eserin özünü içerisinde 
bar nd rmaktad r. Öz ise sanatç n n dü üncesini yans tan yap  ta d r. Bu çal mada ise müzik 
ö retmenli i bölümlerinde Müzik Biçimleri dersini yürüten ö retim elemanlar n n Müzik 
Biçimleri dersindeki kaynaklara ili kin görü lerinin tespit edilmesi amaçlanm t r.

YÖNTEM

Ara t rman n Modeli

Bu ara t rma müzik ö retmenli i bölümlerinde müzik biçimleri dersini yürüten ö retim 
elemanlar n n müzik biçimleri dersindeki kaynaklara ili kin görü lerinin tespit edilmesine 
yönelik tarama modelinde betimsel çal mad r. Tarama modelleri, geçmi te ya da halen varolan 
bir durumu varoldu u ekliyle betimlemeyi amaçlayan ara t rma yakla mlar d r. Ara t rmaya 
konu olan olay, birey ya da nesne, kendi ko ullar  içinde ve oldu u gibi tan mlanmaya çal l r, 
herhangi bir ekilde de i tirme, etkileme çabas  gösterilmez. Tarama modelleri, bir ara t rmada 
tek ba na uygulanmakla birlikte, taraman n yer almad  bir ara t rma modelinin tek ba na var 
olmas  dü ünülemez (Karasar, 2002: 77).



Ara t rmada nitel ara t rma yöntemlerinden doküman inceleme ve görü me 
tekniklerinden yararlan lm t r. Nitel ara t rma, gözlem, görü me ve doküman analizi gibi nitel 
veri toplama yöntemlerinin kullan ld , alg lar n ve olaylar n do al ortamda gerçekçi ve 
bütüncül bir biçimde ortaya konmas na yönelik nitel bir sürecin izlendi i ara t rmad r (Y ld r m 
ve im ek, 2004: 35).

Çal ma Grubu

Ara t rman n çal ma grubunu, Müzik E itimi Anabilim Dallar ’nda Müzik Biçimleri 
dersini yürütmü  ve yürütmekte olan ö retim elemanlar  olu turmaktad r. Çal ma grubunu 
ara t rman n oda  ve veri miktar  dikkate al narak en az yüksek lisans n  tamamlam , 5 y l ve 
üzeri mesleki deneyime sahip olan ö retim elemanlar  olu turmu tur. Kat l mc lar, Gazi 
Üniversitesi Gazi E itim Fakültesi Müzik E itimi ABD, Necmettin Erbakan Üniversitesi 
E itim Fakültesi Müzik E itimi ABD, nönü Üniversitesi E itim Fakültesi Müzik E itimi 
ABD, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi E itim Fakültesi Müzik E itimi ABD, Dokuz Eylül 
Üniversitesi E itim Fakültesi Müzik E itimi ABD, Marmara Üniversitesi E itim Fakültesi 
Müzik E itimi ABD, Karadeniz Teknik Üniversitesi E itim Fakültesi Müzik E itimi ABD, 
Harran Üniversitesi E itim Fakültesi Müzik E itimi ABD, Bal kesir Üniversitesi E itim 
Fakültesi Müzik E itimi ABD, Yüzüncü Y l Üniversitesi E itim Fakültesi Müzik E itimi ABD 
ve Gazi Osman Pa a Üniversitesi E itim Fakültesi Müzik E itimi ABD’nda görev 
yapm lard r/yapmaktad rlar. Kat l mc  olan ö retim elemanlar na “K1, K2, K3,… K16 vb. 
numaralar verilmi tir.

E itim Düzeyi f %
Doktora 11 68,75
Sanatta Yeterlik 2 12,5
Yüksek Lisans 3 18,75

Tabloya göre ö retim elemanlar n n %18,75’inin yüksek lisans, %12, 75’inin sanatta 
yeterlilik ve %68,75’inin ise doktora yapt klar  görülmektedir. Buna göre çal ma grubunun 
ço unlu unu doktora derecesine sahip ö retim elemanlar n n olu turdu u söylenebilir.

Verilerin Toplanmas

Ara t rmada, nitel ara t rmada en s k kullan lan yöntemlerden biri olan “Görü me 
Yöntemi” kullan lm t r. Patton görü meyi; görü menin beceri, duyarl k, yo unla ma, bireyler 
aras  anlay , öngörü, zihinsel uyan kl k ve disiplin gibi pek çok boyutu kapsamas  aç lar ndan, 
hem sanat, hem de bilim oldu unu belirtmi tir (Patton, 1987: 108). Stewart ve Cash (1985) ise 
görü meyi, “önceden belirlenmi  ve ciddi bir amaç için yap lan, soru sorma ve yan tlama 
tarz na dayal  kar l kl  ve etkile imli bir ileti im süreci” olarak tan mlam t r. 



Bu ara t rmada da görü me türlerinden standartla t r lm  aç k uçlu görü me 
yakla m ndan yararlan lm t r. Görü me yöntemi verinin oda  ve miktar na göre çal ma 
grubunda belirtilen Müzik E itimi Bilim Dal ’ndaki Müzik Biçimleri dersini yürüten ö retim 
elemanlar na yüz yüze ve görü me formu ile her iki ekilde de uygulanm t r.

Çal ma grubundan toplanan veriler ayr nt l  bir rapor halinde kat l mc lara gönderilerek 
verilerin taml , analizlerin kendi gerçekliklerini yans tmadaki yeterlilikleri ve sonuçlar n 
kendi alg lar n  ve ya ant lar n  yans t p yans tmad klar  sorularak, dönütte bulunan dördüncü 
kat l mc n n verileri düzenlenerek tekrar i lenmi tir. Ara t rmada kat l mc lardan toplanan ham 
veriler ortaya ç kan kavram ve temalara göre düzenlenmi  bir biçimde okuyucuya yorum 
katmadan ve verinin do as na sad k kal narak sunulmu , ayr ca verilerin ayr nt l  betimlenerek 
okuyucuya kendi sonuçlar na ula ma f rsat n n verilmesiyle birlikte ara t rman n geçerli i 
sa lanm t r.

Ara t rman n yöntemleri ve a amalar  aç k ve ayr nt l  bir biçimde tan mlanm , veri 
toplama, i leme, analiz etme, yorumlama ve sonuçlara ula ma a amalar  aç k bir biçimde 
aç klanm  ve çal ma grubundaki kat l mc lar n farkl  görü lerine yer verilerek ara t rman n 
güvenirli i sa lanm t r. Analizlerin güvenirli i için ise kay tlar iki ayr  ara t rmac  taraf ndan 
metne dökülerek analiz edilmi tir. Elde edilen verilerin güvenirli ini saptamak üzere, veri 
kaynaklar na tekrar dönülerek veriler teyit edilmi tir.

Verilerin Analizi

Ara t rmada ilk olarak kat l mc lar n Müzik Biçimleri dersi kapsam nda ö rencilerin 
bestelemeye yönelik bilgi ve becerilerinin geli tirilmesinde izlenecek yöntemlerin tespit 
edilmesine yönelik görü lerini çarp c  bir biçimde yans tmak amac yla veriler betimsel analiz 
yöntemi ile analiz edilerek do rudan al nt lara yer verilmi tir. kinci a amada ise betimsel bir 
yakla mla fark edilmeyen kavram ve temalar içerik analizine tabi tutularak neden sorusunun 
yan tlar  aranm t r. Her kod belirlenen yakla mla irdelendi inde ilgili teman n bütüncül 
resmine ula lmaya ve böylelikle tümevar mc  yakla mla bulgular okuyucuya sunulmaya 
çal lm t r.

BULGULAR

Kat l mc lar n Müzik Biçimleri dersinde kullan lan kaynaklar “Nicelik (say ) bak m ndan 
yeterli midir?” sorusuna ili kin görü leri de erlendirildi inde, tamam na yak n  kaynaklar n 
yetersiz oldu unu ve daha çok yabanc  kaynaklardan yararland klar n  belirtmi lerdir. Ayr ca 
ö retim elemanlar n n bir k sm  yabanc  dildeki yaz l  kaynaklar  çevirerek yararland klar n , 



ö rencilerin ise yabanc  dil bilgisi düzeyleri yeterli de ilse kaynaklardan 
yararlanamayacaklar n  belirtmi lerdir. 

K1: “ imdi yaz l  kaynaklar var, var da, imdi onlar n bas m , yay m  onlara eri ebilme 
konusunda s k nt lar var. Onlar n bir defa güncellenmesi gerekir. lhan Usmanba ’ n çevirileri 
var. Ba ka kaynaklar var. Nurhan Cangal’ n Y ld ray’la çal malar  var. imdi daha ba kalar  
da var yani, bir de ço alt m halinde derlenmi  toparlanm  ama yay m a amas na geçmemi  
de i ik kurumlar m zda çal malar var. Bunlar n tümünün, bir ortaya ç kar l p yeniden temel 
olanlar n n incelenmesi gerekir… Çal tay yap labilir. lgili ö retim elemanlar  bir araya 
gelebilir, orada bir küme çal mas  yap larak bir ortak kaynak olu turulabilir. Bu da beklenir 
zaten. Ama bu tür çal malar az. Yani i  birli i az, yard mla ma az, dayan ma az. Hala daha 
bu konularda bireysel anlay  ve yakla m çok egemen. Halbuki üniversal boyutta yenile me, 
dayan ma, kayna ma, bütünle me a rl kl  olmal  esas olarak”. 

K2: “Ne yaz k ki yeterli de il. u anlamda yeterli de il, bas l  kaynak anlam nda yeterli de il. 
Yoksa s n rs z müzik var. Git internetten indir, say s z binlerce konçerto binlerce bilmem ne 
falan, kar na bunlar ç kar. Bunlar n hepsi materyal sonuç olarak ama yani bir kitaptan bunlar  
alal m, i te bir sonat n ya da konçertonun çe itli bölümlerini çocuklara, ö rencilerime nota 
üstünden gösterim derseniz böyle eyler s n rl , yani yeterince yok. Bas l  kaynaklar son derece 
az”. 
K3: “Çok yetersiz”. 

K4: “Türkçe kaynak olarak bak ld nda yeterli de il, ancak art k üniversitede görev yapan 
ö retim elemanlar  belli ölçüde yabanc  dil bilmektedir. Ve birçok kaynak bulunabilece i 
kan s nday m. Say  olarak kayna n azl  çoklu u kadar verilen bilginin i leni i, ö retim 
yönteminin önemli oldu unu dü ünüyorum”. 
K5: “Hay r…” 

K6: “Yani yetersiz, özellikle Türkçe kaynaklar yetersiz. te bir Nurhan Cangal’ n kitab  var. 
Onun d nda aktarma, öykünme bir iki kitaptan ba ka da yabanc  dilde kaynaklar var. Ö renci 
tabi dil bilgisi, dil düzeyi yeterli de ilse onlar  anlayam yor. Ama biz onlar  i te ne yap yoruz, 
çevirilerini yaparak, mümkün oldukça Türkçele tirerek derslerde öyle anlat yoruz. Kaynak 
s k nt s  var yani”. 

K7: “Yeterli de ildir ve ço u yabanc  kaynakt r”. 

K8: “Çok kaynak varda Cangal’ n kitab n  bile alsan ö retiliyor yani Her ö rencinin çald  
eser asl nda birer kaynak. Bas internete bul. Mühim olan ö retmen veya ö renci ona yat r m 
yap yor mu, önemli olan o. Cd, yaz l  kaynak, görsel kaynak, ö rencinin kendi çalg s , 
ö retmenin kendi çalg s ”. 



K11: “Türkçe kaynak say s n n azl  nedeniyle yabanc  kaynaklara ba vurmak gerekiyor”. 

K12: “De ildir”. 

K14: “De ildir”. 

K15: “Say  bak m ndan tabi ki yeterli de ildir. Ö rencilerin kolay ula m  dü ünüldü ünde 
hatta tektir diyebilirim”. 

K16: “Yetersiz buluyorum”. 

Kat l mc lar n Müzik Biçimleri dersinde kullan la kaynaklar “Nitelik (içerik) bak m ndan 
yeterli midir?” sorusuna ili kin görü leri de erlendirildi inde, büyük bir k sm  kaynaklar n 
gerek Müzik Biçimleri dersinin ö retiminde, gerekse kuram ve uygulamal  olarak programda 
yer alan Geleneksel Türk Halk Müzi i ve Geleneksel Türk Sanat Müzi i’nin formlar , 
Uluslararas  Popüler Müzik formlar  ve 20. yy. müzi ine ait Ça da  Müzik formlar n n 
içerikleri dersi kapsad ndan ders kitab  olarak kullan lan kaynaklar n yetersiz oldu u 
görü ünü bildirmi lerdir. 

K1: “Yeterli diyemem; çünkü her kaynak, yaz ld /bas ld  dönemdeki genel geçer müzik 
anlay na göre düzenlenir. imdi Fuat Koray’ n kitab nda bugün birçok müzik türünün 
biçimleri de kapsamal , dedi imiz durum o zaman söz konusu de ildi. Geleneksel müziklerden 
hiçbirinin ne dersi vard , ne uygulamas  ne de kuram  vard . Ama imdi var. O yüzden imdi bu 
aç dan bak l nca Fuat Koray hocam z kitab n  eksik yazm  diyemeyiz. O dönemin 
gereksinimlerine göre yazd . imdi yeni durum, yeni gereksinim, yeni bir çal ma gerektiriyor. 
Bunu yapmak gerekiyor. unu söyleyebilirim; Nurhan Cangal’ n kitab  öncekilere göre daha 
kapsay c , daha çok i e yarar örne in bu aç dan. Ama daha yeni bir çal maya da ihtiyaç var. 
Hani hepsi eksik. Ama bu eksiklikleri bir tak m do al eylere ba l yorum. Önemin 
gereksinimlerini s n rl l na ba l yorum. Bugün daha geni  kapsaml  çok boyutlu tüm Avrupa 
üzerindeki belli ba l  biçimsel yap lar  kapsayan bir biçimsel çal maya ihtiyaç var”. 

K2: “Onlarda, yani form kitab nda bu anlamda donan ml  müzikçilerimiz vard  geçti imiz 
y llarda ama belki a rl  ba ka alanlara verdikleri için yeterince bu alanda eser veremediler. 
En çok bu anlamda eser y llardan beri Fuat Koray’ n “Müzik Formlar ” kitab  var, lhan 
Usmanba ’ n “Müzik Biçimleri” adl  bir kitab  var, o da ngilizce çeviri bir eserden, Gültekin 
Oransay’ n yine mektupla ö retim zamanl  MEB yay nlar ndan ç km  “Türler ve Biçimler” 
diye bir eseri var. Örne in; Ali Uçan’dan böyle bir yap t beklerdik. Günümüzde ama en çok 
kullan lan hem de net bir ekilde aç klanm , mektupla ö retimden gelen Nurhan Cangal’ n 
kitab ”. 



K4: “Birden fazla kayna a ula ld nda arad n z bilgiye ula lacak nitelikte kaynaklar 
bulabilirsiniz. Ancak E itim Fakülteleri’nde Form Bilgisi dersi program na yönelik nicelik ve 
nitelikte kitap soruyorsan z ülkemizde yeterli say da ve nitelikte kayna n oldu unu 
sanm yorum”. 

K5: “Hay r”. 

K6: “Türkçe zaten Nurhan Cangal’ n kitab n  ö rencilere tavsiye ediyoruz, o da tabi s n rl  
i te, 20. yy. s n rl  o bilgiler. lk bahsetti im Ça da  Müzik, Atonal Müzik’le ilgili bilgiler yok. 
Onun d nda temel anlamda müzik biçimleri konusunda ö renciye baz  eyler verebiliyor ama 
daha uzmanla mak isteyenler tabi farkl  kaynaklara yönelmek durumunda kal yor”. 

K7: “Nitelik bak m ndan yeterli de ildir”. 

K8: “ çerik olarak herhangi bir s k nt  yok. Mühim olan onlardan faydalanmay  bilelim”. 

K10: “Günümüzde dil ve stil/ekol bilgisi oldu u sürece kaynak s k nt s  ya anaca n  
sanm yorum ancak yine kuruma göre, onu ö rencinin haz rbulunu luk düzeyinde sunmak 
durumu, daha önemli bir durum”. 

K11: “Bu derste i lenen konular bak m ndan yeterli buluyorum”. 

K12: “Mevcut kaynaklardaki bilgilerin yeterli oldu unu dü ünüyorum”. 

K14: “Orta düzeyde yeterlidir”. 

K15: “… konu ba l klar  s ral  bir durumda olmas na ra men alt ba l klar n s ralamas nda 
s k nt lar n oldu unu söyleyebilirim. Bunun d nda sadece Türk Müzi i Formlar  ile ilgili 
herhangi bir kayna n olmamas  da s k nt lar n bir ba kas n  olu turmaktad r. Türk Müzi i 
kitaplar nda bunlara de inilmi tir, ancak örnekler çok azd r ve yüzeysel bir durum söz 
konusudur”. 

K16: “Yetersiz buluyorum”. 

Ayr ca kat l mc lar kurumsal e itim düzeyinde Müzik Biçimleri dersine yönelik ders 
konular n n kapsaml  olarak ele al nd , farkl  müzik tür ve biçimlere ait yeterli say da 
örneklerin bulundu u, yaz l  bir çal maya ihtiyaç oldu unu da belirtmi lerdir. 



Kat l mc lar n Müzik Biçimleri, “Ders içerisinde kullan lan di er materyaller neler 
olabilir?” sorusuna ili kin görü leri de erlendirildi inde, ö renme durumlar nda i itsel ö elere 
mutlaka yer verilmesini ve dersin i itsel ö elerin yan nda görsel ö elerle de (konser kay tlar  
gibi) desteklenerek ö renilen kazan mlar n daha kal c  izli olmas na katk da bulunacaklar n  
belirtmi lerdir. Müzik Biçimleri dersinde yararlan labilecek materyaller ise üç grupta 
toplanm t r. 

1. Yaz l  materyaller: Müzik biçimleri ile ilgili yerli ve yabanc  kitaplar, makaleler, tezler, 
ilgili eserlerin notalar  vb. 

2. itsel materyaller: Her türlü elektronik müzik çalar, CD/DVD, piyano, ö retim eleman n 
kendi çalg s  ve ö rencilerin çalg lar  vb. 

3. Görsel materyaller: Bilgisayar, projeksiyon, tepegöz vb. 

K1: “Burada müzik biçimleriyle ilgili eserlerin biçimsel yap lar yla ilgili tezler olabilir, 
makaleler yay nlanabilir/yap lm  olabilir, yani ba ka kaynaklara da -ders kitab  d ndaki 
ba ka kaynaklara- aç lmak gerekir”. 

K2: “Ö rencilerin kendilerine ödevler verilebilir. Konular i lendikten sonra örne in; ark  
formlar  i lendikten sonra “herkes ark  formundaki bir eseri kaydederek getirsin” i te “s n fta 
tek tek dinleyece iz bakal m kimlerinki daha tam konuyla özde le mi ”, “kiminkinde konu 
anla lmam  daha iyi ortaya ç kar” gibi… Mp3 çalarlarla her eyi ta yabiliyorlar. nternete
girsin, ara t rs n, getirsin, s n fta bak ls n, acaba anla lm  m  konu? Ö rencilerin çalg lar  
da s n fta payla labilir”. 

K4: “Teknolojinin geli ti i ve kolayca ula abildi imiz günümüzde bu ders için materyal 
bulman n kolayla t n  dü ünüyorum. Görsel ve i itsel olarak müzik dinlemeye yönelik her 
türlü araç (dvd, cd vb.). Bu araçlarla ö renilen formlarda, çe itli çalg larla, çe itli müzik 
topluluklar , çe itli konser kay tlar  dinlenebilir. Okullarda müzik dinleme, i itme e itimi ve 
benzeri çal malar n yap labilece i stüdyolar n bulunmas  bu tür derslere katk da bulunabilir. 
Ö renmede, i itmenin yan nda görsellik de önemli oldu undan konser kay tlar n n görsel 
olarak da izlenmesi ö renimin kal c  olmas na katk da bulunacakt r. Dinleme sonunda s n fça
yap lacak ele tiriler de ö renime ayr  bir boyut ve katk  getirecektir”. 

K5: “Bilgisayar, çalg lar, slayt, asetat, vs…” 

K6: “Kitaplar n haricinde, dinletmek için elektronik araçlarla ö rencilere dinletiriz. Belki 
daha güzel bir ortam olmas  bak m ndan bir stüdyo kullanabiliriz müzik biçimlerinde. 
Ö retmen çalg dan faydalanabilir ama bu derse giren her ö retmen çok iyi derecede piyano 



çalamayabilir. … Müzik Biçimleri dersinde daha çok çoksesli boyutta dü ündü ümüz zaman 
kullan lan enstrümanlar da çok önemli tabi. Onun için tabi ki enstrümandan yararlan yoruz. 
Özellikle piyano olmazsa olmaz o derste. En çok kulland m z enstrüman piyano”. 
K7: “(1) itsel araçlar; Piyano, CD çalar vs. (2) Görsel araçlar; Projeksiyon, tepegöz. (3) 
Bas l  araçlar; Nota, kaset, CD ve Asetat vs. (4) Görsel ve i itsel araçlar; Bilgisayar, 
VCD/DVD vs.” 

K8: “Cd, yaz l  kaynak, görsel kaynak, ö rencinin kendi çalg s , ö retmenin kendi çalg s  ve 
piyanodan faydalan labilir”. 

K10: “Yans t c , ses düzene i vb. araçlar dersin vazgeçilmezleri”. 

K11: “Eser kay tlar , eserlerin notalar ”. 

K12: “Piyano, bireysel çalg lar ve en önemlisi cd çalar, bilgisayar...” 

K15: “Mutlaka s n fta olmas  gereken materyaller; piyano ve bir dinleme cihaz d r. Görsellik 
önemli bir boyutu olu turdu u için yans t c  olan bir s n fta ders i lemek gerekmektedir”.

K16: “Müzik dinlemek için cd’lerimi ve bilgisayar m  kullan yorum, slayt ta kullan yorum, 
ayr ca analiz için piyano parçalar ndan olu an bir ders materyali haz rlad m, onu da 
kullan yorum”. 

Kat l mc lar n Müzik Biçimleri “Ders içeresinde yer alan araç ve gereçler etkili ve verimli 
ekilde nas l kullan labilir?” sorusuna ili kin görü lerinde ö retim elemanlar n n:

1. S n f n düzeyine uygun bir ders plan  olu turmalar , 
2. Ders plan na uygun yöntem ve ö retim tekniklerini kullanmalar , 
3. Piyanoyu dersin kapsam nda yeterli derecede kullanabilmeleri ve örnek verebilmeleri, 
4. Derste incelenecek uygun eserlerin seçilmesi, yorumlanacak eserlere haz rl k yap lmas , 
5. S n f içerisinde ö retilen bilgilerin beceriye dönü türülmesinde, teori boyutu ile 
s n rland r lmadan etkinliklerde kullan lan araç ve gereçlerin planl  bir ekilde program 
üzerinde gösterilmesi gerekti ini belirtmi lerdir. 

K1: “Bu ö rencinin gereksinimine göre, ö retim eleman n n bunlar  ustaca yerli yerinde 
kullanma anlay na ba l  bir ey. Ama dedi im gibi yal ndan karma a, basitten bile i e, 
kolaydan zora, temelden ara ve ileri katmanlara do ru bir s ra ve düzen izlenirse hepsi yerli 
yerini bulur. Bu bir yöntem i inden çok bir anlay  ve yakla m i idir. Bu konuda ö retim 
elemanlar m z birtak m farkl  modeller olu turabilir ve bunlar n deneysel çal malar n  da 
yapabilirler. Bu ö retme-ö renme stratejileri konusu, bunun ayarlanmas  ö retim eleman n n 



i idir. Bu konuda farkl  modeller olu turur ö retim eleman . Farkl  gruplara göre en uygun 
modeli uygulayabilir. Bunun için ö retim eleman n n bir modeller da ar  olmas  laz m. 
“Kar ma nas l bir grup gelir? -üst düzeyde bir grup gelebilir, karma bir grup gelebilir-” Buna 
göre ö retim eleman  dersinin yap s n  i leyi ini düzenleyecektir”. 

K4: “Ders plan na uygun olarak uygun zamanlarda, uygun eserlerin ele al nmas  ilk akl ma 
gelen noktalar. Teknik donan m n ders öncesi haz r olmas n n da araç ve gerecin etkili ve 
verimli kullan lmas n  etkileyece ini dü ünüyorum. Ders için bir stüdyonun olmas n n, bu 
soruna katk  getirece ini dü ünüyorum”. 

K5: “Hocan n ve ö rencilerin yetene i ölçüsünde daha verimli kullan labilir. Hoca 
çalam yorsa, örnek veremiyorsa, çalacak ö rencide yoksa verim dü ünülemez”. 

K6: “Zaten kaynaklar  etkili ve verimli de erlendirmek için dönem ba nda program yapar z. 
Konular  haftalara göre ay r r z - u hafta unu, bu hafta bunu ö retiriz-. Dolay s yla o zaman , 
o konuyu ö retmek için en verimli ekilde kullanman n tela nda oluruz. Ve kaynaklarda ona 
göre mümkünse önceden ö rencilere kitap tavsiyesinde bulundu umuz için, e er o kitaptan 
ö retmeyece imiz ey ise fotokopisini da t r z eserlerin. Ya da bir ders önceden “Önümüzdeki 
hafta u konuyu ö renece iz, u konuyla ilgilide u u parçalar n analizlerini yapaca z, form 
analizini yapaca z haz rl kl  gelin” anlam nda bu ekilde etkili kullanabiliriz kaynaklar m z . 
Yaln z süre çok önemli. Süreyi en verimli ekilde kullanmak gerekir, öteki türlü konular 
yeti mez. Bazen öyle oluyor ki özel gün ve bayramlar oldu u zaman arka arkaya ayn  dersleri 
götürebiliyor. Dolay s yla da verimli kullanam yorsun ve s k t rmak zorunda kal yorsun 
konular ”. 

K7: “Çal ma öncesi haz rlanacak a amal  bir çal ma plan yla kullan labilir. Bu plan n 
haz rlanmas nda ö rencilerden de etkin olarak yararlanmak gerekiyor”. 

K8: “Araç ve gereçlerin etkili olarak kullan lmas ndan ziyade, mühim olan ö retmen veya 
ö renci ona yat r m yap yor mu, önemli olan o”. 

K12: “Kullan lan araç-gereçlerin sadece ö retmen taraf ndan de il uygulamal  olarak 
ö renciler taraf ndan da kullan lmas  sa lanmal d r”. 

K13: “Planl  bir ö retim yoluyla araç ve gereçler (bilgisayar, CD çalar vb.) etkili ve verimli 
bir ekilde kullan labilir”. 

K14: “Uygulamal  bir ders olma özelli i ile ders içerisinde gerek çalg sal, gerekse sözel 
eserlerin birebir uygulamas  yap lmal  ya da internet vb. yollar ile en az ndan gösterimi 
yap lmal d r”. 



K15: “… Müzik Biçimleri dersini veren ö retim eleman n n piyano becerisi geli mi  durumda 
olmal d r ki, etkili ve verimli bir ders i lenebilsin”. 

K16: “Ders süresi iyi planlan rsa verimli bir biçimde kullan labilir”. 

Kat l mc lar ayr ca ö rencilerin derse kar  tutumlar , ilgileri ve haz rbulunu luk 
düzeylerinin dersin verimini etkileyece inden, gerek analiz gerekse yorumlama çal malar nda 
derse haz rl kl  gelmeleri gerekti ini de belirtmi lerdir.

SONUÇ

Müzik Biçimleri dersinde kullan lan kaynaklar n niceli ine ili kin olarak kaynaklar n 
yetersiz oldu u ve bu durumda daha çok yabanc  kaynaklardan yararlan lmas  gerekti i, ayr ca 
bir k s m yabanc  dildeki yaz l  kaynaklar n çevrilerek yararlan ld , ö rencilerin ise yabanc  
dil bilgisi düzeyleri yeterli de ilse kaynaklardan yararlanamayacaklar ;

Müzik Biçimleri dersinde kullan lan Kaynaklar n niteli ine ili kin olarak, kaynaklar n 
gerek Müzik Biçimleri dersinin ö retiminde, gerekse kuram ve uygulamal  olarak programda 
yer alan Geleneksel Türk Halk Müzi i ve Geleneksel Türk Sanat Müzi i’nin Biçimleri, 
Uluslararas  Popüler Müzik Biçimleri ve 20. yy. Müzi i’ne ait Ça da  Biçimlerin içerikleri 
dersi kapsad ndan, ders kitab  olarak kullan lan kaynaklar n yetersiz oldu u;

Müzik Biçimleri dersinde kullan lan materyallere ili kin olarak, ö renme-ö retme 
durumlar nda i itsel ö elere mutlaka yer verilmesi ve dersin i itsel ö elerin yan nda görsel 
ö elerle (konser kay tlar  gibi) desteklenerek ö renilen kazan mlar n daha kal c  izli olmas na 
katk da bulunulaca ;

Müzik Biçimleri dersi kapsam nda araç ve gereçlerin kullan lmas na ili kin olarak, 
ö retilen bilgileri teorik boyutta s n rland rmadan, araç ve gereçlerden yararlanma durumlar n n 
ders plan  üzerinde uygulamal  olarak belirtilmesi gerekti i, bununla birlikte dersi yürüten 
ö retim elemanlar n n piyanoyu ders kapsam nda örnek gösterebilecek düzeyde kullanmalar  
gerekti i sonucuna var lm t r. 
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ÖZET

nsano lunun varl ndan bu yana görülen h zl  de i im, hem insanlar n ihtiyaçlar n  
hem de yap ld klar  döneme göre mekânlar n de i imine de neden olmaktad r. Bu h zl  
de i imle beraber yap larda geçmi teki i levlerinden uzakla t r lmakta, ikinci bir i levle
devaml l n  sürdürmektedir. Günümüzde toplumsal, kültürel ve sosyal etkilerin de i imi ile 
geli en ihtiyaçlar  kar layabilmek için tarihi yap larda yeniden kullanma yollar  aranmaktad r. 
Özgün mimarisi ve i leviyle kullan lacak durumda olmayan yap lar n tekrar ya ama katmak ve 
hizmet sunmas n  sa lamak için yap lan koruma yöntemlerinden biri olan yeniden kullan ma
en güzel örneklerden biri Geleneksel Malatya Evlerinden Turgut Duran Evi’dir.

Çe itli uygarl klar n birikimleri sonucunda kendini mekânsal ve biçimsel anlamda 
zenginle tiren Malatya, tarihin bütün evrelerinde ayr cal kl  konumunu korumay  ba arm  ve 
günümüze kadar ta m t r. Bu anlamda ehir farkl  kimliklere ev sahipli i yapm t r. Bu 
kimliklerin korunmas yla mimari süreklilik sa lanabilmektedir. çerisinde geleneksel 
de erlerimizin ekillendi i evler, geçmi  kültür ya ant lar m z  bugüne ve gelecek nesillere 
ta yan önemli kültür ürünlerimizdir.

Malatya kültürünü, folklorunu ve etnografyas n  tan mak için Malatya’n n sivil 
mimarl k örneklerinin bir parças  olan eski evleri tan mak gerekmektedir. 1880 ile 1950 y llar  
aras nda in a edilmi  olan Geleneksel Malatya Evleri, Osmanl  dönemi sivil mimarisinin genel 
özelliklerini ta maktad r. Evler, ço unlukla bahçe içerisinde in a edilirken,  yol kenar nda olan 
evler ise özellikle etraf  duvarla çevrili olarak yap lm t r. Evin d nda günlük ya am n 
sürdürüldü ü iç avlu bulunmaktad r. Genellikle iki kattan olu an bu yap larda katlar aras  
geçi ler, ah ap merdivenlerle sa lanmaktad r.

Bildiride, Geleneksel Malatya Evlerinin genel özellikleri k saca anlat lmaya çal lacak; 
konumuz olan evin, plan ve mimari özellikleri aç klanarak mekânsal analizi yap lmaya 
çal lacakt r. Turgut Duran Evi’nin yeniden kullan m  üzerinde aç klamalar yap larak eserin 
geleneksel özellikleri anlat lacak, ula lan sonuçlarda eserin hem kendi bünyesinde geli mesi; 
hem de çevre ile olan etkile imi Sanat Tarihi aç s ndan de erlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Malatya, Ye ilyurt, sivil mimari, ev-konut



ABSTRACT

The rapid change that has been observed since the existence of human beings causes the 
change of places both according to the needs of the people and the period in which they are 
made. With this rapid change, the structures are removed from their past functions and they 
continue with a second function. Today, ways of reusing historical buildings are sought in order 
to meet the evolving needs with the change of social, cultural and social influences. Turgut 
Duran House, one of the traditional Malatya Houses, is one of the best examples of reuse, which 
is one of the conservation methods used to bring buildings that are not in a condition to be used 
with their original architecture and function to life again and to ensure that they provide service. 

As a result of the accumulation of various civilizations, Malatya has enriched itself 
spatially and formally and has managed to maintain its privileged position in all stages of 
history and has carried it to the present day. In this sense, the city hosted different identities. 
Architectural continuity can be achieved by preserving these identities. Houses, in which our 
traditional values are shaped, are important cultural products that carry our past cultural 
experiences to present and future generations. 

In order to know Malatya's culture, folklore and ethnography, it is necessary to know 
the old houses, which are a part of Malatya's civil architecture examples. Traditional Malatya 
Houses, built between 1880 and 1950, bear the general characteristics of Ottoman civil 
architecture. While the houses were mostly built in the garden, the houses on the roadside were 
built especially surrounded by walls. Outside the house, there is an inner courtyard where daily 
life is carried on. In these structures, which usually consist of two floors, transitions between 
floors are provided by wooden stairs. 

In the paper, the general characteristics of the Traditional Malatya Houses will be briefly 
explained; The house, which is our subject, will be explained and its spatial analysis will be 
tried to be made by explaining its plan and architectural features. The traditional features of the 
work will be explained by making explanations on the reuse of Turgut Duran House. And its 
interaction with the environment will be evaluated in terms of Art History.

Keywords: Malatya, Yesilyurt, civil architecture, house-housing



G R

nsano lunun varl ndan bu yana görülen h zl  de i im, hem insanlar n ihtiyaçlar n  
hem de yap ld klar  döneme göre mekânlar n de i imine de neden olmaktad r. Bu h zl  
de i imle beraber yap larda geçmi teki i levlerinden uzakla t r lmaktad r. Yap ya yeni i levler 
kazand r larak yap n n tekrar kullan lmas na, devaml l na olanak sa lamaktad r.  

Bir ehrin kimli inin olu mas nda hem kültürel hem de do al de erler önemli yer 
tutmaktad r. Bu de erlerin devaml l , ehrin geçmi ten gelen birikimini gelece e aktar lmas  
bak m ndan maddi ve manevi olarak görev üstlenmektedir. Bu nedenle ehirde in a edilmi  
yap  ve yap  gruplar  ehrin özgün kimli ine katk da bulunmas  ve yap ld klar  dönemin hem 
mimari hem de sosyal ya amlar  hakk nda bilgiler sunmas bak m ndan de er arz etmektedir. 

Tarihi yap lar, geçmi  ve gelecek aras nda köprü görevi görürler. Geçmi teki kültürel, 
sosyal, ekonomik, dinsel ve politik ya am n gelecekte de okunmas nda önemli rol oynayan bu 
yap lar; bugünde ehrin planlanmas , korunmas  bak m ndan yol göstericidir. Yap lar zamanla 
do al olaylar, yang n, sel felaketi, insanlar n zarar vermesi gibi birçok nedenden dolay  
kullan lmayacak duruma gelmi tir1.

Günümüzde toplumsal,  kültürel ve sosyal etkilerin de i imi ile geli en ihtiyaçlar  
kar layabilmek için tarihi yap larda yeniden kullanma yollar  aranmaktad r. Özgün mimarisi 
ve i leviyle kullan lacak durumda olmayan yap lar n tekrar ya ama katmak, hizmet sunmas n  
sa lamak için yap lan koruma yöntemlerinden biri olan i lev de i ikli iyle2 yeniden kullan ma 
aç lan en güzel örneklerden biri Geleneksel Malatya Evlerinden biri olan Turgut Duran Evi’dir. 

Bu çal mada, tarihi bir evin yeni bir i levle yeniden kullan lmas  ve yeni i levinin 
de erlendirilmesi amaçlanmaktad r.

Türkiye’nin Do u Anadolu Bölgesinde yer alan Malatya (Harita 1), ilk dönemlerden 
itibaren yerle im alan  olarak kullan lm  ve siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel bak m ndan 
önemini koruyarak günümüze kadar geli erek gelmi tir3. Malatya ilinin tarihçesi MÖ 7000’li 
y llara kadar dayanmaktad r. Yap lan kaz larda bölgenin Kalkolitik Ça ’dan bugüne kadar 
yerle im alan  olarak kullan ld  belirlenmi tir. Malatya, Türklerin Anadolu'ya geli inden 
sonra s ras yla Dani mendo lu Beyli inin, Anadolu Selçuklu Devletinin, Memluk Devletine 
ba l  Dulkadiro lu Beyli inin; 1399’dan sonra ise Osmanl  mparatorlu unun hâkimiyetine 
geçmi tir4. Co rafi konumundan dolay  Do u Anadolu Bölgesi’nin kav ak noktalar ndan biri 
olan Malatya, fakl  din ve kültürlerin bir arada ya ad  kent özelli ini sürdürmü tür.

1 Hasan Ali Mahrebel, Tarihi Yap larda Ta y c  Sistem Özellikleri, Hasarlar, Onar m Ve Güçlendirme Teknikleri, stanbul 
Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, (Yay nlanmam  Yüksek Lisans Tezi), 2006, stanbul, s. 1. 
2 Dicle Ayd n ve S. Ebru Oku Yüce, “Yeniden Kullan ma Adaptasyon ve Sosyokültürel Sürdürülebilirlik Ba lam nda 
Afyonkarahisar Millet Hamam n n De erlendirilmesi”. Megaron, 2009, C.4, S.1, s. 37.
3 Murat ahin- Bahtiyar Ero lu, “Malatya Geleneksel Konutlar  ve Dokusu Üzerine Bir Yakla m: Yak nca Evleri”, IBAD 
Sosyal Bilimler Dergisi, Özel Say , 2020, s. 716.
4 F. Korkmaz Sa lam, B. Bilgin, Z. Demirba , H. Memi , E., Malatya Kent Rehberi, Malatya, 2013, s.3.



Harita 1: Malatya li Haritas  (https://www.milliyet.com.tr/egitim/haritalar/malatya-
haritasi-malatya-ilceleri)

nsano lu yerle ik ya ama geçti inde ilk olarak ma aralarda ya am n  sürdürmü tür.
Zamanla konutlar in a edilmeye ba lanm t r. Konutlar in a edilirken bar nma ve ya amlar n  
sürdürme amac  d nda ayn  zamanda özel estetik ve sanatsal özellikli evler in a etmi lerdir.

Kültürel miras niteli inde geleneksel konutlar yap lmaya ba lanm t r. Yap ld  
bölgenin sosya-kültürel ve çevresel etkileri ile ekillenen konutlar günümüze kadar gelmi tir.
Geleneksel konutlar, yap ld  bölgenin iklimi, topo rafik özellikleri, co rafi konumu ve 
kültürel özellikleriyle kendine özgü mimari karakter ta yan yap lar olmu tur. Geleneksel 
Malatya Evleri zengin kültürel mirasa sahip, kültürel birikimleri ile geçmi e tan kl k edip 
gelecekteki kültürel faaliyetlere kat  sa layacak yap  gruplar ndan biridir5.

Malatya’n n folklorunu, etnografyas n  anlamak ve do ru bir de erlendirmede 
bulunmak için Malatya’n n sivil mimarl k örneklerinden biri olan evleri tan mak do ru bir 
yakla m olacakt r. 

5 Murat ahin- Bahtiyar Ero lu, “Malatya Geleneksel Konutlar  ve Dokusu Üzerine Bir Yakla m: Yak nca Evleri”, IBAD 
Sosyal Bilimler Dergisi, Özel Say , 2020, s. 713.



GELENEKSEL MALATYA EVLER

Osmanl  dönemi sivil mimarisinin genel özelliklerini ta yan Malatya evleri, yap ld  
dönemin ya am eklini yans tmas  bak m ndan önemini korumaktad r. Evler genellikle ya 
bahçe içerisinde, ya da yol kenarlar nda in a edilir. Yol kenarlar nda in a edilen evlerin etraf  
duvarla çevrilir6.

Malatya evlerinin planlamas nda ve iç düzenlemede en önemli etkenlerden biri Türk 
gelenekleri, bir di eri ise slam dininin esaslar  oldu u görülmektedir. Evler planlan rken 
fizyolojik, sosyal olarak mahremiyete uygun düzenlenmi tir. Orta Asya’dan gelen göçebe 
hayat n etkisiyle içe dönük bir plana sahiptir. çe dönük ya am hem slam dinine uygunlu u, 
hem de tarihsel ve kültürel olgular n norm haline gelerek mekânsal özelliklere yans mas  önem 
arz etmektedir7.

Geleneksel Malatya Evleri’nde genel olarak biti ik ve ayr k iki çe it yerle im düzeni 
vard r. Biti ik düzende yap lan evlerde genellikle giri  cephesinin sokak ile do rudan ili ki 
içerisinde oldu u ve ayn  zamanda arkada bahçesinin veya avlu ve bahçesinin bulundu u 
görülmektedir. Ayr k düzendeki evlerde ise bahçe içerisinde, giri  cephesi soka a 
yönlendirilmi  veya tamam  bahçe içerisinde konumland r lm t r. 

Evlerde genel plan, sofan n çevresine dizilmi  dört oda ve balkondan olu maktad r. 
Sofalar evin merkezinde yer al p, odalara geçi i sa lar8.

Geleneksel Malatya evlerinin zemin katlar  ço unlukla günlük ya am n sürdürüldü ü 
alanlard r. Sokak kap s ndan aral k ad  verilen iç sofaya ula lmaktad r. Bu bölümde zahirelik9

ve h zna10, tand r örtmesi veya örtmelik ad  verilen bölümler yer al r. ç sofada ayr ca k  dam  
olarak adland r lan k  odalar  bulunmaktad r. Evlerin üst katlar na ç kmak için ah ap 
merdivenler yap lm t r. Evler genellikle iki katl yken baz  evler üç katl  olarak düzenlenmi tir. 
Üç katl  evlerin üçüncü kat nda ço unlukla dörtgen planl , iç sofa büyüklü ünde bölüm yer al r. 
Bu bölüm “Cihannüma” olarak adland r l r11.

Malatya iklim özelliklerinden dolay  k n kurak ve so uk bir iklime sahiptir. Evlerde 
k n daha s cak oldu u için k  dam  olarak adland r lan k  odalar nda oturulmaktad r. Üst 
katlar yaz n daha serin oldu u için genellikle yazl k olarak kullan lmaktad r. Alt katlarda 
yap lan pencereler hem küçük, hem de daha az say da yap lm t r12.

6 H. Turgut, Kültür, Mekân ve Zaman: Geleneksel Malatya Evleri, Geçmi ten Günümüze Malatya, Kent, Kültür ve Kimlik, 
(Ed. Selcan Koçaslan), Atatürk Ara t rma Merkezi, Ankara,  2017, s. 1474.
7 Havva Özy lmaz ve clal Aluçlu, “Malatya Geleneksel Ve Güncel Konutlar ’nda Kullan c  Gereksinimleri Ve Tasar ma 
Yans mas ”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, C.8, S.29, 2009, s. 169.
8 H. Özy lmaz- . Aluçlu, Malatya Geleneksel Ve Güncel Konutlar ’nda Kullan c  Gereksinimleri ve Tasar ma Yans mas , 
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, S. 8(29), 2009, s. 171.
9 Zahirelik: Kiler
10 H zna: Mutfak
11 . Aytaç, Geleneksel Malatya Evleri Envanteri, Diltemizler Reklam ve Matbaas , Malatya, 2015, s. 11.; H. Turgut, Kültür, 
Mekân ve Zaman: Geleneksel Malatya Evleri, Geçmi ten Günümüze Malatya, Kent, Kültür ve Kimlik, (Ed. Selcan Koçaslan), 
Atatürk Ara t rma Merkezi, Ankara,  2017, s. 1474.
12 Osman Özbek, “Malatya Evleri”, Türk Etnografya Dergisi, S. XVIII, Ankara 1988, s. 133.



Malatya evlerinde genellikle ba oda ayr m  yap lmam t r. Aile reisinin odas  konuk 
odas  olarak kullan lm t r. Odalarda oturmak için sekiler yap lm t r. Odalarda yüklük ve 
dolaplar vard r. K  odalar nda ayr ca ah ap ya makl  ocaklar ve ocaklar n her iki yan nda yer 
alan “taka” ad  verilen raflar bulunmaktad r. Odalar n genelinde ise kap , pencere ve dolaplar n 
üst k sm ndan devam eden yatay ah ap pervazlar veya ah ap raflar yap lm t r13.

Evler süsleme bak m ndan oldukça sadedir. Hem iç hem de d  cephede süsleme 
amac yla ah ap ve alç  kullan lm t r. Evlerin iç k sm nda dolap, yüklük, h zna, pencere, balkon 
parmakl klar  ah ap süslemenin görüldü ü alanlard r. D  cephede bulunan pencereler 
üzerindeki al nl klar, dilimli ve kemerli olup cepheyi tamamlayan süsleme unsurlar d r.

Malatya evlerinde cephelere önem verilmi tir. Birinci katlar ç kmalarla d a 
ta r lm t r. Çat ya geçi lerde cephe mimarisinin en belirgin özelli i olan ta malar  görülür. Bu 
kavisli ta malar n üzerleri çamurlarla s vanm t r. Çat n n ucunda ise yere do ru sarkan ah ap 
oyma dantela eklinde süslemeler vard r. Bunlar n gölgeleri kireç badana üzerine i lenerek 
do al bir süsleme unsuru olu turulmu tur14.

Geleneksel Malatya Evlerinin yap m nda malzeme olarak ah ap, kerpiç ve ta  malzeme 
kullan lm t r. Ta  malzeme, temel yap m nda ve su basmas  olarak yerden 1,5 m yüksekli e 
kadar kullan lm t r. Evlerin beden duvarlar  kerpiç malzeme ile yap lm t r. Kerpiç, y ma ya 
da dolgu teknikleri ile kullan lm t r. Evlerin genelinde y ma tekni i tercih edilmi tir15. Ta  
temel üzerine kurulan evlerin kerpiç h m  duvar  ah ap hat l ve dikmeler ile desteklenmi tir. 
Ah ap malzeme ayr ca merdivenlerde ve süslemede de kullan lm t r.

TURGUT DURAN EV  PLAN VE M MAR ÖZELL KLER

Yeri: Malatya’n n Ye ilyurt lçesi H ro lu Mahallesi’nde yer al r. 

Tarihi: XIX. yüzy l ortalar  ile XX. yüzy l ilk çeyre ine tarihlendirilmektedir16.

Plan özellikleri: Turgut Duran Evi, 30.03.2005 tarih ve 784 say l  karar ile Sivas Kültür 
ve Tabiat Varl klar n  Koruma Kurulu’nca tescillenmi tir. 2007 y l nda Ye ilyurt Belediyesi 
taraf ndan yap lan “Sokak Sa l kla t rmas  Projesi” kapsam nda yap , restore edilerek tarihi 
sokak dokusuna uygun hale getirilmi tir17 (Foto. 1- 2).

13Sevilay Güvercin, Geleneksel Malatya Evleri ve Ya anm l k Aras ndaki li kinin Bellekteki Yans malar , nönü Üniversitesi, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yay nlanmam  Yüksek Lisans Tezi),  Malatya, 2019, s.8.
14 . Aytaç, Geleneksel Malatya Evleri Envanteri, Diltemizler Reklam ve Matbaas , Malatya, 2015, s. 11.
15 . Aytaç, Geleneksel Malatya Evleri Envanteri, Diltemizler Reklam ve Matbaas , Malatya, 2015, s. 11.
16 Malatya Valili i, l Kültür ve Turizm Müdürlü ü, Malatya Kültür Envanteri, 2014, s. 526. Hüseyin Temiz-Mehmet Külahç , 
“Mehmet, Malatya Ye ilyurt Yöresel Mimari Örnekleri Analiz ve De erlendirme”, Mimarl k, S.254, 1993,s.20.
17 Malatya Ye ilyurt Belediyesi “Sokak Sa l kla t rmas  Projesi” Ar ivi.



Foto. 1 -2: 2007 y l  sokak sa l kla t rma çal mas ndan önce ve sonra

82 ada 19 parselde bulunan ev, zemin kat ve birinci kattan olu maktad r. Zemin kata
giri , Ad yaman Caddesi’ndedir (Plan 1). Bu katta dikdörtgen planl  dükkânlar yer al r. Yap n n 
as l ev k sm na giri , Sofuo lu Sokak’a aç lan düz lentolu, dikdörtgen formlu kap dan 
sa lanmaktad r. Giri ten sonra dikdörtgen planl bir koridorla kar la l r. Koridora giri te 
güney tarafta, koridor boyunca devam eden asma kata ç k  sa layan ah ap merdivenler yer 
al r. Koridorun güney duvar n n orta k sm nda “aral k” olarak da bilinen iç avluya geçi  
sa layan giri  bulunmaktad r.

Plan 1: Zemin Kat ( Mimar Özge Özata’dan)

ç avlu düzensiz dikdörtgen planl d r. Bu bölümde kiler, mutfak, tand r örtmesi veya 
örtmelik ad  verilen bölümler ve tuvalet yer al r. ç avlunun do u duvar nda k  dam  olarak da 
adland r lan, tek birimden olu an, dikdörtgen planl k  odas  bulunmaktad r. 

Yap n n birinci kat na ç k , iç avluya giri  sa layan kap n n bat  cephesinde 
bulunmaktad r. Ah ap merdivenlerden sonra yap n n avluya bakan cephesinde boydan boya 



uzanan balkon k sm  yer al r. Balkon k sm na ortada sofa, sofan n her iki yan nda yer alan 
odalar n dikdörtgen formlu düz lentolu iki er penceresi aç lmaktad r Ortada dikdörtgen planl  
sofa, yap n n kuzey cephesine do ru devam ederek iki pencere ile Ad yaman Caddesi’ne ç kma 
olarak yans m t r (Plan 2).

Plan 2: Birinci Kat ( Mimar Özge Özata’dan)

Sofan n her iki yan nda dikdörtgen planl  iki er oda yer al r. Sofan n do u cephesinde 
yer alan odalardan birinci oda, dikdörtgen planl  olup, hem balkon k sm na hem de Sofuo lu 
Sokak’a aç lan pencereleri vard r. Sofuo lu Sokak’a aç lan pencerenin yan nda dikdörtgen 
formlu bir ni e yer verilmi tir. kinci oda yine dikdörtgen planl d r. Odada Ad yaman 
Caddesi’ne ve Sofuo lu Sokak’a aç lan birer pencere bulunmaktad r.

Sofan n bat  cephesinde de iki adet dikdörtgen planl  oda yap lm t r. Birinci odan n iki 
penceresi iç avluya; ikinci odan n ise bir penceresi vard r ve bu pencere Ad yaman Caddesi’ne 
aç lmaktad r.

YAPININ BUGÜNKÜ DURUMU VE YEN DEN KULLANIMI 

Paris’te 1972 y l nda UNESCO’nun imzalad  sözle mede kültürel ve do al miras n 
korunmas na yönelik önemli kararlar al nm t r. Bu kararlardan biri; UNESCO’ya üye olan 
devletler, “dünyan n do al güzelliklerini ve kendi co rafyalar nda yer alan güzellikleri 
korumakla mükelleftir.” Do al kaynaklar  koruman n yan  s ra 2003 y l nda UNESCO 
taraf ndan yeni bir anla ma imzalanm t r. Bu anla maya göre ise do al kaynaklar n yan  s ra 
kültürel mirasta korunmaya dâhil edilmi tir. Türkiye’de UNESCO’ya üye devletlerden biri
oldu u için al nan bu kararlara ba l  olarak do al ve kültürel miras n korunmas ndan, restore 
edilmesinden sorumludur18.

18 Fatih Solmaz, “Potansiyel Bir Tarih ve Kültür Turizmi Merkezi Örne i Olarak Malatya”, Academic Knowledge, S. 3 (2), 
2020, s. 111.



Malatya’da UNESCO taraf ndan yap lan anla malar kapsam nda do al, tarihi ve 
kültürel miras n n restore edilen ehirlerimizden biridir. Geleneksel Malatya Evleri, kendine 
özgü sivil mimari özelliklerini korumakla birlikte, h zla de i en kültürel ortam, nüfus art , 
çarp k kentle me, vb. nedenlerden dolay  ayakta kalma mücadelesi vermektedir. Evler üzerinde 
restorasyon çal malar  ba lam t r ve yeniden i levlendirilerek günümüz artlar nda kullan ma 
aç lm t r. Turgut Duran Evi restore edilip, yeniden kullan ma aç lan, i levlendirilen evlerin en
güzel örneklerinden biridir (Foto. 3).

Foto. 3: 2007 y l  restorasyon çal malar  ( Mimar Özge Özata’dan)

Yap ; Ye ilyurt ilçesinde H ro lu Mahallesi, Ad yaman Caddesi’nde bulunan di er on 
bir yap  ile birlikte Geleneksel Malatya Evlerinin karakteristik özelliklerini ta mas  
bak m ndan önem arz etmektedir. Bu de erlerin ön plana ç kart lmas  bak m ndan yap lar n 
restore edilerek, günümüz ko ular na uyarlanarak yeniden kullan lmas  önem ta maktad r
(Foto. 4).

Foto. 4 – 5- 6: 2007 y l  restorasyon çal malar ( Mimar Özge Özata’dan)

2007 y l nda Ye ilyurt Belediyesi taraf ndan yap lan “Sokak Sa l kla t rmas  Projesi” 
kapsam nda ev, restore edilerek yeniden kullan ma aç lm t r. Bugün “Kahve Kona ” olarak 



isimlendirilen yap da, hem kahve sat  yap lmakta hem de kahve ikram nda bulunulmaktad r
(Foto. 7).

Foto. 7: Evin genel görünümü

Evde yap lan restorasyonlarla yap n n hem d  cephesi yenilenmi , hem de iç mekânda 
de i ikliklere gidilmi tir. Evin Sofuo lu Sokak’ta bulunan giri  k sm  i lerli ini yitirmi tir. Eve 
giri  Ad yaman Caddesi’ne aç lan dükkân k sm ndan sa lanmaktad r. Üç bölümlü camekândan
olu an dükkân k sm n n camekânlar yenilenerek sokak yap s na uygun hale getirilmi tir.

Evin zemin kat  ve Ad yaman Caddesi’ne aç lan dükkânlar birle tirilmi tir. ç k s mda 
ev yap s n  ve dükkân birbirinden ay ran duvar kald r lm , dükkân ve ev bir bütün haline 
getirilmi tir. Evin giri  koridoru ve dükkânlar birle tirilmi tir. Birle tirilen bu mekânlar, kahve 
sat  ve ikram  yap lan yerler olarak de erlendirilmi tir. Giri  k sm nda kahve çe itlerinin 
sergisi, masa ve taburelere yer verilmi tir (Foto. 8- 9).

Foto. 8 - 9: Evin giri  k sm birinci mekân

Daha sonra be basamakla ikici mekâna inilmektedir. Birinci ve ikinci mekânlarda kot
fark  bulunmaktad r. Bu mekân n; bat  taraf na sekiler yerle tirilmi , do u taraf na ise kahve 
pi irmek için küçük bir mutfak yap lm t r (Foto. 10 – 11).



Foto. 10 – 11: Evin giri  k sm ndaki ikinci mekân

kinci mekân n üst k sm nda, oturma sekilerinin yap ld  asma kat bulunmaktad r
(Foto. 12).

Foto. 12: Asma kat

Yap n n düzensiz dikdörtgen planl  iç avlusunda yer alan k  odas , depo olarak 
de erlendirilmi tir. Avlunun bat  cephesinde iki tuvalet yap lm t r. Avlunun bo  alanlar na
masa ve tabureler koyularak bu mekânda da kahve ikram edilmektedir (Foto. 13 – 14).

Foto. 13 - 14: ç avlu

Turgut Duran Evi’nin birinci kat na ç k , güney duvara biti ik olarak yap lm  ah ap 
merdivenlerle sa lanmaktad r. Merdivenlerden ç kt ktan sonra evin cephesinde boydan boya 
yap lm , iç avluya bakan balkon yer al r (Foto. 15 - 16).



Foto. 15 - 16: Birinci kata ç k  merdivenleri ve balkon k sm

Balkona aç lan ortada sofa, sofan n her iki yanda ise birer oda yer al r. Sofan n her iki 
yan nda iki er oda bulunmaktad r. Sofada ve odalarda plan itibariyle herhangi bir yenileme 
yap lmam t r (Foto. 17).

Foto. 17: Sofadan görüntü

Hem sofada, hem de odalarda kahve kültürünü anlatan objelerin sergilendi i vitrinlere 
yer verilmi tir. Vitrinlerde dünyada kahve kültürünün geli imi, eskiden hangi araçlarla kahve 
yap ld , dünyan n çe itli bölgelerinde kullan lan kahve fincanlar , Türkiye de kahve geli imi, 
fincan çe itleri sergilenmektedir. Ayr ca iyi bir kahve nas l yap l r sorusuna cevap al na 
bilinecek görsel etkinlikler yer al r (Foto. 18 – 19) (Foto. 20 – 21).



Foto. 18 – 19: Birinci kat odalar ndan görüntü

Foto. 20 – 21: Birinci kat odalar ndan görüntü

Evin Ad yaman Caddesi’ne bakan cephesinde birinci katta bulunan sofan n ileri do ru 
ta r lmas yla ç kma olu turulmu tu. Bu ç kma k sm n n iç ve d  bükey formunda ah aptan 
süslemeler yap lm t r. Üst k s mda, yap n n cephesini boydan boya devam eden dantela
motifleriyle cephe hareketlendirilmi tir. Ç kman n alt k sm nda ise hem kö elerde, hem de 
yüzeyde yap lm  olan ah ap doku ile cephe süslenmi tir (Foto. 22).



Foto. 22: Ç kmadan görüntü

DE ERLEND RME VE SONUÇ

Tarihi eserler, ait olduklar  dönemin toplumsal ve kültürel yap s n n birer simgesidir. 
Bu eserler, de i en ve geli en toplum artlar na kar  tarihi çevreleri de i se bile in a edildikleri 
dönemin mimari karakteristi ini yans tmaktad rlar. Yeni kentsel mekân ihtiyaçlar  
do rultusunda yeniden kullan lmalar , kentlerin tarihsel süreci aç s ndan önem ta maktad r.
Yap lar n yok olmamas  için zamanla özgün i levlerinden ayr l p, yeni i lev kazand r lma 
yöntemi antik ça lardan beri uygulanan bir koruma yöntemi olarak günümüze kadar gelmi tir19.

Günümüzde tarihi yap lar n korunmas , kültürel miras n korunmas  ile do rudan 
ilgilidir. Bir ülkenin kültürel miras n n yok olmas  sadece mimari aç dan yok olma de il ayn  
zamanda kültürel ve tarihi de erlerinin de yok olmas  anlam na gelmektedir. De i ime ayak 
uydurma ve tarihi yap lar n sürdürülebilirli ini sa lamak yap y  gelecekte tekrar at l duruma 
dü mekten kurtaracakt r. Tarihi yap lar n korunmas  için çe itli yöntemler geli tirilmi tir.  
Bunlardan biri de geçmi teki i levini de i tirerek yeni bir i levle gelece e aktarmaya 
çal makt r. Yap lar n yeniden kullan ma sunarken tarihsel,  ekonomik,  sosyal ve kültürel 
de erler göz önünde bulundurulmal d r20.

Yap y  onar mlarla yeni ihtiyaçlara uygun hale getirme i lemi olan yeniden kullan m21,
tarihi de eri olan sivil mimari örneklerinden biri olan evlerde de kar m za ç kmaktad r22.
Çevresel ve kültürel de i imler nedeni ile özgün i levini devam ettiremeyen ve kullan lmayan23

19 Bahtiyar Ero lu ve Esra Yald z, “Kültür Miras n n Süreklili i çin An tsal Binalar n Yeniden Kullan lmas  Ba lam nda 
Ermenek Tol Medrese”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Say : 15, Konya, s. 317.
20 Sara Khooshroo, ran’ n Geleneksel Mimarisi Sürdürülebilir Mimaride Bir mge, (Yay nlanmam  Yüksek Lisans Tezi), 
stanbul Ayd n Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, stanbul, 2017, s.109.; Hicran Han m Halaç ve Mazlum Kalak ve Özge 

Ceylin Y ld r m, “Siverek Tarihi Hamam Yap lar n n Kullan m Durumlar ”. Al-Farabi Uluslararas  Sosyal Bilimler Dergisi,
2018, C.1, S.1, s. 71.
21 B. Büyükarslan ve E. D. Güney, “Endüstriyel Miras Yap lar n n Yeniden levlendirilme Süreci ve stanbul Tuz Ambar  
Örne i”. Beykent Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2013, C.6, S.2, s. 34.
22 Hüsrev Tayla, Geleneksel Türk Mimarisinde Yap  Sistem ve Elemanlar , C. 1, stanbul, 2007, s. 25.
23 Ülkü lt noluk, Binalar n Yeniden Kullan m ,  stanbul, 1998, s.1-10.; A. Esin Kuleli, Özgün levini Sürdüremeyen An tlar n 
Yeniden Kullan m Sorunlar , (Yay nlanmam  Yüksek Lisans Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, zmir, 
1999, s.1-12.



tarihi evlerin zamanla müze, kültür merkezi, restoran, kafe gibi yeni i levlerle kullan ld  
görülmektedir24.

Kültürel ve kentsel birer mekân olan tarihi eserleri koruma yöntemlerinden biri olan 
yeniden i levlendirerek kullanma, eserlerin restorasyonu bittikten sonra tekrar korumaya 
al nmas ndan kurtulmas  için bir gerekliliktir. Sosyal, kültürel ve ekonomik farkl l klarla 
kentlerde tarihi yap lar n bulundu u alanlar n araziler, yeni kentsel mekân ihtiyaçlar  için 
elveri li olmalar  nedeniyle önemli hale gelmi tir. Bu durum tarihi alanlar n ve yap lar n i lev 
de i tirerek yeniden kullan lmas n  cazip hale getirmektedir25. Zengin bir tarihe, kültürel 
mirasa sahip olan Malatya sivil mimari örnekleri ile önem ta maktad r. Sivil mimarl k 
örneklerinden en güzellerinden biri Geleneksel Malatya Evlerinden biri olan Turgut Duran 
Evi’dir.

Yap , ilk in a edildi i dönemde zemin katta dükkân, birinci katta ise ev k sm n n 
bulundu u bir yap d r. Ad yaman Caddesi’ne dükkân ve evin birinci kat n d  cephesi 
yans maktad r.   

Mekânsal analizi incelendi inde yap , genel olarak bütünlü ünü korumaktad r. Plan 
özellikleri bak m ndan ise iç mekânda de i ikliklere gidilmi  ve yeni i levselli i göz önünde 
tutularak mekânlar birle tirilmi tir.  

Turgut Duran Evi, 2007 y l nda Ye ilyurt Belediyesi taraf ndan yap lan “Sokak 
Sa l kla t rmas  Projesi” kapsam nda restore edilerek yeniden kullan ma aç lm t r. 

Malatya, Anadolu ve Ortado u’nun geçit veren kav ak noktalar ndan biri olmas ve 
medeniyetlerin be i i bir il olarak hem kültürel hem de ekonomik zenginli i aç s ndan 
tan t lmas  gereklidir26. Bu önemli konumuna bak ld nda turizmin geli mi  olmas yla beraber 
kullan lmayan Geleneksel Evlerden biri olan Turgut Duran Evi’nin yeni i levle tekrar kültürel 
miras n canland r lmas na katk  sa lamas  dikkate de erdir.

Malatya’n n Ye ilyurt lçesi H ro lu Mahallesi’nde yer alan evin, sosyal bir mekân
olarak de erlendirilmesi tarihi eserlerin fark ndal n n artt r lmas nda önemli bir ad m
olmu tur. Harap bir durumda olan yap n n mimari bütünlü ünün bozulmadan, özgününe uygun 
i levinin de i erek yeniden kullan ma aç lmas , hem in a edildi i dönemin plan özelliklerini 
günümüze ta mas  hem de görsel zenginlik sunmas  bak m ndan önemlidir.

Malatya’n n yerel mimarisini yans tan evler kültür turizmi aç s ndan önemli bir 
ekonomik gelir kayna  haline getirilmi tir. Malatya’n n Ye ilyurt lçesi Ad yaman 

24 Çi dem Belgin Dikmen, “Geleneksel Konutlar n Yeniden levlendirilerek Kullan m : Yozgat Örne i”, Uluslararas  
Kat l ml  6. Tarihi Yap lar n Korunmas  ve Güçlendirilmesi Sempozyumu, 2-3-4 Kas m 2017, s. 422.; Hicran Han m Halaç ve 
. Demir, “ levini Kaybetmi  Hamamlar n Yeni levleri le Turizme Kazand r lmas ; Kütahya Örne i”. IV. Uluslararas  Türk 

Dünyas  Ara t rmalar  Sempozyumu, Ni de, 2017, s. 459.
25 Emre Engin, Tarihi Trabzon Kent çi Hanlar ’n n Analizi ve Yeni lev Önerileri, (Yay mlanmam  Yüksek Lisans Tezi), 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarl k Anabilim Dal , Trabzon, 2002, s.17.; Evindar Ye ilba , 
“Kentsel Koruma Ba lam nda Tarihi Mekânlar n Yeniden levlendirilmesi”. Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci Sempozyumu 
Bildirileri, Bursa, 2016, s. 199. (197-214).
26 Fatih Solmaz, “Potansiyel Bir Tarih ve Kültür Turizmi Merkezi Örne i Olarak Malatya”, Academic Knowledge, S. 3 (2), 
2020, s. 119.



Caddesi’nde bulunan on bir ev buna özelliklere örnek te kil etmektedirler. Turgut Duran Evi 
yerel mimariyi yans tan on bir evden yaln zca biridir.  Bugün bu ev, yerli ve yabanc  misafirler 
için hem kültür hizmeti sunmakta hem de kahve sat yla ekonomiye katk  sa lamaktad r.

" An tlar n korunmas  her zaman onlar  herhangi bir yararl  toplumsal amaç için 
kullanmakla kolayla t r labilir" (Venedik Tüzü ü Madde 5).

Not: Yard mlar ndan dolay E im Zülküf YAR ’a, Mimar Özge ÖZATA’ya ve Kahve 
Kona  çal anlar na çok te ekkür ederim. 
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ÖZET

Bir milletin varl , geride b rakt  eserlerde sakl d r.  Her biri ayr  bir de ere sahip olan 
bu eserler bulunduklar  dönemin ve co rafyan n ekonomik, sanat, inanç, meslek ve toplumsal 
yap  gibi pek çok hususta zengin bilgiler sunar. Bu do rultuda milletin kendisini gösterdi i bu 
önemli eserlerden biri de mezar ta lar d r. Zira mezar ta lar  bu bilgileri sunan yüzeylerine 
özenle i lenmi  kitabelerinin yan  s ra süslemeleriyle de baz  detay bilgilere sahiptir. Ölen 
ki iler hakk nda bilgiler vermesinin yan  s ra ta  i leme sanat n n inceliklerini de yans tan mezar 
ta lar , ayn  zamanda bulunduklar  bölgenin birer tapusu olarak geçmi ten günümüze pek çok 
ey ta maktad r.

Bir bölgenin demografik yap s  hakk nda önemli verilerin elde edildi i mezar ta lar , 
üzerlerinde bulunan ba l klar, bitkisel ve geometrik motifler, bilhassa kad n mezar ta lar nda 
görülen baz  tak  motifleri ve saç motiflerinden olu an tezyini unsurlarla resim sanat n n konusu 
olmu tur. Bununla birlikte ölen ki inin kimli i, ölüm nedeni, mesle i, ölüm kar s ndaki 
çaresizlik, Allah’tan bir ba lanma ve öteki dünyada cennete kavu ma eklindeki dua ve 
temenni gibi bilgilere yer verilmesiyle edebiyat alan na konu olan mezar ta lar  bununla birlikte 
Sülüs, talik ve rik’a gibi farkl  yaz  çe itleriyle de hüsn-i hatt n konusu olmu tur. 

Osmanl  dönemi mezar ta lar  kad n ya da erke e ait olmalar  yönüyle birbirinden
farkl l klar gösterir. Erkek mezar ta lar nda genellikle ölenin ya arken icra etti i mesle ini, ya 
da toplumdaki statüsünü gösteren ba l klar dikkat çekerken, kad n mezar ta lar nda ise 
ço unlukla hotoz tipi ba l klar ile bitkisel motiflerin yan  s ra çe itli tak  motifleri ve saç motifi
dikkat çeker. Bu çal mam zda Malatya Sancaktar Mezarl ’ndaki örnekler üzerinden 
hareketle Osmanl  dönemi kad n mezar ta lar nda görülen motifler üzerinde durulmu ,
mezarl kta bulunan kad nlara ait süslemeli mezar ta örnekleri, farkl  yerlerde görülen benzer 
örneklerle kar la t r larak ele al nm t r.

Anahtar Kelimeler: Osmanl , Mezar Ta , Tezyinat, Malatya, Sancaktar Mezarl



ABSTRACT

The existence of a nation is hidden in the works it left behind. These works, each of which 
has a different value, provide rich information on many issues such as the economy, art, belief, 
profession and social structure of the period and geography they are in. In this direction, one of 
these important works in which the nation shows itself is the tombstones. Because the 
tombstones have some detailed information with their ornaments as well as the inscriptions 
carefully processed on their surfaces that present this information. The tombstones, which 
reflect the intricacies of the art of stonework, as well as giving information about the deceased, 
also carry many things from the past to the present as a deed of the region they are located in.

The tombstones from which important data about the demographic structure of a region 
are obtained, the headgear on them, the vegetal and geometric motifs, some jewelry motifs and 
hair figures especially seen on the women's tombstones, and the ornamental elements; The 
identity of the deceased, the cause of death, his profession, helplessness in the face of death, 
forgiveness from Allah, reaching heaven in the next world and prayer have been the subject of 
literature. The tombstones, from which important data about the demographic structure of a 
region are obtained, have been the subject of pictorial art with the headgear on them, herbal and 
geometric motifs, some jewelry motifs and hair figures, especially seen on women's 
tombstones. In addition, the tombstones, which are the subject of literature, with information 
such as the identity of the deceased, the cause of death, profession, desperation in the face of 
death, a forgiveness from Allah, reaching heaven in the next world and prayer, and different 
writing types such as thuluth, talik and rik'a. It has also been the subject of calligraphy.

Ottoman period tombstones differ from each other in that they belong to men or women. 
While the headgear showing the occupation of the deceased while he was alive or his status in 
the society draw attention on the male tombstones, on the female tombstones, besides the hotoz 
type headgear and plant motifs, various jewelry motifs and hair figures attract attention. In this 
study, the motifs seen on Ottoman period women's tombstones were emphasized, based on the 
examples in Malatya Sancaktar Cemetery, and the ornamented tombstone samples of women 
in the cemetery were compared with similar samples seen in different places.

Keywords: Ottoman, Tombstone, Decoration, Malatya, Sancaktar Cemetery

G R

Türkler tarih boyunca dönemin sanat anlay na uygun olarak geli en ve de i en mezar 
ta lar n  zengin içerikli motiflerle süslemi lerdir. Dolay s yla geçmi  uluslar hakk nda bilgi 
edinirken mimarî, resim, heykel, süsleme sanatlar  ve müzik gibi çe itli sanat alanlar ndan istifa 
etti imiz gibi, mezar ta lar ndan da istifade etmekteyiz. Nitekim birer tapu senedi olarak 
görebilece imiz mezar ta lar , yüzeylerine kaz nan metinlerin yan  s ra bitkisel ve geometrik 
motifler bak m ndan Türk- slam tarihi hakk nda geni  bilgiler sunan ar iv vesikalar  kadar 
önemlidir. Zira mezar ta lar sayesinde geçmi teki âdet, gelenek ve göreneklerimiz, dü ünce 
yap m z, sanat anlay m z, giyim ku am m z, dünya ve ahiret alg m z ve hatta ekonomik 
seviyemiz gibi pek çok özelli imiz hakk nda bilgi sahibi olmam z mümkündür.

Osmanl  döneminden günümüze ula abilen mezar ta lar  biçim, kitabelerindeki farkl  
yaz  karakterleri, süsleme ve kitabe içerikleriyle zengin bir kültürün ve sanat n göstergesi olarak 
kar m za ç kmaktad r. Yüzeylerindeki yaz  ve çe itli tezyini motifleriyle dikkat çeken bu
mezar ta lar  son zamanlarda üzerinde ara t rmalar n yo unla t  alanlardan biri olmu tur. 
Mezar ta lar na kaz nan metinlerde neler yazd , ta n yüzeyini süsleyen motiflerin ne anlama 



geldi i hep merak konusu olmu tur. Kendi kültürümüz içerisinde ayr  bir yere ve konuma sahip 
olan Osmanl  mezar ta lar  hakk nda çok say da çal ma yap lm  olup bu çal malar 
günümüzde de devam etmektedir. Bu tarihi mezar ta lar  aras nda üzerinde kad na has baz  tak  
motifleriyle, gerçekmi çesine i lenmi  saç motifli olanlar  daha mezar ta  kitabesini okumadan 
mezar n kimli i hakk nda bilgi vermesi aç s ndan dikkat çeker. Geçmi ten miras olarak 
ald m z farkl  tezyini özelliklerdeki bu mezar ta lar  sanat m z aç s nda oldukça de erlidir.
Dolay s yla bu de erli varl klar  sa lam bir ekilde yine gelecek ku aklara miras olarak 
b rakmam z oldukça önemlidir.

Çal mam zda Malatya Sancaktar Mezarl ’nda bulunan ve üzerinde farkl  tak  
motifleriyle, düz ya da örgülü ve uç k s mlar  bir tokayla ba l  olarak tasvir edilmi  saç örgüsü 
motiflerinin tasvir edildi i mezar ta lar na yer verilmi tir. Mezarl kta görülen ve örneklerine 
çok az rastlad m z bu tür mezar ta lar  gerçe e çok yak n bir ekilde oldukça net ve simetrik
yap lm  olmalar yla dikkat çeker. Söz konusu örnekler incelenirken farkl  yerlerde görülen 
benzer örnekler de dikkate al narak bir kar la t rmaya gidilmi tir.

SANCAKTAR MEZARLI I

Sancaktar Mezarl Malatya’n n en eski mezarl klar ndan biridir. Mezarl k bünyesinde 
son dönem Osmanl  mezar ta lar n n farkl  formlardaki pek çok örne i bulunmaktad r. Erkek 
mezar ta lar nda ço unlukla burma sar kl , kâtibi, kadiri ve fes türünde ba l k görülürken; kad n 
mezar ta lar nda ise ba örtüsü, ba örtüsüne i lenen alt n ya da gümü  benzeri de i ik 
formlardaki süsleme objeleri ile gerdanl k motifleri görülür. Kad n mezar ta lar nda dikkat 
çeken bir ba ka bezeme ö esi ise benzerlerine Elaz  yöresinde de rastlanan saç örgüsü ve saç n 
uç k sm na i lenmi  olan toka motifleridir. Farkl  tipteki ba l klar , kad na has tak  ve saç 
motifleriyle dikkat çeken mezar ta lar nda kitabeler ço unlukla Arapça ve Osmanl  Türkçesi 
ile yaz lm t r. Harf ink lab ndan sonraki döneme tarihlenen kitabelerde ise bir süre Arapça ve 
Osmanl  Türkçesinin yans ra Latin harflerine de yer verilmi , sonraki süreçlerde ise tamamen 
Latin harflerine geçilmi tir. 

Sancaktar Mezarl



Mezarl kta Bulunan Kad n Mezar Ta lar  

Ölen ki i için bir nevi maddi son görev olarak de erlendirebilece imiz mezar ve mezar n 
ayr lmaz bir parças  olan mezar ta , ço u zaman kitabesini okumadan ölenin cinsiyetini ay rt 
etmemizi sa layan ipuçlar yla bezenmi tir. Kad n ve erkek mezar ta lar n n ay rt edici
özellikleri olarak kar m za ç kan bu bezemeler erkek mezar ta lar nda genellikle farkl  
formlardaki ba l klar olurken, kad n mezar ta lar nda dal ve yapraklar yla çiçekler, çe itli tak  
ve ba örtüsü motifleriyle saç örgüsü motifleri eklinde kar m za ç kmaktad r. Bununla birlikte 
kad n mezar ta lar nda ba l k olarak genellikle ba örtüsünün alt na giydikleri ve üzerini tülbent, 
yemeni ve ya mak benzeri bir ba örtüsüyle örttükleri hotoz denilen bir ba l k kullan lm t r.1
Herhangi bir ba l n kullan lmad  mezar ta lar nda ise mezar ta n n üst k sm  
yuvarlakla t r larak bir tür ba l k formu kazand r lmaya çal lm t r.

Kendi kültürümüzde ayr  bir yere sahip olan Osmanl  mezar ta lar  içerisinde zengin 
bitkisel ve geometrik motiflerle kad na has tak , ba örtüsü ve saç örgüsü gibi zengin motiflerin 
yer ald ve dönemin sanatsal inceli ini de yans tan estetik harikas  bu mezar ta lar n n bir 
bak ma kad na verilen de erin bir göstergesi oldu u söylenebilir. Osmanl  dönemi kad n mezar 
ta lar nda ba l k olarak o dönemde kad nlar taraf ndan s kl kla kullan lan ve a a dan yukar ya 
do ru daralan bir formda olan hotoza yer verilmi tir. Bu ba l n hemen alt nda ise adeta
kad n n inceli ini ve zarafetinin bir göstergesi olan ince bir boyun ve boyun k sm nda
s ralanm  alt n ya da gümü  benzeri gerdanl k motifleri i lenmi tir. Bazen bu hotoz ya da 
dairesel formlu ba l klarda ya da hotoz yerine yuvarlak, üçgen veya sivri kemer eklinde 
düzenlenmi  tepelik k s mlar nda2 alna dökülen perçem ya da ba örtüsü olarak 
dü ünebilece imiz motiflerle, ba l k ya da tepeli in üst k sm ndan mezar ta n n arkas nda 
a a ya kadar dökülen saç motiflerine yer verilmi tir.

Mezar ta lar nda görülen ba l k ve tepeliklerin Kybele kültünün günümüze bir yans mas  
olarak dü ünülmesi mümkündür. Ç k  noktas n n Anadolu topraklar  oldu u kabul edilen 
Kybele’nin, ilk insanlar n tapt  ana tanr ça oldu u ve her uygarl kta farkl  isimlerle ifade 
edildi i belirtilmektedir.3 Yap lan ara t rmalar sonucunda elde edilen baz  resim ve heykellerde 
ana tanr ça karaktersitik bir ba  giysisi olan boynuzlu, yüksek süslü bir tür ba l k olan polos
giyinmi  bir halde tasvir edilmi tir.4

Anadolu’da Kybele’nin heykelcik, duvar resimleri, kabartma ve kaya an tlar ndan olu an 
tasvirleri bulunmaktad r. Tarihin çe itli dönemlerinden itibaren bereket, bolluk, verimlilik ve 
do urganl k sembolü olarak görülen Ana tanr ça tasvirlerine Geç Hitit, Frig, Urartu, Yunan ve 
Roma kültürlerinde de rastlan lm t r.5 Anadolu’da M.Ö.  6.  bin y ldan itibaren farkl  kültürler 
taraf ndan benimsenen ve Kubaba, Kybebe, Kubile, Matar Kubile, Nana, Marienna, 
Dinmemene, Sipylene eklinde farkl  isimlerle temsil edilen ana tanr ça Anadolu’da 

1 Re at Ekrem Koçu, Türk Giyim Ku am ve Süsleme Sözlü ü ( Ankara: Ba nur Matbaas  1967), 131. 
2 Kad n mezar ta lar nda s kça görülen ve ba l k üzerine ya da do rudan saç üzerine tutturulan alt n, gümü , 
yald zl  bak rdan yap lm , kenarlar  ziynet alt nlar  ya da inciler as larak süslenen daire eklinde oymal  nak l  
madeni bir levha. (Re at Ekrem Koçu, Türk Giyim Ku am ve Süsleme Sözlü ü, 226).
3 Mine Erbek, Çatalhöyük’ten Günümüze Anadolu Motifleri (Anakara: T.C. Kültür Bakanl , 2002), 12-16;
Neslihan K yar, “Kybele’nin Sanat Nesnesi Olarak Kullan m ”, nönü Üniversitesi Sanat ve Tasar m Dergisi 2/6
(2012), 356; “Ömer Çapar, Anadolu’da Kybele Tap n m ”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co rafya Dergisi
29/1-4 (Ankara: Ankara Üniversitesi Bas mevi, 1978), 197-199. 
4 Ömer Çapar, Anadolu’da Kybele Tap n m , 201. 
5 Ebru Oral, “Anadolu’da Ana Tanr ça Kültü” Akademik Sosyal Ara t rmalar Dergisi, 2/ 8 (Aral k 2014), 1 .( 154-
164); Lynn E. Roller,  Ana Tanr ça’n n zinde,  Anadolu Kybele Kültü, çev. Betül Avun. ( stanbul: Alfa Yay nc l k, 
2013), 53.



do urganl n ve bereketin sembolü olarak görülmü tür.6 Ayr ca büyük Yunan tanr çalar ndan 
biri olarak kabul edilen Artemis’in de ba nda “polos” denilen yüksek bir ba l kla tasvir edildi i 
heykelleri bulunmaktad r. Söz konusu bu heykelin ba ndan bir perde ya da örtü sark t lm  ve 
bunlar çe itli objelerle süslenmi tir. Artemis’in ba ndan sark t lan bu perde, sadece özel 
günlerde dini ritüeller s ras nda aç l r ve tanr çan n yüzü halka gösterilirdi.7 Dolay s yla kad n 
mezar ta lar nda görülen hotoz ya da tepelik eklindeki ba l klar n üzerinde al n ya da ba n 
her iki yan n  örtecek ekilde alt n ve gümü  dizilerinden olu an tak  tezyinat n  bu gelene in 
bir devam  olarak da dü ünmek mümkündür. Bu da Anadolu ve Anadolu d ndaki toplumlar n 
sosyo-kültürel gelenek, dini inan  ve uygulamalar n n etkile imini göstermesi bak m ndan 
dikkat çekicidir.

Birer tezyinî unsur olarak kad n mezar ta lar na i lenen tak  ve saç motifleri, mezar ta na 
estetik bir görünüm kazand rmakla birlikte ölen ki inin cinsiyetini belirtmesi bak m nda da 
oldukça önemlidir. Bu bölümde Sancaktar mezarl ndaki kad n mezar ta lar nda görülen 
tezyinat, frakl  bölgelerde görülen benzer örneklere de yer verilerek “Tak  Motifli Olanlar” ve 
“Saç Motifli Olanlar” eklinde iki ba l k alt nda ele al nm ,

Tak  Motifli Olanlar

Osmanl  dönemi toplum yap s na ve ya ant s na dair pek çok detay  görebildi imiz mezar 
ta lar nda ölen ki inin kimlik bilgileri, ailesi, mensubu oldu u din ve tarikat, nereli oldu u, 
mesle i, dünya ve ahiret ad na istek ve dualar ile ölüm nedeni gibi pek çok bilgiyi elde etmemiz 
mümkündür. Bunlardan biri de han mlara ait ba l k ve tak lar ile bir nevi han mlar n süsü olarak 
görülen uzun saç stilleridir.

Kullan m  insanl k tarihine kadar inen tak , tarih boyunca beslenme ve bar nma kadar 
önemli bir ihtiyaç olarak görülmü , zaman n artlar na ba l  olarak hem kullan lan malzeme 
hem de kullan m amac  olarak birbirinden farkl l klar göstermi tir. Bir toplumun tarihini, 
kültürünü, sanat zevki ve düzeyi ile ekonomik seviye ve tarihini ö renmenin bir yolu da bu 
tak lard r. Osmanl n n, her ça da ve her toplumda bir ekilde kendisini gösteren tak  sanat n  
daha da geli tirerek zirveye ç kard n  söylemek mümkündür. Hem saray hem de halk 
taraf ndan s kl kla kullan lan ve görsel bir kültür ö esi olarak ifade edebilece imiz tak lar, 
zamanla k yafetlerin vazgeçilmez bir parças  haline gelmi tir.

Birer süs e yas  olarak ba , al n,  boyun, kulak, parmak, el ve ayak bilekleri, kol ve bel 
gibi vücudun farkl  yerlerine ya da saç ve k yafet üzerine tak lan, farkl  malzeme ve teknikle 
de i ik ekillerde yap lm  olan tak lar, her ça da ve her kültürde görüldü ü gibi Osmanl  
dönemi Türk- slam sanat nda da görülmektedir. Sanat n pek çok alan nda tasvir edilen ve kimi 
zaman gerçe i aratmayacak türden i lenen bu tak  tasvirleri Osmanl  dönemi mezar ta lar nda 
da yerini alm t r.

nsanlar n tarih boyunca süslemeye olan ilgisi, tak ya yükledi i anlam ve farkl  
biçimlerde tak  üretebilmedeki mahareti tarihi süreçte tak n n zenginle mesini sa lam t r. 
nsano lunun tabiat  gere i güzeli elde etme ve güzel görünme iste i tak y  adeta yeme ve içme 

6 Ertu rul Algan- rfan Ongar, Kral Midas’ n Ülkesi Frigya ( stanbul: Esbank Kültür Yay nlar ,1998), 163-164, 
167,168. 
7 Tex er, Charles, Küçük Asya Co rafyas , Tarihi ve Arkeolojisi, çev. Ali Suat (Ankara: Enformasyon ve 
Dokümantasyon Hizmetleri Vakf  Yay nlar , 2002), 161; Jennifer Larson, Ancient Greek Cults A Guide ( New 
York: Library of Congress Cataloging in Publication Data, 2007), 109.



gibi temel bir ihtiyaç haline getirmi tir. Yap lan arkeolojik çal malar, tak  tarihinin 
günümüzden 30.000-35.000 y l öncesine yani paleolitik ça a kadar uzand n  göstermektedir.8

Mezar ta lar nda görülen tak  motifleri han mlar n genellikle ba örtüsünün alt na 
giydikleri ve üzerini tülbent, yemeni ya da ya makla örttükleri hotoz9   ya da yuvarlak formlu 
ba l k üzerine b rak lan ve al n bölgesine ya da ba l n her iki yan na sarkan alt n, gümü  ya
da pullarla tezyin edilen tepelikler10 ile boyun k sm na tak l  gerdanl klar eklinde tasvir 
edilmi tir.

Sancaktar Mezarl ’nda görülen söz konusu tak  tasvirli mezar ta  örneklerinden
H.1224/M.1809 tarihli birinde tak , hotoz ba l k üzerine gerdanl k ya da tepelik olarak 
dü ünebilece imiz daire içerisine al nm  a a ya do ru sarkan dört adet alt n ve gümü  benzeri 
para ya da pul eklinde i lenmi tir. (Foto raf 1, 2)  

Benzer bir tak  motifi örne i Bolu Göynük Gazi Süleyman Pa a Camii Ak emsettin 
Türbesi Haziresi’nde H.1184/M.1770 tarihli mezar ta , (Foto raf 3) Bursa Üftade Hazretleri 
Camii Haziresi’nde 1292/1875 tarihli mezar ta , (Foto raf 4) stanbul Ayvansaray yolunda 
18. yüzy la ait bir mezar ta , (Foto raf 5)11 Bursa Karaba -  Veli Dergâh  Haziresi’nde 
1248/1832 tarihli mezar ta ile (Foto raf 6) H. 1251/M. 1835 tarihli mezar ta (Foto raf 7)
12 ve Çe me Kalesi’nde H. 1218/M.1803 tarihli mezar ta n n13 boyun k sm nda bir gerdanl k 
motifi eklinde görülür. (Foto raf 8) 

Foto raf 1: Ümmühan bint-i Ahmed’a ait 
mezar ta

Foto raf 2: Ümmühan bint-i Ahmed’a ait 
mezar ta nda tak  motifi

8 Cihat Kartal-Serdar Atay, Genel Esaslar  ile Kuyumculuk Sektörü ve Muhasebeci ( stanbul: Alt n Borsas  
Yay nlar , 2012), 15.
9 Koçu, Türk Giyim Ku am ve Süsleme Sözlü ü,131.
10 Kad n ba l klar  ya da do rudan saç üzerine oturtularak kullan lan, genellikle etraf  ve alna gelecek yerleri alt n 
ve gümü  benzeri nesneler dizilerek süslenen daire formlu oymal  ve nak l  bir tür madeni kad n ba l . (Re at 
Ekrem Koçu, Türk Giyim Ku am ve Süsleme Sözlü ü, 227.
11 Azade Akar, “Yüzy llar Boyunca Mezar Yaz tlar nda Süslemeler”, Atatürk Konferanslar  VI, (Ankara: Ankara 
Türk Tarih Kurumu Bas mevi, 1977), 81.
12 Bedri Mermutlu-Hasan Basri Öcalan, Bursa Hazireleri 1, (Bursa: Bursa Büyük ehir Belediyesi Yay nlar  
2011), 185, 186. 
13 Yunus Emre Tansü  (ed.), Hür Kamil Biçici, Çe me Kalesinde Bulunan Süslemeli Mezar Ta lar (Ankara: 
KSAD Yay nevi, 2020), 74.



Foto raf 3: erife Fatma Han m’a ait mezar 
ta nda gerdanl k motifi

Foto raf 4: Yüzba  Hac  Osman Efendi’nin 
kerimesi Âi e Bedriye Han m’a ait mezar ta nda 

gerdanl k motifi

Foto raf 5: 18. yüzy la ait bir kad n mezar 
ta nda gerdanl k motifi

Foto raf 6:  Atina Müftüzâde eyh Ali 
Efendi’nin k z na ait mezar ta nda gerdanl k

Foto raf 7: Atina Müftüsizâde Hasan Ukka e 
Efendi’nin k z  Ümmühan Nevre Han m’a ait mezar 

ta nda gerdanl k motifi

Foto raf 8: Monla Osman Kerimesi erife 
dudu

Mezarl kta bulunan H. 1325/M. 1907 tarihli bir di er mezar ta nda yine hotoz üzerinde 
al n bölgesini kapatan tülbent ya da yemeni olarak dü ünebilece imiz ve yukar dan a a ya 
do ru geni leyen formdaki ba örtüsünün uç k s mlar na tak lm  alt n ya da gümü olarak da
dü ünebilece imiz üç adet pul i lenmi tir. (Foto raf 9, 10)



Foto raf 9: Hatice bint-i Osman’a ait mezar 
ta

Foto raf 10: Hatice bint-i Osman’a ait mezar 
ta nda tak  motifi

Mezarl kta bulunan H. 1324/M. 1906 tarihli bir di er mezar ta nda tak lar hem al n 
bölgesini kapatan tülbent ya da yemeni olarak dü ünebilece imiz ba örtüsünde hem de boyun 
k sm nda görülür. Yüzeysel kabartmal  olarak i lenen söz konusu bu tak lardan biri, hotoz 
ba l n tepe k sm ndan daralarak a a ya do ru dökülen ve bir üçgen formunu and ran 
ba örtüsünün etraf nda yedi adet olarak alt n ya da gümü  olarak da dü ünebilece imiz pul
eklinde, di eri ise boyun k sm n  saran ve ortadaki daha büyük olmak üzere birbiri üzerine 

gelecek ekilde yerle tirilmi  bir dizi alt n ya da gümü ten olu an bir gerdanl k eklindedir.
(Foto raf, 11, 12)

Boyun k sm na s ral  olarak i lenmi  alt ndan olu an benzer örneklerden biri Kayseri 
Bünyan ilçe mezarl nda bulunan H. 1235/M. 1819 tarihli mezar ta (Foto raf 13), stanbul 
Eyüp Sultan’da Mihri ah Sultan Türbesi kar s ndaki S byan Mektebi ve arkas ndaki mezarl k 
adas nda H.1267/M.1851 tarihli bir mezar ta (Foto raf 14) ile H.1227/M.1813 tarihli mezar 
ta 14 (Foto raf 15), stanbul Kad köy Ayr l  Çe mesi mezarl ndaki XVIII. yüzy la 
tarihlendirilen bir mezar ta nda15 (Foto raf 16), Manisa Gelenbe Kasabas  Mezarl ’nda 
H.1340/M.1921 tarihli bir mezar ta  (Foto raf 17), Manisa K rka aç Ya murlu Köyü
mezarl ’nda H.928/M.1521tarihli bir mezar ta  (Foto raf 18), Manisa K rka aç Sakarl  
Köyü Mezarl ’nda H.921/M.1515 tarihli bir mezar ta  (Foto raf 19)16 Makedonya Ohri’de 
Pir Muhammed Mehmed Hayatî Halveti Dergâh ’ndaki bir mezar ta nda görülür. (Foto raf
20)

14 H. Örcün Bar ta, “Osmanl  mparatorlu u dönemi Türk Mezar Ta lar nda Baz  Tak  Tasvirleri”, XIII. Türk 
Tarih Kongresi/Kongreye Sunulan Bildiriler, Ankara 4-8 Ekim 1999 ((Ankara: Türk tarih Kurumu, 2002)
15 Selma Gül, “Ayr l k Çe mesi Mezarl , XVIII yüzy l Kad n Mezar Ya lar nda Görülen Bezmeler”, Sanat Tarihi 
Y ll 26 (2017), 101(69-103)
16 Mahmut Küçük, Gelenbe ve Civar  Osmanl  Dönemi Mezar Ta lar  (Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2020), 118. 



Foto raf 11: Hatice bint-i Hac  Ali Efendi’ye 
ait mezar ta

Foto raf 12: Hatice bint-i Hac  Ali Efendi’ye 
ait mezar ta nda ba örtüsü ve gerdanl k motifi

Foto raf 13: Halit A azade Ömer A a 
Kerimesi Fatma Hatun'un mezar ta nda gerdanl k

motifi

Foto raf 14: Halise Han m’a ait mezar ta nda 
gerdanl k motifi

 

Foto raf 15: Emine Han m’a ait mezar ta nda 
gerdanl k motifi

Foto raf 16: Ayr l k Çe mesi Mezarl ’nda 
gerdanl k motifli mezar ta



 

Foto raf 17: Kökçüo lu Mehmet kerimesi 
Fat ma ait mezar ta nda gerdanl k motifi.

 

Foto raf 18: Yörüko lu Mehmet Kerimesi 
Ai e han ma ait mezar ta nda gerdanll k motifi.

 

Foto raf 19: brahimo lu Ramazan Zevcesi 
Saliha han ma ait mezar ta nda gerdanl k motifi.

 

 

Foto raf 20: Makedonya Ohri’de Pir 
Muhammed Mehmed Hayatî Halveti Dergâh ’ndaki 

bir mezar ta nda gerdanl k motifi. 

Mezarl kta yer alan kad n mezar ta lar ndan H. 1245/M. 1829 tarihli bir di erinde görülen 
tak  motifi, dairesel formlu ba l n ön yüzeyine kaz ma tekni iyle i lenmi tir. Tepelik ya da 
gerdanl k olarak dü ünebilece imiz bu tak  motifi iç içe iki üçgen formlu bir merkezden yanlara 
ve a a ya do ru saç lan yedi adet alt n ve gümü  olarak da dü ünebilece imiz pul benzeri
halkalar eklinde tasvir edilmi tir. (Foto raf 21, 22)

Foto raf 21: Fat ma bint-i Süleyman’a ait 
mezra ta

Foto raf 22: Fat ma bint-i Süleyman’a ait 
mezra ta nda tak  motifi



H. 1224/M.1809 tarihli bir ba ka mezar ta  örne indeki tak  motifi 22 numaral  
örnektekine benzer bir form arz etmektedir. Söz konusu bu örnekte tak  motifi, dairesel formlu 
ba l n ön yüzeyine yine kaz ma tekni iyle i lenmi tir. Tepelik ya da gerdanl k olarak 
dü ünebilece imiz bu tak  motifi merkezinde alt  dilimli bir çiçekle üçgen formlu bir 
merkezden yanlara ve a a ya do ru saç lan on bir adet alt n, gümü  ya da pul olarak
dü ünebilece imiz halkalar eklinde tasvir edilmi tir. (Foto raf 23, 24)

Foto raf 23: Meryem Hatun bint-i Ebubekir’e 
ait mezar ta

Foto raf 24: Meryem Hatun bint-i Ebubekir’e 
ait mezar ta nda tak  motifi

H. 1235/M. 1820 tarihli bir ba ka mezar ta ndaki tak  motifi de 22 ve 24 numaral  
örnektekilerle benzer bir forma sahip olup ayn  ekilde dairesel formlu ba l k yüzeyine kaz ma 
tekni iyle i lenmi tir. Tepelik ya da gerdanl k olarak dü ünebilece imiz bu tak  motifi de 
benzer ekilde üçgen formlu bir merkezden yanlara ve a a ya do ru saç lan yedi adet alt n,
gümü ve pul benzeri halkalar eklinde tasvir edilmi tir. Ancak di erlerinden farkl  olarak 
alt nlar n s raland  üçgen motifin merkezine, mezar ta  kitabelerinde genellikle ilk sat rda yer 
alan Esmaü’l-Hüsna’dan olan “   / Ya affar” sm-i Celil’i yaz l d r.(Foto raf 25, 26)

Foto raf 25: el-Hac Kiraz Hatun bin Salih’e 
ait mezar ta

Foto raf 26: el-Hac Kiraz Hatun bin Salih’e 
ait mezar ta nda tak  motifi



Benzer formda bir tak  motifi Elaz  Baskil eyh Hasan Köyü mezarl ndaki H.
1214/M. 1799 tarihli bir mezar ta nda yer al r17 (Foto raf 27).

 

Foto raf 27: Mustafa k z  Çiçek han ma ait mezar ta nda tak  motifi 

Mezarl kta yer alan kad n mezar ta lar ndan bir di erinde görülen tak  motifi, hotoz tipi 
bir ba l n ön yüzeyine kaz ma tekni iyle i lenmi tir. 22 numaral  mezar ta ndakiyle 
neredeyse ayn  forma sahip olan ve tepelik ya da gerdanl k olarak dü ünebilece imiz bu tak  
motifi de iç içe iki üçgen formlu bir merkezden yanlara ve a a ya do ru saç lan yedi adet alt n,
gümü  benzeri pul eklinde tasvir edilmi tir. (Foto raf 28, 29)

Foto raf 28: Sancaktar mezarl nda tak  
motifli bir kad n mezar ta

Foto raf 29: Sancaktar mezarl ndaki bir 
kad n mezar ta nda tak  motifi.

Tarih sat r  a nm  oldu undan dolay  tarihi tespit edilemeyen hotoz ba l kl  bir mezar 
ta  örne inde ise hotoz yüzeyinde kabartmal  olarak al n bölgesini kapatacak ekilde kâkül-
perçem ya da ba örtüsüne tak lan tepelik olarak dü ünebilece imiz iç içe iki üçgen formu yer 
al r. (Foto raf 30, 31)

17 Korkmaz en, Selçuklu’dan Osmanl ’ya Bir Miras Baskil eyh Hasan Köyü Tarihi Mezar Ta lar ( stanbul: Ege 
Yay nlar , 2021), 136.



Foto raf 30: Hadce bint-i Bekir’e ait mezar 
ta

Foto raf 31: Hadce bint-i Bekir’e ait mezar 
ta nda tak  motifi

Tarih sat r  a nm  oldu undan dolay  tarihi tespit edilemeyen bir di er mezar ta nda ise 
tak , dilimli gövdeli mezar ta n n üst bölümüne hilal formlu bir oyuk içerisinde ve kabartma 
tekni iyle on bir adet s ral  alt n eklindeki bir gerdanl k olarak be i bir yerde formuyla 
i lenmi tir. Gerdanl n sa  ve solunda ise kabartma tekni iyle simetrik olarak birer ay y ld z 
motifi i lenmi tir. (Foto raf 32, 33)

Benzer bir tak  motif Tire Merkez Yeni Camii Hazinesi’nde H. 1339/M.1921 tarihli bir 
mezar ta nda görülür. (Foto raf 34)

Foto raf 32: Sait k z  Necmiye’ye ait mezar 
ta

Foto raf 33: Sait k z  Necmiye’ye ait mezar 
ta nda gerdanl k motifi



Foto raf 34: Tavazl  Emin Çavi i Kerimesi Medine’ye ait mezar ta nda tak  motifi

Saç Motifli olanlar

Neredeyse her kültürde kad n ve erkek için uzun saç kl k, özgürlük ve zenginlik olarak 
kabul edilmi tir. Öyle ki baz  kültürlerde k sa saç kölelere has bir özellik olmakla birlikte bir 
insana yap labilecek en a r hakaretlerden biri saç n  kesmekti. Baz  toplumlarda ergenlik 
ça na girmi  çocuklar n saç lar n  kesmek bir tak m cezalara tabi tutulmu tur. Yunan tanr  ve 
tanr çalar  ile mitolojik kahramanlar hep uzun saçl  olarak tasvir edilmi tir. Filozoflar, mucitler, 
airler, üst tabakadan olanlar, din adamlar , krallar, kraliçeler ço u zaman uzun saçl olarak 

kar m za ç km lard r.18 Eski Türklerde de han mlar n saçlar n n gür ve uzun olu u güzellik, 
gurur ve övünç kayna  olarak kabul edilirdi.19

Zengin bir kültüre sahip olan Türlerin kültürlerinde dikkat çeken unsurlardan biri de saç 
ile ilgili gelenekleridir. Saç, d ar dan bak ld nda insan vücudunun en yüzeysel bölümü gibi 
görünse de kültürlerde oldukça derin anlamlara sahiptir. Saç biçim ve ekli uyguland  dönem 
insanlar n n inanç ve davran lar  hakk nda da bir tak m bilgiler sunar. Eski Türklerde çok uzun 
y llara dayanan saç gelene i kültürlerinde çok önemli bir yere sahip olmu tur. Öyle ki saç 
ekline göre bir insan n n ahlak , cinsel tercihi, politik görünü ü ve dinsel fikirleri hakk nda 

baz  yorumlara dahi gidilmi tir.20

Eski Türklerde gücün sembolü olarak dü ünülen saç ba ar , saçs zl k ise ba ar s zl k 
olarak de erlendirilmi tir. Eski mitolojilerden günümüze kadar gelen bu anlamlar, günümüzde 
daha da belirgin bir hal alm t r. Örne in, mitolojide iyi kahramanlar hep uzun saçl  olmu  ve 
hezimete u ratt klar  dü manlar n  saçlar n  keserek cezaland rm lard r. Türk halk 
edebiyat nda ise saç sevgilinin tasviri olarak yer bulmu tur. Kad n ve erke in görünü ünün bir 
ifadesi olan saç, ki inin statüsünü, ruh halini, hastal k ve sa l ile sevincinin bir göstergesidir.
nsan n do umundan, ölümüne kadar çe itli biçimler alan saç güzelli in ve çirkinli in

belirleyicisi olmu tur. Yine cesaretin, gösteri in ve isyan n bir ifadesi olan saç bazen bir 
aksesuar olarak kullan lm bazen de saç üzerine bir aksesuar yerle tirilmi tir. Zaman ve 
topluma göre de i en saç yas n bir göstergesi olarak kendi haline b rak lm ya da kesilmi ,
bazen çiçeklerle süslenilerek ki i ödüllendirilirken bazen de biçimsiz kesilerek cezaland r lm ,  

18 https://evrimagaci.org/uzun-sacin-kisa-tarihi-insanlar-neden-uzun-sac-birakiyor-7508 ( Eri im 19 Ekim 2021).
19 https://onedio.com/haber/turk-kulturunde-kadinin-saclari-cok-sey-anlatir-12-maddede-uygur-kadinlari-443213
(Eri im 19 Ekim 2021)
20 Emine Gürsoy Naskali (ed.), Türk toplumunda Saç n Anlam . Saç Kitab , ( stanbul: Kitabevi Yay nlar , 2004), 
90.



mitolojide ise y lana dönü türülerek gücü korkunç bir hale getirilmi tir. Öyle ki geçmi ten 
bugüne birçok renk ve biçimiyle farkl l k gösteren saç üzerine pek çok iir yaz lm ve türküler
söylenilmi tir. nsan ya am nda çe itli dönemlerde etkili olan saç, renk ve biçimleriyle rüyalara 
ve deyimlerine dahi konu olarak bir milletin kültürünü yans tan önemli bir unsur olarak 
kar m za ç kmaktad r21.

Gök Tanr  inanc n n yan  s ra pek çok inanç biçimine sahip olan slam Öncesi Türk 
devletlerindeki inançlardan biri de amanizm idi. amanizm’de ilk dönem aman din 
adamlar n  kad nlar olu turmaktayd  ve kad n sahip oldu u saç  ve do urganl yla erkekten 
üstün say l yordu.22 Sonraki dönemlerde kad n n gücünü saçlar ndan ald n  dü ünen erkek 
amanlar da saçlar n  uzatm t r.23

Heykellerde ve kabartmalarda Türklere ait saç olgusuna VIII-IX. Y llar nda Altay Sayan 
Da lar nda ya ayan Göktürkler ’e ait Ta  Baba heykellerinde rastlan r. Erkekleri tasvir eden 
Ta  Baba heykellerinin baz lar nda saçlar tek bir kal n örgü eklindeyken baz  heykellerde ise 
saçlar akak ve kulaklara kadar kesilerek serbest b rak lm  geri kalan saçlar tepede toplanarak 
boynuz eklindeki bir tokayla ba lanm t r.24 Ayr ca Do u Türkistan ve Orta Asya 
fresklerindeki insan motiflerinde Türklerin iki ya da daha fazla saç örgülerine rastlan lm t r.
Tarihi vesikalarda slâmiyet Öncesi Türk devletlerinde ço u zaman erkeklerin de uzun saçl  
olduklar  nakledilmektedir. Hatta uzun saç n rütbeyi simgelemesinden ötürü hakan ve beyler de
saçlar n  uzatm lard r.25 Yine Göktürklerden günümüze kadar gelebilen vesikalardan 
anla ld  üzere d  görünü e büyük önem veren Göktürkler’de kad n ve erkeklerin saçlar  uzun 
ve örgülü bir ekildedir.26

Yerle ik hayata geçen ilk Türk devleti olan Uygurlarda da saç çok uzun y llara dayanan 
bir gelenek olarak kültürlerinde önemli bir yer edinmi tir. Uygurlarda hem kad n hem de erkek 
için uzun ve gür saçlar güzelli in sembolü olarak görülmü , bilhassa kad nlar saçlar n uzat p
ve örmü lerdir.27 Tarihi kaynaklardan elde edilen bilgilere göre O uz Türklerinin yan  s ra IX. 
as r Horasan Türklerinde de t pk  di er Türk devletlerinde oldu u gibi kad n ve erkekler uzun 
saç  tercih etmi lerdir.28 Kuman Ta  heykellerindeki tasvirlerden anla ld  üzere XII. as rda
Kuman Türklerinin saçlar  da di er Türk topluluklar  gibi uzun ve iki örgülüdür.29 Balbal olarak 
bilinen Eski Türklerden kalma mezar ta lar nda da yine Türklerin saçlar n n uzun oldu u 
görülmektedir.30

Mezar ta n n tepe k sm ndan ba lay p bir insan n s rt n  an msatan arka yüzeyi boyunca 
uzan p a a ya dökülen saç motifleri bazen düz b rak lm  bazen de örgülü olarak tasvir 

21 Mehibe ahbaz, “ slâmiyet Öncesi Türklerde Saç Kültürü”, Tarih Okulu Dergisi (TOD), Haziran 2020, Y l 13, 
Say  XLVI (46), 1492.
22 Abdulkadir nan, Tarihte ve Bugün amanizm: Materyaller ve Ara t rmalar (Ankara: TTK., 1986), 185.
23 Mircea El ade, amanizm, çev. smet Birkan (Ankara: mge Kitabevi, 1999), 46.
24 D. Vasilyev, “Güney Sibirya’da Göktürk Heykellerindeki Saç, B y k ve Sakal ekilleri”, ed. Emine Gürsoy 
Naskali (ed.) Saç Kitab  ( stanbul: Kitabevi Yay nlar , 2004), 51.
25 Re at Ekrem Koçu, Türk Giyim Ku am  ve Süsleme Sözlü ü, 189.
26Wilhelm Radloff, Sibirya'dan II, çev. Ahmet Temir ( stanbul: Milli E itim Bakanl  Yay nlar , 1994), 271. 
27Abdullah Cinkara, pek Yolu ve Uygurlar simli Uygurca Eserin Transkripsiyon, Aktarma ve De erlendirmesi (
Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2019), 35.  
28 Ali Ahmetbeyo lu, “Madara Kaya Kabartmas  ve Kitabeleri”, Tarih Dergisi 35 (Temmuz 2011), 34. Faruk 
Sümer, O uzlar (Türkmenler)Tarihleri-Boy Te kilat -Destanlar ( stanbul: Türk Dünyas  Ara t rmalar  Vakf ,
2016), 4; Bahaeddin Ögel, Türk Kültür Tarihine Giri . C. 5 (Ankara: Kültür Bakanl  Yay nlar , 2000), 274.
29 Abdulkadir Donuk, “Eski Türklerde Saç ekilleri Hakk nda”. Saç Kitab , ed. Emine Gürsoy Naskali ( stanbul: 
Kitabevi Yay nlar , 2004), 5.
30 Bahaeddin Ögel, Türk Kültür Tarihine Giri , 277. 



edilmi tir. Saç n uç k sm  ise sade ya da kurdele formlu saç ba yla ba lanm t r. Kar la lan 
baz  örneklerde ise mezar ta n n ön yüzeyinde saç, alna dökülen kâkül ya da perçem olarak 
ifade edebilece imiz ekilde i lenmi tir.

Sancaktar Mezarl ’nda görülen söz konusu saç tasviri H.1263/M. 1846 tarihli mezar 
ta nda görülür. Bu örnekte saç, üst bölümde hotoz ba l k yüzeyine üçgen formda ve kabartmal  
olarak al n bölgesine dökülen kâkül/perçem eklinde, (Foto raf 35) mezar ta n n araka 
yüzeyinde ise ba tan a a ya do ru dökülen uzun bir saç örgüsü eklinde tasvir edilmi tir. 
Yüzeyi dikey ve çapraz çizgilerle hareketlendirilerek örgü ekli kazand r lan saç n uç k sm  
dairesel formlu bir toka/kurdele ile ba lanm t r. (Foto raf 36)

Foto raf 35: Emine Hatun bint-i Hac  Emin’e 
ait mezar ta

Foto raf 36: Emine Hatun bint-i Hac  Emin’e 
ait mezar ta nda saç örgüsü motifi

11 numaral  mezar ta nda görülen saç, mezar ta n n arka yüzeyinde hotoz ba l n tepe 
k sm ndan a a ya do ru iki örük eklinde dökülen ve neredeyse mezar ta n n bitimine kadar 
uzan r ekilde tasvir edilmi tir. Yüzeyi dikey çizgilerle hareketlendirilerek örgü ekli 
kazand r lan saç n uç k s mlar  üçer adet ponponlu saç ba /tokas  ile ba lanm t r. (Foto raf
37, 38)



Foto raf 37: Hatice bint-i Hac  Ali Efendi’ye 
ait mezar ta nda saç örgüsü motifi

Foto raf 38: Hatice bint-i Hac  Ali Efendi’ye 
ait mezar ta ndan saç tokas

21 numaral  bir di er mezar ta ndaki saç motifi, ta n arka yüzeyinde yuvarlak bir 
ba l n tepe k sm ndan mezar ta n n arka yüzeyi boyunca a a ya do ru uzan r.  Yüzeyi sade 
ve düz b rak lan saç n uç k sm  çapraz çizgilerle hareketlendirilmi tir. (Foto raf 39, 40)

Foto raf 39: Fat ma bint-i Süleyman’a ait 
mezra ta nda saç motifi

Foto raf 40: Fat ma bint-i Süleyman’a ait 
mezra ta ndan detay.



21 numaral  mezar ta  örne inde ise saç, yine ta n arka yüzeyinde yuvarlak bir ba l n 
tepe k sm ndan mezar ta n n arka yüzeyi boyunca a a ya do ru uzan r bir formda tasvir 
edilmi tir.  Yüzeyi dikey çizgilerle hareketlendirilen saç n uç k sm  ince bir ba la ba lanm t r. 
(Foto raf 41) H.1278/M. 1861 tarihli bir ba ka mezar ta nda saç, hotoz ba l n tepe 
k sm ndan ba layarak mezar ta n n bitimine kadar uzan r bir ekilde tasvir edilmi  olup saç n 
yüzeyi sade ve düz b rak lm t r. (Foto raf 42)

Foto raf 41: Meryem Hatun bint-i Ebubekir’e 
ait mezar ta nda saç örgüsü motifi

Foto raf 42: Halime bint-i Hac  brahim’e ait 
mezar ta nda saç motifi

Yüzeyindeki a nmalardan türü tarihi tespit edilemeyen bir ba ka mezar ta nda görülen 
saç motifi, benzer ekilde ta n arka yüzeyinde yuvarlak bir ba l n tepe k sm ndan mezar 
ta n n arka yüzeyi boyunca a a ya do ru uzan r bir formda tasvir edilmi tir.  Dikey bir 
çizgiyle ortadan ikiye ayr lan saç n üst k sm  sade b rak lm , alt k sm na ise çapraz çizgilerle 
saç örgüsü ekli kazand r lm t r. (Foto raf 43) Ba l n ön cephesinde ise saç, al n bölgesine
dökülen kâkül/perçem eklinde tasvir edilmi , saç n uç k sm  ise yuvarlak bir form olu turacak 
ekilde ince bir ba  ile ba lanm t r. (Foto raf 44)



Foto raf 43: Sancaktar Mezarl ’nda bulunan 
bir kad n mezar ta nda saç örgüsü motifi

Foto raf 44: Sancaktar Mezarl ’nda bulunan 
bir kad n mezar ta nda alna dökülen kâkül motifi

Bir k sm  toprak at nda kald ndan tarihi tespit edilemeyen hotoz ba l kl  28 numaral  
mezar ta n n arka yüzeyinde görülen saç motifi, yukar dan a a ya do ru uzanan ve yüzeyi
kaz ma tekni inde çapraz çizgilerle örük deseni kazand r lan bir formda ve kabartmal  olarak 
tasvir edilmi tir. Bu formuyla bir bal ks rt n and ran saç motifinin baz  bölümlerinde k r lmalar 
meydana gelmi tir. (Foto raf 45) 25 numaral  yuvarlak ba l kl  kad n mezar ta nda ise ba tan 
a a ya do ru dökülen ve kabartmal  olarak i lenen saç motifi yukar dan a a ya do ru 
daralarak uzanmakta, uç k sm nda yanlara do ru geni lemektedir. ki bölümde ele al nm  olan 
saç motifinde üst bölüm kaz ma tekni inde yukar dan a a ya dört adet dikey çizgiyle, alt 
bölümde ise tek bir çizgiyle ortadan ikiye ayr lm , uç k sm nda ise iki er adet çapraz çizgiyle 
hareketlendirilerek saç örgüsü ekli kazand r lm t r.(Foto raf 46)

Foto raf 45: Sancaktar Mezarl ’nda bulunan 
bir kad n mezar ta nda saç örgüsü motifi

Foto raf 46: el-Hac Kiraz Hatun bin Salih’e 
ait mezar ta nda saç örgüsü motifi



H. 1291/M. 1874 tarihli hotoz ba l kl  bir ba ka mezar ta nda kabartmal  olarak 
yukar dan a a ya do ru uzanan saç hotoz üzerinde kaz ma tekni inde düz, boyun k sm ndan 
itibaren ise çapraz çizgilerle hareketlendirilerek saç örgüsü ekli kazand r lm t r. (Foto raf 47,
48)

Foto raf 47: Fat ma bint-i Ali A a’ya ait 
mezar ta

Foto raf 48: Fat ma bint-i Ali A a’ya ait 
mezar ta nda saç örgüsü motifi.

A nmadan dolay  tarihi belirlenemeyen hotoz ba l kl  bir ba ka mezar ta n n arka 
yüzeyine i lenmi  olan saç motifi ise yine yukar dan a a ya do ru daralan formda ve kabartma 
tekni inde tasvir edilmi tir. Yüzeyi sade b rak lan saç n uç k sm  ince bir ba la ba lanm t r. 
(Foto raf 49, 50)

Foto raf 49: Hadice bint-i Abdullah’a ait 
mezar ta  

Foto raf 50: Hadice bint-i Abdullah’a ait 
mezar ta nda saç motifi



H. 1228/M. 1813 tarihli hotoz ba l kl  bir di er mezar ta na i lenen saç motifinde ise 
di erlerinden farkl  olarak kurdele kullan lm t r. Söz konusu bu örnekte ba l n üst k sm ndan 
a a ya do ru ayn  oranda mezar ta n n bitimine kadar devam eden saç boyun k sm na kadar 
yukar dan a a ya hafif kabartmal  çizgilerle hareketlendirilmi , sonras nda ise kabartmal  
olarak çapraz çizgilerle saça örgü ekli kazand r lm t r. Saç örgüsünün ba lang ç noktas  bir 
kurdeleyle ba lanan saç n uç k sm  ise ince bir ba la ba lanm t r. (Foto raf 51, 52)

Foto raf 51: Ümmü Gülsüm bint-i hac  
Veli’ye ait mezar ta

Foto raf 52: Ümmü Gülsüm bint-i Hac  
Veli’ye ait mezar ta nda örgülü saç motifi.

H. 1292/M. 1875 tarihli hotoz ba l kl  bir di er mezar ta nda ise ba l n üst k sm ndan 
a a ya do ru daralarak mezar ta n n bitimine kadar devam eden saç, uç k sm nda yanlara 
do ru geni leyerek son bulur. (Foto raf 53, 54)

Foto raf 53: Emine Hatun bint-i Hac  resul 
A a’ya ait mezar ta

Foto raf 54: Emine Hatun bint-i Hac  resul 
A a’ya ait mezar ta nda saç motifi



H.1317/M. 1899 tarihli hotoz ba l kl  bir ba ka örnekte yüzeysel kabartma olarak i lenen 
saç, benzer ekilde ba l n tepe k sm ndan mezar ta n n bitimine kadar uzan r. Boyun k sm na 
kadar daralarak devam eden saç, sonras nda hafif geni leyerek devam eder. Saç n yüzeyi üst
bölümde düz b rak lm  olup alt bölümde ise hafif kaz ma tekni inde çapraz çizgilerle “v” 
formu olu turacak ekilde hareketlendirilerek saç örgüsü ekli kazand r lm t r. (Foto raf 55,
56)

Foto raf 55: Hatice bint-i Osman’a ait mezar 
ta  

Foto raf 56: Hatice bint-i Osman’a ait mezar 
ta nda saç örgüsü motifi

Tarih sat r  toprak alt nda kald ndan tarihi belirlenemeyen mezarl kta bulunan bir di er 
saç motifli mezar ta nda saç, hotoz ba l n üst k sm ndan a a ya do ru daralarak mezar 
ta n n bitimine kadar devam eder. Boyun k sm na kadar yukar dan a a ya hafif kabartmal  
çizgilerle hareketlendirilen saç sonras nda ise kabartmal  olarak çapraz çizgilerle 
hareketlendirilerek saça örgü ekli kazand r lm t r. (Foto raf 57, 58)

Foto raf 57: Zeynep bint-i es-Seyyid 
Muhammed Efendi’ye ait mezar ta

Foto raf 58: Zeynep bint-i es-Seyyid 
Muhammed Efendi’ye ait mezar ta nda saç örgüsü 

motifi.



H. 1307/M. 1889 tarihli hotoz ba l kl  bir di er mezar ta nda kabartmal  olarak i lenen 
saç, ba l n üst k sm ndan a a ya do ru ayn  oranda mezar ta n n bitimine kadar devam eder. 
Boyun k sm na kadar yukar dan a a ya daralarak devam eder. Saç n uç k sm  yanlara do ru 
ikiye ayr lm  olarak tasvir edilmi tir. Ba l n ön k sm nda ise hafif kabartma olarak al n 
bölgesine dökülen kâkül/perçem motifine yer verilmi tir. (Foto raf 59, 60)

Foto raf 59: Zeynep bint-i Hac  Muhammed’e 
ait mezar ta

Foto raf 60: Zeynep bint-i Hac  Muhammed’e 
ait mezar ta nda saç motifi.

H.1288/M.1861 tarihli hotoz ba l kl  mezar ta  örneklerinden bir di erinde alçak 
kabartma olarak i lenen uzun saç motifi ba l n üst k sm ndan a a ya do ru iyice daralarak 
mezar ta n n bitimine kadar devam eder. A a ya doru daralarak devam eden saç n uç k sm  
yanlara do ru ikiye ayr lm , bitiminde ise ince bir saç ba yla ba lanm  olarak tasvir 
edilmi tir. (Foto raf 61, 62)

Foto raf 61: Halime bint-i Hac  brahim’e ait 
mezar ta

Foto raf 62: Halime bint-i Hac  brahim’e ait 
mezar ta nda saç motifi



Sancaktar Mezarl ’nda görülen ta n arka yüzeyi boyunca yukar dan a a ya do ru 
uzanan saç ile al n k sm na dökülen kâkül/perçem motifli örneklerin çok yak n benzerlerine 
Elaz  Baskil eyh Hasan Köyü Mezarl ’nda rastlan r. Bunlar aras nda iki örnekten biri 
H.1250/M.1834 tarihli mezar ta , di eri ise H.1214/M.1799 tarihli mezar ta d r.31 (Foto raf 
63, 64, 65, 66) 

Foto raf 63: Bekta  Dede k z  Sultan’a ait 
mezar ta  ve kâkül/perçem motifi

Foto raf 64: Bekta  Dede k z  Sultan’a ait 
mezar ta  arka yüzeyinde saç motifi

 

Foto raf 65: Mustafa K z  Çiçek Han ma ait 
mezar ta  tak  motifi

 

Foto raf 66: Mustafa K z  Çiçek Han ma ait 
mezar ta nda örgülü saç motifi

31 Korkmaz en, Baskil eyh Hasan Köyü Tarihi Mezar Ta lar , 136, 139. 



SONUÇ

Yurdumuzun çe itli bölgelerinde de i ik örnekleriyle kar m za ç kan mezar ta lar  
milletimizin tarihi ve kültürü hakk nda pek çok bilgi verir. Üzerindeki farkl  formlara sahip 
ba l klar kadar yaz  ve süslemeleriyle de dikkat çeken bu eserler tarih, edebiyat, sosyoloji, 
etnografya ve sanat tarihi gibi pek çok aç dan oldukça önemlidir.

Geçmi  dönemlerde kullan lan isimler, k yafetler, kullan m e yalar , toplumsal olay ve 
inan lar gibi kültürün geçmi ini ayd nlatan pek çok ipucunu mezar ta lar nda bulmak 
mümkündür. Mezar ta  kitabelerinden elde edilen verilerle ölen ki inin kimlik bilgilerinin yan  
s ra ya am  olduklar  hadiseleri, zafer ve tarihleri, toplum içindeki konumlar , meslekleri,
korkular , inançlar , beklentileri, duygu ve dü ünceleri hakk nda da pek çok ey 
ö renebilmekteyiz. Bununla birlikte mezar ta lar , yap ld klar  dönemin ekonomik seviyesi, 
sanatsal zevki, örf ve adetleriyle sanata kar  tutumlar  hakk nda da aç klay c  bilgilere sahiptir.

Türklerde mezar ve mezar ta  gelene inin ortaya ç k p geli mesindeki en önemli etkenin 
ölülerine duyduklar  sayg  ve ba l l klar , ölümden sonra ikinci bir hayata kavu ulaca na olan 
inançlar  oldu u söylenebilir. Bu duygu ve dü üncelerden dolay  ölen ki inin ebedi istirahat 
yeri olarak görülen mezarlar n özellikle de mezar ta lar n n görkemli ve tezyini yap lmas na 
dikkat edilmi tir. Bu do rultuda Osmanl  dönemi mezar ta lar  kad n ya da erke e ait olmalar  
yönüyle birbirinden farkl özelliklere sahiptir. Örne in erkek mezar ta lar nda genellikle ölenin 
ya arken sahip oldu u mesle ini, ya da toplumdaki statüsünü gösteren ba l klar dikkat 
çekerken, kad n mezar ta lar nda ise ço unlukla hotoz tipi ba l klar ve bitkisel motiflerin yan  
s ra çe itli tak  motifleri ve saç motifi dikkat çeker.

Geçmi ten günümüze gerek saç ve gerekse tak  bilinen tüm uygarl klarda görünü te insan 
vücudunun en yüzeysel bölümleri gibi görünse de birçok kültürde derin anlamlar ta m t r.
Tarihi süreçte birçok kültürü etkileyen ve etkisi alt nda kalan Türk kültüründe önemli bir yeri 
olan saç ve tak  gelene i çok uzun y llara dayanmaktad r. Türkler saça ya da tak ya sadece bir 
süs olarak veya güzelli in simgesi olarak bakmam , renk ve biçimine göre farkl  anlamlar 
yüklemi lerdir.

Mezar ta lar nda görülen ba l k ve tepeliklerin Kybele kültünün günümüze bir yans mas  
olarak dü ünülmesi mümkündür. Ç k  noktas n n Anadolu topraklar  oldu u kabul edilen 
Kybele’nin, ilk insanlar n tapt  ana tanr ça oldu u ve her uygarl kta farkl  isimlerle ifade 
edildi i belirtilmektedir.  Yap lan ara t rmalar sonucunda elde edilen baz  resim ve heykellerde 
ana tanr ça karaktersitik bir ba  giysisi olan boynuzlu, yüksek süslü bir tür ba l k olan polos 
giyinmi  bir halde tasvir edilmi tir. Ayr ca büyük Yunan tanr çalar ndan biri olarak kabul edilen 
Artemis’in de ba nda “polos” denilen yüksek bir ba l kla tasvir edildi i heykelleri 
bulunmaktad r. Söz konusu bu heykelin ba ndan bir perde ya da örtü sark t lm  ve bunlar 
çe itli objelerle süslenmi tir. Artemis’in ba ndan sark t lan bu perde, sadece özel günlerde dini 
ritüeller s ras nda aç l r ve tanr çan n yüzü halka gösterilirdi.  Dolay s yla kad n mezar 
ta lar nda görülen hotoz ya da tepelik eklindeki ba l klar n üzerinde al n bölgesini ya da ba n 
her iki yan n  örtecek ekilde alt n ve gümü  dizilerinden olu an tak  tezyinat n  bu gelene in 
bir devam  olarak da dü ünmek mümkündür. Bu da Anadolu ve Anadolu d ndaki toplumlar n 
sosyo-kültürel gelenek, dini inan  ve uygulamalar n n etkile imini göstermesi bak m ndan 
önemlidir.

Sancaktar Mezarl ’nda kar m za ç kan kad n mezar ta lar nda görülen tak  motifleri 
han mlar n genellikle ba örtüsünün alt na giydikleri ve üzerini tülbent, yemeni ya da ya makla 



örttükleri hotoz ve ya yuvarlak formlu ba l k üzerine b rak lan ve al n bölgesine ya da ba l n 
her iki yan na sarkan alt n, gümü  ya da pullarla tezyin edilen tepelikler ile boyun k sm na tak l  
gerdanl klar eklinde tasvir edilmi tir. Saç motifleri ise mezar ta n n ön yüzeyinde al n 
bölgesine dökülen kâkül-perçem, arka yüzeyinde ise ba l n tepe k sm ndan a a ya do ru
mezar ta n n bitimine kadar uzanan yüzeyi düz ya da örgülü olarak tasvir edilmi tir.

Aralar nda 16. ve 20. yüzy la tarihli bir iki örne in yer ald  çal mam zda ele ald m z 
mezar ta lar  genellikle 18. ve 19. yüzy llara tarihlenmektedir. Yak n tarihli olanlar n kitabe ve 
süslemeleri daha net ve daha tezyini olmakla beraber daha eski tarihli olanlara k yasla daha 
sa lam durumdad r. Bu durum sadece söz konusu mezarl k alan nda de il Manisa, stanbul, 
Elâz , Kayseri, Giresun, Bolu, Bursa ve zmir gibi farkl  bölgelerde kar la lan örneklerde de 
aç kça görülebilmektedir. 

Farkl  form ve ekillerdeki saç ya da tak  motifleriyle tezyin edilmi  olan kad n mezar 
ta lar  dönemin maddi ve manevi kültürel özelliklerini yans tmakla beraber, kitabelerinde de 
anla laca  üzere bu tarz görkemli mezar ta lar n n efendi k z , monla kerimesi, a a kerimesi, 
a a han m , hac  k z , bekta  dede k z , efendi e i, efendi k z  gibi toplumda ayr  bir yeri olanlara 
eklinde ifade edebilece imiz biraz daha varl kl  kimselere ait olmas  dikkat çekicidir. Zira 

böylesi bir mezar ta n n yapt r lmas  elbette maddi bir külfet gerektirecektir. Bizce her ne 
ekilde ve sebeple yap lm  olurlarsa olsunlar geçmi imizin birer tarihi vesikalar  niteli indeki 

bu de erli sanat eserlerinin korunmas  ve gelecek ku aklara aktar lmas  tarihimizin yitip 
gitmemesi aç s ndan oldukça önemlidir.
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ABSTRACT

The ethnobotanical approach is based on the previous work by our research group, which consider the 
recommended standards for ethnopharmacological field studies. First, in order to locate informants, 
we made several visits to areas containing main population centers within the study area and 
administered closed questionnaires. These questionnaires contained questions regarding both the 
informant (including gender, age, education level, and family situation), and use of medicinal plants 
(vernacular name, therapeutic use, etc.). After analysis, using obtained data as a basis, we later 
developed both open and semi-structured interviews with informants. Other conventional methods of 
determining informant location, such as the snowball method and participant observation, were also 
followed.

The ethnobotany of Morocco has been comprised of a certain number of studies and publications with 
no particular relevance. This is especially true for those concerning the northern region of Morocco. 
Approaches to study ethnobotany, in the broadest sense of the term, have not been well developed. 
Further, data analysis has suffered from a lack of rigour due, in particular, to a lack of approved 
scientific methodologies for examining findings.

The aim of this study was to assess the knowledge and use of  medicinal plants of apiacée familly in 
the northern region of  Morocco.

Keywords : apiacée familly, therapeutic use, Ethnobotanical Study.
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ABSTRACT

Mosquitoes are one of the well known group of pestiferous vectors that transmit dreadful 

diseases like malaria, dengue, filariasis, zika, chikungunya etc. Eradicating the source for its 

growth and devlopment is the main goal for an effective mosquito management. The co-

evolution between plants and insects influences the production of secondary plant compounds 

or extracts which retard the growth of these dreadful vectors.The implementation and 

continuous application of such phytochemicals as considered as an alternative strategy for 

integrated mosquito management. The administration of synthetic insecticides leads to 

biomagnifications of toxic substances through the food chain and it gradually causes 

deleterious impact on non target organisms and alters the environmental quality. The active 

biocompounds from plant extracts have significant role to eliminate the mosquitoes at their 

initial larval stages and are non-toxic, easily available and biodegradable.

The present study aimed to evaluate the aqueous extracts from the leaves of two medicinal 

plants (Tragia involucrate and Laportea interrupta) against mosquito larvae.  The leaves of 

the plants was dried, macerated and extracted with distilled water. The different 

concentrations of leaf extracts of both plants were prepared and exposed to different time (12,

24, 36, 48, 60, 72 and 96 hours) after which the mortality rate of larvae were calculated. A 

control was also run simultaneously with different concentrations. The percentage of larval 

mortality and standard deviations were calculated. The results of the study clearly indicated 

that the extract concentration of Tragia involucrate exhibited highest mortality rate (26.56%) 

than Laportea interrupta (10.93%). No mortality was observed in control. Our results

stipulated that the aqueous leaf extract of Tragia involucrate have more efficiency for 

controlling mosquito larvae and hence it is used as a potential ecofriendly larvicide.

Keywords: Phytochemicals, Tragia Involucrate, Laportea Interrupta, Larvicidal efficacy
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ABSTRACT

Biostimulants have been applied to enhance the growth and yield of various vegetables 
under saline conditions which hampered the yield potential. A pot (12x30 cm) study was conducted 
to assess the mitigation response of two different biostimulants (Quantis and Seamax) on eggplant 
(Black Diamond) grown under different NaCl induced salinity levels (4 dS m ¹, 6 dS m ¹ and 8 dS 
m ¹) along with control (1.5 dS m ¹) at University of Agriculture, Faisalabad-Pakistan. Four 
different concentration of each biostimulants (0, 4, 6, 8, and 10 ppm) were used to evaluate its 
response toward different morpho-physiological parameters of eggplant under saline environment. 
This experiment was done under completely randomized design (CRD) and data was analyzed 
statistically to check the significance among treatments with Tukey HSD (P< 0.05) with Statistix 
8.1. After 15 days of foliar application of biostimulants, it revealed that at lower salinity levels of 
4 dS m ¹ and 6 dS m ¹ both the biostimulants showed results at par. Quantis performed better at 
plant height and spread at higher concentrations of 8 ppm and 10 ppm than Seamax. On overall 
basis Seamax with 6 mm resulted in high yield at control (1.5 dS m ¹). At higher salinity level of 
8 dS m ¹, Seamax showed overall better performance than Quantis with. Fruit weight was highest 
when Quantis was foliarly applied at control (1.5 dS m ¹). Maximum number of fruits per plant 
were seen in 4 ppm (Quantis) at control and 6 ppm (Seamax) with 13.80 and 13.73, respectively. 
It was concluded that biostimulant overall enhances the ability of eggplant to response against 
salinity. 

Keywords; Solanum melongena, Quantis, Seamax, Biostimulants, salinity

Introduction

Salinity also induces some unnecessary reactive oxygen species these include hydrogen 

peroxide, superoxide and hydroxyl radical in plants. At high concentration these reactive oxygen 



species change metabolism and cause damage to membranous lipids, nucleic acid and proteins. To 

restrict these reactive oxygen species activities, plant tissues produce enzymes which act as 

antioxidants (Foyer and Noctor 2009). Furthermore, if the large amount, of salt enters in the 

transpiration, stream of plant they damage the leaves conducting transpiration and ultimately cause 

death to plant. Ion imbalance and irregularity in homeostasis are the major outcomes of salinity 

which leads to the lessen growth and reduce productivity (Parihar et al., 2015). 

Salinity may be prevented by good agriculture practices and by the application of plant 

nutrients. To lessen the effects of salinity there are some strategies which help to get increased 

yield and good quality product. These strategies include application, of bio fertilizers and organic 

matter, foliar, application of both organic and inorganic substances and application, of bio 

stimulants (Lacerda et al., 2010). Therefore, to eliminate the adverse effects of salinity we must 

use the kind of practice that have ability to eliminate excess amount of soluble salt or exchangeable 

sodium from soil, solution (Saifullah et al., 2018). A lot of research has already been done to find 

a way to reclaim the soil effected with salinity. Reclamation of soil from organic products like 

press mud, compost, poultry and farm yard manure are widely being used in the past to enhance

chemical, biological and physical properties of soil effected with salinity to get the maximum 

output from soil (Lax et al., 1994; Oo et al., 2015; Srivastava et al., 2016; Walker and Bernal, 

2008; Yaduvanshi and Swarup, 2005). However, reclamation through these organic matter need 

continuous reapplications and it also contain large amount of decomposable, organic, substrate. 

Repeated application of organic matter is economically impossible and it is also environment 

unfriendly (Al-Wabel et al., 2019). That’s why bio stimulants are now being extensively used to 

lessen the effects of salinity.

The consumption of bio stimulants, known as the material or the substances other than the 

pesticides and the nutrients that are currently practiced to control physiological processes of crop 

to get the good yield, has risen many folds in the past few years, with the estimated global market 

of 2 billion USD in the year 2018 (Calvo et al. 2014). Bio stimulants are very effective throughout 

the plant life cycle from its seed stage to its maturity. They promote growth and development of 

plant by increasing its metabolic efficiency which in result increase yield and quality of product 

and help in translocation and nutrient enrichment and thereby increase crop tolerance against 

abiotic stresses and helps in recovery from it. 



Bio stimulants enhances plant growth, increase uptake of nutrients from soil and lessen the

need of fertilizers). When bio stimulants applied exogenously they perform the same role as some 

of the plant growth hormones do mainly auxins, cytokinins and gibberellins (Yaronskaya et al.,

2006). To counter saline stress bio stimulants can be used because they help in maintaining turgor 

pressure of leave by regulating water absorption (Azevedo et al., 2011). Bio stimulants with algae, 

bacteria and arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) as raw material help in enhancing tolerance 

against saline stress by promoting germination rate, fresh and dry weight of roots, shoots, quality, 

yield and productivity (Yakhin et al., 2017; oosten et al., 2017). Algal extracts stimulate so many 

different pathways in plants that help in developing salt tolerance (Salehi et al., 2016).

Keeping in view, the harmful effects of salinity on physical and physiological parameters 

of eggplant, this study was planned to evaluate the salinity tolerance of eggplant. To find out the 

harmful effect of salinity on growth and yield parameters of eggplant. To evaluate the synergistic 

effect of combine exogenous application of Quantis and Seamax (commercial bio stimulant) under 

salinity.

Materials and Methods

This experiment trial was conducted in the wire house at Institute of horticultural sciences (IHS), 

University of Agriculture, Faisalabad (UAF). The experiment was conducted in pots under 

completely randomized design (CRD) with single factor factorial arrangement and three 

replications.  OP variety “Black Diamond” of eggplant was used to assess the potential of bio 

stimulants on the growth of eggplant grown under different saline conditions. Seeds were sown in 

the germination trays for production of healthy seedlings. Two seeds were sown in each cell to 

complete the number of required plants. Germination trays were then placed under polythene to 

boost the emergence. Germination trays were watered according to requirement. Seedlings were 

transplanted after 45 days of sowing. Each seedling was transplanted in one pot. After 

transplanting seedlings were watered heavily to minimize the osmotic stress. Seedlings were 

established within 15 days. 

Statistical analysis 



This experiment was carried out under complete randomized design (CRD). The data was 

analyzed statistically using LSD test at 5% probability levels for comparing the differences among 

treatment means (steel et al., 1997).

Conclusion

It was concluded from experiment that biostimulant overall enhanced the ability of 

eggplant to response against salinity. Overall, positive trend was seen in the results of parameters 

by increasing concentrations in foliar sprays but some of the attributes showed negative trend by 

increasing concentrations of foliar spray above optimum value. Most of the parameters showed 

better result at concentration of 8ml and 10ml than the control treatment against salinity.  
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ABSTRACT

The global challenge of agriculture in the 21st century is to meet the increasing food demand 
of the growing world population under increasing threats from the climate change and at the 
same time to protect the environmental quality. Breeders and the agricultural community 
around the world will have to expand the capacity of current breeding programs to increase 
yield potentials. To maintain this high productivity, the resource use efficiency should be 
increased. Resource-use-efficiency is crucial, and improving it is a major challenge for 
sustainable agriculture. Profitable but at the same time ecologically sustainable agro-
ecosystems are needed.
The use of legume crops is considered as responsible to the challenges of agriculture 
nowadays for bigger resource use efficiency. Legume crops have always had, but nowadays, 
in the system of sustainable agriculture, they are becoming more and more important. The
symbiotic relationship between a bacterium and a plant makes legumes special plants, which 
offer benefits when included in farming systems. These benefits are both economic and 
environmental benefits. Due to the nitrogen fixation of legumes, the nitrogen content in the 
soil increased and nitrogen obtained in this way is used directly by the plants. Legumes
contribute to sustainability of the agriculture for many reasons: reduce mineral fertilizers thus 
reducing N2O production and increase N2-fixation, renew and enrich the soil fertility due to 
their deep reaching root systems, quick decompose their root biomass and accumulate in to 
the soil. Legumes have the potential to improve soil structure, water holding capacity, 
increase soil organic carbon and reduce soil compaction. All of that makes them good 
predecessors. Yields from crops grown after legumes were found to increase and were often 
equal to those that would be obtained from the 30 to 80 kg/N ha of nitrogen fertilizer 
application.
In the paper some legume crops were evaluated and their role as predecessors of maize is 
discussed in reference to resource-use-efficiency.
Alfalfa (Medicago sativa L.) is one of the most important forage legume species and 
considered as the crop with the greatest contribution to achievement of sustainable 



agriculture. This crop was widely planted in different areas, and over 32 million hectares in 
the world because of its forage, nutritive and high biomass producing values. It was long time 
ago recognized and valued that alfalfa can be considered as "soil building" legume crop, 
because it enriches the soil with nitrogen and organic substances. A more prolonged period of 
growing as a perennial crop makes it very effective in improving the soil quality as well. 
Alfalfa is a good predecessor for many crops due to its high N2-fixing activity during its 
cultivation for 3-4 years, and left to soil high level root biomass alongside many nodules left 
on the roots with high level N content. Thus, alfalfa enriches the soil with carbon and nitrogen 
and improves physic-chemical and biological properties of the soils. This has produced 
distinctively positive effect on development of the following crops. In the crop rotation the 
following crop usually is maize.
Maize is the third leading crop after wheat and rice worldwide and the world's first grain 
producer. In the last 15 years there are the trends for an increase in the area and average yields 
of maize. In our country it is the most common fodder crop and as such is grown for both 
grain and silage. Silage maize has high energy content and is most preferred in intensive 
animal husbandry. In Bulgaria the areas are 642 373 h . This crop is often called the "Queen 
of the Field".
Maize is a crop that absorbs organic matter from the soil very well. It has high requirements 
for the both nutritive regime and structure of the soil. The germination - third leaf period was 
found critical in terms of biomass productivity. The primary roots supply the plant with water 
and nutrients and are of the greatest importance in the nutrition of the maize until the end of 
the vegetation. Their development is favored by fixed nitrogen, as well as that released from 
the decomposition of root and nodule biomass of legumes. In this sense, the role of legumes 
as predecessors was very important. Alfalfa, as the most common predecessor during a four-
year period of cultivation, accumulates root biomass in the soil as follows: alfalfa for forage 
4017 - 4714 kg/ha dry root biomass, alfalfa for seeds 2792-2828 kg/ha dry root biomass. In 
addition, the root system of alfalfa penetrates to big depths, improving the soil structure and 
providing larger amounts of available nitrogen.
Peas and vetch were found good predecessors for maize growing in our country. The 
accumulation of root biomass of spring and winter peas was measured and it was as follows: 
spring pea from 113 kg/ha to 148 kg/ha dry root biomass; winter pea from 162 kg/ha to 209 
kg/da dry root biomass. Vetch accumulated into the soil from 254 to 280 kg/ha of dry root 
biomass, respectively.
The contribution of legumes as predecessors in reference to resource-use-efficiency in maize 
cultivation was underlined.

Key words: alfalfa, maize, resource-use-efficiency, root biomass, sustainable agriculture 



TRAINING BAKERY AND PASTRY STUDENTS ON HOW TO PROPERLY SCORE 
BREAD DOUGH

Anita Md. Yasin
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ABSTRACT

The purpose of this project was to examine the effectiveness a bread scoring technique developed 

to train novice bakers on how to create an incision on the surface of the dough just before baking 

it. This process is important in order to control the rapid expansion of bread dough when placed in 

the oven which can cause the loaf to burst or crack. The target group was a class of first year 

students who enrolled in bakery and pastry programme at a local vocational college in Sabah, 

Malaysia. Most of these students did not have the basics in baking and they were expected to 

master the fundamental skills and knowledge related to baking and bread-making by the end of 

the first year in their four-year diploma study. Majority of the students had difficulties in using the 

right techniques with the right tools to score their breads or doughs and their inability to execute 

the process accordingly often resulted in cracked loaves that were seen as poor in quality. Thus, 

this technique was developed to train them on how to score their breads efficiently and effectively. 

The findings indicated that the students were able to show positive progress when an intervention 

involving this technique was introduced to the class. 

Keywords: scoring, bread, dough, cracking, bakery and pastry
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ABSTRACT
Pests of medical and veterinary importance are important vector of pathogens as West Nile 

encephalitis, Yellow fever, Zika virus. tick-borne encephalitis, Powassan, Borreliosis, Lyme,

Tularemia, Ehrlichiosis, Anaplasmosis, Babesiosis, and Theilerioses. Pests are controlled 

through pesticides and repellents but they resulted in the development of resistant strains, 

environmental contamination, and food residues. as a result, eco-friendly pesticides are 

promising materials against vector-borne diseases. 

Dramatic emergence and re-emergence of vector-borne diseases have been reported in the past 

30 years worldwide. Therefore, growers and farmers urgently need to restrict the reliance on 

chemical pesticides. Biorationals involve biochemicals as botanicals, photosensitizers, 

pheromones, fatty acids, inorganics, and insect growth regulators; biologicals like predators, 

parasitoids, nematodes, and pathogens; as finally transgenic pesticides.

Ancient civilizations used plant-based insecticides, but after applying the synthetic chemical 

insecticides in the mid-1930s to 1950s, they were the chief weapon for pest control till the 

appearance of pest resistance. Biorational pesticides induce toxic and repellent effects and could 

be used against resistant pests and applied in organic farming. Recently, green nanoformulations 

are reliable, novel, eco-friendly solutions against vectors and vector-borne diseases. 

Keywords: green nanoparticles, vector-borne diseases, controlled release.
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ABSTRACT

Phytochemical study refers to the extraction, screening and identification of the 

medicinally active substances found in plants. Some of the bioactive substances that can be 

derived from plants are flavonoids, alkaloids, carotenoids and tannin and antioxidant compounds. 

In the present investigation an attempt has been made to evaluate the total phenol, total flavonoid 

content and antioxidant capacity of two species of Boerhaavia erecta Linn and Boerrhaavia 

diffusa Linn in methanol, acetone and water extracts. The preliminary phytochemical screening 

indicated the presence of steroid, terpenoid, phenolic compounds, carbohydrates and saponins in 

the sample. Among the plants studied Boerhaavia erecta have higher the total phenol, total 

flavonoid content and antioxidant capacity. The phytochemical and antioxidant evaluation of B. 

diffusa and B. erecta indicates a high pharmacological value of the plants. The plant screened for 

phytochemical constituent seemed to have the potential to act as a source of useful drugs and to 

improve the health status of consumers because of the presence of various compounds that are 

vital for good health. Based on the results of the present investigation, it can be concluded that 

Boerhaavia erecta can be considered as more ideal material for a holistic medical application.

Keywords: Phytochemical, Boerhaavia diffusa, Boerhaavia erecta, flavonoid, carotinoids,

alkaloids, steroid, terpenoid, tannin, antioxidant
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ABSTRACT

The objective of this research was to formulate and characterize lipid nanoparticles (NPs) 
loaded with a lipophilic drug melatonin (MLT) in order to resolve its poor solubility. The 
method of nanotemplate engineering was used to prepare (MLT-SLNs). The prepared 
formulation was characterized for particle size through zeta sizer and morphology by scanning 
electron microscopy (SEM) and transmission electron microscopy (TEM), thermal behaviour 
with differential scanning calorimetry (DSC) and polymorphic changes by using powder X-ray 
diffraction (PXRD). In vitro release study was conducted using dialysis bag diffusion technique 
while in vivo pharmacologic studies were conducted on rats. In vivo neuroprotective effects of 
MLT-SLNs were evaluated in cerebral ischemia induced by permanent middle cerebral artery 
occlusion (p-MCAO) in rats. The infarct volume in brain was measured by staining with 2,3,5-
triphenyltetrazolium chloride after 48 h of cerebral ischemia. The results showed that MLT-
SLNs were spherical and uniform with size ranging in nanometers. Comparative assessment of 
MLT dispersion by DSC and PXRD against MLT-SLNs showed significant changes in thermal 
behaviour as it changed from crystalline to amorphous form. In addition, the release of MLT 
from MLT-SLNs over 24 h was found to occur in a sustained fashion. Also, in the case of MLT-
SLNs, in vivo tests for neuroprotective effects showed improved effects in infarct percentage, 
neurobehavioural studies, biochemical test, oxidative enzyme analysis, ELISA, 
immunohistochemistry and H & E staining as compared to MLT dispersion, thus enhancing the 
suitability of NPs to carry poorly soluble lipophilic drugs such as MLT. Further to determine 
the critical role of Nrf2 involved in melatonin mediated neuroprotection, we antagonized Nrf2 
by All-trans retinoic acid (ATRA), and such treatment abrogated the protective effects of 
melatonin accompanied with exaggerated neuronal toxicity as demonstrated by increased 
infarction and hyper expressed inflammatory biomarkers. These findings clearly indicate that 
MLT-SLNs may be a promising neuroprotective pharmaceutical formulation for the treatment 
of cerebral ischemia, mainly by activating the Nrf2/HO-1 pathway. However, extensive 
exploration is still required in order to delineate the underlying protective mechanisms of MLT-
SLNs. To sum up in a nutshell the findings of this study in relation to MLT-SLNs, provided a 
compelling argument for use of this approach in the treatment of ischemic stroke.

Key Words: Melatonin; Solid Lipid Nanoparticles; Neuroprotective; ischemic stroke
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ABSTRACT
The Pathogens responsible for the skin and soft tissue infections are often prone to develop 
resistance to antibiotics. A good alternative to this resistance is the use of folk medicine. For 
this purpose two plants Carium carvi and Curcuma longa, used in folk medicine were tested 
against the selected pathogens, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, 
Pseudomonas aerugenosa and Streptococcus pyogenes. The pathogenswere collected from 
the patients having skin and soft tissues infections. The isolated pathogens were identified 
through microscopic studies followed by biological tests using Sigma Aldrich KGaA Merck 
kit protocol. These plant materials were extracted with MeOH and then portioned among 
different solvents, based on their polarity. These extracts were then applied against the 
selected pathogens, using well diffusion assay method and the minimum inhibitory 
concentration (MIC). The results showed marked antibacterial activity in the chloroform and 
ethyl acetate extract (18 mm zone of inhibition each) of Carium carvi seeds while the 
chloroform extract of Curcuma longa showed (21 mm zone of inhibition) promising results. 
Sensitivity of various extracts of the plant in a concentration dependent manner with 
significant MIC values was determined.
Our findings showed that the extracts of C. longa and C. carvi seeds possess strong 
antibacterial effects against clinically isolated skin and soft tissue pathogens.
Keywords: Carium carvi, Curcuma longa, Skin diseases, Pathogens, Antibacterial activity.
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ABSTRACT

The objective of this study was to develop a novel composite double-layered dressing (CDD), 
with improved mechanical properties and wound recovery, to administer the thermosensitive drug 
Lactobacillus brevis (LB). The system was based on the release of LB to enhance the activation 
of tissue regeneration in infected wounds. The CDD was composed of an LB-loaded hydrogel top 
layer with an external hydrocolloid type layer. The LB-loaded hydrogel top layer was prepared by 
the freeze-thawing method using polyvinyl alcohol (PVA) and polyvinyl pyrrolidone (PVP), thus 
improving the release properties of LB. The high-temperature melting method was employed to 
produce the external layer of the dressing, using polyisobutylene (PIB), styrene-isoprene-styrene 
copolymer (SIS copolymer), paraffin oil, and sodium carboxymethylcellulose (CMC), thus 
improving mechanical properties. Numerous LB-loaded CDDs were prepared at various ingredient 
ratios; their swelling and mechanical properties and LB release were assessed. A novel LB-loaded 
CDD, composed of a PVP/PVA (0.5/10) hydrogel top layer and a PIB/SIS copolymer/paraffin 
oil/sodium CMC (20/25/12/43) external hydrocolloid membrane, revealed excellent mechanical 
properties (5.18 × 10-3 ± 2.138 × 10-4 N/mm2, Young’s modulus), swelling capacity (801 ± 47%), 
and drug release (66.7 ± 2.9%, 120 min). Moreover, LB-loaded CDD improved the wound healing 
efficacy in the P. aeruginosa infected wounds of rats compared to a commercial product and a 
CDD without LB. The developed novel LB-loaded CDDs were considered an effective treatment 
for infected wounds and a potential thermosensitive drug carrier, which could improve the efficacy 
of wound recovery.

Key Words: Lactobacillus brevis Composite double-layered dressing Wound recovery Hydrogel 
Hydrocolloid
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ABSTRACT
Poultry breeding is currently developing in many countries. For the breeding and maintenance of quail, many 
factors must be taken into account, one of which is the interaction of birds within the group. This article is 
the result of studying social relationships in small groups of quail. The research was carried out on the basis 
of the Yaroslavl State Agricultural Academyby the method of temporary cuts with five-minute sessions; 
observations were conducted for three days; the subjects of the study were two groups of female quails of 
five individuals. Under observation were white Texas quail - laying quails four and a half months old, with 
an average mass of 324.8 ± 10.64 g, contained in separate galvanized cages. Feeding was carried out with 
full Purina feed for productive quail. The test group received with drinking the probiotic "Yarosil" at a 
dosage of 0.2 ml/kg, the control group received pure water (drinking with nipple drinkers). The average egg 
laying intensity for the month of probiotic drinking was 73%. When observing, they took into account the 
manifestation of aggressive actions and intentions towards each other in competition for food resources, 
identified rank (hierarchical) positions of individuals in groups, and also took into account their motor 
activity. The following forms were taken as indicators of motor activity: behavior during feeding; feeding 
route and its changes after successful and unsuccessful pecks; the nature of the peck; the nature of ground 
locomotion; the intensity of movement. According to the results of the study, the following rank groups were 
identified: dominant individual, subdominant individual, subordinant individual, outcast; based on the results 
of motor activity, a timing scale was compiled; interactions within the group are recorded in the sociogram. 
The results of the experiment showed that the birds of the experimental group behaved more calmly, during 
the experience not a single act of aggressive behavior was recorded. Among the birds of the control group, 
more anxiety was observed, one of the quail showed aggression: she fluffed her feathers, ran and trampled 
the rest of the group. These results indicate a positive effect of the probiotic on the behavior of quails in a 
small group.
Keywords: quail, probiotic, social relationships, motor activity, hierarchy
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ABSTRACT

The most important natural phenolic compounds are flavonoids and hydroxycinnamic acids. They are common 

in nature and exhibit a wide range of biological activity. Tageta patula plant material is a promising source of 

flavones and flavonols. Flavonoids (derivatives of flavone and flavonol) and hydroxycinnamic acids 

(chlorogenic, caffeic, rosemary and ferulic) were identified in the inflorescences of plants of the genus 

Tagetes L. Phenolic compounds of plants of the genus Tagetes L. show the antioxidant, analgesic, 

antiinflammatory, hepatoprotective and wound-healing activity These types of flavonoids have 

antifungicidal, antimalarial, hepatoprotective, choleretic, wound healing, antioxidant, hypotensive, diuretic, 

immunomodulating activity. The aim of this study was research biologically active flavonoids content in raw 

plant materials of Tageta patula nana L. var. «Goldkopfen. Raw plant materials of Tagetes patula nana L. var. 

«Goldkopfen» contains high concentrations of flavonoids and is promising for the production of flavonoid-

containing phytopreparations.

Keywords: Tagetes patula L., flavonoids, extraction, marigold.

INTRODUCTION
Green plants synthesize and store a variety of biochemical compounds some of which are extractable as raw 

material and can be used for various scientific investigations. Different plant parts have different effects as 

they often contain different active chemical components. Consequently, specific parts or the whole plant can 

be used for various treatments. Flavonoids are a subdivision of a large group of polyphenolic compounds 

having a benzo- -pyrone structure, a versatile class of natural compounds that represent secondary metabolites 

(Sorokina et al., 2013). Today, more than 8 thousand flavonoids are known that play an important role in the 

metabolism of plant cells, photosynthesis, regulation of cell division, reproduction of plants and their 

protection from the influence of physical, chemical and biological negative factors. Flavonoids are 

hydroxylated phenolic physical, chemical and biological negative factors. Flavonoids are hydroxylated 

phenolic substances and are synthesized by plants in response to microbial infection .

Flavonoids can accumulate in specific group of plant organs like as inflorescences, flowers, leaves, fruits.

Flavonoids affect the receptors of the cellular signaling system and gene expression, as well as the operation 

of some enzyme systems.



They have anti-oxidative, anti-inflammatory, anti-mutagenic, antimicrobial, anti-carcinogenic, antiulcer,

vascular activities, free radical scavenging abilities, antiviral, anti-diabetic and other medicinal properties 

(Yasukawa and Kasahara, 2013).

French marigold plant material is a promising source of flavones (rutin, lutelin, luteolin 7-O-glucoside) and 

flavonols (quercetin, patuletin, patulitrin) (Xu Li-wei et al., 2012).

Multiply studies have proved that the flavonoids of plants of the genus Tagetes L. exert antifungicidal, 

antimalarial, hepatoprotective, choleretic, wound healing, antioxidant, hypotensive, diuretic, 

immunomodulating activity are described (Munhoz et al., 2014).

One of the most common varieties of Marigolds in Ukraine is Tagetes patula nana L. var. «Goldkopfen» 

(Karak, 2019).

The aim of this study was research biologically active flavonoids content in raw plant materials of Tageta 

patula nana L. var. «Goldkopfen».

MATERIALS AND METHODS

Inflorescences of Tageta patula nana L. var. «Goldkopfen» were collected from cultivated plants during the 

active flowering period in southern of Ukraine. Plant materials were dried.

Absorption spectra were recorded at room temperature on Specord-200 UV-vis spectrophotometer (Analytik 

Jena, Germany) and Lambda 365 UV/Vis (Perkin Elmer, USA). Spectrophotometric determinations were 

carried out at a wavelength of 256 nm (for plant material) in cell with a layer thickness of 10 mm.

Test solution 1. About 0.1 g (accurately weighed) of powdered plant material was put into a 100 mL conical 

flask. It was twice heat extracted by 30 mL of ethanol (96 per cent V/V) for 30 minutes. The extracts were 

combined, mixed and filtered. The volume was adjusted to the mark with the same solvent. 8 mL of the 

resulting solution was put into a 50 mL volumetric flask. The volume was adjusted to the mark with ethanol 

(96 per cent V/V).

Reference solution 1. About 10 mg (accurately weighed) of working standard of patuletin was put into a flask, 

added 15 mL of ethanol (96 per cent V/V) and heated in a water-bath until dissolved. The solution was cooled 

and adjusted to 25 mL with the same solvent. 0,2 mL of the resulting solution was put into a 10 mL volumetric 

flask (Chervonnaja et al., 2017).

Compensation liquid 1: ethanol (96 per cent V/V).

The flavonoids content (mg/100 g) in the inflorescences of Tageta patula nana L. var. «Goldkopfen» was 

calculated by the formula 1:

=4×104× , (1)

1 – absorbance of test solution 1;

0 – absorbance of reference solution 1;

m1 – raw material weight, g;

m0 –weight of patuletin, g.

RESULTS 



For determine the flavonoids content in raw plant materials of T. patula nana L. var. «Goldkopfen» was 

employed by spectrophotometric analysis. The obtained results of investigations are given in figure 1.

Figure 1. Flavonoids content in raw plant materials of T. patula nana L. var. «Goldkopfen»

Flavonoid content in inflorescences of T. patula nana L. var. «Goldkopfen» amounted to 4665 ± 1 mg/100 g

in recalculation on patuletin.

DISCUSSION

The studied type of medicinal plant is very promising as a source of flavonoids and for obtaining various 

medicinal extracts.

CONCLUSION

During the research, a technique for spectrophotometric determination of flavonoid content in recalculation on 

patuletin in plant materials of Tagetes patula nana L. var. «Goldkopfen» was developed. The inflorescences of 

Tagetes patula nana L. var. «Goldkopfen» is differ by its high content of patuletin.
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ABSTRACT

Phytase is a complex of naturally occurring antinutrient factor that pointedly influence on 
the functional and nutritional properties of food. The supplementation or the application of 
phytase with food help to break these antinutrient factors and release bound food nutrients 
attached to phytate. A phytase is a type of phosphatase enzyme which hydrolysis phytic acid and 
indigestible organic form of phosphorous which are found in grains and oil seeds and releases
useable form of inanimate phosphate. Phytase is also called myomositolhexakisphosphate 
phosphohydrolase. Phytase helps in nitrogen retention and utilization of protien and amino acid. 
It also act as growth factor. As mentioned above phytase enzyme has a great application or use in 
preventing environmental pollution and it is used in the feeds of many animals as well as fish 
feed. Thus inorganic phosphates can be utilized by plants for its growth and developmet and 
reduction phosphate pollution through unused phosphate in animal excreta can be acquired.

Phytase is wide spread in nature,in plant,microorganism as well as in some animals. The
phytase activity also takes place in plant kingdom. Its activitiy  action is found in various regions 
in animals such as in the rat, pig and cow intestine. Phytase is one of the many essential enzymes 
necessary for the digestive  process and a key enzyme for bone health.

This studies confrim that the use of this enzyme can help to reduce the need for calcium 
phosphate and increase digestive health. Suplementing with phytase can significantly increase 
the body’s ability to absorb and assimilate vital minerals such as calcium,magnesium and iron. 
Phytase help diminish the adverse effects of phytic acid in the body. Several plants that we eat 
such as corn,grains,seeds, legumes contain elevated amount of phytic acid. Denoted to as an 
“anto nutritional factor” these phytase decrease our ability to absorb nutrients. Phytic acid has to 
create insoluble complexes with these mineral through its harmfully charged phytic acid. This 
acid has the capability to bind to positively charged molecules in these minerals as well as in 
protiens.

The current study led to the isolation,screening and identification of the potent phytase 
producing fungi of Penicillium sp.along with well studied Aspergillus niger. Since the former 
isolate showed better phytase yield from Penicillium sp.so  further study was concentrated on 
Penicilium sp. Solid State Fermentation being better and promising technique for enzyme 



production against submerged fermentation SSF  method of phytase production was optimized.
Among different solid substrates rice bran+ coconut cake(1:1) gave a good yield of phytase with 
activity of 242.9825 U/g solid. The enzyme was  further scaled up,partially purified and used in 
plant growth promotion studies. The study releaved that phytase supplementation increased the 
germination and shoot length of wheat plants(in 5 days and 15 days trails). This supports that 
better nutrition uptake from the soil takes place in the presence of phytase enzyme and thus it 
promates plant growth. Phytase thus can be economically used,commercially used for different 
purpose and also it has medicinal values.

Key words: Phytase enzyme, Penicilium spp. Solid State Fermentaion,plant growth 
promotion,rice bran.
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ABSTRACT

In the present study, the inhibition performance of cherimoya seeds was investigated using 

weight loss measurements, electrochemical techniques, and scanning electron microscope 

(SEM) coupled with energy dispersive X ray spectroscopy (EDX). The experimental data 

suggested that the cherimoya seeds  exhibited a high inhibition performance, which increases 

with increasing their concentrations. cherimoya seeds presente maximum inhibition efficiencie 

of 94% .respectively, at an optimal concentration of 1g/l. The principal observations that 

resulted from electrochemical studies are that cherimoya seeds affected both anodic and 

cathodic reactions (mixed inhibitors). Their adsorption, which is a combination of 

chemisorption and physisorption, obeyed the Langmuir isotherm model. Furthermore, the 

temperature effect was carried out at various temperatures ranging from 303 to 328 K to verify 

the corrosion inhibition performance of cherimoya seeds at higher temperatures. Moreover, 

SEM EDX analysis confirmed that cherimoya seeds can ensure remarkable prevention against 

corrosion through the adsorption onto the metal surface.

 

Keywords: cherimoya seeds; Carbon steel; hydrochloric acid; Corrosion. Electrochemical



RANIN NÜV  M S L S  K ML R  NARAHAT ED R?

WHO IS CONCERNED ABOUT IRAN'S NUCLEAR ISSUE?
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ÖZET

Cozef Bayden prezident kimi ilk özünün aç qlamas n ver rk n AB - ran laq l rin d
toxunmu dur. O bildirmi dir ki, AB  ranla münasib tl ri bir rtl normalla d rma a haz rd r ki, 
ran höküm ti 2015-ci ild BMT T -n n 5 daimi üzvü v Almaniyan n i tirak  il imzalad

“Birg H rt r fli F aliyy t Plan ”n n rtl rin m l etsin. ran n dini lideri Ayatullah li 
Xomnei Cozef Baydenin fikirl rin cavab olaraq bildirib ki, ran bir rtl nüv proqram n  
dayand ra bil r ki, rana qar  t tbiq olunan bütün sanksiyalar l v olunsun. 2018-ci ild AB - n 
keçmi  prezidenti Donald Tramp ranla imzalanm  “Birg H rt r fli F aliyy t Plan ”ndan imtina 
etdi. R smi Va inqton sazi d n ç xmas n  elan etdikd n q sa müdd t sonra rana qar  t ziql ri 
daha da art rma a ba lad . ran da buna cavab olaraq özünün nüv f aliyy tini dinc m qs dl rl
davam etdir c yini bildirdi. Ba  vermi  hadis d n sonra ran v AB  aras nda münasib tl r
yenid n pisl m y ba lad . 

Biz m s l y bir neç aspektd n yana a bil rik; AB - ran aras nda münasib tl rin 
g rginl m si ran slam nqilab ndan sonra ba lad . ran n nüv silah  ld etm k ist yi t kc
AB  v srail t r find deyil, eyni zamanda S. r bistan  v BMT T -n n dig r üzvl ri t r find n
d ciddi etirazlarla qar lan r. Rusiya BMT T -da rana qar  sanksiyalara veto qoysa da, 
prinsipc ran n nüv silah  ld etm sin qar d r. T bii ki, ran n nüv silah  ld etm si,
Rusiyan n Yax n rq siyas tin u ursuzluq g tir bil r. Ona gör d bu m s l d onun mövqeyi 
AB -la üst-üst dü düyünü dem k mümkündür. 

ran n Yax n rqd srailin varl n  q bul etm m si t r fl r aras nda ciddi g rginliyin 
olmas n  aç q kild nümayi  etdirir. srail gör , ran nüv silah  ld ed c yi t qdird bu srail 
dövl ti üçün ciddi t hdid yarada bil r. Ona gör d srail bütün imkanlardan istifad ed r k ran n 
nüv f aliyy tini dayand rma a çal r. AB  v srail dövl tl ri aras nda s x mütt fiqlik 
münasib tl ri möcvuddur. Yahudi lobbisinin AB - n daxili v xarici siyas tin ciddi t sir etm k
imkanlar n  n z r alaraq dem k olar ki, ran n AB -la münasib tl rinin normalla mas  h l ki 
real görünmür. ran v AB aras nda münasib tl rini normalla d rmas n n t k yolu sraill
münasib tl rin düz lm sind n ba lay r. ran n nüv silah na malik olub olamams  m s l sin
g lic , burada q ti fikir söyl m k mümkün deyil. MAQATE hesabatlar nda yer alan m lumatlara 
gör nüv enerjisi ld etm k üçün 3.67% laz m oldu u halda, randa z nginl dirilmi  uran 20% 
-d n art q t kil edir. BMT T -n n üzv dövl tl ri ran n nüv silah ld etm sin qar d rlar. 
Onlar n fikirinc , ran nüv silah  ld ed c yi t qdird n inki region, h mçinin dünya üçün ciddi 
t hdid yarada bil r.



ABSTRACT

In his first statement as president, Biden also touched on US-Iranian relations. He said the 
United States was ready to normalize relations with Iran on the condition that the Iranian 
government comply with the terms of the "Joint Comprehensive Plan of Action" signed in 2015 
with the participation of five permanent members of the UN Security Council and Germany. 
Iran's religious leader Ayatollah Ali Khomeini responded to Biden's remarks by saying that Iran 
could suspend its nuclear program on the condition that all sanctions against Iran be lifted. In 
2018, former US President Donald Trump abandoned the "Joint Comprehensive Action Plan" 
signed with Iran. Shortly after Washington announced its withdrawal from the agreement, it 
began to increase pressure on Iran. In response, Iran said it would continue its nuclear activities 
for peaceful purposes. After the incident, relations between Iran and the United States began to 
deteriorate again.

We can approach the issue from several aspects; Tensions between the United States and 
Iran began after the Iranian Islamic Revolution. Iran's desire to acquire a nuclear weapon is met 
with serious protests not only by the United States and Israel, but also by Saudi Arabia and other 
members of the UN Security Council. Russia has vetoed sanctions against Iran at the UN 
Security Council, but in principle opposes Iran's acquisition of a nuclear weapon. Of course, 
Iran's acquisition of a nuclear weapon could fail Russia's Middle East policy. Therefore, it is 
possible to say that his position on this issue coincides with that of the United States.

Iran's refusal to accept Israel's presence in the Middle East clearly demonstrates the 
serious tensions between the parties. According to Israel, if Iran acquires a nuclear weapon, it 
could pose a serious threat to the state of Israel. Therefore, Israel is using every opportunity to 
stop Iran's nuclear activities. The United States and Israel have a close alliance. Given the 
potential for the Jewish lobby to have a significant impact on US domestic and foreign policy, the 
normalization of Iran's relations with the United States does not seem realistic yet. The only way 
to normalize relations between Iran and the United States is to normalize relations with Israel. As 
for whether Iran has a nuclear weapon, it is impossible to say for sure. According to IAEA 
reports, while enriched uranium in Iran is more than 20%, while 3.67% is needed to produce 
nuclear energy. UN Security Council member states oppose Iran's acquisition of a nuclear 
weapon. According to them, if Iran acquires a nuclear weapon, it could pose a serious threat not 
only to the region but also to the world.

Keywords: Iran, USA, UN Security Council, Nuclear, IAEA
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ABSTRACT
Following twenty years of war in Afghanistan U.S. troops have withdrawn throughout of
August this year leaving many American soldiers with a feeling of failure. During this war 
2448 U.S. soldiers were killed and 20000 of them were injured including the women soldiers.
Of the active duty military force of U.S. nearly 14.5 percent of the soldiers are women.
Related researches demonstrate that the prevalence of combat-related mental health 
conditions are comparatively higher for the women. In a recent report of 2015 among the 
most prevalent combat-related psychopathologies observed for the women veterans post-
traumatic stress disorder (PTSD) accounts for 12% of all diagnoses. In addition, according to 
U.S. Department of Veterans Affairs 11% of the war veterans served in Afghanistan develop
PTSD per year.
In this paper, the stories of three selected women veterans who served in Afghanistan will be
introduced. The mental health symptoms of these women veterans will be explained 
depending on their own accounts of the traumatic events in Afghanistan and on the way they 
express their emotions and their thoughts about the recent withdrawal of U.S. military forces. 
The first of these selected women veterans is a paramedic and she served in the front-line. The 
second woman veteran selected for this study is a clinical psychologist and an Afghanistan 
war veteran. Finally a woman veteran, who has taken part in a positive contribution to the 
lives of women in Afghanistan, will be introduced. Today, the mental and emotional coping 
with the current situation in Afghanistan is very challenging for the veterans. During the 
recent events in Afghanistan, they carry ongoing distress, thinking that the sacrifices during 
their service are lost. Considering that diagnosis of PTSD and other psychopathologies in the 
women veterans are likely to be significantly higher, the combat-related PTSD observed for
the women veterans still needs more research despite the increasing number of studies during 
the past few decades.
Keywords: Combat, PTSD, Women Veterans, Afghanistan war.
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ÖZET 
2019 y l  sonuna do ru dünya, hayvanlardan bula t , öldürücü oldu u, salg n yapabilece i 
söylenen Çin merkezli bir akut solunum yolu enfeksiyonunun haberleriyle çalkaland  ve yolda 
yürürken dü erek ölen insan görüntüleriyle de tüm gözler bu haberlerin geldi i Hubei eyaletinin 
Vuhan bölgesine çevrildi. 17 Kas m 2019’da ilk vakalar n görülmeye ba lamas na ra men, 10 
Aral k tarihinde Vuhan’daki hayvan pazar nda görülen vakalarla, hayvanlardan insanlara geçen 
ve solunum yollar n  etkileyen bir virüs üzerinde durulmu , 7 Ocak 2020’de ilk defa yeni tip 
korona virüs izole edilebilmi ti. Buna SAR-Cov2 ad  verildi. Bula ma h z  yüksek ve yo un 
bak mda solunum makinalar na ba ml  hale gelen hasta say s n n yüksekli i nedeniyle sa l k 
sistemlerini bo an, sa l k çal anlar n  zorlayan bir salg n kar s nda olundu u çabucak 
anla ld  ve Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ) 12 Ocak’ta bu virüsü kayda al p, PCR çal malar nda 
öncü yapt , 23 Ocak’ta da Vuhan’da karantina kurallar  s k  bir ekilde uygulanmaya ba land . 
Art k dünya televizyonlar  s ra d  uygulamalar yla karantina önlemlerini takip ediyor, salg n n 
boyutlar n  ve tehlikesini anlamaya çal yor ve dünya korkuyordu. 23 Ocak’ta ayn  zamanda, 
virüsün hayvanlardan bula p bula mad , hayvan pazar  kaynakl  olup olmad  tart malar  
aras nda COVID-19 koronavirüsünün varl  ve buna %96 benzer olan, 2013’te bulunan ve 
yarasalardan bula an bir ba ka virüs RaTG-13’ün sonuçlar  yay mlan yordu.Yani yap lan 
çal malar virüs’ün do al bir virüs oldu una i aret ediyordu.

Anahtar Kelimeler: COV D-19, SARS-CoV2, Biyolojik Harp, Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)

ABSTRACT 
Towards the end of 2019, the world was shaken by the news of a China-based acute respiratory 
infection, which is said to be transmitted by animals, to be fatal, and to cause an epidemic, and 
all eyes were turned to the Wuhan region of Hubei province, where these news came from, with 
images of people who fell and died while walking on the road. Although the first cases began 
to be seen on November 17, 2019, with the cases seen in the animal market in Wuhan on 
December 10, a virus transmitted from animals to humans and affecting the respiratory tract 
was emphasized, and on January 7, 2020, a new type of corona virus was isolated for the first 
time. It was called SAR-Cov2. Due to the high rate of transmission and the high number of 
patients who became dependent on respiratory machines in the intensive care unit, it was 
quickly understood that there was an epidemic that suffocated the health systems and forced the 
health workers, and the World Health Organization (WHO) recorded this virus on January 12 
and made it a pioneer in PCR studies. In January, quarantine rules began to be strictly enforced 
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in Wuhan. Now the world's televisions were following the quarantine measures with their
extraordinary practices, trying to understand the dimensions and danger of the epidemic, and 
the world was afraid. At the same time, on January 23, the results of the presence of COVID-
19 coronavirus and another virus RaTG-13, which was found in 2013 and transmitted from bats, 
which was 96% similar to it, were published among the debates whether the virus was 
transmitted from animals or not, whether it was from the animal market. studies indicated that 
the virus was a natural virus.

Keywords: COVID-19, SARS-CoV2, Biological Warfare, World Health Organization (WHO)

G R
nsanl k tarihi boyunca dünya üzerinde çe itli afetler meydana gelmi  ve insano lu afetler 

sonras  ortaya ç kan birçok problemle kar  kar ya gelmi tir. Son y llarda dünya genelinde
meydana gelen küresel iklim de i iklikleri, do al kaynaklar n kötüye kullan lmas , göç ve nüfus 
hareketleri, terör eylemleri, KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) silahlar n n 
sava  ve terör amaçl  kullan lmas  gibi birçok nedenden dolay  afetler çok daha fazla 
ya anmaktad r. Dünya Sa l k Örgütünün tan m na göre bir olay n afet olabilmesi için onun 
zarara, ekonomik kay plara, insan sa l , hayat  ve sa l k hizmetlerinin bozulmas na neden 
olmas  gerekmektedir. Bu risklere neden olan afetlerden biri de biyolojik afetlerdir. Biyolojik 
afetler; do al olarak olu an salg nlarla, öldürücü bir mikroorganizman n kazara sal nmas  veya 
ebola ve arbon gibi biyolojik ajanlar n kas tl  olarak kullan lmas yla olu abilir. Ayr ca, böcek 
istilas  sonucu da biyolojik afetler görülebilir. Bu çal man n amac , 2019 y l n n son günlerinde 
ortaya ç kan ve tüm dünyay  etkisi alt na alan COVID-19 salg n  ile biyolojik afetlere neden 
olabilen biyolojik ajanlar  aç klamak, COVID-19’ un afet boyutunu ve biyolojik silah ili kisini 
tart makt r.

1. B YOLOJ K AJANLAR
Sava  veya terör amaçl  insan ve di er canl larda zararl  etkiler olu turmak ve öldürmek için 
kullan lan biyolojik ajanlara (mikroorganizmalar ya da toksinlere) biyolojik silah 
denilmektedir. Biyolojik ajanlar n sivil halk  hedef alan terörizm olaylar na ise biyoterörizm 
denilmektedir. Sava  silah  ya da terörizm amaçl  olarak kullan lan biyolojik silah ajanlar n n 
di er kitle imha silahlar na göre birçok avantaj  bulunmaktad r. Biyolojik silahlar n ba l ca 
avantajlar  unlard r:

Üretiminin, bulunmas n n, depolanmas n n ve ta nmas n n kolay ve ucuz olmas ,
Az miktarda bile geni  kitlelerde etkili olmas , 
Anl k olarak olu an ve k sa süre içerisinde çok say da ki iyi etkilemesi,
Baz  ajanlar n çok uzun süre kal c  olabilmesi, 
Tan  koyman n güç olmas , 
Hayvandan insana, insandan insana bula abilmesi, 
Korku, panik ve karga a ortam  olu turmas ,
Tan , tedavi için ilaç stoku ve halk sa l  yönünden özel ihtiyaç göstermesi, 
Biyolojik ajanlara kar  etkin bir önlem alman n zorluklar n n bulunmas

Biyolojik Ajanlar n S n fland r lmas
Biyoterörizm ya da biyolojik silah ajan  olarak kullan lan biyolojik ajanlar ABD’deki Hastal k 
Kontrol ve Önleme Merkezi taraf ndan ulusal güvenlik riskine göre üç kategoride (Kategori A, 
B, C) grupland rm t r. Kategori A grubundaki ajanlar oldukça toksik ve ulusal güvenlik için 
yüksek risk olu turan organizmalar içermektedir. Ki iden ki iye kolayca bula ma yetene i 
vard r. Sivil halka kar  kullan ld  zaman yüksek ölüm oran na sahiptir. Toplumda panik ve 
sosyal kar kl klara neden olmaktad r. Halk sa l n  tehdit etti i için özel haz rl klar gerektirir. 
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Bu grupta arbon, çiçek, veba, tularemi gibi hastal klar bulunmaktad r. Kategori B grubunda 
patojenik mikroorganizmalar n ve toksinlerin büyük bir ço unlu u bulunmaktad r. Orta 
derecede yay lmaya ba l  olarak orta düzeyde hastal a ve dü ük oranda ölüme neden 
olmaktad rlar. Bu grupta brucellosis, risin toksini, kolera ve dizanteri gibi hastal klar 
bulunmaktad r. Kategori C grubundaki ajanlar; üretimi ve yay l m  kolay olan, kolay elde 
edilebilen, yüksek hastal k ve ölüm potansiyeline sahip ve halk sa l n  yüksek riskte tehdit 
eden patojenlerdir. Gelecekte kitlesel yay l m olu turmak amaçl  kullan labilecek ajanlard r. Bu 
grupta hanta virüs, nipah virüs ve sar humma gibi hastal k yap c  patojenler bulunur.

Biyolojik Afetlerde Korunma
Korunma, biyolojik sava  ajan na maruz kal nd ktan sonra olu abilecek hastal klar  önlemek 
ad na çe itli tedbirleri almakt r. Bunlar; fiziksel koruma, dekontaminasyon (ar nma i lemi) ve 
t bbi tedavidir. Fiziksel koruma, ki isel koruyucu donan mlar ile sa lanmaktad r. Bunlar; 
koruyucu önlük, eldiven, koruyucu elbise, filtreli maskeler ya da cerrahi maskeler, bot ve 
koruyucu gözlüktür. Bu donan mlar kullan ld  zaman biyolojik ajanlar n insan vücuduna giri i 
önlenmektedir. Korunman n di er önemli bir k sm  dekontaminasyondur. Özellikle ellerin su 
ve sabunla ya da dezenfektanla düzenli olarak etkin bir ekilde y kanmal d r. K yafetler belli bir 
derecede deterjanla y kanmal d r. Yüzeyler ve araçlar uygun dezenfektanlar kullan larak 
dekontamine edilmelidir. Di er önemli k s m ise t bbi tedavidir. Öncelikli olarak baz  biyolojik 
ajanlara yönelik geli tirilmi  a lar bulunmaktad r. Bu a lar korunma amaçl  kullan lmaktad r. 
A s  olmayan ajanlara yönelik ise spesifik bir tedavi bulunmamaktad r. Ancak geli en belirti 
ve bulgulara yönelik semptomatik tedavi düzenlenmektedir. Son olarak biyolojik afetlere 
yönelik korunmada; halk n önceden e itilmesi, bilgilendirilmesi ve ki isel haz rl k çok 
önemlidir. Halk n sosyal mesafe, ki isel koruyucu donan m, hijyen ve di er sa l k kurallar na 
dikkat etmesi de bu aç dan büyük öneme sahiptir.

2. YEN  KORONAV RÜS HASTALI I (COVID-19)
Koronavirüsler; insanlar, di er memeliler ve ku lar aras nda yayg n olarak da lan ve solunum, 
enterik, hepatik ve nörolojik hastal klara neden olan zarfl  RNA virüsleridir. nsanlarda 
hastal a neden olan alt  koronavirüs türü bulunmaktad r. Dört tanesi (229E, OC43, NL63 ve 
HKU1) yayg n olarak görülür ve tipik olarak ba kl k sistemi güçlü olan bireylerde genel 
olarak so uk alg nl  semptomlar na neden olmaktad r. Di er iki tür ise iddetli akut solunum 
sendromu (SARS-CoV) ve Ortado u solunum sendromudur (MERS-CoV). Bu iki tür hayvanlar 
ve insanlar aras nda bula a neden olmaktad r ve bazen ölümcül hastal klarla ba lant l d r. 
COVID-19'a neden olan patojen, ilk olarak 2020 y l n n Ocak ay  sonunda SARS-CoV-2 olarak 
adland r lan yeni bir koronavirüstür. SARS-CoV-2, çok çe itli, zarfl , pozitif anlamda, tek 
sarmall  RNA virüslerinin büyük bir grubu olan yeni bir koronavirüs üyesidir. SARS-CoV-2'nin
genetik dizisinin di er koronavirüs türlerine benzer olmas  nedeniyle yarasalardan 
kaynakland  dü ünülmektedir.

3. COVID-19 VE B YOLOJ K S LAH L K S
nsanl k tarihinde salg nlar, ormanlar n kesilip ve batakl klar n kurutulup yeni ehirler in a 

edilmesi gibi insanlar n de i tirdi i ya am ekliyle zarar verdi i ekosistemler nedeniyle 
farelerin ehirlerde görülmesiyle meydana gelen veba salg nlar  gibi ya da biyolojik sapmalar 
sonucu HIV vürüslerinin yay lmas  gibi ya da sanitasyon ve beslenme de i iklikleri ile kolera 
salg nlar  gibi kar m za ç kabilir, Kristof Kolomb’un Amerika’y  ke fi ile frengi (sifiliz) 
salg nlar  eklinde de görülebilir. Hatta, bu nedenle sifiliz için Kolomb öncesi ve sonras  
tan mlar  yap l r. Geçmi teki bu tür büyük salg nlar n sosyal ya da ekolojik nedenleri 
anla lm t  ama ebola, koronavirüs gibi salg nlar kurals z, düzensiz, öngörülemeyen salg nlard
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ve bu nedenle de do al bir süreçle de il de laboratuvar süreçleriyle ortaya ç kma ihtimalleri 
yüksektir.
Günümüz dünyas nda sava lar art k konvansiyonel yöntemlerle de il, daha çok hibrit eklinde 
gerçekle iyor. Medya bask s /yönlendirmesi, psikolojik sava  boyutu, ekonomik ku atma ve 
ticari bask lar, siber sava lar gibi birçok boyutta sava  devam edebiliyor. imdi sorumuza geri 
dönersek, COVID-19 pandemisi bir biyolojik sava  m yd ? O zaman ilk cevaplanmas  gereken 
sorular unlard r: SARS-Cov 2 do al bir virüs mü? Yoksa laboratuvar ortam nda m  üretildi? 
Bu virüs e er bir laboratuvarda üretildiyse merkezi neresi olabilir? Biyolojik Güvenlik seviyesi 
4 olan laboratuvar say s  tüm dünyada on civar nda ve bunlardan birisi de Vuhan’da. Öncelikle 
virüsün daha 2020 y l Ocak ay nda izole edilmesi ve genomik yap s n n ortaya konulmas yla 
Nature Medicine dergisinde yay mlanan bilimsel makaleler ve DSÖ’nün resmi aç klamalar na 
göre, DNA yap s  incelendi inde, ACE 2 Reseptörlerine ba lanmas n  sa layan S proteini ( S1, 
S2 ) protein yap s  ( yakla k 75 amino asit) s ralamas  do al seçilim gibi görünüyor. ayet 
yapay bir laboratuvar müdahalesi olsayd  bu çabuk belli olacak ve do al yap s n n bozuk 
oldu una dair izler bulunacakt . Dolay s yla bu haliyle virüs, do al olarak kabul edildi.
Biyolojik sava larda etkenin zarar vermesi, hastal k ve salg n olu turmas  için geçen bir sürenin 
olmas , biyolojik ajan  ta yan ve kullanan n kaçmas na uygun zaman kazand raca  gibi 
suçlunun belirlenmesinin zorla mas na sebep olur, bu da terör guruplar na ya da sava n 
taraflar n n gizlenmesine olanak sa lar. Üstelik biyolojik ajanlarla sava mak di er silahlara 
göre maliyeti dü ük, ta nmas  ve kullan lmas  kolayd r. Bu nedenle biyolojik ajanlara “Fakir 
ülkelerin nükleer bombas ” denir. SARS-CoV 2, bir koronavirüs olsa da henüz evrimle ti i 
atas n  tam olarak bilemiyoruz. 2005’ten beri yarasalar n SARS CoV için do al konak oldu unu 
bilsek de henüz virüsün direkt yarasadan m  yoksa bir memeli, örne in pangolin gibi bir ara 
konaktan m  insana bula t n  da kesin olarak bilmiyoruz. Bu haliyle daha çal malar zaman 
alacak ama SARS-CoV 2 bir biyolojik harp silah  gibi durmuyor. Bu virüsün mortalite oran  
SARS ve MERS virüslerine göre çok dü ük, bula c l  ise çok yüksek. Dolay s yla silah olarak 
kullan lmas  zor.

SONUÇ
Tarih boyunca meydana gelen biyolojik afetler daha çok bölgesel olmak üzere bazen de küresel 
anlamda fiziksel, ekonomik ve psiko-sosyal y k mlara neden olmu tur. COVID-19 salg n  
küresel boyutta etki olu turan bir biyolojik afettir. Çünkü insandan insana bula mas , damlac k 
ve temas yoluyla bula ma göstermesi ve yay lma h z n n yüksek olmas  nedeniyle dünya 
genelinde milyonlarca insan n etkilenmesine ve yüz binlerce ki inin hayat n  kaybetmesine 
neden olmu tur.COVID-19 pandemisi belki biyolojik bir sava  olarak ba lamad  ama psikolojik 
harbin, kaos yönetiminin, ekonomik sava lar n, ticaret sava lar n n, alg  yönetiminin, medya 
sava lar n n her türlüsünü gördü ümüz bir pandemi ya am  olduk ve ya amaya da devam 
ediyoruz. Ya an lan bu sürece yönelik hem bireysel hem de toplumsal olarak gerekli 
de erlendirmeleri yaparak biyolojik afetlere kar  haz rl kl  olman n önemli oldu u 
dü ünülmektedir.
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FUKU MA NÜKLEER ENERJ  SANTRAL  KAZASI VE ETK LER
FUKUSHIMA NUCLEAR POWER PLANT ACCIDENT AND ITS EFFECTS
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Y ld r m Beyaz t Üniversitesi,
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ÖZET
Fuku ima Nükleer Santrali, Japonya'n n Fuku ima ehrine yak n, sahil kenar na kurulmu , 
çoklu reaktör özelli ine sahip bir nükleer enerji santralidir. Fuku ima santrali toplam 6 adet 
üniteden olu maktad r. Birinci, ikinci ve üçüncü üniteler 1971 ile 1975 y llar  aras nda, 
dördüncü, be inci ve alt nc  ünitelerde 1976 ile 1979 y llar nda devreye al nm t r. 
Ünitelerdeki reaktör güç üretimi de i iklik göstermekle birlikte yakla k olarak 4,7 GW güç 
üretmektedir.

11 Mart 2011’de yerel saat ile 14.46’da Japonya tarihinin en büyük deprem felaketi ile kar  
kar ya kalm t r. Richter ölçe ine göre 8,9 iddetindeki bu depremin ard ndan ada ülkesi 
yakla k bir saat sonra bu kez de tsunami felaketi ile yüz yüze gelmi tir. Maalesef, dev 
dalgalar n 10-15 metre yüksekli e ula t  büyük araçlar , evleri, gemileri, baz  binalar  
yerinden al p k y dan kilometrelerce içeriye sürükledi i görülmü tür. Deprem ve tsunami 
felaketinden en büyük hasar  Fuku ima Nükleer Santrali alm t r. Fukushima Santralinden 
havaya sal nma ve su s z nt s  ile çevreye sal nan radyasyon, temel olarak uçucu yot-131 
izotopu taraf ndan sal nm t r. Di er önemli izotop da Sezyum-137 izotopudur. Bu izotoplar n 
çevreye yayd  sal n m sebebiyle bölgeden 20-30 Km uzakl ktaki alanlar tahliye edilerek 
bo alt lm , tahliye edilen ki ilerin say s  150000’ e ula m t r. 

Felaket sonras nda aç klanan ilk verilerde kayda geçen ölüm olmad . En az 16 i çi 
patlamalarda yaraland , onlarca ki ide reaktörleri so utma ve santrali stabilize etme 
çal mas nda radyasyona maruz kald . 2018 y l nda Japon yetkililer bir i çinin radyasyon 
nedeniyle öldü ünü aç klad  ve ailesine tazminat ödenmesini kabul etti. 9 Mart 2021'de 
Birle mi  Milletler‘in yay mlad  rapor da do rudan felaketle ba lant l  radyasyondan 
kaynakl  olarak Fuku ima sakinlerinin sa l n  olumsuz etkileyen herhangi bir eye 
rastlanmad n  kaydetti. Fakat ço u insan tehlikenin büyük oldu una inan yor ve bölge 
sakinleri de endi elenmeye devam ediyor. Birçok alanda k s tlamalar kald r lm  olsa da pek 
çok ki i evine geri dönmedi. Fuku ima'da nükleer temizlik ve reaktörlerin devre d  
b rak lmas  çal malar  hala devam ediyor. Bölge, ekonomik olarak da toparlanmaya ve yok 



olan imaj n  düzeltmeye çal yor. Uluslararas  Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Fuku ima 
felaketini kategori 7 seviyesinde s n fland rarak Çernobil'in ard ndan bu ölçekte en büyük 
ikinci felaket olarak ilan etmi tir.

Anahtar Sözcükler: Fuku ima Nükleer Santrali, Deprem, Tsunami, Radyasyon

ABSTRACT

The Fukushima Nuclear Power Plant is a multi-reactor nuclear power plant located near the 
coast of Fukushima, Japan. Fukushima power plant consists of 6 units in total. The first, 
second and third units were commissioned between 1971 and 1975, and the fourth, fifth and 
sixth units between 1976 and 1979. The reactor power generation in the units varies, but 
produces approximately 4.7 GW of power. On March 11, 2011, at 14:46 local time, Japan 
faced the worst earthquake disaster in its history. After this earthquake with a magnitude of 
8.9 on the Richter scale, the island country faced a tsunami disaster about an hour later. 
Unfortunately, it has been seen that giant waves reach a height of 10-15 meters, taking large 
vehicles, houses, ships and some buildings from their places and dragging them inland for 
kilometers from the shore. Fukushima Nuclear Power Plant suffered the greatest damage from 
the earthquake and tsunami disaster. The radiation released from the Fukushima Power Plant 
to the air and water leaks and released to the environment was mainly released by the volatile 
Iodine-131 isotope. Another important isotope is Cesium-137. Due to the release of these 
isotopes to the environment, areas 20-30 km away from the region were evacuated and 
evacuated, and the number of evacuated persons reached 150000. There were no deaths 
recorded in the first data released after the disaster. At least 16 workers were injured in the 
blasts, and dozens were exposed to radiation while working to cool the reactors and stabilize 
the power plant. In 2018, Japanese authorities announced that a worker had died from 
radiation and agreed to pay compensation to his family. The report released by the United 
Nations on March 9, 2021 also noted that nothing adversely affecting the health of Fukushima 
residents was found due to radiation directly related to the disaster. But most people believe 
the danger is great, and residents continue to worry. Although restrictions were lifted in many 
areas, many did not return home. Nuclear clean-up and deactivation of reactors are still 
ongoing in Fukushima. The region is also trying to recover economically and restore its 
destroyed image. . The International Atomic Energy Agency (IAEA) classified the Fukushima 
disaster as category 7 and declared it the second largest disaster in this scale after Chernobyl.

Keywords: Fukushima Nuclear Power Plant, Earthquake, Tsunami, Radiation
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ÖZET

Devletlerin varl klar n  korumak ve sürdürebilmek için göz ard  edemeyece i en önemli 
olgulardan biri güvenliktir ve 21. yüzy lda ulusal ve uluslararas  güvenli i tehdit eden en büyük 
tehlike terörizmden gelmektedir. Bilgi ve ileti im teknolojilerinde ya anan geli melerle birlikte 
ileti im araçlar n n yayg nla mas  ve küreselle menin etkisi, terörizmin küresel bir boyut 
kazanmas na neden olmu  ve ulusal ve uluslararas  yap lar n, güvenlik ve tehlike alg lar n n 
de i imine yol açm t r. Güvenlik kavram , özellikle So uk Sava  döneminde askeri odakl  
olarak ele al nm , uluslararas  sisteme göre ekillenmi tir. Ancak So uk Sava  sonras nda 
güvenlik kavram , daha geni  bir kapsama sahip olmu tur. Güvenli in derinle mesi ve 
geni lemesi devletlerin güvenlik ve tehdit alg lamalar n  da büyük ölçüde ekillendirmi tir. 11 
Eylül terör sald r lar  ise uluslararas  boyutta bu alg lar n somut gerçekli e dönü mesinde ve 
devletlerin terörle mücadele stratejilerinde konsept de i tirmesinde etkili olmu tur. 

Ulusal ve uluslararas  yap lar, güvenliklerini tesis etmek, terör eylemlerine kar  koymak ve 
terör eylemlerini önlemek için çe itli mücadele yöntemleri geli tirmi lerdir. Ancak bu 
mücadele yöntemlerinin genellikle askeri ve ekonomik yapt r mlar gibi sert güç araçlar  üzerine
kurguland  görülmektedir. Teröre kaynakl k eden siyasal, sosyal ve ekonomik sorunlar  göz 
ard  eden bu yöntemlerin sorunlara k smi çözümler sa lad  ve mevcut sorunu daha fazla 
derinle tirebildi i de görülmektedir. Bu bak mdan terörle mücadele sürecinde teröre neden olan 
sorunlar kayna nda çözmeye yönelik olarak yumu ak güç araçlar  ve ak ll  güç pratikleri gibi 
yeni yöntemler ön plana ç kmaktad r.

Yumu ak güç arac  olarak kamu diplomasisi uygulamalar , toplumlar n ak llar n n ve 
gönüllerinin kazan lmas nda önemli bir yere sahiptir. Bilgi ve ileti im ça nda bireylerin ve 
toplumlar n ikna edilmesi, ileti ime geçilmesi ve sorunlar n kar l kl  etkile imler yoluyla 
çözüme kavu turulmas  öncelikli hale gelmektedir. Dolay s yla, terörizmin nihai çözümü için 
toplumsal zeminde teröre neden olan sorunlar n giderilmesi, terör örgütlerinin beslendi i 
kaynaklar n yok edilmesi ve terör örgütlerinin militan temininin önlenmesi için yumu ak güç 
araçlar n n kullan m  ve toplumlarla ileti imin sa lanmas  noktas nda kamu diplomasisi 
uygulamalar n n önemli rolü bulunmaktad r. Bu çal mada, terörle mücadele sürecinde sert güç 
araçlar yla birlikte yumu ak güç araçlar n n kullan m n n ve kamu diplomasisi uygulamalar n n 
terörizmin önlenmesindeki yeri tart lm , yumu ak gücün terörün propagandas n n etkisini 
azalt c  örnekleri ve terörle mücadelede ulusal ve uluslararas  kamuoyunun me ruiyetini 
sa lay c  yönleri incelenmi tir.

Anahtar Kelimeler: Güvenlik, Terörizm, Terörle Mücadele, Yumu ak Güç, Kamu 
Diplomasisi.



ABSTRACT

One of the most important phenomenons that states can not ignore in order to protect and 
maintain their existence is security, and the biggest threat to national and international security 
comes from terrorism in the 21st century. Along with the developments in information and 
communication technologies, the spread of communication tools and the effect of globalization 
have caused terrorism to gain a global extent and have led to changes in national and 
international structures, security and danger perceptions. The concept of security was handled 
with a military focus, especially during the Cold War, and was shaped according to the 
international system. However, after the Cold War, the concept of security had a wider scope. 
The concentration and far-reaching of security has also shaped the perceptions of states' security 
and threat. The terrorist attacks of 9/11, on the other hand, were effective in transforming these 
perceptions into concrete reality on an international scale and in changing the concept of states' 
counter-terrorism strategies.

National and international structures have developed various methods of campaign to provide 
their security, to counter terrorist acts and to prevent terrorist acts. However, it is seen that these 
methods of struggle are generally built on hard power tools such as military and economic 
sanctions. It is also seen that these methods, which ignore the political, social and economic 
problems that are the source of terrorism, provide partial solutions to the problems and can 
deepen the existing problem more. In this respect, new methods such as soft power tools and 
smart power practices come to the fore in order to solve the problems that cause terrorism at 
the source in the fight against terrorism.

As a soft power tool, public diplomacy practices have an important place in earning the minds 
and hearts of societies. In the age of information and communication, persuading individuals 
and societies, communicating and solving problems through mutual interactions become a 
priority. Therefore, for the final solution of terrorism, public diplomacy practices have an 
important role in the use of soft power tools and communication with societies in order to 
eliminate the problems that cause terrorism on the social ground, to destroy the sources that 
terrorist organizations feed on, and to prevent terrorist organizations from recruiting militants. 
In this study, the role of soft power tools and public diplomacy practices in the prevention of 
terrorism along with hard power tools in the fight against terrorism are discussed, examples of 
soft power that reduce the impact of terrorist propaganda and the legitimacy of national and 
international public opinion in the fight against terrorism are examined.

Keywords: Security, Terrorism, Counterterrorism, Soft Power, Public Diplomacy.

1. G R

Kamusal güvenli in koruyucusu konumunda olan devletleri tehdit eden en büyük tehlike 
terörizmden gelmektedir. Terörizmin iddet ve korku içerikli yap s n n yol açt  siyasal, sosyal 
ve ekonomik tahribat n önlenmesi, giderilmesi ve terör unsurlar n n ortadan kald r lmas na 
yönelik devletlerin ald klar  tedbirler ve uygulamalar terörle mücadele süreçlerini meydana 
getirmektedir. Bu do rultuda terörizmin mevcut tehlikelerinin önlenebilmesi için devletler, 
ulusal ve uluslararas  düzeyde çe itli mücadele yöntemleri geli tirmi lerdir. Ancak güvenlik 
refleksi do rultusunda devletlerin genellikle askeri ve ekonomik yapt r mlar üzerinden sert güç 
araçlar yla mücadele sürecinde bulunduklar  görülmektedir. Nitekim bu mücadele yöntemi, 
teröre neden olan sorunlar n görmezden gelinmesine ve terörle mücadelenin yaln zca 
teröristlerin öldürülmesi üzerinden ekillenmesine neden olmaktad r.



Di er taraftan ileti im ve ula m teknolojilerinde ya anan de i imler, dünyan n etkile im 
durumunun niteli ini ve niceli ini dönü türmeye ba lam t r. Küreselle menin etkileri, bilgiye 
eri imin h z n  ve bilginin geçi kenli ini art rm , siyasi ve sosyal s n rlar n fiziksel önemini 
ortadan kald rarak a nd rm , ba ta terörizm olmak üzere birçok sorunun yeni sorun alanlar  
olu turmas na imkân sa lam t r. Bu durum ayn  zamanda terör örgütlerinin tan n rl n n 
artmas na yol açarak propagandalar n ulusal ve uluslararas  kamuoylar na ula t rma f rsat  
olu turmu , yeni militanlar n kat l mlar na ve terör örgütlerinin yönetimsel yap s n n de i erek 
gev ek ve esnek nitelikli yap lar haline gelmelerine yol açm t r. Dolay s yla ya anan de i im 
ve dönü ümler, terörizmle ve terör örgütleriyle mücadelenin yöntemlerinde de de i ikli i 
zorunlu k lm t r. Bu bak mdan yaln zca sert güç araçlar na dayal klasik yöntemlerin d nda 
toplumlarla ileti im ve etkile imin öncelendi i, terörün beslendi i sorunlar n çözüme 
kavu turulmas yla terör kaynaklar n n önlendi i ve örgüt eleman kazan m sürecinin henüz daha 
toplumsal tabanda engellendi i çok aktörlü ve çok boyutlu yumu ak güç yöntemlerini gerekli 
k lmaktad r.

Bu ba lamda zihinleri ve gönülleri etkileme, cezbetme faaliyeti olan kamu diplomasisi, 
yumu ak gücün önemli araçlar ndan birisi olarak kar m za ç kmaktad r. Terörün toplumsal 
zeminde propagandalar arac l yla kazand  me ruiyet zeminini a nd ran bir etkiye sahip 
olan kamu diplomasisi, teröre kaynakl  eden sorunlar n çözümünde etkile imi art rmakta ve 
ayn  zamanda terör sorununun çözümü konusunda halk n mücadeleye deste inin 
sa lanmas nda önemli bir yere sahip olmu tur. Bu çal mada, terör ve terörizm kavramlar  
aç klanarak iki kavram aras ndaki farkl l k ve ili ki ortaya konmu tur. Terörizmin tarihsel 
süreçte ya ad  dönü üm ve etkileri üzerinde durulmu tur. Bu de i imin etkisiyle birlikte 
terörle mücadele yöntemlerindeki de i iklikler ele al narak, gücün de i imi noktas nda sert 
güç, yumu ak güç ve ak ll  güç kavramlar  aç klanm t r. Bu do rultuda terörle mücadele 
sürecinde yumu ak güç arac  olan kamu diplomasisi faaliyetlerinin terörü önleme ve ortadan 
kald rmaya yönelik etkileri tart lm t r.

2. TERÖR VE TERÖR ZM

nsanl k tarihi kadar eskilere götürülebilen terör kavram , korku ve deh et durumunu ortaya 
ç kararak toplumda karga a yaratma ve beraberinde güvensizlik duygusunu olu turma 
biçiminde tasvir edilebilmektedir. Terör ve terörizm ço u kez birbiri yerine kullan l yor olsa da 
temelde aralar nda ince bir çizgi bulunmaktad r. Terörizm, terörün tan m nda bulunan 
niteliklerin bütünsel, sistematik ve siyasal amaçlar çerçevesinde uygulanmas  biçiminde 
tan mlanabilir. Böylece yeni bir düzen olu turma amac  ta yan terörizm, k saca “politik 
tedhi çilik” olarak da ifade edilebilir (Demirel, 2001: 23-24). Ayr ca terörizm içerisinde 
ideolojik amaçlar da ta yarak iddeti ön plana ç karma ve korkunun hâkim k l nmas  üzerine 
giri imlerde bulunma durumunu ifade etmektedir (Kazan, 2016: 111-112). Terörizmin birçok 
sonucundan bahsedilebilirken en temel etkisi toplum üzerinde b rakt  psikolojik travmalard r. 
Terörizm tan m nda da bulunan korkunun hâkim k l nmas  arzusu, gerçekle en eylemler 
neticesinde bireylerin dü ünce altyap s na nüfuz etmektedir (Goldstein ve Pevehouse, 2015: 
277).

Tarihsel olarak uzun bir geçmi e sahip olan terörizm, özellikle birey, toplum ve devlet üzerinde 
olumsuz etkilere neden olmu tur. Terörizmin dinamik yap s  kendisini de i imlere, yeniliklere 
ve dönemin artlar na göre evirebilmesine olanak tan maktad r ( im ek, 2016: 333). Böylece 
Rapoport terörizmi dalgalar halinde s n fland rm t r. lk olarak 1880-1920 aras  dönemde 
anar ist dalga, arkas ndan 1920-1960 aras  dönemde etkisini gösteren anti sömürge dalgas  
ortaya ç km t r. 1960’l  y llar n sonlar ndan itibaren ise yeni sol dalga aktif bir rol oynam t r. 
Son olarak ise 1979 y l n  ba lang ç kabul edebilece imiz dini dalga ortaya ç km t r (Rapoport, 
2002: 2). Belli dönemlerde farkl  motivasyonlar üzerine ekillenen terörizmi belirli bir bölgeyle 



s n rland rmak da mümkün de ildir. Dolay s yla geli mi  Bat  toplumlar  da kendi s n rlar nda 
terörizmin do u una ve terör eylemlerine tan k olabilmi tir (Heywood, 2018: 385). Eski 
terörizm olarak adland r labilecek süreçte terör örgütleri, hiyerar ik bir yap lanmaya, belli bir 
bölgesel veya ulusal gruba dayanan, milliyetçi ya da Marksist temelli, me ru hedefler ve 
angajman/çat ma kurallar  çerçevesinde söylemsel ve eylemsel hareket alan na sahiptiler. 
Ancak 11 Eylül sald r lar yla yeni bir boyut kazanan terörizm, belli bir ülkeye veya bölgeye 
ba l  kalmaks z n uluslararas  bir eri im ve yönelim kazanm t r. Örgüt geleneksel merkezi 
komuta ve kontrolden ve hiyerar ik yap lanmadan farkl  olarak birbirinden ba ms z hücre 
yap lanmas yla yatay bir örgütlenme anlay na sahiptir. Ayr ca sivillerin do rudan hedef 
al nd  yeni terörizmin motivasyon kayna n  ideolojiler de il, dini fanatizm olu turmaktad r
(Aydemir, 2020: 32-33). Di er taraftan ileti im araçlar , ayn  zamanda terör örgütleri taraf ndan 
yo un bir ekilde propaganda arac  olarak kullan lmaktad r.

Uluslararas  sistemin mevcut yap s  ve sistemde meydana gelen de i imler belirli kavramlar n 
da anlam, alg  ve etki alan n  geni letebilmektedir. Terörizm de bu ba lamda ele al nabilecek 
kavramlardan bir tanesidir (Ündücü, 2011: 1-2). So uk Sava  dönemi uluslararas  sistem daha 
yal n ve anla labilir bir düzene sahipti. Özellikle iki kutuplu sistem, devlet odakl  güvenlik 
alg s yla beraber askeri unsurlar üzerine kurgulanm t . Dolay s yla tehditler ve tehdit alg s  bu 
kurgu üzerinden ele al nmaktayd . Bu süreç Sovyetler Birli i’nin da lmas  neticesinde güç 
bo luklar  do urmu tur. ki kutuplu sistemde olu turulan “öteki”, So uk Sava ’ n bitimiyle 
mu lakl k kazanm t r. Bu mu lakl k ise terörle sava  düsturunu do uracak olan 11 Eylül terör 
sald r lar yla ortadan kalkm t r (Kartal, 2018: 40). 11 Eylül sald r lar  öncesinde terörizm, 
küresel ölçekten uzak ele al nan ve “güvenli ortam” addedilen ülkelerin maruz kalamayaca  
bir durum olarak dü ünülmekteydi. Ancak bu durum 11 Eylül sald r lar yla önemli bir dönü üm 
ya am t r. Ortaya ç kan küresel terör, tehdit boyutunu da s n r tan maz bir hale getirmi tir. 
Dolay s yla küresel terörle mücadelenin de küresel bir yap ya dönü türülmesinin gereklili i ön 
plana ç km t r (Türköz, 2016: 157).

11 Eylül sald r lar  sonras nda terörizmin ortaya ç kard  tahribat ve korku geni lemi  ve 
uluslararas  kamuoyu terörizmi daha s k gündeme getirmi tir. Bu ba lamda terörizme kar  
mücadelenin ta d  önem de giderek artm t r. Ancak terörizmin tan mlanmas nda devletlerin 
farkl l klar ta mas  önemli bir sorun alan n  da olu turmaktad r. Kime göre ve neye göre terörist 
yakla m , terörle mücadele noktas nda önemli zafiyetlerin olu mas na neden olmaktad r. 
Dolay s yla devletlerin terörizm konusunda ortak paydada bulu abilmeleri terörle mücadelenin 
uluslararas  boyutuna önemli katk lar sa layacakt r (Saraçl , 2007: 1050). Çünkü günümüzde 
terör, s n r tan maz bir boyuta ula t  için daha geni  bir hareket alan na sahiptir. Dolay s yla 
ileti im ve ula m noktas ndaki geli melerden istifade eden terör örgütleri, uluslararas  
ba lant lar n  art rabildi i gibi birçok noktada d  destek elde edebilmektedir (Alkan, 2002: 10). 
Bu d  desteklerin sa lanmas na zemin haz rlayan temel noktalardan birisi terörizm üzerindeki 
ortak kabul görmü  bir tan m n ve yakla m n bulunmamas d r. Bir di er ifadeyle terör 
örgütlerine hareket imkân  ve belirli ölçüde d  destek sa layan zemini: bir ülke için terör örgütü 
olan bir yap lanman n ba ka bir ülke için direni  hareketi, gerilla ve özgürlük sava ç lar  olarak 
tan mlanma imkân  olu turmaktad r (Yenal, 2020: 22). Bu durum devletleri terörle mücadele 
noktas nda daha zor ve anla lmas  güç bir duruma sevk etmektedir. 

3. TERÖRLE MÜCADELE VE ARAÇLARI 

Terörle mücadele için üzerinde mutab k kal nm  bir yol haritas  bulunmamaktad r. Ancak 
terörle mücadeleyi salt iddet eylemlerine yönelik tedbirler ile teröristlerin tespit edilmesi, 
engellenmesi ve yakalanmas  gibi polisiye önlemler olarak da ifade edilmenin k s tl  bir 
tan mlama oldu u genel kabul görmü tür. Dolay s yla terörle mücadele terör riski bar nd ran 
gruplara, terör eylemlerine ba vuran grup-örgütlere ve terörün ortaya ç k  ile yaratt  



tahribata kar  benimsenen çok yönlü politikalar biçiminde ifade edilebilir ( en, 2017: 103-
105).  Terör sorunu ve terörle mücadeleyi silahl  mücadele d na da ta yarak, sosyal bir sorun 
alan  olarak da görmek gerekmektedir. Böylece geni  terörle mücadele tan m  ve konseptinin 
olu turulmas na ihtiyaç duyulmaktad r. Bütüncül bir terörle mücadelede güvenlik güçleri ve 
güvenlik bürokrasisinin yan  s ra yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kurulu lar n n 
da sa layaca  katk lar neticesinde daha sa l kl  bir terörle mücadele kapsam  
olu turulabilecektir. Böylece terörle mücadelede terörü besleyen nedenlerden risk, maliyet ve 
fayda analizine kadar kapsaml  bir süreç ortaya ç kmaktad r (Akbulut ve Beren, 2012: 259). 
Dolay s yla birçok farkl  süreç eklinde ortaya konulabilen terörle mücadele stratejisinin 
olu turulmas nda genel olarak üç boyut öne ç kmaktad r. Yasal zemin üzerine in a edilmesi 
gereken terörle mücadele stratejisi ilk olarak silahl  mücadeleyi içermektedir. kinci olarak 
terörizmin arka plan  olarak da de erlendirilebilecek olan terörizmin olu mas  ve yay lmas na 
neden olan sosyal, ekonomik ve kültürel gibi alanlardaki nedenlerin tespit edilmesi ve 
önlenmesidir. Son olarak ise uluslararas  yap  göz önünde bulundurularak tespit edilecek ve 
uygulamaya konulacak terörizmle mücadele yöntemlerinin belirlenmesidir (Acar, 2012: 199).

Terörle mücadele öncesinde terör örgütüne yönelik yap lacak analizler önemli bir yere sahiptir. 
Ancak yap lacak bu analizlerde terör örgütünün stratejilerini, motivasyonlar n  ve faaliyet 
ekillerini incelemek yeterli de ildir. Ayr ca ald klar  d  destekten etkile im içerisinde 

olduklar  tüm yap lara kadar kapsaml  bir analiz gerekmektedir. Bu süreci takiben terör 
örgütlerinin görülen yüzlerinin yan  s ra ço unlukla “göz ard  edilen” arka plan n n 
ayd nlat lmas  önemlidir. Terör örgütü mensuplar n n daha önce hangi meslek grubuna dâhil 
olduklar , sosyo-kültürel yap lar ve terör örgütlerine kat ld klar  zamanlar n sosyal ve politik 
ikliminin ele al nmas  da kapsaml  bir terörle mücadele zeminine hizmet edecektir (Crelinsten, 
2002: 78). Bu ba lamda klasik terörle mücadele yöntemlerinin birçok noktada yetersiz kald  
da bilinmektedir. Özellikle teknolojik geli meler ve beraberindeki ileti im olanaklar n n 
artmas na uyum sa lanamamas , terörün dar bir co rafi alana mahsus oldu unun dü ünülmesi, 
siyasal, sosyal, ekonomik ve benzeri birçok alan n ihmal edilmesi terörle mücadeledeki ba ar y  
sekteye u ratabilmektedir. Böylece klasik mücadele yakla mlar  terörle mücadeleyi dar bir 
alana hapsederek sadece güvenlik merkezli ele alm  ve terörü as l besleyen kaynaklar n 
kurutulmas n  göz ard  etmi tir. Bu ba lamda terörü besleyen siyasal, sosyal, kültürel ve 
ekonomik sorunlar n tespit edilmesi ve çözüme kavu turulmas  bütüncül bir terörle mücadele 
için temel unsurlar aras ndad r (Baharçiçek ve Tuncel, 2011: 4).

Terörle mücadele her devlet için belirli zorluklar  içerisinde bar nd rmaktad r. Özellikle terör 
örgütü mensuplar n  sivil halktan ay rt etmenin zorlu u, merkezi yap dan uzak bir örgüt 
profiline sahip olmalar  ve nerede ve ne zaman eylem gerçekle ece ini öngörebilmenin 
belirsizli i terörle mücadeleyi de zorlu bir alana ta maktad r. Terörizmle mücadele stratejileri 
u ekilde s ralanabilir (Heywood, 2018: 402):

Devletin güvenli i öne ç kar larak, güvenlik odakl  politikalara ba vurulmas ,
Güç kullanmay  öne ç kararak askeri mücadelenin benimsenmesi,
Siyasi etki, giri im ve uygulamalar n aktif olarak kullan lmas d r.

Terörle mücadele noktas nda devletler birbirinden farkl  politikalar izleyebilmi  ve zamanla 
kendi politikalar nda da de i ikliklere gitmi lerdir. Bu ba lamda ngiltere’nin terörle 
mücadelesi örnek olarak gösterilebilir. Ayr l kç  bir terör örgütü olan IRA, ngiltere’nin ilk 
benimsedi i terörle mücadele stratejisinden bir nevi beslenerek etkisini art rm t r. ngiltere’nin 
ilk zamanlar soruna yönelik salt askeri yakla mlar  ve iddeti öne ç karmas , IRA için
propaganda malzemesi olu turmu tur. Ancak bu durumun tespit edilmesiyle terörle mücadele 
stratejisini çok yönlü olarak revize eden ngiltere, müzakere ve siyasi yakla mlar n  ön plana 



ç kararak IRA terörü sorununu büyük ölçüde a m t r (Ertürk ve Ba ak, 2016: 237-238).
spanya’da ETA terör örgütü ile uzun soluklu bir terörle mücadele süreci vermi tir. Öncelikle 

daha bask c , iddetin ön planda oldu u ve askeri uygulamalarla örgüt bast r lmaya çal lm  
ancak bu terörle mücadele yöntemi tam tersi etki yaratarak ETA terör örgütüne propaganda ve 
me ruiyet aray  imkân  tan m t r. spanya’da zamanla terörle mücadele stratejisini revize 
ederek anti-demokratik uygulamalardan olabildi ince uzakla m  ve terörle mücadele sürecini 
bütüncül çok yönlü bir ekilde ele alarak ETA terör örgütünü silahs zlanmaya sevk etmi tir. 

üphesiz bu noktaya gelinmesinde spanya’n n terörle mücadele stratejisinin temeline insan 
odakl  ve halk n deste inin örgütten kesilmesi bilincini oturtmas  etkili olmu tur (Çiftçi, 2016:
185-187). Sri Lanka’daki terörle mücadele süreci ise ba ka bir yöntemi ön plana ç kararak farkl  
bir örnek te kil etmektedir. Sri Lanka Tamil Kaplanlar  ad  verilen örgüt ile uzun soluklu bir 
mücadele süreci ya am t r. lk dönemler müzakere denemelerine ba vurulmu  olsa da Sri 
Lanka yönetimi, askeri hareket stratejisini benimseyerek sert askeri müdahalelere 
ba vurmu tur. Önemli insan haklar  ihlallerine de neden oldu u belirtilen bu mücadele yöntemi 
ile Sri Lanka, Tamil Kaplanlar ’n  tasfiye etmi tir (Yalç n, 2016: 145-146). 11 Eylül sald r lar  
sonras  terörizmin uluslararas  sistemde temel sorun alan  olarak görülmesi ve ulus devletin 
güçlenmesi Sri Lanka’n n hem müzakere sürecinde hem de terörle mücadele stratejisindeki 
hareket alan n  geni letmi tir (Ç nar, 2014: 46). Sonuç olarak devletler terörle mücadele 
stratejilerinde farkl  yollar  izleyebilmektedir. Her devletin kar la t  terör örgütünün 
motivasyonunda görülen farkl la malar terörle mücadele stratejilerini de etkilemektedir. 
Özellikle günümüzde küreselle me ile birlikte gerçekle en de i im ve dönü ümler devletlerin 
terörle mücadele mantalitelerini de etkilemi tir. Böylece salt sert gücün terör sorununu tek 
ba na kökten çözemeyece i ve mücadelenin daha bütünsel bir ekilde ele al nmas  ihtiyac  
hâs l olmu tur. Dolay s yla devletler sert güç, yumu ak güç ve ak ll  güç olmak üzere daha 
kapsaml  ve çe itli yöntemler üzerine mücadele stratejilerini kurgulamaktad r.

4. GÜÇ

Güç kavram , “istenilen amaca ula abilmek için ba kalar n n davran lar n  de i tirebilme
yetisi” eklinde tan mlanmakla birlikte güç kavram n  hava durumuna benzeten Nye, gücün 
anla lmas  zor bir kavram oldu unu (Nye, 2004: 11) ifade etmektedir. Bu ba lamda güç 
kavram n n farkl  tan mlar  yap lm t r. A’n n B’ye bir eyi yapt rabilme becerisi (Dahl, 1957: 
202); bir devletin ba ka bir devlete istedi i eyi yapt rabilme yetene i (Tezkan, 2005: 137); bir 
devletin ikna ya da zorlama gibi yöntemlerle kar  taraf  etkileyebilme kapasitesi (Aydo an, 
2011: 3) gibi tan mlar örnek olarak verilebilir.

Devletler, varl klar n  sürdürebilmek ve uluslararas  alanda söz sahibi olabilmek için güce 
ihtiyaç duymaktad r. Geçmi te sadece askeri güç olarak alg lanan güç kavram , günümüzde 
de i ime u ram t r. Askeri gücün yan nda ekonomik, kültürel, teknolojik güç gibi güç çe itleri 
ile birlikte bir ülkenin ulusal gücünü olu turan yeni bir güç yakla m  ortaya ç km t r. Ayr ca 
de i en güç yakla m , uluslararas  alanda devletlerin güç göstergeleri, gücü elde etme ekilleri 
ve gücü sürdürebilme biçimlerini de de i tirmi tir. 

Güç kavram , genellikle sert güç, yumu ak güç ve bu iki gücün sentezi olarak kabul edilen ak ll  
güç olmak üzere, üçe ayr lmaktad r (Nye, 2013: 5-20). Sert güç, kar  taraf n r zas n n olup 
olmad na bakmaks z n, bask  ve zorlamay  içerirken; yumu ak güç, kar  taraf n r zas na ve
iknaya dayanmaktad r. Sert ve yumu ak güç, asl nda birbirleriyle etkile im içinde olan, birbirini 
destekleyen ve bazen çak an güçler (Pallaver, 2011: 99) olarak kabul edilir. Geçmi te 
genellikle devletler sert güç olanaklar n  geli tirmeye çal rken, yumu ak güç olanaklar n  
geli tirmeyi ihmal etmi tir. Sadece sert güç kapasitesinin yeterli olmad n n zamanla 
anla lmas  üzerine yumu ak güç kapasitesi de kullan lmaya ba lanm t r. Daha sonra sert ve 



yumu ak gücün stratejik bir ekilde birlikte kullan lmas , ak ll  güç kavram n  ortaya 
ç karm t r.

4.1. Sert Güç

Sert güç, bir aktörün askeri ve ekonomik imkânlar n  kullanarak, di er aktörlere istedi i 
davran  de i ikli ini yapt rabilme becerisidir. Di er bir ifadeyle sert güç, askeri ve ekonomik 
güç unsurlar n  kullanarak, hedef al nan ülkeye istenilen eyi yapt rabilme potansiyelidir. Ço u 
iktidar sahibi, askeri ve ekonomik güç yapt r mlar  arac l yla di er aktörlerin davran lar n n 
de i tirilebilece ine inanmaktad r. Bu nedenle ülkeler aras ndaki anla mazl klarda ilk olarak 
sert güç tercih edilmektedir. Sert gücün en önemli özelli i, kar  taraf n r zas na bakmaks z n 
bask  uygulanmas d r.

Askeri ve ekonomik olmak üzere sert güç, iki temel kayna a sahiptir. Askeri güç, bask , 
zorlama, cayd rma gibi sava mak ya da tehdit etmek amaçl  kullan l rken, ekonomik güç 
genellikle bir harekete yönlendirme ya da zorlama amaçl  kullan lmaktad r. Askeri gücün 
araçlar n  askerler ile silah, tank, uçak gibi askeri malzemeler olu tururken; ekonomik 
yapt r mlar, rü vet, ekonomik yard mlar gibi araçlar da ekonomik gücün araçlar n  
olu turmaktad r. 

Tablo 1. Nye’e Göre Güç Spektrumu (Nye, 2004: 8)

Sert Yumu ak

Davran
Yelpazesi

Komut
Zorlama
Te vik verme

Gündem
Cazibe
kna etme 

En Muhtemel 
Kaynaklar

Bask
Kar l klar
Yapt r mlar
Rü vet

Kurumlar
De erler
Kültür
Politikalar

4.2. Yumu ak Güç

Yumu ak güç, bir devletin istedi i eyi, di er devletlerin de istemesini sa lamaya yarayan 
güçtür (Y lmaz, 2011: 31). Sert güçte zorlama ve tehdit varken, yumu ak güçte cazip hale 
getirmek ve ileti im vard r. Sert güç kaynaklar  kullan larak sonuca daha h zl  ula l rken, 
yumu ak güç kaynaklar yla süre belirsizdir. Çünkü yumu ak güç uygulamalar n n sonuçlar  
dolayl  ve da n kt r. Bu sebeple gözlenmesi ve denetimi zordur. Yumu ak güç kaynaklar na, 
sert güç kaynaklar nda oldu u gibi hükmetmek de zordur. Ayr ca yumu ak gücün en önemli 
uygulama ekli kamu diplomasisi olarak kar m za ç kmaktad r.

Günümüzde art k devletler aras ndaki çat malar d nda, devlet d  aktörler ile devletler 
aras nda da çat malar ya anmaktad r. Çat malar n boyutunu de i tiren bu süreç, devletlerin 
askeri güçlerinin yan nda çok boyutlu güce gereksinim duymas na neden olmu tur. R zaya 
dayanan yumu ak güç, me ruiyet de içerdi i için sert güce k yasla daha dü ük maliyetli ve daha 
kal c  sonuçlar do urabildi i (Mor, 2006: 166) için uluslararas  siyasette etkili bir güç yöntemi 
olarak kullan lmaya ba lanm t r. Nye, yumu ak gücü, kaybedenin olmad , her iki taraf n da 
olumlu sonuçlar elde edece i bir güç oyununa (Nye, 2004: 13-15) benzetmektedir. 



Yumu ak güç, sert gücün alternatifi de ildir. kisinin de ula mak istedi i amaç ayn d r. kisi 
birlikte kullan larak birbirini güçlendirebilir (Gallarotti, 2011). Sert güç, yumu ak güç olarak 
da uygulanabilir. Ancak bunun için me ruiyet ko ulu zorunludur. Bir ülkenin di er ülkeye 
müdahalesinde me ruiyet varsa, yumu ak güç olarak görülür. Me ruiyet olmad  durumda, 
i galci olarak görülür ve sert güç olarak alg lan r. Bir ülke, kendi toplumu için istedi i eyi, 
zorlamaya gerek kalmaks z n di er toplumlar n da istemesini sa layabilirse, yumu ak gücü 
ba ar l  bir ekilde uygulayabildi ini gösterir.

So uk sava  döneminde askeri güç, gücün en önemli boyutu olarak önem kazan rken, 
günümüzde küreselle menin ve ileti im teknolojilerindeki geli melerin de etkisiyle yumu ak 
güç araçlar  olan ikna etme, cezbetme ya da kamuoyunu yönlendirebilme gibi yeteneklerin 
önemi artm t r. Bunun yan nda uluslararas  sistemin çok kutuplu hale gelmesi, uluslararas  
kurulu lar n ve küresel medyan n etkisinin artmas , klasik askeri gücün önemini azaltm t r. 
Böylece geçmi  dönemlerde sert güç, di er ülkeler üzerinde daha etkili olabilmekte iken, 
günümüz bilgi ça nda, yumu ak gücün kullan m  devletlere önemli ölçüde katk  
sa lamaktad r. 

Günümüzde gücün somut kaynaklar n n yerini, soyut kaynaklar alm t r. Bu soyut kaynaklar n 
ba nda ülkelerin olumlu imajlar  gelmektedir. Uluslararas  alanda art k bir ülkenin güç 
kullan m  gerektiren her hareketi, imaj na zarar vermemesi için me ruiyet gerektirmektedir. Bu 
nedenle günümüzde yap lmas  planlanan tüm müdahaleler, uluslararas  kamuoyuna me ru bir 
aç klama sonras  yap lmaktad r. Asl nda uluslararas  kurulu lar n güçlenmesi, küresel bir 
medyan n ortaya ç kmas  ve ülkeler aras ndaki ba ml l n artmas  gibi nedenler; ülkelerin 
müdahalelerinde me ruiyet zemini aramas n  günümüzün uluslararas  siyasetinin bir gere i 
olarak ortaya ç karm t r. Askeri güç kullan lan politikalar n sonuçlar  ne kadar ba ar l  görünse 
de dünya kamuoyuna do ru bir ekilde anlat l p me ruiyet kazand r lmad  sürece, ülke 
imaj na ciddi zararlar vermektedir. ABD’nin 2003 y l nda Irak’a kar  askeri güç uygulamas  
örnek olarak verilebilir (Nye, 2004: 14).

Bir devletin yumu ak gücünü belirleyen en önemli kayna , ülkenin sanat , müzi i, sosyal 
ya am , edebiyat  gibi unsurlar  bar nd ran sahip oldu u kültürdür. Ülkenin kültürü, uluslararas  
alanda herkes taraf ndan sayg  ve hayranl k duyulan bir konumda ise, yumu ak güç 
uygulamalar nda istenilen sonuçlara ula ma olas l  artmaktad r. Amerikan kültürü, küresel 
düzeyde yumu ak güce katk  sa layan en önemli örnek olarak verilebilir. Yine kültürün önemli 
ö elerinden olan e itim, ülkeler aras nda kültür transferinde oldukça etkili bir kaynakt r. Di er 
ülkelerde aç lan e itim kurumlar nda ya da ülkeye gelen yabanc  ö rencilere kültür a lama, 
önemli bir yumu ak güç kayna  haline gelmi tir. Ayr ca hukukun üstünlü ü ve özgürlüklerin 
geni  olmas  gibi siyasi de erler, ülkenin yumu ak gücünü art ran önemli unsurlard r.

Her ülkenin kendine özgü kültürü, de erleri, tarihi, co rafyas  vb. ko ullar  bulundu u için, 
di er ülkelerin uygulad  yumu ak güç unsular ndan etkilenmeleri de farkl l klar gösterir. 
Toplumlar genellikle kendilerine yak n kültüre sahip ülkelere daha olumlu cevap verirler. Bu 
da birbirine yak n ülkelerin uygulad  yumu ak gücün ba ar s n  art ran bir olgudur. Nye’e 
göre, bilgi ça nda yumu ak güce sahip olacak ülkelerin sa lamas  gereken baz  unsurlar vard r 
(Nye, 2004); 

1. Liberalizm, ço ulculuk gibi küresel normlara uygun bir kültür,
2. Gündem olu turma gücüne sahip küresel ileti im kanallar ,
3. Uluslararas  arenadaki performans  ile küresel sayg nl k uyand rmak.

4.3. Ak ll  Güç



Ak ll  güç, sert ve yumu ak gücün stratejik bir ekilde birle tirilme becerisidir. Daha geni  bir 
tan mda ak ll  güç, askeri, siyasi, ekonomik, diplomatik, yasal ve kültürel tüm araçlar n bir 
birle imi (Pallaver, 2011: 98) olarak ifade edilmi tir. Ak ll  güç, sert ve yumu ak gücün etkili 
bir sentezi olmakla beraber, gücün nas l yönetilmesi gerekti ine dair bir bak  aç s  ve yöntem 
de önermektedir (Pallaver, 2011: 15). Ak ll  gücün amac , günümüzde gücün farkl  aktörlere 
da lmas  nedeniyle, güç kaynaklar n  etkili bir strateji ile kullanarak do ru politikalar  
üretebilmektir.

ABD’nin 11 Eylül sald r lar  sonras  izlemi  oldu u sert güç politikalar , imaj n n 
zedelenmesine neden olmu tur. Bu imaj  düzeltmek için ABD’nin dü ünce kurulu lar ndan 
olan CSIS taraf ndan haz rlanan bir rapor, günümüzde sadece sert güç yöntemlerini kullanarak 
ç karlar n korunamayaca , bunun yan nda yumu ak güç yöntemlerinin de belirli bir denge 
içinde stratejik olarak kullan lmas  gerekti ini öngören ve ak ll  güç konsepti (Armitage ve Nye, 
2007) olarak ifade edilen yeni bir politika anlay  ortaya ç km t r. 

Ak ll  güç konseptini ortaya koyan bu rapor, ABD’nin dünya kamuoyundaki olumsuz imaj n  
düzeltebilmek ad na bir reçete olarak sunulmu tur. Raporda bir ülkenin ak ll  güce sahip 
olabilmesi için öncelikli ko ulun askeri güç oldu u, yumu ak güç kaynaklar n n ancak bunun 
üzerinde kullan labilece ine dikkat çekilmi tir (Armitage ve Nye, 2007: 10). Askeri gücü 
olmayan bir ülke, istedi i kadar yumu ak güce sahip olsun, hedeflerine ula makta s k nt  
ya ayacakt r. Ancak yeterli askeri güce sahip olan bir ülke, bu gücünü sadece korkutmak yerine, 
l ml  bir görüntü ile sergilemesi gerekir. Bu ekilde çok boyutlu politikalar üreten ülkelerin 

sayg  görece i öngörülmü tür.

Ak ll  güç, ülkenin hem askeri güce hem de ülkenin uluslararas  alanda etkinli ini art racak 
ittifaklara ve ortakl klara ihtiyaç duyar. Ancak raporda ABD’nin askeri gücüne çok fazla 
ba vurmamas , sert güç unsurlar  yerine, diplomasi araçlar  ve uluslararas  yard mlar  
kullanmas  gerekti i belirtilmi tir. ABD’nin ak ll  güç olabilmesi için, ittifaklar, ortakl klar, 
kamu diplomasisi, kalk nma, ekonomik entegrasyon olmak üzere be  alanda yapmas  
gerekenler (Armitage ve Nye, 2007) s ralanm t r. Uluslararas  alanda daha çok anla malar 
yapmas  ve uluslararas  kurulu lar  daha fazla kullanmas  gerekti i belirtilmi tir.

Uluslararas  siyasette, sert güç ya da yumu ak güç kullan larak her zaman istenilen sonuca 
ula lamayabilir. Her iki güç de kullan m durumlar na göre dü man yaratma gibi olumsuz 
durumlara neden olabilir. Bu nedenle iki gücü dengeli bir ekilde bar nd ran ak ll  güç 
uygulamalar  kullan larak, ya anma ihtimali olan olumsuzluklar en aza indirilebilir. Ak ll  güç, 
sert ve yumu ak gücün dengeli bir ekilde kullan m d r. Ancak bu denge, iyi planlanm  
stratejiler ve liderlik becerisi gerektirmektedir.

5. TERÖRLE MÜCADELE VE KAMU D PLOMAS S

Uluslararas  sistemin de i en yap s  ve küreselle menin etkisi, terörle mücadele stratejilerinde 
ve yöntemlerinde önemli de i iklikler meydana getirmi  ve terörle mücadelede yumu ak güç 
araçlar n n ve kamu diplomasisi uygulamalar n n etkinli ini ön plana ç karm t r. leti im, 
enformasyon ve ula m teknolojilerinde ya anan geli meler, gücün yap s n  dönü türerek gücün 
alg lan  boyutunu ve etki kapasitesini de i tirmi tir. Bu durum ayn  zamanda devletlerin 
hedefledikleri politikalara ula mada kulland klar  güç araçlar n n da de i mesine yol açm t r. 
Teröre kar  güvenlik ihtiyaçlar  do rultusunda reflektif davran  sergileyen ve bu do rultuda 
özellikle askeri gücün ön planda oldu u sert güç araçlar yla mücadele eden devletlerin 
stratejileri, bu de i imle birlikte toplumlar n gönüllerini kazanma ve etkileme becerisi olan 
yumu ak güç ve kamu diplomasisi araçlar na do ru evirilmi tir.



Yeni dönemde terörle mücadelede sürecinde, yumu ak güç uygulama sahas  olan kamu 
diplomasisi faaliyetleri, terörle mücadelede konsept de i ikli inin ana konusunu 
olu turmaktad r. Terörizmde yeni dönemin i areti olarak kabul edilen 11 Eylül 2001 sald r lar , 
terörle mücadele sürecinde o güne kadar uygulanan sert güç araçlar n n terörü önlemedeki 
etkisizli ini ortaya koymu tur. Bu bak mdan askeri ve ekonomik aç dan süper güç olarak 
de erlendirilen ABD’nin böyle bir sald r ya maruz kalmas (Nye, 2005: 132), terörle mücadele 
anlay n n de i mesinde etkili olmu tur. Bu sald r lar güvenlik anlay n n de i iminde 
katalizör etkisi yapm t r (Zelikow, 2003: 17). Di er taraftan ise mevcut mücadele araçlar n n 
iddete dayal  yap s , toplumlar n terörle mücadeleye bak lar n  olumsuz ve terör örgütlerinin 

propagandalar n  etkin k labilmektedir. Ayr ca sert güç araçlar n n kamuoylar n  etkilemekten 
uzak yap s  nedeniyle ulusal ve uluslararas  me ruiyetin elde edilmesini zorla t rd  ve terör
sorununu çözmekten ziyade yeni sorunlarla birlikte mevcut sorunu daha fazla derinle tirdi i de 
görülmektedir. 

ABD’nin, ya ad  terör sald r lar  sonras  güvenlik anlay nda gerçekle tirdi i de i iklikler, 
ABD’nin terörle mücadelede sert güç araçlar yla birlikte yumu ak güç araçlar n  da etkili olarak 
kullanmaya ba lamas nda ve ak ll  güvenlik stratejilerini benimsemesinde etkili olmu tur (Ek i, 
2019: 130). Bu aç dan ba ta 11 Eylül sald r lar n n muhatab  olan ABD ba ta olmak üzere 
uluslararas  sistemin temel aktörü olan birçok devlet, terörle mücadelenin tek ba lar na ve sert 
güç stratejileriyle sürdürebilecekleri bir duruma kar l k gelmedi ini, uluslararas  politikalar n 
uygulanma süreçlerinde yaln zca devletlerin de il, toplumsal yap  içerisinde birçok aktörün 
dahi etkisinin de erlendirilmesi gereklili ini ve sürecin çok yönlü bir stratejiyi ihtiva etmesi 
nedeniyle ulusal ve uluslararas  kamuoylar n n da dikkate al nmas  zorunlulu unu göz ard  
edemeyecekleri gerçe ini anlamaya ba lam t r.

Terör sald r lar  ve eylemleriyle bask s n  kamusal ve siyasal alan üzerinde göstermeye çal an 
ve korku dünyas  olu turarak amaçlar na ula mak isteyen terör örgütlerine kar  devletler, 
klasik mücadele yakla m n  benimsemi lerdir. Ancak bu yakla m, terörün yaln zca iddet ve 
bask  araçlar yla önlenebilece i veya yok edebilece i dü üncesinin ürünüdür. Bütüncül bir 
yakla mdan uzak olan bu mücadele anlay , ayn  zamanda terörün siyasal, sosyal ve kültürel 
unsurlar  da bünyesinde bar ndan yap s n  gözden kaç rmaktad r (Baharçiçek ve Tuncel, 2011: 
4). Dolay s yla bu yakla m, terörün toplumsal zeminde beslendi i siyasal, ekonomik ve sosyal 
sorun kaynaklar ndan uzak bir ekilde de erlendirilmesine neden olmaktad r. Salt askeri ve 
operasyonel güçlerle sürdürülen mücadele stratejileri, terörü ortaya ç karan nedenleri cevaps z 
b rakmakla birlikte mevcut sorunlar n daha fazla derinle mesine, terör örgütlerinin eleman 
dev irmelerine, k s r, döngüsel ve nihayetsiz bir mücadeleye yol açmaktad r. Ayr ca 
küreselle meyle birlikte ileti im ve ula m teknolojilerinde ya anan geli meler, terör 
örgütlerinin sald r  kapasitelerini geni letmelerine f rsat tan rken ayn  zamanda bölgesel 
s n rlar n n d nda eylem gerçekle tirebilme imkân  ve teknolojinin ön planda oldu u yeni 
sald r lar düzenleme yetene i de kazand rm t r (Aydemir, 2020: 31-33).

Terörle mücadele sürecinde askeri ve ekonomik unsurlar gibi sert güç araçlar na odakl  ve 
güvenlik endeksli stratejilerin yüksek maliyetler ve y k c  sonuçlar içermesi, bir taraftan terörle 
mücadelenin me rulu unu azalt rken di er taraftan terörü sonland rmaktan ziyade yeni sorunlu 
alanlar n aç lmas na (Baharçiçek ve Tuncel, 2011: 6-8) ve bu alanlar üzerinden terör 
örgütlerinin varl n  ve eylemlerini me rula t rmas na da katk  sa lamaktad r.
Küreselle menin etkileriyle birlikte etkile imlerin ve kar l kl  ba ml l k ili kilerinin artmas , 
mevcut sorunlar kar s nda birlikte hareket etmeyi de zorunlu hale getirmektedir. Bu durum 
ayn  zamanda sorunlar n çözümünde; bireylerin, toplumlar n, kurumlar n ve devletlerin kolektif 
hareketini ve kar l kl  anlay lar geli tirmesini gerekli k lmaktad r (Ek i, 2019: 125). 
Dolay s yla terörle mücadelenin ba ar ya ula mas nda, toplumlarla etkile im ve ileti imin 
art r lmas  yoluyla kar l kl  anlay n geli tirilmesi, kamu diplomasisi politikalar yla 



anlay lar n ekillendirilmesi ve zihinlerin ve gönüllerin kazan lmas  süreci önemli bir role 
sahiptir. Bu durum uluslararas  sistemde güvenli in in a edilebilen bir durum oldu unu ve 
toplumlarla ileti im kurularak sorunlar n çözümünde ba ar lar n elde edilebilece ini 
belirginle tirmi tir (Aydemir, 2018: 511-512).

Kamu diplomasisi, bir ülkenin d  politikas  do rultusunda kendi de erlerini, kültürünü, 
sanat n , dü üncelerini, tarihini ve kurumlar n  di er ülkelerin toplumlar na anlatarak onlar n 
gönüllerini kazanmaya yönelik yürütülen bir diplomasi sürecidir (Ek i, 2014: 81). Devletlerin 
ulusal ve uluslararas  hedeflerinin, dü üncelerinin, kurumlar n n ve kültürünün di er yabanc  
toplumlara anlat lmas , aktar lmas  amac n  ta yan kamu diplomasisi (Tuch, 1990: 3), sert güç 
araçlar  olmaks z n yumu ak güç araçlar yla toplumlar n gönüllerinin ve zihinlerinin 
kazan lmas  sürecidir. Bu yönüyle kamu diplomasisinin, yumu ak güç araçlar yla temelde daha 
sorun ortaya ç kmadan önce sorunun geli imini engelleyici, ulusal ve uluslararas  kamuoyunun 
me ruiyetinin kazan lmas n  kolayla t r c  ve toplumlar n zihin ve gönül dünyalar n n 
etkilenmesi suretiyle bireylerin terör örgütlerine ve toplumlar n terörizme kanalize olmas n
önleyici etkileri bulunmaktad r.

Terörizme neden olan sorunlar n anla lmas , bireylerin ve toplumlar n terör örgütlerine 
kat l mlar n n engellenmesinde oldukça etkilidir. Toplumsal yap  içerisinde siyasal, sosyal ve 
ekonomik sorunlardan do rudan etkilenen gruplar, siyasal yönetimin veya alan n sorunlar  
çözmede yetersiz kald  durumlarda terör örgütlerini sorunlar n alternatif çözüm arac  olarak 
görmektedirler. Bu aç dan terörizmin nedenleri bireysel düzeyde ve grupsal düzeylerde 
aç klanmaktad r (Martin, 2017: 73-74). Ancak hangi düzeyde olursa olsun teröre neden olan 
sorunlar n anla lmas  ve çözülmesi, toplumlarla kar l kl  olarak gerçekle tirilecek ileti ime ve 
etkile ime ba l d r. Bu ileti im kamu diplomasisi faaliyetleriyle gerçekle erek, toplumlar n
mevcut talep ve ihtiyaçlar n n anla lmas na ve kar lanmas na, zihinlerin ve gönüllerin 
kazan lmas  suretiyle teröre deste in kesilmesine, terör örgütlerinin sorunlardan beslendi i 
kaynaklar n kurutulmas na, me ruiyet zeminlerinin törpülenmesine ve terör kar  mücadelenin 
toplumsal zeminde gerçekle mesini katk  sa layacakt r.

Bu noktada as l meselenin, terör örgütlerinin veya teröristlerin me ruiyet zeminini sert güç 
araçlar yla iddet ve bask yla engelleyerek ortadan kald rmak olmad , kamu diplomasisi
uygulamalar yla toplumlarla ileti im kanallar  üzerinden etkile ime geçerek bilgilendirme ve 
destek faaliyetleri yürütmek, ikna etmek ve etkilemek yoluyla terörün toplumsal me ruiyet 
kaynaklar n  yok etmenin amaçland  söylenebilir. Dolay s yla terör gruplar n n propaganda 
söylemlerinin ve argümanlar n n etkisizle tirilmesine yönelik kamu diplomasisi politikalar yla 
farkl  söylem ve alternatif bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi, toplumlar n me ruiyet 
anlay lar n n ve terör örgütlerine bak lar n n de i mesinde etkili olacakt r (Crelinsten, 2014: 
6-7).

Modern terörizmin araçlar  yaln zca uzun süredir kullan lan silahlar ve patlay c  bombalar 
de ildir. Ayn  zamanda mini kameralar, videolar, televizyon ve internet de terör örgütlerinin 
yeni araçlar  olarak kullan lmaktad r (Hoffman, 2002: 307). Terör örgütleri medya arac l yla 
gerçekle tirdikleri sansasyonel eylemlerin geni  kitlelere ula t r lmas n  sa layarak 
toplumlarda korku atmosferi olu turmay , sempati ve sayg nl k kazanmay  ve tan n r olmay  
amaçlamaktad rlar. Yeni silahlar olarak de erlendirilen medya araçlar , terör örgütlerinin 
propagandalar n  ve eylemlerini dünya geneline yaymada, toplumsal me ruiyet kazanmalar nda 
ve eleman temininde etkili sonuçlar sa lamaktad r. Di er taraftan medya, terörle mücadele 
sürecinde ulusal ve uluslararas  toplumun bilgilendirilmesi ve harekete geçirilmesinde de 
önemli bir yere sahiptir. Bu yönüyle kamu diplomasisi süreçlerinde toplumlar n zihinlerinin ve 
gönüllerinin kazan lmas nda ve bilgilendirme faaliyeti olarak medyan n etkin bir ekilde 



kullan m , teröre kar  ulusal ve uluslararas  düzeyde ortak bilincin olu turulmas nda ve terörle 
mücadele sürecinde kolektif eylem kabiliyetini art r lmas nda önemli katk lar sa lamaktad r.

11 Eylül sald r lar  sonras  ABD’nin, terörün zaman ve mekândan ba ms z olarak rk ve din 
ayr m  olmaks z n gerçekle ebilece i gerçe ini ya am  olmas , teröre kar  stratejik ileti im 
konseptini benimsemesinde etkili olmu tur. Bu do rultuda d  politikas nda terör örgütlerinin 
propagandalar n  zay flatmaya ve bireylerin terör örgütlerine yönelimini azaltmaya yönelik 
çal malara kamu diplomasisi faaliyetlerine a rl k vermeye ba lam t r. Bu noktada kamu 
diplomasisi, terörle mücadelenin bütünlükçü bir yap  ve anlay  içerisinde sürdürülmesine, 
terörle mücadelenin ortak bir zeminde yürütülmesine ve küresel çözümlerin geli tirilmesine 
katk lar sa lamaktad r (Aydemir, 2018: 512).

Türkiye de uzun y llar boyunca birçok etnik, ayr l kç , ideolojik ve dini temelli terör örgütleriyle 
mücadele etmektedir. Etnik ve ayr l kç  terör örgütü PKK ile 40 y l  a k n bir süredir terörle 
mücadele eden Türkiye, ulusal güvenlik yakla m  kapsam nda sert güç araçlar yla terör 
örgütüne kar  askeri operasyonlar düzenlemektedir. Ancak gerçekle tirilen operasyonlar, 
farkl  dönemlerde terör örgütün etkinli ini azaltsa da örgüt varl n  sürdürmeye devam 
etmi tir. Küresel de i imlerle birlikte Türkiye’nin terörle mücadele yakla m n  de i tirerek 
sert güç araçlar yla birlikte yumu ak güç araçlar n n etkinli ini art rmas , siyasal, sosyo-
kültürel, yasal ve ekonomik çal malar yapmas  ve uluslararas  alanda diplomatik giri imler 
ba latmas  ve özellikle sosyal entegrasyonun sa lanmas  noktas nda kamu diplomasisi 
faaliyetleri yürütmesi, terörün toplumsal me ruiyetini yok etmekte ve terör örgütünün 
çözülmesini sa lamaktad r.

6. SONUÇ

Terör, devletlerin varl n n ve toplumsal yap s n n güvenli ini tehdit eden önemli bir sorun 
alan  olarak varl n  korumaktad r. leti im ve ula m teknolojilerinde ya anan geli melerle 
birlikte küreselle menin etkisi, siyasal, sosyal ve ekonomik kar l kl  ba ml l klar n art rm t r. 
Küresel geli meler ve de i imler, terör örgütlerinin pratiklerinin de i mesine yol açt  gibi 
terörle mücadele stratejilerinin de de i iminde önemli etkiler yaratm t r. Özellikle 11 Eylül 
küresel terör sald r lar  sonras  de i en terörle mücadele anlay , sert güç araçlar n n yan  s ra 
yumu ak güç araçlar n n da etkinli ini ön plana ç karm t r. Terörün küresel de i ime ayak 
uydurarak etkile im kapasitesini art rmas , terörle mücadelede bu etki alan ndan toplumlar n 
korunmas n  gerekli k lm t r. Bu do rultuda devletler, kamu diplomasisi faaliyetleriyle terörü 
ortaya ç karan nedenleri kald rmaya ve toplumlar n teröre kanalize olmas na neden olan 
unsurlar  önlemeye yönelik çal malara a rl k vermi lerdir.

Terörle mücadele sürecinde devletler yeni dönemde, terör eylemi veya sald r s  meydana 
geldikten sonra reflektif davran la meydana gelen zarar  azaltma ve yok etmeye yönelik re-
aktif stratejiler yürütmektedirler. Ancak artan ileti im ve ula m teknolojilerinin de sayesinde 
bu durum, terörün meydana getirdi i zarar  görünür k lmakla birlikte ayn  zamanda terör 
örgütlerinin de güç propagandalar na hizmet etmektedir. Dolay s yla yeni süreçte terörle 
mücadele stratejilerinin, terör eylemleri neticesinde meydana gelebilecek zararlar n, zarar 
ortaya ç kmadan önlenmesine yönelik yani pro-aktif stratejiler çerçevesinde ekillenmesini 
zorunlu k lmaktad r. Bu durum ise terörün kayna nda bitirilmesini, terör örgütlerinin
beslendi i sorunlar n çözülmesini, bireylerin terör örgütlerine kat l mlar n n önlenmesini, terör 
örgütünün toplumsal deste inin k r lmas n , terör eylemlerinin gerçekle meden önlenmesini 
gerekli k lmaktad r.

Güç alg s ndaki de i im, uluslararas  kurulu lar n da uluslararas  sistemde güç kazanmas n  
sa layarak, küresel aktörler olarak sisteme dâhil etmi tir. Günümüzdeki bu çok aktörlü 
uluslararas  yap , ülkelerin uygulam  oldu u geleneksel diplomasi yöntemlerinin yan nda 



devlet d  aktörler ve di er ülke vatanda lar na yönelik kamu diplomasisi yöntemlerinin de 
kullan lmas n  gerektirmi tir. Sert ve yumu ak güç kaynaklar n n birlikte ve dengeli bir ekilde, 
kar  taraf n me ruiyeti de göz önünde bulundurularak, kamu diplomasisi yöntemlerinin 
uygulanmas  önemli hale gelmi tir.

Gönülleri ve zihinleri kazanma faaliyeti olan kamu diplomasisinin, terörle mücadele sürecinde 
terör örgütlerinin me ruiyet kaynaklar n  ve propagandalar n  etkisizle tiren ve terörle 
mücadele sürecine toplumlar n kat l m na imkân sa layan bir yap s  bulunmaktad r. Bu yönüyle 
kamu diplomasisi, terörle mücadele sürecinde farkl  ileti im kanallar  arac l yla devletlerin 
toplumlar yla etkile im kurmas n  ve ileti imin art r larak teröre kar  “ortak soruna ortak 
çözüm” üretebilme kabiliyetini art rmaktad r. Ayr ca terörle mücadelede önleyici stratejiler 
içinde de erlendirilebilecek olan kamu diplomasisi, sosyal entegrasyonun sa lamas , teröre 
neden olan siyasi, sosyal ve ekonomik sorunlar n önlenmesi ve sorunun derinle mesini 
önlemesi yönüyle terörle mücadeleye etkinlik kazand rmaktad r. Dolay s yla ABD, ngiltere, 
Fransa, spanya ve Türkiye’nin terörle mücadele konseptinde önemli de i iklikler yapt , sert 
güç araçlar yla birlikte yumu ak güç araçlar na a rl k verdi i ve ba ar l  sonuçlar elde etti i 
söylenebilir. Bu bak mdan küresel boyutta terörle mücadele süreçlerindeki ya anan bu 
de i ikliklerle birlikte devletlerin ulusal ve uluslararas  me ruiyetin sa lanmas nda önemli bir 
rolü bulunan kamu diplomasisi etkinli ine a rl k vermeleri, terör sorununun nihai çözümüne 
önemli katk lar sa layacakt r.
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ÖZET

1923 y l nda Mustafa Kemal Atatürk liderli inde kurulan Cumhuriyet yönetimi, toplumu her 
yönüyle modernle tirmeye çal m t r. Söz konusu alanlardan birisi de sanat olmu tur. Sanat n, 
toplumun ilerlemesinde büyük bir rolü oldu unu dü ünen Atatürk ve yönetici kadro, sanat n 
geli mesi için büyük katk larda bulunmu tur. Ayr ca s k s k sanat  ve sanatç y  öven, te vik 
eden söylemlerde bulunan Atatürk, sanat n geli mesini Bat l la ma çabalar n n çok önemli bir 
parças  olarak görmü tür. Cumhuriyet’in ilan  ile birlikte tüm kurumlarda görülen yenilenme, 
de i im ve dönü üm süreçleri sanat alan nda da görülmü tür. Örne in, Osmanl  Dönemi’nde 
stanbul’da 1882 y l nda “Mekteb-i Sanayi-i Nefise-i ahane” ad yla kurulan ve Osmanl ’daki 

ilk güzel sanatlar yüksekokulu olma unvan na sahip olan okul, 1928 y l nda “Güzel Sanatlar 
Akademisi”ne dönü türülmü tür. Böylece uzun sava lar n, büyük ekonomik zorluklar n 
ard ndan kurulan Cumhuriyet’in henüz be inci y l nda güzel sanatlar alan nda Bat l  anlamda 
akademik bir kurum olu turulmu tur. 1929 y l nda da Güzel Sanatlar Akademisi’nde seramik 
atölyeleri kurulmaya ba lanm t r. Bat l la ma hamleleri ile birlikte Cumhuriyet döneminde 
seramikte geleneksel süs ve dekoratif ö eler belli ölçüde arka planda kalm ; fonksiyonellik, 
kullan m  önceleyen anlay  hâkim olmaya ba lam t r. Ankara ve stanbul’da seramik 
atölyelerinin aç ld  bu dönemde seramik sanat nda Hakk  zzet, smail Hakk  Oygar, Vedat 
Ar gibi isimler ön plana ç km t r. smail Hakk  Oygar 1928’de Paris’te bir seramik sergisi 
açarak yurtd nda sergi düzenleyen ilk Türk seramik sanatç s  unvan n  elde etmi tir. Bu 
çal mada Hakk  zzet, smail Hakk  Oygar, Vedat Ar ve Füreya Koral gibi isimlerin Erken 
Cumhuriyet döneminde seramik sanat na katk lar  incelenecektir. Ayr ca genelde güzel 
sanatlar, özelde ise seramik alan n n Cumhuriyet’in ilk y llar ndaki modernle me çabalar  ile 
ili kisi de ele al nacakt r. 

Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet, Modernle me, Güzel Sanatlar, Seramik 

ABSTRACT

The Republican administration, which was established in 1923 under the leadership of 
Mustafa Kemal Atatürk, tried to modernize the society in every aspect. One of these fields has 
been art. Considering that art has a great role in the progress of society, Atatürk and the 
executive staff made great contributions to the development of art. In addition, Atatürk, who 
often made speeches that praised and encouraged art and artists, saw the development of art as 
a very important part of Westernization efforts. The renewal, change and transformation 
processes seen in all institutions with the Republic were also seen in the field of art. For 
example, the school, which was founded in 1882 in Istanbul during the Ottoman Period under 
the name of "Mekteb-i Sanayi-i Nefise-i ahane" and was the first fine arts college in the 
Ottoman Empire, was transformed into the "Academy of Fine Arts" in 1928. Thus, in the fifth 
year of the Republic, which was established after long wars and great economic difficulties, 



an academic institution in the Western sense was established in the field of fine arts. In 1929, 
ceramic workshops were started to be established at the Academy of Fine Arts. With the 
westernization moves, traditional ornaments and decorative elements in ceramics remained in 
the background; functionality, the understanding that prioritizes use has begun to dominate in 
the Republican period. In this period when ceramic workshops were opened in Ankara and 
Istanbul, names such as Hakk  zzet, smail Hakk  Oygar and Vedat Ar came to the fore in 
ceramic art. smail Hakk  Oygar opened a ceramic exhibition in Paris in 1928 and became the 
first Turkish ceramic artist to organize an exhibition abroad. In this study, the contributions of 
names such as Hakk  zzet, smail Hakk  Oygar, Vedat Ar and Füreya Koral to the art of 
ceramics in the Early Republic period will be examined. In addition, the relationship between 
fine arts in general, and ceramics in particular, with the modernization efforts in the first years 
of the Republic will also be discussed.

Keywords: Republic, Modernization, Fine Arts, Ceramics

1. G R

Uzun y llar boyu süren sava lar n ard ndan Mustafa Kemal Atatürk önderli inde 1923 y l nda 
kurulan Cumhuriyet’in ilk y llar nda siyasi, toplumsal, e itim, ekonomi, hukuk, sanat gibi pek 
çok alanda h zla modernle me hamleleri yap lm t r. Hilâfetin kald r lmas , Kad nlara Seçme 
ve Seçilme Hakk n n Tan nmas , apka ve K yafet Devrimi, Harf Devrimi ba ta olmak üzere 
yap lan devrimlere ek olarak gerçekle tirilen Üniversite Reformu ve güzel sanatlardaki
yenilikler, de i imler, Türkiye’deki seramik sanat n  yak ndan etkilemi tir. Sanat n ve 
sanatç n n desteklendi i, ülkenin kurucu lideri, Cumhurba kan  Atatürk’ün sanat  te vik edici 
eylemler ve söylemlerde bulundu u, yeni bir toplumsal ya am n in a edildi i Cumhuriyet’in 
ilk y llar nda sanat da bu yeni tarzdaki hayat n en önemli unsurlar ndan biri olarak 
görülmü tür. Cumhuriyet’in ilk y llar nda at lan modernle me ad mlar  ile her alanda oldu u 
gibi sanatta da h zl  bir dönü üm ya anm t r. Çal mada Cumhuriyet’in olu turmaya çal t , 
Bat ’n n esas al nd  anlay  do rultusunda de i en ve dönü en seramik sanat  ele al nm t r. 

2. Cumhuriyet ve Modernle me Hamleleri

Cumhuriyet’in ilan  ile birlikte Atatürk ba ta olmak üzere yönetici kadro ülke çap nda bir dizi 
at l mlara giri mi tir. Y llarca süren sava lar n ard ndan kurulan ülkede yeni rejimin 
kar s nda çözülmeyi bekleyen ekonomik zorluklar ba ta olmak üzere pek çok problem 
bulunmaktayd . Bat ’y  hedef alan, yüzünü Bat ’ya dönen Genç Cumhuriyet yeni bir anlay , 
yeni bir anayasa ve yeni kurumlarla yurt sath ndaki s k nt lar  çözmeye çabalam t r. Bu 
ba lamda Cumhuriyet yöneticileri, yeni bir toplum, yeni bir ulus yaratmaya çal rken, 
e itime büyük önem vermi lerdir. E itim yoluyla bireyleri modern, ak lc , seküler ve Bat l  
bir anlay  ile yeti tirmeyi hedeflemi  ve toplumu temelden biçimlendirmeye çal m t r.

Modern bir ulus in a eden Cumhuriyet’in Bat ’y , Avrupa’y  örnek almas n n nedeni 
modernli in ilk olarak bu co rafyada ortaya ç kmas ndand r (Giddens, 2004: 174).
Modernle me, öncelikle 17. ve 19. yüzy llar aras nda Bat  Avrupa ve Kuzey Amerika’da 
toplumsal dönü ümlerin sonucu olarak geli mi ken Asya, Afrika ve Güney Amerika gibi 
bölgelere sirayet etmesi 20. yüzy lda ancak tamamlanabilmi tir (Eisenstadt, 2007: 11). 
Asya’da 20. yüzy lda gerçekle en bir modernle me süreci de Türkiye Cumhuriyeti’nde 
ya anm t r. Fakat 1923’de ba layan Cumhuriyet Modernle mesi s f rdan, aniden ba lamam , 
bo lukta do mam t r. Bu modernle meyi anlayabilmek için Osmanl  döneminden miras 
kalan modernle me sürecine bak lmal d r.  III. Selim ile ba layan, II. Mahmut döneminde ve 
akabinde ttihat ve Terakki ile devam eden Bat l la ma hamleleri Cumhuriyet döneminde 



zirveye ula m t r (Duman, 2011: 203). Türkiye, 1923’ten itibaren çok h zl  bir dönü üm 
süreci geçirmi  ve bu dönü üm gittikçe h z kazanm t r (Kaya, 2015: 550). Cumhuriyet 
sonras nda ba layan modernle me hareketinin h z n n yan  s ra içeri i de Osmanl  dönemi 
modernle mesinden oldukça farkl  olmu tur. Cumhuriyet kadrolar , Osmanl ’daki geleneksel 
düzeni düzeltmek yerine bu sistemi komple reddedip ulus devlet anlay na dayanan yeni bir 
anayasa, kanunlar, devlet yap s  ve toplum düzeni kurmay  hedeflemi lerdir (Sar bay, 1995:
59). Modernle me hareketinin lideri, Cumhuriyet’in kurucu lideri ve Cumhurba kan  olan 
Atatürk liderli indeki yönetici grup hem devleti hem de halk  dini kimli inden ar nd r p, 
ulusal bir kimlik olu turmaya çabalam t r (Kaya, 2015: 552). Bu anlay  sanat konusunda da 
kendisini göstermi tir. Atatürk ve ekibi Osmanl ’da saray çevresine özgü kalan sanat  geni  
halk kitlelerine yaymaya çal m t r. Bu dönemde her alanda görülen h zl  dönü ümler sanat 
alan nda da görülmü  ve 13. yüzy lda Anadolu Selçuklular yla ba layan, Osmanl  ile devam 
eden “Geleneksel Türk Seramik Sanat ” etkisini yitirmi  “Ça da  Türk Seramik Sanat ”
ba lam t r.

3. Ça da  Türk Seramik Sanat

Cumhuriyet’in kurulmas  ile hem sanayi ve ekonomi alan nda h zl  bir at l m sürecine girilmi  
hem de e itim, kültür, sanat alanlar nda bir dönü üm sürecine girilmi tir. Bu süreçler 
birbirinden kopuk olmam , birbirlerini kar l kl  olarak etkilemi tir. Örne in, sanayi 
alan ndaki geli imler, seramik sanat n  da etkilemi ; geleneksel tarzda ve küçük çapl  üretim 
yapan seramik atölyelerinden büyük boyutlu üretim merkezlerine geçilmi tir (Erman, 2008: 
56). Seramikte 1923’te ba layan, günümüze kadar devam eden ve “Ça da  Türk Seramik 
Sanat ” olarak adland r lan bu dönemde 1928-1929 y llar  oldukça önemli geli melere tan kl k 
etmi tir. Osmanl  zaman nda 1882’de Sanâyi-i Nefîse Mektebi ad yla aç lan ilk güzel sanatlar 
okulu, 1928’de Güzel Sanatlar Akademisi ad n  alm , 1929’da da akademi çat s  alt nda bir 
seramik atölyesi kurulmu tur. Bu süreçte 1928 y l nda smail Hakk  Oygar, Paris’te bir 
seramik sergisi açarak yurt d nda sergi açan ilk Türk seramik sanatç s  olmaya hak 
kazanm t r. Oygar ile birlikte Hakk  zzet ve Vedat Ar da seramik ö renimi amac yla yurt 
d na gönderilen ilk sanatç lar olmu tur. Paris’ten dönen Oygar, 1929’da kurulan seramik 
atölyesinin ba na getirilmi tir (Erman, 2008: 80). Cumhuriyet’in henüz be inci y l nda, Güzel 
Sanatlar Akademisi kurulmas , yurt d na sanat e itimi için ö renci gönderilmesi, ard ndan 
ça da  sanat alan nda sanatç lar yeti tirecek bir seramik atölyesinin kurulmas  Cumhuriyet’in 
yönetici kadrosunun sanat ve serami i ne kadar ciddiye ald n n önemli bir göstergesidir. 

1930 Ekonomik Krizi’nden sonra devlet eliyle sanayile me politikas  güçlenmi , bu ba lamda 
seramik sanayisinin de geli imi hedeflenmi tir. Bu do rultuda dönemin ba bakan  smet 
nönü taraf ndan Sovyetler Birli i ve talya ba ta olmak üzere çe itli ülkelere ziyaretler 

düzenlenmi  ve sanayile me konusunda bu ülkelerden destek talep edilmi tir. Bu ülkelerden 
al nan ekonomik destek garantileri ve sanayile me raporlar  çerçevesinde Birinci Be Y ll k 
Sanayi Kalk nma Plan ad yla bir plan haz rlanm  ve bu plan 1933 y l ndan itibaren 
uygulamaya geçilmi tir (As liskender, 2009: 154). Bu esnada Ankara’da bugünkü ad yla Gazi
Üniversitesi E itim Fakültesi olan Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü
bünyesinde bir seramik atölyesi aç lm , böylece ça da  sanat e itimi Ankara’da da 
ba lam t r (Erman, 2008: 56). Birinci Be  Y ll k Sanayi Kalk nma Plan  çerçevesinde 
Sovyetler Birli i ile yap lan anla ma do rultusunda dokuma, maden, seramik, selüloz ve 
kimya sanayi dallar nda 20 fabrika kurulmas  planlanm t r (As liskender, 2009: 154-156). Bu
plan do rultusunda aç lan seramik fabrikalar  ile bir yandan seramik sanayii geli irken di er 
yandan seramik atölyeleri ile de seramik sanat  geli meye devam etmi tir. Yetenekli 
ö rencilerin devlet deste i ile Avrupa’ya e itime gönderilmesi, ülkeye döndüklerinde sanat 
e itimi veren yüksek okullarda zorunlu olarak hocal k yapmalar  ve Avrupa’daki 



tecrübelerine ö rencilerine transfer etmeleri ile Bat l  tarzda, ça da  sanat ülke çap nda 
yay lmaya ba lam t r (Erman, 2008: 56).

Cumhuriyet’in modernle me projesi köklü de i imlerle toplumu dönü türmeye çal rken 
bilgi, ahlak ve sanat gibi boyutlara büyük önem vermi  (Özbudak ve Önal, 2018: 1002), bu 
dönemde kültür ve sanat en az siyaset ve ekonomi kadar dikkate al nm t r (Öztay, 2009: 2).
Bu ba lamda yurt d na gidip ülkeye dönen sanatç lar n da bu sürece büyük katk lar  
olmu tur (Can, 2018: 33-34). Bu sanatç lardan birisi de Türkiye’nin ilk kad n seramik 
sanatç s  olan Füreya Koral’d r. Akademik bir geçmi i olmamas na ra men Türkiye’de 
seramik sanat nda öncü rol oynam t r. Tedavi için gitti i yurt d nda hastane odas nda 
seramik ile tan an Koral, yurda döndü ünde ilk bireysel atölyesini 1952 y l nda açm t r. 
1945 y l nda verem te hisi konulan Koral, 1946’da tedavi için sviçre’ye gitmi tir. Uzun süren 
tedavi sürecinde teyzesinin kendisine getirdi i kil ile u ra man n ho una gitmesi üzerine 
serami e ilgi duymaya ba lam t r. 1949’da tedavisi sanatoryum d nda devam ederken bir 
seramik atölyesinde ders alan Koral, 1952 y l nda beraberinde getirdi i seramik f r n  ile sanat 
çevrelerinin u rak noktas  olan Türkiye’nin ilk bireysel seramik atölyesi açm t r (Harlak vd,: 
2021: 365). Seramik sanat  1950’li y llardan ba layarak Koral öncülü ünde daha da modern 
bir anlat m ve üsluba dönü meye ba lam t r (Tansu , 1999, 339; Nuho lu, 2018: 143).

Selçuklu ve Osmanl  dönemindeki geleneksel çinicilikten ve saray çevresine s k p kalm  
sanat anlay ndan vazgeçilen bu dönemi özetlemek gerekirse seramik sanat nda i levsellik 
öne ç km , sanat n günlük kamusal alanda görünür olmas  hedeflenmi tir (Güner, 2014: 30; 
Erman, 2010: 79). Hakk  zzet, smail Hakk  Oygar, Vedat Ar ve Füreya Koral gibi Avrupa 
etkisini ülkeye ta yan isimlerin son derece etkin oldu u bu dönemde aç lan seramik atölyeleri 
ile Bat l  tarzda ça da  sanat anlay  yurt çap nda yay lmaya ba lam t r. Bu süreçte ayn  
zamanda seramik fabrikalar  ile de seramik üretimi endüstriyel bir kimlik kazanm t r.

4. SONUÇ

1923’te kurulan Cumhuriyet ile devletin ve toplumun her kademesinde geni  çapl  de i im ve 
dönü üm ya anm t r. Bat ’ya yakla ma nihai hedefine sahip olan bu modernle me sürecinde 
siyasi, toplumsal, e itim, ekonomi, hukuk gibi pek çok alanda h zla Bat l la ma hamleleri 
yap lm t r. Tüm bunlara ek olarak genel olarak sanat, özel olarak da seramik alan nda bir dizi 
at l mlar gerçekle tirilmi tir. 1929’da Güzel Sanatlar Akademisi’nde bir seramik atölyesi 
aç lm , ayn  dönemde ça da  sanat e itimi almas  için Avrupa’ya ö renci gönderilmi tir.
Bat l  tarzda e itim gören, Avrupa’n n gündelik hayat n  deneyimleyen bu ö rencilerin 
Türkiye’ye döndü ünde sanat akademilerinde zorunlu olarak görev yapmas  ile birlikte Bat l  
sanat anlay  ve kültürünün yayg nla mas  daha da h zlanm t r. Geleneksel süsleme 
motiflerinin yerini gündelik i levselli e b rakt  bu dönemde sanat, Osmanl ’daki gibi dar bir 
çevreye de il kamusal alana yay lmaya ba lam t r. Özetle, Osmanl ’da ba layan 
modernle me hamleleri Cumhuriyet ile birlikte h z n  art rm , Bat l , seküler bir ulus kimli i 
olu turmay  hedef alan Cumhuriyet Modernle mesi her alanda oldu u gibi seramik sanat n  da 
etkilemi  ve dönü türmü tür. Sanayile me hamleleri çerçevesinde aç lan seramik fabrikalar  
sayesinde seramik üretimi endüstriyel bir hal al rken, seramik atölyeleri ile seramik sanat  
ça da  bir üsluba sahip olmu tur. 
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ÖZET
II. Me rutiyet dönemi Türk siyasal hayat  aç s ndan bir laboratuar dönemi olarak gösterilebilir. 
Özellikle ilk dönemde çok partili hayat n ya anmas n n yan s ra çok sesli ve oldukça dinamik 
bir dönem olmas  aç s ndan oldukça önemli geli melere sahne olmu tur. Ancak II. 
Me rutiyet’in ilân nda oldukça etkin olan ttihat ve Terakki Cemiyeti 31 Mart Vak‘as ’n  
takiben ordunun deste iyle iktidar  ele geçirdikten sonra devlet yönetiminde tek söz sahibi parti 
olmu tur. Ancak ttihatç lar’ n meclise dayal  otoriter rejim uygulamalar  h zla geli en bir 
muhalefet hareketini de ortaya ç kard . Yo un bask  ortam nda gerçekle en ve sonradan “sopal  
seçim” olarak nitelendirilen 18 Ocak 1912 seçimlerini ttihatç lar kazanmay  ba ard . Bu
zaferden sonra ttihatç lar’ n partizanca tutumlar  iyice artt . Ancak Arnavutluk’ta ba layan 
isyan  bitirmek üzere yollanan askerler içinde ttihatç lar’ n politikas ndan ho nut olmayan 
muhalif subaylar, “Halâskârân” veya “Halâskâr Zâbitân” ismini verdikleri bir grup kurup 
da lara ç kt lar. Bahsekonu grubun stanbul’daki üyeleri hükümete bir muht ra vererek meclisin 
da t lmas n , K br sl  Kâmil Pa a ba kanl nda yeni bir hükümet kurulmas n , aksi halde 
yönetime el koyacaklar n  ilettiler. ttihatç lar buna boyun e mek zorunda kal nca 16 Temmuz 
1912’de Said Pa a kabinesi yerine Gazi Ahmed Muhtar Pa a ba kanl nda yeni bir hükümet 
kuruldu. Bu arada 8 Ekim 1912’de ç kan Balkan Harbi de siyasî görü  farkl l klar  nedeniyle 
parçalanm  olan Osmanl  ordusunu çok haz rl ks z yakalad . Birbiri ard na al nan kötü sonuçlar 
Gazi Ahmed Muhtar Pa a hükümetini istifaya mecbur b rakt . Böylece Balkan devletlerinin 
Trakya’ya do ru ilerledikleri esnada K br sl  Kâmil Pa a kabinesi kuruldu (29 Ekim 1912). Bu
durumda Osmanl  hükümeti Balkan devletleriyle Londra`da masaya oturmak zorunda 
kald . Büyük devletler ise Bab ali`ye bir nota vererek Edirne`nin Bulgaristan’a ve Ege 
adalar n n kendilerine b rak lmas n  talep ettiler. Bu arada ttihatç lar iktidar  tekrar ele 
geçirmek için harekete geçtiler. Balkan Sava `ndaki yenilgileri ve Edirne`nin Bulgaristan`a 
terk edili ini bahane ederek hükümete kar  darbe planlad lar. Enver Bey yan nda ttihat ve 
Terakki’den sekiz-on ki iyi alarak Bab ali’ye do ru harekete geçti. Yolda bir k s m halk da 
onlara kat ld  ve kalabal k vard klar  Bab ali’de önce sadaret yaveri, ard ndan Harbiye naz r n n 
yaveri, polis komiseri gibi birçok ismi katlederek sadrazam n odas na girdiler. Kamil Pa a 
hiçbir ey söylemeden istifaya mecbur kâ d n padi aha hitaben kaleme ald . Böylece k sa 
sürede stanbul ttihatç lar n denetimine geçti. Sultan Re ad, ttihatç lar’ n teklif etti i Mahmud 



evket Pa a’y  derhal sadrazam tayin etmek zorunda kald . Bu arada yeni hükümetin ilk icraat ,
eski kabine üyelerini sürmek oldu. Ancak yeni hükûmet, K br sl  Kâmil Pa a kabinesinin bir 
hayli yumu att  bar  artlar ndan daha a rlar n  kabul etmek mecburiyetinde kald . Öyle ki 
u runda darbe yap lan Edirne 30 May s 1913 tarihli Londra Antla mas ’yla Bulgaristan’a 
b rak ld . Böylece Bâb âli bask n yla iktidar  ele geçiren ttihat ve Terakkî, I. Dünya Sava  
sonuna kadar muhalefeti sindirerek ülkeyi adeta tek partili bir rejimle yönetti. Bu aç dan Bâb âli 
bask n  kaba kuvvet kullanarak iktidar  ele geçirme yöntemlerinin tarihteki kal c  bir örne i 
olarak gösterilebilir. Ayr ca Türkiye’de hükümetlere kar  darbe gelene inin ba lamas  
aç s ndan da olumsuz bir duruma neden olmu  ve Cumhuriyet dönemi darbelerinin bir nevi 
i aret fi e i olarak görülebilir. 

Anahtar Kelimeler: ttihat ve Terakki, Bab ali, Enver Pa a, II. Me rutiyet.

ABSTRACT
II. Constitutional period can be shown as a laboratory period in terms of Turkish political life. 
Especially in the first period, it witnessed very important developments in terms of multi-party 
life as well as being a polyphonic and very dynamic period. However, The Committee of Union 
and Progress, which was very active in the declaration of the II. Constitutional Monarchy, 
became the only party that had a say in the state administration after it seized power with the 
support of the army following the March 31 Incident. However, the parliamentary authoritarian 
regime practices of the Unionists also revealed a rapidly developing opposition movement. The 
Unionists succeeded in winning the 18 January 1912 elections, which took place in an 
environment of intense pressure and which was later described as the "election with a stick". 
After this victory, the partisan attitude of the Unionists increased. However, among the soldiers 
who were sent to end the rebellion that started in Albania, the opposition officers, who were not 
satisfied with the policy of the Unionists, formed a group called "Halâskaran" or "Halâskar 
Zâbitân" and went to the mountains. The members of the said group in Istanbul gave a 
memorandum to the government, stating that the parliament should be dissolved, a new 
government should be formed under the leadership of Kâmil Pasha from Cyprus, otherwise 
they would seize the administration. When the Unionists had to submit to this, a new 
government was formed under the chairmanship of Gazi Ahmed Muhtar Pasha instead of the 
Said Pasha cabinet on 16 July 1912. Meanwhile, the Balkan War, which broke out on October 
8, 1912, caught the Ottoman army, which was divided due to political differences, very
unprepared. Bad results one after another forced the government of Gazi Ahmed Muhtar Pasha 
to resign. Thus, while the Balkan states were advancing towards Thrace, the Cypriot Kamil 
Pasha cabinet was established (October 29, 1912). In this case, the Ottoman government had to 
sit at the table with the Balkan states in London. The great powers, on the other hand, gave a 
note to the Sublime Porte and demanded that Edirne be left to Bulgaria and the Aegean islands 
to them. Meanwhile, the Unionists took action to seize power again. They planned a coup 
against the government, using their defeat in the Balkan War and the abandonment of Edirne 



to Bulgaria as an excuse. Enver Bey took eight or ten people from the Union and Progress with 
him and took action towards Bab ali. Some people joined them on the way, and the crowd 
entered the grand vizier's room, killing many names such as the Grand Vizier's aide, then the 
War Minister's aide, and the police commissioner in Bab ali. Kamil Pasha wrote the paper that 
he was forced to resign without saying anything, addressed to the sultan. Thus, in a short time, 
Istanbul passed under the control of the Unionists. Sultan Re ad had to appoint Mahmud evket 
Pasha, who was offered by the Unionists, as grand vizier immediately. Meanwhile, the first act 
of the new government was to expel the old cabinet members. However, the new government 
had to accept more severe peace conditions than the Cyprus Kamil Pasha cabinet had softened 
considerably. So much so that Edirne, for which a coup was made, was left to Bulgaria with the 
London Treaty of 30 May 1913. Thus, the Committee of Union and Progress, which seized 
power with the Sublime Porte raid, suppressed the opposition until the end of the First World 
War and ruled the country with a virtually one-party regime. In this respect, the Sublime raid 
can be shown as a permanent example in history of the methods of seizing power by using brute 
force. In addition, it has caused a negative situation in terms of the beginning of the coup 
tradition against governments in Turkey and can be seen as a kind of signal flare of the coups 
of the Republic period.
Keywords: Union and Progress, Sublime porte, Enver Pasha, II. Constitutionalism.
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ABSTRACT
In this study, many issues of struggle between the Karabakh Khanate, which existed in the Azerbaijan region 
from 1747 until its decimation by the Russian Empire as a khanate in 1828 and its annexation to the territory of 
the Russian Empire, and the other khanates and khanates in its neighbor Dagestan were studied. The main and 
auxiliary resources for writing this article have been considered, they have been compiled beautifully, and 
information on the topic has been written down. Russian, Azerbaijani Turkish, and Turkish were used here. The 
Karabakh Khanate has been in many struggles between other khanates decimated in the Azerbaijan region since 
1747 and the khanates in its neighbor Dagestan. However, regardless of these struggles, the Karabakh Khanate is 
important in terms of its place in relations between the khanates, its attitude to neighboring khans, and its 
decency in terms of the integrity of the issue. Establishing a strong intelligence system dec neighboring khanates 
and giving importance to defense have been among the administrative principles of the Karabakh Khanate. 
Establishing a strong intelligence system dec neighboring khanates and giving importance to defense have been 
among the administrative principles of the Karabakh Khanate. Penahali Khan, the Khan of Karabakh, guided 
these administrative principles and conducted his relations against the Khanates of Azerbaijan in two ways. The 
first was to fight against powerful opponents, bringing the small khanates of Penahali Khan under his rule. We 
also see these administrative principles adopted by the Penahali Khan in the foreign relations of the Karabakh 
Khanate during the Khanate of Ibrahim Khalil Khan.  The second form is external relations, which are made 
through kinship. At the same time, this study contains information about the relations of the Karabakh Khanate 
with the Qajars, with the Afshars, with the Zends, with the Russian Empire, as well as historical and political 
events that have taken place during these relations. in 1822, the Karabakh Khanate, like a khanate, ceased to 
exist by the Russian Empire and joined the territory of the Russian Empire.
Keywords: Other Khanates That Existed in Azerbaijan and Khanates in Neighboring Dagestan, The Qajars, The 
Zands, Russian Empire. 

ÖZET
Bu çal mada Karaba  Hanl  1747 y l ndan 1828 y l  bir hanl k gibi Rusya mparatorlu u taraf ndan varl na 
son verilerek Rusya mparatorlu unun topraklar na kat lmas na kadar Azerbaycan bölgesinde yaranm  olan  
di er hanl klar ve kom usu Da stan'daki hanl klar aras nda birçok mücadeleri konusu çal lm t r. Bu yaz y  
yazmak için ana ve yard mc  kaynaklar ele al nm , güzel bir ekilde derlenmi  ve konu ile ilgili bilgiler 
yaz lm t r. Burada Azerbaycan Türkçesi, Türkiye Tükçesi ve Rusça kaynaklar kullan lm t r. Karaba  Hanl  
1747 y l ndan Azerbaycan bölgesinde yaranm  olan  di er hanl klar ve kom usu Da stan'daki hanl klar 
aras nda birçok mücadele içerisinde olmu tur. Ancak bu mücadelelere bakmayarak Karaba  Hanl  hanl klar 
aras ndaki ili kilerde kendi yeri, kom u hanlara kar  tutumu ve faaliyeti konunun bütünlu ü bak m ndan 
önemlidir. Kom u hanl klara kar  güçlü istihbarat sistemi kurmak ve savunmaya önem vermek Karaba  
Hanl n n idari prensipleri aras nda olmu tur. Kom u hanl klara kar  güçlü istihbarat sistemi kurmak ve 
savunmaya önem vermek Karaba  Hanl n n idari prensipleri aras nda olmu tur. Karaba  Han  olan Penahali 
Han bu idari prensipleri rehber tutarak Azerbaycan Hanl klar na kar  ili kilerini iki ekilde yapm t r. Birincisi 
Penahali Han küçük hanl klar  hakimiyeti alt na katarak, güçlü rakiplere kar  mücadele etmek idi. Karaba  
Hanl n n d  ili kilerinde Penahali Han n etmi  oldu u bu idari prensipleri brahim Halil Han n Hanl k 
döneminde de görmekteyiz.  kinci ekil ise, akrabal k yoluyla yap lm  olan d  ili kilerdir. Bu çal mada ayn  
zamanda Karaba  Hanl n n Kaçarlar ile, Af arlar ile, Zendler ile, Rusya  mparatorlu u ile ili kileri ve bu 
ili kiler zaman  ba  vermi  olan tarihi ve siyasi olaylar hakk nda bilgiler yer almaktad r. 1822 y l nda ise 
Karaba  Hanl  bir hanl k gibi Rusya mparatorlu u taraf ndan varl na son verilerek Rusya mparatorlu unun 
topraklar na kat lm t r. 
Anahtar Kelimeler: Di er Hanl klar ve Kom usu Da stan'daki Hanl klar, Kaçarlar, Af arlar, Zendler, 
Rusya mparatorlu u.



Karaba  Hanl n n Azerbaycan n Di er  Hanl klar ve Da stan'la li kileri
Karaba  Hanl  1747 y l ndan Azerbaycan bölgesinde yaranm  olan  di er hanl klar ve kom usu 

Da stan'daki hanl klar aras nda birçok mücadele içerisinde olmu tur. Ancak bu mücadelelere 
bakmayarak Karaba  Hanl  hanl klar aras ndaki ili kilerde kendi yeri, kom u hanlara kar  tutumu ve 
faaliyeti konunun bütünlu ü bak m ndan önemlidir.1 Kom u hanl klara kar  güçlü istihbarat sistemi 
kurmak ve savunmaya önem vermek Karaba  Hanl n n idari prensipleri aras nda olmu tur. Karaba  
Han  olan Penahali Han bu idari prensipleri rehber tutarak Azerbaycan Hanl klar na kar  ili kilerini iki 
ekilde yapm t r. Birincisi Penahali Han küçük hanl klar  hakimiyeti alt na katarak, güçlü rakiplere 

kar  mücadele etmek idi. Karaba  Hanl n n d  ili kilerinde Penahali Han n etmi  oldu u bu idari 
prensipleri brahim Halil Han n Hanl k döneminde de görmekteyiz.2 kinci ekil ise, akrabal k yoluyla 
yap lm  olan d  ili kilerdir. Karaba  Hanl  uzun zaman hanl klar aras nda birinci s rada yer 
almas n n sebebi bu ili kilerden sa lanm  olan siyasi destek ve askeri yard mlar n sonucudur. Karaba  
Hanl n n eki, Gence, Da stan ve irvan'la çok s k  akrabal k ili kileri vard r3 imdi ise Karaba  
Hanl n n Da stan hanl klar  ile i kilerine bakal m. Karaba  Hanl n n Da stan hanl klar  ile 
ili kileri Karaba  Hanl n n 1747 y l ndan öncelerine dayanmaktad r. Böyleki, Karaba  Han  olan 
Penahali Han, 1737-1738'de Nadir ah n saray ndan kaçd  zaman Da stan lezgileriyle i birli i 
içerisinde idi. Karaba  Hanl n n kurulu undan sonra Da stan Karaba  Hanl  ili kileri Karaba  
Hanl n n kurucu olan Penahali Han ve Penahali Handan sonra Hakimiyete gelmi  olan brahim Halil 
Han hanl k dönemlerinde s k  bir ekilde devam etti ini bilmekteyiz. Avar Hakimi olan Ümme Han ile 
özellikle geli mi  olan Karaba  Hanl  ve Da stan ili kileri çok büyük önem ta maktad r. 1803 
y l nda Rusya mparatorlu u taraf ndan Da stan n i gal edilmesine kadar Karaba  Hanl  ve Da stan 
ili kileri devam etmi tir.4 Hac  Çelebi, 1748 y l n n sonralar nda irvan kuvvetleri ile beraber Penahali 
Han  ortadan kald rmak için Bayat kalesine hücum etmi tir. Kale ku at lm , ancak bir ay ku at lm  
olan kale teslim olmam t r. Mücadelede ma lup edilen ve maksad na ula mayan Hac  Çelebi Han geri 
dönerken öyle demi tir: “Penahali Han bu zamana kadar bir sikkesiz gümü  idi, biz geldik sikke 
vurduk ve geri döndük”5 1749-50 y llar  aras nda Penahali Han Gence'ye hücum etti ve ehrin belli bir 
k sm n  ele geçirdi. Bu zaman ekili Hac  Çelebi Han  ve Carl lar  Genceli ahverdi Han yard ma 
ça rd . Fakat yard ma gelmi  olan ekili Hac  Çelebi Han ve Carl lar ile Penahali Han onlarla anla t  
ve bu anla madan sonra onlar geri döndüler. Zor durumda olan Genceli ahverdi Han  Gürcü çarlar  I 
Teymuraz ve II rakliden yard m istedi. Gürcü çarlar  I Teymuraz ve II rakli bu yard m ça r s na 
olumlu cevap vererek ahverdi Han' n yard m na geldiler. Sebep ise, Karaba  Han n n Genceni 
tuttuktan sonra Gürcülerin i gal ettikleri Kazak ve Borçal  ellerini Gücülerden talep edece inden 
rahats z olmalar  idi. Penahali Han durumun gerginle tiyini gören ahverdi Handan 450 tümen bac al p 
geri döndü.6 irvan, eki, Gence, Erivan, Nahç van, Tebriz ve Karada  hanlar  Penaheli Han' n yan na 
elçi ve mektup gönderip, onunla dost ve müttefik olmak istediklerini bildirirdiler. Penahali Han, 
Hanlar n baz s  ile akraba oldu. Nahçivan, Tebriz ve Karada  hakimlerinin hükmü alt nda olan 
Nahç van' n Zengezur, Tebriz'in Gafan Karada n Çuldur ve Megri mahallar na el uzatarak tamam na 
sahip oldu. Onlar  Karaba ' n ba ka reiyyetlerine katarak, hepsine melikler ve sultanlar tayin edildi.
Belirli bir süre, Panahali Han' n Gence, revan, Nahç van ve özellikle de Erdebil Hanl klar  üzerinde 
güçlü bir etkisi oldu.7 brahim Halil Han baz  kom u beyler ile akrabal k ili kisi yaratm , bu yolla da 

1 Dedeyev, B. (2002). Karaba  Hanl  (1747-1822). Say  136. Türkiye: stanbul: “Alt n Matpaaç lar Sanayi ve Ticaret” Ne riyyat , 36.
2 Dedeyev, B. (2002). Karaba  Hanl  (1747-1822). Say  136. Türkiye: “Alt n Matpaaç lar Sanayi ve Ticaret” Ne riyyat , 36-37.
3 Dedeyev, B. (2002). Karaba  Hanl  (1747-1822). Say  136. Türkiye: “Alt n Matpaaç lar Sanayi ve Ticaret” Ne riyyat , 37.
4 Dedeyev, B. (2002). Karaba  Hanl  (1747-1822). Say  136. Türkiye: “Alt n Matpaaç lar Sanayi ve Ticaret” Ne riyyat , 37.
5 Mirz Ad göz l b y. (2006).Qaraba nam . Qaraba nam l r. I. cild. Az rbaycan: “ rq-Q rb”N riyyat , 40-41.
6 hm dov, Q, liyev, F, M mm dov, A, Novruzov, T, F rz liyev, . (Redaktorlar). (1994). G nc (Tarixi Oçerk), Bak : “Elm” 
N riyyat , 39.
7 Mirz Camal Cavan ir Qaraba i. (2006). Qaraba  Tarixi. Qaraba nam l r. I. cild. Az rbaycan: “ rqQ rb” N riyyat , 129-130. 



ayn  hanl klar n iç ve d  hayat na nüfuz etmeye çal m t .8 brahim Halil Han, Avar olan Ümme 
Han n ablas  Bike A a ile evlenmi  ve böylelikle de büyük askeri güc kazanm t r. Daha sonraki 
zamanlarda ise brahim Halil Han ekili Selim Han n ablas  ile evlenerek bu ekil ile de eki Hanl na 
tesir etme imkan  bulmu tur.9 Karaba  Hanl n n Avar Hanl  ile ili kisinin Karaba  Hanl  ile üç 
aç dan önemli olmu tur: 1. brahim Halil Han, Avar olan Ümme Han n ablas  Bike A a ile evlenmi  ve 
böylelikle de büyük askeri güc ve Da stan lezgilerinin deste ini kazanm  oldu. Bu da brahim Halil 
Hana Karaba  Hanl na kar  yap lm  olan tehlikeli sava larda Da standan rahat bir ekilde askeri 
güç sa layabilmi tir.  2. Avar Han  olan Ümme Han s k s k Gürcistana sefer yapt  için Tiflis Han  
olan II. rakli Karaba  Han  ile iyi geçinmek zorunda kalm t r. 3. Karaba  Hanl n n Osmanl  
mparatorlu u ile ili kileri aç s ndan Avar Hanl n n çok büyük önem sa lam t r. Böyleki, Avar 

Hanl  Karaba  Hanl  ve Osmanl  mparatorlu u aras nda siyasi ili kiler konusunda arac l k rolünü 
oynam t r.10 Feteli Han Azerbaycan topraklar n  birle tirmek mücadelesinde Karaba l  brahim Halil 
Hana rakip gibi bak yordu. En büyük askeri hücumlar ndan biri 1783 y l n n ba nda ba  verdi. amah  
hakimleri Muhammed Said ve A as  Hanlar, ekili Abdülkadir Han, mu anl  Tale Hasan Han, Tarki 
hakimi Murtaza Ali, Lenkeranl  Kara Han ve birkaç Da stan hakimi Feteli Han n yan nda idiler. 
Burada sadece paral  askerlerin say s  13 bin ki iyi buluyordu. brahim Halil Han bu tür üstün bir 
kuvvete kar  koymay  mümkün saymayarak u a kalesinde yerle mi  ve olaylar n gidi at n  izlemi tir. 
Kubal  Feteli Han da u a ehrini hakimiyeti alt na alamayac n  anlay p çevre köyleri ya malay p, 
çok say da esir alarak Kuba ehrine geri dönmü tür.11

Karaba  Hanl n n Kaçarlar ile li kileri
Karaba  Hanl n n Kaçarlar ile ili kileri 1757 y l ndan itibaren ba lanm t r. Böyleki, u a 

kalesinin in as ndan bir süre sonra- 1757 y l nda Mehemmedhasan Han Kaçar Karaba a hareket etti. O, 
Aras çay n  geçti ve u a Kalesi'nin 4 a acl nda kamp kurdu. Fakat Muhammed Han, bir ayl na 
burada kalsa bile kaleye yakla amad . Penahali Han ellerden ve köylerden sava  yetenekli ki ileri 
kaleye toplayarak savunmaya haz rlan yordu. Mehemmedhasan Han Kaçar da kendisi ile birlikte çok 
say da bulunan askeri ordusu ile gelip u a ehrinin çevresindeki Hat n Ark  yan nda durdu. Oradan 
yukar  tarafa hareket etmeye cesareti olmad . Panahali Han  yakalamak için çe itli planlar ve hilelere el 
att ysa da, bunu ba aramad . Muhammedhasan Han Kaçar yakla k bir ay boyunca u a ehrinin 
etraf nda kalsa da, hiçbir ba ar  kazanamad .12 Gilan ve Mazandaranda isyanlar n ya and n  duyan 
Mehemmedhasan Han Kaçar geri döndü.13 A a Mehemmed Han Kaçar n Güney Azerbaycanda 
hakimiyeti güçlenmekte idi.14 A a Mehemmed Han Azerbaycan n kuzey hanl klar n  tabi etmek için ilk 
önce diplomatika siyasetini uygulad . 1793 y l nda resmi temsilcisi olan Süleyman Han Kaçar  Tebrize 
göndermi tir. Süleyman Han Kuzey Azerbaycan hanlar n  Kaçar hakimiyetini tan maya ikna etmeli idi. 
Lakin Kuzey Azerbaycan hanlar n n ço unlu u Kaçar ile görü meye hiç hevesli olmam lard r. 
Karaba l  brahim Halil Han ise A a Mehemmed Han n teklifini kabul etmemi tir ve onu Güney 
Azerbaycan n hükümdar  olarak tan mam t r.15 A a Mehemmed Han Kaçar brahim Halil Hana hediye 
olarak hilat, k l ç, alt n eyer göndererek itaat etmesini istemi tir.16 brahim Halil Han zahiri itaat 
alameti olarak kendi kuzeni (amca o lu) olan Abdüssamed Beyi ve Mirza Veli Baharl y  esir olarak 
A a Mehemmed Han Kaçar n yan na göndermi tir. Ancak gönderilen esirler bir müddet sonra 

8 Hüseynov, Y. (2012). Qaraba  Tarixi M nb l rd . Az rbaycan: “ u a” N riyyat , 84-85
9 Mustafazad , T. (2010). Qaraba  Xanl . Az rbaycan: “Sabah” N riyyat , 125. 
10 Dedeyev, B. (2002). Karaba  Hanl  (1747-1822). Say  136. Türkiye: “Alt n Matpaaç lar Sanayi ve Ticaret” Ne riyyat , 37.
11 Hac yeva, Z. Qaraba  Xanl : Sosial- qtisadi Münasib tl r v Dövl t Qurlu u. Az rbaycan: “T hsil” N riyyat , 59.
12 Mirz Ad göz l b y, Mirz Camal Cavan ir Qaraba i, hm d b y Cavan ir. (2006). Qaraba nam l r. I. cild. Az rbaycan: “ rq-Q rb” 
N riyyat , 48, 183, 132.
13 D lili, H. (1979). Az rbaycan n c nub xanl qlar  XVIII srin ikinci yar s nda. Az rbaycan: “Elm” N riyyat , 114. 255
14 Mustafazad , T. (2010). Qaraba  Xanl . Az rbaycan: “Sabah” N riyyat , 155.
15 Mustafazad , T. (2010). Qaraba  Xanl . Az rbaycan: “Sabah” N riyyat , 156.
16 Mirz Ad göz l b y. (2006). Qaraba nam . Qaraba nam l r. I. cild. Az rbaycan: “ rq-Q rb” N riyyat , 58.



Kirmandan kaçm lard r.17 A a Mehemmed Han brahim Halil Handan yeni esir olarak o lunu 
göndermesini talep etmi tir.18 1794 y l nda A a Mehemmed Han Kaçar dört bin ki ilik bir orduyu 
Karaba  ve revan Hanl klar na kar  göndermi tir. Kaçar tehlikesinin güçlendi i bir dönemde Kartli-
Kahetiya Çar  II. rakli o lu Aleksandr n komutas nda askeri orduyu Karaba a, brahim Halil Hana 
yard ma göndermi tir. Müttefiklerin birle ik askeri kuvvetleri Kaçar ordusunu ma lup ederek, Aras 
nehrinin güneyine çekilmeye mecbur etmi lerdir.19 Bu ma lubiyete bakmayarak A a Mehemmed Han 
Karaba  ele geçirmek fikrinden bir an olsun bile vaz geçmemi tir.20 1795 y l n n Haziran ay n n 
sonlar nda seksen be  bin ki ilik bir askeri ordusuyla A a Mehemmed Han Kaçar Aras nehrini geçmi  
ve Kuzey Azerbaycana girmi tir. Kaçar kendi askeri orudusunu üç k s ma bölmü tür. Birinci k s m 
revan, ikinci k s m Mu an, üçüncü k s m ise Karaba  istikametinde hareket etmek emiri vermi tir.21

Kaçar ordusunun A a Mehemmed Han taraf ndan komuta edilen k sm  1795 Haziran ay n n sonlar nda 
u a kalesine yakla p kalenin bir a açl nda olan Gövahanda kamp kurmu tur.22 Fakat Karaba  

Hanl  dü mana mukavemet gösteriyordu.23 Karaba  kuvvetleri iki defa büyük zafer kazanm t r.24

Bunun ard ndan Frans z temsilcisi Olivye ba ta olmak üzere ah Frans z zabitlerinin komutanl n n 
emriyle A a Mehemmed Han Kaçar n topçular  u a ehrini üç gün boyunca toplardan ate e tutmu lar. 
Lakin buna ra men u a kalesinin istihkamlar n  da tamam lar.25 A a Mehemmed Han Kaçar u a 
kalesini otuz üç gün devam eden muhasaras n n da hiç bir netice vermedi. Bunun sonucu olarak A a 
Mehemmed Han Kaçar u a kalesini ele geçiremedi ve Karaba dan eli bo  bir ekilde Tiflis'e hucum
etmi tir.26 1796 y l nda yeniden A a Mehemmed Han Kaçar u a kalesine askeri yürü e 
haz rlan yordu.27 A a Mehemmed Han Kaçar n ordusu 1797 y l nda Güney Kafkasyaya harekete 
ba lam t r. A a Mehemmed Han Kaçar Güney Kafkasyaya askeri yürü  etmemi ten önce Azerbaycan 
topraklar nda mevcut olmu  olan Hanl klara Han fermanlar  göndermi tir. Bu Han fermanlar nda 
Hanl klar n kay ts z arts z A a Mehemmed Han Kaçara tabi olmalar  talep olunmalar  yaz lm t r. Bu 
Han fermanlar ndan en sert biçimde yaz lm  olan ferman ise Karaba  Hanl n n han  olan brahim 
Halil Hana gönderilmi tir. Bu fermanda u cümleler yer almaktad r: “E er o sa  kalmak istiyorsa, 
hakimiyeti o luna b rak p, Mekke ziyaretine gitsin”.28 A a Mehemmed Han Kaçar n komuta etti i 
ordunun as l k sm  Karaba  Hanl na girmi tir.29 A a Mehemmed Han Kaçar Karaba a ikinci defa 
askeri yürü  etmek niyetinden önceden haberdar olmu  olan brahim Halil Han A a Mehemmed Han 
Kaçar n ve onun ordusunun önünü önceden almak için ciddi haz l klar yapt  ve brahim Halil Han A a 
Mehemmed Han Kaçar ve ordusuna ilk darbeyi Aras çay n  geçmeden vurdu.30 A a Mehemmed Han 
Kaçar, 1797'de Karaba 'a düzenlenen ikinci askeri yürü ü s ras nda u a kalesini ku att . Bu olaydan 
sonra A a Mehemmed Han Kaçar Devlettalep denilen ormanl ktan u a kalesini sürekli top ate lerine 
tuttu.31 Böylece, u a ehrini terk ettikten sonra ba s z kalm  u a  kalesi teslim oldu.32Fakat, A a 
Mehemmed Han Kaçar n u a ehrini yönetmek istemesi ve u ada hakimiyeti uzun sürmemi tir. 4 
Temmuz 1797 y l nda  yani, A a Mehemmed Han Kaçar n u a ehrini ele geçirmesi ve u ada 

17 Mirz Camal Cavan ir Qaraba i. (2006). Qaraba  Tarixi. Qaraba nam l r. I. cild. Az rbaycan: “ rqQ rb” N riyyat , 137.
18 hm d b y Cavan ir. (2006). Qaraba  xanl n n 1747-1805-ci ill rd siyasi v ziyy tin dair. Qaraba nam l r. I cild. Az rbaycan: 
“ rq-Q rb”N riyyat , 186.
19 Mustafazad , T. (2010). Qaraba  Xanl . Az rbaycan: “Sabah” N riyyat , 157.
20 Mustafazad , T. (2010). Qaraba  Xanl . Az rbaycan: “Sabah” N riyyat , 158.
21 Mirz Ad göz l b y. (2006). Qaraba nam . Qaraba nam l r. I. cild. Az rbaycan: “ rq-Q rb” N riyyat , 58.
22 Mirz Camal Cavan ir Qaraba i. (2006). Qaraba  Tarixi. Qaraba nam l r. I. cild. Az rbaycan: “ rqQ rb” N riyyat , 138.
23 Hac yeva, Z. Qaraba  Xanl : Sosial- qtisadi Münasib tl r v Dövl t Qurlu u. Az rbaycan: “T hsil” N riyyat , 59.
24 Mustafazad , T. (2010). Qaraba  Xanl . Az rbaycan: “Sabah” N riyyat , 160.
25 Mustafazad , T. (2010). Qaraba  Xanl . Az rbaycan: “Sabah” N riyyat , 160. 
26 Hac yeva, Z. Qaraba  Xanl : Sosial- qtisadi Münasib tl r v Dövl t Qurlu u. Az rbaycan: “T hsil” N riyyat , 60.
27 , . (1796 .)   .   . Az rbaycan: “ ” N riyyat , 36.
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30 Mustafazad , T. (2010). Qaraba  Xanl . Az rbaycan: “Sabah” N riyyat , 170.
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32 Hac yeva, Z. Qaraba  Xanl : Sosial- qtisadi Münasib tl r v Dövl t Qurlu u. Az rbaycan: “T hsil” N riyyat , 61.



hakimiyetinden yedi gün sonra, A a Mehemmed Han Kaçar kendi hizmetçileri Sefarali Bey ve Abbas 
Bey taraf ndan katledilmi tir.33 brahim Halil Han art k çoktan ya lanm t r. Bunun sonucu olarak 
brahim Halil Han art k Han saray nda ya anan olaylar  tam kontrol edemiyordu. Karaba  Hanl n n 

saray nda art k iktidara sahip olmak için iki grup aras nda mücadele vard . Bu gruplardan biri Ruslar n 
yeniden Güney Kafkasya'ya geleceklerini bekleyerek hiçbir ekilde Kaçarlara itaat etmek istemiyordu. 
Di er grup ise Kaçarlar  ne olursa olsun ikna etmeye çal yordu. Bu grupa Mirzalibey ve Feyzibay ve 
di erleri dahil idi. En sonunda ikinci grup üstünlük kazand  ve Feteli Han Kaçar n iradesi, iste i yerine 
getirildi.34 Feteli Han Kaçar brahim Halil Han Karaba  Hanl n n gerlirlerini ona vermeyi vaat etmi  
ve Karaba  Han ndan k z  A a Beyim A ay  istemi tir. brahim Halil Han bu k z isteme olay ndan 
sonra yedi ay dü ündükten sonra k z  olan A a Beyim A ay  vermekten imtina etmi tir. Bu red 
cevab ndan sonra sinirlenen Feteli Han Kaçar Karaba a on iki bin ki ilik bir askeri kuvvet 
haz rlam t r. brahim Halil Han Feteli Han Kaçar n bu i lerinden haberdar olmu  ve Rusyan n 
Gürcistandaki temsilcisi olan Kovalenskiye mektup göndermi tir. Mektupta Rusyaya ba l  oldu unu 
inand rm  ve ondan Feteli Han Kaçar ile -münasibetinde nas l hareket etmesi konusunda görü  
istemi tir.35 brahim Halil Han Kovalenskiye göndermi  oldu u mektuptan hicbir cevab almad  
zaman Karaba  Hanl n yeniden haberedici bask na u ramamas  için Feteli Han Kaçar n evlilik ile 
ilgili teklifini kabul etmeye mecbur olmu tur. brahim Halil Han n o lu Ebülfet A a da Tahrana Feteli 
Han Kaçar n Han saray na emanet olarak gönderili tir. Feteli Han Kaçar brahim Halil Han n o lunu 
Ebülfet A ay  kendi komutanlar ndan biri yapm t r. A a Beyim A a ile Feteli Han Kaçar aras nda 
nikah k y ld ktan sonra Feteli Han Kaçar y lda bir defa Karaba  Han  brahim Halil Hana muhtelif 
hediyeler, hilat, k l ç, e erli ve dizginli at vs. göndermi tir.36 Karaba  Hanl n n Rusya 
mparatolru unun hakimiyetini kabul etmesi brahim Halil Han n saray nda sert tepkilere sebeb oldu. 

1805 y l n n Haziran ay n n ortalar nda, yani Karaba  Hanl  ile Rusya mparatorlu u aras nda 
Kürekçay Antla mas n n imzaland ktan az sonra Kaçarlar n askeri ordu birlikleri Hüdaferin 
köprüsünden Aras çay n  geçerek Karaba  topraklar na askeri yürü  etmi tir. Pirkulu Han n 
komutanl  alt nda on bin ki ilik olan Kaçarlar n askeri ordu birli i 11 Temmuz 1805 y l nda Karaba  
süvarilerinin de oldu u Rus mparatorlu unun askeri birli i ile sava a girmi tir. Bu sava ta Kaçarlar n 
ordusu galip gelmi tir ve Karaba da büyük da n kl k yapm t r.37 Kaçarlar n askeri ordu birlikleri 
Karaba a 1806 y l n n yaz nda tekrardan askeri yürü  etti. brahim Halil Han n yan na Kaçarlar gizlice 
adamlar gönderip onu kendi taraflar na çekmek için gayret gösterdiler. Karaba  Han  brahim Halil 
Han Karaba  elleri ve köyleri ayaklar alt nda kalmamas  için manevra yapmaya, Kaçarlarla ho  
davranmaya ba lad .38 Kaçarlar n askeri ordu birliklerinin hücumlar  sonucunda Karaba  Hanl  ciddi 
da n kl a maruz kald . Kaçar ordusunun iki bin ki i askeri birli i 1810 y l n n ba lar nda Karaba  
Hanl n  ele geçirmek için stratejik önem ta yan Mehri köyünü i gal etmi  ve hemde  Aras çay  
üzerinde ran ordusu a r bir bir ma lubiyete u ram t r. Kaçar askeri ordu birliklerinin komutanl  
alt nda muhim stratejik önem ta yan Mehri köyünün kaybetmeyi kabullenmek istememi ti ve bundan 
dolay  Mehri köyünü geri almak için çabalar n  inatla devam ettirmi tir. Ancak bunlara ra men Mehriyi 
iki defa i gal etmeye Kaçar ordusu te ebbüs etse de ba ar ya ula amam t r.39

Karaba  Hanl n n Af arlar ile li kileri
Karaba  Hanl n n Af arlar ile ili kileri Karaba  Hanl n n kurulu undan itibaren olmu tur. 

Böyleki, Penahali Han 1747 y l nda Karaba  Hanl n  kurdu u y l nda Nadir ahdan sonra Güney 
Azerbaycanda hakimiyet ba na geçmi  olan Ali Bey Af ar taraf nda Karaba  Han  olan Penahali hana 

33 Mustafazad , T. (2010). Qaraba  Xanl . Az rbaycan: “Sabah” N riyyat , 174.
34 Hac yeva, Z. Qaraba  Xanl : Sosial- qtisadi Münasib tl r v Dövl t Qurlu u. Az rbaycan: “T hsil” N riyyat , 62-63.
35 Mustafazad , T. (2010). Qaraba  Xanl . Az rbaycan: “Sabah” N riyyat , 180.
36 Mirz Camal Cavan ir Qaraba i. (2006). Qaraba  Tarixi. Qaraba nam l r. I. cild. Az rbaycan: “ rqQ rb” N riyyat , 148. 
37 Mustafazad , T. (2010). Qaraba  Xanl . Az rbaycan: “Sabah” N riyyat , 191-192.
38 Hac yeva, Z. Qaraba  Xanl : Sosial- qtisadi Münasib tl r v Dövl t Qurlu u. Az rbaycan: “T hsil” N riyyat , 65. 
39 Mustafazad , T. (2010). Qaraba  Xanl . Az rbaycan: “Sabah” N riyyat , 202-203.



hanl k ferman n  vermi tir.40 Karaba  Mehemmedhasan Kaçar Han'dan sonra Güney Azerbaycanda 
yüce hakimiyet faal kat l mc s  olan Feteli Han Af ar n askeri yürü lerine maruz kald .41 O, Penahali 
Han' n yan na elçi göndererek itaat göstermesini talep etti. Kaba ekilde red cevab  alan Feteli Han 
1759 y l nda büyük bir orduyla Karaba 'a yürü  etti.42 Feteli Han Af ar Karaba  Hanl n n ayr -ayr  
yerlerini, arazilerini ele geçirdi ve onun ba kenti olan u aya yakla t , u a ehrini ku att .43 Feteli Han 
Af ar ayr ca Penaheli Han  ikna etmek için brahim Halil a a dönünceye kadar kendisinin o ullar ndan 
birini ve akrabalar ndan üç ki i sayg l  ah slar  teminat olarak tutulmas  için Karaba  hükümdar n n 
yan na göndermi ti. “Penahali Han Feteli Han Af ar n yeminine, o ulunu ve akrabalar n  göndermesine 
inan p, brahim Halil A an  birkaç köy a as ile Feteli Han' n ordusuna u urlad . Övlad ndan birkaç 
ki i onu kar lamak için gönderdi. Üçüncü günü ise brahim Halil A an  ve köy a alar n  tutsak gibi, 
kendileriyle beraber al p gittiler ve Urmiye kalesine var ncaya kadar hiçbir yerde durmad lar”.44 Feteli 
Han Af ar Karaba  Hanl n  kendisinden bu yolla ba ml  duruma soktuktan sonra, tabi olmayan di er 
hanl klara kar  gerekli önlemleri gerçekle tirmek niyetinde idi. Fakat Güney Azerbaycan'da sonraki 
süreçler ona kendi plan n  hayata geçirmeye imkan vermedi. Böylelikle Karaba  han n n Urmiyal  
Feteli Han'da ba ml l  uzun sürmedi.45 Kerim Han Zend Urmiyeli Feteli Hana kar  mücadelede 
Urmiyal  hakimle dü man olan bir dizi Azerbaycanl  Hanlar n kuvvetinden yararland . Feteli handan 
intikam almak arzusunda46 olan Kerim Han Zend Penaheli Han' n yan na elçiler gönderip Af arlara 
kar  sava ta kendisine müttefik olmay  teklif etti.47 Ku kusuz, Feteli Handan kurtulmak isteyen 
Penahali Han Kerim Han Zendin teklifini tereddütsüz kabul etti.48 Kerim Han' n davetini kabul eden 
Penahali Han küçük o lu Mehreli beyi Karaba 'a geçici yönetici yaparak, di er baz  Azerbaycan 
Hanlar  gibi Kerim Han' n kamp na geldi.49 “Penahali Han, Karaba ' n me hur atl  askeri birlikleri ile 
Azerbaycan topra nda Kerim Hanla bulu tu. Kerim Han ona kar  büyük izzet ve sayg  gösterip, 
hediyeler vermesinden sonra, Feteli Han  birlikte yok etmek için Urmiye vilayetine do ru yola 
ç kt lar”.50 Hanlar n güçlerini birle tiren Kerim Han Urmiye kalesini ku att . Kalenin d  dünya ile 
ba lant s n  tamamen kesmek için etraf na hisar örüldü.51 9 ayl k ku atman n ard ndan Urmiye kalesi 
teslim oldu. Kerim Han Zend Feteli Han  kendisi ile beraberinde götürüp, sfahan yak nlar nda 
öldürdü.52

Karaba  Hanl n n Zendler ile li kileri
Karaba  Hanl n n Zendler ile ili kileri Güney Azerbaycanda hakimiyet ba nda olmu  olan Feteli 

Han Af ar n Karaba  Hanl na 1759 y l nda yürü ü zaman  olmu tur. Böyleki, Güney Azerbaycanda 
Mehemmedhasan Kaçardan sonra yüce hakimiyet faal kat l mc s  olan Feteli Han Af ar n askeri 
yürü lerine maruz kald .53 Daha sonra Feteli Han Af ar bütün Güney Azerbaycan'  ele geçirdi.54 Feteli
Han Af ar Karaba  Han  olan Penahali Han' n yan na elçi göndererek itaat göstermesini talep etti. 
Ancak Penahali Han taraf ndan kaba ekilde red cevab  ald . Bu red cevab ndan sonra Feteli Han Af ar 
1759 y l nda büyük bir orduyla Karaba 'a yürü  etti.55 1759 y l nda Karaba  Hanl n n ayr -ayr  

40 Yüksel, . (1988). “Çarl k Rusyas n n Azerbaycan  stilas  ve Osmanl  Devletinin Tutumu”. Kafkas Ara t rmalar . Say  1, 33.
41 D lili, H. (1979). Az rbaycan n c nub xanl qlar  XVIII srin ikinci yar s nda. Az rbaycan: “Elm” N riyyat , 117.
42 Mirz Camal Cavan ir Qaraba i. (2006). Qaraba  Tarixi. Qaraba nam l r. I. cild. Az rbaycan: “ rqQ rb” N riyyat , 132-133.
43 D lili, H. (1979). Az rbaycan n c nub xanl qlar  XVIII srin ikinci yar s nda. Az rbaycan: “Elm” N riyyat , 117.
44 Mir Mehdi X zani. (2006). Kitabi-tarixi Qaraba . Qaraba nam l r. II. c cildi. Az rbaycan: “ rq-Q rb” N riyyat , 142-143.
45 D lili, H. (1979). Az rbaycan n c nub xanl qlar  XVIII srin ikinci yar s nda. Az rbaycan: “Elm” N riyyat , 119-120.
46 Çünki Feteli Han Kerim Han n karde ini öldürmü tür. Kerim Han Zend de Feteli Han  öldürmek istiyordu. Ancak Feteli Han n 1761 
y l nda Karaçemen sava nda Urmiye kalesine çekilmesi bu intikam  sonland rmam  oldu.
47 Mirz Camal Cavan ir Qaraba i. (2006). Qaraba  Tarixi. Qaraba nam l r. I. cild. Az rbaycan: “ rqQ rb” N riyyat , 134-135.
48 Axundov, N. (1989). Qaraba  salnam l ri. Az rbaycan: “Yaz ç ” N riyyat . 65.
49 D lili, H. (1979). Az rbaycan n c nub xanl qlar  XVIII srin ikinci yar s nda. Az rbaycan: “Elm” N riyyat , 121
50 Mirz Camal Cavan ir Qaraba i. (2006). Qaraba  Tarixi. Qaraba nam l r. I. cild. Az rbaycan: “ rqQ rb” N riyyat , 135.
51 D lili, H. (1979). Az rbaycan n c nub xanl qlar  XVIII srin ikinci yar s nda. Az rbaycan: “Elm” N riyyat , 121-122.
52 D lili, H. (1979). Az rbaycan n c nub xanl qlar  XVIII srin ikinci yar s nda. Az rbaycan: “Elm” N riyyat , 123-125.
53 D lili, H. (1979). Az rbaycan n c nub xanl qlar  XVIII srin ikinci yar s nda. Az rbaycan: “Elm” N riyyat , 117.
54 Mirz Camal Cavan ir Qaraba i. (2006). Qaraba  Tarixi. Qaraba nam l r. I. cild. Az rbaycan: “ rqQ rb” N riyyat , 132.
55 Mirz Camal Cavan ir Qaraba i. (2006). Qaraba  Tarixi. Qaraba nam l r. I. cild. Az rbaycan: “ rqQ rb” N riyyat , 132-133.



yerlerini, arazilerini ele geçirdi ve onun ba kenti olan u aya yakla t , u a ehrini ku att  Feteli Han 
Af ar.56 Feteli Han Af ar u a ehrini ku att ktan sonra u a kalesinin bir a acl nda kamp kurdu. Bu 
olaydan sonra Penahali Hana kar  gizli dü manl klar n  devam ettirmi  olan  Çilebörd ve Tal  
melikleri Feteli Han Af ar n u a kalesinin bir a acl nda kurmu  oldu u kamp na gittiler.57 Karaba  
Hanl n n savunma gücünün ve u a kalesinin sa laml n  görmü  olan Feteli Han Af ar u a 
ehrinin alt  km. mesafede, Ball ca ve Hocal  çaylar  aras nda birliklerin uzun süre kalabilmesi için 

istihkam in a ettirdi.58 Feteli Han Af ar ayr ca Penaheli Han  ikna etmek için brahim Halil a a 
dönünceye kadar kendisinin o ullar ndan birini ve akrabalar ndan üç ki i sayg l  ah slar  teminat 
olarak tutulmas  için Karaba  hükümdar n n yan na göndermi ti. “Penahali Han Feteli Han Af ar n 
yeminine, o ulunu ve akrabalar n  göndermesine inan p, brahim Halil A an  birkaç köy a as  ile Feteli 
Han' n ordusuna u urlad . Övlad ndan birkaç ki i onu kar lamak için gönderdi. Üçüncü günü ise 
brahim Halil A an  ve köy a alar n  tutsak gibi, kendileriyle beraber al p gittiler ve Urmiye kalesine 

var ncaya kadar hiçbir yerde durmad lar”.59 Karaba  Hanl n  bu yolla kendisine ba ml  duruma 
sokmu  olan Feteli Han Af ar, daha sonra kendisine tabi olmayan di er hanl klara kar  gerekli 
önlemleri gerçekle tirmek niyetinde idi. Ancak Feteli Han Af ara Güney Azerbaycanda ba  vermi  
olan sonraki süreçler plan n  hayata geçirmeye imkan vermedi. Böylelikle Urmiyeli Feteli Handan 
Karaba  Han n n ba ml l  uzun sürmedi.60 Kerim Han Zend Feteli hana kar  mücadelede Urmiyal  
hakimle dü man olan bir dizi Azerbaycanl  Hanlar n kuvvetinden yararland . Feteli handan intikam 
almak arzusunda61 olan Kerim Han Zend Penaheli Han' n yan na elçiler gönderip Af arlara kar  
sava ta kendisine müttefik olmay  teklif etti.62 Ku kusuz, Feteli Handan kurtulmak isteyen Penahali 
Han Kerim Han Zendin teklifini tereddütsüz kabul etti.63 Kerim Han' n davetini kabul eden Penahali 
Han küçük o lu Mehreli beyi Karaba 'a geçici yönetici yaparak, di er baz  Azerbaycan Hanlar  gibi 
Kerim Han' n kamp na geldi.64 “Penahali Han, Karaba ' n me hur atl  askeri birlikleri ile Azerbaycan
topra nda Kerim Hanla bulu tu. Kerim Han ona kar  büyük izzet ve sayg  gösterip, hediyeler 
vermesinden sonra, Feteli Han  birlikte yok etmek için Urmiye vilayetine do ru yola ç kt lar”.65

Hanlar n güçlerini birle tiren Kerim Han Urmiye kalesini ku att . Kalenin d  dünya ile ba lant s n  
tamamen kesmek için etraf na hisar örüldü.66 9 ayl k ku atman n ard ndan Urmiye kalesi teslim oldu. 
Kerim Han Zend Feteli Han  kendisi ile beraberinde götürüp, sfahan yak nlar nda öldürdü.67 En sonda 
bunlar  söylemek gerekiyor ki, ister Kaçarlar ve Af arlar ile isterse de, Zendler ile Karaba  Hanl n n 
ili kileri genel bak  aç s nda iki ayr  döneme ayr l yor. Bu dönemler a a dak lard r: 1. Penahali Han n 
hakimiyetinden ba layarak 1805'de Karaba  Hanl  ile Rusya mparatolu u aras nda imzalanm  olan 
Kürekçay Antla mas na kadarki dönem. 2. 1805'de Karaba  Hanl  ile Rusya mparatolu u aras nda 
imzalanm  olan Kürekçay Antla mas ndan sonraki gizli bir ekilde geli mi  olan dönem. Bu dönem 
1822 y l na kadar devam etmi tir. Yani Karaba  Han  olan Mehdikulu Han n Rusya mparatorlu unun 
bask s na dayanamayarak s nmas na kadarki zamand r.68

Karaba  Hanl n n Rusya  mparatorlu u ile li kileri

56 D lili, H. (1979). Az rbaycan n c nub xanl qlar  XVIII srin ikinci yar s nda. Az rbaycan: “Elm” N riyyat , 117.
57 Mirz Camal Cavan ir Qaraba i. (2006). Qaraba  Tarixi. Qaraba nam l r. I. cild. Az rbaycan: “ rqQ rb” N riyyat , 132-133.
58 D lili, H. (1979). Az rbaycan n c nub xanl qlar  XVIII srin ikinci yar s nda. Az rbaycan: “Elm” N riyyat , 117.
59 Mir Mehdi X zani. (2006). Kitabi-tarixi Qaraba . Qaraba nam l r. II. c cildi. Az rbaycan: “ rq-Q rb” N riyyat , 142-143.
60 D lili, H. (1979). Az rbaycan n c nub xanl qlar  XVIII srin ikinci yar s nda. Az rbaycan: “Elm” N riyyat , 119-120.
61 Çünki Feteli Han Kerim Han n karde ini öldürmü tür. Kerim Han Zend de Feteli Han  öldürmek istiyordu. Ancak Feteli Han n 1761 
y l nda Karaçemen sava nda Urmiye kalesine çekilmesi bu intikam  sonland rmam  oldu.
62 Mirz Camal Cavan ir Qaraba i. (2006). Qaraba  Tarixi. Qaraba nam l r. I. cild. Az rbaycan: “ rqQ rb” N riyyat , 134-135.
63 Axundov, N. (1989). Qaraba  salnam l ri. Az rbaycan: “Yaz ç ” N riyyat . 65.
64 D lili, H. (1979). Az rbaycan n c nub xanl qlar  XVIII srin ikinci yar s nda. Az rbaycan: “Elm” N riyyat , 121.
65 Mirz Camal Cavan ir Qaraba i. (2006). Qaraba  Tarixi. Qaraba nam l r. I. cild. Az rbaycan: “ rqQ rb” N riyyat , 135.
66 D lili, H. (1979). Az rbaycan n c nub xanl qlar  XVIII srin ikinci yar s nda. Az rbaycan: “Elm” N riyyat , 121-122.
67 D lili, H. (1979). Az rbaycan n c nub xanl qlar  XVIII srin ikinci yar s nda. Az rbaycan: “Elm” N riyyat , 123-125.
68 Dedeyev, B. (2002). Karaba  Hanl  (1747-1822). Say  136. Türkiye: “Alt n Matpaaç lar Sanayi ve Ticaret” Ne riyyat , 38.



1783 y l nda Rusya mparatorlu u hanl klar döneminde Kafkasya ile ilgilenmesi ve buray  
hakimiyetine katma haz rl na ba lam t r. 19 Nisan 1783 y l nda Rusya mparatorlu u K r m 
topraklar n  ilhak etti69 ve ayn  y lda Anamur yolunu in a ettirmi  oldu. Bu yolun in a sebebi 1783 
y l nda Rusya mparatorlu Tiflis topraklar na asker ç karmakt . 1783 y l n n sonunda Rusya 
mparatolu u Tiflis Hanl n  kendi himayesine ald n  resmen ilan etti. Rusya mparatorlu u ayn  

zamanda Azerbaycanda kurulmu  olan hanl klara da mektuplar göndermi tir. Bu gönderilmi  olan 
mektuplar n amac  Azerbaycan hanlar n n Rusya mparatorlu unun hakimiyetine girilmesi 
hakk ndayd .70 Yukardaki olaylar sonucu Karaba  Han  olan brahim Halil Han Rusya mparatorlu u 
ile yak ndan tan ma f rsat  bulmu tur. Rusya mparatorlu u ile Karaba  Hanl  aras nda siyasi 
ili kiler ise V. Zubovun komutas ndaki Rusya mparatorlu unun ordusu taraf ndan 1796 y l nda kuzey 
tarafdan Azerbaycan  i gale ba lamas yla ortaya ç km  oldu. brahim Halil Han bir çok Azerbaycan 
hanlar  gibi Zubovun yan na bir heyet göndererek Rusya mparatolu u ile iyi geçinmek istediyini 
bildirmi tir.71 12 Eylül 1801 tarihinde Rusya mparatorlu u ferman imzalam t r. Bu ferman Kartli-
Kahetiya çarl n n la v edilmesi ve topraklar n n Rusya ile birle tirilmesi hakk ndayd . Bu ferman 
ayn  zamanda Azerbaycan topraklar n n Rusya mparatorlu u taraf ndan i galinin ba lang c  idi.72

Rusya mparatorlu u Azerbaycan topraklar n n i galine 1803 y l ndan ba lam t r. lk önce 1803 y l n n 
yaz nda Car-Balaken i al edilmi tir.73 Ocak 1804 y l nda Rus mparatorlu unun askleri birlikleri 
Gence Hanl n  i gal etti. Gencenin i galinden sonra Rus mparatorlu unun askeri birlikleri Karaba  
Hanl na biraz daha yak nla t .74 Rusya mparatorlu unun askeri birliklerinin kumandan  P. Sisianov 
Gence Hanl n  i gal ettikten sonra Karaba  Han  olan brahim Halil Hana tehdit edici mektuplar 
gönderdi. Bu mektup da Karaba  Hanl n n Rusya mparatorlu unun hakimiyetini kabul etmesi 
bildirilmi tir.75 Ruya mparatorlu unun askeri birliklerinin kumandan  P. Sisianov Karaba  Han  
brahim Halil Han n Kürekçay yak nl ndaki kamp na geldi Rusya mparatorlu unun tabi olmas  

hak nda yeminli anla may  kabul etmeyi talep etti. Karaba  Han  modern silahlarla donat lm  Rus 
ordusuna direni  göstermeyi imkans z oldu unu anlayarak ve Gence Han  olan Cevat Han' n ak betini 
ya amak istemeyen brahim Halil Han bu ültimatomu kabul etti.76 Karaba  Han  brahim Halil Han P. 
Sisianovun Gence ehrinden 20 verest uzakl ktaki Kürekçay k y s nda yerle mi  olan kamp na 14 (26) 
May s 1805 tarihinde gelerek himaye antla mas n  imzalam  ve sadakat yeminini etmi tir. Kürekçay 
antla mas  11 maddeden olu maktad r. Bu artlardan baz lar  unlard r:  1. Birinici madde budur: 
Karaba  Han  brahim Halil Han ran veya herhangi di er bir devlete ba l  olmayacak ve olmayaca na 
yemin etmelidir. 2. kinci madde budur: Rusya mparatoru kendi ve varisleri ad ndan Karaba  Han  
brahim Halil Han n ve varislerinin ve topraklar n n birli inin korunaca  vaat edilmektedir.  3. Üçüncü 

madde budur: Han hakimiyetinin sürdürülmesi hususu belirtilmi tir. Bu maddeye göre, Karaba  Han  
brahim Halil Handan sonra hakimiyet onun büyük o luna ve sonra ayn  kaide üzre devam edecektir. 

Han ba ms z d  siyasetten kaç nacak ve Kafkasyadaki Rus birliklerinin kumandan yla önceden 
kesinle tirmeden kom u hanlar  ile münasibet kurmayacak. E er di er hanlandan elçiler, yahut 
mektuplar gelir ise önemlilerini ba komutan na göndermeliydi ve az önemlilerini ise Karaba  Han n n 
yan nda bulunmu  olan Rus imparatorlu unun zabitiyle de erlendirilmeliydi. 4. Be inci madde budur: 
Rusya mparatorlu u Kafkasyadaki Rus askeri birliklerinin kumandan  ve Gürcistan Ba  daresi 
ad ndan Karaba  Han  brahim Halil Han n ve varislerinin Karaba  Hanl nda hakimiyetini imdilik 

69 Kocaba . S. (1989).”Tarihte Türk-Rus Mücadelesi”. Türkiye- stanbul: “Vatan” Yay nlar , 145. 
70 Dedeyev, B. (2002). Karaba  Hanl  (1747-1822). Say  136. Türkiye: stanbul: “Alt n Matpaaç lar Sanayi ve Ticaret” Ne riyyat , 38-
39.
71 Dedeyev, B. (2002). Karaba  Hanl  (1747-1822). Say  136. Türkiye: stanbul: “Alt n Matpaaç lar Sanayi ve Ticaret” Ne riyyat , 38-
39.
72 Mustafazad , T. (2010). Qaraba  Xanl . Az rbaycan: “Sabah” N riyyat , 183.
73 Hac yeva, Z. Qaraba  Xanl : Sosial- qtisadi Münasib tl r v Dövl t Qurlu u. Az rbaycan: “T hsil” N riyyat , 63.
74 Mustafazad , T. (2010). Qaraba  Xanl . Az rbaycan: “Sabah” N riyyat , 183.
75 Mustafazad , T. (2010). Qaraba  Xanl . Az rbaycan: “Sabah” N riyyat , 183.
76 Hac yeva, Z. Qaraba  Xanl : Sosial- qtisadi Münasib tl r v Dövl t Qurlu u. Az rbaycan: “T hsil” N riyyat , 63



saklamay , Karaba  Han n n ve Karaba  Hanl n n iç idarede ba ms zl a dokunmamay  vaat 
ediyordu. 5. Sekizinci madde budur: Karaba  Hanl n n Rusya mparatorlu unun çar hazinesine 
ödeyece i verginin miktar  ve verginin ödeme ekli tespit edilmi tir. Öyle ki, sekiz bin e refi 
tutar ndaki verginin yar s  ubat n 1-de, di er yar s  ise Eylül ay nda ödenmeliydi. Karaba  Han  
brahim Halil Han n ikinci o lu Mehemmedhasan A an n büyük o lu ükrullah  esir s fat yla Tiflise 

göndermesi de bu maddede ayr ca olarak belirtilmi tir.77 Kaçarlar n askeri ordu birlikleri Karaba a 
1806 y l n n yaz nda tekrardan askeri yürü  etti. brahim Halil Han n yan na Kaçarlar gizlice adamlar 
gönderip onu kendi taraflar na çekmek için gayret gösterdiler. Karaba  Han  brahim Halil Han 
Karaba  elleri ve köyleri ayaklar alt nda kalmamas  için manevra yapmaya, Kaçarlarla ho  davranmaya 
ba lad . Bu olay Binba  Lisaneviçi ku kuland rd . Ermeniler ise brahim Halil Han n tamamen Kaçar 
taraf na geçti ini iddia ettiler.78 Mirza Camal Karaba i bu konuda ve brahim Halil Han n öldürülmesi 
konusunda kendi yazm  oldu u eserinde unlar  yaz yor:  “Gerçekte ise (rus) ordular  çok geç 
kalm t r. K z lba lar ve ordusu kalenin iki a acl na varm t r. Merhum brahim Halil Han Han evini 
ve göçünü Han ba ndan kalenin yak n na getirdi. Hilecilerden birkaç  binba ya ne ise bilgi 
vermi lerdi. Gece binba  bir grup, askeri orduyla brahim Halil Han n ya ad  evine gitti. Hükmü 
de i mez olan fele in kazas ndan merhum brahim Halil Han birkaç ki i yak n adamlar  ve ailesi ve 
akrabalar  ile birlikte orada öldürüldü”.79 brahim Halil Han ile birlikte öldürülen ah slar bunlard r: 1. 

ekili Selim Han n ablas  olan han n e i. 2. ekili Hüseyin Han n k z  olan han n e i Tuti Beyim. 3. 
Han n Bike A adan olan k z . 4.  Han n Gövhar A an n annesinden olmu  o lu (13 ya nda). 5. 
Haremihan. 6. Saltanat Bey. 7. Sabreyi Bey. 8. Abbaskulu A a. 9. Hac  Hüseyinali Bey Kebirli. 10. 
Mirza Hakverdi Kebrili. 11. Himmet Bey Cavan ir. 12. Hasana a. 13. Gülmeli Bey Sar cal . 14. 
Mirzaeta  Af ar. 15. Alipenah. 16. Hâce Hasan Ecem o lu Kebirli. 17. Karan n iki o lu.  18. Ve
brahim Halil Han ile öldürülen 20 ki i  19. 4 ki i u al . Son iki k s mda yer alm  olan 20 ki inin ve 4 

ki i olan u al lar n ismi bilinmiyor.80 Rusya komutanl  Karaba  Han  brahim Halil Han n 
katledilmesinin Karaba da Rusya mparatorlu u aleyhine gösterilerin ba lamas na sebep olaca ndan 
korkarak ek güvenlik tedbirleri almaya mecbur olmu tur. Bu sebep ile Rusya mparatorlu u Karaba  
hanl n n topraklar na ilave askeri ordu birlikleri göndermi tir.81 O s rada Mehdikulu A a ve 
Caferkulu u a'da idiler. Onlar Rus devletine kar  isyan etmediler. General Gudoviç 1806 y l n n 
sonlar nda Kafkasya'n n yeni komutan  tayin edilmi  ve Tiflis'e gelerek Mehdikulu A an n Karaba  
Han  olmas  hakk nda imparator ferman n  ona sundu.82 Gülistan antla mas ndan sonra Rusya 
mparatorlu u art k Azerbaycan Hanl klar n  la v etmek siyaseti yürütmeye ba lam t r. Rusya 
mparatorlu u Karaba  Hanl n n hanl k gibi varl na son verme siyasetine 1817 y l nda ba lam t r. 

1817 y l köken olarak Karaba  H ristiyan  olan Medetov Karaba a gelerek, idareyi ele geçirmi tir. 
Karaba  Hanl n n Han  olan Mehdikulu Han art k bu zaman Medetov taraf ndan de i ik ekillerde 
s k t r lm  ve hakimiyetten uzakla t r lm t r. Durumun ç k lmaz bir hal ald n  görmü  olan 
Mehdikulu Han Güney Azerbaycana kaçmak zorunda kalm t r. Bu olay  kendilerinin ç kar lar  için 
kullan larak Rusya mparatorlu u,  1822 y l nda Karaba  Hanl n  la v etmi tir. Karaba  Hanl  
1805 y l n n May s ay nda Kürekçay Antla mas  ile ba ms zl n  kaybetmi , 1822 y l nda ise Karaba  
Hanl  bir hanl k gibi Rusya mparatorlu u taraf ndan varl na son verilerek Rusya mparatorlu unun 
topraklar na kat lm t r.83

77 ,    . (1868).  . : ,   
 , 705.

78 Hac yeva, Z. Qaraba  Xanl : Sosial- qtisadi Münasib tl r v Dövl t Qurlu u. Az rbaycan: “T hsil” N riyyat , 65.
79 Mirz Camal Cavan ir Qaraba i. (2006). Qaraba  Tarixi. Qaraba nam l r. I. cild. Az rbaycan: “ rqQ rb” N riyyat , 156. 
80 Hac yeva, Z. Qaraba  Xanl : Sosial- qtisadi Münasib tl r v Dövl t Qurlu u. Az rbaycan: “T hsil” N riyyat , 65-66.
81 Mustafazad , T. (2010). Qaraba  Xanl . Az rbaycan: “Sabah” N riyyat , 200.
82 Hac yeva, Z. Qaraba  Xanl : Sosial- qtisadi Münasib tl r v Dövl t Qurlu u. Az rbaycan: “T hsil” N riyyat , 66.
83 Emecen, F. (1999). “Kurulu tan Küçük Kaynarcaya”. Osmanl  Devlet Tarihi.  I cild. Türkiye- stanbul, 25. 
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ABSTRACT

In the 21st century, behaviors of individuals have transformed with digital technologies. In this 

subculture emerging in the cyber space with the developing technologies, A growing global problem a

new form of violence has emerged: the “cyber violence”. In this paper, it will be focused on whether the 

criminal law provides the necessary protection against physical and mental violent events in the 

cyberspace.
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Keywords: violence, cyberspace, cyberlaw, cybercrimes

G R  

Geli en teknolojilerle birlikte özellikle internetin ve sosyal medyan n yayg n kullan m , ekonomik 

ve toplumsal sonuçlar  olan büyüyen bir küresel soruna dönü mesen yeni bir iddet biçimini, “siber 

iddeti” ortaya ç karm t r. Siber iddet, yeni teknolojileri yo un bir biçimde kullanan geç nesiller 

bak m ndan özel bir önem arz etmektedir. 

Siber iddet eylemlerinin ma durlar n n ço unlu unu kad nlar ve genç k zlar olu turmaktad r.

2017 y l nda Türkiye’de yap lan bir ara t rmada da 18 ya  üzeri 555 sosyal medya kullan c s  kad n n 

%59,8’inin siber iddete maruz kald belirlenmi tir1.

“ nternette olan internette kal r” söyleminden yola ç karak, özellikle internette ya ananlar n 

“gerçek hayat” olmad  bu nedenle de internetin ilk bak ta zarars z oldu unu söylemek mümkündür2.

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, ORCID ID: 0000-0002-4174-1775, eaksoy@gsu.edu.tr. Tel: 0 532 293 57 76
1 Temur im ekcan N., Toplumsal Cinsiyete Dayal  iddetin Ba ka Bir Biçimi: Siber iddet, Yay mlanmam  Yüksek 

Lisans Tezi, Ça  Üniversitesi, Adana, 2018, s. 40 vd.
2 “Lutter contre la criminalité sur le Net”, lnformation de base n° 4, UN, DPl/2088/H, 2000, s. 1.



Ne yaz k ki internetin iddet içeren davran lar  te vik etti i gözlemlenmektedir3. Bu nedenle hukuk, 

özellikle de ceza hukuku bu siber alan n “gerçekli ini” dikkate almak zorunda kalm t r.

Avrupa Konseyi, “Kad nlara Yönelik iddet ve Aile çi iddetin Önlenmesi ve Bunlarla 

Mücadeleye li kin Avrupa Konseyi Sözle mesi” ( stanbul Sözle mesi)’nde yer alan iddet tan m ndan 

yola ç karak siber iddet, “ki ilere kar  fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik zarar veya st rap veren 

veya verebilecek ekilde iddet uygulanmas ya da iddet uygulanmas yla tehdit etmek için bilgisayar 

sistemlerinin kullan lmas ”4 olarak tan mlam t r. 

Siber iddet eylemleri özel hayat n gizlili inin ihlali, cinsel istismar ve taciz, psikolojik taciz ve 

nefret suçlar n n yan  s ra fiziksel iddeti de içeren bir kavramd r5.

Bu tebli de siber alanda ya anan fiziksel ve ruhsal yönden iddet içeren olaylara kar  ceza 

hukukunun gereken korumay  sa lay p sa lamad  üzerinde durulacakt r. 

I. Siber Alanda Cinsel Özgürlü e, eref ve Haysiyete Kar  lenen Fiiller

Siber alan bugün bir birliktelik kurman n bir yolu olarak görülmektedir. nternet ortam nda yer alan 

pek çok site bireylerin teknolojik yöntemlerle ileti im geçmesini sa lamaktad r. Ancak madalyonun öteki 

yüzünde bu fenomen ayn  zamanda internette çocuklar n cinsel tekliflerle kar la mas na da neden 

olmaktad r.

Bu durum 5237 say l  Türk Ceza Kanunu (TCK) m. 103’de düzenlenen çocu un cinsel istismar  

suçunu çocu un cinsel içerikli görüntülerinin internet ortam nda kullan lmas  ise TCK m. 226/3 de 

düzenlenen müstehcenlik suçunu meydana getirebilecektir. 

Dijital teknolojilerin geli imiyle birlikte, özellikle de kad nlar ve çocuklar siber alanda cinsel tacize 

maruz kalmaktad rlar6. Bu davran lar COV D-19 pandemisi nedeniyle art  göstermi tir7.

Cinsel taciz suçu TCK m. 105’de düzenlenmi tir. Cinsel tacizden bireylerin cinselliklerine yönelik 

sözlü veya yaz l ve bedensel bir temas içermeyen rahats z edici nitelikte olan cinsel amaçl  her türlü 

3 Roux-Demare F-X., “Droit Pénal, Violences et Internet”, Les Violences, Travaux de L'Institut De Sciences 
Criminelles De Grenoble - vol. 2, 2018, s. 30.
4 Comité de La Convention Sur La Cybercrim nalité, Etude cartographique sur la cyberviolence, Conseil de l’Europe, s. 5, 
https://rm.coe.int/t-cy-2017-10-cbg-study-fr-v2/1680993e65. (Eri im Tarihi:10/11/2021)

5 Aksoy Retornaz Emine Eylem, Bir Siber Taciz Biçimi: Cinsel çerikli Görüntüleri R zaya Ayk r  Olarak f a Etme, 
Yayma, Eri ilebilir K lma veya Üretme Suçu (Revenge Porn ve Deep Fake), On ki Levha Yay nc l k, stanbul, 2021, s. 3.

6 Aksoy Retornaz Emine Eylem, “Ceza Hukuku Perspektifinden “Dijital Bütünlük” Kavram Üzerine K sa Bir 
De erlendirme”, Suç ve Ceza, Cilt: 14, Say : 2, 2021, s. 258.

7 Covid-19 Döneminde Kadinlara Ve K z Çocuklarina Yönelik Dijital iddet Ve Bit Yoluyla iddet, 
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters /attachments /sections /library/publications/2020/brief-online-and-ict-
facilitated-violence-against-women-and-girls-during-covid-19-tr.pdf?la=en&vs=2641(Eri im Tarihi:10/11/2021).  



hareket anla l r. TCK m. 105/2-d’de suçun posta veya elektronik haberle me araçlar n n sa lad  

kolayl ktan faydalanmak suretiyle i lenmesi ise nitelikli hal olarak düzenlenmi tir. Cinsel taciz suçunun 

elektronik haberle me arac n n sa lad  kolayl ktan yararlan larak i lendi inden bahsedilmek için 

ma durun cinsel taciz içerikli mesaja maruz kalma konusunda tercih olana na sahip bulunmamas  

gerekir8.

Geli en teknolojilerle birlikte özellikle internetin ve sosyal medyan n yayg n kullan m  bireyin 

eref ve haysiyetine yönelik davran lar  kolayla t rmaktad r. Yer ve zaman s n r n n bulunmamas , 

kimli in gizli k lmas  internette bireye yönelik hakaretamiz ifadelerin ve tehditlerin yay nlanmas , 

davran lar n  kolayla t rm t r9.

5237 say l  TCK’n n hakaret suçunun düzenlendi i 125. maddesinde suçun internet vas tayla 

i lenmesine ili kin bir belirleme yer almamaktad r. Ancak, maddenin 2. f kras nda, ‘..fiilin, ma duru 

muhatap alan sesli, yaz l  veya görüntülü bir iletiyle ilenmesi halinde..’ huzurda i lenmi  say laca  

düzenlenmi tir. Bu düzenleme gere ince örne in internet üzerinden hakaret eylemlerinin de huzurda 

i lendi i kabul edilmelidir10.

Sosyal medya üzerinden hakaretamiz içeri i üçüncü ki iyle payla an ki inin, hakaret suçunu 

i leme kast  bulundu u söz konusu suçtan sorumlulu u do acakt r. Nitekim 5651 say l  nternet 

Ortam nda Yap lan Yay nlar n Düzenlenmesi ve Bu Yay nlar Yoluyla lenen Suçlarla Mücadele

Edilmesi Hakk nda Kanun m. 4/f. 2 hükmü hüküm uyar nca içerik sa lay c  ba kas n n olu turdu u 

içerikten dolay , bu içeri i aç kça benimsemesi halinde sorumludur. 

II. Siber Alan n Fiziksel Nitelikteki iddeti Kolayla t r c  Etkisi 

nternet ma durlara tuzak kurmay  kolayla t rmaya olanak sa lamaktad r. Siber iddete özel 

fiziksel iddet olaylar n n ya anmas n  veya ma durlar n n seçilerek fiziksel iddete maruz kalmas n  da 

kolayla t r r.

8 BA  Eylem, “Türk Ceza Hukukunda Cinsel Taciz Suçu”, AÜHFD, 65 (4) 2016, s. 1195. 
9 Aksoy Retornaz,” Ceza Hukuku Perspektifinden Dijital Bütünlük”, S. 254. 

10 Erdo an Yavuz,  “Sosyal Medya Arac l yla lenen Hakaret Suçu”, Uluslararas  Antalya Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dergisi, Say :6 Aral k 2015, s.30; TÜRAY Aras/ERDO AN Irmak, “G yapta Hakaret Suçunda htilat n Hukuksal 
Niteli i”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Prof. Dr. Durmu  Tezcan’a Arma an, Cilt:21 / Özel Say - 2019,
s. 1344.



Bu hususta belki de en çarp c  örnek, Almanya’da ya anan “Rothenburg yamyam ” olay d r. Bir 

ki i, yamyaml a ili kin bir internet sitesinde yay nland  bir ilan arac l yla kendi r zas yla, “yem” 

olmay  kabul eden ba ka bir insan bulmu  ve o ki iyi öldürerek vücudunun baz  bölümlerini yemi tir11.

Bu hususta bir di er örnek ise, 19 ya ndaki bir k z n intihar n  filme almas  ve sosyal bir payla m 

a  olan Periscope’tan canl  olarak yay nlamas d r. Bu genç k z bir önceki videosunda internet 

kullan c lar na, bir dahaki sefere “büyük olas l kla çok ok edici olaylar olaca n ” duyurmu tur12.

Ülkemizde çocuklar  ve gençleri intihara kadar çe itli iddet ve tehlikeli zorluklar  

gerçekle tirmeye yönelten Mavi Balina oyunu dijital dünyada ya anan fiziksel iddet olaylar na bir ba ka 

örnek te kil etmektedir. Bu da TCK  m. 84’de düzenlenen intihara yönlendirme suçunu olu turur.

III. Siber Taciz

Bu klasik iddet biçimlerinin siber alanda ya anmas n n yan  s ra siber iddetin yeni bir biçiminin 

siber tacizin ortaya ç kmas na neden olmu tur. 

Bu yeni eylemlerin ortaya ç kmas na neden olarak bunlar n cezaland r lmas  gereklili i konusunda 

soru i aretleri uyand rm t r.

Avrupa Konseyi Sanal Ortamda lenen Suçlar Sözle mesi Komitesi Özellikle Kad nlara Ve 

Çocuklara Yönelik Siber Zorbal k Ve Di er Çevrimiçi iddet Türleri Çal ma Grubu siber tacizi ciddi 

psikolojik s k nt lara ve genellikle ma durun kendisine fiziksel olarak zarar verilece i endi esine 

kap lmas na neden olan, belirli bir ki iyi hedef alan srarc  ve tekrarlanan davran lar olarak da 

tan mlanmaktad r13.

Ki inin mahremiyet hakk n  ihlal eden, ki inin ruhsal yönden ac  çekmesine neden olan, belirli bir 

ki iyi hedef alan srarc  ve tekrarlanan bir davran  biçimi olan siber taciz farkl  ekillerde ortaya 

ç kabilir.

Ö retide yap lan çal malar nda, s n rl  say da olmamakla birlikte, bir siber iddet biçimi olan 

siber tacizin ba l ca biçimleri u ekildedir: “cinsel içerikli görüntülerin r zaya ayk r  olarak if as  

(revenge porn)”, flaming (k k rtma), denigration (a a lama), “cyberstalking (siber srarl  takip)”, 

“cyberbullying (siber zorbal k)”, trolleme 14

11 Bkz. Leblois-Happe Jocelyne,Pin Xavier Julien, Érès Walther, “Chronique De Droit Pénal Allemand (Période du 
1er Janvier 2005 au 31 décembre 2005)”, Revue internationale de droit pénal, vol. 76, 2005/3, s. 521. 

12 Roux Demare, s. 48.
13 Comité De La Convention Sur La Cybercriminalité, s. 6.
14 Aksoy Retornaz, Bir Siber Taciz Biçimi, s. 13.



Kar la t rmal  hukukta, ceza kanunlar nda bu yeni davran  biçimlerinin suç olarak ihdas na 

yönelik düzenlemeler yap ld  görülmektedir. Bu kapsamda örne in talya ve Fransa ve Belçika’da 

cinsel içerikli görüntülerin r zaya ayk r  olarak if as  (revenge porn) suç olarak düzenlenmi tir. 

SONUÇ YERINE 

Kar la t rmal  hukukta, siber alanda ya anan ve iddet içeren baz  fiillere özellikle siber tacize 

kar  hukuki düzenlemelerinin yetersizli i kar s nda, bu davran lar n önlenmesi, cayd r lmas  ve 

ma durlara etkin bir koruma sa lanabilmesi amac yla bu fiillerin ayr bir suç tipi olarak düzenlendi i 

görülmektedir. Ceza hukukunun son çare ultima ratio olma ilkesi göz önünde bulundurularak ceza siber 

iddetle mücadelede ba ka hukuk dallar nda düzenlemeler yap lmas n n tercih edilmesi gerekir. Ayr ca 

ceza hukuku alan nda herhangi bir düzenleme yap lmadan önce suçun önlenmesine ili kin uygun 

yakla mlar da benimsenmelidir15. Ancak suçun önlenmesine ili kin yakla mlar ve di er hukuk 

dallar ndaki düzenlemeler yeterli olmad  takdirde ceza hukuku yapt r mlar na ba vurulabilir16.

Geli en teknolojiler yeni insan haklar n n da düzenlenmesi gerekip gerekmedi i sorusunu 

beraberinde getirmektedir. Son on y ld r, Amerika ve Avrupa’da dijital dönü ümün yaratt  sorunlara 

yan t olarak yeni haklar n ortaya ç kt  ifade edilmektedir. Bu haklara verilere eri im hakk , unutulma 

hakk  örnek verilebilir. 
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Abstract

This study examines constant angle ruled surfaces based on Bishop frame in three-dimensional Euclidean space. 
Our study is classification of surfaces based on the constant angle property of the surfaces generated by tangent, 
normal, and binormal vectors, respectively. According to the analysis, we first show there is no constant angle 
surface parallel to the tangent surface. An examination of the geometric properties of surfaces parallel to both 
normal and binormal vectors is presented at the end.

Keywords: Bishop Frame, Constant Angle Surface, Euclidean Space, Ruled Surface. 

INTRODUCTION

In Euclidean three-space, a constant angle surface is one whose tangent planes form a constant angle with a fixed 
vector field of the ambient space. Surfaces of this type are analogous to helixes, which are curves whose tangents 
create a constant angle with a fixed vector of . This type of surface, in Physics, is useful for describing objects 
like interfaces in liquid crystals and layered fluids (Cermelli, 2007).

In the wake of physical exploration, studies of constant angle surfaces in ambient spaces have been carried out 
(Lopez and Munteanu, 2010-2011), (Ozkaldi and Yayli, 2011), (Safak et. Al., 2012), (Yayli and Ziplar, 2012), 
(Fu and Yang, 2012), (Fu and Wang, 2013), (Ali, 2018-2020), (Munteanu and Nistor, 2019), (Li and Zhu, 2020).

Inspiring by the studies above, this is how we organize the paper: After giving introduction to this subject, 
constant angle ruled surface, in Section 1, we mention Preliminaries about the frame and the surface in Section 
2. In the main part, we examine ruled surface whose normal vector is parallel to tangent, normal, and binormal 
vectors of Bishop frame for the curve on the surface. As a result of our analysis, we first establish that there is no 
constant angle surface parallel to the tangent surface. In this article, we examine the geometric properties of 
surfaces parallel to normal and binormal vectors. After that, they are shown to be flat, but not minimal.

PRELIMINARIES

In Euclidean 3-space, we consider the metric as follows 

Parallel transport frame or Bishop frame is another alternative for characterizing of a moving frame is well 
defined regardless of the curve’s vanishing second derivative. By parallel transporting each component of the 
frame, an orthonormal frame along with the curve can be created in the following way (Bishop, 1975).

(1)



where and 

If is a curve and is a generator vector, then the ruled surface has the following parameter 
representation:

(2)

that is, the ruled surface is a surface generated by the motion of a straight line along 

Let be a regular surface given with the parametrization in . The tangent space of at an arbitrary 
point is spanned by the vectors and . The coefficients of the first fundamental form of are defined as 

(3)

where is the inner product. Then the unit normal vector field of is defined as 

(4)

The coefficients of the second fundamental form of are defined as 

(5)

The Gaussian curvature and the mean curvature of are given by 

(6)

and 
(7)

respectively. 

Theorem 2.1. Let be a flat and minimal surface if it has vanishing Gaussian and mean curvatures, 
respectively.

CONSTANT ANGLE RULED SURFACE

Ruled surface is given by 
(8)

where be any vector filed where are smooth functions. Partial 
derivatives of the surface are given 

(9)

and 

(10)



The cross product of these partial derivatives is given 

(11)

One can easily say that the normal vector of the surface as 

(12)

where and such that 

(13)

A CONSTANT ANGLE RULED SURFACE PARALLEL TO TANGENT VECTOR

In this subsection, we take the normal vector of the ruled surface which is linearly dependent 
the tangent vector of the curve Therefore we have the following conditions: 

(14)

In order to examine these conditions, we need take However, it is contradiction being

A CONSTANT ANGLE RULED SURFACE PARALLEL TO NORMAL VECTOR

In this subsection, we take the normal vector of the ruled surface which is linearly dependent the normal 
vector of the curve Therefore we have the following conditions: 

(15)

Since must be vanishing. Therefore, we have following equalities. 



(16)

Using this equations and the condition for surface being parallel to normal vector, we get since and
must be vanishing. So In this case, we get Therefore the equation of constant angle 

ruled surface is obtained as 

(17)

Using the equation (17), basic calculations show that the coefficients of the first fundamental form are

(18)

The coefficients of the second fundamental form are given 

(19)

Gauss and mean curvatures are calculated by 
(20)

and 
(21)

respectively.

A CONSTANT ANGLE RULED SURFACE PARALLEL TO BINORMAL VECTOR

In this subsection, we take the normal vector of the ruled surface is linearly dependent the binormal 
vector of the curve Therefore we have the following conditions:

(22)

In order to examine these conditions, we need to analyse since



(23)

Then one can get 

In this case, we can get Therefore the equation of constant angle ruled surface is obtained as 

(24)

Using the equation (24), basic calculations show that the coefficients of the first fundamental form are 

(25)

The coefficients of the second fundamental form are given 

(26)

Gauss and mean curvatures are calculated by 

(27)

and 
(28)

respectively. 

Corollary 3.1. The constant angle ruled surfaces (17) and (24) are flat.

Corollary 3.2. The constant angle ruled surfaces (17) and (24) are not minimal. 
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Abstract
The purpose of the study is to calculate a harmonic evolute surface for a pedal surface generated by a quasi-
normal vector. It is necessary to construct a harmonic evolute surface from a pedal surface by using its 
fundamental forms and mean curvature. That a pedal surface can or cannot be a bonnet surface of quasi normal 
surface and its harmonic evolute surface if the necessary and sufficient conditions are met is shown. A new 
concept is presented in the result.
Keywords: Curvatures, Fundamental Forms, Quasi Frame, Surfaces.

INTRODUCTION

In addition to having plenty of applications in physics and engineering, differential geometry has also been 
especially useful for modeling surfaces. Specifically, we are looking at surfaces associated with particular pedal 
surfaces. As a surface or curve is perpendicular to an arbitrary point O, the pedal (surface) of the surface or curve 
is the locus of the feet of all the lines passing by that point perpendicular to the planes perpendicular to the 
tangent planes of the surface or the osculating planes of the curve (Lie and Pei, 2018).

Many researchers have studied the harmonic evolution of various surfaces in both Euclidean and Minkowski 
spaces in depth over the years. In (Protrka, 2015 and 2017), he studied both harmonic evolves of timelike ruled 
surfaces aand the harmonic evolute of a helicoidal surfaces in Minkowski space,respectively, which were 
discussed by (Šipuš and Vladimir, 2014). Lopez et. al. worked on harmonic evolutes of B-scrolls in Lorentz-
Minkowski space (Lopez et al, 2019). Harmonic evolute suraces of ruled suraces both normal and binormal 
quasi vektors are studied (Korpinar and Kaymanli, 2020). Following these existing studies, most recently, 
harmonic evolute tubular surfaces in Euclidean space, Hasimoto surfaces have been examined in Euclidean 
space (Eren.2021), (Eren and Akbay, 2021), (Solouma and Dayel, 2021).

The paper is divided into three sections. First, we give an overview of the previously published works on this 
topic. Later, we mention about the frame that we use called quasi frame and some surface properties. In the last 
part, after studying pedal surface and its mean curvature, we focus on the harmonic evolute surface of this pedal 
surface generated by quasi normal vector. Finally, we provide the necessary aand sufficient conditions for this 
harmonic evolute surface to be a Bonnet surface.

PRELIMINARIES

In Euclidean 3-space, we consider the metric as follows 

Quasi frame is another alternative for characterizing of a moving frame is well defined regardless of the curve’s 
vanishing second derivative. An orthonormal quasi frame along with the curve can be created in the following 
way (Dede et.al., 2015).

The quasi frame of a regular curve is given by



where is the projection vector.

The variation of quasi frame is given as 

where and the vector products of the quasi vectors are given by

Let be the standard unit normal vector field on a surface defined by

where respectively. Then, the first fundamental form and the second fundamental 
form of a surface are defined by

where

On the other hand, the Gaussian curvature and the mean curvature are

respectively.

Theorem 2.1. A surface is a Bonnet surface if and only if , , (c is a constant) are 
satisfied (Carmo, 1976), (Struik, 1988)
.

PEDAL SURFACES OF QUASI NORMAL VECTOR

In this section, we construct pedal surfaces generated by quasi normal vector associated with quasi frame as



Theorem 3.1. Pedal surface of quasi tangent vector is minimal iff

Proof. Using definition of pedal surface, the first partial derivatives are calculated as

The coefficients of the first fundamental form are given 

The second partial derivatives of are expressed as follows:

So, an algebraic calculus shows that

Moreover, by the definition of the unit normal vector, we have

where

Therefore, the coefficients of the second fundamental form are given

The mean curvature of is presented

This completes the proof.

Theorem 3.2. Let be a quasi normal surface of a quasi curve in space is not a Bonnet surface



A harmonic evolute surface of the pedal surface is given by 

Theorem 3.3. A harmonic evolute surface of is written as

Theorem 3.4. A harmonic evolute surface of is a Bonnet surface if and only if

and 

where is constant.

Proof. Now, we obtain the derivative formulas

                 

With the help of the obtained equations, we express



Then, the coefficients of the first fundamental form are written as 

             

We instantly calculate 

Then 



Using the criteria of being a Bonnet surface, we have proved the theorem.
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ÖZET 

Bu ara t rman n amac  ö retmen adaylar n etik de erlere yatk nl k düzeylerinin 
incelenmesidir. Bu ba lamda ö retmen adaylar n n cinsiyet, ya , s n f, bölüm, okul 
memnuniyeti, çal ma durumu de i kenleri aç s ndan etik de erlere yatk nl k durumlar  
irdelenecektir. Ara t rmada nicel ara t rma modellerinden tarama modeli kullan lm t r. 
Ara t rman n örneklemini Güneydo u Anadolu bölgesinde yer alan bir üniversitenin e itim 
fakültesinin farkl  programlar nda ö renim gören ö retmen adaylar  olu turmaktad r.
Ara t rmada Kaya (2015) taraf ndan geli tirilen etik de erlere yatk nl k ölçe i kullan lm t r. 
Ölçek 16 maddeden ve 3 boyuttan olu maktad r. Ölçe in boyutlar  “Sevgi, sayg ”, “Adalet, 
dürüstlük” ve “ birli i”’dir. Ölçe in Cronbach's Alpha de eri 0.90 olarak bulunmu tur. 
Ara t rmada veriler normal da ld ndan parametrik testler kullan lm t r. Ara t rma 
bulgular na göre ö retmen adaylar n  etik de erlere yatk nl k düzeylerinin yüksek oldu u
söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Etik de erler, Ö retmen aday , Ö retmen yeti tirme

ABSTRACT
The aim of this study is to examine the pre-service teachers' level of predisposition to 

ethical values. In this context, pre-service teachers' predisposition to ethical values will be 
examined in terms of gender, age, class, department, school satisfaction, and working status 
variables. Survey model, one of the quantitative research models, was used in the research. The 
sample of the research consists of teacher candidates studying in different programs of the 
education faculty of a university located in the South-eastern Anatolia region. In the research, 
the scale of susceptibility to ethical values developed by Kaya (2015) was used. The scale 
consists of 16 items and 3 dimensions. The dimensions of the scale are "Love, respect", "Justice, 
honesty" and "Cooperation". The Cronbach's Alpha value of the scale was found to be 0.90. 
Parametric tests were used in the study because the data were normally distributed. According 
to the research findings, it can be said that the pre-service teachers have a high level of 
predisposition to ethical values.

Keywords: Ethical values, Teacher candidate, Teacher training

G R

Etik, Yunanca “ethikos” sözcü ünden gelmektedir ve davran lar  do ru-iyi ya da 
yanl -kötü olarak yarg lamak için olu mu  norm ve standartlar  ifade etmektedir. Etik kelimesi 
dilimize Frans zca “Éthique” kelimesinden geçmi  olup “çe itli meslek kollar  aras nda 
taraflar n uymas  veya kaç nmas  gereken davran lar bütünü” eklinde aç klanmaktad r. Etik, 
kurallara dayal  insan davran lar n , ahlâk ve normlara uyman n yükümlülü ünü bilimsel 



olarak inceleyen ve sistematik ahlâk de erlerine hizmet eden bir felsefe dal d r. Ahlâk 
davran lar n  sistemle tiren ve hukuksal bir yap  içinde düzenleyen etik, toplumlar  kontrol 
edici bir özelli e sahiptir (Kaya, 2015). Cevizci (2005), eti i neyin iyi ve do ru, neyin kötü ve 
yanl  oldu unu irdeleyen ve soru turan, ki i hayat n n amac n n ne olmas  gerekti i üzerinde 
duran, ahlâkl  ve erdemli bir ya am tarz n n hangi unsurlar  içinde bar nd rd n  konu edinen 
bir felsefe dal  olarak tan mlamaktad r. Etik kavram , de i ik ahlâk anlay lar n n kesi ti i ortak 
noktadan yola ç karak evrensel normlar olu turmak olarak da nitelendirilebilir. Bu anlamda 
eti in, insan n ki isel ve toplumsal ya amdaki ahlaki sorunlar n  ele al p inceledi i söylenebilir.
Hoffman, Frederick, ve Schwartz (2014) göre, temel etik de erler genel hatlar yla a a da 
s ralanm  olup k saca aç klanm t r.

1.Dürüstlük (Honesty): Do ru, içten, aç k sözlü, candan olmak, çalmamak, yalan 
söylememek, kötülük etmemek veya kötü harekette bulunmamak.

2.Do ruluk (Integrity): lkeli, sayg l , kurallara sad k olmak, ikiyüzlü veya vicdans z 
olmamak, duruma göre de i en ve ilkeleri yok sayan biri olmamak.

3.Söz Tutan (Promise-Keeping): Güvenilir, verdi i sözü tutan, ba l l klar n  yerine 
getiren gerek sözle me hükümlerine gerekse sözlü olarak verilen sözlere ba l  kalmak.

4.Sadakat (Fidelity): Ailesine, arkada lar na, çal anlara ve ülkesine ba l  ve inançl  
olmak, profesyonel bir yap da gereksiz etki veya ç kar çat malar ndan etkilenmeden ba ms z 
karar verebilme yetene ini korumak.

5.Adalet (Faimess): Tarafs z ve aç k fikirli olmak, hatalar  kabul etmek, uygun 
durumlarda pozisyon ve inançlar  de i tirmek, yarg ya olan ba l l  sergilemek, bireylere e it 
davranmak, ba aklar n hatalar ndan veya eksikliklerinden kendine ç kar sa lamamak.

6.Ba kalar na Yard m Etmek (Caringfor Other): Dü ünceli, içten ve tutkulu olmak, 
payla mak, verici olmak, ba kalar na yard m etmek ve zarar vermekten kaç nmak

7.Ba kalar na Sayg  Göstermek (Respect for Other): Ki ilerin haklar na, özel 
ya amlar na ve ki isel tercihlerine sayg l  olmak, nazik, anlay l , te vik edici olmak, insanlar n 
kendi hayatlar yla ilgili karar verebilmelerinde ihtiyaç duyduklar  bilgiyi sa lamak, patronluk 
taslamamak, ba kalar n  küçültücü davran lar sergilememek

8.Vatanda l k Sorumlulu una Sahip Olmak (Responsible Citizenship): Kanunlara 
uymak (e er kanunlar adil de ilse, aç kça protesto etmek), kat l mc , toplumsal, bilinçli ve 
toplumsal hizmet veren olarak tüm demokratik hak ve ayr cal klar  kullanmak (oy vermek, 
görü ünü vurgulamak). Gerekli olmad kça gizlilikten ve bilgileri saklamaktan kaç nmak.

9.Mükemmeliyeti Aramak (Pursuit of Excellence): Her konuda mükemmeliyeti aramak, 
gayretli, güvenilir, üretken ve ba l  olmak; yetene i dahilinde tüm görevlerde en iyisini 
denemek, yüksek mücadele iste i yaratmak ve geli tirmek.

10.Sorumluluk (Accountability): Verilecek kararlarda sorumluluk alabilmek, yap lan 
davran larla örnek olu turmak, kendi davran lar ndan sorumlu olmak, davran lar n n 
sonuçlar n  önceden görmek, kendini ba kalar n n yerine koymak, aileye, kuruma, yönetime 
kar  güvenilir bir örnek olu turmak.

Nitelikli bir e itim için ö retmenlerin ö retmenlik meslek bilgisi, alan bilgisi ve genel 
kültür bilgisi alanlar nda iyi yeti mi olmalar yla beraber ö retmenlik mesle ine ili kin etik 
de erlere de sahip olmalar  ve bu de erleri ö rencilere örnek bir model olarak aktarmalar
gerekmektedir. Ö retmenlerin sahip olmas  gereken ve ö retmenlik mesle inin uluslararas  
alanda belirlenmi  baz  etik ilkeleri u ekilde say labilir: e itlik, do ruluk, profesyonellik, 
hizmette sorumluluk, adalet, dürüstlük, mesleki ba l l k, tarafs zl k, sayg , sevgi, güven, ve 



geli me eklinde s ralanabilir. Ö retmenlerden, ö retmenlik mesle i etik kodlar n  iyi bilmeleri 
ve özümsemeleri, onlar  kullanmalar  ve bu konuda gerekli önlemleri almalar  beklenmektedir.
Ba ka bir ifade ile ö retmenlerin ho görülü davranmalar  ve bu tür davran lara, meslekta lar n  
ve ö rencilerini te vik etmelidirler (Holmes, 2009; Kaya, 2015).

Bu ara t rman n amac  ö retmen adaylar n etik de erlere yatk nl k düzeylerinin 
incelenmesidir. Bu ba lamda ö retmen adaylar n n cinsiyet, ya , s n f, bölüm, okul 
memnuniyeti, çal ma durumu de i kenleri aç s ndan etik de erlere yatk nl k durumlar  
irdelenmi tir.

YÖNTEM

Ara t rman n Modeli

Bu ara t rmada ö retmen adaylar n n etik de erlere e ilimlerinin farkl  de i kenler 
aç s ndan incelenmesine yönelik tarama modelinde betimsel bir çal mad r. Tarama modeli, 
geçmi te ya da günümüzde var olan bir durumu oldu u ekliyle betimlemeyi amaçlayan bir 
ara t rma modelidir  (Karasar, 2012). Tarama modellerinde ara t r lmak istenen problemin 
mevcut durumu nedir ve neredeyiz sorular na cevap aran r (Çepni, 2014).

Evren ve Örneklem

Ara t rma evrenini Ziya Gökalp E itim Fakültesi’nde ö renim gören ö retmen adaylar  
olu turmaktad r. Ara t rman n örneklemini ise Ziya Gökalp E itim Fakültesi’nde ö renim 
gören 241 ö retmen aday olu turmaktad r. Ara t rman n örneklemi  basit seçkisiz örnekleme 
teknikleri kullan larak seçilmi tir. Ara t rmaya kat lan ö retmen adaylar n n baz  demografik 
özellikleri tablo 1’ de verilmi tir.

Tablo 1. Demografik Özellikler

Frekans Yüzde
Cinsiyet
Kad n 160 66,4
Erkek 81 33,6
Toplam 241 100,0
Ya
18-21 84 34,9
22-25 132 54,8
26 ve üzeri 25 10,4
Toplam 241 100,0
Bölüm
Matematik 97 40,2
TDE-Türkçe 28 11,6
Resim- Güzel Sanatlar 22 9,1
Yabanc  Dil 48 19,9
Fen Bilimleri 24 10,0
Sosyal Bilimler 22 9,1
Toplam 241 100,0
S n f
2,00 31 12,9
3,00 132 54,8
4,00 78 32,4
Toplam 241 100,0



Veri Toplama Arac

Ara t rmada Kaya (2015) taraf ndan geçerlik ve güvenirlik çal mas  yap lan etik 
de erlere yatk nl k ölçe i kullan lm t r. Ölçe in yap  geçerli ine Aç mlay c  Faktör Analizi ile 
bak lm t r. “Etik De erlere Yatk nl k Ölçe i” için yap lan aç mlay c  faktör analizinden elde 
edilen sonuçlar 3 faktör alt nda toplanan 16 maddenin faktör yüklerinin .32’nin üzerinde oldu u 
ve toplam varyans n %61.93’ünün aç kland  görülmektedir. Ölçek üç alt faktörden 
olu mu tur; Faktör – 1 Sevgi, sayg  (1- 8. madde), Faktör – 2 Adalet, dürüstlük (9-13. madde), 
Faktör – 3 birli i (14-16.madde) dir. Ölçe in Cronbach's Alpha de eri 0.90 olarak 
bulunmu tur. Veri toplama arac na ek olarak ö retmen adaylar na Sosyo-demografik 
özelliklerle ilgili 6 soru sorulmu tur. 

Verilerin  Analizi

Verilerin çözümlenmesinde SPSS program  kullan lm t r. Önce hangi tür testlerin 
kullan laca n  belirlemek amac yla puan da l m n n normallik varsay m n  kar lay p 
kar lamad na bak lm , normallik varsay m  kar land ndan parametrik testler (ba ms z 
örneklemler için t testi, tek yönlü ANOVA) kullan lm t r (Büyüköztürk, 2010; Kalayc , 2010).

BULGULAR

1- Ölçe e li kin Bulgular

Tablo 2. Ölçe e li kin Bulgular
Boyut N Ortalama

Sevgi Sayg 241 4,2863
Adalet 

Dürüstlük
241 4,1544

 birli i 241 3,7647
Toplam 241 4,1468

Ölçe in toplam na ve alt boyutlar na verilen yan tlar n ortalamalar na bak ld nda en 
yüksek ortalaman n sevgi sayg  boyutunda olu tu u, en az ortalaman n ise i  birli i boyutunda 
olu tu u görülmektedir. Ölçek ortalamas n n ise 4,15 “Kat l yorum” seviyesinde oldu u 
görülmü tür.

2- Cinsiyet de i kenine ili kin bulgular

Tablo 3. Cinsiyete li kin bulgular

Boyutlar Cinsiyet N X SS sd t p
Sevgi Sayg Kad n 160 4,28 0,56 239 ,-243 ,808Erkek 81 4,30 0,45

Adalet 
Dürüstlük

Kad n 160 4,18 0,78 239 ,735 ,794Erkek 81 4,11 0,59
 birli i Kad n 160 3,79 0,76 239 ,755 ,451Erkek 81 3,71 0,82

Toplam Kad n 160 4,16 0,56 239 ,435 ,664Erkek 81 4,13 0,42

Tablo 3 incelendi inde ö retmen adaylar n n etik de erlere yatk nl klar n n cinsiyet 
de i keninden etkilenmedi i görülmektedir (p>0,5). Buna göre cinsiyet de i keninin ö retmen 
adaylar n n etik de erlere yatk nl klar  üzerinde bir etkisi yoktur.



3- Ya  De i kenine li kin Bulgular

Tablo 4. Ya  De i kenine li kin Bulgular

Boyutlar Ya N X SS Sd F p Anlaml  Fark

Sevgi
Sayg

18-21 84 4,27 0,63
238 ,145 ,86522-25 132 4,29 0,47

26 ve üzeri 25 4,34 0,41

Adalet 
Dürüstlük

18-21 84 4,09 0,84 238
4,36 ,01422-25 132 4,26 0,60 B-C

26 ve üzeri 25 3,83 0,76

 birli i
18-21 84 3,65 0,83 238

2,26 ,10622-25 132 3,86 0,76
26 ve üzeri 25 3,65 0,67

Toplam
18-21 84 4,09 0,62 238

1,55 ,21322-25 132 4,20 0,46
26 ve üzeri 25 4,05 0,36

A-18-21, B- 22-25, C-26 ve üzeri

Tablo 4 incelendi inde ö retmen adaylar n n etik de erlere yatk nl k puanlar n n sadece 
adalet ve dürüstlük alt boyutunda anlaml  derecede farkl la t  görülmektedir(p<,05). Yap lan 
post hoc testleri sonucunda anlaml  fark n 22-25 ya  aral ndaki ö retmen adaylar  ile 26 ya  
ve üzerindeki ö retmen adaylar  aras nda 22-25 ya  aral ndaki ö retmenler lehine olu tu u
görülmektedir. Di er alt boyutlarda ve ölçek genelinde ya  de i kenine ili kin anlaml  farka 
rastlanmam t r. 

4- Bölüm De i kenine li kin Bulgular

Tablo 5. Bölüm De i kenine li kin Bulgular

Boyutlar Bölüm N X SS Sd F p Anlaml  Fark

Sevgi
Sayg

Matematik 97 4,30 0,50

235 ,675 ,643

TDE-Türkçe 28 4,41 0,35
Resim- Güzel Sanatlar 22 4,30 0,78
Yabanc  Dil 48 4,25 0,40
Fen Bilimleri 24 4,15 0,70
Sosyal Bilimler 22 4,29 0,50

Adalet 
Dürüstlük

Matematik 97 4,21 0,66

235 2,49 ,03

E-A
TDE-Türkçe 28 4,06 0,56
Resim- Güzel Sanatlar 22 4,00 0,76
Yabanc  Dil 48 4,31 0,62
Fen Bilimleri 24 3,76 1,14 E-D
Sosyal Bilimler 22 4,27 0,66 E-F

 birli i

Matematik 97 3,78 0,79

235 2,88 ,01

TDE-Türkçe 28 3,52 0,72
Resim- Güzel Sanatlar 22 4,00 0,72
Yabanc  Dil 48 3,94 0,73
Fen Bilimleri 24 3,36 0,75 E-C
Sosyal Bilimler 22 3,80 0,81

Toplam Matematik 97 4,18 0,51 235 1,57 ,169TDE-Türkçe 28 4,13 0,35



Resim- Güzel Sanatlar 22 4,15 0,59
Yabanc  Dil 48 4,21 0,40
Fen Bilimleri 24 3,88 0,75
Sosyal Bilimler 22 4,19 0,49

A-Matematik, B-TDE-Türkçe, C-Resim- Güzel Sanatlar, D-Yabanc  Dil, E-Fen Bilimleri,
F-Sosyal Bilimler

Tablo 5 incelendi inde ö retmen adaylar n n ö renim gördükleri bölüm de i kenine göre 
etik de erlere yatk nl k ölçe i puanlar  Adalet Dürüstlük ve  birli i boyutlar nda anlaml  
derecede farkl la maktad r (p<0,05). Anlaml  farkl la man n hangi gruplar aras nda oldu unu 
belirlemek için yap lan post hoc testleri sonucunda “Adalet Dürüstlük” alt boyutunda Fen 
Bilimleri ile Matematik, Yabanc  Dil ve Sosyal Bilimler bölümleri aras nda Matematik, 
Yabanc  Dil ve Sosyal Bilimler lehine anlaml  farka rastlanm t r.  birli i alt boyutunda ise 
Resim- Güzel Sanatlar ve Fen Bilimleri bölümleri aras nda Resim- Güzel Sanatlar lehine 
anlaml  fark bulunmu tur. Buna göre Resim- Güzel Sanatlar bölümünde ö renim gören 
ö retmen adaylar n n fen bilimleri bölümlerinde ö renim görenlere göre etik de erlere daha 
yatk n olduklar  söylenebilir. 

5- S n f De i kenine li kin Bulgular

Tablo 6. S n f De i kenine li kin Bulgular

Boyutlar S n f N X SS Sd F p Anlaml  Fark

Sevgi
Sayg

2 31 4,18 0,53
238 ,73 ,483 132 4,30 0,57

4 78 4,31 0,43

Adalet 
Dürüstlük

2 31 3,93 0,71
238 1,9 ,143 132 4,21 0,74

4 78 4,14 0,68

 birli i
2 31 3,62 0,73

238 ,87 ,423 132 3,76 0,78
4 78 3,84 0,79

Toplam
2 31 3,99 0,49

238 1,5 ,203 132 4,17 0,54
4 78 4,17 0,46

Tablo 6 incelendi inde ö retmen adaylar n n etik de erlere yatk nl k ölçe inden elde
ettikleri puanlar n s n f de i kenine göre anlaml  derecede farkl la mad  görülmektedir. Buna
göre ö retmen adaylar n n etik de erlere yatk nl k puanlar  s n f de i keninden 
etkilenmemektedir. 

6- Çal ma Durumuna li kin Bulgular

Tablo 7. Çal ma Durumuna li kin Bulgular

Boyutlar Çal ma 
Durumu N X SS sd t p

Sevgi Sayg Çal yor 51 4,10 0,58 239 -2,9 ,00Çal m yor 190 4,34 0,49
Adalet 
Dürüstlük

Çal yor 51 3,86 0,68 239 -3,3 ,00Çal m yor 190 4,23 0,72
 birli i Çal yor 51 3,63 0,71 239 -1,35 ,17



Çal m yor 190 3,80 0,79

Toplam Çal yor 51 3,94 0,46 239 -3,3 ,00Çal m yor 190 4,20 0,51

Tablo 7 incelendi inde ö retmen adaylar n n etik de erlere yatk nl k ölçe i puanlar n n
çal ma durumu de i kenine göre “Sevgi Sayg ”, “Adalet Dürüstlük” ve ölçek toplam nda 
anlaml  derecede farkl la t  görülmektedir (p<0,5). Bu boyutlarda ve ölçek genelinde 
çal mayan ö retmen adaylar n n daha yüksek ortalamalara sahip olduklar  görülmektedir.

birli i alt boyutunda ise anlaml  farka rastlanmam t r (p>0,5).

7- Okul Memnuniyeti De i kenine ili kin Bulgular

Tablo 8. Okul Memnuniyeti De i kenine ili kin Bulgular

Boyutlar Okul Memnuniyeti N X SS Sd F p Anlaml  Fark

Sevgi
Sayg

Memnun De il 44 4,09 0,66
238 4,38 ,01

A-C
K smen Memnun 150 4,31 0,50
Memnun 47 4,40 0,41

Adalet 
Dürüstlük

Memnun De il 44 3,94 0,83
238 2,75 ,06K smen Memnun 150 4,22 0,71

Memnun 47 4,14 0,61

 birli i
Memnun De il 44 3,54 0,77

238 2,24 ,10
A-C

K smen Memnun 150 3,80 0,79
Memnun 47 3,85 0,74

Toplam
Memnun De il 44 3,94 0,63

238 4,65 ,01
A-C

K smen Memnun 150 4,19 0,49 A-B
Memnun 47 4,21 0,41

A-Memnun De il, B-K smen Memnun, C-Memnun

Tablo 8 incelendi inde ö retmen adaylar n n etik de erlere yatk nl k ölçe i puanlar n n
okul memnuniyeti durumuna göre “Sevgi Sayg ”, “  birli i” boyutlar nda ve ölçek genelinde 
anlaml  derecede farkl la t  görülmektedir (p<0,5). Farkl la man n hangi gruplar aras nda 
olu tu unun belirlenmesi amac yla yap lan post hoc testleri sonucunda “Sevgi Sayg ” 
boyutunda farkl la man n okuldan memnun olmayanlar ile memnun olanlar as nda memnun 
olanlar lehine olu tu u görülmü tür. “  Birli i” boyutunda da benzer ekilde farkl la man n 
okuldan memnun olmayanlar ile memnun olanlar as nda memnun olanlar lehine olu tu u 
görülmü tür. Ölçek genelinde ise farkl la man n memnun olmayanlar ile k smen memnun ve 
memnun olanlar aras nda k smen memnun ve memnun olanlar lehine olu tu u görülmü tür.

TARTI MA, SONUÇ ve ÖNER LER

Ö retmen adaylar n n etik de erlere yatk nl k ölçe ine verdikleri cevaplardan elde 
edilen puanlara bak ld nda en büyük ortalaman n “sevgi sayg ” boyutunda olu tu u 
görülmektedir. Ara t rma sonuçlar na göre cinsiyet de i keninin ö retmen adaylar n n etik
de erlere yatk nl klar  üzerinde bir etkisi yoktur. Ta  (2018) ara t rmas nda benzer sonuçlara 
ula m t r. Buna kar n baz  ara t rmalarda kad nlar  etik de erlere daha yatk n olduklar  
belirlenmi tir (Da tan, Bellikli, & Bayraktar, 2015; Üzüm & Sivrikaya, 2016; Y ld r m & U uz, 
2012; Yücenur en, Duman, & Polat, 2017).

Ö retmen adaylar n n etik de erlere yatk nl k puanlar n n ya  de i kenine göre sadece 
adalet ve dürüstlük alt boyutunda 22-25 ya  aral ndaki ö retmenler lehine  anlaml  derecede 



farkl la t  görülmü tür. Ta  (2018) taraf ndan yap lan ara t rmada ya  de i kenine göre 
anlaml  farka rastlanmam t r. Ö retmen adaylar n n ö renim gördükleri bölüm de i kenine 
göre etik de erlere yatk nl k ölçe i puanlar  Adalet Dürüstlük ve  birli i boyutlar nda anlaml  
derecede farkl la maktad r. Bu boyutlarda Fen bilimleri alan nda ö renim gören ö retmen 
adaylar n n ortalamas  anlaml  derecede dü üktür.

Ö retmen adaylar n n etik de erlere yatk nl k ölçe inde elde ettikleri puanlar n s n f 
de i kenine göre anlaml  derecede farkl la mad  görülmektedir. Ta  (2018) ise 4. s n flar n 
etik de erlere anlaml  derecede daha yatk n oldu unu bulmu tur. Gülmez, K ll , ve Öz (2016)
lisans düzeyinde e itim alan 3. ve 4. s n f ö rencilerinin etik de erlere daha duyarl  olduklar n  
bulmu lard r. Ö retmen adaylar n n etik de erlere yatk nl k ölçe i puanlar n n çal ma durumu 
de i kenine göre “Sevgi Sayg ”, “Adalet Dürüstlük” ve ölçek toplam nda anlaml  derecede 
farkl la t  görülmektedir. Çal mayan ö rencilerin etik  de erlere daha yatk n olduklar  
sonucuna ula lm t r. Ta  (2018) bu de i kene göre anlaml  fark bulmam t r. Üzüm ve Özkurt 
Sivrikaya (2018) ö rencilerin etik de erleri ile aile gelir düzeyleri aras nda anlaml  farkl l k 
olmad n  belirlemi lerdir. Ö retmen adaylar n n etik de erlere yatk nl k ölçe i puanlar n n 
okul memnuniyeti durumuna göre “Sevgi Sayg ”, “  birli i” boyutlar nda ve ölçek genelinde 
anlaml  derecede farkl la t  görülmektedir. Okul memnuniyeti olanlar  etik de erlere daha 
yatk n olduklar  görülmü tür. Ta  (2018) bu de i kene göre anlaml  fark bulmam t r. Bulgular 
do rultusunda a a da birtak m önerilere yer verilmi tir.

Ö retmen adaylar na etik de erlere yatk nl k düzeylerini artt r c  birtak m etkinlikler 
yapt r labilir.
E itimde etik ve ahlak dersinin etkilili i ve  sürdürülebilirli i sa lanmal d r.
Gözleme dayal  etik de erlere yatk nl k ara t rmalar  yap labilir.
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ÖZET
Yirmi birinci yüzy lda bilim ve teknolojideki h zl  de i meler ve geli meler, bilginin 

üretilmesini ve üretilen bilgilerin birçok kanal ile transfer edilmesini, ça n insan n n bu ça a ayak 
uydurma ad na sürekli bir ö renme çabas  içinde bulunmas n  ve bu ö renme çabas n  ya am boyu 
sürdürmesini gerektirmektedir. Devlet Planlama Te kilat  (DPT) ya am boyu ö renmeyi yeni 
ö renme yollar n n bilgi ve ileti im teknolojileri ile desteklenerek i e ko ulmas  olarak 
tan mlam t r. Polat ve Odaba  (2008) taraf ndan h zl  ekilde de i en ve geli en teknolojik, 
finansal, siyasal ve kültürel çevreye uyum sa lama amac yla ihtiyaç duyulan bilgilere çe itli 
kaynaklardan ula ma, bu bilgileri kullanma ve de erlendirme becerileri eklinde tan mlanm t r. 
Felsefe, etimolojik anlamda "bilgeli i" sevmek yahut sahip olmaya çal mak gibi dü ünce 
durumlar n  ifade etmesine ra men farkl  anlamlarda kullan lm t r. Bu etimolojik anlam  a arak, 
gerçekten felsefenin tan m na ili kin bir anla maya rastlanmamaktad r. Felsefe herhangi bir ahs n 
esas inançlar n n ve kanaatlerinin toplam d r. Felsefe, e itimciler için s n f ve okul 
düzenlemelerinde genel bir çerçeve sa lar. "Okulun amaçlar  nedir?", Konular n önemi nedir?", 
"ö renciler nas l ö renir?" ve "Kullan lan yöntem ve materyaller ne olmal d r? sorular n n 
yan tlanmas nda yard mc  olur. 

E itime ili kin görü leri ba lam nda ba l ca dört felsefeden söz edilebilir. Bunlar; 
dealizm, Realizm, Pragmatizm Varolu çuluktur. Bu felsefelerden idealizm ve realizm 

geleneksel, pragmatizm ve varolu çuluk ise ça da  felsefelerdir. Wiles ve Bondi (1984) 
taraf ndan geli tirilen ve bu ara t rmada da kullan lan “Felsefi Tercih De erlendirme Ölçe i” 
felsefi ak mlar  daimicilik, idealizm, realizm, deneyselcilik ve varolu çuluk olarak ele alm t r. 
Bu yüzden bu e itim felsefeleri, bu çal mada da bu adlar alt nda ele al nm t r. Bu ara t rman n 
amac  ö retmenlerin e itim felsefesi alg lar  ile ya am boyu ö renme yeterlikleri aras ndaki 
ili kinin incelenmesidir. Bu kapsamda a a daki sorulara cevap aranm t r.
1. Ö retmenlerin e itim felsefelerine ili in görü leri nedir?
2. Ö retmenlerin ya am boyu ö renme yeterlilikleri ne düzeydedir? 
3. Ö retmenlerin e itim felsefesi tercihleri ile ya am boyu ö renme yeterlikleri aras ndaki 
ili kinin düzeyi ve yönü nedir?

Bu çal mada betimsel ara t rma modellerinden tarama modeli ve ili kisel ara t rma 
yöntemlerinden aç mlay c  model kullan lm t r. Ara t rman n evrenini 2019-2020 ö retim 

1 Dicle Üniversitesi BAP koordinatörlü ünde gerçekle tirilen ZGEF.18.020 nolu proje kapsam nda desteklenmi tir.



y l nda Diyarbak r merkez ilçelerinde görev yapan ö retmenler olu turmaktad r. Ara t rman n 
örneklemini ise Diyarbak r'da görev yapan ve tabakal  basit rastgele örnekleme yöntemi ile seçilen 
256 ö retmen olu turmaktad r. Ara t rman n veri toplama arac  olarak iki adet ölçek 
kullan lm t r. Ölçeklerden birincisi Wiles ve Bondi (1984) taraf ndan geli tirilen ve Do anay ve 
Sar  (2003) taraf ndan uyarlanan "Felsefî Tercih De erlendirme" ölçe idir. kinci ölçek ise Yavuz 
Konakman ve Yanpar Yelken (2014) taraf ndan geli tirilen Ya am Boyu Ö renme Yeterlik Alg s  
Ölçe i" dir. Ölçek geli tirilirken Avrupa Komisyonu (2007) taraf ndan belirlenen ya am boyu 
ö renme yeterlikleri dikkate al narak haz rlanm t r. Ara t rma bulgular na göre ö retmenlerin 
deneyselcilik e itim felsefesine daha yatk n olduklar  sonucuna ula lm t r. Ya am boyu 
ö renme yeterliklerinde ise ö retmenlerin en yeterli oldu u boyutun sosyal vatanda l k bilinci 
boyutu oldu u tespit edilmi tir.

Anahtar Kelimeler: Ya am boyu ö renme yeterlilikleri, E itim Felsefesi, Ö retmen yeti tirme

ABSTRACT
In the twenty-first century, rapid changes and developments in science and technology 

have brought some necessities as well. These necessities can be listed as the production of 
knowledge, the transfer of the produced information through many channels, the continuous 
learning effort of people to keep up with this age and the continuation of the learning effort 
throughout life.
State Planning Organization (DPT) defined lifelong learning as the use of new learning ways 
supported by information and communication technologies. Polat and Odaba  (2008) defined it 
as the ability to access, use and evaluate the information needed from various sources to adapt to 
the rapidly changing and developing technological, financial, political and cultural environment. 
Philosophy has been used in different meanings, although it expresses states of thought such as 
loving or trying to have "wisdom" in the etymological sense. Beyond this etymological meaning, 
there is no agreement on the definition of philosophy. Philosophy is the sum of any individual's 
core beliefs and convictions. Philosophy provides a general framework for educators in classroom 
and school arrangements. "What are the aims of the school?", "What is the importance of the 
subjects?", "How do students learn?" and "What should be the methods and materials used? assists 
in answering questions.
In the context of their views on education, four main philosophies can be mentioned. These are
Idealism, Realism, Pragmatism Existentialism.  Among these philosophies, idealism and realism 
are traditional, pragmatism and existentialism are contemporary philosophies. The "Philosophical 
Preference Rating Scale" developed by Wiles and Bondi (1984) and used in this study, addressed 
the philosophical movements as perennialism, idealism, realism, empiricism, and existentialism. 
Therefore, these educational philosophies are discussed under these names in this study. The aim 
of this research is to examine the relationship between teachers' perceptions of the philosophy of 
education and their lifelong learning competencies. In this context, answers to the following 
questions were sought.
1. What are the teachers' views on their educational philosophies?
2. What are the teachers' lifelong learning competencies?



3. What is the level and direction of the relationship between teachers' educational philosophy 
preferences and lifelong learning competencies?

The universe of the research consists of teachers working in the central districts of 
Diyarbak r in the 2019-2020 academic year. The sample of the study consists of 256 teachers 
working in Diyarbak r and selected by stratified simple random sampling method. Two scales 
were used as the data collection tool of the research. The first of the scales is the "Philosophical 
Preference Evaluation" scale developed by Wiles and Bondi (1984) and adapted by Do anay and 
Sar  (2003). The second scale is "Lifelong Learning Efficiency Perception Scale" developed by 
Yavuz Konakman and Yanpar Yelken (2014). While developing the scale, it was prepared by 
considering the lifelong learning competencies determined by the European Commission (2007). 
According to the research findings, it has been concluded that teachers are more inclined to 
empiricism educational philosophy. In terms of lifelong learning competencies, it has been 
determined that the dimension in which teachers are most competent is the dimension of social 
citizenship awareness.

Keywords: Lifelong learning competencies, Educational Philosophy, Teacher training
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ÖZET

 sa l  ve güvenli i çal ma ya am nda günümüzde ara t rma konular nda oldukça yer 
almaktad r. Olumsuz çal ma artlar  ve ko ullar  i  yerlerinde çal anlar n sa l k ve 
güvenliklerini tehdit etmektedir. Bu nedenle uyulmas  gereken mevzuatlarla beraber 
çal anlar n maddi veya manevi zararlara neden olan i  kazalar n  en az seviyeye indirmek 
amaçlanmaktad r. Çal anlar n i  sa l  ve güvenli i kültürünü benimsemesi gerekmektedir. 
Çal anlar n bu kültürü benimsemesi için i  sa l  ve güvenli i e itimlerini alarak bu kültürü 
etkin hale getirmelidir.  kazalar  insanlara ve çevreye zarar vermelerinin yan  s ra i yerlerinin 
itibar n , verimlili inin, varolu unu ve toplum güvenini zedelemektedir. Bu sebeple i  sa l  
ve güvenli i sayesinde i yerlerinde risklerin önceden belirlenmesi ve çal anlara bu risklere 
yönelik sözlü ve yaz l  e itimler vermektedir. Ancak ya anan i  kazalar  gün geçtikçe art  
göstermekte oldu u bilinmektedir. Rüzgâr enerji sektörü, i  sa l  ve güvenli i bak m ndan 
incelendi inde dünya genelinde en tehlikeli i  kollar ndan biri olarak görülmektedir. Ülkemizde 
rüzgâr enerji sektöründe ço u i yerinin çal an say s  gün geçtikçe artmakta oldu u 
görülmektedir. Bu çal mada, Rüzgâr enerji santrallerinde gerçekle en kanat ar zas , yang n, 
buzlanma kaynakl  kazalar, çevreden kaynakl  kazalar, türbin parçalar n n in aat alan na 
ta nmas nda kar la lan i  sa l  ve güvenli i riskleri, elektrik çarpmas n n neden oldu u 
kazalar incelenmi tir. Ayr ca art r lm  ve sanal gerçeklik teknolojileri sayesinde çal anlar 
e itimlerin amac n  kolay kavray p ve odaklar n  oldukça güçlendirip e itimlerde 
s k lmayacaklard r. Bu sebeple de kullan c lar n ilgisini çekecek ve ö renme sürecini oldukça 
k saltacakt r. Rüzgâr enerji santrallerinde bu gibi i  kazalar  sanal ve art r lm  gerçeklik 
teknolojileri ile i  sa l  ve güvenli i e itimlerini gerçekle tirerek çal anlar ya ayabilecekleri 
kazalar  deneyimleyerek kaza an nda almalar  gereken önlemleri, maruz kald klar  risk ve 
tehlikeli durumlarda nas l güvenli davran larda bulunmalar  gerekti i ve bu davran lar  nas l 
geli tirebileceklerini deneyimlenmesi sonucunda artan bu i  kazalar n n azalaca  görülmü tür.

Anahtar Kelimeler:  Sa l  ve Güvenli i, Rüzgâr Enerjisi, Sanal ve Art r lm  Gerçeklik 
Teknolojileri



ABSTRACT

Occupational health and safety is very much involved in research topics in working life today. 
Adverse working conditions and conditions threaten the health and safety of employees in the 
workplace. For this reason, it is aimed to minimize the work accidents that cause material or 
moral damages to the employees, together with the legislation that must be followed. 
Employees must adopt a culture of occupational health and safety. In order for employees to 
adopt this culture, they should take occupational health and safety trainings and activate this 
culture. Occupational accidents not only harm people and the environment, but also damage the 
reputation, productivity, existence and public trust of workplaces. For this reason, thanks to 
occupational health and safety, risks are determined in the workplaces in advance and it 
provides verbal and written trainings for these risks to the employees. However, it is known 
that occupational accidents are increasing day by day. When the wind energy sector is examined 
in terms of occupational health and safety, it is seen as one of the most dangerous business lines 
in the world. In our country, it is seen that the number of employees in most workplaces in the 
wind energy sector is increasing day by day. In this study, blade failure in wind power plants, 
accidents caused by fire, icing, accidents caused by the environment, occupational health and 
safety risks encountered in transporting turbine parts to the construction site, accidents caused 
by electric shock were examined. In addition, thanks to augmented and virtual reality 
technologies, employees will easily understand the purpose of the trainings, strengthen their 
focus and not get bored in the trainings. For this reason, it will attract the attention of users and 
shorten the learning process considerably. This work, which has increased as a result of 
experiencing such occupational accidents in wind power plants, by realizing occupational 
health and safety trainings with virtual and augmented reality technologies, the precautions to 
be taken in the event of an accident, how they should act safely in the risk and dangerous 
situations they are exposed to, and how they can develop these behaviors. accidents have been 
reduced.

Keywords: Occupational Health and Safety, Wind Energy, Virtual and Augmented Reality 
Technologies

1. G R  

Enerji, insanlar n hayat n  devam ettirebilmesi için gerekli olan ba l ca en temel ihtiyaçlardan 
biridir. Enerji üretimi de her y l dünya nüfusundaki yükseli , sanayile me ve teknolojinin 
geli mesinden dolay  gün geçtikçe art  göstermektedir.  Bunun sebebi de enerji tüketiminin 
fazla olmas d r. Bu yüzden enerjiye olan ihtiyaçta her geçen gün artmaktad r. Ancak enerji 
üretiminin önemli ve büyük bir k sm n  fosil yak tlar yani petrol, kömür, do algaz ve benzerleri 
gibi yak tlar kar lamaktad r. Ancak bu fosil yak tlar n rezervlerinde azalma görülmektedir. Bu 
fosil yak tlar n azalmas  dünya ülkelerinde siyasi ve politik problemlere yol açm t r. Ülkemiz 
ve dünya ülkeleri bu fosil yak tlar n rezervlerinin azalmas , çevreye verdikleri zararlar, küresel 
s nma, iklim de i iklikleri, sera gaz  etkisi ve küresel petrol krizi gibi olaylardan dolay  

alternatif yenilenebilir enerji kaynaklar  geli tirmi lerdir. Yenilenebilir enerji kaynaklar  
dünyan n her yerinde bulunabilir, maliyeti olmamakla birlikte çevre dostudur. Yeryüzündeki 
mevcut enerji kaynaklar  bilindi i üzere elektrik enerjisine dönü türülmesi; kayna n cinsine, 
niteli ine ve benzerlerine ba l d r. Tabi bu kaynaklar n baz lar na ula mak hem maliyetli hem 
de zordur. Ancak baz  kaynaklarda maliyetsiz bir ekilde ula labilir. Ama bu kaynaklar  
i lemek için farkl  yollar ve bu yollar nda kendine özgü maliyetleri olacakt r. Bu sebepten 
dünya ülkeleri ayr nt l  bir maliyet analizi yapm olup toplam maliyeti en dü ük olan enerji 
kaynaklar na yönelmi lerdir. Bu kaynaklardan biri de rüzgâr enerjisidir. Rüzgâr enerjisinin 



kullan m  son y llarda hem ülkemizde hem de dünya ülkelerinde art  göstermektedir. Temiz 
ya da yenilenebilir enerji kaynaklar  olarak adland r lan kaynaklardan biri olan rüzgâr 
enerjisinin üretiminin en büyük sebeplerinden biri de çevre dostu bir enerji kayna  olmas d r. 
[1; 2]

Rüzgâr enerjisi kayna  hem h zl  bir ekilde devreye al nabilen hem de yak ttan ba ms z 
güvenilir bir kaynakt r. Bu sayede üretiminde büyük bir art  vard r. Rüzgâr enerjisinin 
kullan m n n art  gösterme sebeplerinden biride türbin üretimi ve türbinin geli tirilmesinin de 
önemli bir katk s  vard r.[3]

Enerji tüketimi aç s nda genel bir ekilde bakacak olursak dünyada %5 gibi bir rakamla talep 
artmaktad r. Elektrik enerjisi üretmek için kulland m z fosil yak tlarda gün geçtikçe tükendi i 
görülmektedir. Günümüzde en çok bilinen fosil yak tlar n y llara göre rezerv durumlar  
incelendi inde rakamlar n giderek azald  görülmektedir. Buna kar l k bilim adamlar  petrol 
rezervlerinin 2030 y l nda art k kar layamayaca n  söylemektedirler. Bu sayede yeni rezervler 
aranmaya ba lanm t r. Dünyada fosil yak tlar n tüketim h z  fosil yak tlar n olu um h z ndan 
300.000 kat  kadard r. Nerdeyse bir günde bin y l k olu um tüketilmektedir. Bu durumda fosil 
yak tlar n tükenme a amas nda oldu unu art k anlat lmaktad r.[4] 

Fosil yak tlar n gelecekte enerji ihtiyac m z  kar lamayacak durumda oldu u hava kirlili i ve
asit ya murlar  sonucu sera etkisinin ortaya ç kmas  gibi çevresel sorunlar meydana gelmesi ile 
yenilenebilir enerji kaynaklar na yönelimin önemli derecede artt  belirtilmektedir. Bundan 
dolay pek çok ülke elektrik üretiminin bir bölümünü rüzgâr enerjisinden sa lamay  
planlamaktad r. Çünkü rüzgâr enerjisi di er enerji kaynaklar  aras nda hem en yayg n hem de 
teknoloji aç s ndan en h zl  geli en enerji kayna d r. Dünya ülkelerinde programlar ve te vikler 
uygulayarak rüzgâr enerjisi teknolojisini geli tirmeye çal maktad r. Rüzgâr enerjisine tarihsel 
olarak bakt m zda; elektrik üretimi ilk kez 1891 y l nda Danimarka’da gerçekle tirilmi  
oldu u bilinmektedir. K sa zaman sonrada Amerika Birle ik Devletleri'nde yel de irmenlerinin 
küçük güçteki rüzgâr türbinlerine çevrildi i ve bunlardan elektrik enerjisi üretildi i 
bilinmektedir. Ancak rüzgâr enerjisi bu dönemlerde fosil yak tlar n ucuzlu undan dolay  
benimsenememi tir. Sonra 1970‘li y llardaki petrol krizi sebebi ile gündemde kalmay  
sa lam t r. Tabi bu sebeple rüzgâr enerji santrallerinin kurulmas  çal malar  h zland r lm  ve 
rüzgâr türbinlerinin imalat nda seri üretime geçilmi tir. Eskiden rüzgâr türbinleri karada yer 
al rken imdilerde k y  aç klar  yani deniz üzerinde yer almaktad rlar.[5]

Rüzgâr enerjisi çok eski ça larda ö ütme, pompalama, mekanik güç çevirmelerinde, deniz 
ta mac l nda kullan lmaktayd  ancak günümüzde rüzgâr enerjisi ile elektrik üretmek 
mümkün olmaktad r. Bu sayede rüzgâr türbinleri günümüzde modern bir ekilde tasarlan p 
dünyan n çe itli bölgelerinde geni  bir alanda yer almaktad r.[6]

Yirminci yüzy l n sonlar nda rüzgâr enerji santrallerinde büyük bir geli me görülmü tür. Bu 
geli me ise yüksek kapasiteli güç santrallerinin kurulmas ndan dolay d r. Yirmi birinci yüzy la 
geldi imizde ise bu art  oldukça fazla oldu u görülmektedir. Rüzgâr enerjisi çevredeki rüzgâr  
yakalar ve havan n hareketini de mekanik enerjiye dönü türür. Rüzgâr enerjisi üretiminde her 
yerde ayn  oran  alamamaktay z. Baz  bölgeler rüzgâr enerjisi üretimi için daha uygundur. Bu 
uygunluk rüzgâr n atmosferik bas nçtaki de i ikliklerden kaynaklan r. Rüzgâr n h zlar  co rafi 
konuma, yer ekillerine ve mevsimlere göre de i ebilmektedir. Bitki örtüsü, rüzgarlar  
yava latacak da lar, binalar ve benzerleri gibi nesneler çevresinde bulunmamal d r. Rüzgâr 
h zlar n n yüksek oldu u bölgeler genellikle k y ya yak n veya aç k denizin oldu u bölgelerdir. 
Rüzgâr enerjisinin en önemli avantajlar ndan biri de türbinlerin in aat  bittikten sonra dü ük 
i letme ve bak m maliyetlerinin olmas d r.[7]



2. AVRUPA’DA VE DÜNYADA RÜZGÂR ENERJ S

ekil 1: Avrupa'da Yeni Y ll k Kara ve Deniz Rüzgâr Tesislerinde Üretilen Elektrik Enerjileri 
Da l m

ekil 1’de görüldü ü üzere Avrupa’da 2020 y l nda 14,7 GW yeni rüzgâr enerjisi kapasitesi
kurulmu tur. Bu kapasite tahmin edilenden %6 daha azd r. Ama 2019’ a göre %19 daha dü ük 
oldu u görülmektedir. Avrupa’n n u anki rüzgâr kapasitesi 220 GW’ t r. Bu kapasitenin; 194 
GW’  kara, 25 GW’  deniz rüzgâr enerji tesislerinde üretilmektedir. Bu kapasite ile 2020 
y l nda Avrupa Birli inin 28 üyesinin elektrik enerjisinin %16’s  rüzgâr enerjisinden kar lad  
görülmektedir. Önceki senelerde yap lan rüzgâr tesislerinin dörtte üçü karada oldu u 
bilinmektedir. Kara rüzgâr çiftlikleri yeni 2,2 GW üretim ile spanya’da bulundu u 
görülmekteydi. Ancak 2020 y l nda kara rüzgâr çiftli i en fazla Norveç’ te yap ld  
bilinmektedir. Almanya’da ise rüzgâr çiftliklerine yap lan yat r mda bir dü ü  ya and  
görülmektedir. 2019 y ll n n rakamlar na göre; Avrupa Birli inde 13,2 GW yeni rüzgâr üretim 
tesisleri kurulmu tur. Günümüzde ise 105 GW’ lik yeni rüzgâr üretim tesisi kurulmas  ve bu 
tesisin %70’ inin kara rüzgâr tesisi olmas  beklenmektedir. Kara rüzgarlar , 11,7 GW’ lik 
üretimi ile yeni rüzgâr santral kurulumlar n n %76’s n  kapsamakta oldu u görülmektedir. 2020 
y l nda yeni kurulan rüzgâr enerji tesislerinin %80’ i kara rüzgâr enerji tesisleridir.  Aç k deniz 
rüzgarlar n da ise 2,9 GW’ lik üretim ile bir rekor de ere ula ld  görülmektedir.2019 y l nda 
yeni rüzgâr çiftliklerinin kurulum a amalar n n bitti i görülmekte ve yeni yat r mlarda 
yap lmaktad r. Yat r m kararlar na göre kara rüzgârlar na 10,1 GW, aç k deniz rüzgârlar na ise 
1,4 GW’ lik 19 milyar € de erinde yeni yat r mlar yap laca  görülmektedir. Devlet ihalelerinde 
yakla k 15 GW de erinde rüzgâr çiftli i ihaleleri yap ld  ve aç k deniz rüzgârlar nda 5,5 
GW’ lik Birle ik Krall n, kara rüzgârlar n n ise 2,2 GW’ sini Polonya’n n ihalelerini ald  
görülmektedir. Genel olarak ülkelerin rüzgâr enerjilerinin öne ç kacak özelliklerine bakacak 
olursak; 2020 y l nda Hollanda 1,9 GW’ lik üretimi ile rüzgâr enerji kapasitesi en fazla olan 
Avrupa ülkesi olmu tur. Bu kapasitenin %75’ i aç k deniz, %25’i kara rüzgârlar ndan elde 
edilmi tir. Kara rüzgâr santrallerinin kurulmas nda öncülük eden baz  ülkeler de ise Norveç 1,5 
GW’ lik, Almanya 1,4 GW’ lik, spanya 1,3 GW’ lik bir üretimle yer almaktad rlar. 2019 
y l nda kara rüzgâr enerjisi yat r mlar nda bir numaral  yat r m  2,8 GW’ lik enerji ile 2,8 milyar 
Euro’ lük rüzgâr çiftli i için yat r m yapan ülke spanya, aç k deniz rüzgâr çiftliklerinde ise 
Fransa oldu u görülmektedir. Almanya da ise rüzgâr çiftlik yat r mlar  da ciddi dü ü  
gözlenmektedir. Danimarka rüzgâr enerjisinde en büyük paya sahip olan bir ülke oldu u 
bilinmektedir. 2019 verilerine göre Danimarka’da üretilen rüzgâr enerjisi elektrik talebinin 
%48’ ini kar lad  görülmektedir. Baz  ülkelerde oranlar ise rlanda %38, Portekiz %27, 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Toplam 10,7 10,5 10,3 12,9 12,5 13,3 13,9 13,8 17,1 12,1 15,4 14,7
Kara 10 9,6 9,5 11,7 11 11,7 10,9 12,3 13,9 9,4 11,7 11,8
 Aç k Deniz Rüzgarlar 0,6 0,9 0,8 1,2 1,5 1,5 3 1,6 3,2 2,7 3,6 2,9
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Almanya %26, ve Birle ik Krall k %22 eklindedir. Avrupa Birli inin 28 ülkesinde yeni rüzgâr 
tesisleri 13,2 GB’l kt r. Buda Avrupa’daki rüzgâr santrallerinin kurulumunun %86’s  temsil 
edilmektedir. Rüzgâr santrallerinin kurulumunu artt  ülkeler Türkiye, Norveç ve Ukrayna 
oldu u görülmektedir.[8]

ekil 2: 2019 Avrupa Kara ve Deniz Rüzgâr Tesisleri Kurulum Da l mlar

ekil 2’ de görüldü ü üzere 2019 y l nda yeni yap lan tesislerin %16’s n  Birle ik Krall k 
olu turmaktad r. Bu oran di er Avrupa ülkelerinden daha yüksek oldu u görülmektedir. 
Birle ik Krall k %74’ ü aç k denizde bulunan 1.8 GW’ lik rekor bir kurulum gerçekle tirmi tir. 
Galler ve skoçya’da 629 MW’ lik kara rüzgâr santrali ba land  görülmektedir. Bu 
kapasitelerin ço u da 2015 y l nda ödüllendirilmi tir. spanya, geçen y l Avrupa'da tüm yeni 
rüzgâr kapasitesinin%15'ini olu turan 2,3 GW kara rüzgâr tesisi kurdu u bilinmektedir. Bu 
oranda 2009’dan beri en yüksek enerji üretimine sahip oldu u ve bu projeler 2016 ve 2017 de 
ödüle lay k görülmü tür. Almanya’da karada 1.1 GW ve aç k denizde 1.1 GW olmak üzere 
toplamda 2.2 GW enerjiye sahip rüzgâr tesisi kurulmu tur. Ancak Almanya’n n kara 
tesislerinde son iki y lda bir dü ü  oldu u bilinmektedir. Almanya 2014’ ten 2017’ ye kadar 
geçen sürede y lda ortalama 4,6 GW’ l k yeni kara rüzgâr tesisleri kuruyordu ancak imdilerde 
bu tesisleri kuramama sebepleri i lemlerin karma k olmas  ve izin alma zorlu u verilebilir. 
2019 y l nda bilindi i gibi Almaya yeni kara rüzgâr tesislerinin kurulmas  için yeterli say da 
izin alamam lard r. sveç rüzgâr enerji santrallerinde %10’luk büyük pazar  ile Avrupa da yeni 
tesisler kurmu tur. sveç, bir y l içinde kurulumlar n  iki kat ndan fazla art rd . 2018'de 720 
MW' dan 2019'da 1.588 MW 'a yükseltmi tir. sveç'teki kara rüzgâr tesislerinin önümüzdeki 
birkaç y l içinde yüksek kalmas  bekleniyor. Ancak sveç ve Norveç ortak elektrik sertifikas  
2021'den sonra sona erece i için gelecekteki kurulumlar için önemli belirsizlik oldu u da 
bilinmektedir. Fransa ise 1.3 GW’ lik üretimi ile Avrupa’daki yeni rüzgâr tesisi kurulumlar n n
%9’ unu olu turmaktad r. Fransa, 2019'da 1 GW' dan fazla kara rüzgâr  kuran dört ülkeden 
biriydi. Ancak Fransa’n n hava ko ullar  ve idari gecikmelerinden dolay  yeni rüzgâr santralleri 
kurulumlar nda bir yava lama oldu u görülmektedir. Ancak Fransa enerji plan nda 
belirledikleri h zla ilerlemekte olduklar  görülmektedir. Yunanistan 727 MW’ lik üretimi ile iyi 
bir durumda oldu u görülmektedir. rlanda ise 463 MW’ lik üretimi ile ilerleme kat etti i 
görülmektedir. talya ise 456 MW’ lik üretimine göre hem ülkenin büyüklü ü hem de elektrik 
ihtiyaç talebine bakt m zda k s tl  bir pazar  oldu unu görmekteyiz.[9]
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Avrupa da 2019 y l nda toplam 205 GW kapasiteli rüzgâr enerjisi üretim tesisi kurulmu tur. Bu 
üretimin %89’ u kara rüzgâr santralleri ile sa lanmakta, %11’ i ise aç k deniz rüzgâr santralleri 
ile sa land  bilinmektedir. Avrupa da en fazla rüzgâr enerjisi üretim kapasitesine sahip olan 
ülkenin Almanya oldu u görülmektedir ve onu spanya, ngiltere, Fransa, talya izlemektedir. 
Türkiye, Danimarka, sveç, Polonya ve Portekiz 5GW’ tan fazla kurulu alanlar  bulunmaktad r. 
rlanda, Hollanda, Belçika, Avusturya, Romanya ise 3 GW’ in üzerinde kurulu alanlara 

sahiptirler. Yani Avrupa Birli ine ba l  28 ülkelerdeki toplam rüzgâr enerji santral kapasitesi 
192 GW’ a ula t  görülmektedir.[9]

2020 y l nda Hollanda %75’ i aç k deniz tesisi olan Borssele Rüzgâr Çiftli inin kurulumunun 
bitmesi sonucu 2 GW’ lik bir kurulumlar rekor k rm t r. Almanya ise 2010 y l ndan bu yana 
en dü ük kurulum oran n  gerçekle tirdi. Ancak kara rüzgâr türbin kurulumunda 1,4 GW’ lik 
bir art  sa lam t r.  Norveç’te ise 2020 y l nda kara rüzgâr tesislerinde 1,5 GW’ lik rüzgâr 
enerji üretim kapasitesi bulunan çiftlik kurulmu tur. Bu kurulum rekor seviyesinde oldu u 
görülmektedir. spanya’da ise 2020 y l nda 1,4 GW’ lik rüzgâr tesisi kuraca  tahmin 
edilmektedir. Bu durum da geçmi  senelerde verilen kapasiteyi tamamlayaca  
dü ünülmektedir. Fransa ise 2020 y l  rüzgâr enerji üretiminde be inci s rada yer almaktad r. 
1.3 GW’ lik bir kurulum görülmü tür.  2019 y l  ile k yasland nda büyük bir benzerlik 
görülmektedir. Türkiye bu s ralamada alt nc  s rada bulunmaktad r. 2020 y l nda 1.2 GW’ lik 
bir kurulum yapt  görülmektedir. sveç’ te ise 2020 y l nda 1 GW’ lik bir kurulum 
görülmektedir. Belçika ise 0,9 GW’ lik bir kurulumla aç k deniz kurulumunda rekor 
kurulumunu gerçekle tirmi tir. Polonya’da ve Rusya’da ise 0,7GW’ lik bir kurulum 
gerçekle tirilmi tir.[8]

ekil 3: 2020 Avrupa Kara ve Deniz Rüzgâr Tesisleri Kurulum Da l mlar
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ekil 3’te görüldü ü üzere kara ve deniz rüzgâr tesisleri kurulumlar nda ilk s rada toplam 
1,979 kurulum ile Hollanda yer almaktad r. Almanya’da toplam1,65’ lik bir kurulum vard r. 
Norveç’ te 1,532’ lik bir kurulum vard r. spanya’da 1,4’ lük bir kurulum vard r. Fransa’da 
1,318’ lik bir kurulum vard r. Türkiye’de 1,224’ lük bir kurulum vard r. sveç’ te 1,007’ lik 
bir kurulum vard r. Belçika’da 858’ lik bir kurulum vard r. Polonya’ da 731’lik bir kurulum 
vard r. Rusya’ da713’ lük bir kurulum vard r. Birle ik krall k’ ta 598’ lik bir kurulum vard r. 
Yunanistan’ da 517’ lik bir kurulum vard r. Finlandiya’ da 302’ lik bir kurulum vard r. 
rlanda’da 196’l k bir üretim vard r. Di er ülkelerde ise is toplamda705’ lik bir kurulum 

vard r. [8]

ekil 4: Avrupa’daki toplam kurulu rüzgâr enerji kapasiteleri

ekil 4’te görüldü ü üzere Avrupa’ da 2009 y l ndan 2020 y l na kadar toplam kurulu rüzgâr
enerji kapasitesi art  göstermektedir. 2009 y l nda toplam kurulu rüzgâr enerji kapasitesi 77 
GW’ dir. 2010 y l nda toplam kurulu rüzgâr enerji kapasitesi 87 GW’ dir. 2011 y l nda toplam 
kurulu rüzgâr enerji kapasitesi 97 GW’ dir. 2012 y l nda toplam kurulu rüzgâr enerji kapasitesi 
110 GW’ dir. 2013 y l nda toplam kurulu rüzgâr enerji kapasitesi 122 GW’ dir. 2014 y l nda 
toplam kurulu rüzgâr enerji kapasitesi 135 GW’ dir. 2015 y l nda toplam kurulu rüzgâr enerji 
kapasitesi 148 GW’ dir. 2016 y l nda toplam kurulu rüzgâr enerji kapasitesi 162 GW’ dir. 2017 
y l nda toplam kurulu rüzgâr enerji kapasitesi 178 GW’ dir. 2018 y l nda toplam kurulu rüzgâr 
enerji kapasitesi 189 GW’ dir. 2019 y l nda toplam kurulu rüzgâr enerji kapasitesi 205 GW’ 
dir. 2020 y l nda toplam kurulu rüzgâr enerji kapasitesi 220 GW’ dir.   [8]
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ekil 5: 2020 Ülkelere göre toplam kurulu rüzgâr enerji kapasite da l m

ekil 5’ te görüldü ü üzere Almanya da 63 GW ve bu üretimin 55 GW’ lik büyük bir k sm  
kara rüzgâr tesisleri, 8 GW’ lik k sm  ise aç k deniz rüzgâr santralleri ile sa lanmaktad r. 
spanya da sadece kara rüzgâr tesisleri vard r ve 27 GW’ lik bir üretim vard r. Birle ik Krall kta 

toplam 24 GW’ lik rüzgâr enerji üretimi vard r. Bu üretimin 14 GW kara 10 GW’  ise aç k 
deniz rüzgâr santralleri ile sa lanmaktad r. Fransa da sadece kara rüzgâr santrallerinden üretilen 
enerjinin 18 GW oldu u görülmektedir. talya da sadece kara rüzgâr santrallerinde üretilen 
enerjinin 11 GW oldu u görülmektedir. sveç’te sadece kara rüzgâr santrallerinde üretilen 
enerjinin 10 GW oldu u görülmektedir. Türkiye de kara rüzgâr santrallerinde üretilen enerjinin 
9 GW oldu u görülmektedir. Devam nda 7 GW’ lik üretimleri ile Hollanda ve Polonya takip 
etmektedir. [8]

3. TÜRK YE’DE RÜZGÂR ENERJ S

Dünyadaki farkl  ülkelerde ve ülkemiz Türkiye de rüzgâr enerji santrallerinin bölgelerdeki 
da l m n farkl  oldu u ve baz  bölgelerde de yo unluk daha çok oldu u görülmektedir. Rüzgâr 
enerji santrallerinin kurulum yerinin seçimi için iklim artlar , rüzgâr h z  ve özellikleri ile 
arazinin fiziksel yap s  etkili olmaktad r. Bununla birlikte rüzgâr h z n n ve esme süresinin 
elveri li, fiziksel yap n n çok elveri li oldu u alanlarda rüzgâr enerji santralleri ve türbinleri 
daha fazla oldu u bilinmektedir. 2018 y l nda Türkiye Rüzgâr Enerji birli inin haz rlam  
oldu u Türkiye Enerji Atlas na bakt m zda Ege k y lar  ve Güney Marmara k y lar  rüzgâr 
h z  ve esme süresi bak m ndan ve fiziksel yap s ndan dolay  rüzgâr enerji potansiyeli en fazla 
olan bölgeler olarak bilinmektedir. Bununla birlikte Güneydo u Anadolu bölgesinde yer alan 
Hatay ilinin Amanos Da lar n n yamaçlar  da rüzgâr enerji potansiyelinin elveri li oldu u 
bilinmektedir.[10]
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2019 y l na göre Rüzgâr enerji santrallerinden üretilen elektrik ile toplam elektrik ihtiyac m z n 
%7,40’  kar lamakta oldu u bilinmektedir. Türkiye de toplam 183 rüzgâr enerji santrali 
i letilmektedir. 17 yeni rüzgâr enerji santrali in a a amas ndad r. Türkiye de toplam 3.155 
kurulu türbin bulunmaktad r. Geçmi ten günümüze bakt m z da ülkemiz 2009 y l nda rüzgâr 
enerji santrallerimizde 792 MW enerji üretilirken 2019 y l nda 7.615 MW enerji üretildi i 
bilinmektedir.[11]

ekil 6: Türkiye de 2009-2019 Rüzgâr Enerjisi Üretim Da l mlar

ekil 6’ da görüldü ü üzere Türkiye’ de 2009 y l nda 792 MWm’ lik bir enerji üretimi 
geçekle mi tir. 2010 y l nda 1,329 MWm’ lik bir enerji üretimi gerçekle mi tir. 2011 y l nda 
1.805 MWm’ lik bir enerji üretimi gerçekle mi tir. 2012 y l nda 2.312 MWm’ lik bir enerji 
üretimi gerçekle mi tir. 2013 y l nda 2.958 MWm’ lik bir enerji üretimi gerçekle mi tir. 2014 
y l nda 3.762 MWm’ lik bir enerji üretimi gerçekle mi tir. 2015 y l nda 4.713 MWm’ lik bir 
enerji üretimi gerçekle mi tir. 2016 y l nda 6.106 MWm’ lik bir enerji üretimi gerçekle mi tir. 
2017 y l nda 6.872 MWm’ lik bir enerji üretimi gerçekle mi tir. 2018 y l nda 7.369 MWm’ lik 
bir enerji üretimi gerçekle mi tir. 2019 y l nda 8.057 MWm’ lik bir enerji üretimi 
gerçekle mi tir. 2020 y l nda 9.280 MWm’ lik bir enerji üretimi gerçekle mi tir.[12]
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ekil 7: Türkiye de letilen Rüzgâr Enerji Santrallerinin llere Göre Da l m

ekil 7’ de görüldü ü üzere Türkiye’de Rüzgâr Enerji Santralleri da l mlar n n ilk be  ilimize 
bakt m z zaman; Türkiye de Rüzgâr Enerji Santrali en fazla olan il zmir’dir. 2020 y l nda 
1.549,50 MW’ lik bir üretim yap ld  görülmektedir. kinci s rada Bal k esir ili bulunmaktad r.  
1.163,50 MW’ lik bir enerji üretimi yap ld  görülmektedir. Üçüncü s rada Manisa ili yer 
almaktad r 689,95 MW’ lik enerji üretimi yap ld  görülmektedir. Dördüncü s rada Çanakkale 
ili yer almaktad r. 594,00 MW’ lik enerji üretimi yap ld  görülmektedir.  Be inci s rada Hatay 
ili yer almaktad r. 364.5 MW’ lik enerji üretimi yap ld  görülmektedir.[12]
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4. RÜZGÂR TÜRB NLER N N YAPISI VE ÇALI MA PRENS PLER

ekil 8: Rüzgâr Türbin Yap s

1) Üç rotor kanad  ve e im sisteminden olu an rotor
2) Aktarma organ , jeneratör ve rota sistemi
3) Kule
4) Yap  Temeli
5) Trafo

ekil 8’ de görüldü ü üzere rüzgâr türbin yap s  gösterilmi tir. Rüzgâr türbinleri, rüzgârdan 
sa lanan kinetik enerjiye ilk önce mekanik enerjiye soras nda ise elektrik enerjisine dönü türen 
bir sisteme sahiptirler. Rüzgâr türbinleri kule, jeneratör, h z dönü türücü yani di li kutusu, 
elektrik elektronik elemanlar ve pervanelerden olu maktad r. Rüzgârdan sa lanan kinetik enerji 
rotor da mekanik enerjiye çevrilmektedir. Rotor milinin dönme hareketinin h zlanmas  
sonucunda gövdede bulunan jeneratöre aktar lmaktad r. Jeneratörler sayesinde elde edilen 
elektrik enerjisi aküler yard m  ile depolan p ya da direkt tüketicilere ula t r lmaktad r. Üç 
kanatl  rüzgâr türbinlerine modern rüzgâr türbinleri denmektedir. En çok kullan lan model üç 
kanatl  rüzgâr türbin modelidir. Bunun en önemli sebebi ise, pervanenin tüm h zlarda sabit bir 
atalet momente sahip olmas d r. Üç veya daha fazla kanat’ a sahip olan tüm pervaneler bu 
avantaja sahip oldu u bilinmektedir. Bu sebeple, üç kanatl  pervanesi bulunan bu rüzgâr 
türbinlerinin avantajlar ndan dolay  rüzgâr türbinleri üzerinde ek bir yük olmamaktad r. Rüzgâr 
çiftlikleri kurulurken; rüzgâr artlar , kurulacak bölge ve ciddi kay plardan kar la mamak için 
rüzgâr türbinlerinin özellikleri bilinmesi gerekmektedir. Rüzgâr türbinleri incelendi inde kanat 
çe itleri, rüzgâr  al  ekilleri ve kullan m alanlar na sahiptir. Büyük rüzgâr türbinleri merkezi 
ebekeye ba l  rüzgâr çiftlikleridir. Rüzgâr çiftliklerinin bak m masraflar  ve kurulum 

masraflar  vard r. Ancak küçük rüzgâr türbinleri ise ki isel olarak kullan la bilinen türbin 
çe ididir. Bu türbinler üretilen elektrik enerjisini aküye depolanmaktad r. Su pompalama, sera 
s tma, çiftlik evlerinin elektri i gibi kulan m alanlar nda kullan lmaktad r. Rüzgârlar  önden 

alan rüzgâr türbinlerinde rüzgâr önce kanatlara geldi i için üretimin daha çok oldu u 
bilinmektedir. Bu sebepten rüzgârlar  önden alan rüzgâr türbinleri, rüzgârlar  arkadan alan 
rüzgâr türbinlerine k yasla daha yayg n kullan m alanlar na sahiptir. Rüzgâr  arkadan alan 
rüzgâr türbinlerinde ise yaw (sapma) mekanizmas n n olmamas  gerekir ve kuleye binen yükün 
de hafif olmas  gibi avantajlar  olsa da rüzgâr türbine fazla zarar verdi i içim kullan m  da 
azd r.[13]



ekil 9: Rüzgâr Türbini ç Yap s

1) Jeneratör                                                       
2) Kaplin
3) Vites Kutusu
4) Rotor Mili
5) Rotor Yata
6) Rotor Göbe i Eri im Bölgesi
7) Rotor Göbe i
8) Rotor Kanat yata
9) Rotor Kanat Sürücüsü
10) Rotor Kanad
11) Kule
12) Servis Asansörü Kaç  Platformu
13) Hidrolik Ünitesi
14) Makine Çerçevesi
15) Yaw (Sapma) Sürücüsü
16) Fren Diski
17) As l  Vinç
18) So utma Sistemi
19) I k Engelleyici
20) Paratoner
21) Rüzgâr Ölçüm Cihazlar

ekil 9’ da görüldü ü üzere rüzgâr türbininin iç yap s  gösterilmi tir. Rüzgâr türbinleri dönme 
eksenlerine göre yatay eksenli türbin ve dü ey eksenli türbin olmak üzere ikiye ayr lmaktad r. 
Günümüzde ise en çok kullan lan çe it yatay eksenli olanlard r. Yatay eksenli rüzgâr 
türbinlerinin dönme eksenleri rüzgâr n yönüne paralel, türbin kanatlar  ise rüzgâr yönüne dik 
bir biçimde çal maktad r. Bu ekilde çal an rüzgâr türbinleri tek kanatl , çift kanatl , üç kanatl  
veya çok kanatl  olarak üretilmektedir.[14] Dü ey eksenli rüzgâr türbinleri ise eksenleri rüzgâr 
yönüne dik bir biçimde dü ey ve kanatlar  da dü ey bir biçimde durmaktad r. Dü ey eksenli 
rüzgâr türbinlerinde rüzgâr n esme yönü de i ti i durumlarda yatay eksenli rüzgâr 
türbinlerindeki gibi herhangi bir pozisyon de i imi mümkün de ildir.[15] Günümüzde elektrik 
üretimi için ebeke ba lant s  olan modern rüzgâr türbinleri; genellikle üç kanatl , önden 
rüzgârl  ve yatay eksenli olanlar kullan lmaktad r. Rüzgâr türbinlerinin kanatlar , polyesterler 
sayesinde güçlendirilmi  fiberglas ya da epoksi ile güçlendirilmi  fiber karbondan yap lmakta 



ve çelik yap  ile desteklendi i bilinmektedir. Fiberglas tabakalar (vakum infüzyon yoluyla) 
epoksi reçine ile slat lmaktad r. ki yar m kabuklar birbirine ba lanmaktad r. Çok katmanl  
yap y  güçlendirmek için Balsa a ac  ve PET köpük kullan lmaktad r. GRP ve karbon fiberden 
yap lm  malzemeler uzunlamas na destekler ve rotor kanad  yap s n  güçlendirmektedir. Rotor 
kand  çelik bir sacla güçlendirilmektedir. [16]

5. RÜZGÂR TÜRB N KANATLARI

ekil 10: Rüzgâr Türbini Kanat Yap s

1) Kiri  Perdesi
2) Kiri  Ba l ; Hava ak m  için cam karbon direk
3) Kabuk Yap
4) nfüzyon Çekirde i; Ara Malzeme
5) Astarlar
6) Kanat Ucu; PU Boya ve Epoksy Jel
7) Yap sal Bant
8) Kanat Kökü

ekil 10’ da görüldü ü üzere rüzgâr türbininin kanat iç yap s  gösterilmi tir. Rüzgâr türbin 
kanatlar  rüzgârdan ald klar  kinetik enerjiyi mekanik enik enerjiye dönü türüp afta iletimi 
sa lamaktad r. Kanatlar aerodinamik ve yap sal özellikleri bak m ndan; kök bölge, orta bölge 
ve uç bölge olmak üzere üç bölümden olu maktad r. Kanat kök bölgesi, kanat ba lant  noktas  
ile kanat profili eklini ald  k s m aras nda kalan bölge olup, kanad n en fazla zorlanmaya 
maruz kald  bölgedir. Kanat kökü ba lang c  dairesel bir kesit alana sahiptir. Kanat orta 
bölgesi kanad n elektrik enerjisi üretimi için en önemli bölgedir. Kanat ucu bölgesi ise çok ince 
bir tasar ma sahip ve elektrik üretimi için önemli bir bölgedir.[17]

6. RÜZGÂR ENERJ  SANTRALLER NDE YA ANAN  KAZALARI 

Birçok üretim sektöründe s kl kla görülmeyen a r hava artlar ndaki merkezi yerle imlerden 
uzak çal ma alanlar nda rüzgâr enerjisi sektörüne özel bir dizi riskler bulunmaktad r. 
Dolay s yla, bu sektörde i  sa l  ve güvenli i ile ilgili riskler genellikle di er üretim 
sektörlerindeki risk faktörlerinden temel olarak farkl l k göstermektedir. Rüzgâr enerji 
santralleri çal ma alanlar  yerle im yerlerinden uzak olmas na ra men a r hava artlar ndan 
dolay  bulunduklar  bölgelerde birtak m riskler bar nd rmaktad rlar. Yani rüzgâr enerji 
sektöründe i  sa l  ve güvenli i ile alakal  riskler genelde ba ka üretim sektörlerindeki risk 
etmenlerinden farkl  olmaktad r. The Caithness Wind Farm Information Forum (CWIF)’ a göre 
rüzgâr türbinleriyle alakal dünyaya resmi bir ekilde bildirilen veya resmi bir ekilde bildirimi 
yap lmayan ama bas ndaki kay tlarla elde edilen i  kazalar  kaydedilip bu kazalar n nelerden 
kaynakland  incelenip ayr nt l  bir ekilde incelenmi tir. CWIF verilerine göre 2016 y l nda 



ngiltere de aç k deniz rüzgâr türbin çiftliklerinde toplamda 737 kaza meydana geldi i 
belirtilmektedir. Bu kazalar n önemli bir k sm  operasyonlar yap l rken meydana geldi i 
belirtilmi tir. Ancak bu kazalar n %44 gibi bir bölümü ise türbin kaynakl d r. CWIF’ ye göre 
ne kadar fazla rüzgâr türbini in a ediliyorsa o kadar fazla kaza meydana geldi ini 
belirtmektedir. 2000 ve 2004 y llar  aras nda rüzgâr çiftliklerinde y lda 49 kaza gerçekle irken, 
2005 ve 2009 y llar  aras nda y lda 109 kaza gerçekle mi , 2010 ve 2014 y llar  aras nda y lda 
163 kaza gerçekle irken, 2015 ve 2019 y llar  aras nda rüzgâr çiftliklerinde y lda 210 kaza 
gerçekle ti i belirtilmi tir. Baz  ülkeler ise rüzgâr türbinlerinin bulundu u bölgelerde ya ayan 
insanlar için halk sa l n  ve güvenli ini yönünden tehdit etti ini kabul etti i belirtilmektedir. 
Hatta 2014 y l n n haziran ay nda Finlandiya Sa l k Bakanl  bir rapor yay nlayarak rüzgâr 
türbinlerinin yerle im alanlar na en fazla 2 km mesafe kadar yak n olabilece i sonucuna 
varm lard r. Ayr ca 2016 y l nda Bavyera, rüzgâr türbinlerinin yerle im yerleri aras ndaki 
minimum mesafenin 2 km olmas  gerekti i belirtilen yasay  kabul etmi tir. Verilere göre en 
fazla kazalar kanat ar zas ndan kaynakland  belirtilmektedir. Sonras nda ise yang nlar dan 
kaynakl  kazalar gelmektedir. Y ll k kanat ar zalar n n 3.800 civar nda oldu u tahmin 
edilmektedir. Rüzgâr türbinlerinde en fazla kaza türünün b çak ar zas  sonras nda ise yang n ve 
yetersiz bak mlardan kaynakland  belirtilmektedir. Ba ka bir raporda ise Kas m 2015 
verilerine göre 50 rüzgâr türbininde yang n meydana geldi i belirtilmi tir.[18]

ekil 11: Y llara göre kazalar, 2020 y l  30 Eylül 2020 tarihine kadard r.

ekil 11’ de görüldü ü üzere 2009 y l nda rüzgâr enerji tesissilerinde toplamda 132 kaza 
gerçekle mi tir. 2010 y l nda rüzgâr enerji tesissilerinde toplamda 124 kaza gerçekle mi tir.
2011 y l nda rüzgâr enerji tesissilerinde toplamda 174 kaza gerçekle mi tir. 2012 y l nda rüzgâr 
enerji tesissilerinde toplamda 174 kaza gerçekle mi tir. 2013 y l nda rüzgâr enerji tesissilerinde 
toplamda 181 kaza gerçekle mi tir. 2014 y l nda rüzgâr enerji tesissilerinde toplamda 167 kaza 
gerçekle mi tir. 2015 y l nda rüzgâr enerji tesissilerinde toplamda 160 kaza gerçekle mi tir. 
2016 y l nda rüzgâr enerji tesissilerinde toplamda 166 kaza gerçekle mi tir. 2017 y l nda rüzgâr 
enerji tesissilerinde toplamda 185 kaza gerçekle mi tir. 2018 y l nda rüzgâr enerji tesissilerinde 
toplamda 194 kaza gerçekle mi tir. 2019 y l nda rüzgâr enerji tesissilerinde toplamda 181 kaza 
gerçekle mi tir. 2020 y l nda rüzgâr enerji tesissilerinde toplamda 141 kaza gerçekle mi tir. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
KAZALAR 132 124 171 174 181 167 160 166 185 194 181 141

0

50

100

150

200

250

KAZALAR

KAZALAR



ekil 12: Y llara göre gerçekle en ölümcül kazalar, 2020 y l  30 Eylül 2020 tarihine kadard r.

ekil 12’ de görüldü ü üzere toplam 154 ölüm kazas  gerçekle mi tir. Bu ölümlerin 125’i 
rüzgâr endüstrisinde çal an destek elemanlar , dalg çlar, in aat i çileri, bak m onar m i çileri, 
mühendisler ve benzerleridir. Ayr ca küçük rüzgâr türbin sahipleri ve operatörlerde 
bulunmaktad rlar.[19]

ekil 13: Y llara göre gerçekle en insan yaralanmalar , 2020 y l  30 Eylül 2020 tarihine 
kadard r.

ekil 13’ te görüldü ü üzere 200 y l  öncesinden 2020 y l na kadar ya anan insan yaralanmalar  
say s  bulunmaktad r.  Ya anan 183 kazada toplam 2019 rüzgâr türbin çal an  yaraland  tespit 
edildi. Ancak rüzgâr türbin çal anlar  d nda 78 vatanda nda yaraland  tespit edilmi tir.[19]
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ekil 14: Y llara göre gerçekle en kanat ar zalar ndan kaynakl  kazalar, 2020 y l  30 Eylül 
2020 tarihine kadard r.

ekil 14’ te görüldü ü üzere 2000 y l  öncesinden 2020 y l na kadar gerçekle en kanat ar za 
say lar  bulunmaktad r. imdiye kadar en fazla gerçekle en kazalar kanat ar zalar ndan 
kaynaklanmaktad r. Tüm kanatlar n türbinden ç kmas  veya kanatlar n f rlamas  gibi 457 farkl  
kaza meydana gelmi tir. Almanya’da meydana gelen rüzgâr türbin kazalar nda baz  kanat 
parçalar n n türbin yak nlar nda bulunan yerle im yerlerine zarar verdi i belirtilmektedir. Bu 
nedenle kamu sa l n n ve güvenli inin korunmas  türbinler ile yerle im alanlar n n aras n n 
en az 2 km mesafe bulundurulmas  gerekti i belirtilmektedir.[19]

ekil 15: Y llara göre gerçekle en yang n kaynakl  kazalar, 2020 y l  30 Eylül 2020 tarihine 
kadard r.

ekil 15’ te görüldü ü üzere rüzgâr enerji santrallerinde gerçekle en yang n kazalar  say s  
bulunmaktad r. En fazla gerçekle en kazalar aras nda ikinci s rada yer almaktad r. Yang nlara 
farkl  kaynaklar neden olabilir. Toplam 399 yang n vakas  bulunmu tur. Türbinde yang n 
gerçekle mesi ile meydana gelen en büyük sorun türbin yüksekli i sebebi ile itfaiyelerin çok az 
müdahale edebilmeleridir. Ancak yang n n etrafa yay lmas n  engellemek daha önemlidir 
çünkü yanan parçalar etrafa da l p daha büyük problemlere yol aça bilmektedir.[19]
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ekil 16: Y llara göre gerçekle en buzlanma kaynakl  kazalar, 2020 y l  30 Eylül 2020 
tarihine kadard r.

ekil 16’ da görüldü ü üzere buzlanma kaynakl  kazalar n say s  bulunmaktad r. Buzlanmadan 
kaynaklanan kazalar insan yaralanmalar na sebep olmaktad r. Kanada’ da bulunan baz  rüzgâr 
türbin bölgelerinde buzlanma oldu u mevsimlerde insanlar n türbinlerden en az 305 metre 
uzakl kta kalmalar  istenmi tir. Yukar daki veriler gerçekle en kazalar n küçük bir k sm d r.
1990 ve 2003 y llar  aras nda Almanya’da buzlanmadan kaynakl  880 kaza kay tlara geçmi tir. 
Buna ek olarak 2005 y l nda türbinlerde kaynakl  94 adet buz at  kay tlara geçmi , 2006 
y l nda 27 buz at  kay tlara geçmi tir.[19]

ekil 17: Y llara göre gerçekle en çevreden kaynakl  kazalar, 2020 y l  30 Eylül 2020 tarihine 
kadard r.

ekil 17’ de görüldü ü üzere çevreden kaynakl  kaza say lar  bulunmaktad r. Ço u 2007 y l nda 
meydana gelmi  287 çevreden kaynakl  hasarl  kaza kay tlara geçmi tir. Pek çok yabani 
hayvanlara verilen zararlar ve ölümler ile ilgili kay tlar bulunmaktad r. Bu tabloda da yer alan 
97 ördek ve korunan ku  popülasyonlar n n da zarar görerek öldü ü kay tlara geçmi tir.
Örne in yaln zca Altamont Geçidindeki rüzgâr çiftli inde 20 y lda korunan 2.400 alt n kartal 
ve yakla k 10.000 korunan y rt c  ku un öldü ü kay tlara geçmi tir. Bu olaylar gibi pek çok 
olaylarda kay tlara geçmi tir.[19]
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7. TÜRB N PARÇALARININ N AAT ALANINA TA INMASINDA KAR ILA ILAN 
SG R SKLER

Rüzgâr türbini parçalar  in aat alan na ta n rken parçalar tek tek ta nmaktad r. Ama bu 
parçalar n boyutlar  ve a rl klar  hayliyle fazla olmas  sonucunda yüklerin ta nmas  esnas nda 
belirli ölçülü risklerin artmas na neden olmaktad r. Örnek verecek olursak rüzgâr türbin 
kanatlar  oldukça k r lgan ve uzunluklar  art k 100 metreyi geçmekte, türbin içerisinde bulunan 
jeneratör, kaplin, vites kutusu, rotor mili gibi duyarl  ve a r parçalar n ta nmas , mekanik 
bölümünün a rl n n hayliyle fazla olmas , ta ma noktas n n bir s n r  olmas  ve kulelerin 
parçalar n n hem çok büyük hem de hayliyle a r olmas  gibi nedenlerden yüklerin ta nmas  
durumunda olu abilecek belirli riskler, rüzgâr enerjisi üretim sektöründe ilk olarak kar m za 
ç kmakta ve bu risklere kar  büyük bir önlem al nmas  gerekmektedir. [19]

Rüzgâr türbini parçalar  in aat alan na ta n rken kar la lan riskler; Yük ta yan bir arac n yan 
yatmas  devrilmesi, yükün yan yat p devrilmesi, ta nan rüzgâr türbin parças n n yerinden 
oynamas , trafik kazalar , yoldan kaynaklanan problemler, sürücüden kaynakl  hatalar ve 
benzerleri ya anabilmektedir. rlanda Rüzgâr Enerjisi Kurumunca haz rlanm  2011 y l ndaki 
verilere bakt m zda; rüzgâr türbin parçalar n n in aat alan na ta nmas  s ras nda meydana 
gelen kazalar n %50’ si gibi büyük bir oran  araç oförlerinin hatalar ndan dolay  sebep oldu u 
belirtilmektedir.[20]

8. RÜZGÂR TÜRB NLER NDE ELEKTR K ÇARPMASI KAZALARI

Elektrik çarpmas  gerçekle en i  kazalar nda devrenin veya sistemin tüm elektri i kesilmeden 
önce yaral  ki iye dokunulmamas  gerekir. Devrenin veya sistemin elektri ini kesmek için 
LOTO prosedürlerini uygulanmal d r. Elektrik kesilmeden ve LOTO ad mlar  uygulanmadan 
yaral  ki i ile temas edilmemelidir. Kazan n elektrik çarpmas n n neden oldu una dair bir üphe 
varsa elektrik gücünü kapat lmal d r. Tüm elektri in kapal  oldu u kontrol edilmelidir. Di er 
personelin gücü yanl l kla açmalar n  önlemek için güç kapal konumla kitlenmelidir. 
Yap lmas n n tamamen güvenli oldu u kesinle meden ekipmana elektrik verilmemelidir.[21]

ekil 18: Gross Eilstorf’ deki Türbin Yang n

ekil 18’ de görüldü ü üzere Almanya da 2012 y l nda elektrik ar zas  sonucu bir yang n 
meydana gelmi tir. Gross Eilstorf rüzgâr çiftli i Almanya da A a  Saksonya bölgesinde 
bulunmaktad r. Bu çiftlikte buluna rüzgâr türbinlerinin her biri 3 MW gücündedir. 17 adet 
türbinden meydana gelmekte ve toplamda 51 MW güce sahiptir. 30 Mart 2012’de montaj  yeni 
yap lan türbinlerden birinde yang n ç km t r. Nacelle ve kanatlardan biri tamamen yanm t r. 
Türbinin tamiri ve yeniden devreye al nmas  yakla k bir y l sürmü tür. Üretim kayb  d ndaki 
tamir masraflar  yakla k 400.000 € civar nda olmu tur. Yang n nedeni olarak, elektrik 
sistemindeki gev ek bir ba lant da meydana gelen Ark’tan yay lan s  sebebi ile ç kt  tespit 
edilmi tir.[22]



9. YANGINDAN KORUNMA VE YANGINI ÖNLEME

Yang n  söndürmek için gerekli yang n söndürme ekipmanlar n n toplamas  gerekir. Olas  
yang n tehlikelerine kar  çal ma alan  de erlendirilmelidir. Yang n söndürme ekipmanlar n n 
yeri bilinmelidir. Yang n durumunda güvenli kaç  yollar  belirlenmelidir. Yang ndan korunma 
ekipmanlar , kontrol vanalar , yang n kap lar , alarm cihazlar  gibi malzemelere eri imi 
önlemeyecek ekilde depolanmal d r. Tüm yang n söndürme ekipman n n bulunmas  ve eri imi 
kolay yerlerde olmas  gerekir. Ekipman n planl  aral klarla kontrol edilmesi ve bak m n n 
yap lmas  gerekir. Telefon numaralar  ve yang n raporlama talimatlar na tesis ofislerinde 
kolayca ula lmal d r. Sahada yang n ç kmas  önlenmelidir. Sahada özel sigara içme kurallar na 
uyulmal d r. çten yanmal  motorla çal an ekipmanlar n örnek olarak ta nabilir jeneratörler 
gibi egzoz k sm nda yan c  malzeme olmayan bir yere konulmas  gerekir. Yan c  maddeler 
egzoz gaz n n ç k  noktas ndan çok uza nda tutulmal d r. Motor çal rken ekipmanlara yak t 
dolumu yap lmamal d r. Yan c  s v lar n kullan m  en aza indirilmelidir. S k t r lm  gaz 
silindirleri ve oksitleyiciler ayr lmal d r. Bez, kâ t havlu gibi yan c  malzemeler i yerinde 
düzenli bir yerde olmal d r. Ya l  bezleri amaca uygun ve etiketlenmi  ekilde at k kutular nda 
saklanmal d r. Yang n, çevre kazalar , türbin olaylar , kaç  yollar  ve toplanma noktalar , türbin 
için tahliye ve kurtarma prosedürleri, ekipmanlar n konumlar , sert hava ko ullar , deprem, 
y ld r m için bar naklar mevcutsa di er acil durumlar acil durum eylem planlar  ile planlanmas  
yap lmal d r.[22]

10. KAZALAR GERÇEKLE T  DURUMLARDA ALINMASI GEREKEN GENEL 
AC L ÖNLEMLER  

Daha fazla yaralanma olmamas  için yaralanan ki iyle gere ince ilgilenin, i lem s ras nda asla 
ba ka bir ki inin ve kendinizin risk alt nda olmamas n  gerekmektedir. Yard m ça r lmal d r, 
sorumlulara kazan n geçti i yerdeki ilgili ki ilere ne oldu u ve olay n nerede gerçekle ti i 
konusunda bilgi verilmelidir. Mümkün oldu unca çabuk ilk yard m sa lanmal d r. Kurtarma
ekibini veya ambulans  alana yönlendirmek için belirlenmi  acil durum giri ine veya ç k na 
bir ki i gönderilmesi gerekir. Kurtarma ekibi veya ambulans sahaya ula t nda, kaza yapanlara 
ilk yard m  uygulamal d r. Sorumlu yönetici kurtarma ekibine veya ambulansa gerekli yard m 
yapmal d r.

ekil 19: Adrossan Rüzgâr Çiftli inde Türbin Yang n

ekil 19 da görüldü ü üzere 8 Aral k 2011’de tarihinde Birle ik Krall kta, Kuzey Ayshire’ de, 
çal r durumda olmamas na ra men, çok f rt nal  bir havada alev ald  ve türbinde yang n 
meydana geldi. Bu yang n sonucunda yang n ç kan rüzgâr türbini tamamen yanm t r. Kuvvetli 
rüzgâr n etkisi ile yanan parçalar uzak mesafelere giderek da ld  görülmü tür. Yang n nedeni 
olarak, y ld r m dü mesi tespiti yap lm , yang n n çevredeki bitki örtüsü ve tesislere yay lmas  
itfaiyenin zaman nda ve dikkatli çal mas  sonucu engellenmi  olup rüzgâr çiftli indeki, 
haftalar süren enerji kayb  1210 MWh civar nda oldu u gözlemlemi tir.[22]



11. RÜZGÂR SANTRALLER NDE  SA LI I VE GÜVENL

Rüzgâr enerjisi i verenleri çal anlar n  i yerinde kar la a bilecekleri tehlikelere kar  
korumakla yükümlüdürler. çilerde kendi sa l klar n  ve güvenliklerini korumal  ve kendilerini 
bu tehlikelerden nas l koruyacaklar n  bilmeleri gerekmektedir. Rüzgâr enerjisi ile elektrik 
üretimi büyüyen bir endüstriyel alan oldu undan dolay , ya anabilecek tehlikeler benzersiz 
de il ve OSHA' n n bunlar  kapsayan standartlar  vard r. Rüzgâr enerjisi endüstrisinde 
çal anlar n kar la abilecekleri baz  tehlikeler; Yüksekten dü me, dar ve kapal  alanlarda 
çal ma, vinç kaynakl  kazalar, elektrik çarpmas , yang nlar ve benzerleridir. Rüzgâr 
türbinlerini in as nda çal an i çiler dü me tehlikesiyle kar  kar ya kalabilmektedirler. Rüzgâr 
türbinleri yükseklik bak m ndan farkl l k göstermektedir. Uzunlu u 100 metreyi a an rüzgâr 
türbinleri de üretilmektedir. OSHA, rüzgâr türbin kulelerinin montaj n  ve genel bak m  için 
çal anlar n dü mekten koruma için tedbirleri vard r. Kurulum yap l rken, i çiler, türbin 
parçalar n n montaj n , elektrik hatlar n  çal r hale getirirken ço u zaman 100 fitten daha 
yüksek seviyelerde ekipmanlar  kurmak için türbinlerdeki ayr  bölümlere eri mek zorunda 
kalabiliyorlar. Rüzgâr türbin santralleri üzerindeki in aat i çileri, 1.828800 metre veya daha 
fazla dü me mesafelerine maruz kald klar nda, korkuluk sistemleri, emniyet a  sistemleri, 
ki isel dü me durdurma sistemleri gibi yöntemlerden birini kullanarak dü melere kar  
korunmal d rlar.[23]

Kilitleme ç k  yap l rken çal anlar n makineden veya ekipmandan beklemedikleri ekilde 
devreye girmesin, bak m faaliyetleri yap l rken tehlikeli enerji serbest b rak lmas nda belirli 
prosedürler söz konusu olmaktad r. Kilitleme ç k  düzgün bir ekilde yap ld nda en fazla 
yaralanma riski ile kar  kar ya kal nmaktad r. Kilitleme standard na uymak, her y l yakla k 
120 vefat ve 50.000 yaralanmay  önlemekte oldu u belirtilmektedir. Örne in United Auto 
Workers (UAW)’ ün yapt  bir ara t rmada, 1973 ve 1995 y llar  aras nda meydana gelen 
ölümlerin %20'sinde yani 414'ün ki iden 83'ü yetersiz enerji kontrol prosedürleri ve özellikle 
kilitleme ç karma prosedürlerine uyulmamas ndan dolay  vefatlar n edenlerin sebebi olarak 
tespit edilmi tir. Rüzgâr türbinlerinin bak m  yap l rken sadece bu görevle yetkilendirilmi  
çal anlar makine ve ekipmanlar n kilitlenmesi i lemini yapmal d rlar. Çal anlar da Kilitleme 
cihazlar n  ba ka bir amaçlarla kullan lmamal  yaln zca enerjiyi kontrol etmek için 
kullan lmal d rlar. Kilitleme i lemini yapan çal an n ismi de bilinmelidir. Kilitleme 
cihazlar n n enerji izolasyon cihazlar na uygulanmas n  sonucu, depolanan veya kalan enerji 
güvenli ekilde bo at lmal d r. Ekipman üzerinde çal maya ba lamadan önce, yetkili çal an, 
ekipman n enerji kayna ndan izole edildi ini kontrol etmelidir. Örne in makinedeki veya 
ekipman üzerindeki açma kapama dü mesini çal t rarak teyit etmelidir.  tamamlan ncaya 
kadar kilitleme cihaz  makinede kalmal d r. OSHA' n n kilitleme standard nda belirtilen belirli 
bir prosedürü bulunmuyorsa, kilidi sadece yerle tiren yetkili çal an kald rmal d r.[23]

Rüzgâr türbini kurulumu ve bak m  yap l rken büyük ve a r yükleri ta mas  için vinçler
kullan lmaktad r. Vinç muayeneleri zaman nda yapt r lmal d r. E er vinçler uygun bir ekilde 
muayene edilmez veya uygun bir ekilde kullan lmazsa, ölümler ve ciddi yaralanmalar 
meydana gelebilmektedir. Vinç bomu, yükleme hatt  veya yük kontak hatlar n  ve topraklama 
elektri ini k sa devre yapt rd nda birçok ölüm meydana gelebilir. Ba ka farkl  olaylara bacak 
olursak, i çilere ta nan bir yük çarpt nda, sal n m yar çap n n içinde s k t nda veya vincin 
düzgün bir ekilde monte edilememesinde ölümler ve ciddi yaralanmalar meydana 
gelebilmektedir. Vinçler yaln zca vinç e itimi alan operatörlerce çal t r lmal d r. Bilinen bir 
yetkili, vinci ve tüm vinç kumandalar n  kullanmadan önce kontrol etmeli ve vincin hem sa lam 
hem de sabit bir yüzey seviyesinde oldu undan emin olunmal d r. Vincin kurulumu, yük 
kald rma yolu için do ru yük çizelgesinin kullan ld ndan emin olunmal d r. Kald rma i lemi 
yap l rken vincin yük kapasitesi a lmamal  ve ta nan yük operatörlerce hareket ettirmemelidir. 
Vinci çal t r rken vinçte bulunan sinyaller ve üreticinin talimatlar  takip edilmelidir. 



Operatörler genelde yük çizelgelerinde rüzgâr h zlar n  dikkate almamaktad rlar. Çal anlar yük 
çizelgeleri, kullan m k lavuzu, rüzgâr h zlar  hakk nda bilgi sahibi de illerse, vinç üreticisine 
dan lmal d r.[24]

Rüzgâr türbini kanat imalat nda çal an i çiler çok fazla zararl  tozlara, gazlara ve cilalamadan 
kaynaklanan zarl  maddelere maruz kalabilmektedirler. E er çal lan ortam yeteri kadar 
havaland r lm yorsa operatörlerin solunum cihaz  kullanmalar nda fayda vard r. Çal anlar bu 
solunum cihazlar n n nas l kullan lmas  gerekti ini bilmelidir.[24]

12. TÜRB NDEN ATIKLARIN AYRI MASI

Acil durdurma dü mesine bas lmal d r. Fiziksel anlamda güvenli olmas  durumunda, türbine 
gelen besleme ana yüksek voltaj devre kesicisinden kesilmelidir. Türbininin d ndaki personel 
acil durdurma dü mesine basmak için türbine yakla mamal d r. Türbinden hemen ayr l p ve 
uygunsa geçici güvenlik alan  olu turulmal d r. Güvenlik alan ndan rüzgâra kar  olarak 
uzakla lmal  veya uygunsa saklanacak bir yer bulunmal d r. Duruma müdahale için yard m 
gerekiyorsa acil durum servisleri ile ileti im kurabilecek saha ofisi bilgilendirilmelidir.[25]

Rüzgâr santrallerinde i  kazalar n  azaltmak için çevrede bulunan uyar  levhalar na uyulmas  
çok önemli ve bu levhalar n ne anlama geldiklerin tüm santral çal anlar n n bilmesi 
gerekmektedir. Rüzgâr türbinlerinde veya i yerlerinde kullan lan baz  levha veya uyar  
i aretleri a a da verilmi tir.  

Tablo 1 yerlerinde kullan lan baz  levha i aretleri a a da verilmi tir.

Kulakl k Tak n

lk Yard m Çantas -
Göz Y kama 
bölümü!

Gözlük Tak n

Hayatta Kalma
Ekipman

Güvenlik 
Ayakkab n z  Giyin

Kurtarma 
Ekipmanlar

Para üt Tipi Emniyet 
Kemerinizi Tak n

Kurtarma Noktas



Baretinizi Tak n Acil Ç k  (A a )

Rotor Kilidi 
Gereklidir

Kafa üstü vinç dü me 
tehlikesi

Yang n Söndürme 
Cihaz !

Maksimum yük 1 ton 
olmal

Burada Yürümeyin 
veya Durmay n

Uyar : Elektrik

Güvenli çal ma 
yükü 9500 kg

Uyar : Yüksek voltaj

Kap  M knat s Kilidi 
areti

AKUT

Zehirlilik Etiketi

13. SANAL GERÇEKL K

Bilgisayar teknolojisi 1980 y l nda ba lay p 1990 y l ndan sonra geli meye çal t r lm t r. 
Bilgisayar teknolojileri art k günümüzde her alanda kullan lmakta ve ya am m z n bir parças  
haline gelmektedir. Teknoloji sayesinde biliminde geli mesi bilgiye art k kolayca ula lmas  
bilginin önemini art rm  ve bilgili bir toplum meydana gelmesine sebep olmu tur. nsanlar da 
bilgileri bilgisayarla i leyip veya bilgisayarlarda tasarlay p farkl  konseptler ortaya 
ç karm lard r. Bu sskonseptlerden biride sanal gerçekliktir. Sanal gerçeklik, bilgisayar 
ortam nda olu turulan 3 boyutlu resimlerin veya animasyonlar n teknolojik araçlarla insanlar n 
zihinlerinde gerçek bir ortamda bulunma hissini vermesinin d nda ortamda bulunan objelerle



etkile imde bulunmalar n  sa layan teknoloji olarak tan mlayabiliriz. Son zamanlarda sanal 
gerçeklik ile toplumlarda hem ö renme hem de ö retim aç s ndan yeni ve farkl  bir yöntemler 
bulmas  için çok fazla bilimsel ara t rmalar yap lmaktad r.[26]

14. ARTIRILMI  GERÇEKL K 

Art r lm  gerçeklik, sanal gerçekli in bir çe idi olarak belirtilebilir. Art r lm  gerçeklik 
bilgisayarlarda yap lan sanal 3D nesnelerin geçek ya am ile zaman  etkile imini sa layan ve 
temelinde bir ba lam olan yeni bir teknolojidir. Art r lm  gerçeklik teknolojisi sayesinde sanal 
nesnelerin gerçek nesnelerle birlikteli inin sanal nesnelerinde insanlardaki gerçeklik 
duygusunun ortaya ç kmas na sebep olmaktad r. Art r lm  gerçekli in yararlar , yaln zca 
görme duyusuna ve kafaya monte edilme ile görüntüleme teknolojileri ile s n rl  tutulmamal d r. 
Art r lm  gerçeklik teknolojisi ile nesnelerin gerçe e benzemesini oldukça iyi olmas  nesnelere 
dokunma hissi var gibi hissedilmeleri gerekmekte ve bu sayede hem ilgi çekicili i bak m ndan 
hem de ö renmede deneyimi ya anmas na olanak sa lamaktad r. Art r lm  gerçeklik 
teknolojilerinde üç boyutlu nesneler d nda konu ma parçalar , metinler, videolar ve 
animasyonlarda kullan lmaktad r. [27]

15. SANAL VE ARTIRILMI  GERÇEKL K UYGULAMALARI 

Sanal gerçeklik, gerçek ya amla ili kilendirilen bir an  bilgisayarlarla olu turulan üç boyutlu 
bir benzerlik eklinde aç klayabiliriz. Bu benzeme çe itli giyilen özel ayg tlarla sa lanmaktad r.
Teknik olarak sanal gerçeklik terimi insanlar n orda olma hissini ya ad bilgisayar kaynakl 3
boyutlu ortamlar için kullan l yor. Kullan c lar, çe itli çevre birimleri yani kaskl  ekran 
arac l yla sanal ortamlara dahil oluyorlar. O ortama girdi i andan itibaren kullan c n n 
gerçeklik ile ba lant s  kopuyor ve tamamen sanal gerçekli in yarat ld  ortamda olma hissini 
ya yor.[28]

Sanal ve art r lm  gerçeklik uygulamalar  ile ileti im teknolojileri ve bilgi teknolojileri 
günümüzde bizlere sa lad  rahatl k sayesinde ya am m z n önemli bir bölümünde yer 
almaktad r. Teknolojinin ilerlemesi; hem büyük verilerin depolanmas , ta nmas  ve i lenmesini 
mümkün k larken hem de neredeyse gerçe inden bir fark  bulunmayacak ve ay rt edilmeyecek 
bir dokuya sahip üç boyutlu ortamlar n planlanmas  veya tasarlanmas  ve bu sanal ortamlar n 
farkl  uygulamalarda da kullan lmas n  sa lamaktad r. Sanal ortamlar n gerçe e çok benzemesi 
insanlar n sanal ortamlar  ya amas  sanal ve art r lm  gerçeklik uygulamalar n  
güçlendirmektedir. Sanal ve art r lm  gerçeklik uygulamalar  ile art k görme, i itme, koklama 
gibi duyular n hissedilmesi mümkündür. Buna örnek olarak Heilig (1962) taraf ndan tasarlanan 
Sensorama tasar m  ile insanlar kendilerini Brooklyn sokaklar nda bir motosikletle geziyormu  
gibi hissetmelerini sa lam t r. Yani günümüzdeki bu teknolojiler sayesinde çok uzakta olan 
bir yerde bulunuyormu  gibi hissederek ya amay  mümkün k lmaktad r. Sanal ve art r lm  
gerçeklik uygulamalar  akla gelebilecek her alanda kullan labilmektedir. Çünkü sanal gerçeklik 
uygulamalar  ile bilgisayarlara dayal , etkile imli ve çoklu ortam teknolojisidir.[29]

Sanal ve art r lm  gerçeklikte görüntüler bilgisayar grafikleri aksine gerçek ya amdaki 
nesnelerin hareketli bir yans mas  eklinde sunulabilmekte ve farkl  cihazlarla kontrol 
edilebilmektedir. Sanal ve gerçeklik sistemleri etkile im, çevreleme ve kullan c lar n sanal 
ortamda bulunulmas  üzerine kurulmaktad r. Son y llarda bu teknoloji geli tirilerek sanal ve 
art r lm  gerçeklik ile ö renme ortamlar  insanlar  daha motive edici ve ilgi çekici hale 
getirmi tir.[30]



16. SANAL VE ARTIRILMI  GERÇEKL K ORTAMLARINDA BULUMA H SS

Sanal ve art r lm  gerçeklik ortamlar nda bulunuldu unda; gerçek dünyadaym  gibi ancak 
zaman bilinci olmadan ortamda bulunma hissi vard r. Sanal gerçeklik kullan c lar  sanal 
ortamda iken bulunduklar  bölgeye yönelik bir duygu ya amakta ve psikolojik olarak 
kendilerini bu ortamdaym  gibi hissetmektedirler. Sanal ortamlarda bulunma hissi ile ilgili baz  
ara t rmac lar; gerçeklik, canl l k hissi ve gerçekmi  gibi hissetme olarak baz lar  sanal ya da 
gerçek bir ortam n içerisinde zihinsel olarak bulunma durumu ya da fark ndal  olarak baz lar  
ise öznel yani bilinçli zihin durumu ve davran sal yani bilinçsiz zihin durumu eklinde ikiye 
ay rm lard r. Bu örnekler gibi pek çok tan mlamalarda yap lm t r. Sanal ve art r lm  gerçeklik 
teknolojileri ile gerçekle tirilen ortamlar n uygulamalar  geli tirilmesi sonucunda kullan c lar n 
sanal ortamda bulunma his deneyimlerinin sistemlerin sunaca  katk lar  belirlemede yarar 
sa lamaktad r. Yani ö renme ortamlar nda sanal ve art r lm  gerçeklik kullan l rken 
ö renenlerin sanal ortamda bulunma hissini deneyimlemelerine özellikle dikkat edilir. Ayr ca 
bu deneyimler sonucu ö renmeye olumlu katk  sa land  bilinmektedir. Sanal gerçeklik 
teknolojileri ile kullan lan uygulamalarda ki inin dikkati fiziksel ortamdan sanal bir ortama 
do ru yer de i tirmesi beklenmektedir. Bu yer de i tirme sürecinde ortam ve ki i kaynakl  
unsurlar sanal ortamda bulunma hissi olu umuna etki etmektedir. Kullan c lar n dikkati genel 
olarak fiziki dünya ve an lar n, hayallerin veya planlanm  etkinliklerin olu turdu u zihinsel 
dünya aras nda ikiye ayr lmaktad r. Bu sebeple sanal ortam deneyimi ya ayan kullan c lar, 
gerçek ortamda gerçekle en olaylar ve sanal ortamlarda gerçekle en olaylar ile ayn  anda 
bulunabilmektedirler.[30]

17. SANAL GÖZLÜK

Sanal gözlüklerin çok farkl  model ve tasar mlar  bulunmaktad r. Üretilen ve yayg n olarak 
kullan lan bu gözlüklerin en önemli amac  görüntüyü kullan c n n gözüne farkl  kamera 
aç lar nda yans tarak görüntüdeki derinlik hissini kullan c ya aktarmakt r. Sanal gözlükler 
telefon ekranlar nda yer alan iki ye bölünmü  görüntü ile sanal gözlük kullan c lar n n gözlerine 
ayr  ayr  aktar m ile tasarlanm t r. Sanal gözlüklerin dü ük maliyetli olanlar  da üretilmektedir. 
Bu gözlükler plastik veya kartondan yap lmaktad r.[31]

18. VR VE AR KAVRAMLARI

VR sistemi, sanal görüntü, konum veya zaman s n rlamas ndan ba ms z farkl  gereksinimlere 
göre ayarlanabilmektedir. VR sistemleri dü ük maliyet, dü ük risk ve yüksek verimlilikle 
askeri, e itimsel ve e lence bak m nda daha çok kullan lmaktad r. VR sisteminin üç bile enini 
bulunmaktad r. Bunlar geometri tabanl  VR, görüntü tabanl  VR ve hibrit VR’ dir. Geometri 
tabanl  VR, grafik tabanl  olarak da bilinmektedir. Üç boyutlu model olu turmada veya nesne 
olu turulmada kullan l r. Bu yaz l mda çe itli etkile im düzeyleri için belirli cihazlar  yürütmek 
için de il de daha çok nesnelerin özelliklerini tan mlamak için kullan labilir. Görüntü tabanl  
VR, grafik tabanl  VR' de, a lardaki bant geni li inin yetersizli i sonucu iddetlendirilebilen 
çerçeve h z  ile ilgili sorunlar  çözmek için tan t lm t r. Hibrit VR ise video oynatmak ve 
görüntüleri sakl  tutmak için pratik uygulamalardaki eksiklikleri gösteren ve görüntü tabanl  
VR’ nin art lar n  birle tirmektedir. Hibrit VR ile gelecekte bir ana a  VR sistemi olarak 
uygulanacakt r. Bu yaz l m sayesinde görüntü tabanl  VR’ ye benzeyen 360 ’ lik sahneleri olan 
çoklu, sürekli görüntüler yakalanacakt r. Ayr ca bu görüntüler görüntü i leme yoluyla üstten 
görü lerini birle tirerek yap lmaktad r. Yani sanal nesneler kullan c lar n isteklerine göre 
de i ebilmektedir. AR ise sanal objelerin ve rollerin gerçek dünyadaki görünümlerini 
yans tmak için VR ayg tlar n n kullan lmas n  gerektirmekte ve böylece ayg tlar  kullananlar n 
gerçe i ve gerçek olmayanlar  alg lamalar na sebep olmaktad r.[32]



AR’ nin en önemli özelli i kullan c lara h zl , ba lant l  ve faydal  bir ekilde ö retilmek istenen 
bilgiyi ula t rmas  ve sanal ortamda alg lananlar  da üç boyutlu nesneleri gerçek ya ama dahil 
etmektir. AR, sanal bilgileri gerçek dünyayla birle tirmektedir.[33]

19. SANAL VE ARTIRILMI  GERÇEKL K UYGULAMALARININ E T MDE 
ÖNEM

Sanal ve art r lm  gerçeklik uygulamalar  ö renme ve ö retme olanaklar n  güçlendirmekte ve 
çok faydal  bir yöntem oldu u belirtilmektedir. Bu uygulamalar kullan lmadan önce ve hala 
devam eden anlatma ile ö renim vard . Ancak art k sanal gerçeklik uygulamalar  sayesinde 
e itimler sanal ortamlarda yap l yor bu durumda e itimi verenlerin i lerin anlat m yönünden 
e itimi alanlar içinde kolay kavrama ve h zl  hat rlama imkân  sunmaktad r. Ayr ca sanal ve 
art r lm  gerçeklik uygulamalar  ile yap lan e itimler sonucu kullan c lar n anlat lmak istenen 
konuyu kolay bir ekilde ö renip kavramalar n n yan  s ra kullan c lar n dü ünce ve hayal 
gücünü geli tirmelerine, ö renme h zlar n  kendilerinin belirlemesini sa lamaktad r.[34]

Sanal gerçeklik uygulamalar n e itimde kullan lmas  kullan c lar n sanal ortamlarda bilgiyi 
ald klar  için onlara farkl  gelmekte ve ö renmeye te vik etmektedir. Bu sebeple de 
kullan c lar n ilgisini çekmekte ve ö renme sürecini k saltmaktad r. Sanal ortamlar n, gerçek 
ortamlarla kolay uyum sa laya bildi i kullan c n n anlat lan konunun özü ile etkile imde 
bulunurken e lenceli bir hal almas  sonucunda kavramlar n ö renilmesinin kolayla t  
görülmektedir. Tabi bunlarla beraber ortamda bunma hissi ve bu ortamda kullan c lar n 
problemleri kolayca görebilmeleri ve çözebilme becerilerini geli tirerek kullan c larda yüksek 
seviyede ö renme deneyimi ile bilgiyi taze tutmaktad r.[35]

Sanal ve art r lm  gerçeklik teknolojisi ile ö retim ve ö renme için sundu u yeni olanaklar 
zaman içerisinde e itimcilerin de dikkatini çekmeye ba lam t r. Genellikle askeriye tatbikat 
uygulamalar nda, t p e itimlerinde, astronot e itimlerinde, mühendislik e itimlerinde, pilot 
e itimlerinde ve yabanc  dil geli tirme gibi e itimler için kullan lmaktad r. Sanal ve art r lm  
gerçeklik teknolojileriyle bir ö renme ortam n n tek ba na e itime olumlu katk da 
bulunamayaca na ve bu sanal ortam n verimli e itim senaryolar  ile desteklenmesi gerekti i 
de görülmektedir.[36]

Sanal ve art r lm  gerçeklik uygulamalar n n e itimde kullan lmas n n temel nedeni 
ö renmenin yan nda yüksek seviyede hissederek ve deneyimlemeyerek ya anmas d r. Sanal 
ortamalar sayesinde kullan c lar ba ka ki ilerin veya ba ka nesnelerin varl n  hissedebilmekte 
ve fiziksel olarak konum de i tirmelerine ra men ayn  ortamda bulunma hissi vermektedir. Bu 
sayede yap lan bu uygulamalar n hedeflerine ula abilmesi aç s ndan ö renilen ve peki tirilen 
deneyimlerin dikkat çekti i belirtilmektedir.[37]                          

20. SANAL VE ARTIRILMI  GERÇEKL K TEKNOLOJ LER  LE  SA LI I VE 
GÜVENL

Ülkemizde 6337 say l  i  kanunu, Dünya Sa l k Örgütü ve Uluslararas  Çal ma Örgütü 
çal anlar n çal t klar  ortamdaki i  sa l  ve güvenli ini fiziksel ve ruhsal tehlike veya 
tehditlerden korumak ve çal anlar  yap lmas  gereken i e uygunluklar na göre i e 
yerle tirilmelerinin sa lanmas na yard mc  olmaktad r. Ülkemizde i  sa l  ve güvenli i 
yakla m  daha çok önleme hedeflidir. Bu sebeple ülkemiz ya anan i  kazalar  veya gerçekle en 
meslek hastal klar ndan dolay  verilen kay plar n veya farkl  sonuçlar ile mücadele edilmesi 
yerine meydana gelebilecek kazalar n ya anmamas  için daha önceden önlem almay  
hedeflemektedir.[38]

6331 say l   Sa l  ve Güvenli i Kanununa göre i  kazas ; i çilerin i yerinde veya mesai 
saatlerinde i yeri içinde veya i yeri d nda bulundu u s rada, i yeri için i veren taraf ndan 



görevlendirilip i verence sa lanan bir ta tla i e gidi  veya geli te gerçekle en kazalarda, 
ölümle veya çal an n vücut bütünlü ünün ruhen veya bedenen engelli durumuna getiren bütün 
olaylar i  kazalar n tan mlamaktad r.[39]

 sa l  ve güvenli inin nedenlerinin ara t r lmas  sonucunda i yerinde meydana gelen kazlar  
%88’lik gibi yüksek bir k sm  çal anlar n güvensiz davran lar ndan dolay  oldu u ifade 
edilmi tir. Çal anlar  güvensiz davran lar  da i  yüklerinin fazla olmas , zaman yetersizli i, 
i i yeti tirememe kayg s , sa l k kayg lar , stresli çal ma ortam , liderlik edememe kayg s , 
deneyim eksiklikleri gibi etmenlerden olay  olmaktad r.[40]

Bir i  kazas  sonucunda çal an travma geçirebilmekte ve travma an n da çal an n 
kendili inden verdi i tepkileri art k vermeme durumu olabilmekte ve bu tepkilerin düzelmesi 
kolay de ildir. Ancak i  sa l  ve güveli i e itimlerinde ve acil durumlara müdahale 
e itimlerinde çal anlar bir y k m veya felaket ya an rken nas l davranmalar  gerekti i ve ne 
yapmalar  gerekti i de il, kendili inden gerçekle en otomatik davran lardan nas l kaç nmalar  
gerektirildi i ö retilmektedir. Bu travmalardan kurtulman n birçok yolu bulunmaktad r.[41]

Birçok ara t rmac  çal malar n  kuvvetlendirerek sanal gerçekli in deneyim ile ö renmenin en 
basit ve etkin bir yöntem oldu u belirtilmi tir. Bu çal malarda çoklu ortam veri tabanl  
e itimlerle bilimse ya da akademik faaliyetlerde ö renme performans n  artt rd  kan s na 
var lm t r.[42]

Davran lar  de i tirmek için bir konu hakk nda sadece bilgi edinmek yeterli de ildir. Bir 
tehlikede an nda ö renilen bilgiyi davran lar m zda kullanmak için, ö renenin alg lanmas , 
deneyimlenmesi ve haf za da uzun süre yer edinmesi gerekmektedir.   sa l  ve güvenli i 
için bilgilerin bilinçalt m zda kalmas n  sa layan en önemli etken çal anlar n bu bilgileri 
alg lama düzeyleridir. Çal anlar n alg lama düzeylerinin artmas  sonucunda önlem, teknolojiye 
olan uyumlar ve ö renimlerinde kazan lan becerileri uygulamalar  daha kolay olaca  
belirtilmektedir. Aç k bir bilinç ile ya anan kazalar da i  sa l  ve güvenli iyle yaralanmalar  
önlemede kurallar n ve davran lar n nas l kullan lmas  gerekti ini daha kolay bir ekilde 
yap ld  belirtilmektedir.[43]

Sanal ve art r lm  gerçeklik uygulamalar  ile yap lan e itimler örenme aç s ndan çok faydal  
ve e siz bir f rsat sunmaktad r. Sanal Gerçeklik teknoloji kullan c lar n n bulundu u bu sanal 
deneyimle ayn  gerçek dünyada ya yormu  gibi alg lamaktad rlar. Çal anlara travmalar 
sonucu ya anabilecek olaylarla ilk kar la ld nda oka giren ki ilerin sanal deneyimlemeler 
sonucunda bu travmalara kar  haz rl kl  ve bunlar n planl  oldu unu bilmesi, istedi i zaman bu 
olaylar  sonland rabilece ini bilmesi, uyar c lar n kullan c ya basamak basamak verilmesi, 
gerçek d  olmas  ve yap lan hatalar n tekrarlan p düzeltilmesi gibi sanal ortamlarda yap lan 
deneyimle sonucu etkili bir ö renme gerçekle tirilmektedir. Bu nedenle sanal gerçeklik 
uygulama e itimleriyle gerçekle ecek e itimlerin süresi k salmakta ve ö renilen bilgilerin uzun 
bir süre haf zada kalmas na yard mc  olmaktad r.[44]

Sanal ve art r lm  gerçeklik uygulamalar  ile yap lan e itimlerde yang n veya tahliye gerekecek 
durumlarda bulunulan ortamdaki engellerden kurtulup nas l ortamdan güvenli bir halde 
uzakla mak için yap lmas  gereken önlemlerin nas l al nmas  gerekti i gibi çe itli senaryolar 
düzenlenerek anla l rl kta art rma sa lanabilmektedir.[45]

Sanal ve art r lm  gerçeklik teknolojileri ile nesnelerin; animasyonla t r lmas , sentezlenmesi 
ve en iyi ekilde kullan lmak üzere i  sa l  ve güvenli i hedefleri için kullan labilece i 
belirtilmi tir. Bu sebeple yang na müdahale, yüksekten dü me, makine kullan m , yük ta ma 
gibi birçok uygulamalar  sanal ortamlarda i  sa l  ve güvenli i kapsam nda deneyimleyerek 
e itim amaçl  kullan labilmektedir.[46]



21. SONUÇ

 kazalar  insanlara ve çevreye zarar vermelerinin yan  s ra i yerlerinin itibar n , verimlili inin, 
varolu unu ve toplum güvenini zedelemektedir. yerlerine bu aç dan bak ld nda i  kazalar  
sonucunda i yerleri çok ciddi maliyetlere ve eskiye dönülemez bir hale bürünmektedirler. Bu 
sebeple i  sa l  ve güvenli i sayesinde i yerlerinde risklerin önceden belirlenmesi ve 
çal anlar n bu risklere maruz kald klar nda nas l güvenli davran larda bulunmalar n n 
gerekti i ve bu davran lar  nas l geli tirebilecekleri hakk nda e itimler vermektedirler. Rüzgâr 
enerji santrallerinde i  sa l  ve güvenli i e itimleri öncelikle i e giri te verilmekte sonras nda 
belirli bir süre geçtikten sonra bilgilerin peki tirilmesi için tekrar e itim verilmektedir. Ayr ca 
rüzgâr enerji santrallerinde bak m onar m veya çal anlar n türbine ç kmas  gerekti i 
durumlarda yetkili i  sa l  ve güvenli i uzmanlar n n çal anlara gerekli bilgileri vermesi ve 
gerekli uyar larda bulunmalar ndan sonra çal anlar türbinlere ç kmaktad rlar. Bu çal maya 
bak ld nda rüzgâr türbinlerinde en fazla riskler ve i  kazalar  bak m ve onar m sürecinde 
görülmektedir. Rüzgâr türbinlerinin montaj a amalar nda türbin parçalar n n kald r lmas  
s ras nda i  kazalar n n oldukça fazla ya and  görülmektedir. Yap lan bu çal mada rüzgâr 
türbin kurulumunda çal anlar dar ve kapal  bir alanda, kanatlar n montaj  ve bak m 
onar mlar nda çal t klar  için oldukça yüksek riskte çal makta olduklar  görülmektedir. Ayr ca 
rüzgâr türbinlerinin kule bölümünde yap lan çal malarda yang n, elektrik çarpmas , yüksekten 
dü me, tahliye zorlu u ve asansörü bulunmayan türbinler için çal anlar n türbine 
t rmanmalar ndan dolay  gerçekle en kazalar meydana gelmektedir. Bu gibi i  kazas  durumlar  
ile kar la lmamas  için çal anlar n i  güvenli i e itimlerini almas  ve e itimlere periyodik 
olarak kat l m göstermeleri gerekmektedir. Türbinlere bak m onar m çal malar  yap l rken 
özellikle kulede yap lan çal malarda çal anlar bir tehlike an nda tehlikeli bölgenin riskini 
azaltmay  veya tehlikeli bölgeyi nas l tahliye etmesi gerekti ini bilmelidir. Türbin kurulumu, 
bak m onar m  veya türbine ç k lmas  gerekecek durumlarda çal anlar ki isel koruyucu 
donan mlar n  kullanmalar  gerekmektedir. Tüm çal anlar n yüksekte çal ma e itimini almas  
ve bu kazalardan korunmas  için do ru donan mlar  seçebilmesi gereklidir. Çal anlar i  
güvenli i uyar  levhalar n n ne anlama geldiklerini bilmeleri gerekmektedir. Rüzgâr 
santrallerinde i e giri lerde verilen ilk i  sa l  ve güvenli i e itimleri bir s n f ortam nda ve 
sözlü anlat mla verilmekte soras nda ise türbin çevresinde ve türbin içerisinde verilmektedir. 
Bu e itimler toplu bir e itim anlay  ile kalabal k gruplara verildi i bilinmektedir. Bu 
e itimlere çal anlara çok zaman harcand  ve çal anlar n belirli bir süre sonra e itimlerde 
verimlerinin dü tü ü görülmektedir. Bu sorun sonucunda çal anlar n çabuk dikkatlerinin 
da ld  için e itimin verimini dü ürmesi ve çal anlar n eksik bilgilerle i e ba lad klar  
görülmekte ve bu sebeple de i  kazlar n n ortaya ç kmas  sonucunda çal anlar n nas l güvenli 
davran ta bulunmalar  gerekti ini bilmedikleri için kazan n geri dönülemez bir hal almas na 
sebep olabilmektedir. Çal anlar n i  kazalar yla kar la t klar nda güvenli davran larda 
bulunmay  ö renmeleri gerekmektedir. Güvenli davran  becerilerini ö rendikten sonra bu 
davran lar  geli tirmeleri gerekmektedir. Bu çal mada bahsedilen sanal deneyimsel ö renme 
hem kayda de er bir tasarruf sa larken hem de yönetimsel olarak pek çok avantajlar n n 
bulundu u görülmektedir. Rüzgâr santrallerinde gerçekle tirilen i  sa l  ve güvenli i 
e itimlerini çal anlara hem deneyimleyerek ö renme hem de ak lda kal c l  yönünden 
önemli bir e itim türü olan sanal ve art r lm  gerçeklik ile yap lmas  durumunda çal anlarca 
daha verimli ve i  kazalar n  deneyimlemeleri sonucu ya ad klar  i  kazalar nda daha 
so ukkanl  bir ekilde ve yapmas  gereken güvenli davran lar  sergileyeceklerdir. Sanal ve 
art r lm  gerçeklikle teknolojileri ile yap lan e itimler çal anlar n hem dikkatlerini çekecek 
hem de e itimlerin verimini art racakt r. Sanal ve art r lm  gerçeklik teknolojisi ile rüzgâr 
santrallerinde kar la labilecek riskleri, bu risklerin etkilerini bir senaryo haline getirerek ve
bu senaryolara simülasyonlara dökerek görsel ve i itsel olarak kazalar  ya yormu  gibi 
deneyimleyip bu deneyimleri kolay bir ekilde kavray p bu ba lamda ö renmeyi ve ö renilen 



bu bilgiyi ak lda uzun süre yer etmesini sa lamaktad r. Ayr ca sanal ve art r lm  gerçeklik 
teknolojileri sayesinde çal anlar ya anan i  kazas nda yap lan hatalar  görebilecek ve yapt klar  
hatalar  düzelte bilmeleri için de bir imkân sa layacakt r.  Bu sebeple sanal ve art r lm  
gerçeklik teknolojileri i  sa l  ve güvenli i konusunda gerçekle tirilen maliyetleri ve 
ya an labilecek riskleri dü ürürken etkili ve ak lda kal c  ö renmeyi sa layacakt r.
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ÖZET

Mühendislik tasar m , günümüzde oldukça rekabetçi oldu undan kalite oldukça önemli hale 
gelmi tir. Kaliteli mal ve hizmet üretemeyenler zaman içinde etkinliklerini kaybetmektirler. 
Bunu önlemek için sa lam tasar m üzerine odaklanmak gerekmektedir. Tasar mda 
beklenmeyen sapmalar, süreçlerdeki de i kenliklerden kaynaklanmaktad r. Sa lam tasar m n 
amac  bu tarz durumlar  engellemektir. Böylece ürünün güvenirli ini ve kalitesini artt r labilir. 
Dolay s yla sa lam tasar m de i kenlikten minimum düzeyde etkilenmeye çal r. Bu 
çal mada, sa lam tasar m ilkesini çok kriterli karar verme alan na entegre edecek bir yöntem 
üzerine odaklan lm t r. Literatürde var olan Çok Amaçl  Performans Analizi (MOPA) 
yöntemi, de i tirilmi  a rl k konsepti ile kriter a rl klar n n belirlenmesinde kullan lan uzman 
görü lerindeki bilgi de i kenli ini azaltarak bilgi kalitesini artt rmaktad r. Böylece daha kaliteli 
ve sa lam kriter a rl klar na sahip olunmaktad r. Bu da daha tutarl  sonuçlara götürmektedir. 
Ayr ca bu çal mada, MOPA yönteminde yap lan de i iklik ile de i kenli in daha da 
azalt larak yöntemin iyile tirildi i yeni bir çok kriterli karar verme yöntemi olan De i tirilmi  
Çok Amaçl  Performans Analizi (D-ÇAPA) yöntemi ilk kez sunulmu tur. Böylece de i kenlik 
azalt larak daha kaliteli sonuçlar elde edilmi tir. Çok kriterli karar verme yöntemlerinde veri 
kalitesi kavram na vurgu yap lm t r.  Bu kapsamda savunma sanayinde tank palet tasar m nda 
en iyi malzeme seçimi için literatürde var olan örnek bir uygulama gösterilmi tir. Bu örnekte, 
dikkate al nan kriterler Mukavemet, Yo unluk, Korozyon, Sertlik, Poisson Oran  ve Tedarik 
kriterleridir. Alternatif malzemeler ise Alümina, paslanmaz çelik, titanyum, karbon fiber, 
42CrMo4 ve silisyum karbürdür. Yap lan analiz sonucunda tank paleti tasar m nda en iyi 
malzemenin karbon fiber oldu u belirlenmi tir.

Anahtar kelimeler: Çok kriterli karar verme, De i tirilmi  kriter a rl , Robust Tasar m, 
Bilgi kalitesi, MOPA.



ABSTRACT

Since engineering design is very competitive today, quality has become very important.Those 
who cannot produce quality goods and services lose their effectiveness over time. To avoid this, 
it is necessary to focus on robust design. Unexpected deviations in design are due to variability 
in processes. The purpose of robust design is to prevent such situations. Thus, the reliability 
and quality of the product can be increased. Therefore, the robust design tries to be affected by 
variability at a minimum level.This study focuses on a method that will integrate the robust 
design principle into the field of multi-criteria decision-making.The Multi-Objective 
Performance Analysis (MOPA) method, which is available in the literature, increases the 
quality of information by reducing the variability in the expert opinions used in the 
determination of criterion weights with the modified weight concept. Thus, higher quality and 
robust criterion weights are obtained. This leads to more consistent results.

In addition, in this study, the Modified Multi-Objective Performance Analysis (D-CAPA) 
method, which is a new multi-criteria decision-making method in which the method is improved 
by reducing the variability further with the change made in the MOPA method, is presented for 
the first time. Thus, variability is reduced and better quality results are obtained. Emphasis is 
placed on the concept of data quality in multi-criteria decision-making methods.

In this context, an exemplary application in the literature has been shown for the best material 
selection in-tank pallet design in the defense industry.In this example, the criteria considered 
are Strength, Density, Corrosion, Hardness, Poisson Ratio, and Supply criteria. Alternative 
materials are alumina, stainless steel, titanium, carbon fiber, 42CrMo4, and silicon carbide. As 
a result of the analysis, it was determined that the best material in the design of the tank pallet 
was carbon fiber.

Keywords: Multi-criteria decision making, Modified criterion weight, Robust Design, 
Information quality, MOPA.

G R

Bu çal mada, çok kriterli karar verme yöntemleri kullan larak savunma sanayisinde tank paleti 
tasar m nda kullan lacak en iyi malzemenin belirlenmesi problemi ele al nm t r ve çok kriterli 
karar verme yöntemleri kullan larak en iyi malzemenin seçilmesi amaçlanm t r. Literatürde 
çok say da çok kriterli karar verme tekni i bulunmaktad r. Fakat bu yöntemler, karar vericilerin
öznel de erlendirmede bulunduklar  kriter a rl klar n n olas  hatalar n  ihmal edebilmektedir. 
Bu olas  hatalar, karar vericinin öznel de erlendirmesinde kriter a rl klar n  yanl  
de erlendirmesine neden olarak do ru karar vermeyi zorla t rmaktad r. Kriter a rl klar ndaki 
de i kenli in artmas na sebep olarak bilgi kalitesini dü ürmektedir (Dey vd, 2016). MOPA 
yöntemi de i tirilmi  a rl k konsepti ile kriter a rl klar ndaki de i kenli i azaltarak bilgi 
kalitesini artt rmaktad r. Böylece daha kararl  ve güçlü bir yöntem elde edilmektedir. D-ÇAPA 
yöntemi ise MOPA yöntemindeki kriter a rl klar n n de i tirilmesi a amas nda kullan lan 



formülasyonda yap lan de i iklik ile elde edilmi  olup kriter a rl klar ndaki de i kenli i daha 
fazla azaltan yeni bir çok kriterli karar verme yöntemidir. Bu çal mada, MOPA ve D-ÇAPA 
yöntemleri kullan larak problemde dikkate al nan alternatifler için en iyi alternatif bulunmu  ve 
de i kenli in bir ölçüsü olan de i im katsay s  kullan larak her iki yöntem birbiriyle 
kar la t r larak bu çal mada sunulmu tur. MOPA ile ilgili detayl  bilgilere literatürden 
eri ilebilir (Dey vd, 2016; enyi it ve Ünal, 2019; enyi it vd, 2020). MOPA ve D-ÇAPA 
yöntemleri savunma sanayisinde tank paleti tasar m nda en iyi malzemenin seçimi problemi 
için uygulam t r.

YÖNTEM ve MATERYAL

D-ÇAPA yöntemi, de i tirilmi  a rl k performans n n hesaplanmas  k sm nda MOPA 
yönteminden ayr lmaktad r. MOPA yönteminin de i tirilmi  a rl k performans  hesaplama 
formülü E itlik 1 ve E itlik 2’de sunulmu tur. D-ÇAPA yönteminin de i tirilmi  a rl k 
performans  hesaplama formülü ise E itlik 3 ve E itlik 4’te sunulmu tur. Aralar ndaki fark ise, 
MOPA yöntemi bölme i lemi kullan rken D-ÇAPA yöntemi çarpma i lemi kullanmaktad r.

= / (Fayda kriteri için)                     (1)

= / (Maliyet kriteri için)                   (2)

= * (Fayda kriteri için)                      (3)

= * (Maliyet kriteri için)                    (4)

Çal mada ele al nan tank palet tasar m  malzeme seçimi probleminde 6 kriter ele al nm t r. 
Bu kriterler s ras yla Mukavemet (K1), Yo unluk (K2), Korozyon (K3), Sertlik (K4), Poisson 
oran  (K5) ve Tedarik (K6) kriterleridir. Çok kriterli karar verme yöntemlerinde kriterler iki ana 
gruba ayr l r. Bu gruplar fayda ve maliyet kriteri gruplar d r. lgili kriterin de eri azald kça 
amac  gerçekle tirme etkisi art yorsa bu kriter bir maliyet kriteridir. Maliyet, zaman, mesafe 
kriterleri birer maliyet kriteridir. Benzer ekilde ilgili kriterin de eri art kça amac  
gerçekle tirme etkisi art yorsa bu kriter bir fayda kriteridir. Kâr, ömür, kalite ise birer fayda 
kriteridir ( enyi it vd, 2020).

Bu kriterlerden mukavemet, korozyon, sertlik ve poisson oran  kriterleri fayda kriteri iken 
tedarik ve yo unluk kriterleri maliyet kriteridir.

Çal mada, Alümina (A1), Paslanmaz çelik (A2), Titanyum (A3), Karbon fiber (A4), 42CrMo4
(A5), Silisyum karbür (A6) malzeme alternatifleri olarak ele al nm t r. Karar matrisi Tablo 
1’de gösterilmi tir.



Tablo 1. Tank paleti tasar m  için karar matrisi

A rl klar 0,3297 0,1189 0,1189 0,3297 0,0595 0,0432

K1 K2 K3 K4 K5 K6

A1 500 3,8 300 1000 0,25 40

A2 750 8 150 290 0,25 10

A3 750 4,5 150 310 0,25 40

A4 1100 7,5 450 330 0,35 1

A5 2000 1,8 300 500 0,05 80

A6 500 3,5 450 2000 0,15 40

SONUÇLAR

Bu çal mada dikkate al nan MOPA ve D-ÇAPA yöntemleri ile elde edilen de i tirilmi  

a rl kl  normalize karar matrisi tablolar  MOPA yöntemi için Tablo 2, D-ÇAPA yöntemi için 

Tablo 3’te gösterilmi tir. De i tirilmi  a rl kl  normalize karar matrisi kullan larak elde edilen 

alternatiflerin nihai s ralamas  ise MOPA yöntemi için Tablo 4, D-ÇAPA yöntemi için Tablo 

5’te gösterilmi tir. Tablo 4 incelendi inde MOPA yöntemi, en iyi malzemenin Silisyum karbür 

(A6) oldu unu belirlemi tir. Tablo 5 incelendi inde ise D-ÇAPA yöntemi, en iyi malzemenin 

Karbon fiber (A4) oldu unu belirlemi tir. De i kenli in bir ölçüsü olan de i im katsay s  

de erleri ise Tablo 6’da gösterilmi tir. Tablo 6 incelendi inde kriter a rl klar n n ba lang ç 

de erlerinde de i kenlik oldukça yüksek iken, MOPA yönteminin bu de i kenli i büyük 

ölçüde azaltt  ve D-ÇAPA yönteminin ise de i kenli i daha fazla dü ürdü ü görülmektedir.

Tablo 2. MOPA yöntemi de i tirilmi  a rl kl  normalize karar matrisi

FAYDA MAL YET FAYDA FAYDA FAYDA MAL YET
K1 K2 K3 K4 K5 K6

A1 0,1019 0,1326 0,1692 0,2576 0,1930 0,1899
A2 0,1528 0,2791 0,0846 0,0747 0,1930 0,0475
A3 0,1528 0,1570 0,0846 0,0798 0,1930 0,1899
A4 0,2241 0,2616 0,2538 0,0850 0,2702 0,0047
A5 0,4075 0,0628 0,1692 0,1288 0,0386 0,3799
A6 0,1019 0,1221 0,2538 0,5151 0,1158 0,1899



Tablo 3. D-ÇAPA yöntemi de i tirilmi  a rl kl  normalize karar matrisi

FAYDA MAL YET FAYDA FAYDA FAYDA MAL YET

K1 K2 K3 K4 K5 K6

A1 0,0783 0,1286 0,1642 0,1978 0,1916 0,1892

A2 0,1174 0,2708 0,0821 0,0574 0,1916 0,0473

A3 0,1174 0,1523 0,0821 0,0613 0,1916 0,1892

A4 0,1722 0,2539 0,2463 0,0653 0,2682 0,0047

A5 0,3130 0,0609 0,1642 0,0989 0,0383 0,3784

A6 0,0783 0,1185 0,2463 0,3957 0,1150 0,1892

Tablo 4. MOPA yöntemi alternatiflerin s ralanmas

BCR SIRALAMA

A1 2,2376 3

A2 1,5467 5

A3 1,4708 6

A4 3,1275 2

A5 1,6809 4

A6 3,1618 1

Tablo 5. D-ÇAPA yöntemi alternatiflerin s ralanmas

BCR SIRALAMA

A1 1,9880 3

A2 1,4097 4

A3 1,3246 6

A4 2,9077 1

A5 1,3985 5

A6 2,7143 2



Tablo 6. De i im katsay s  (CV) de erlerinin kar la t r lmas

A IRLIKLARIN LK CV'S  MOPA CV D-ÇAPA CV 
 

71,1907 5,9295 5,6986 
 

TARTI MA

Bu çal man n sonuçlar  dikkate al nd nda MOPA ve D-ÇAPA yöntemleri kriter 

a rl klar ndaki bilgi de i kenli ini büyük ölçüde azaltarak bilgi kalitesini artt rmaktad r. Bilgi 

kalitesinin artmas  da daha kaliteli bir çok kriterli karar verme yönteminin elde edilmesini 

sa lamaktad r. Böylece tutarl  ve güçlü bir yöntem elde edilmektedir. Sonuçlar incelendi inde 

D-ÇAPA yöntemi MOPA yönteminden de i kenli i daha fazla azaltmaktad r.

KARAR

MOPA ve D-ÇAPA yöntemleri kriter a rl klar ndaki bilgi de i kenli ini azaltarak kaliteyi 

artt rm t r. D-ÇAPA yöntemi de i kenli i daha fazla azaltarak daha kaliteli sonuç üretmi tir. 

Bu çal ma yeni malzeme, alternatif ve yeni çok kriterli karar verme yöntemleri kullan larak 

geni letilebilir. Bulan k mant k içeren problemler ele al nabilir. 
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ÖZET

Mühendislik tasar m , günümüzde oldukça rekabetçi oldu undan kalite oldukça önemli hale 
gelmi tir. Kaliteli mal ve hizmet üretemeyenler zaman içinde etkinliklerini kaybetmektirler. 
Bunu önlemek için sa lam tasar m üzerine odaklanmak gerekmektedir. Tasar mda 
beklenmeyen sapmalar, süreçlerdeki de i kenliklerden kaynaklanmaktad r. Sa lam tasar m n 
amac  bu tarz durumlar  engellemektir. Böylece ürünün güvenirli ini ve kalitesini artt r labilir. 
Dolay s yla sa lam tasar m de i kenlikten minimum düzeyde etkilenmeye çal r. Bu 
çal mada, sa lam tasar m ilkesini çok kriterli karar verme alan na entegre edecek bir yöntem 
üzerine odaklan lm t r. Literatürde var olan Çok Amaçl  Performans Analizi (MOPA) 
yöntemi, de i tirilmi  a rl k konsepti ile kriter a rl klar n n belirlenmesinde kullan lan uzman 
görü lerindeki bilgi de i kenli ini azaltarak bilgi kalitesini artt rmaktad r. Böylece daha kaliteli 
ve sa lam kriter a rl klar na sahip olunmaktad r. Bu da daha tutarl  sonuçlara götürmektedir. 
Ayr ca bu çal mada, MOPA yönteminde yap lan de i iklik ile de i kenli in daha da 
azalt larak yöntemin iyile tirildi i yeni bir çok kriterli karar verme yöntemi olan De i tirilmi  
Çok Amaçl  Performans Analizi (D-ÇAPA) yöntemi ilk kez sunulmu tur. Böylece de i kenlik 
azalt larak daha kaliteli sonuçlar elde edilmi tir. Çok kriterli karar verme yöntemlerinde veri 
kalitesi kavram na vurgu yap lm t r.  Bu kapsamda savunma sanayinde tank palet tasar m nda 
en iyi malzeme seçimi için literatürde var olan örnek bir uygulama gösterilmi tir. Bu örnekte, 
dikkate al nan kriterler Mukavemet, Yo unluk, Korozyon, Sertlik, Poisson Oran  ve Tedarik 
kriterleridir. Alternatif malzemeler ise Alümina, paslanmaz çelik, titanyum, karbon fiber, 
42CrMo4 ve silisyum karbürdür. Yap lan analiz sonucunda tank paleti tasar m nda en iyi 
malzemenin karbon fiber oldu u belirlenmi tir.

Anahtar kelimeler: Çok kriterli karar verme, De i tirilmi  kriter a rl , Robust Tasar m, 
Bilgi kalitesi, MOPA.



ABSTRACT

Since engineering design is very competitive today, quality has become very important.Those 
who cannot produce quality goods and services lose their effectiveness over time. To avoid this, 
it is necessary to focus on robust design. Unexpected deviations in design are due to variability 
in processes. The purpose of robust design is to prevent such situations. Thus, the reliability 
and quality of the product can be increased. Therefore, the robust design tries to be affected by 
variability at a minimum level.This study focuses on a method that will integrate the robust 
design principle into the field of multi-criteria decision-making.The Multi-Objective 
Performance Analysis (MOPA) method, which is available in the literature, increases the 
quality of information by reducing the variability in the expert opinions used in the 
determination of criterion weights with the modified weight concept. Thus, higher quality and 
robust criterion weights are obtained. This leads to more consistent results.

In addition, in this study, the Modified Multi-Objective Performance Analysis (D-CAPA) 
method, which is a new multi-criteria decision-making method in which the method is improved 
by reducing the variability further with the change made in the MOPA method, is presented for 
the first time. Thus, variability is reduced and better quality results are obtained. Emphasis is 
placed on the concept of data quality in multi-criteria decision-making methods.

In this context, an exemplary application in the literature has been shown for the best material 
selection in-tank pallet design in the defense industry.In this example, the criteria considered 
are Strength, Density, Corrosion, Hardness, Poisson Ratio, and Supply criteria. Alternative 
materials are alumina, stainless steel, titanium, carbon fiber, 42CrMo4, and silicon carbide. As 
a result of the analysis, it was determined that the best material in the design of the tank pallet 
was carbon fiber.

Keywords: Multi-criteria decision making, Modified criterion weight, Robust Design, 
Information quality, MOPA.

G R

Bu çal mada, çok kriterli karar verme yöntemleri kullan larak savunma sanayisinde tank paleti 
tasar m nda kullan lacak en iyi malzemenin belirlenmesi problemi ele al nm t r ve çok kriterli 
karar verme yöntemleri kullan larak en iyi malzemenin seçilmesi amaçlanm t r. Literatürde 
çok say da çok kriterli karar verme tekni i bulunmaktad r. Fakat bu yöntemler, karar vericilerin
öznel de erlendirmede bulunduklar  kriter a rl klar n n olas  hatalar n  ihmal edebilmektedir. 
Bu olas  hatalar, karar vericinin öznel de erlendirmesinde kriter a rl klar n  yanl  
de erlendirmesine neden olarak do ru karar vermeyi zorla t rmaktad r. Kriter a rl klar ndaki 
de i kenli in artmas na sebep olarak bilgi kalitesini dü ürmektedir (Dey vd, 2016). MOPA 
yöntemi de i tirilmi  a rl k konsepti ile kriter a rl klar ndaki de i kenli i azaltarak bilgi 
kalitesini artt rmaktad r. Böylece daha kararl  ve güçlü bir yöntem elde edilmektedir. D-ÇAPA 
yöntemi ise MOPA yöntemindeki kriter a rl klar n n de i tirilmesi a amas nda kullan lan 



formülasyonda yap lan de i iklik ile elde edilmi  olup kriter a rl klar ndaki de i kenli i daha 
fazla azaltan yeni bir çok kriterli karar verme yöntemidir. Bu çal mada, MOPA ve D-ÇAPA 
yöntemleri kullan larak problemde dikkate al nan alternatifler için en iyi alternatif bulunmu  ve 
de i kenli in bir ölçüsü olan de i im katsay s  kullan larak her iki yöntem birbiriyle 
kar la t r larak bu çal mada sunulmu tur. MOPA ile ilgili detayl  bilgilere literatürden 
eri ilebilir (Dey vd, 2016; enyi it ve Ünal, 2019; enyi it vd, 2020). MOPA ve D-ÇAPA 
yöntemleri savunma sanayisinde tank paleti tasar m nda en iyi malzemenin seçimi problemi 
için uygulam t r.

YÖNTEM ve MATERYAL

D-ÇAPA yöntemi, de i tirilmi  a rl k performans n n hesaplanmas  k sm nda MOPA 
yönteminden ayr lmaktad r. MOPA yönteminin de i tirilmi  a rl k performans  hesaplama 
formülü E itlik 1 ve E itlik 2’de sunulmu tur. D-ÇAPA yönteminin de i tirilmi  a rl k 
performans  hesaplama formülü ise E itlik 3 ve E itlik 4’te sunulmu tur. Aralar ndaki fark ise, 
MOPA yöntemi bölme i lemi kullan rken D-ÇAPA yöntemi çarpma i lemi kullanmaktad r.

= / (Fayda kriteri için)                     (1)

= / (Maliyet kriteri için)                   (2)

= * (Fayda kriteri için)                      (3)

= * (Maliyet kriteri için)                    (4)

Çal mada ele al nan tank palet tasar m  malzeme seçimi probleminde 6 kriter ele al nm t r. 
Bu kriterler s ras yla Mukavemet (K1), Yo unluk (K2), Korozyon (K3), Sertlik (K4), Poisson 
oran  (K5) ve Tedarik (K6) kriterleridir. Çok kriterli karar verme yöntemlerinde kriterler iki ana 
gruba ayr l r. Bu gruplar fayda ve maliyet kriteri gruplar d r. lgili kriterin de eri azald kça 
amac  gerçekle tirme etkisi art yorsa bu kriter bir maliyet kriteridir. Maliyet, zaman, mesafe 
kriterleri birer maliyet kriteridir. Benzer ekilde ilgili kriterin de eri art kça amac  
gerçekle tirme etkisi art yorsa bu kriter bir fayda kriteridir. Kâr, ömür, kalite ise birer fayda 
kriteridir ( enyi it vd, 2020).

Bu kriterlerden mukavemet, korozyon, sertlik ve poisson oran  kriterleri fayda kriteri iken 
tedarik ve yo unluk kriterleri maliyet kriteridir.

Çal mada, Alümina (A1), Paslanmaz çelik (A2), Titanyum (A3), Karbon fiber (A4), 42CrMo4
(A5), Silisyum karbür (A6) malzeme alternatifleri olarak ele al nm t r. Karar matrisi Tablo 
1’de gösterilmi tir.



Tablo 1. Tank paleti tasar m  için karar matrisi

A rl klar 0,3297 0,1189 0,1189 0,3297 0,0595 0,0432

K1 K2 K3 K4 K5 K6

A1 500 3,8 300 1000 0,25 40

A2 750 8 150 290 0,25 10

A3 750 4,5 150 310 0,25 40

A4 1100 7,5 450 330 0,35 1

A5 2000 1,8 300 500 0,05 80

A6 500 3,5 450 2000 0,15 40

SONUÇLAR

Bu çal mada dikkate al nan MOPA ve D-ÇAPA yöntemleri ile elde edilen de i tirilmi  

a rl kl  normalize karar matrisi tablolar  MOPA yöntemi için Tablo 2, D-ÇAPA yöntemi için 

Tablo 3’te gösterilmi tir. De i tirilmi  a rl kl  normalize karar matrisi kullan larak elde edilen 

alternatiflerin nihai s ralamas  ise MOPA yöntemi için Tablo 4, D-ÇAPA yöntemi için Tablo 

5’te gösterilmi tir. Tablo 4 incelendi inde MOPA yöntemi, en iyi malzemenin Silisyum karbür 

(A6) oldu unu belirlemi tir. Tablo 5 incelendi inde ise D-ÇAPA yöntemi, en iyi malzemenin 

Karbon fiber (A4) oldu unu belirlemi tir. De i kenli in bir ölçüsü olan de i im katsay s  

de erleri ise Tablo 6’da gösterilmi tir. Tablo 6 incelendi inde kriter a rl klar n n ba lang ç 

de erlerinde de i kenlik oldukça yüksek iken, MOPA yönteminin bu de i kenli i büyük 

ölçüde azaltt  ve D-ÇAPA yönteminin ise de i kenli i daha fazla dü ürdü ü görülmektedir.

Tablo 2. MOPA yöntemi de i tirilmi  a rl kl  normalize karar matrisi

FAYDA MAL YET FAYDA FAYDA FAYDA MAL YET
K1 K2 K3 K4 K5 K6

A1 0,1019 0,1326 0,1692 0,2576 0,1930 0,1899
A2 0,1528 0,2791 0,0846 0,0747 0,1930 0,0475
A3 0,1528 0,1570 0,0846 0,0798 0,1930 0,1899
A4 0,2241 0,2616 0,2538 0,0850 0,2702 0,0047
A5 0,4075 0,0628 0,1692 0,1288 0,0386 0,3799
A6 0,1019 0,1221 0,2538 0,5151 0,1158 0,1899



Tablo 3. D-ÇAPA yöntemi de i tirilmi  a rl kl  normalize karar matrisi

FAYDA MAL YET FAYDA FAYDA FAYDA MAL YET

K1 K2 K3 K4 K5 K6

A1 0,0783 0,1286 0,1642 0,1978 0,1916 0,1892

A2 0,1174 0,2708 0,0821 0,0574 0,1916 0,0473

A3 0,1174 0,1523 0,0821 0,0613 0,1916 0,1892

A4 0,1722 0,2539 0,2463 0,0653 0,2682 0,0047

A5 0,3130 0,0609 0,1642 0,0989 0,0383 0,3784

A6 0,0783 0,1185 0,2463 0,3957 0,1150 0,1892

Tablo 4. MOPA yöntemi alternatiflerin s ralanmas

BCR SIRALAMA

A1 2,2376 3

A2 1,5467 5

A3 1,4708 6

A4 3,1275 2

A5 1,6809 4

A6 3,1618 1

Tablo 5. D-ÇAPA yöntemi alternatiflerin s ralanmas

BCR SIRALAMA

A1 1,9880 3

A2 1,4097 4

A3 1,3246 6

A4 2,9077 1

A5 1,3985 5

A6 2,7143 2



Tablo 6. De i im katsay s  (CV) de erlerinin kar la t r lmas

A IRLIKLARIN LK CV'S  MOPA CV D-ÇAPA CV 
 

71,1907 5,9295 5,6986 
 

TARTI MA

Bu çal man n sonuçlar  dikkate al nd nda MOPA ve D-ÇAPA yöntemleri kriter 

a rl klar ndaki bilgi de i kenli ini büyük ölçüde azaltarak bilgi kalitesini artt rmaktad r. Bilgi 

kalitesinin artmas  da daha kaliteli bir çok kriterli karar verme yönteminin elde edilmesini 

sa lamaktad r. Böylece tutarl  ve güçlü bir yöntem elde edilmektedir. Sonuçlar incelendi inde 

D-ÇAPA yöntemi MOPA yönteminden de i kenli i daha fazla azaltmaktad r.

KARAR

MOPA ve D-ÇAPA yöntemleri kriter a rl klar ndaki bilgi de i kenli ini azaltarak kaliteyi 

artt rm t r. D-ÇAPA yöntemi de i kenli i daha fazla azaltarak daha kaliteli sonuç üretmi tir. 

Bu çal ma yeni malzeme, alternatif ve yeni çok kriterli karar verme yöntemleri kullan larak 

geni letilebilir. Bulan k mant k içeren problemler ele al nabilir. 
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ÖZET

Asansörler dikey veya belirli bir aç da yatay olarak insan veya yük ta mada kullan lan 
makinalard r. nsan nüfusunun giderek artmas yla, in aat sektörünün geli mesiyle, daha 
yüksek ve derin yap lar n yap lmas yla insan veya yüklerin alt ve üst katlara ta nmas n  
sa lamak için asansörler zorunlu bir ihtiyaç haline gelmi tir. Çok riskli makinalar s n f na 
giren asansörlerin montaj, bak m ve onar m i lerinde yaralanmal  ve ölümlü kazalar 
ya anmaktad r. Denetimlerden geçmi  asansörün normal kullan m ndaki risk çok daha dü ük 
seviyelerdedir. Asansör montaj bak m ve kontrolleri mühendislik kurallar  içinde yap lmal d r. 
Asansör montaj i leri, sektörün en çok zaman ve i  gücü gerektiren alan d r ve ço unlukla 
ta eron montaj firmalar  taraf ndan yap lmaktad r. Yetkili firma ve e itimli ki iler taraf ndan 
yap lmas  gereken asansör montaj i leri büyük önem arz etmektedir. Çok tehlikeli i ler 
s n f nda yer alan asansör montaj i leri yüksekte çal ma, malzeme dü mesi, elektrik 
ba lant lar , ergonomik zorlanmalar el aleti kullan m , malzeme dü mesi gibi tehlikeler 
bar nd r r ve buna ba l  olarak meslek hastal klar , yaralanma veya ölümle sonuçlanan i  
kazalar  meydana gelmektedir. Asansörler sürekli çal r durumda olmalar , kullan m 
yo unlu unun artmas  periyodik kontrollerin önemini giderek art rmaktad r. Ömürlerinin 
etkin bir ekilde devam edebilmesi için bak m ve kontrollerinin yap lmas  gerekmektedir. 
lgili mevzuatta da asansörlerin ayda bir defa bak m n n yap lmas y lda bir defa periyodik 

kontrolünün yap lmas  zorunlu tutulmu tur. Asansör kontrol ve bak m i leri mutlaka yetkili 
firma ve yetkili personel taraf ndan yap lmal d r. Asansör kontrol ve bak m i lerinde yüksekte
çal ma, kaygan yüzey, dönen aksamlar gibi mekanik tehlikeler, elektriksel tehlikeler, termal 
tehlikeler, maddesel tehlikeler, ergonomik tehlikeler gibi tehlikeli çal ma ko ullar na maruz 
kal nmaktad r. Bu çal ma kapsam nda, asansörün imalat ndan montaj na sektör hakk nda 
bilgi verilmi , asansör montaj ve bak m i lerinde yer alan tehlikeler belirlenmi , al nmas  
gereken önlemler üzerinde durulmu  ve çözüm önerileri getirilmi tir.
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ABSTRACT 

Elevators are machines used to carry people or loads vertically or horizontally at a certain 
angle. With the increasing human population, the development of the construction industry, 
and the construction of higher and deeper structures, elevators have become a necessity to 
ensure that people or loads are transported to the lower and upper floors. Injury and fatal 
accidents occur in the assembly, maintenance and repair works of elevators, which are 
classified as very risky machines. The risk in the normal use of the inspected elevator is much 
lower. Elevator installation, maintenance and controls should be done within the engineering 
rules. Elevator assembly works are the most time- and labor-intensive area of the industry and 
are mostly done by subcontractor assembly companies. Elevator installation works that must 
be done by authorized companies and trained people are of great importance. Elevator 
installation works, which are in the category of very dangerous work, contain dangers such as 
working at height, falling materials, electrical connections, ergonomic difficulties, using hand 
tools, falling materials, and occupational diseases resulting in occupational diseases, injuries 
or deaths occur as a result. The fact that the elevators are in constant operation and the 
intensity of use increases, the importance of periodic controls gradually increases. In order for 
their life to continue effectively, they need to be maintained and checked. In the relevant 
legislation, maintenance of the elevators once a month and periodic control of them once a 
year are obligatory. Elevator control and maintenance works must be carried out by 
authorized companies and authorized personnel. In elevator control and maintenance works, it 
is exposed to dangerous working conditions such as working at height, slippery surfaces, 
mechanical hazards such as rotating parts, electrical hazards, thermal hazards, material 
hazards, ergonomic hazards. Within the scope of this study, information was given about the 
sector from the manufacture of the elevator to its assembly, the hazards in the elevator 
assembly and maintenance works were determined, the precautions to be taken were 
emphasized and solutions were suggested. 

Keywords: Elevator, Installation, Maintenance, Repair, Periodic Control, Occupational 
Health and Safety 

1.G R

Konutlarda veya di er yap larda, insanlar  veya yükleri dikey veya yatay olarak ta yan 
kald rma araçlar na asansör denir. Son y llarda yap  yüksekliklerinin giderek artmas  ve in aat 
sektörünün h zla büyümesi ile birlikte asansörlerin kullan m  artarak hayat m zda vazgeçilmez 
bir yere sahip olmu tur. [1] 



Asansörün y llar içindeki de i im süreci, insan gücüyle çal an kald raçlardan, su ve hayvan 
gücüyle çal an kald raçlara, buhar gücüyle çal an asansörlere ve günümüzde kullan lan 
hidrolik ve elektrikli asansörler eklinde olmu tur. [2] 

Asansörler kullan m amaçlar na göre ve tahrik sistemlerine göre s n fland r l r

Kullan m amaçlar na göre asansörler;

1.S n f Asansörler: Konutlarda kullan lmak amac yla yap lan asansörlerdir.

2.S n f Asansörler: Otel, sinema, al veri  merkezi, tiyatro, kamu kurumlar , havaliman  gibi 
kamuya aç k binalarda kullan lan asansörlerdir.

3.S n f Asansörler: Sa l k kurulu lar nda sedye ta mak için kullan lan asansörlerdir.

4.S n f Asansörler: yerlerinde ve fabrikalarda yüklerin tek veya refakatçiyle birlikte 
ta nmas  için yap lan asansörlerdir.

5.S n f Asansörler: Restoranlarda, lokantalarda, i  yerlerinde vb. yemek servisi için 
kullan lan asansörlerdir.

6.S n f Asansörler: Yüksek katl  konut veya i  yerlerinde kullan lmak amac yla yap lan 
asansörlerdir. [1] 

Tahrik cinslerine göre asansörler;

Elektrikli Asansörler: Elektrik motorunun harekete geçip kabini a a  veya yukar ya hareket 
ettirmesiyle çal r. Kabin, kar  a rl k ile birlikte çal r. [1] 

Hidrolik Asansörler: Hidrolik üniteden hidrolik ak kan gücü ile asansör kald rma gücünü 
elde eden sistemlerdir. Genelde yüksek kapasite gereken yerlerde kullan l r. [1] 

Türkiye’de asansör sektörü yeni geli en bir sektördür. 1950’li y llardan itibaren h zlanm  ve 
1990’l  y llardan sonra yerlilik oran  giderek artm t r. Günümüzde elektrikli asansörlerde 
%100, hidrolik asansörlerde %90 yerlilik oran  mevcuttur. [4] 

Ülkemizde asansör sektörünü;

Asansör imalat
Montaj i leri
Bak m onar m i leri olarak üçe ay rabiliriz. [3] 

Asansör malat ; makine imalat alan d r. Asansörün kabin, makine asesi, a rl k asesi, 
kap , k lavuz ray, halat, konsollar, kasnak, regülatör, tampon, fren, motor grubu, paten, sensör 
gibi aksamlar n n üretilmesidir. [4] 

Asansör Montaj ; Asansör montaj i i, sektörün en çok zaman alan ve en fazla i  gücü 
gerektiren alan d r. Ülkemizde montaj ve kurulum yapan firmalara hizmet yeterlilik belgesi 



Türk Standartlar  Enstitüsü taraf ndan verilmektedir. 2016 y l  itibariyle Türkiye’de hizmet 
yeterlilik belgesi alan 1935 firma bulunmaktad r. [5] 

Asansör montaj i i antiyede kaba in aat n bitmesiyle birlikte asansör kuyusuna asansör 
ünitesinin standartlara uygun ekilde kurulmas d r. Asansör montaj nda yap lacak i ler 
de i memekle birlikte iki çe it yöntem mevcuttur. Birinci yöntem klasik iskele kullanarak 
montaj yapmakt r. Müteahhit taraf ndan kuyuya iskele kurulur ve çal anlar iskele yard m yla 
katlara montaj  yapar. kinci yöntem ta nabilir tirak vinciyle hareketli platform  kullanarak 
montaj yap lmas d r. Resim1.1 de klasik iskele ve ta ma vincinin çal ma ekli gösterilmi tir.

Resim 1.1 Ta ma vinci ve iskele

Asansör montaj  ba lamadan önce müteahhit taraf ndan baz  ön gereksinimler sa lanm  
olmal d r;

Makine dairesi ve kuyu standartlara uygun olmal d r
Kuyu dibi temiz ve su geçirmez olmal d r.
Kuyu ayd nlatmas  yeterli seviyede ve standarda uygun olmal d r.
Kuyu içinde yeterli havaland rma sa lanmal d r.
Montaj ekipmanlar na uygun bir depolama alan  olmal d r.
Makine ve teçhizat için gerekli elektrik tesisat  bulunmal d r.
Kuyuya aç lan bütün giri  ve ç k  yerleri için koruma yap lmal d r.
Personel için ki isel koruyucu ekipmanlar haz r olmal d r
Kuyu ve makine dairesi aras  kapat lm  olmal d r.

1.1.Montaj le lgili Terimler

Kabin: nsanlar n veya yüklerin ta nd  bölümdür. Her asansörde kabin bulunmal d r. nsan
ta ma amaçl ysa engelli kullan m na uygun olmal d r. Kabin alan  beyan yüküne göre 
s n rland r l r.

Karkas: Kabini ta yan metal çerçeve eklindeki ta y c  sistemdir.



Güvenlik Tertibat : Kabinin a a  yönlü kontrolsüz hareketinde devreye girerek k lavuz
raylara tutunan ve kabini sabit tutan sistemdir. 

H z Regülatörü: Asansör h z , beyan h z n  belirli bir oranda geçerse güvenlik tertibat n  
devreye sokan düzenektir.

A rl k asesi: Kabinin yük dengesini sa lamak amac yla kullan l r. Metal bir çerçeve 
içerisine döküm, sac, beton, barit vs. a rl k kullan labilir.

Makine asesi: Tahrik sa layan motor grubunun, makine dairesi varsa makine dairesinde, 
yoksa kuyu içerisinde son kat bo lu una yerle tirildi i yap d r.

K lavuz Raylar: Kabinin ve a rl k asesinin seyir süresince dairesel hareketi ve olumsuz 
durumlarda güvenlik tertibat n n tutunmas n  sa lar. Raylar kuyu boyunca ayn  do rultuda 
olmal d r. mal yöntemine göre so uk çekme ve i lenmi  raylar olarak ikiye ayr l r.

1.2 Montaj A amalar

Yük bo altma ve da t m: Montaj  yap lacak asansör aksamlar n n kuyuya getirilmesi, aç l p 
yerle tirilmesi i lemidir.

akülleme: Lazer ya da misina kullan larak kuyu içinde ölçü alma i lemdir.

Vinç montaj : Çal anlar n ve malzemelerin kuyu içerisinde ta nmas n  sa lamak için 
kullan lacak vincin montaj d r.

Kuyu dibi mekanik montaj : Kuyu dibindeki kuyu dibi merdiveni, ray konsolu, k lavuz ray, 
kabin ve a rl k tamponu, regülatör germe a rl  ve a rl k asesinin montaj n n 
yap lmas d r.

Kabin montaj : Kabin taban, tavan ve duvarlar n n birle tirilmesi ve karkas üzerine 
sabitleme i lemidir. Kabin bu a amada kurulmay p montaja karkas  kurarak da devam 
edilebilir. 

Vincin kabine ba lanmas : Kabin vince ba lanarak kabin üstü hareketli bir platform haline 
getirilir. Çal anlar kuyu boyunca yükselerek montaj  tamamlar.

K lavuz raylar n montaj : Hareketli platform ile birlikte kuyu dibinden itibaren birbirine 
flan la ba lant l  raylar kuyu boyunca monte edilerek üst katlara ç k l r.

Kuyu üstü mekanik montaj: Makine dairesinde, makine dairesi yoksa kuyu üst bo lu unda 
makine asesinin, elektrik motorunun, h z regülatörünün yerle tirilme i lemidir.

Halatlar n tak lmas : Kabin ve a rl k asesi kuyu ortas na getirilir. Tahrik motoru 
kasna ndan ç kan halat n bir ucu kabine, bir ucu a rl k asesine ba lanm  olur. Tirak vinci 
devreden ç kar.

Kat kap s  montaj : Kabin ve kat kap lar n n montaj i lemidir.



Kuyu elektrifikasyonu: Kuyuya kablo tesisat n n dö enmesi, kuyu ayd nlatmas n n tak lmas  
ve topraklama i leminin yap lmas d r.

Kabin elektrifikasyonu: Havaland rma, sensörler, ayd nlatma, sesli uyar  vs. için gerekli 
olan elektrik tertibat n n dö enmesidir.

Sinyalizasyon montaj : Ekran, kat ve kabin butonlar , otomasyon i lemlerinin yap lmas d r.

Kabin içi montaj: Cam, ayna, tutamak, vb. kabin içi aksamlar n n montaj d r.

Revizyon: Haz rl klar tamamlan r, gerekli kontroller yap l r ve asansör çal r durumdayken 
nominal h zda test edilir, kontrolleri sa lan r.

Son kontroller ve kuyu temizli i: Hassasiyet ve güvenlik kontrolleri yap l r. Güvenlik 
tertibat  kontrol edilir, yüklü yüksüz testler yap l r. Kabinin içi ve üstü, kuyu ve katlar 
temizlenir. 

Asansörün devredilmesi: Denetimlerden ve kontrollerden geçen asansör müteahhide teslim 
edilir. [6] 

1.3. Asansör Bak m ve Onar m i leri

Asansörler montaj ndan itibaren sürekli çal r durumdad r ve bu makinalar n ömürlerini etkin 
bir ekilde sürdürebilmeleri için düzenli olarak mevcut durumlar n n kontrol edilmesi, hasar 
gören parçalar n n tespit edilmesi ve ürün güvenli inin sa lanmas  gereklidir.

Bak m onar m i leri, asansörün montajc  firmas  taraf ndan veya montaj firmas n n ayn  bölge 
içerisinde bulunan yetkili servis sözle mesi imzalad  yetkili servis taraf ndan yap l r. 
Asansörün ayda bir kez bak m i lerinin gerçekle tirilmesi ve y lda bir kez periyodik 
kontrolden geçmesi zorunludur. Asansör bak m n n yap lmas ndan, periyodik kontrolden 
geçmesinden ve ücretlerinin ödenmesinden bina sorumlusu yasal olarak sorumludur.[7] 

ARA TIRMA VE BULGULAR

2.1 Asansör Montaj ndaki Risk Faktörleri

Asansör montaj i leri çok tehlikeli i ler s n f na girmektedir ve baz  riskler bulundururlar. 
ABD merkezli CPWR’nin ( n aat e itim ara t rma merkezi) yay nlad  verilerde 1992-2010 
y llar nda in aat i i kazalar nda bir y lda ortalama 730 insan n hayat n  kaybetti i 
belirtilmi tir. Ya anan bu kazalar için nesne çarpmas , elektrik çarpmas , antiye trafik 
kazalar  ve yüksekten dü me olarak dört ana sebep gösterilmi tir. Asansör montaj i lerinde bu 
dört ana faktörden üçü do rudan etkilidir. [6] 

ABD merkezli Meslek bilgi a  (Occupational Information Network) verilerinde, in aat i leri 
yüksekte çal ma, elektrik ile çal ma, elektrik çarpmas  gibi tehlikeler içerir ve bu durum 
yaralanmal  veya ölümlü kazalara neden olmaktad r.



Asansör montajc lar  her gün yüksekte çal mak zorundad r. Grafik 2.1 de in aat i lerindeki 
mesleklerin yüksekte çal ma s kl verilmi tir. [8] 

 

 

Grafik 2.1 Mesleklerin yüksekte çal ma s kl

n aat leri aras nda en çok tehlikeye maruz kalan i  asansör montaj i idir. Grafik 2.2 de 
in aat i lerindeki mesleklerin tehlikeye maruz kalma s kl klar  s ralanm t r. Asansör montaj 
i çilerinin ilk s ray  ald  görülmü tür.

Grafik 2.2 Mesleklerin tehlikeye maruziyeti 

Asansör ve yürüyen merdiven sanayicileri derne i (Aysad) 2015 bas n bültenindeki verilere 
bak ld nda Türkiye’de son 8 y lda 213 asansör kazas n n ya and  ve 93 ki inin hayat n  
kaybetti i görülmektedir. 213 kazadan 56 tanesi montaj ve bak m i leri s ras nda 
gerçekle irken 157 tanesi yolcu kazas d r. ekil 2.1 de ülkemizde 2006-2014 y llar nda
meydana gelen asansör kazalar n n s n fland rmas  görülmektedir. [6]



ekil 2.1 Meydana gelen asansör kazalar

157 yolcu kazas nda 55 ki i hayat n  kaybederken 181 ki i yaralanm t r.

Avrupa asansör derne i ( European Lift Association ) üyesi ülkelerde gerçekle en 835 kazada 
12’si Türkiye’ de olmak üzere17 ki i hayat n  kaybetmi tir. [6] 

ncelenen çal mada Ankara’da üç, Malatya’da iki antiye toplam 56 asansör ünitesinin 
montaj n n incelendi i çal mada SG risk faktörleri AHP yöntemiyle de erlendirilmi  ve ana 
risk faktörleri ekildeki gibi belirlenmi tir. ekil 2.2 de asansör montaj i lerinde kar la lan 4 
ana risk faktörünün yüzdelik oranlar yla önem s ras na göre s ralanm t r. [6] 

ekil 2.2 Ana risk faktörleri

2.1.1 Çal ma Ortam ndan Kaynaklanan Faktörler

Di er ana risk faktörleri aras nda %48.33 oranla en önemli faktör olmu tur. Asansör montaj  
i i yap s  gere i birçok risk ta r ve yüksekte çal ma bunlardan biridir. Yap lan gözlemler 
sonucu bu risk faktörleri dokuz ba l kta toplanm t r. Bunlardan ilk s rada %83.03 oranla 
hareketli platform üzerinde çal ma gelmektedir. Montaj  gerçekle tirmek için hareketli 
platform veya dü ük katlarda iskele kullanmak gerekmektedir. 

kinci s rada %15.96 oran ile kuyu giri lerinin kapat lmamas  gelmektedir. Kuyuya aç lan
bütün giri ler engellenmeli ve kuyuya dü me riski engellenmelidir. Üçüncü s ray  %12.92 
oranla malzeme dü mesi almaktad r. Güvenlik a lar  olmazsa kuyu bo lu una çal anlar n 
üzerine nesneler dü ebilir ve ciddi yaralanmalara sebep olabilir. Dördüncü s rada %12.41 



oranla merdivenle çal ma gelmektedir. Özellikle kuyu dibine inmek için merdiven 
kullan lmaktad r ve bu merdivenler standartlara uygun olmal d r.

Be inci s raay  %11,34 oranla kayma ve ayak tak lmas  alm t r. E er çal ma ortamlar  
düzensiz, da n k veya kaygansa dü meye sebep olur. Alt nc  s ray  %8.44 oranla yan yana 
çal an kabin ve kar  a rl kla temas alm t r. Çal anlar n kar  a rl kla temas etmelerini 
engellemek için kuyu boyunca tel kafes kullan lmal d r. Yedinci s rada %7.54 oranla tek
ba na çal ma riski, sekizinci s rada %5.01 oranla kuyu dibinde at k ve keskin maddeler 
gelmektedir. Kuyu dibi biyolojik at klardan, hafriyattan, keskin maddelerden temizlenmelidir. 
Son s ray da %3.36 oranla kuyu dibinde su bulunmas  alm t r. [6] ekil 2.3 de çal ma 
ortam nda kaynaklanan faktörlerin 9 ba l k alt nda kendi içinde önem s ras na göre 
s ralanm t r.

ekil 2.3 Çal ma ortam ndan kaynaklanan faktörler

2.1.2 Makine ve Ekipmandan Kaynaklanan Faktörler

Di er ana risk faktörleri öncelik s ralamas nda ikinci s rada gelmektedir. Etkenlerin kendi 
içinde öncelik s ralamas na bak ld nda %35.24 oranla ilk s ray  en çok maruz kal nan 
halatlara temas alm t r. Montajda kullan lan vincin halat  veya asansör kabin halat na temas 
riski oldukça fazlad r ve ciddi yaralanmalara sebep olabilir. kinci s rada %18.63 oranla 
köprüleme kablolar n n hatal  kullan m , üçüncü s rada %5.43 oranla ekipman ve aletlerden 
kaynaklanan elektriksel tehlikeler, daha sonra %8.16 oranla f rlayan nesneler ve %6.34 oranla 
kald rma ekipmanlar n n ar zalanmas  gelmektedir. ekil 2.4 de makine ve ekipmandan 
kaynaklanan faktörler 6 ba l k alt nda kendi içinde önem s ras na göre s ralanm t r.[6] 



ekil 2.4 Makine ve ekipmandan kaynaklanan faktörler

2.1.3 Fiziksel Risk Faktörleri

Montaj i lerindeki dört ana risk faktöründen biridir. Öncelik s ralamas na göre en ba ta 
%33.86 oranla en önemli etken kald rma ve ta ma i leri gelmektedir. Her ne kadar kald rma 
ve ta ma i lerinde ekipmanlar kullan lsa da s kça maruz kal nan bir faktördür. kinci s rada 
%22.65 oranla ayd nlatma etkeni gelmektedir. Montaj i leminin güvenli sorunsuz bir ekilde 
yap lmas  için kuyu içinde yeterli ayd nlatma sa lanmal d r. Üçüncü s rada %16.02 ile a r  
s cak so uk gelmektedir. Özellikle yaz ve k  aylar nda i çiler a r  s cak ve so u a maruz 
kalmaktad r.

Dördüncü s rada %14.57 oranla uygun olmayan duru ta çal ma ve ard ndan özellikle makine 
ve el aletlerinden kaynaklanan %7.17 ve %5.37 oranlar yla gürültü ve titre im gelmektedir.

ekil 2.5 de fiziksel risk faktörlerinin 6 ba l k alt nda kendi içinde önem s ras na göre 
s ralanm t r. [6] 

ekil 2.5 Fiziksel risk faktörleri



2.1.4 Kimyasal Risk Faktörleri

Montaj i lerindeki dört ana risk faktöründen biridir. Di er faktörlere bak ld nda çal anlar  
en az etkileyen faktör olmu tur. Etkenleri kendi içinde s ralad m zda ilk s ray  %65.23 
oranla kap  montaj , raylar n montaj  gibi a amalarda maruz kal nan kaynak s ras nda aç a 
ç kan gazlar alm t r. kinci s rada %17.18 oranla raylar n ve motor ve aksamlar n n 
ya lanmas nda kullan lan ya lar gelmektedir. 

Daha sonra %10.29 oran ile montajda kullan lan boyalar gelirken son s ray  da %6.60 oranla 
kuyuda bulunan asbest alm t r. 2008 y l nda bakanl n yay nlad  yönetmelikle birlikte 
asbest kullan m  yasaklanm  ve maruziyet azalm t r. ekil 2.6 da kimyasal risk faktörlerinin 
4 ba l k alt nda kendi içinde önem s ras na göre s ralanm t r. [6] 

ekil 2.6 Kimyasal risk faktörleri

2.2 Asansör Montaj lerindeki Ergonomik Riskler 

ncelenen çal mada zmir’de 20 antiyede asansör montaj  incelenmi  ve 25 çal an n çal ma 
duru u inceleni tir. Ergonomik risklerin ortaya kondu u çal mada MAC, REBA, RULA 
yöntemi kullan lm t r. Asansör montaj i leri büyük küçük birçok ta ma i i içerir ancak 
baz lar  ciddi risk içerir. Bunlar; kar  a rl klar n kuyuya ve aseye yerle mi  kabin 
duvarlar n n, taban n ta nmas  ve raylar n ta nmas d r. ekil 2.7 de inceleme sonunca 
kar la lan baz  riskli ta ma i leri görülmektedir.



ekil 2.7 Kar  a rl k, ray ve kabin duvarlar n n ta nmas

Tek ki i a r yükleri uzak mesafeye riskleri do al olarak daha da art rmaktad r. Ara t rma 
sonucunda ray, makine, kumanda panosu, regülatör montaj  çok yüksek risk ta rken, makine 
asesi, tampon, kabin taban  ve tavan  montaj  ve kabin elektrik i leri yüksek risk 

ta maktad r. [9] 

2.3 Asansör Bak m Onar m lerindeki Riskler

ncelenen çal mada 5 asansör bak m firmas n n gerçekle tirdi i 10 asansör bak m i inde 
HTEA metodu kullan larak risk de erlendirilmesi yap lm t r. Asansör bak m i lerinin 
içerdi i tehlikeleri dokuz ba l k alt nda a a daki ekilde toplan r. Tablo 2.1 de asansör bak m 
onar m i lerinde kar la lan risklerin 9 ba l k alt nda s ralanmas  görülmektedir. [11] 



Tablo 2.1 Asansör bak m onar m i lerindeki tehlike türleri [11]

ncelenen bak m i lerine bak ld nda kar la lan baz  durumlar u ekilde gözlemlenmi tir.

Aksamlar n ya lanmas  s ras nda su geçirmez eldiven kullan ld  ve ya n cilde 
temas etmedi i gözlemlenmi tir
Özellikle k  aylar nda yap lan bak m çal malar nda ortam s cakl n n çal anlar  
psikolojik ve fiziksel olarak etkileyebilece i saptanm t r.
Ço u makine kasna nda kasnak koruyucusunun kullan ld  ancak hidrolik asansör 
makine dairesinde kasnak muhafazas n n do ru kullan lmad  görülmü tür.
Ço u asansör kuyusunda, gerekli havaland rman n menfezlerle sa land  
görülmü tür.
Tüm asansörlerde, kuyu dibinde kabin ve kar  a rl k hareket alan n  ay ran ve 
çal anlar  koruyan seperatör sac n n do ru kullan ld  görülmü tür.
Asansör bak m i lerinde çal anlar n uygun olmayan duru larda çal t  ve ergonomik 
riskler oldu u görülmü tür.
Uygun sertifikasyonlu ki isel koruyucular n temin edildi i, kullan l p 
kullan lmad n n kontrol edildi i ve uygun olarak muhafaza edildi i görülürken 
yüksek katl  binalarda emniyet kemeri ve baret kullan m n n yetersiz oldu u tespit 
edilmi tir.
Ço u asansörde korkuluk üstü dü me tehlikesi uyar  etiketinin olmad  
gözlemlenmi tir.
Tüm asansörlerde elektrik panosunun üstünde elektrik çarpmas na kar  uyar  etiketi 
konuldu u ve tüm panolar n uygun kaçak ak m rölesi içerdi i görülmü tür. [10] 



3.SONUÇ

Çok tehlikeli makinalar s n f nda yer alan asansörlerin montaj  bak m  ve periyodik kontrolleri 
belirli kurallar içinde gerçekle tirilmelidir. Asansör montaj, bak m ve onar m ve kontrolleri 
olmas  gerekti i ekilde yap lmazsa ciddi yaralanmal  kazalar meydana gelebilir. Kuyu 
boyunca çal an asansörlerin montaj  esnas nda yüksekte çal ma, malzeme dü mesi gibi riskli 
durumlar kaç n lmaz olmaktad r.

Yüksekte çal ma esnas nda mutlaka mutlaka;

Ki isel koruyucu ekipman
Güvenlik a
Korkuluk 

önlemleri mutlaka al nmal d r. 

En az 1 metre yüksekli inde ve 100kg yüke dayan kl kat aras  korkuluklar , buna ilave olarak 
kabin sütünde standarda uygun korkuluk yerle tirilmelidir.

Kuyuda montaj esnas nda birkaç kat arayla güvenlik a  kurulmas yla kuyu dibindeki 
çal anlar n üstüne malzeme dü me tehlikesinden ve i çinin olas  dü me tehlikesi durumuna 
kar  koruma sa lanm  olur.

Yüksekte çal ma durumuna kar  emniyet kemeri, malzeme dü mesi durumuna kar  baret, 
elektrik riskleri ve di er el aletleriyle çal ma durumunda eldiven, ayakkab , gözlük vb. di er 
ki isel koruyucu donan mlar kullan lmal d r.

Mevzuat gere i asansörlerin ayda bir bak m n n yap lmas , y lda bir periyodik kontrolünün 
yap lmas  zorunludur. Bak m ve onar m i leri e itim alm , yetkili personel taraf ndan 
yap lmal d r. Asansör güvenlik tertibat , h z regülatörü yoksa bak m i i yap lmamal d r. 
Bak m i leri s ras nda baret, i  ayakkab s  ve eldiven mutlaka giyilmelidir.
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Özet

letmelerin içinde bulunduklar  pazar ve çevre, günümüzde h zla de i erek geli en bir yap ya 
bürünmektedir. Bu rekabet ortam nda, geli emeyen i letmelere yer olmad ndan i letmelerin 
bu ko ullara ayak uydurabilmesi için kendilerini sürekli geli tirmeleri gerekmektedir. Geli me 
sa laman n temel ta da bilgi edinimidir. Bilgi edinmek içinde ara t rma-geli tirme (Ar-Ge) ve 
inovasyon faaliyetlerine önem vermek gerekmektedir. Ar-Ge ve inovasyon, firmalar n rekabet 
avantaj  sa layabilmesi ve pazarda hayatta kalabilmesi aç s ndan önemli bir yer tutmaktad r. 
Bu çal mada, öncelikle Ar-Ge ve inovasyon kavramlar , Türkiye’de Ar-Ge ve inovasyonun 
yeri, bu kavramlar n i letmeler aç s ndan önemi ele al nm t r. Sonras nda, elde edilen bilgiler 
kapsam nda, i letmelerin Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin de erlendirilmesinde etkili 
faktörler belirlenmi tir. Özellikle son dönemde i letmelerin Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerini 
etkileyen faktörler; güncel sektör raporlar , literatür taramas  ve uzman görü leri dikkate
al narak belirlenmi tir. Bununla birlikte, çok kriterli karar verme yakla m nda kullan labilecek 
bir model önerisi sunulmu tur. Ara t rma bulgular i letmelerde Ar-Ge ve inovasyon 
faaliyetlerinin gerçekle tirilmesinde bilgi, i  birli i, te vik, çal an nitelikleri, sermaye,
pazarlama yetene i gibi önemli faktörler oldu unu göstermektedir. Geni  kapsamda belirlenen 
kriterlerin, ara t rmac lara ve literatüre katk  sunmas  hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ara t rma-geli tirme (Ar-Ge), inovasyon, Ar-Ge ve inovasyon 
parametreleri, Çok kriterli karar verme (ÇKVV).

Abstract
The market and environment in which businesses are located is changing rapidly and 
developing structurally. Since there is no place for businesses that cannot develop in this 
competitive environment, businesses need to improve themselves constantly in order to keep 
up with these conditions. The cornerstone of development is acquisition of knowledge. To gain 
knowledge, it is necessary to give importance to research and development (R&D), and 
innovation activities. R&D and innovation have an important place for companies to provide 
competitive advantage and survive in the market. In this study, we discussed the concepts of 
R&D and innovation, the place of R&D and innovation in Turkey, and the importance of these 



concepts for businesses. After that, within the scope of the information obtained, we determined 
the effective factors in the evaluation of the R&D and innovation activities of the enterprises.
In particular, the factors affecting the R&D and innovation activities of enterprises in the recent 
period were determined by taking the current sector reports, literature review and expert 
opinions. Also, a model proposal that can be used in multi-criteria decision making approach is 
presented. Research findings show that there are important factors such as knowledge, 
cooperation, incentives, employee qualifications, capital, marketing ability in the realization of 
R&D and innovation activities in enterprises. However, the criteria determined in the study will 
contribute to the researchers and the literature.

Keywords: Research and development (R&D), Innovation, Parameters of R&D and 
innovation, multi criteria decision making (MCDM).

Giri
nsano lunun geli mesini sa lamada bilginin ne kadar önemli oldu u geçmi  yüzy llardan beri 

bilinmektedir ve günümüzde bilgiyi elde etmek geçmi  y llardan çok daha önemli hale 
gelmi tir. Art k rekabet edebilmenin en önemli ko ullar ndan biri bilgiye yeterli önemi 
vermekten geçmektedir. Bu nedenle, özellikle son y llarda bilgiyi elde etmek ve bilgiden 
yararlanmak denildi i zaman akl m za Ar-Ge ve inovasyon çal malar  gelmektedir.
Teknolojinin geli mesi, pazarlar aras  s n rlar n kalkmas , ülkeler aras  ürün ve bilgi aktar m n n 
kolayla mas , firmalar aras  rekabetin artmas  ve mü teriye yönelik üretimin sa lanmak 
istenmesi firmalar  gerek kalite gerek fiyat baz nda iyile meye zorlamaktad r. Bu iyile tirmeyi 
sa laman n yolu Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine yönelmek, bunlar  do ru ve etkin ekilde 
gerçekle tirmekten geçmektedir.
novasyon, firmalar n yeni pazar taleplerini kar lama yetene ini art r r ve firmalar n yeni 

teknolojik geli meler kar s nda pozisyon almalar na yard mc  olur. Bu ba lamda inovasyon 
kavramlar n  geni  bir çerçeveden ele almak gerekir. Ar-Ge çal malar  sayesinde ise, i letmeler 
h zla geli en teknolojileri mevcut ya da yeni ç karacaklar  ürünlere daha do ru ve etkin bir 
ekilde uygulayabilirler. Bu ba lamda ürünleri pazarda daha geni  bir paya sahip olurken 

karl l klar  da ayn  oranda artmaktad r. Olu an bu yeni dünya düzeni, Ar-Ge ve inovasyon 
faaliyetlerini rekabetin ve büyümenin en önemli unsurlar ndan biri haline getirmi tir.

letmelerde Ar-Ge ve inovasyon ile, teknolojide ç r açmaya devam eden dünya ko ullar  ve 
Endüstri 4.0’ n etkileriyle birlikte olu an rekabet yo unlu u içinde ön saflarda yer 
al nabilmektedir. Bunun için maliyetleri minimize edip karl l  sürdürülebilir ekilde 
yükseltirken, kalite standartlar nda geli ebilmek ve bunu i letme kültürünü bozmadan
yapabilmek, geli en Ar-Ge ve inovasyon ko ullar ndan yara almadan ç kabilmeyi 
sa layabilmektedir. Her i letmenin bir di erinden daha üstün ve daha iyi olmaya çal t  bu 
de i ken ve doygun pazarda, sürdürülebilirliklerini devam ettirmek isteyen ve düzenli 
büyümeyi irketlerinin mihenk ta  haline getirme amac  güden i letmeler, Ar-Ge ve inovasyon 
faaliyetlerini etkileyen faktörleri ve bunlar n irketlerini nas l etkiledi ini de bilmeye ihtiyaç 
duymaktad r. Bu çal mada i letmeler için hayati önem ta yan Ar-Ge ve inovasyon 
faaliyetlerini etkileyen faktörler, yap lan çe itli sektör ve literatür ara t rmalar ve uzman 
görü leri ile desteklenerek belirlenmi tir. Çal ma kapsam nda, öncelikle literatür taramas na 
yer verilmi , sonras nda, Ar-Ge ve inovasyon kavramlar , Dünyada ve Türkiye’de Ar-Ge ve 
inovasyonun yeri, bu kavramlar n i letmeler aç s ndan önemi, ele al nm  ve kapsaml  bir 
ara t rma gerçekle tirilmi tir. Özellikle, son dönemde i letmelerin Ar-Ge ve inovasyon 
faaliyetlerini etkileyen faktörler; güncel sektör raporlar , literatür taramas  ve uzman görü leri 
de ele al narak belirlenmi tir. Ara t rman n sonucu, i letmelerde Ar-Ge ve inovasyon 
faaliyetlerinin gerçekle tirilmesinde bilgi, i  birli i, te vik, çal an nitelikleri, sermaye, 



pazarlama yetene i vb. önemli faktörler oldu unu göstermektedir. Geni  kapsamda belirlenen 
kriterlerin, ara t rmac lara ve literatüre katk  sunmas  hedeflenmektedir.

Literatür Taramas
Çal p nar ve Baç (2007) yapt klar  çal mada; i letmelerin özelliklerinin, i letmelerin yapt  
inovasyon say s na etkisinden bahsetmi tir. lk olarak belirlenen bir g da firmas n n i çi ve 
firma özelliklerinin anket yard m yla belirlenmesi sa lanm t r. Daha sonra do rusal regresyon 
analiziyle bu firman n özelliklerinin; i çi özelliklerinin, ortalama ihracat, reklam, patent, Ar-Ge
harcamalar n n firman n yapt  inovasyon say s na etkisi olup olmad n  incelemi tir. Sonuç 
olarak, firma özelliklerinin yap lan inovasyon say s yla ters orant l  ve do ru orant l  olanlar n  
belirlemi tir.
Zerenler ve ark. (2007)’n n yapt  çal mada, i letmelerin sürdürülebilirliklerini 
sa layabilmelerinin mü teri zevk ve taleplerine ba l  kalmalar  ile ili kili oldu unu belirtmi tir. 
Her i letme kendi aras nda rekabetçidir ve bu rekabet birtak m inovasyon ve yenilik 
faaliyetlerinin olu turulmas n  do urur. Ayn  zamanda h zla geli mekte olan i letmelerin 
inovasyon faaliyetlerine önem veren ve yenilikçi oldu u sonucuna var lm t r. Bu faaliyetlere 
etken olarak pazar n yap s , i letme ile sosyal fayda ve personel özellikleri görülmü tür.
Kalay ve K z ldere (2015), Türk i letmelerinin sarf etmi  oldu u inovasyon performanslar n n 
ba ar lar n  de erlendirmi  ve performanslar n  etkileyen etmenleri ortaya ç karm lard r. 
Çal ma sonucunda; finansal destek, makine, teçhizat ve bu kapsamda kullan lacak yaz l mlar n 
inovasyon performans na do rudan bir etkisi oldu u tespit edilmi tir.
Ta k n ve Kahraman (2016), dünya ekonomisinde önemli bir paya ve role sahip olan Küçük ve 
Orta Büyüklükteki letmeler (KOB )’lerin Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri içerisindeki 
öneminden bahsetmi tir. Bu i letmelerde Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine etki eden ve bunlar  
art racak faktörlerden pazar yönlülük, giri imci yönlülük ve i letmeler aras  i  birli i kavramlar  
ele al nm t r ve bunlar n KOB ’lerdeki inovasyon çe itlerine etkisi ortaya konmaya 
çal lm t r. 
Çetin ve Gedik (2017) yapt klar  çal mada i letmelerde inovasyona etki eden faktörleri 
incelemek amac yla i letme ya  ve i letmedeki çal an say s n  dikkate alm t r. Bunlar n 
etkisini incelemek için Karaman ilindeki 108 i letmeden anket yoluyla veriler toplanm t r. 

letmelerin inovasyon faaliyetlerinde bulunma nedenleri ve inovasyon faaliyetlerinde 
bulunmalar n engelleyen nedenler incelenmi  ve do rusal regresyonla hipotezler test 
edilmi tir. Elde edilen sonuca göre i letme ya n n inovasyon yapmaya bir etkisinin olmad  
görülürken, i letmedeki çal an say s n n fazla olmas n n inovasyona yönelimi olumlu 
etkiledi i saptanm t r. Ayr ca i letmelerin inovasyon çal malar n n; i letme özelliklerine, 
sektörüne, büyüklü üne ve içsel ve d sal faktörlerine göre de i ti ini belirtmi lerdir.
Oturakç , 2018 y l ndaki çal mas nda, inovasyon faaliyetlerini etkileyen faktörlerin 
belirlenmesi ve önceliklendirilmesi için çe itli faktörler belirleyip, Analitik Hiyerar i Süreci 
(AHP) kullanarak istatistiksel analiz yap lm t r. Yöntemde faktörlerin a rl klar  
belirlenmi tir. Hesaplamalar sonucunda ise çal an say s n n en önemli faktör oldu u 
bulunmu tur. Di er faktörlerin de önem dereceleri bulunmu tur. Bu çal mayla da Ar-Ge ve 
inovasyon faaliyetlerinde nelere öncelik verilmesi gerekti i saptanm t r (Oturakç , 2018).
Çak n ve Özdemir (2018)’in çal mas nda, küçük ve orta büyüklükteki i letmeler üzerinde 
inovasyonu etkileyen faktörleri Çok Kriterli Karar Verme yöntemi (ÇKKV) olan Bulan k 
DEMATEL Tabanl  Analitik A  Süreci (BDANP) ile belirleyip, önem seviyelerine göre 
s ralamak amaçlanm t r. Yap lan analiz sonucunda en önemli kriterlerin finans kurumlar  ve 
üniversiteler ile i  birli i oldu u, en az öneme sahip olanlar n ise i letmenin ya  ve örgütsel 



yap  de i iklikleri kriterlerinin oldu u belirlenmi tir. Çal madaki en önemli ana kriterler ise 
kurumsal i  birlikleri ve i letmenin stratejik yetenekleri olarak belirlenmi tir.
Aksoy ve Demir (2019), firmalar için inovasyonun bireysel bir çal madan ziyade bir 
ekosistemin içerisinde oldu unu belirtmi tir. novasyon kaynaklar  alt nda ise iç ve d  
kaynaklar  incelemi tir. ç kaynaklar; önemli çal anlar, yönetim yetenekleri gibi soyut 
kavramlara dayand r lm olup d  kaynaklarda ise mü teriler ve tedarikçiler gibi daha somut 
kavramlar ele al nm t r. Sonuç olarak, inovasyon çal mas n n sadece irketin iç kaynaklar na 
ba l olmad n , bir çevre eleman  oldu unu savunmu  ve d  kaynaklar n da inovasyon için 
vazgeçilmez oldu una de inmi tir.
Demirdö en (2019), Erzincan organize sanayi bölgesindeki 35 i letmenin inovasyon alan nda 
çal ma yap p ilerlemeye engel olan faktörlerini analiz etmi tir. Bu çal man n amac , 
inovasyonda daha iyi bir noktaya gelmek amac yla engelleri tespit etmek ve ortadan 
kald rmakt r.
Ela (2019), vergi te viklerinin inovasyon performans na etkisi ampirik ve teorik olarak 
incelemi tir. Yap lan çal malarda vergi te viklerinin gerek genel gerekse Türkiye baz nda 
önemli bir etkisi oldu u görülmü tür.
Oralhan ve Büyüktürk (2019) taraf ndan yap lan çal mada, Türkiye ve Avrupa Birli i 
ülkelerinin inovasyon performanslar n  k yaslamak için çok kriterli karar verme 
yöntemlerinden TOPSIS ve MOORA kullan lm t r. Toplamda 33 ülkenin yer ald  çal mada 
insan kaynaklar , ara t rma sistemleri, yenilikçi ortam, finansman ve destek, yenilikçiler, 
ba lant lar, entelektüel varl klar, istihdam etkileri ve sat  etkileri kriterleri göz önünde 
bulundurularak k yaslama yap lm t r. Çal ma sonucunda Türkiye; TOPSIS ve MOORA
yöntemlerine göre s ras yla 31. ve 33. s rada yer alm t r. Türkiye’nin ilk on ülke aras nda yer 
ald  tek ana kriter firma yat r mlar  olarak belirlenmi tir. 
Öztürk ve Hanc o lu (2019) taraf ndan f nd k i letmeleri için bir çal ma yap lm t r. Çal maya 
göre teknolojinin geli mesi sonucu yeni pazar f rsatlar n n ortaya ç kmas , pazara yeni 
rakiplerin girmesi, mü teri yap s  ve profilinde meydana gelen de i iklikler sebebiyle 
i letmelerin stratejik planlar  kolayl kla de i ebilmektedir. letmelerde maliyeti minimize 
ederek verimi art rmak ve tüketici ile üretici aras nda fayda sa lamak 'inovasyon' olarak 
adland r l r. Bu ba lamda çal man n amac , Ordu’nun Ünye ilçesinde ulusal ve uluslararas  
pazarlarda f nd k ihracat  yapan i letmelerin inovasyon kavram n  nas l tan mlad n
belirlemektir. Analiz sonuçlar na göre inovasyon projelerini olumlu etkileyen en önemli unsur 
nitelikli insan kayna  olarak belirlenmi tir.
Elbok ve Berrado (2020) taraf ndan yap lan çal mada portföy seçimi için kategori bazl  bir 
s ralama süreci sunulmu tur. ÇKKV yöntemlerinden TOPSIS’in kullan ld  çal mada 
otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir irketin proje portföy seçimi için 50 proje kategori 
bazl  bir s ralama sürecinden geçirilmi tir. Projelerin öncelikle stratejik olarak 3 gruba ayr ld  
bu çal ma, potansiyel proje portföyünün seçiminde stratejik önceliklerin de dikkate 
al nmas n n gerekti ini vurgulamaktad r.
Cebeci ve Kama ak (2021), Ar-Ge alan nda çal anlar n sosyal zekâ ve içsel motivasyonlar n n 
Ar-Ge çal malar ndaki etkisini incelemi tir. Bu kapsamda ara t rma yapmak için çal anlardan 
anket arac l yla veri toplanm t r. Do rulay c  faktör analizi ve regresyon analizleri 
yap lm t r. Yap lan ara t rmalar sonucunda içsel motivasyonun Ar-Ge projelerine olumlu 
etkileri olurken sosyal zekân n daha k s tl  bir etkisi oldu u sonucuna var lm t r.
Gonçalves ve ark. (2021) taraf ndan yap lan çal mada bir maden irketinde Ar-Ge projeleri 
aras nda kaynak seçimi ve tahsisi için ÇKKV yöntemi kullan larak karar verme süreci daha 
sistematik hale getirilmi  ve böylece karar vericilerin müdahalesi s n rland r lm t r.
Rudnik ve ark. (2021), geli im projelerinin seçilebilmesinde kullan lmak üzere yeni bir OFN-



WASPAS yöntemi (S ral  Bulan k Say lar  (OFN'ler) kullanan A rl kl  Birle ik Toplu Çarp m 
(WASPAS) yöntemi) önermi tir. Önerilen yöntem, 9 ana kriter ve 19 alt kriterin kullan lmas yla 
geli im projesi portföyünü olu turan 5 projenin de erlendirilmesinde kullan lm t r. Kriter 
a rl klar n n belirlenmesinde AHP’ nin kullan ld  yeni yöntem ile bir dizi kriterin bulundu u 
geli im projelerinin seçimi için nesnel ve titiz bir de erlendirme yap lmas  sa lanm t r.
Yürütülen ara t rma sonucunda, geli im projelerinin seçimine yönelik önerilen yakla m n, 
sürekli iyile tirme konseptine göre çal an bir kurulu ta büyük ölçüde uygulanabilir oldu unu 
göstermi tir. Önerilen yöntemin özellikle en son teknolojileri kullanan ve s kl kla de i en çevre 
ko ullar nda uygulanan projelerle portföy analizi için faydal  olabilece i belirtilmi tir. 
novasyon ve Ar-Ge
novasyon kavram ; yeni (veya geli tirilmi ) bir ürünün pazarlanmas  ya da yeni (veya 

geli tirilmi ) bir sürecin, ekipman n ilk kez ticari olarak kullan m n  içeren teknik, tasar m, 
üretim, yönetim ve ticari faaliyetleri olarak tan mlanmaktad r. Ba ka bir çal mada ise, yenilikçi 
fikirlerin katma de erli ç kt lara dönü türülmesi süreci olarak tan mlanm t r. Küreselle en i  
ya am  ve irketler aras nda olu an rekabet ortam n n artmas yla birlikte i letmenin piyasada 
hakimiyetini korumas , mü terilerini kaybetmemesi ve yeni mü teriler kazanmas  gittikçe 
zorla maktad r. Bu zorlu süreçten ba ar yla ç kman n yolu ise Ar-Ge ve inovasyon
faaliyetlerine yönelmektir. Bu sebeple inovasyon ve Ar-Ge yaln zca i letmeler için de il 
devletler için de çok önemli bir konumdad r (Bessant ve Tidd, 2007). Oslo K lavuzu’nda (2005) 
kullan m alanlar na göre 4 inovasyon türü üzerinde durulmu tur. Bunlar; ürün inovasyonu,
süreç inovasyonu, pazarlama inovasyonu ve organizasyonel inovasyondur. Ürün inovasyonu;
pazara sunulan ürün veya hizmetin teknik özellikleri, kullan c  kolayl , malzemelerinde 
yenilik yap larak ürün veya hizmetin ortaya konmas d r. Burada ürün; pazarda olan bir ürün 
olabilirken, pazara yeni sürülecek bir ürün de olabilir. Süreç inovasyonu; mevcut olarak
kullan lan üretim ve teslimat yönteminde iyile tirmeler yap lmas  veya pazara yeni üretim ve 
teslimat yöntemlerinin sürülmesi i lemidir. Pazarlama inovasyonu; firmalar n sat lar n  
art rmak ve yeni üretilen ürün veya hizmeti piyasaya sürmek amac yla ürünün 
konumland r lmas nda, tasarlanmas nda, ambalaj nda, fiyatland r lmas nda ve tan t lmas nda
de i iklikler yap lmas d r. Organizasyonel inovasyon ise; firman n performans n  artt rmak 
amac yla firmalar n ticari uygulamalar nda, d  ili kilerinde ve i yeri organizasyonunda 
iyile tirme ve yeniliklerin yap lmas d r.
Ara t rma ve geli tirme, Ekonomik Kalk nma ve birli i Örgütü’nün (OECD) tan m na göre 
bilgimizi art rmak amac yla bir sistem çerçevesinde sürdürülebilen yarat c  çal malar ve 
üretilen bilginin yeni uygulamalar yaratmak için kullan lmas  olarak tan mlam t r. Temel 
amac  ulusal ve uluslararas  seviyede rekabet avantaj  sa lamak ve yeni ürün, teknolojiler 
yaratmakt r. Ar-Ge çal malar  irketler baz nda olabilece i gibi devletlerin de temel 
gereksinimlerinden biridir. Ar-Ge yapmak için bir sistem çerçevesinde i leyen plana sahip 
olunmal d r. Bu plan n ilk a amas  gözlemdir. Ar-Ge’nin her bir a amas  gözlemdir çünkü bu 
a amada sorunu do ru belirleyip analiz etmek elzemdir. Ar-Ge faaliyetleri; temel ara t rma,
uygulamal  ara t rma, deneysel geli tirme olmak üzere 3 farkl  bölümde incelenebilir. Temel 
ara t rmada; ihtiyaç duyulan ürün veya hizmetlerin ne oldu unu belirlemek gerekir. Temel 
ara t rma evresinde deneysel çal malar ve teorik çal malar birlikte devam eder. Uygulamal  
ara t rma; birinci a amadaki deneysel ve teorik çal malardan sonra hedefimize yönelik olarak 
yapt m z çal malard r. Uygulamal  ara t rma evresinde ortaya yeni bir bilgi ç kart l r ve 
yap lan projenin devam  sa lan r. Deneysel geli tirme ise, Ar-Ge faaliyetinin son a amas d r.
Bu evre, edindi imiz bilgiler nda ortaya yeni bir ürün veya hizmet ç kart lmas d r. Ayn
zamanda bu evre, ortaya yeni bir ürün ç kartmaktan ziyade var olan ürün veya hizmeti bir üst 
seviyeye ç kartmak da olabilir.



Türkiye’de Ar-Ge ve novasyon Çal malar na Genel Bir Bak  
18.yüzy lda, Sanayi Devrimi ile makinele meye geçilmesinden itibaren dünya ekonomisinde 
ve üretim yap s nda çok büyük de i imler meydana gelmi tir ve hala gelmeye devam 
etmektedir. Buhar gücü ile çal an makineler yerini elektrik ve benzinle çal an makinelere 
b rakm  ve günümüzde ise art k insans z fabrikalar kurulmaya ba lam t r.
Türkiye’de sanayi geli imi en ba larda ba ka ülkelerde gerçekle tirilmi  teknolojilerin ülkeye 
getirilmesi ve kullan lmas , lisans izni al nmas  veya know-how eklinde olmu tur. Know-how
kavram , baz  irketler Ar-Ge faaliyetlerine zaman ay rmak istemedi i ve bilgiyi do rudan 
almak istedi i için ortaya ç km olup k saca, bir i letmeden o i in nas l yap ld  ile ilgili 
bilginin para kar l nda al nmas  olarak aç klanabilir. Fakat son y llarda Ar-Ge ve inovasyon 
faaliyetlerinin önemi neredeyse bütün ülkeler ve irketler taraf ndan anla lm t r. Bu kapsamda 
bilginin yarat lmas ile o bilginin sat n al nmas  aras ndaki de er fark irketler taraf ndan daha 
iyi anla lm olup Ar-Ge ve inovasyona verilen önem ve de er artm t r.
Ülkemizin de son y llarda Ar-Ge harcamalar na ay rd  bütçe ve te vikler bir hayli artm t r. 
KOSGEB, TÜB TAK ve TTGV gibi ülkemizde bulunan kuru lar n Ar-Ge ve inovasyon 
faaliyetleri aç s ndan e itim vermesi ve finansal destek sa lamas  da önemli geli melerden 
biridir. Art k bir ülke veya irketin büyümesi, itibar  veya teknolojik düzeyi Ar-Ge faaliyetlerine 
verdi i önemle ölçülebilmektedir. Türkiye geçmi  y llara nazaran kendi içinde geli me gösterse
de dünya genelinde ülkeler baz nda hala çok iyi seviyelere gelememi tir. ekil 1’de de
görüldü ü üzere Türkiye’de Ar-Ge harcamalar na ayr lan bütçe, di er ülkelerle k yasland  
zaman hala ortalaman n alt nda seyretmektedir.



ekil 1. Ülkeler Baz nda Ar-Ge Harcamalar  (Erdinç, 2018)

letmelerde Ar-Ge ve novasyonu Etkileyen Faktörler
Son zamanlarda inovasyona e ilimin ve yenili i ke fetmenin günden güne artmas  ile 
i letmelerin inovasyon yapabilmeleri de çe itli faktörlere göre belirlenmektedir. letmelerde
Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerini etkileyen birçok faktör vard r. Bu faktörlerin belirlenmesinde 
çe itli sektör raporlar , literatür taramas ve uzman görü leri dikkate al nm t r (Çetin ve Gedik, 
2017; Çak n ve Özdemir, 2018; Oturakç , 2018). Yap lan çal malarda bu kriterlerden baz lar  
çal an say s , çal an deneyimi, cinsiyeti, ya , e itim düzeyi, i letmenin büyüklü ü, banka 
deste i, rekabet ve mü teriler eklinde belirlenmi tir. Ayr ca, inovasyon faaliyetlerinin 
gerçekle mesi için iç ve d  kaynaklara ihtiyaç duyulmaktad r. Yönetim yetenekleri, yap sal 
sermaye, ödül sistemi ve tedarikçiler de Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerini etkileyen 
faktörlerden baz lar d r. Önerilen model kapsam nda, belirlenen kriterler ve alt kriterler ekil 
2’de ve detayl  aç klamalar  ise ekil 3’te gösterilmektedir.



ekil 2. Önerilen model kapsam nda belirlenen kriterler ve alt kriterler

• Personel Say s
• Personel Tecrübesi
• Personel E itim Seviyesi
• Personel Ya

Personel

• letmenin Büyüklü ü
• letmenin Sektörü
• letmenin Ya

letme Yap s

• Güvenirlik
• Tasar m
• Kalite
• Kolay Kullan m

Mü teri Talebi

• Geni  Sermaye Tahsisi
• Bütçe Planlama
• Tedarikçi Deste i

Finansman

• Üst Yönetim Deste i
• Departmanlar Aras  li ki
• Üniversiteler le birli i
• Ödül ve Motivasyon

Organizasyon

• Banka Deste i
• Kanun/Devlet Deste i

Te vik 

• Sürdürülebilir Teknolojik Donan m
• Enerji Tasarufu
• Ye il Çevre
• Ula m
• Dökümantasyon Sistemi

Altyap

• Yenilikçilik ve Yarat c l k
• Etkin Pazarlama
• Risk Al nabilirlik
• Büyüme
• Millilik

Strateji



Personel: Bir i letme için çal anlar n nitelikleri, yenilik ve geli meler için ku kusuz önemlidir. Nitelikli
çal anlar n inovasyon faaliyetlerine uyum sa lamalar hem daha kolay hem de yeni fikirler için katk da
bulunmalar daha fazla olmaktad r.

•Personel Say s : letmelerde çal an say s n n fazla olmas Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri için daha
yarat c fikirlerin ortaya at lmas na ve çal ma için beyin f rt nalar n n olumlu geçmesini sa layacakt r.

•Personel Tecrübesi: Çal anlar n deneyimi inovasyon çal malar n n daha verimli gerçekle mesini
sa layacakt r. Deneyimli çal anlar ile de i letme içindeki hiyerar i ve uyum sa lanm olacakt r.

•Personel E itim Seviyesi: Ar-Ge merkezi çal anlar n n sahip olduklar akademik e itimdir. Ar-Ge
merkezinde yer alacak personelin, proje alanlar ile ilgili bölümlerden mezun olmas beklenmektedir.
Nitelikli çal anlar n inovasyon faaliyetlerine uyum sa lamalar hem daha kolay hem de yeni fikirler için
katk da bulunmalar daha fazla olmaktad r

•Personel Ya : Görevli personelin ya da l m d r. Ara t rmalarda özellikle 30-40 ya aral ön plana
ç km t r.

letme Yap s : letmeler ürettikleri mal ve hizmete göre de i ik özellikler bar nd rmaktad r. Ar-Ge ve
inovasyon faaliyetlerinde bu özelliklerin farkl etkileri gözlenmektedir

• letmenin Büyüklü ü: letmenin fiziksel büyüklü ü özellikle, kurulacak ekipmanlar n ve ya
çal t r lacak personelin say s n etkileyece inden önemlidir.

• letmenin Sektörü: novasyon ve Ar-Ge yapan firmalar n spesifik olarak hangi alanlarda inovasyon
yapt klar yla ilgili bilgiler sektörler baz nda verilmektedir. Ürün ve/veya hizmet sektörüne göre
faaliyetler de i iklik göstermektedir

• letmenin Ya : Sektöre yeni ad m atm bir i letme ile sektöre y llar n harcam bir i letmenin
inovasyon becerilerinin ayn olmas beklenemeyece inden i letme ya önemlidir.

Mü teri Talebi: Bir kurulu un yegâne amac kar elde etmektir. Bu kar elde etmesi için de var oldu u
pazarda hitap etti i mü terilerinin taleplerine kar l k verebilmesi gerekmektedir. De i en mü teri talepleri ve
de i en pazar yap s gere i, irketlerin varl n sürdürebilmesi için Ar-Ge ve inovasyon çal malar na önem
verip yeni olu an talep ve ko ullara ayak uydurmas gerekmektedir.

•Güvenirlik:Ürünün kullan m ömrü içerisinde kendisinden beklenen tüm fonksiyonlar tam olarak yerine
getirip getirmedi inin ölçütüdür.

•Estetik Tasar m: Mü terilerin be duyusuna hitap eden ürün özellikleridir. Ba ka bir deyi le, ürünün
kullan c n n beklentilerine uygun bir estetik yap y sa layabilmesidir.

•Kalite:Üretilen ürün veya hizmetin mü terinin talep etti i niteliklere sahip olmas yani bu istek ve
ihtiyaçlar kar lama derecesidir.

•Kolay Kullan m: Karma kl ktan uzak, basit yap lar n ortaya ç kar lmas d r.
•Dayan kl l k: Bir ürünün kullan m ömrünün uzunlu udur.
•K sa Çevrim Süresi: Ürün yada hizmetin mümkün oldu unca en k sa sürede piyasaya sürülmesidir.

Finansman: AR-GE çal malar esnas nda da yeni bir ürün/dü ünce ortaya konabilir fakat önemli olan bu
ürünün topluma katma de er sa lamas d r.

•Geni Sermaye Tahsisi: Ar-Ge için ay r lan bütçe bir i letmenin ne kadar geli mi oldu unu gösteren en
önemli unsurlardan biridir.

•Bütçe Planlama: Ayr lan kayna n art r lmas ve do ru alanda kullan m n n sa lanmas için planlama
önemlidir.

•Tedarikçi Deste i: yap lan irketlerin finansal k s tlar n azaltarak Ar-Ge ve inovasyon finansman na
destek olmalar beklenmektedir.



ekil 3. Belirlenen kriterler ve alt kriterlerin detayl  aç klamas

Te vik: Bulunan fikir ne kadar yenilikçi olursa olsun, yeterli maddi kaynak olmad sürece projenin
gerçekle tirilmesi çok zordur. Bu ba lamda devreye giren te vik kurumlar irketlerin yeni ürün, hizmet ve
teknoloji üretmelerine destek olmak amac yla finansal anlamda takviye sa lamaktad rlar.

•Banka deste i ve kanun/devlet deste i önemlidir.

Organizasyon: Çal malar n n etkin olarak yürütülmesi için irket bünyesinde Ar-Ge departman kurulmas
ve Ar-Ge çal malar n n sistematik bir yap ya kavu turulmas gerekmektedir.

•Üst Yönetim Deste i: Yönetimin, Ar-Ge ve inovasyona kar tutumu ne kadar iyi ve istekli ise çal an n
da bu faaliyetlerde iste i ve motivasyonu ayn ekilde artacakt r.

•Departmanlar Aras li ki: irketteki departmanlar aras bilgi al veri i, ihtiyaç ve isteklerin rahatl kla
payla labildi i bir irket kültürü olu turulursa, ihtiyaç duyulan bilgi ve yenilik için Ar-Ge
ve inovasyon çal malar n n temeli olu ur ve irketteki bu ihtiyaç kar lanarak irket verimlili i art r l r.

•Üniversiteler le birli i: Üniversitedeki bilimsel potansiyelin, sanayiye aktar larak ekonomik de ere
dönü mesine katk da bulunmas d r.

•Ödül ve Motivasyon: Çal anlardaki yarat c potansiyeli ortaya ç karmak, i letmeye ba lanmalar n
art rmak için ödüllendirme ve motivasyon faktörü bir arac d r.

•Ar-Ge ve novasyon Kültürü: Kurum içinde, yöneticilerin ve çal anlarun Ar-Ge ve inovasyon
faaliyetlerini destekleyen davran lar geli tirmelerine yard mc olan ortam n olu mas d r.

Altyap : Altyap yat r m ve yenilik, ekonomik büyüme ve kalk nman n kritik itici güçleridir.

•Sürdürülebilir Teknolojik Donan m: letmede güncel ve ileri teknolojiye uyumlu yap lar n
bulunmas d r.

•Enerji Tasarufu: Enerji tasarrufu elde edilmesi ile maliyet etkin projelerin hayata geçirilme h z n n
artmas , enerji verimlili i yüksek ve maliyeti dü ük ürün ve hizmetlerin sunulmas d r.

•At k Yönetimi: Rekabet gücünü ve karl l n art racak di er bir önemli bir araç at k
yönetimidir. At klar n geri kazan m yla hammadde ihtiyac kar lanarak üretimin çevreye etkisi
iyile tirilebilir.

•Ula m: Ürün ya da hizmetin parçalar n n üretildi i fabrikadan, nihai mü teriye kadar ula m n n h zl ve
etkin olmas önemlidir.

•Dökümantasyon Sistemi: Kurum içi belgelerin en etkilin ekilde kay t alt na al nmas ve payla lmas n
sa layacak sistem kurulumunu önem ta maktad r.

Strateji: Stratejik kararlar, i letmelerde farkl l k yaratman n, rekabet üstünlü ü kazand rman n ve katma
de er sa laman n temelini olu turur.

•Yenilikçilik ve Yarat c l k: Kendini sürekli yenileyen ve katma de erli fikirler üretecek stratejiler
uygulayan i letmeler öne ç kmaktad r.

•Etkin Pazarlama: Do ru hedef kitleyi belirleyerek, kurulu un mevcut kaynaklara odaklanmas n ve
rakiplerin önüne geçirecek stratejilerin belirlenmesidir.

•Risk Al nabilirlik: Belirsizli in yüksek oldu u bu alanda i letmenin gelece i için uygun stratejilerin
belirlenmesidir.

•Büyüme: Ticari büyüme hedefli stratejilerin belirlenmesidir.
•Millilik: Belirlenen çal malarda yerli kaynaklar n optimum seviyede kullan larak stratejilerin
belirlenmesidir.



Sonuç ve Öneriler
Günümüz geli en dünyas nda ço alan i letme say s  ve beraberinde gelen rekabet içgüdüsü 
firmalar  geli meye ve kendini yenilemeye mecbur b rakm t r. Bunun sonucu olarak da ürün 
kalitesini ve çe idini art rmak, piyasa pay n  art rmak, üretim esnekli ini geli tirmek ve mü teri 
taleplerini kar lamak isteyen i letmeler yeni aray lar içine girmi tir. Bu noktada bütün 
dünyay  de i tiren ve i letmelerin devaml l n  sa layabilmesi için vazgeçilmez olan 
inovasyon kavram  i letmelerle bir bütün haline gelmi tir.
Mü teri ihtiyaç ve beklentilerini en iyi ekilde kar laman n ana faktörü olan Ar-Ge ve
inovasyon çal malar ile yeni ürün üretmek ve mevcut ürünlerini geli tirmek tüm i letmeler 
aç s ndan oldukça önemlidir. Bir i letme için sürekli kendini de i tiren ve geli tiren 
dünyam zda rakiplerinin gerisinde kalmak kapanmas na sebep olmaktad r. novasyon 
çal malar  sayesinde verimliliklerini art ran firmalar rekabet ko ullar nda kendilerini ön plana 
ç karma ans  elde ederler. Geli me ihtiyac n n beraberinde getirdi i Ar-Ge ve inovasyon 
kavramlar  her i letme için verimli sonuçlar do urmayabilir. novasyon sürecinde verim elde 
edebilmek için dikkat edilmesi gereken baz  faktörler vard r. Bu faktörlerin i letmeler için 
oldukça önemli oldu u incelenen çal malar sonucunda görülmü tür.
Ar-Ge ve inovasyon çal malar n n i letmeler için verimli sonuçlar do urmas  beklenirken, bu 
her i letme için ayn  ekilde geçerli olmayabilir. letmelerin inovasyon faaliyetlerinde ba ar l  
olabilmeleri için dikkat edilmesi gereken durumlar söz konusudur. Aksi takdirde sonuçlar 
beklenilen düzeyde olumlu sonuçlar vermeyecektir. Bir i letme inovasyon ve Ar-Ge çal mas  
yapmadan önce yeterli piyasa ara t rmas  yapmal d r. Yeterli düzeyde yap lmayan ara t rmalar 
ileriye gitme dü üncesinin aksine olumsuz sonuçlar do urabilmektedir. 
Bu ara t rma kapsam nda incelenen baz  çal malar ve gözlemler sayesinde i letmelerdeki Ar-
Ge ve inovasyonlar  etkileyen faktörler belirlenmi tir. Özellikle; mü teri, deneyimli ve nitelikli 
personel, personel özellikleri, personel say s , cinsiyeti, ya , e itim düzeyi, i letme sektörü, 
i letmenin büyüklü ü, Ar-Ge’ye ayr lan bütçe, yap sal sermaye, sosyal zekâ, i letmenin ya , 
banka deste i, teknolojik altyap ; kanunlar ve devlet te vikleri, rekabet h z , yönetim 
yetenekleri, ödül sistemi ve tedarikçileri en önemli faktörler olarak ön plana ç km t r.
Özellikle, i letme bünyesinde çal an personellerin yeniliklere aç k ve yeterli niteliklere sahip 
olan ki ilerden seçilmesi i letmenin ileriye gitmesinde en önemli etkenlerden biridir. ncelenen
ara t rmalar, çal anlar n ya n n, e itim düzeyinin, say s n n ve deneyimlerinin bir i letmede 
yap lan inovasyon ve Ar-Ge faaliyetlerine büyük derecede etkili oldu unu göstermektedir.
Gelecekteki çal malar için öneriler ise; özellikle üniversiteler ile i  birli i sa lanarak 
kurumlarda sektör baz nda ulusal bir Ar-Ge ve yenilik endeks modeli olu turulmas  ve 
i letmelerde Ar-Ge ve yenilik endeksleri ile uyumlu bir yap n n gözetilmesi önem arz 
etmektedir. Bu sebeple, belirlenen kriterlerin etki ve önem derecelerinin belirlenmesinin bu 
alandaki ara t rmac lara ve sektör temsilcilerine yol gösterici olaca  dü ünülmektedir.
Gelecek çal malar için öneriler ise, çal man n alan  büyütülüp farkl  sektörlerden i çi say s , 
i letme özellikleri ve yetkinlikleri farkl  olan i letmelerden bilgi topland ktan sonra sektörler 
aras ndaki etki eden faktörler birbiriyle kar la t r larak incelenebilir. Büyüklükleri ayn  ve 
farkl  olan ayn  sektördeki i letmeler aras nda kar la t rma yap larak daha kapsaml  bir çal ma 
elde edilebilir. Ayn  i letmenin farkl  y llarda inovasyon ve Ar-Ge çal malar na etki eden 
faktörlerin de i ip de i medi i incelenerek e er de i iklik gösteriyor ise, hangi faktörlerin etki 
etti i de erlendirilebilir.
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ABSTRACT

In ABCDE strategy research in order to increase the interest of a reseller and online dropship 

to the business world, this strategy is a milestone of the strategy in a business, especially for 

resellers and The purpose of ABCDE's strategy is to increase the interest of online resellers 

and dropshippers to find out how much interest online resellers and dropshippers are in doing

business online. The method used in this research is this type of research is a qualitative field 

research (field research). so the data used in the study were obtained, recorded and collected 

various information data found in the field. ABCDE's strategy in increasing reseller and 

dropship interest is very effective and efficient because this strategy can manage resellers and 

online dropship in a business.

Keywords: ABCDE Strategy, Animo, Dropship Reseller
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ABSTRACT

Poverty, unemployment, and economic and social inequality are the main problems faced by 

developing countries, including Indonesia. The existence of an unequal distribution in various 

provinces and districts/cities is one of the causes of the emergence of these problems. To reduce 

the number of these problems, the government is currently focusing on national development 

through infrastructure development efforts and economic growth in various sectors. One of the 

alternative drivers of the Indonesian economy in the industrial sector is Small, Micro, and 

Medium Enterprises or abbreviated as MSMEs. MSMEs cannot be underestimated because 

MSMEs have a significant contribution to Indonesia's economic growth. While the most 

potential MSMEs in Pekalongan City are Batik MSMEs which contribute a lot to regional 

income. Although these MSMEs have existed for a long time, they can survive and compete 

with other MSMEs. This research method uses literature review. This study intends to describe 

the role of Batik MSMEs in encouraging sustainable economic development. Based on the 

analysis of various literatures, this study concludes that the indicators of the success of a 

sustainable development are not only seen from economic factors, but also from social, 

ecological, environmental institutions and law enforcement factors. Therefore, the government 

needs to get support and cooperation from the community and various other related parties.

Batik MSMEs are proven to be able to meet the criteria for the concept of sustainable 

development, but in practice there is still inequality in population income caused by uneven 

distribution and there are still many factors that have not been covered optimally.

Keywords: Economic development, MSMEs, Batik, Pekalongan.
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ABSTRACT

Poverty, unemployment, and economic and social inequality are the main problems faced by 

developing countries, including Indonesia. The existence of an unequal distribution in various 

provinces and districts/cities is one of the causes of the emergence of these problems. To reduce 

the number of these problems, the government is currently focusing on national development 

through infrastructure development efforts and economic growth in various sectors. One of the 

alternative drivers of the Indonesian economy in the industrial sector is Small, Micro, and 

Medium Enterprises or abbreviated as MSMEs. MSMEs cannot be underestimated because 

MSMEs have a significant contribution to Indonesia's economic growth. While the most 

potential MSMEs in Pekalongan City are Batik MSMEs which contribute a lot to regional 

income. Although these MSMEs have existed for a long time, they can survive and compete 

with other MSMEs. This research method uses literature review. This study intends to describe 

the role of Batik MSMEs in encouraging sustainable economic development. Based on the 

analysis of various literatures, this study concludes that the indicators of the success of a 

sustainable development are not only seen from economic factors, but also from social, 

ecological, environmental institutions and law enforcement factors. Therefore, the government 

needs to get support and cooperation from the community and various other related parties.

Batik MSMEs are proven to be able to meet the criteria for the concept of sustainable 

development, but in practice there is still inequality in population income caused by uneven 

distribution and there are still many factors that have not been covered optimally.
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ABSTRACT

Micro, Small and Medium Enterprises have a significant role in supporting the economy in 

Indonesia. It is proven that during the Covid-19 pandemic, MSMEs were able to survive the 

economic crisis that occurred. This study aims to examine the role of Sharia Banks in 

empowering MSMEs in Indonesia during the Covid-19 pandemic. The author uses a library 

research method in which data is obtained from various journals, books and official reports of 

institutions related to the research topic. This study found that there were several efforts made 

by Sharia banks in empowering MSMEs. In terms of funding, Sharia Banks channel financing 

through several products using murabahah, musyarakah and mudharabah contracts. Then 

Sharia Banks also provide technical and non-technical assistance to MSMEs through several 

programs. Sharia Banks conduct several trainings for micro customers, and a go-digital MSME 

training program with E-Commerce.

Keyword : MSMEs, Sharia Banks, Covid 19, Economic Resilience
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ABSTRACT

One of the worships in Islam is the implementation of zakat, infaq and alms (ZIS). ZIS is a fund 

issued by someone who has a role in making a significant contribution to poverty alleviation. On 

the other hand, ZIZ is also an effective solution in improving people's welfare, especially during 

the COVID-19 pandemic. This study aims to determine the extent of the role of zakat, infaq, and 

alms in improving the welfare of the community during the covid-19 pandemic carried out by 

LAZIS Central Java, Pekalongan Branch. This study uses a field research method with a qualitative 

method which emphasizes the aspect of in-depth understanding of a problem. The data used are 

primary data and secondary data. The data of this study were obtained by means of observation, 

interviews and documentation and the analysis method used descriptive qualitative analysis. While 

secondary data was obtained from news, financial reports and social media Instagram LAZIS, 

Central Java, Pekalongan. The results of the study show that zakat, infaq, and alms funds have 

played a role in helping the community during the COVID-19 pandemic, especially the people of 

Pekalongan City and Pekalongan Regency. LAZIS Central Java Pekalongan branch has several 

times held programs or distributed donations from muzakki with the main aim of helping the 

economy of the people affected by the COVID-19 pandemic. The form of empowerment carried 

out for the community occurs in the fields of health, education, social and economics as well as 

da'wah.

Keywords: Zakat, Infaq, Alms, LAZIS, Society
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ABSTRACT

Education is the main component for a nation to produce future generations who can continue 
or even advance the nation to be better than before. Culture also plays a role in education in 
Indonesia, because Indonesian culture forms a polite attitude, is obedient to teachers, and 
upholds ethics in education. Therefore, education becomes an important spotlight so that how 
to produce a generation that can be relied upon not only in academics but also in good morals 
and ethics without erasing cultural aspects. The purpose of this webinar is to make students 
aware of the meaning of education and its relation to the nation's culture and to remind them 
how important it is to advance the nation. The method used for this webinar research is online 
socialization and education. The results of this webinar research show that today's students 
often forget about the nation's culture in education, causing sadness. With this webinar, many 
students are motivated and have started to move to improve education methods in Indonesia, 
which are inseparable from the nation's culture. Students also learn how to sort out foreign 
cultures that enter Indonesia, so that they are not influenced by foreign cultures that are not in 
accordance with the nation's culture.

Keywords: Education, Culture, Moral



PROMOTING NASIONALISM FOR YOUNG GENERATION

Luthfaturrohmah, Ahmad Burhanudin, Abdul Khobir, Fatmawati Nur Khasanah

IAIN Pekalongan

ABSTRACT 

Pancasila Day and Independence Day of the Republic of Indonesia are very precious days for 

Indonesia. Therefore, this moment is celebrated with great enthusiasm, fanaticism, and deep 

gratitude. Students and college student  are the young generation who are an important 

element for the nation and state, as well as assets that are expected to be able to continue 

development in the future. For this reason, HMJ Tadris English, IAIN Pekalongan, held an 

Esa Fest which aims to facilitate a designated forum for self-development and even to publish 

potential works for Indonesian students. The method used with mentoring is that students 

send the results of the work that has been made through the google form. From this activity, 

there were 40 students from various universities who took part in the competitions, namely 

English speech competitions, poster competitions, creative video competitions, essay writing 

competitions. And there were 250 participants consisting of students, college student , and 

even the general public who took part in a national webinar with the theme "Maintaining 

Mental Health as Part of Education in Life".

Keywords : College student, Indonensia, event.
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ABSTRACT

Migration and mobility stories have received scholarly attention in contemporary African 
literary criticism lately. Scholarship on African migration to the developed world has mainly 
focused on migrants’ experience in the West with regards to race and identity and a continual 
propensity towards criticizing Western border closing policies. This paper, in a close reading 
and critical discourse analysis maneuver, explores two new generation Nigerian writers namely 
Teju Cole and Noo Saro-Wiwa within postcolonial theoretical framework. It purports to 
examine new immigration narratives in which migrants return ‘home’ to write about their place 
of origin as they have become transnationals calling attention on mayhem that this place 
experiences as opposed to nationalist or Pan-Africanist ideologies, of bygone era, expressed 
primarily in Negritude writings. Both considered narratives show that Cole and Saro-Wiwa use 
magical realism and travelogue form to depict the starkly mundane life condition in Nigeria 
with failed transportation system, socio-political corruption, and overwhelming fatalism due to 
not only the ruled but the ruler’s failure to change their living condition. Rather, they tend to 
surrender and participate in ‘mutual zombification.’ These writers’ thematic inclination 
displays their pessimism and skepticism regarding Nigeria’s improvement to become a place 
with acceptable living standards as they leave their readers to hopelessly contemplate the mess 
that the narratives aesthetically depict.

Keywords: African Literature, Noo Saro-Wiwa, Teju Cole, narrative of return, postcolonial 
nationalism, identity belonging    
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ABSTRACT 

Quality student resources with all their potential need to be equipped with knowledge and 

skills and balanced with faith and morality. Becoming a student who is creative, innovative, 

and also has high fighting power is certainly a hope for all students in higher education. In 

today's era, students are required to be someone who understands technology and also 

expands their knowledge. Departmental Student Association of Arabic Language Education

as the executor of the activity has the aim of increasing students' academic competence in 

writing scientific articles, fostering students in the concept of developing skills and creativity 

in scientific writing. This study uses the lecture method, question and answer and practice. 

This activity produces students who can write scientific papers better and correctly and apply 

them in technological media, such as Microsoft Word applications, students also practice 

writing papers that will be presented in Power Point. In addition, this activity also teaches 

students to broaden their knowledge through regular reading activities.

Keywords: Departmental Student Association, Student, Scientific Writing
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ABSTRACT

Students are one of the assets that are expected by the nation to be able to participate in 

advancing Indonesia. Therefore, students need to be equipped with a variety of skills, not 

only hard skills but there are several skills such as leadership skills, problem solving skills, 

and management skills. Not only that students also need to be close to organization and skills 

for future interests. Therefore, the TBIG Student Association IAIN Pekalongan held a Big 

Gathering activity that aims to train basic leadership, introduce lecture culture, equip students 

about social responsibilities, and to equip students about religious modernization.. And this 

activity uses the method of presenting theory and Q&A virtually. This activity produces 

students who are leadership, and appreciate Indonesian culture, and have an attitude of 

responsibility and grow students who can think critically in solving personal problems and 

organizational problems and fostering a sense of organization.

Keywords : TBIG, Big Gathering.
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ABSTRACT

This talkshow activity was carried out to increase knowledge and insight into organizational 

values for IAIN Pekalongan students, especially students of the Tarbiyah Faculty and 

Teacher Training Sciences of the Pekalongan State Islamic Institute. In response to this, the 

Student Association of the Arabic Language Education Department, Pekalongan State 

Islamic Institute held a talk show. This activity was carried out with the intention of 

commemorating the 11th Haflah Maulidiyah of the Arabic Language Education Department 

Student Association and asking for the blessing of all IAIN Pekalongan students so that the 

Arabic Language Education Department Student Association became a higher quality 

organization. This activity also aims to provide knowledge to students so that they can 

balance and develop potential between academic and non-academic both in extra and intra 

organizations. The method of this activity is carried out online through the Zoom Meeting 

media in the form of material presentation from the presenters then followed by active

discussions from the moderators and presenters. Then continued active discussion in the form 

of a question and answer session conducted by the participants by asking questions to the 

presenters as a form of deepening the presenters.

Keyword : Education, Student, Organization
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ABSTRACT

In reality, the student legislature still experiences ambiguity in carrying out its duties. There 
are still many young legislators who do not fully understand the concept of the passage of 
legislation, especially the flow of student legislatures at the Faculty level. In fact, young 
legislators really need their role for general students as vocal points in bridging the problems 
they are experiencing. This legislation school aims to provide early education for young 
legislator candidates. The insight given is of course around the legislature which is not far 
from how to formulate and ratify laws, how to manage good advocacy, to providing insight 
on how to think critically on certain issues. The method used is intensive training and 
mentoring of legislative school participants so that the outputs and objectives that have been 
proclaimed at the beginning are realized. The expected output from this legislative school is 
the emergence of young legislators with integrity. In addition, the legislative school also aims 
to provide mature readiness for prospective legislators, meaning that young legislators are 
able to provide implicit solutions to problems that occur in their respective faculties. If the 
understanding of young legislators regarding the concept of running the legislative body is 
optimal, the institutions under their auspices will run optimally as well. This will create 
synergy between student institutions so that it has an impact on the success of each student 
institution's work program.

Keyword : Legislation, Optimizing, Legislators
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ABSTRACT

The work program in each student organization becomes a benchmark for the success of the 

organization itself. The main point in making a work program is that by referring to the 

vision and mission of the organization, good management of student organization institutions 

needs to be synchronized so that the wheels of the organization are balanced, but in the 

preparation of work programs the student organizations are still in the comfort zone and there 

has been no significant breakthrough. The purpose of the organizational management of 

student organizations is to find out organizational variables including leadership style, 

teamwork, organizational culture, unifying vision and mission, and synchronizing work 

programs of student organizations. This study uses the method of mentoring and 

socialization. This research resulted in the validation of the work program, legitimizing the 

work program, and knowing whether or not the student organization variables were 

influential in terms of leadership style, teamwork, and organizational culture.

Keyword: Organization, program, management
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ABSTRACT

Character education is very necessary for students, especially new students, for that the 

Arabic Language Education Student Association holds basic cadre training for new students 

to form cadres who are loyal, knowledgeable and also consistent with what they are 

doing/promising. Although learning is now based online, it does not dampen the enthusiasm 

of students to continue to develop their leadership skills. The implementation of this Basic 

Cadre Training activity intends to instill the soul of a cadre of high character, so that the 

creation of critical Arabic Language Education students and also to increase student resources 

to be able to become excellent cadres. So that it can be a means to train students in terms of 

leadership. The method used is in the form of material presentation and then continued active 

discussion between students and presenters. Question and answer which is a follow-up 

session of active discussion. Then continued FGD Focus Group Discussion. This activity is 

expected to provide benefits for Arabic Language Education students at IAIN Pekalongan, 

the discipline and activities of the participants can be developed in this activity.

Keywords: Militant, Intellectual, High Integrity
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ABSTRACT 

The central aim of this paper is to analyse Freedom of Expression as a fundamental right of the 

citizen enshrined in Section 39 of the Constitution of the Federal Republic of Nigeria, 1999 (as 

amended) and the recent attempt by the Federal Government of Nigeria to restrict the exercise of 

this constitutional right through the enactment of legislation like the proposed National 

Commission for the Prohibition of Hate Speech bill, and the Protection from Internet Falsehood 

and Manipulation and other Related Offences bill, which appear to be deliberate attempt by 

government to control how citizens exercise the right on the social media sphere. The paper 

reviews and discuss the contents of these proposed bills, the constitutional checks to the abuse of 

the rights and other Nigerian legislation that promote judicious use of the right, while providing 

the appropriate punishment for any breach.

This work argues that there is no dearth of legislation to curb hate speeches in Nigeria as the 

country’s municipal legislation has taken care of this. What is important is the need for 

governmental institutions to be straightened to enforce the existing laws, as it is in the 

implementation of such legislation that we are lagging behind as a country. Over legislating the 

polity will controvert the inalienable nature of the constitutionally provided right to expression 

and make a mockery of our democracy.

Keywords: Freedom of expression, constitution, legislation, bill
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ABSTRACT

A huge number of people around the world have become bloggers with the advent of Open 
Diary in 1998, LiveJournal and Blogger in 1999. They began to influence the media space 
already at that time, and their materials were often not inferior in quality to those issued by the 
traditional media.  However, four main aspects still radically distinguish professional journalists 
from bloggers by such criteria as responsibility, objectivity, status, and professionalism.  Since 
most bloggers are not journalists, such a routine as fact-checking is almost unknown or 
completely unknown to them. As for the modern context, where many people, political forces 
and even countries are replicating fakes, bloggers very regularly become simply repeaters of 
some untrue facts or even intentionally create them in order to maintain their standing on the 
hype wave as long as possible. Therefore, a blog’s objectivity, whether collective or personal, 
is highly questionable. 

A journalist who owns information that is important to the audience is obliged by one’s 
professional responsibility to publish it, but not hide it.  At the same time, it is necessary to 
describe the situation from all sides, rather than selecting only those facts and opinions that 
meet the journalist's own views or the audience’s expectations.  Thus, the professional 
responsibility obliges to give the floor to all parties to the conflict, rather than just to nice ones. 
All these actions allow each journalist to remain as objective as possible.  At the same time, a 
blogger is always subjective. Often, a survey of all points of view simply goes beyond the blog 
format, which already has its own audience with fairly clear ideas. If a blogger starts 
broadcasting something that goes against his audience’s preferences, or something that does 
not at least slightly coincide with what he was broadcasting before, he will lose his audience.  
This will affect the blogger's popularity and profits, which is unacceptable for him. 

The status is another important difference between a journalist and a blogger.  The majority of 
journalists broadcast on their behalf as an official representative of the registered media, thus 
presenting the position that agrees with the Editorial Board’s opinion. Whereas a blogger can 
both reveal his identity and hide it as much as possible, and sometimes even publish materials 
on behalf of a fictional character or even an object.  Most blogging associations are informal 



and resemble a subculture rather than a formal union of journalists with their charter, program, 
membership requirements, and credentials. 

First of all, the journalist’s professionalism is the mastery of journalistic genres in a particular 
direction of journalism. Whereas, in blogging most of the material is presented exclusively in 
the form of personal opinions and reviews about something, and the main thing in the posts is 
not factual, but rather an emotional component. 

Definitely, in the 21st century blogging not only competes with journalism, but also actively 
interacts with it.  Of course, some journalists turn out to be much more successful as bloggers 
than journalists. Frequently, some bloggers graduate from journalism departments at
Universities and then go into journalism. But these areas are completely different:  the basis of 
journalistic activity is the pursuit of objectivity, while the basis of blogging is convincing in 
order to stay as close to the reader as possible, and to keep its emotionally bright subjectivity.

Keywords: journalist, blogger, fact-checking, objectivity, subjectivity, professional 
responsibility.
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MUHAFAZANIN FINDI IN OKSIDASYONU ÜZERINE ETKISI
EFFECT OF STORAGE ON OXIDATION OF HAZELNUT OIL
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Özet
F nd k doymam  ya  asitleri içeri i bak m ndan çok zengin sert kabuklu meyve türlerinden birisidir. 
Bu ya  asitlerinin kalp damar hastal klar  ba ta olmak üzere kolesterol gibi pek çok hastal a kar  
faydal  oldu u de erlendirilmektedir. Ancak oleik ve linoleik gibi majör ya  asitleri ya  
oksidasyonuna kar  oldukça hassast rlar. Bu ya  oksidasyonu f nd n sadece tad n  bozmakla 
kalmamakta, ayn  zamanda kanser gibi hastal klar n geli mesine neden olacak patojenlerin geli mesini 
sa layarak insan sa l n  olumsuz etkileyebilmektedir. Bu çal ma, f nd kta 12 ay adi depo artlar nda 
muhafaza edilen (~25  s cakl k ve ~%80 nispi nem de eri) Tombul, Palaz ve Çak ldak f nd k 
çe itlerinin ya  oksidasyon parametrelerindeki de i imi belirlemek amac yla yürütülmü tür. Çal ma 
sonucunda, muhafaza süresinin serbest ya  asitli i (SYA, % oleik asit), peroksit de eri (PV, 
meqO2/kg), ransimat de eri (RV, sa), oleik/linoleik asit oran  (O/L) ve iyot de eri (IV) üzerine etkisi 
istatistiki olarak önemli bulunmu tur (P 0.001). Muhafaza süresince tüm çe itlerde SYA, PV ve IV 
(çak ldak hariç) art  gösterirken, rv ve o/l de erleri azal  göstermi tir. ba lang çta en yüksek v 
(94.50) Çak ldak, en dü ük Tombul (93.25); en yüksek O/L Tombul (8.89), en dü ük Palaz (7.60); en 
yüksek RV (5.95sa) Palaz, en dü ük (4.81sa) Çak ldak; en yüksek PV (0.09 meqO2/kg) Palaz, en 
dü ük (0.00 meqO2/kg) Çak ldak ve en yüksek SYA Tombul (0.23, % oleik asit), en dü ük (0.09, % 
oleik asit) Çak ldak çe idinde tespit edilmi tir. Muhafaza süresince en dü ük oksidasyon de erleri 
genel olarak Çak ldak çe idinde kaydedilmi tir. Sonuç olarak, elde edilen bu verilerden Çak ldak 
çe idinin oksidasyona kar  Tombul ve Palaz çe itlerine göre daha kararl  oldu u söylenebilir.

Anahtar kelimeler: F nd k, peroksit de eri, ransimat de eri, serbest ya  asitli i, Tombul

Abstract
Hazelnut is one of the nut species rich in unsaturated fatty acids profiles. These fatty acids are 
considered useful against many diseases, such as cholesterol, especially cardiovascular diseases. But 
major fatty acids, such as oleic and linoleic acid, are highly sensitive to fat oxidation. This oil 
oxidation not only spoils the taste of hazelnuts, but also negatively affects human health by providing 
the development of pathogens that will cause the development of diseases such as cancer. This work 
was carried out to determine the changes in the oil oxidation parameters of Tombul, Palaz and 
Çak ldak cv, which were stored room conditions for 12 months (~25  temperature and ~80% relative 
humidity). Consequently, the effects of the storage period on free fatty acidity (FFA, % oleic acid), 
peroxide value (PV, meqO2/kg), rancimate value (RV, h), oleic/linoleic acid ratio (O/L) and iodine 
value (IV) was found to be significant (P 0.001). During storage, FFA, PV and IV (except for
Çak ldak) increased in all cultivars, while RV and O/L values decreased. Initially the highest IV 
(94.50) Çak ldak, the lowest Tombul (93.25); highest O/L Tombul (8.89), lowest Palaz (7.60); highest 
RV (5.95h) Palaz, lowest (4.81h) Çak ldak; the highest PV (0.09 meqO2/kg) Palaz, the lowest (0.00 
meqO2/kg) Çak ldak, and the highest FFA Tombul (0.23 % oleic acid), and lowest (0.09 % oleic acid) 
Çak ldak cv. The lowest oxidation values were generally recorded in Çak ldak cv during storage. As a 
result, it can be said that Çak ldak cv is more stable against to oil oxidation than Tombul and Palaz cv 
from these data.



Key words: Hazelnut, peroxide value, rancimate value, free fatty acidity, Tombul

G R

Ya  oksidasyonu, ya  içeren g dalar ve yenilebilir ya larda birincil bozulma surecidir 
(Ramadan, 2 015; Turan, 2018a; Turan ve Karaosmano lu, 2019). Asl nda bütillenmi  
hidroksitoluen ve hidroksianisol ile butil hidrokinon gibi sentetik antioksidanlar ya  içeren 
g dalarda oksidasyonu önlemek için kullan lmaktad r (Tohma ve ark., 2021). Ancak son 
dönemde yürütülen çal malarda sentetik antioksidanlar n kullan m  ile birlikte baz  sa l k 
risklerini beraberinde ortaya ç kt  görülmü tür. Yine de potansiyel antioksidanlar olarak
do al fitokimyasallar n çal malar na gidererek artan bir ilgi bulunmaktad r (El-Darier ve ark.,
2018; Saeed ve ark., 2021).

Günümüz tüketicisinin tar m ve g da alg s nda önemli düzeyde de i im ya anmakta ve bunun 
sonucu olaraktan üretim, sa l k, güvenlik ve kalite gibi unsurlar anahtar kelimeler haline 
gelmektedir. Ama yine de, daha güvenli do al antioksidanlar n geli tirilmesi üzerine 
ara t rmalar için belli bir süreye daha ihtiyaç duyulmaktad r. Son dönem ara t rmalar  
neticesinde, bu sentetik antioksidanlar  ya l  tohumlar, baharatlar, meyveler, sebzeler, 
kabuklu meyveler ve kabuklar ndan elde edilen do al antioksidan kaynaklar yla de i tirme ve 
antioksidan aktivitesinin ara t r lmas  konular nda çok önemli ilerlemeler kaydetmi tir (Iqbal 
ve ark., 2008). Benzer özelliklere sahip çok say da g da da bu ve benzeri ara t rmalar artarak 
devam etmektedir. 

G dalarda oksidasyon süreci, ek i bir tat olu umu ile birlikte ba lar ve ürünlerin 
duyusal/besinsel kalitelerinin dü mesi neticesinde tüketilemez, insanlar taraf ndan kabul 
edilemez hale gelirler. Bu ya  oksidasyonu g dalarda hammadde ve/veya s l i lem görmü  
ürünlerin muhafazas  s ras nda meydana gelmektedir. Ya larda bozulma ilerledikçe aldehitler, 
ketonlar, asitler ve alkoller gibi bozulmaya ve çürümeye daha duyarl  ikinci hidroperoksitleri 
olu turabilirler. Tüm bu ürünler, ya lar n kalitesini do rudan etkiler ve bunlar n birço u, kötü 
tat olu umu ve tat de i ikliklerinin ana nedeni olarak kabul edilmektedir (Zhang ve ark., 
2019). Bu ürünler, tümörler, diyabet ve kardiyovasküler hastal k dahil olmak üzere birçok 
sa l k probleminin olu umuna neden olabilirler (Ruben ve ark., 2014). Ya larda olu an bu 
oksidasyon g da endüstrisinin mücadele etti i sorunlar n ba nda gelmektedir (Cui ve ark., 
2021).

F nd klarda bu oksidasyon süreci, hasat s ras nda ba lamakta ve daha sonras nda hatal  
uygulamalarla art  göstermektedir (Turan, 2018a). Oksidasyon asl nda f nd k çe itlerinin 
kimyasal bile imine göre de de i kenlik göstermektedir. Doymam  ya  asitleri içeri i 
yüksek olan Tombul çe idi di er çe itlere göre oksidasyona kar  daha hassas davran  
göstermektedir (Turan, 2017; Turan, 2018b). O nedenle, hasat sonras  i lemlerinde çe itlere 
göre de farkl  hassasiyet göstermek gerekmektedir. Di er yandan ülkemizde f nd klar genel 
olarak hasat sonras nda ortalama 12 ay muhafaza edilmektedir. Bu muhafaza süreci s rada 
olu an de i imlerle alakal  baz  çal malar yürütülmü tür (Turan ve slam, 2016; Turan, 2017; 
Turan, 2018a; Turan ve slam, 2018; Turan ve Karaosmano lu, 2019; Turan ve slam, 2019a; 



Turan ve slam, 2019b). Ancak bu muhafaza süresince çe itlerin oksidasyon parametreleri 
yönünden de erlendirildi i çal malar maalesef çok s n rl d r. Bu derleme, adi depo 
artlar nda 12 ay muhafaza edilen Tombul, Palaz ve Çak ldak çe itlerinde oksidasyon 

özelliklerinde görülen de i imleri ortaya koymak amac yla yürütülmü tür. Çal mada elde 
edilen verilen ba ta bilime olmak üzere, f nd k sektörüne de büyük katk  sa layaca  
kanaatindeyim.

MATERYAL METOT

Bu çal ma, Turan ve slam (2019a), Turan ve slam (2019b) ve Turan (2019) taraf ndan 
yürütülen çal malardan elde edilen oksidasyon parametrelerinin ortalama de erleri üzerinden 
yürütülmü tür. Çal ma da Tombul, Palaz ve Çak ldak çe itleri kullan lm t r. Örnekler 
kaynaklarda belirtildi i gibi 12 ay adi depo artlar nda muhafaza edilmi  (~25  s cakl k ve 
~%80 nispi nem de eri) ve oksidasyon parametreleri (serbest ya  asitli i, peroksit ve 
ransimat de eri, oleic/linoleic asit oran  ve iyot de eri) de i imi incelenmi tir. 

BULGULAR VE TARTI MA

MUHAFAZANIN OKS DASYON PARAMETRELER  ÜZER NE ETK S

Doymam  ya  asitlerini insanlar n tüketmesinde büyük yarar görülmekte, çünkü bu ya  
asitleri kandaki toplam kolesterol seviyesinin dü ürülmesine katk  sa lamaktad rlar. Ayr ca 
yüksek oranda doymam  ya  asitleri tüketilerek; dü ük kan ak kanl , artan endotel 
gev emesi ve antiaritmik etkiler gibi kötü kolesterolün hepatik sentezini azaltarak plazma 
trigliserit seviyelerinin azalt lmas n  te vik eder ve ayr ca kardiyovasküler etkilere sahip 
olunabilir (Berto ve ark., 2015). Dahas  çoklu doymam  ya  asitleri romatoit artrit ile alakal  
semptomlar n, hafif hiper tansiyonun, diyabet oran n n azalt lmas  ve baz  kanserlerin 
engellenmesini sa layabilir (Prato ve Biandolino, 2012; Fernandes ve ark., 2019; Turan, 
2021). Ancak f nd k gibi yüksek oranda ya  içeren g dalar n bozulmas nda ana faktör olarak 
ya  oksidasyonu kabul edilmekte ve bu yüzden yüksek ya  içeri ine sahip g dalarda raf 
ömrünün belirlenmesinde büyük yarar görülmektedir. F nd klar n raf ömrü ço unlukla 
saklama ko ullar n n s cakl k ve nem içeri ine ba l d r (Hosseini ve ark., 2014; Turan, 2018a;
Shafiei ve ark., 2020). Ya  oksidasyonu g dalar n sadece duyusal özelliklerini etkilemekle 
kalmaz, ayn  zamanda kanser gibi patojenleri geli tirme risklerini içeren sa l k üzerinde 
olumsuz etkiye sahiptir (Kalyanaraman, 2013; Lorenzo ve ark., 2013). Di er yandan da 
doymam  oleik ve linoleik ya  asitlerinin ya  oksidasyonuna kar  hassas oldu u 
bilinmektedir. Bu yüzden de f nd n sa l kl  ko ullarda muhafazas  büyük önem 
ta maktad r.

Serbest ya  asitli i (SYA, % oleik asit)

Serbest ya  asitleri, s , k ve nem taraf ndan tetiklenebilen kimyasal ve/veya enzimatik 
reaksiyonlar n bir sonucu olarak triasilgliserollerin ayr mas yla ortaya ç kmaktad r 
(Henrquez ve ark., 2018). SYA de eri ya lar n oksidasyonunun ve stabilitesinin bir göstergesi 
olarak kullan lmaktad r (Turan, 2017). Bu özellik için aç kça belirtilmi  bir e ik olmamas na 



ra men ceviz için, %0.6 (oleik asit) de eri genellikle ceviz endüstrisi taraf ndan “kabul 
edilebilir” olarak de erlendirilmektedir (Yurduseven Y ld z ve Karaca, 2021). F nd k için ise 
<%7 SYA için e ik de er olarak kabul edilmektedir (Turan, 2018a-b; Turan ve 
Karaosmano lu, 2019). Bu de erin üzerindeki f nd klar bozulmu  olarak de erlendirilmekte 
ve sat n al nmamaktad r. Sadece yemeklik ya  ve kozmetik sektöründe kullan lmas  uygun 
görülmektedir (Turan, 2017). 

Muhafaza süresi boyunca tüm çe itlerde SYA de eri art  göstermi tir (P 0.001; Tablo 1; 
ekil 1A). Ba lang çta en dü ük SYA de eri %0.09 (oleik asit) Çak ldak çe idinde, en yüksek 

de er ise %0.23 (oleik asit) ile Tombul çe idinde tespit edilmi tir. Yine muhafaza süresince 
en büyük yükseli  yine ayn  çe itte ( ekil 1A) tespit edilmi tir. Çok say da çal mada benzer 
ekilde SYA de erinin art  gösterdi i görülmü tür (Turan ve slam, 2016; Turan ve slam, 

2018; Turan, 2018a; Henriquez ve ark., 2018; Turan ve Karaosmano lu, 2019; Yurduseven 
Y ld z ve Karaca, 2021). Çak ldak çe idinin 12 ay muhafaza süresi sonucundaki SYA %0.22
(oleik asit) de eri bile Tombul çe idinin ba lang ç de erinden dü ük kaydedilmi tir (%0.23 
oleik asit). Ayr ca Palaz çe idinin muhafaza süresi sonucundaki de eri de ayn  zamanda 
Tombul çe idinin ba lang ç de erine yak n ç km t r. Dolay s yla Çak ldak çe idinin adi depo 
artlar nda 12 ay muhafaza süresince SYA de eri bak m ndan büyük bir de i im olmad  

gözlenmi tir. Bu yüzden de, bu çe idin di er iki çe ide göre ya  oksidasyonuna kar  daha 
kararl  oldu u söylenebilir.

Tablo 1. Muhafazan n (~25  s cakl k ve ~%80 nispi nem de eri) f nd n SYA (%, oleik 
asit), PV (meqO2/kg), RV (sa), O/L ve IV üzerine etkisi (Turan ve slam, 2019a; Turan ve 
slam, 2019b; Turan, 2019) 

Muhafaza süresi (Ay)
Çe it Özellik 0 3 6 9 12 Önem 

Tombul

SYA 0.23±0.06e 0.27±0.04d 0.32±0.04c 0.42±0.01b 0.65±0.27a ***
PV 0.02±0.06d 0.33±0.12a 0.17±0.08c 0.16±0.04c 0.27±0.14b *** 
RV 5.62±0.25a 4.58±0.61b 3.97±0.39d 4.29±0.23c 3.00±1.08e *** 
O/L 8.89±0.33a 8.75±0.30a 8.54±0.51b 8.31±0.56c 8.30±0.57c *** 
IV 93.25±0.53c 93.43±0.52bc 93.35±0.76c 93.68±0.57ab 93.71±0.60a *** 

Palaz

SYA 0.11±0.01d 0.22±0.18c 0.23±0.09b 0.21±0.08b 0.25±0.01a *** 
PV 0.09±0.10d 0.25±0.09a 0.07±0.02d 0.20±0.7b 0.14±0.11c *** 
RV 5.95±0.10a 4.62±0.17 4.16±0.51de 4.04±0.29e 4.28±0.12cd *** 
O/L 7.60±0.38a 7.55±0.25ab 7.56±0.34ab 7.51±0.35b 7.50±0.35b *** 
IV 94.17±0.40b 94.31±0.20a 94.27±0.27ab 94.23±0.15ab 94.21±0.13ab *** 

Çak ldak

SYA 0.09±0.03b 0.20±0.05ab 0.28±0.01ab 0.21±0.05ab 0.22±0.03ab *** 
PV 0.00±0.00c 0.00±0.00c 0.32±0.02a 0.09±0.14b 0.11±0.11b *** 
RV 4.81±0.24b 4.58±0.22d 4.71±0.10c 4.81±0.18b 4.87±0.11a *** 
O/L 7.78±0.25a 7.41±0.27d 7.75±0.20ab 7.71±0.24bc 7.69±0.3c *** 
IV 94.50±0.89b 94.91±0.32a 94.41±0.31bc 94.24±0.61cd 94.16±0.72d *** 

SYA: Serbest ya  asitleri, PV: Peroksit de eri, RV: Ransimat de eri, O/L: Oleik/linoleik asit oran  ve IV: yot 
de eri. Ortalama±SD eklinde ifade edilmi tir. Muhafaza süreleri aras ndaki farkl l klar farkl  harflerle 
gösterilmi tir. Önem seviyeleri; *, **, *** ve “öd” P 0.05, 0.01, 0.001 ve “önemli de il



Dahas , Tombul çe idinin yüksek doymam  ya  asidi bile imi nedeniyle adi depo artlar nda 
muhafaza edilmesinin uygun olmad  anla lmaktad r. En az ndan 12 aydan daha k sa süre, 6 
ay muhafaza edilmesinin daha uygun olaca  de erlendirilmektedir. Çünkü 12 ay sonunda 
kabul edilebilir e ik de erinin hemen alt nda de er kaydedilmi tir (%0.65 oleik asit). Di er 
yandan da Palaz çe idinin de adi depo artlar nda SYA de eri bak m ndan 12 ay sa l kl  bir 
ekilde muhafaza edilebilece i söylenebilir (Tablo 1; ekil 1A).

Peroksit de eri (PV, meqO2/kg)

Peroksitler, ya  oksidasyonunun birincil ürünleridir (Henriquez ve ark., 2018; Yurduseven 
Y ld z ve Karaca, 2021). Muhafaza süresi ba nda ve sonunda en dü ük PV de eri Çak ldak 
çe idinde kaydedilmi tir. Di er çe itler aras nda muhafaza süresi ba  ile sonu aras nda 
de i kenlik görülmü tür ( ekil 1B). öyle ki, ba lang çta Palaz çe idinde daha yüksek, 12 ay 
depolama süresi sonucunda ise Tombul çe idinde daha yüksek de er kaydedilmi tir (Tablo 1). 
Asl nda muhafaza süresince PV dalgalanma gösterdi i bilinmektedir (Turan, 2018a; 
Yurduseven Y ld z ve Karaca, 2021). Dolay s yla bu de er üzerinden f nd k ya n  
de erlendirmek zorla maktad r. Çünkü PV pik de ere ula t ktan sonra ikinci oksidasyon 
olu makta ve de er s f ra (0) do ru yakla maktad r (Turan, 2017; Turan ve Karaosmano lu, 
2019). Bu nedenle de, de erlendirmekte sorunlar ya anmaktad r. öyle ki, f nd k al m nda 
eski ve yeni ürün kar t r ld nda PV de eri üzerinden de erlendirmek zorla maktad r. 
Çünkü ikincil oksidasyon döneminde yap lan analizler oksidasyon de erinin dü ük ç kmas na, 
dolay s yla kar k ürünleri ay rmada hatal  de erlendirmelere yol açmaktad r. Bu nedenle, PV 
de erinin di er özelliklerle de sa lamas n n yap lmas nda büyük yarar görülmektedir. Tüm bu 
olumsuzluklara ra men Tombul çe idinin oksidasyona kar  daha hassas oldu u 
görülmektedir ( ekil 1B).

Ransimat de eri (RV, sa)

Ransimat de eri (RV, sa), depolanacak f nd klarda raf ömrünü belirleyen önemli özelliklerden 
birisidir ve yüksek olmas  arzu edilir. Turan (2017), RV de erinin 5 sa üzerinde olmas , 
muhafaza süresin sonunda ise 4 sa de erinin, özellikle de 3 sa ve alt na dü memesinin büyük 
önem ta d n  bildirmi tir. Çünkü bu de erin 3 sa alt nda olmas  ürünün bozuldu unu, 
dolay s yla yemeklik ya  ve kozmetik sanayisi haricinde kullan lamayaca n  göstermektedir. 
Çal mada RV de erinin muhafaza süresince de i imi istatistiksel olarak önemli bulunmu tur 
(P 0.001; Tablo 1; ekil C). Muhafaza süresi ba nda en dü ük de er (4.81 sa) Çak ldak 
çe idinde tespit edilmesine ra men, muhafaza süresi sonunda en yüksek de er ayn  çe itte 
kaydedilmi  ve bu süre içinde ayn  çe it istikrarl  ve kararl  bir davran göstermi tir ( ekil 
1C). Di er taraftan da, ba lang çta en yüksek de er (5.85 sa) Palaz çe idinde olmas na
ra men, sonunda Çak ldak çe idinden dü ük kaydedilmi tir (Tablo 1). Tombul çe idi ise 
di er çe itlere göre daha istikrars z bir seyir göstermi tir. Örne in, ba lang çta iki çe it 
aras nda RV de eri (5.62 sa) olan Tombul çe idinin, muhafaza süresi sonunda ise en dü ük 
de ere (3 sa) sahip oldu u ve bu süre içinde h zl  bir ekilde azald gözlenmi tir ( ekil 1C). 



Elde edilen bu verilerden, Çak ldak çe idinin bu özellik bak m ndan di er iki çe ide göre ya  
oksidasyonuna kar  daha istikrarl  oldu u söylenebilir.

ekil 1. Muhafaza süresince SYA (A, % oleik asit), PV (B, meqO2/kg), RV (C, sa), O/L (D) 
ve IV (E) de erleri de i imi (Turan ve slam, 2019a; Turan ve slam, 2019b; Turan, 2019)

Oleik/linoleik asit oran  (O/L)

Oleik/linoleik asit oran  (O/L) f nd klar n iç kalitesini de erlendirmede kullan lan önemli 
özelliklerden birisidir. Ayr ca linoleik asit, oleik aside oranla oksidasyona kar  daha 
duyarl d r. Bu nedenle O/L oran n n yüksek olmas  oksidasyona kar  daha dayan kl  
oldu unun göstergesi olarak kabul edilmektedir (Belviso ve ark., 2017; Turan 2018a-b).
Muhafaza süresince O/L de eri azalma göstermi  ( ekil 1D) ve bu e ilim istatistiki olarak 
önemli bulunmu tur (P 0.001; Tablo 1). Çe itler muhafaza süresi bak m ndan incelendi inde, 
tamam nda azalma e ilimi oldu u görülmü  ( ekil 1D), ancak bu azalma Tombul çe idinde 
en yüksek kaydedilmi tir. Önceki çal malarda da bu özelli in dalgalanma göstermekle 
birlikte muhafaza süresince azald  görülmü tür (Turan, 2018a; Turan ve Karaosmano lu, 
2019).

yot de eri (IV)

yot de eri ( D) ya lar n doymam l n n bir ölçüsü olarak bilinmekte ve absorbe edilen iyot 
miktar  olarak ifade edilmektedir (Ajith ve ark., 2015; Belviso ve ark., 2017; Turan ve 
Karaosmano lu, 2019). Ayr ca D de erinin yüksek olmas  ya  oksidasyonuna kar  daha 
hassas ve karars z oldu unun göstergesi olarak de erlendirilmektedir. IV de eri muhafaza 
süresince küçük dalgalanmalarla birlikte çok fazla de i kenlik göstermemi tir (P 0.001; 
Tablo 1; ekil 1E). Tombul çe idinde en dü ük de er kaydedilirken, Palaz ve Çak ldak 
çe itlerinde yak n de erler gözlenmi tir. Genel olarak Çak ldak çe idinde muhafaza süresince 
azalma ve Tombul çe idinde art  kaydedilmi tir. Elde edilen verilerden bu özellik 
bak m ndan Palaz çe idinin di er çe itlere göre daha istikrarl  oldu u söylenebilir. Tespit



edilen bu farkl l klar çe it kar m , klonal farkl l k, besleme, kültürel uygulamalar, hasat 
sonras  i lemleri, topo rafya, yer, yöney ve rak m farkl l ndan kaynaklanm  olabilir (Turan, 
2018a-b) ve bu yüzden de hangisinden kaynakland n n aç klanmas  zorla maktad r. Ama 
genellikle bu farkl l klar çe it kar m ndan kaynaklanmakta ve bu durumda gözden 
kaçabilmektedir. Di er taraftan önceki çal malarda da muhafaza süresince küçük 
dalgalanmalarla birlikte benzer e ilim gözlenmi tir (Belviso ve ark., 2017; Turan, 2018a; 
Turan ve Karaosmano lu, 2019). Bu yüzden de bahçe tesisinin tek çe it ve hatta tek klondan 
kurulmas n n çok önemli oldu u bir kez daha görülmü tür. 

SONUÇ

Bu çal ma, Tombul, Palaz ve Çak ldak çe itlerinde adi depo artlar nda 12 ay muhafaza 
süresince oksidasyon parametrelerinde görülen de i imi çe itler baz nda ortaya koyan 
literatürdeki ilk çal malardan birisidir. Ba lang çta ve muhafaza süresi sonucunda en dü ük 
SYA ve PV de erleri Çak ldak çe idinde, en yüksek de erler ise Tombul çe idinde 
kaydedilmi tir. Muhafaza süresince tüm çe itlerde RV de eri azal rken, e ik de er olarak 
kabul edilen en dü ük de er Tombul çe idinde görülmü tür. Ayr ca muhafaza süresince en 
çok dalgalanma ve istikrars z davran  yine Tombul çe idinde kaydedilmi tir. Genel olarak 
Çak ldak çe idinin di er çe itlere göre daha istikral  seyir gösterdi i görülmü tür. Sonuç 
olarak, elde edilen tüm veriler de erlendirildi inde Çak ldak çe idinin oksidasyona kar  daha
kararl  ve Tombul çe idinin iki çe ide göre daha hassas davran  gösterdi i söylenebilir.
Ayr ca, Çak ldak ve Palaz çe idinin adi depo artlar nda 12 ay muhafaza edilebilece i, ancak 
Tombul çe idinin ayn  artlarda 6 aydan fazla muhafaza edilmesinin uygun olmayaca
görülmü tür.
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Abstract
This work includes the synthesis of two novel 1,3-disubstituted benzimidazole salts from 1-alkyl 
benzimidazoles. The N-heterocyclic carbene precursors were prepared from 1-(cyclobutylmethyl)benzimidazole 
and 1-(cyclohexylmethyl)benzimidazole. The synthesized benzimidazolium salts were characterized by 1H
NMR, 13C NMR and FT-IR spectroscopic techniques.
Keywords: Benzimidazole, N-heterocyclic carbene, Alkyl halide

INTRODUCTION

Carbenes (:CR2) are divalent neutral compounds containing six electrons in their valence shell and a pair of 
unpaired electrons on it. Carbenes have been widely used in organometallic chemistry, catalysis, and 
pharmaceutical chemistry, with Doering's introduction in organic chemistry in the 1950s and reported by Fischer 
in 1964 (Fischer and Maasböl, 1964). Molecular and electronic structures, versatile synthesis, nucleophilic, 
electrophilic and amphiphilic characters of carbenes are also remarkable features.

N-heterocyclic carbenes (NHCs) are stable carbenes that contain a pair of nitrogen atoms in the heterocycle. 
Compounds containing nitrogen atoms in heterocycles have been used as medical compounds for centuries
(Bölükba  et all, 2021, Guarra et all, 2021). Following the synthesis and characterization of the first stable and 
free carbene by Arduengo in 1991, NHCs have become the basic raw material of modern synthetic chemistry
(Arduengo et all, 1991). In recent years, NHCs have formed complexes not only with transition metals but also 
with lanthanides, actinides and main group elements, making these compounds ubiquitous ligands (Hahn and 
Jahnke, 2008, Arnold and Casely, 2009 and Willans, 2010). In addition, NHCs are catalysts that mediate many 
reactions such as C-C coupling reactions (Özdemir et all, 2021), asymmetric reaction (Zhao et all, 2021),
arylation (Do an Ulu, 2021), hydrogenation (Günay et all, 2021), hydroformylation (Trzeciak and Gil, 2011),
amination (Kim and Chang, 2010) and metathesis (Grela et all, 2018). The applications and activities of NHCs 
and metal complexes not only in catalytic reactions but also in the pharmaceutical field are quite remarkable. In 
particular, the antimicrobial and antibacterial activities of Ag (Salman et all, 2021, Özdemir et all, 2010), Au
(Tacke et all, 2020) and Pt complexes (Liu et all, 2021), as well as their anticancer properties, lead to their use in 
pharmaceutical chemistry.

In this study, firstly, 1-alkyl benzimidazoles were synthesized by interacting bromomethylcyclobutane and 
bromomethylcyclohexane compounds with benzimidazole. Then, new benzimidazolium salts were synthesized 
from the reaction of 1-alkylbenzimidazoles with benzhydryl bromide. The structures of the synthesized 
compounds were elucidated by different spectroscopic methods (1H NMR, 13C NMR and FT-IR).



MATERIALS AND METHODS

All chemicals were purchased commercially and used as received. All reactions were performed using standard 
Schlenk techniques under an Argon atmosphere. 1H and 13C NMR spectra of benzimidazolium salts were 
recorded in CDCl3 with tetramethylsilane as the internal reference using a Bruker As 400 Mercury spectrometer. 
FTIR spectra assay were recorded in the range 400–4000 cm-1 on Perkin Elmer Spectrum 100 FTIR 
spectrometer.

General procedure for preparation of benzimidazolium salts (1a and 1b)

Benzhydryl bromide (1 mol) was added to a solution of 1-(methylcyclobutane)benzimidazole or 1-
(methylcyclohexane)benzimidazole (1 mol)  in dimethylformamide (5 mL). The mixture was fistly stirred at 
room temperature for 4 h and then was heated at 80 oC. Diethyl ether was added to the reaction mixture and the 
white solid was filtered off. The obtained solid was washed with diethyl ether and dried under vacuum.

[1-(Cyclobutylmethyl)-3-(benzhydryl)]benzimidazolium bromide, 1a

Yield:  91 %, IR (CN)= 1547 cm 1.1H NMR (400 MHz, CDCl3) (ppm) = 1.92–1.97 and 2.06-211 (m, 4H,
CH2,CH2-cyclobutane), 2.99 (hekt.,1H, J = 8 Hz, CH,CH2-cyclobutane), 4.73 (d,2H, J = 8 Hz, CH2-
cyclobutane), 7.44 (s, 1H, CH(C6H5)2), 7.26-7.73 (m, 14H, Ar-H), 10.85 (s, 1H, NCHN).13C NMR (100 MHz, 
CDCl3)  (ppm) = 18.0 (CH2,CH2-cyclobutane), 25.8 (CH2,CH2-cyclobutane), 34.6 (CH, CH2-cyclobutane), 52.4
(CH2-cyclobutane), 66.6 (CH(C6H5)2), 113.3, 115.2, 127.0, 128.5, 129.5, 131.1, 132.0, 135.3 (Ar-C), 142.8
(NCHN).

[1-(Cyclohexylmethyl)-3-(benzhydryl)]benzimidazolium bromide, 1b

Yield:  88 %, IR (CN)= 1547 cm 1.1H NMR (400 MHz, CDCl3) (ppm) = 1.18–1.82 (m, 10H, CH2,CH2-
cyclohexane),  2.0 (m,1H, CH, CH2-cyclohexane), 4.57 (d, 2H, J = 8 Hz, CH2-cyclohexane), 7.41 (s, 1H, 
CH(C6H5)2), 7.26-7.71 (m, 14H, Ar-H), 10.96 (s, 1H, NCHN).13C NMR (100 MHz, CDCl3)  (ppm) = 25.4 and 
25.8 (CH2,CH2-cyclobutane), 30.4 (CH2,CH2-cyclobutane), 37.8 (CH, CH2-cyclobutane), 53.6 (CH2-
cyclobutane), 66.7 (CH(C6H5)2), 113.4, 115.2, 127.0, 128.5,128.6, 129.5, 131.0, 135.3 (Ar-C), 143.5 (NCHN).

RESULTS AND DISCUSSIONS

Synthesis and characterization of benzimidazolium salts (1a and 1b)

The benzimidazolium salts bearing benzhydryl group were obtained with the reaction of 1-
(methylcyclobutane)benzimidazole or 1-(methylcyclohexane)benzimidazole and benzhydryl bromide as shown 
in Scheme 1. The reaction is carried out in DMF. The mixture was stirred at room temperature for 4 h and then 
heated at 80 oC. The synthesized compounds were obtained in high yields. The benzimidazolium salts were 
soluble in solvents such as water, alcohol, dichloromethane and chloroform. The structures of benzimidazolium 
salts were elucidated by 1H NMR, 13C NMR and FT-IR spectroscopic techniques. The spectra of the compounds 
confirmed that the structures were formed. In the 1H NMR spectra, characteristic acidic proton NCHN of 
benzimidazolium salts gave signals as singlet at 10.85 and 10.96 ppm, respectively. While protons belonging to 
the aromatic group in compound 1a signaled multiplet in the range of 7.26-7.73 ppm, they gave signals in the 
range of 7.26-7.71 in compound 1b. CH2 protons in the cyclobutyl group were observed as multiplets in the 
range of 1.82-1.93 ppm. CH2 protons in the cyclobutylmethyl group were observed as multiplets in the range of 
1.92–1.97 and 2.06-211 ppm. CH2 protons in the cyclohexylmethyl group were observed as multiplets in the 
range of 1.18–1.82 ppm. In compounds 1a and 1b, protons in the NCH2 group were observed as doublet at 4.73 
and 4.57 ppm, respectively. When the 13C NMR data of benzimidazolium salts are examined, characteristic 
carbon peaks of NCHN were observed at 142.8 and 143.5 ppm. The (CN) vibrations were observed at 1547 cm-1



for both benzimidazolium salts in the FT-IR spectra.  The NMR and FT-IR spectra of compounds 1a and 1b are 
given in Figures 1- 3.

Scheme 1. General synthesis of benzimidazolium salts (1a and 1b)

In this section, we investigated the synthesis and characterization of NHC precursors. NMR and FT-IR spectra of 
benzimidazole salts, whose structures we characterized, showed that compounds were formed. In addition, the 
data obtained are compatible with the literature (Ozdemir et all, 2018).

CONCLUSION

In this study, 1-alkylbenzimidazoles were synthesized in the first step. By reacting the synthesized 1-alkyl 
benzimidazoles with benzhydryl bromide, their corresponding benzimidazolium salts were synthesized. The 
structures of the obtained compounds were characterized by 1H NMR, 13C NMR and FT-IR spectroscopies. The 
data obtained from NMR and FT-IR spectra showed that benzimidazolium salts were formed. In addition, in the 
next study, it is planned to investigate the synthesis and properties of different metal complexes of the 
synthesized benzimidazolium salts.



Figure 1. 1H and 13C NMR spectra of 1a



           

            
Figure 2. 1H and 13C NMR spectra of 1b



Figure 3. FT-IR spectra of 1a and 1b
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Özet
Bu çal ma kapsam nda OLED kimyas n n en önemli komponentlerinden biri olan karbazolden yola ç karak, 3-
(imino-3,4-dihidroksibenzen)-N-oktilkarbazol (S3) ve 3-(imino-2,3-dihidroksibenzen)-N-oktilkarbazol (S4) 
bile ikleri literatüre göre sentezlenmi tir. Karakterizasyonlar  FT-IR, 1H-NMR, 13C-NMR ve LC-MS/MS 
yöntemleri ile gerçekle tirilmi tir. Sentezlenen karbazol schiff bazlar n n fotolüminesans (PL) özellikleri 
belirlenmi tir. Karbazole yeni schiff baz köprüsü üzerinden ba lanan aromatik bile ikler konjugasyon sa layarak 
yap y  daha kararl  k lmaktad r. 300 oC’de al nan PL spektrumuna göre ham karbazol bile i i dar bir spektral 
aral kta 2.5-3.3 eV aras nda ma yapm t r. Bununla beraber S3 ve S4 bile iklerinin 1.5-2.8 eV aras nda geni bir 
spektral aral kta ma yapt  tespit edilmi tir.
Anahtar Kelimeler: Karbazol, Schiff Baz , Karakterizasyon, Fotolüminesans.

Abstract
In this study, 3-(imine-3,4-dihydroxybenzene)-N-octylcarbazole (S3) and 3-(imine-2,3-dihydroxybenzene)-N-
octylcarbazole (S4) compounds were synthesized from carbazole, which was one of the most important 
components of OLED chemistry, according to literature. Characterizations were performed by FT-IR, 1H-NMR, 
13C-NMR and LC-MS/MS methods. Photoluminescence (PL) properties of synthesized carbazole schiff bases 
were determined. Aromatic compounds connected to carbazole via the new Schiff base bridge make the structure 
more stable by providing conjugation. According to the PL spectrum taken at 300 oC, the crude carbazole 
compound radiated between 2.5-3.3 eV in a narrow spectral range. However, it has been determined that S3 and 
S4 compounds radiate in a wide spectral range between 1.5-2.8 eV.
Keywords: Carbazole, Schiff Base, Characterization, Photoluminescence.

G R

I k yayan cihazlar n tasar m , geli tirilmesi ve ticari kullan m na vesile olan Ching W. Tang, 1987 y l nda ilk 
diyot cihaz n  rapor etmi tir (Tang et al., 1987). Günlük hayat m zda kar la t m z birçok elektronik ekranda 
(cep telefonlar , bilgisayar monitörleri, televizyonlar gibi) OLED (organik k yayan diyotlar) teknolojisi 
kullan lmaktad r. OLED cihaz , anot ve katot aras na s k t r lm  organik katmanlar  içerecek ekilde 
tasarlanm t r (Grigalevicius et al., 2018).

1960’l  y llardan günümüze birçok çal mada karbazol ve türevleri yer almaya devam etmektedir. OLED 
teknolojisinde yüksek konjugasyonu sebebiyle karbazoller ve türevleri, organik tabakada k yay c  diyot olarak 
kullan lmaktad r. Bu katman n fotofiziksel özelli ine ba l  olarak floresans veya fosforesans malar  yoluyla, 
kullan lan organik materyelin HOMO-LUMO enerji düzeylerine ba l  olarak görünür bölgede farkl  renklerde k 
yayarlar (Ayd n et al., 2012; Yamashita et al., 2009; Yamuna et al., 2011). Schiff bazlar  ilk defa 1864 y l nda H.
Schiff taraf ndan, primer aminler ile aldehit ve ketonlar n reaksiyonu sonucunda sentezlenmi tir. Schiff bazlar n n 
özellikleri aras nda üzerinde en çok durulan  biyolojik sistemlerdeki aktiviteleridir. Geçi  metallerinin 
biyokimyasal reaksiyonlarda oynam  olduklar  rol uzun zamandan beri ara t rma konusu olmu  ve bu alanda 
birçok çal ma yap lm t r. Bu reaksiyonlar n mekanizmalar n n ayd nlat lmas  için yap lan çal malarda Schiff 
bazlar n n geçi  metalleri ile vermi  olduklar  kompleksler geni  ölçüde kullan m alan  bulmu tur (Camadan et al., 
2021; Ç ÇEK et al., 2017).
Bu çal mada 3-(imino-3,4-dihidroksibenzen)-N-oktilkarbazol (S3) ve 3-(imino-2,3-dihidroksibenzen)-N-
oktilkarbazol (S4) Schiff baz  bile ikleri literatüre göre sentezlenmi tir. Bu bile iklerin karakterizasyonlar  FT-IR, 



1H-NMR, 13C-NMR ve LC-MS/MS yöntemleri ile gerçekle tirilmi tir. S3 ve S4 karbazol schiff bazlar n n 
fotolüminesans (PL) özellikleri oda s cakl nda incelenmi tir.

ARA TIRMA VE BULGULAR

Sentez

3-amino-N-oktil-karbazol bile i i ve aldehit (2,3-dihidroksibenzaldehit ile 3,4-dihidroksibenzaldehit)
bile iklerinden literatüre göre 3-(imino-3,4-dihidroksibenzen)-N-oktilkarbazol (S3) ve 3-(imino-2,3-
dihidroksibenzen)-N-oktilkarbazol (S4) sentezlenmi tir (Çiçek et al., 2018).

ekil 1: S3 (a) ve S4 (b) bile iklerinin 3D gösterimi.

Fotolüminesans Özelliklerinin belirlenmesi:

298 K s cakl ndaki yak n döngülü bir kriyostat içine yerle tirilmi  tozlar (Karbazol, S3 ve S4), 0,01 ve 1,04 
W/cm2 aras ndaki uyarma yo unluklar  üzerinde fotoluminesans ölçümleri yap lm t r. Eksitasyon için 349 nm'de 
frekans üçlü Nd: YLFQ anahtarlamal  puls lazer kullan lm t r. Lüminesans uygun lenslerle toplanarak daha sonra 

(a) (b)



1200 çizgi/mm zgaraya 500 mm'lik bir spektrometre ile da t lm t r. ICCD kamera dedektörü kullan larak iddet 
verileri toplanm t r (dedektör s cakl  -25 oC) (Çiçek et al., 2018).

ekil 2. Karbazol Schiff bazlar n n PL spektrumu.

SONUÇ

Bu çal ma kapsam nda yeni karbazol Schiff bazlar literatüre göre sentezlenmi  ve fotolüminesans özellikleri 
belirlenmi tir. Bu bile iklerin KBr içerisinde haz rlanan peletlerinin fotolüminesans özellikleri incelenmi tir. 300 
oC’de al nan PL spektrumu incelendi inde ham karbazol bile i i oldukça dar bir spektral aral kta (2.5-3.3 eV)

ma yaparken sentezlenen S3 ve S4 bile ikleri daha dü ük enerjide geni  bir spektral aral kta (1.5-2.8 eV) ma 
yapm t r ( ekil 2). Buna göre bile i in geni  bir aral kta ve dü ük enerjide ma yapmas  bile i in LED/OLED 
teknolojilerinde k yayan diyot olarak kullan m potansiyeline sahip oldu unu göstermektedir. 
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ÖZET

Fiziksel organik kimyan n popüler alanlar ndan biri olan kompleksle me yetenekleriyle taç eter 
kimyas  her geçen gün bilim insanlar n n dikkatini çekmeye devam etmektedir. 1967 y l nda ilk 
olarak Pedersen taraf ndan bilim dünyas na sunulan taç eterler iki ya da daha fazla etilen glikol 
zincirlerinin bir araya gelmesiyle olu mu  halkal  yap lard r. Bu bile ikler içerdikleri hidrojen 
ve karbon atomlar n n olu turdu u hidrofobik apolar bir d  kavite ile heteroatomlar n (oksijen, 
kükürt, azot) olu turdu u polar hidrofilik bir iç kaviteye sahiptirler. Gerçekle tilen çal malarda 
taç eterlerin pozitif yüklü metal katyonlar yla ve bu katyonlar n counter iyonlar  olan anyonlarla 
da dolayl  yoldan kompleksle mektedirler. Oksa ve benzo taç eterler alkali ve toprak alkali 
metal katyonlar na yüksek afinite göstermektedir. Ancak taç eter halkas n n do rudan ya da 
dolayl  olarak (yan kollardan) kükürt, azot, elementleri ile tiyofen, pirol, tiyadizaol, triazol, 
disülfit, amit, ester, tiyoester, vb. gruplar n  içermesi durumunda metal iyonlar  ile ola anüstü 
seçicilik özellikleri sergilemektedir. Taç eter üzerindeki azot atomu say s  artt kça geçi  
metallerine olan ilgi att  tespit edilmi tir. Bununla beraber halka üzerindeki kükürt 
atomlar n n artmas  bu afiniteyi a r metaller olan c va, kadmiyum, bak r, demir gibi 
elementlere ve de erli metaller olan alt n, gümü , platin gibi elementlere kayd rmaktad r.
Ayr ca taç eter halkas  üzerindeki heteroatomlar ile gruplar n farkl  kombinasyonlar ile 
yerle tirilerek yeni moleküllerin sentezi ile seçici olarak tek bir elemente affinite göstermelerini 
sa lamak mümkündür. Taç eterler ve metal iyonlar  aras nda meydana gelen kompleksler 
oldukça kararl  komplekslerdir. Olu an kompleksler ile sulu ortamlardan metal katyonlar n n 
uzakla t r lmas nda ya da ta nmas nda kullan labilmektedir. Metal kompleksleri, ev sahibi-
konuk (host-guest) kompleks sistemi üzerinden gerçekle mektedir. Olu an kompleksler ve bu
komplekslerin kompleksle me sabitleri AAS, ICP, NMR, FT-IR, UV-Vis spektrofotometresi, 
kondüktometri, ekstraksiyon, vb. birçok yöntemin veya yöntemlerin bir arada kullan lmas yla
belirlenmektedir. 

Bu inceleme kapsam nda Çiçek ara t rma grubu taraf ndan sentezlenmi  oksa, tiyo, aza, benzo 
taç eter türevlerinin de i ik yöntemler kullan larak fiziksel organik kimya aç s ndan metal 
kompleksle me özellikleri incelenmi tir. Bu sonuçlar n fiziksel organik kimyada açm  oldu u 
pencereler bilim insanlar na ilham kayna  olacakt r.



Anahtar Kelimeler: Fiziksel Organik Kimya, Taç Eter, Metal Kompleksle mesi, Seçicilik.

ABSTRACT

Crown ether chemistry, which is one of the popular areas of physical organic chemistry, 
continues to attract the attention of scientists every day with its complexing abilities. Crown
ethers, which were first introduced to the scientific world by Pedersen in 1967, are cyclic 
structures formed by the combination of two or more ethylene glycol chains. These compounds 
have a hydrophobic apolar outer cavity formed by the hydrogen and carbon atoms, and a polar 
hydrophilic inner cavity formed by heteroatoms (oxygen, sulfur, nitrogen). In the previous
studies, crown ethers also indirectly complex with the positively charged metal cations of the 
crown ethers and the anions, which are the counter ions of these cations. Oxa and benzo crown 
ethers show high affinity for alkali and alkaline earth metal cations. However, if the crown ether 
ring directly or indirectly (from the side arms) contains sulfur, nitrogen, elements and 
thiophene, pyrrole, thiadizaol, triazole, disulfide, amide, ester, thioester, etc. groups, it exhibits 
extraordinary selectivity with metal ions. It has been determined that the interest in transition 
metals increases as the number of nitrogen atoms on the crown ether increases. However, the 
increase of sulfur atoms on the ring shifts this affinity to heavy metals such as mercury, 
cadmium, copper, iron and precious metals such as gold, silver and platinum. In addition, it is 
possible to place heteroatoms and groups on the crown ether ring in different combinations, 
thereby enabling them to selectively show affinity for a single element by synthesizing new 
molecules. Complexes formed between crown ethers and metal ions are very stable. It can be 
used in the removal or transport of metal cations from aqueous environments with the resulting 
complexes. Metal complexes are realized through the host-guest complex system. The 
complexes formed and their complexation constants are analyzed by AAS, ICP, NMR, FT-IR, 
UV-Vis spectrophotometer, conductometry, extraction, etc. It is determined by the use of many 
methods or methods together.

In this study, metal complexing properties of oxa, thio, aza, benzo crown ether derivatives 
synthesized by Çiçek research group were investigated in terms of physical organic chemistry 
using different methods. The perspective by these results in physical organic chemistry will 
inspire scientists.

Keywords: Physical Organic Chemistry, Crown Ether, Metal Complexes, Selectivity.
 
 
 
 



DA -ORMAN PEYZAJ KOMPLEKSLER N N FARKLILA MA 
ÖZELL KLER N N LANDSAT 7 UYDU GÖRÜNTÜLER NE VE CO RAF  B LG  

S STEMLER NE (CBS) DAYALI ARA TIRILMASI
(BÜYÜK KAFKASYA'NIN KUZEYDO U YAMACI ÖRNE INDE)

RESEARCH OF DIFFERENTIATION FEATURES OF MOUNTAIN-FOREST 
LANDSCAPE COMPLEXES BASED ON LANDSAT 7 SATELLITE IMAGES AND 

GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS (GIS) (ON THE EXAMPLE OF THE NORTH-
EASTERN SLOPE OF THE GREAT CAUCASUS)

Re at SADULLAYEV
Azerbaycan, Bakü Devlet Üniversitesi, Co rafya Fakültesi
Azerbaijan, Baku State University, Faculty of Geography

ORCID: 0000-0003-3480-4974
Aydan HASANOVA

Azerbaycan, Bakü Devlet Üniversitesi, Co rafya Fakültesi
Azerbaijan, Baku State University, Faculty of Geography

ORCID: 0000-0002-4348-6499
ÖZET
Büyük Kafkasya'n n kuzeydo u yamac n n do al-bölgesel kompleksleri aras nda da -

orman peyzaj özel bir konuma sahiptir ve önemli bir rol oynamaktad r. Da -orman peyzaj , 
Büyük Kafkasya'n n tepelik ovalardan yaylalara kadar derin nehir vadileriyle yo un bir ekilde 
bölünmü  yamaçlar n  kapsar. Co rafi Bilgi Sistemlerine (CBS) dayal  analizimiz, Büyük 
Kafkasya'n n kuzeydo u yamac ndaki da -orman peyzajlar n n, toplam orman fonunun    
(144.900 ha) %82.2'si olan 119.100 ha'l k bir alan  kaplad n  göstermektedir.

Da -orman peyzaj ku a , birbirinden farkl  üç ana peyzaj-ekolojik bölgeye ayr lm t r: 
a a  da l k, orta da -orman bölgesi ve yüksek da -orman bölgesi. Bu bölgeler ormanlar n 
yap s  ve bile imi, orman örtüsünün fiziksel ve kimyasal özellikleri, toprak, s  ve nem rejimi 
bak m ndan birbirinden önemli ölçüde farkl l k gösterir.

A a  da -orman peyzaj bölgesi, Büyük Kafkasya'n n 500-600 m ve 1000-1200 m 
rak mlar  aras ndaki yamaçlarda yer alan yamaçlar  ve platolar  kapsar: güneydo u (Deveçiçay' n 
do usu), orta (Deveçiçay ve Gudyalçay aras nda) ve a a  bat  (Gudyalçay' n bat s nda) da -
orman manzaralar  daha net bir ekilde ay rt edilir.

CBS'ye dayanarak, 400-1200 metre aras ndaki hipsometrik ku a n 206.100 ha oldu unu 
ve bunun %35'inin (72.000 ha) a a  da -orman peyzajlar  taraf ndan i gal edildi ini belirledik. 
Bölgenin uzay görüntülerinin analizinden, 1200-1800 metre aras ndaki hipsometrik yüksekli in 
toplam alan n n 95.200 ha oldu unu ve bunun %46's n n (43.400 ha) ortada -orman peyzajlar  
ile  kapland n  ö rendik. Landsat 7 uydu görüntülerinin CBS tabanl  analizine dayanarak, 
1800-2400 metre aras ndaki hipsometrik ku a n 58.400 ha'l k bir alan  kaplad n  ve bunun 
sadece %6's n  (3.700 ha) yüksek da -orman peyzajlar ndan olu tu unu inceledik.



CBS tabanl  analiz, da -orman peyzaj kaynaklar n n büyük bir bölümünün (%81) 400-
1800 metre yükseklikte yer ald n  ve önemli ekolojik, estetik ve rekreasyonel öneme sahip 
oldu unu göstermektedir. Bu nedenle da  ve orman peyzajlar n n do al kaynaklar n n 
korunmas , antropojenik etkilerin en aza indirilmesi ve gelecek nesillere aktar lmas  çok önemli 
bir konudur.

Anahtar Kelimeler: da -orman peyzaj kompleksleri, Büyük Kafkasya'n n kuzeydo u 
yamac , Co rafi Bilgi Sistemleri (CBS), Landsat 7 verileri

ABSTRACT
Among the natural-territorial complexes of the north-eastern slope of the Great Caucasus, 

mountain-forest landscapes occupy a special position and play an important role. The mountain-
forest landscape covers the slopes of the Great Caucasus, from the hilly lowlands to the 
highlands, densely divided by dense and deep river valleys. Our analysis based on Geographic 
Information Systems (GIS) shows that the mountain-forest landscapes of the north-eastern slope 
of the Great Caucasus cover an area of 119,100 ha, which is 82.2% of the total forest fund 
(144,900 ha).

The mountain-forest landscape belt is divided into three main landscape-ecological zones 
that differ from each other: the low-mountainous, mid-mountain forest zone and the high-
mountain forest zone. These zones differ significantly from each other in terms of forest 
structure, composition, physical and chemical properties of the forest cover, soil, heat and 
humidity regime.

The lower mountain forest landscape zone covers the slopes and plateaus located on the 
slopes of the Great Caucasus between 500-600 m and 1000-1200 m altitudes: south-east (east of 
Devechichay), central (between Devechichay and Gudyalchay) and lower western (west of 
Gudyalchay) mountain-forest landscapes are more clearly distinguished.

On the basis of GIS, we determined that the hypsometric belt between 400-1200 meters is 
206,100 ha, of which 35% (72,000 ha) is occupied by low mountain-forest landscapes. From the 
analysis of space images of the region, we learned that the total area of the hypsometric height 
between 1200-1800 meters is 95,200 ha, of which 46% (43,400 ha) is covered by mid-mountain 
forest landscapes. Based on the GIS-based analysis of Landsat 7 satellite images, we examined 
that the hypsometric belt between 1800 and 2400 meters covered an area of 58,400 ha, of which 
only 6% (3,700 ha) consisted of high mountain-forest landscapes.

GIS-based analysis shows that the main part of mountain-forest landscape resources (81%) 
is located at altitudes of 400-1800 meters and has important ecological, aesthetic and recreational 
significance. Therefore, the protection of natural resources of mountain and forest landscapes, 
minimizing anthropogenic impact and transmitting them to future generations is a very important 
issue.

Keywords: mountain-forest landscape complexes, north-eastern slope of the Great 
Caucasus, Geographic Information Systems (G S), Landsat 7 data



1. INTRODUCTION

Mountain-forest landscapes occupy a special place among the natural-territorial 
complexes of the north-eastern slope of the Greater Caucasus. Modern mountain-forest
landscapes of the region have undergone various anthropogenic influences and significantly 
changed their original structure.The mountain-forest landscape covers the slopes of the Greater 
Caucasus from the lowlands, which are divided by hilly, relatively wide river valleys, to the 
highlands, which are intensively divided by dense and deep river valleys. The mountain-forest 
zone on the north-eastern slope consists of marine and continental sediments of the Mesozoic 
and Cenozoic – shales, clays, sandstones and limestones, conglomerates, and in some places 
Quaternary gravels and clays. The effect of hypsometric conditions exposure on the 
differentiation of mountain-forest landscape is felt more than the influence of substrate, the 
degree of fragmentation and slope of the slopes, the dynamics have a serious impact on the 
quality and condition of mountain-forest landscape [1] [4]

2. RESEARCH AND FINDINGS
Up to 20% (144,900 ha) of the forest resources of the Azerbaijan Republic is located on the 

north-eastern slope of the Greater Caucasus. Our analysis based on Geographic Information 
Systems (GIS) shows that the mountain-forest landscapes of the north-eastern slope of the 
Greater Caucasus cover 119,100 ha, which is 82.2% of the region’s forest fund (144,900 ha). 
25,800 ha (18.8%) of forest area belongs to the plain forests of the north-eastern slope of the 
Greater Caucasus.

The mountain-forest landscape belt is divided into three main landscape-ecological zones: 
lowland forest zone, middle mountain forest zone and high mountain forest zone. These zones 
differ significantly from each other in the structure and composition of forests, the characteristics 
of the forest cover, soil, heat and humidity regime. The low mountain forest landscape zone 
covers the slopes and plateaus located on the slopes of the Greater Caucasus between 500-600 m 
and 1000-1200 m altitudes: south-east (east of Devechichay), central (between Devechichay and 
Gudyalchay) and west (west of Gudyalchay). Forest landscapes are more sharply distinguished.
[1] (photo 2.1)



Photo 2.1. North-eastern slope: low mountain-forest landscape zone

In total, the hypsometric belt between 400-1200 meters is 206,100 ha, of which 35% 
(72,000 ha) is occupied by lowland forest landscapes.

The most widespread of the anthropogenic modifications of lowland forest landscapes on 
the north-eastern slope are forest-garden, garden, garden-forest, forest-seliteb, and in the south-
east only grain crops and sparse seliteb complexes. [1,3]

The middle mountain forest landscape zone forms the basis of the north-eastern 
mountain-forest landscape belt. This zone occupies mountain slopes between 1000-1200 m and 
1600-1800 m altitudes. The midlle mountain forest landscape zone is intensively fragmented by 
a dense and dense river valley. On the slopes of the Greater Caucasus Mountains, there are many 
steep slopes and longitudinal ridges in this zone. On the plains of the midlle mountain forest and 
on slopes with low inclinations, mountain-forest complexes have been replaced by anthropogenic 
complexes (seliteb and agro-landscapes-grain crops, etc.). As can be seen, these forms of relief 
have a significant impact on landscape differentiation and especially on the distribution of 
anthropogenic complexes (as well as the degree of anthropogenicization of natural complexes). 
Mountain forest landscapes are preserved in this zone only on the steep slopes of ravines and 
river valleys [1] [2] (photo 2.2)



Photo 2.2. Middle mountain-forest landscape zone of the north-eastern slope

Analysis of space images of the region based on Geographic Information Systems (GIS) 
revealed that the total area of the hypsometric height between 1200-1800 meters is 95,200 ha, of 
which 46% (43,400 ha) is medieval forest landscapes.

In almost all parts of the Ortadag forest zone, the average temperature varies between +4 
+60 C, the hottest month temperature between +12 + 170C, and the average temperature of the 
coldest month between -4-90C. The average amount of precipitation in this zone is between 500-
1400 mm. [1]

These climatic and ecological conditions allow beech trees to be the main forest-forming 
species in the middle forest zone.In addition, hornbeam, partly oak (close to the lower and upper 
borders of the middle forest zone) and other tree species are widespread in the forests of the 
zone. However, this zone is dominated by real beech, partly beech-hornbeam and hornbeam-
beech forests. The core of the middle mountain forest zone is formed at an altitude of 1400-1600 
m, mainly by beech trees. This strip of beech trees of the zone is distinguished from other areas 
by its high quality and high productivity. The height of beech trees in the middle mountain belt 
reaches 30-40 m and the forest is characterized by high productivity True beech, beech-
hornbeam forest grows on mountain-brown soils formed on erosion bark and clays. [3,4]

In the middle-mountainous forest zone, beech-hornbeam and hornbeam forests are 
partially developed in rocky and low-moisture areas. Due to the thinning of large trees on rocky 
slopes, forests of hornbeam and other trees prevail. In such forests, low second-floor trees, 
shrubs and grasses form a dense cover. In the lower and upper strips of the middle forest zone, 
other trees are mixed with beech and beech-hornbeam forests, and polydominant forests are 



formed. From these trees, Georgian oak in the lower strip and eastern oak in the upper strip 
become very dense and form the main forest species. [4]

Highland forest landscape zone. The highland forest landscape zone does not mean the 
division of mountainous areas according to geomorphological-hypsometric features, but the
mountain slopes located between 1600-2400 m altitudes covered with mountain 
forests.However, most of the slopes between these heights have been deprived of forest cover 
due to anthropogenic factors. In the remaining areas, forests have been gradually cut down over 
the centuries and replaced by forest-meadow and subalpine meadow complexes. Therefore, the 
real high mountain-forest complexes create mountain-forest complex mainly at the altitudes of 
1600-1800 m, and in some places at the altitudes of 1600-2000 m. [1] (Photo 2.3)

Photo 2.3. High mountain forest landscape zone of the Greater Caucasus deciphered 
on the basis of GIS

According to GIS-based analysis of Landsat 7 space images 
(http://earthexplorer.usgs.gov), the hypsometric belt between 1800-2400 meters covers an area of 
58,400 ha, of which only 6% (3700 ha) is covered by high mountain forest landscapes. Have 
researched.

In the high mountain forest zone, steep slopes and rocks are more common, and the depth 
of river valleys reaches 1000-1500 m. These slopes are more dynamic than the lower mountain 
slopes. The average temperature in the highland forest zone is -6-80C, the average temperature 
of the warmest month is -10-120C, the average temperature of the coldest month is -8-100C. The 
average precipitation in this zone is 600-900 mm. [1]



Different types of mountain-brown forest soils and grassy mountain-meadow soils have 
developed in the upper mountain forest zone. The thickness of these soils, including the 
thickness of the humus horizon, varies depending on the slope. The thickness of the soil is 
usually 1 m or more in flat reservoirs and smooth surfaces. Excessive inclination shortens the 
soil profile, reduces the thickness of the humus horizon, increases skeletality. On the slopes, 
which are highly exposed to anthropogenic pressure, the structure and integrity of the soil cover 
is disturbed, and soil erosion intensifies. [1,4] (Photo 3.2)

Photo 3.2. Differentiation of park forests in the high mountain forest zone (Photo: 
R.R.Sadullayev)

The main forest species in the highland forest zone are hornbeam and eastern oak. In the 
lower part of the zone, beech, hornbeam-hornbeam forests prevail, in the middle strip, 
hornbeam-oak forest, and in the upper strip, oak forests prevail. Dust trees are spread 
individually or in groups on the upper border of the high mountain forest zone. In contrast to the 
middle forest zone, the sparse forest and park forest landscapes occupy the main place in the 
highland forest zone. In many cases, forests have been cut down and replaced by forest-meadow 
and subalpine meadow complexes. [2,4]



3. RESULT

In Table 3.1, we systematized the data obtained by GIS-based analysis of Landsat 
7 space images of the mountain-forest landscape belt:

3.1

Analysis of the north-eastern slope of the Greater Caucasus on the basis of space 
images and GIS shows that the main part of mountain-forest landscape resources 
(81%) is located between 400-1800 meters and has important ecological, aesthetic 
and recreational significance.
As the anthropogenic impacts on the mountain forest landscapes of the region 
increase, their morphological structure changes, the natural regeneration of forests, 
their resistance to external influences weakens, and their productivity decreases.
Therefore, the protection of natural resources of mountain and forest landscapes, 
minimizing anthropogenic impact and passing them on to future generations is a 
topical issue.

SOURCE

1. Müseyibov MA “Physical geography of Azerbaijan”. Baku, “Maarif” publishing house, 
1998, 400p
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ABSTRACT

Mosquitoes are one of the well known group of pestiferous vectors that transmit dreadful 

diseases like malaria, dengue, filariasis, zika, chikungunya etc. Eradicating the source for its 

growth and devlopment is the main goal for an effective mosquito management. The co-

evolution between plants and insects influences the production of secondary plant compounds 

or extracts which retard the growth of these dreadful vectors.The implementation and 

continuous application of such phytochemicals as considered as an alternative strategy for 

integrated mosquito management. The administration of synthetic insecticides leads to 

biomagnifications of toxic substances through the food chain and it gradually causes 

deleterious impact on non target organisms and alters the environmental quality. The active 

biocompounds from plant extracts have significant role to eliminate the mosquitoes at their 

initial larval stages and are non-toxic, easily available and biodegradable.

The present study aimed to evaluate the aqueous extracts from the leaves of two medicinal 

plants (Tragia involucrate and Laportea interrupta) against mosquito larvae.  The leaves of 

the plants was dried, macerated and extracted with distilled water. The different 

concentrations of leaf extracts of both plants were prepared and exposed to different time (12,

24, 36, 48, 60, 72 and 96 hours) after which the mortality rate of larvae were calculated. A 

control was also run simultaneously with different concentrations. The percentage of larval 

mortality and standard deviations were calculated. The results of the study clearly indicated 

that the extract concentration of Tragia involucrate exhibited highest mortality rate (26.56%) 

than Laportea interrupta (10.93%). No mortality was observed in control. Our results

stipulated that the aqueous leaf extract of Tragia involucrate have more efficiency for 

controlling mosquito larvae and hence it is used as a potential ecofriendly larvicide.

Keywords: Phytochemicals, Tragia Involucrate, Laportea Interrupta, Larvicidal efficacy



NEURAL PREDICTION OF DIFFUSION COEFFICIENT FOR NON-POLAR 
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ABSTRACT

In this paper, an artificial neural network (ANN) has been utilized to create prescient 

models for the estimation of molecular diffusion coefficient of gases at multiple pressures 

over a large field of temperatures and substances. A feed-forward neural network (NN) have 

been trained using six physicochemical properties for NN1; molecular weight (M), critical 

volume (Vc), critical temperature (Tc), and pressure for NN, the diffusion coefficient has 

been regarded as an output.

A set of 941 non polar gaz were used to train validation and test the performance of 

the ANN, a good correlations were found (R =0.986 for NN). Moreover, it is revealed by the 

comparison between the forecasted outcomes and other models that the neural network 

models provided greater results. 

Keywords: Artificial neural networks; Modeling; Molecular diffusion; Prediction
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ABSTRACT 

In the current study, a multiple linear regressions (MLR) have been used to develop 

predictive models for the estimation of molecular diffusion coefficients of 311 polar binary 

gas at multiple pressures over a large field of temperatures and substances. The quality and 

reliability of each method were estimated in terms of the correlation coefficient (R), mean 

square errors (MSE), Root Mean Square Error (RMSE) and in terms of External validation 

coefficients (Q2ext).

A good correlations were found (root mean squared errors in the total databases were 

0.5172 for MLR).

The Comparison between the results of the multiple linear regressions and the empirical

models showed the superiority of multiple linear regressions.

Keywords: Prediction, Molecular diffusion, multiple linear regressions.
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ABSTRACT

The removal of organic compounds from water by membranes is being more and more studied to 

ensure the growing demand for fresh water and to obtain a better combination between the different 

proprieties of the system studied.

Predictive models are increasingly used for the understanding of the relationship between the 

compounds of the complex systems on the first hand and to minimize the number of experiments on 

the second one.

The aim of this study is to create predictive models for the removal of organic compounds using 

Artificial Neural Networks and Multiple Linear Regressions and to compare the two models 

obtained. For this, we collected a database for 22 organic compounds and we used the following 

architecture for the NN model, ten neurons in the input layer, one hidden layer, and one neuron in 

the output layer), the learning function is “trainbr” (splitting the database only into 80% for training 

and 20% for the testing of the NN model) and “tansig” as an activation function in the hidden layer.

As a result of this work, we developed two predictive models with coefficients of correlation are 

0.9925 and 0.8243, for the NN model and MLR model respectively, the root means square deviation 

(RMSE) equal to 2.2593% for the NN model and 10.4686 %  for MLR model.

Key Words: Predicting; Removal; Organic Compounds; Membranes; Artificial Neural Networks;  
                      Multiple Linear Regressions.                                                                                                 



INTERPRETATION PLAN FOR THE DECAPOLIS ARCHAEOLOGICAL SITE  OF 
PELLA, JORDAN.
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ABSTRACT

Pella is one of the most ancient archaeological sites of Jordan.  The site is unique as it is may the 
only in the world with uninterrupted occupation since Neolithic times.  Excavations have 
revealed  important ruins from the Greco-Roman period, including an Odeon (theater) built in a 
curve of the hillside,  several artifacts of a Chalcolithic settlement from the 4th millennium BC, 
the remains of Bronze and Iron Ages walled cities, Byzantine churches and houses, an Early 
Islamic residential quarter, and a small medieval mosque.

Despite it is archaeological value and significance, Pella lacks effective interpretation and 
presentation of its magnificent archaeological remains to the visitors. This hinders to large extent 
the effective communication of its values and significances of the site which adversely affect the 
site potential as a major touristic attraction that can be utilized for sustainable development of the 
local community. Therefore this study aims at preparing a comprehensive interpretation plan of 
the site. The plan includes full analysis of the site value and significance and development of 
important interpretive themes and subthemes that can translate these values and significances in 
a condensed and meaningful messages. The plan includes also audience analysis to better 
understand the variety of visitor groups interested in the site in terms of their age, cultural 
background and ethnicity. Audience analysis help in tailoring interpretive themes toward specific 
audience groups to enhance their understanding and appreciation of the sites.  

Key Words: Pella, Interpretation, Interpretive themes, value and significance
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ABSTRACT 
Assessments and evaluations of particle characteristics (PM) from various sources, become very 
important to protect humans and the environment. The purpose of this study was to assess the 
environmental and children health risks due to exposure to breathing air containing PM of 2.5
from the cement industry around the settlement. The method used in data analysis is linear 
regression statistical test to determine the relationship between PM2.5 air quality with outdoor 
activities by children and respiratory disorders experienced. Health risk analysis and 
environmental risk were calculated using the equations provided by the EPA and WHO. To 
determine the magnitude of risk received by the environment and children if exposed to PM2.5 
within a certain period of time. Direct measurements in the field were carried out in the morning 
until noon, with 23 sample points measured level of PM 2.5 pollution during June 2021. The 
measurement results showed that the highest level of PM 2.5 concentration at the time of 
measurement was at station 10 in Bungaeja Elementary School, station 17 in Tukamasea Village 
and station 18 at Miftahul Rahman Mosque, Tukamasea Village with values of 0.490, 0.466 and 
0.455 mg/m3 respectively. While the lowest is in the location; Salenrang Bontoa Village 1 with a 
value (0.060), Baruga Village, Near Factory Truck Parking (0.060), and in Salenrang Bontoa 
Village 2 (0.0905). The results of laboratory analysis for soil samples from 23 points in the 
research location showed that the highest points were respectively located at the station near the 
Jabal Rahmah Mosque, Maccini Baji Village, with a concentration of (2876), in the Mattoangin 
area (2358) and in Dusun Manarang, Tukamasea ( 2158). On the other hand, the lowest was in 
Pajjaiyang Hamlet (1083), Bungaeja Village, Tukamasea (1190), and Ammansangeng, Baruga 
(1263). The calculation of the Potential Hazard Quotient (HQ) for the highest inhalation route is 
880.78, and 852.43 while the lowest is 82.88 and 92.83. Furthermore, for the HQ value via the 
dermal route, the highest values were 0.012 and 0.011 while the lowest HQ values were 0.003 
and 0.004 all without units. The results of the calculation of ecological risk for ambient air show 
that the highest and most risky values are 7.54 and 7.15 while the lowest are 0.92 and 1.46 units 
less. Furthermore, the highest ecological risk values for soil intake were 287 and 235 while the 
lowest were 119 and 126 without units. Health risks through the inhalation route all exceed the 
standard >1 and the potential for pulmonary disorders in children can occur, while the risk from 
the dermal route is still <1 which means it is still safe. most of the children that frequently 
expose to dust of PM 2.5 have experienced to suffer from lung diseases and at risk. 

Keywords: Exposure Risk, Particulate Matter 2.5, Lung Disease, School Children, and 
Environmental Risk.
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ABSTRACT
Salinity is one of the major abiotic stresses for crop production in many parts of the world 
(Ashraf and Foolad, 2013) including the south of Algeria. The lack of information about the 
effects of salinity on germination of algerian cowpea prompted us to study the salt tolerance 
levels of five populations (EK1, TZ7, A17, B23 and IS13) of cowpea Vigna unguiculata (L.)
Walp. The objective was to determine genotypic differences among Cowpea accessions in 
terms of salt stress. In this study, Daily and final germination percentage, as well as salt 
tolerance index and speed of germination of the seeds of 5 cowpea landraces were determined 
under various salt (NaCl) stresses with electrical conductivities of T0 (control, distilled water), 
T1 (4 dS m-1), T2 (8 dS m-1), T3 (12 dS m-1 ), T4 (16 dS m-1), T5 (20 dS m-1) for 8 days under 
controlled conditions. Statistical tests were performed on the various parameters studied to 
highlight the relationship between the salt stress and the germination of cowpea. Germination 
percentage, final germination percentage and speed of germination decreased significantly with 
increased NaCl concentration (from EC 12 dS m–1). Genotypic responses were significant for 
all germination traits, which were all generally retarded by salt stress. Salt total and salt ranking 
tolerance indices grouped the cowpea landraces into tolerant (EK1, TZ7 and B23) and 
susceptible ones (A17 and IS13). Final germination percentage of EK1, TZ7 and B23 has been 
reduced significantly from 16 dS m-1 (TZ7) and 20 dS m-1 (EK1 and B23). 

Keywords: Salinity ; landraces ; Maghreb ; Vigna unguiculata, germination. 
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ABSTRACT

Numbers of Research scholars suggest different technique to solve the problems in the 

wireless communication system by using different shortest path theorem such as Greedy 

Algorithm, Flood-fill Algorithm, Floyd Warshall Algorithm, Dijkstra’s Shortest Path 

Algorithm and Bellman Ford Algorithm.  Dijkstra’s Shortest Path Algorithm is most suitable 

algorithm for the objective question but suffers limitations and vulnerabilities such as 

negative weight, convergence time and convergence commitment. An effort had been made 

in the presented research paper to address the limitations of Dijkstra’s Shortest Path 

Algorithm by suggesting a new algorithm which is a hybrid of Dijkstra’s Shortest Path 

Algorithm and Bellman Ford Algorithm and nominated as DB Ford algorithm to address 

limitations of previous algorithms.

A comparison of results with Dijkstra's Algorithm and Genetic Algorithm were presented 

and, this is find that the Newly Suggested Hybrid DB Ford algorithm performance is 

enhanced upto 10% in overall system performance.

Keywords; shortest path, Dijkstra’s algorithm, Bellman Ford algorithm, Genetic algorithm, 

Hybridization, 
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Abstract
In some units of the high chemistry textbooks, there are long written parts that students have to read. Students 
who are accustomed to formulas, equations, mathematical problem solving, and representations in chemistry 
classes find these parts difficult and they do not know how to work with them. One of the high school chemistry 
units with a lot of written complex information is the "energy resources and scientific developments" unit, which 
is the 4th unit of the 12th grade, and the topics included in this unit. The topic of "nuclear energy" is an extremely 
important socio-scientific issue in this unit to raise scientifically literate individuals. The topic includes written 
information about what nuclear energy is and energy production in nuclear power plants. If some of the concepts 
in this unit are not understood by the students, it will not provide the expected benefit from the unit. Therefore, 
in this study, concept definition maps for the concepts of "nuclear energy", "fission", "fusion" and "enriched 
uranium" were developed. In this study, these CDMs prepared were introduced and how they could be used in 
teaching the topic of "nuclear energy" was explained.

Keywords: Concept Definition Map, 12th Grade Chemistry Textbook, Nuclear Energy

INTRODUCTION

High school chemistry textbooks largely contain short texts expressing theories and their relationships, formulas, 
equations, and lots of problem-solving questions. This content is often visually enriched with figures or 
drawings. On the other hand, in some units of the chemistry textbooks, there are also long written parts that 
students have to read. Students who are accustomed to formulas, equations, mathematical problem solving, and 
representations in chemistry classes find these parts difficult and they do not know how to work with them. 
Similarly, chemistry teachers who teach chemistry lessons by writing on the board have problems in how to 
explain these parts, which are mostly written text. Regarding this situation, Okanlawon (2011) indicated that 
chemistry teachers who performed well in content instruction are often at a loss when it comes to reading 
instruction. He cited the reason that teachers' pedagogical training excludes this important aspect of learning.

It can be said that one of the most important reasons for the difficulty in understanding these written chemistry 
texts is that chemistry texts contain too many terms, details, and too much information.  Schwartz (1988) stated 
that there are potentially several types of clues about what students can do to determine the meaning of an 
unknown word in the text. He stated that the first of these is, first of all, the context in which the word is used.
Okanlawon (2011) stated that chemistry textbooks can be challenging because they contain too many unknown 
technical terms, new ideas, and densely packed information. This situation can also create reading 
comprehension difficulties. On the other hand, effective learning of chemistry requires good possession of 
reading comprehension skills (Okanlawon (2011), since reading is a powerful way the acquisition of scientific 
principles and concepts.

The concepts in the complex science text should be taught to the students and the information in the text should 
be combined with their prior knowledge. To do all of this, some strategies are needed. One such strategy, the 
“concept definition map”, is an instructional strategy used to teach students the concept and provides a visual 
representation of a definition. Concept definition map, which is a visual representation of a definition, was 
developed by Schwartz and Raphael (1985). It provides students with the opportunity to organize conceptual 
information in the process of defining a word. (URL-1). Schwartz and Raphael (1985) found that explicit 
instruction in this concept of definition is useful with students from fourth grade through college.

The concept definition map is based on attempts to describe the structure of semantic knowledge and provides a 
framework for organizing conceptual knowledge in terms of three types of relationships. These: categories, 
properties, and examples of the concept (Figure 1). Learning a concept requires two types of knowledge about 



that concept. These types of knowledge are definitional knowledge and contextual knowledge. As seen in Figure 
1, in the center of the CDM, students or teachers write the concept being considered. 

Schwartz and Raphael (1985) pointed out that concept definition mapping as a strategy primarily emphasizes the 
importance of students being able to understand new concepts on their own. They also stated that CDP would 
teach students what types of knowledge constitute a definition and how to use context clues and background 
information to increase their understanding of concepts.

Figure 1. The Structure of the Concept definition map

Another important reason for the difficulty in understanding long written texts in chemistry textbooks may be 
that the students try to read chemistry texts as if they were reading a novel or newspaper and students are not 
taught how to read complex science texts. On the other hand, the aim of science education programs in almost 
every country is to raise scientifically literate individuals. The student to be literate in science means that they 
read a scientific text and they can also interpret the meaning of the text and apply it to the everyday world 
around them.

One of the high school chemistry units with a lot of written complex information is the "energy resources and 
scientific developments" unit, which is the 4th unit of the 12th grade, and the topics included in this unit. The topic 
of "nuclear energy" is an extremely important socio-scientific issue in this unit to raise scientifically literate 
individuals. In addition, it has been reported in the literature that high school students have important 
misconceptions about the concepts related to nuclear energy (Morales López and Tuzón Marco, 2021; Nakibo lu 
and Bülbül, 2006; Nakibo lu and Ölmez, 2021; Plotz and Hopf, 2016; Plotz, 2017; Tsaparlis et al., 2013). 

The topic of "nuclear energy" in the 12th-grade textbooks includes written information about what nuclear 
energy is and energy production in nuclear power plants. If some of the concepts in this unit are not understood 
by the students, it will not provide the expected benefit from the unit. Based on this idea, this study aims to 
identify the concepts which are prerequisites for learning the topic of "nuclear energy" and that students are not 
very familiar with and to prepare CDMs for these concepts to be used in teaching.

MATERIALS AND METHODS

In the first stage of the study, the concept analysis of the "nuclear energy" unit was made. During this analysis, 
first of all, the basic and prerequisite concepts for the teaching of this subject were determined. CDMs were 
prepared for these concepts determined in the second stage. During the CDM preparation process, the relevant 
literature was reviewed and special cases were determined for each concept and these were taken into account 
during the preparation phase. In the findings section, explanations about the preparations are given.



It is not appropriate to have a solid pattern for CDM preparation, as different questions can be asked depending 
on the focus of the concept or subject. For this reason, changes were made in the questions according to the 
CDM concept prepared in this study. The only fixed question is the one in which the answer to the question 
"what does it look like" is placed on the concept of center and the definition of the concept is included. Different 
ways can be followed during the use of CDM in teaching. A blank CDM, shown in Figure 1, can be filled out on 
a piece of paper by students, or it can be filled in by showing it on a PowerPoint slide. It is important to follow 
an interactive path during filling in both paths by asking questions to the students during the filling, by 
brainstorming, or by making a whole class discussion. If PowerPoint slides will be used in teaching, a pair of 
slides for all CDMs which contain partial and complete versions of the CDPs should be constructed by the 
teacher before the lesson. Partially completed CDMs are used to guide the students through the information in 
each CDMs.

RESULTS 

The Results about Concept Analysis of the "Nuclear Energy" Topic

As a result of the analysis, four concepts were determined. These are "nuclear energy", "fission", "fusion" and 
"enriched uranium". These concepts are concepts that should be well known to understand the subject as
explained in the method section. When the written part in the textbook was examined, it was seen that only the 
definition of nuclear energy was made, but its relationship with fission and fission was not given and the concept 
was not detailed.

For the concepts of fission and fusion, only the words splitting and combination were used and it was determined 
that there were no detailed explanations. It has been observed that there is no explanation for the concept of 
enriched uranium. These concepts need to be taught for students to fully understand and interpret this text. For 
this reason, it was decided to prepare CDMs for them.

The Concept Definition Maps

The fact that the harmful effects of nuclear energy are very much on the agenda in daily life and the media 
causes many people to have a negative view of nuclear energy. On the other hand, the fact that nuclear energy is 
seen as a power based on countries causes its functional aspect to be emphasized in terms of politics. Because of 
these two opposing ideas, students may be confused about nuclear energy. For this reason, students need to learn 
what nuclear energy is, its types, and advantages and disadvantages with all clarity in order to be in a position to 
have a scientific discussion on nuclear energy. Thus, in the preparation of the concept definition map related to 
nuclear energy, it was thought that addressing these mentioned points would enable the student to understand the 
concept in every aspect and it was designed accordingly and the completed version of CDM prepared for nuclear 
energy on the PowerPoint slide is given in Figure 2.

Figure 2. The Concept Definition Map related to Nuclear Energy



While preparing the CDM about fission and fusion, it was investigated whether there were any misconceptions 
or learning difficulties about this subject, and the following misconception and problems were reached.

“Fission and fusion are the same; fission is more powerful than fusion (URL-6)

“Nuclear fusion and fission reactions are usually confused. Indeed, many students think of fission as the only 
existing nuclear reaction (Tsaparlis et al., 2013).” 

As a result of the study conducted by Nakibo lu and Bülbül (2000) at the high school level, it was determined 
that a significant part of the students could not answer the question about "how the fission reaction occurred"
Based on the misconceptions and learning difficulties about these concepts while preparing CDMs related to 
fission and fusion, it was important not to confuse the two with each other and they were prepared to take this 
situation into account and the CDMs are shown in Figures 3 and 4.

Figure 3. The Concept Definition Map related to
Nuclear Fission

Figure 4. The Concept Definition Map related to
Nuclear Fusion

One of the questions in the study of Tsaparlis et al (2013) with Turkish and Greek students was about enriched 
uranium. The authors noted that these and similar questions are questions that involve expert knowledge of 
nuclear physics, which are discussed in the mass media but are not usually part of the school curriculum. As a 
result of this situation, the authors stated that student achievement in these questions was low.  They concluded 
that a completely correct answer could not be obtained from Turkish students about enriched uranium, and only 
4.3% of Greek students gave an acceptable answer. Based on this result, it can be thought that it is very 
important to prepare a CDM for enriched uranium. Thus, while preparing the CDM, a design was made to 
include what enriched uranium is, why it is important, and its symbol. The concept definition map related to
enriched uranium is shown in Figure 5.

Figure 5. The Concept Definition Map related to Enriched Uranium



CONCLUSION

Nuclear energy and related concepts appear in daily life and it is important to understand them as citizens.  
Besides, these are related to scientific literacy. Scientific literacy and the public understanding of science have 
become important in the curriculum of many countries in recent years. In the 12th-grade chemistry curriculum of 
Turkey (MEB, 2018), one of the acquisitions about Alternative Energy Sources is that “students are expected to 
evaluate the use of nuclear energy in terms of science, society, technology, environment, and economy”.

Based on this acquisition of the Turkey 12th-grade chemistry curriculum, students need to be able to understand 
very well while reading the relevant parts in the textbook so that they can assess nuclear energy. Their 
understanding of this subject depends primarily on understanding the concepts mentioned in the subject. 
Therefore, in this study, the concepts included in the topic of "nuclear energy" were analyzed, and then concept 
definition maps were prepared that will enable them to be learned in the best way possible. Especially in the case 
of concepts such as "enriched uranium" that require high-level knowledge, and concepts such as "fission" and 
fusion that are confused with each other, the student's mind has to be clear.  If these concepts related to the 
subject are not learned in a meaningful way by the students, this will be an important obstacle to their 
understanding and evaluation of the subject.

Finally, the Concept Definition Maps presented in this study are recommended to be used in teaching the topic 
of "nuclear energy". The limitation of this study is that the prepared CDMs could not be used in any teaching 
duration to measure student views in this study. It is planned to carry out such studies on teaching practices.
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Abstract
In modern society, non-ionizing radiation has an important role, since cell phone usage and wireless 
communication technology have grown rapidly and are integrated into our daily lives. Although non-ionizing 
radiation is considered to be less dangerous than ionizing radiation, excessive exposure to non-ionizing radiation 
can cause certain health problems. In this study, the knowledge levels of the PCTs about the symbols concerning 
non-ionized radiation before and after the nuclear chemistry course were investigated, and the effect of using 
different teaching methods on the understanding of the PCTs about these symbols was examined. A total of 18 
PCTs, five male, and 13 female participated in the study. Before teaching, when the answers of the PCTs were
examined, it was determined that no correct answer was found among them and none of them could recognize 
the non-ionizing radiation symbols. In addition, it was concluded that some of the answers were associated with 
radioactivity. It was also found that almost all PCTs learned non-ionizing radiation symbols and all of them 
understood the difference between ionizing and non-ionizing radiation symbols at the end of the course.

Keywords: Non-Ionizing Radiation Symbols Prospective Chemistry Teacher, Scientific Literacy, 

INTRODUCTION

People are frequently confronted with the term “radiation” in their daily lives. Despite the clear distinction 
between ionizing and non-ionizing radiation, people are unable to distinguish these separate radiation types and 
their importance. It was found that ionizing and non-ionizing radiation types were generally confused with each 
other and also students thought that all types of radiation were the same (Kontomaris et al., 2020; Kontomaris 
and Malamou, 2018; Mubeen et al., 2008; Nakibo lu, 2018; Nakibo lu and Ölmez, 2021; Plotz, 2017). Ionizing 
radiations are high-energy radiations while non-ionizing radiation is relatively low energy radiations that do not 
have enough energy to ionize atoms or molecules Classification of electromagnetic radiation as ionizing and 
non-ionizing is important because of the effects of ionizing radiation on human tissue (Kontomaris et al., 2020).  
Although non-ionizing radiation is considered to be less dangerous than ionizing radiation, excessive exposure to 
non-ionizing radiation can cause certain health problems. The student's inability to distinguish between the
ionized and non-ionized radiation types even causes misconceptions about this subject. For example, the 
radiation emitted by mobile phones or some electronic items used is considered as ionizing radiation by many 
students. In addition, it was determined that the students classified radiation as 'good radiation', which is 
radiation in nature and radiation in medicine, and 'bad radiation', which is radiation originating from nuclear 
weapons (Plotz, 2017). Nakibo lu and Ölmez (2021) found that students largely associate radiation with harmful 
rays. Similarly, the studies revealed a misconception about radiation as "all types of radiation are harmful" 
(Nakibo lu & Bülbül, 2006).

In modern society, non-ionizing radiation has an important role. Cell phone usage and wireless communication 
technology have grown rapidly and are tightly integrated into our daily lives (Plotz & Hopf, 2016b). On the other 
hand, while much emphasis is placed on students' knowledge and awareness of ionizing radiation, studies on 
students' knowledge levels of non-ionizing radiation are relatively limited. Whereas, because we are surrounded 
by electromagnetic radiation compulsory education must provide a learning environment to understand the 
different forms of radiation. For this reason, it is important that chemistry teacher candidates, who are the 
teachers of the future, have sufficient knowledge on this subject.

Tsaparlis et al (2013) have also indicated that modern science education, while still emphasizing cognitive 
objectives of science teaching, considers affective factors of equal importance. They have indicated that one way 
of motivating students is by adopting a so-called context-based curriculum. In addition, an important goal of 
modern science education is to raise scientifically literate individuals. According to the OECD PISA Framework 



(2015), scientific literacy is defined as "the ability to engage with science-related issues, and with the ideas of 
science, as a reflective citizen."  The fact that scientifically literate people know the science concepts and related 
symbols used in daily life and integrate them into their lives is one of the main indicators of being a scientifically
literate person. There are some symbols used for non-ionizing radiation. Knowing these symbols is very 
important in terms of integrating non-ionizing radiation knowledge into daily life.

Electromagnetic radiation is a form of energy that is present all around us and takes various forms like 
microwaves, television waves, radio waves, gamma rays, X-rays, etc. (URL-1). While ionizing radiation 
includes gamma rays, x-rays, and ultraviolet light, visible light, microwaves, and radio frequency (RF) radiation 
are forms of non-ionizing radiation. To represent non-ionizing types of EM radiation, three different symbols are 
often used, based on these types of radiation and their harmful effects on human health. The symbols are shown 
in Figures 1a and 1b (URL-2), which are general symbols for non-ionizing radiation, is used. This includes the 
full spectrum of ultraviolet, visible light, infrared, microwave, radiofrequency, and extremely low frequencies
(URL-3). 

 

        
(a)                                     (b)

Figure 1. The Symbol of Non-Ionizing Radiation

This symbol is mostly preferred to show for radio waves (RW) and microwaves, as shown in Figures 2a (URL-
4) 2b (URL-5) 2c, and 2d (URL-6). This symbol also represents WiFi which uses radio waves to transmit 
information between your device and a router via frequencies (URL-7).

(a)                                                     (b)                                  (c)                             (d)

Figure 2. The Symbols of Non-Ionizing Radiation Used for Microwaves and Radiowaves.

Another symbol of non-ionizing radiation is the laser beam symbol seen in figure 3a. A laser beam is a stream of 
focused, coherent light in a single wavelength. Although the word laser generally is accepted in the common 
language, it originally was an acronym for "light amplification by stimulated emission of radiation (Queen, 
2021) It is accepted that even low-power lasers with only a few milliwatts of output power can be hazardous to 
human eyesight when the beam hits the eye directly or after reflection from a shiny surface. A label with a safety 
class number is usually used for lasers and this label identifies how dangerous the laser is. A European laser 
warning symbol is required for Class 2 lasers and higher in Figure 3a. US laser warning label, in this case for a 
Class 3B laser in Figure 3b (URL-8). 



       
(a)                                  (b)

Figure 3. European Laser Warning Symbols

Another symbol of non-ionizing radiation is the optic beam symbol seen in figure 4. This symbol in Figure 4
suggests that optical radiation is present; this includes ultraviolet radiation, visible light, and infrared.  Protective 
clothing and equipment are necessary when dealing with optical radiation.

Figure 4. The Optic Beam Symbol

In this study, the knowledge levels of the PCTs about the symbols concerning non-ionized radiation before and 
after the nuclear chemistry course were investigated, and the effect of using different teaching methods on the 
understanding levels of the PCTs about these symbols was examined.

The research questions this study attempted to answer are the following:

1. To what extent do the PCTs know the symbols used for non-ionizing radiation, laser beam, optical 
beam, and other types of non-ionizing radiation before the nuclear chemistry course?

2. Have the PCTs learned the symbols used for non-ionizing radiation, laser beam, optical beam, and other 
types of non-ionizing radiation after taking the nuclear chemistry course?

MATERIALS AND METHODS

Participants

A convenient sampling method was used to select the participants. The participants come from the Chemistry 
Education Division at the Education Faculty of a Turkish Public University. All the PCTs were volunteers to fill 
the course evaluation form and were informed about the purpose of the study. Ethics committee approval was 
obtained before starting the study.

A total of 18 PCTs, five male, and 13 female who took the Nuclear Chemistry course participated in the study. 
The nuclear chemistry course is a course taken in the last year of the 4-year chemistry teacher training program.
The purpose of this course was not to make the PCTs experts in nuclear chemistry. The course was proposed to 
supply the PCTs with the fundamental nuclear chemistry knowledge necessary to teach in their future high 
school chemistry class. During the nuclear chemistry course, the lessons were carried out taking into account the 
constructivist theory. During the lessons, different approaches, methods, and techniques were used. The course 



was carried out using problem-solving, group and class discussion methods, and the argumentation approach, in 
which discussions on socio-scientific issues were made.

Data Collection and analysis

In the first lesson of the nuclear chemistry course, a test consisting of 16 open-ended questions was used to 
reveal the pre-knowledge of PCTs. These test questions consisted of both questions about pre-requisite 
knowledge concepts for nuclear chemistry subjects and questions measuring the pre-comprehension they 
acquired from secondary education and daily life. Three of the questions include questions about symbols, and 
one of them is about symbols of non-ionizing radiation. Initial data for this study were obtained from the 
analysis of this open-ended question. In the second test applied at the end of the term, the same symbols were 
asked to the PCTs, and the extent to which they learned the symbols were examined.

The questions were analyzed with the content analysis method. To obtain intra-judge reliability of the analysis, 
all data were analyzed twice by the author at different times and the findings were compared. As a result of this 
analysis, which was 95% compatible, the different parts were re-examined and the findings were finalized (Gay 
& Airasion, 2000, p. 175).

RESULTS 

Findings on the expression of PCTs for non-ionizing symbols at the beginning of the nuclear chemistry 
course

In the question directed to the PCTs, three non-ionizing radiation symbols were given and the meaning of these 
symbols was first asked, and then what was the difference between these symbols from the ionizing radiation 
symbol given in the previous question. The findings concerning the expression of PCTs for non-ionizing 
radiation symbols were given in Table 1.

Table 1. Expressions of PCTs for Non-Ionizing Radiation Symbols
Optic Beam Symbol EM/RF/microwave radiation Laser Warning Symbol
Expression PCT Expression PCT Expression PCT

Exposure to sunlight PCT3 Exposure to sound waves PCT3 Vibration exposure PCT3

Contains radiation PCT7 Radiation emission PCT4 Explode PVT7
Radioactive beam 
source

PCT13 High sound wave PCT7 Nuclear power plant PCT12

Beam PCT15 Radioactivity PCT12, 
PCT15

Radioactive beam 
source 

PCT13

Base station PCT13
Infrared PCT17

From Table 1, it can be seen that before teaching, when the answers given were examined, it was determined that 
no correct answer was found among the PCTs and none of them knew the difference between ionizing and non-
ionizing radiation. In addition, it was determined that some of the answers were associated with radioactivity 
among the answers. It was found that some of the PCTs think that some of the symbols for non-ionizing 
radiation belong to ionizing radiation.

In the second part of the question, it was determined that only two PCTs (PCT3 and PCT6) answered the 
question about the difference between the ionized and non-ionized warning symbols.  When their answers are 
examined, it was determined that they said that the ionizing radiation symbol was related to the danger and that 
the non-ionizing symbols were not dangerous. From this explanation, it can be assumed that the two PCTs know 
the difference between the ionized and non-ionized symbols, albeit partially.

Findings on the expression of PCTs for non-ionizing symbols at the end of the nuclear chemistry course



As a result of the post-application, it was determined that the "optical beam" and "electromagnetic wave" 
symbols were answered correctly by 17 PCTs, while it was concluded that the "laser beam" symbol could 
correctly identify all PCTs. It was also found that the difference between ionizing and non-ionizing radiation 
symbols was correctly explained by all PCTs.

DISCUSSION AND CONCLUSION 

While all of the PCTs did not know the difference between ionized and non-ionizing radiation, radioactivity, and 
radiation before the lesson, it was determined that all these differences were correctly understood as a result of 
the teaching. In this situation, it is seen that conducting the lessons by following a constructivist approach has a 
positive effect on the comprehension of teacher candidates. In the literature, some studies show that teaching in 
nuclear chemistry topics with the use of strategies based on constructivist learning theory increases both the 
success and science literacy of students. In the study conducted by Nakibo lu and Bülbül (2000) at the high 
school level, it was determined that the success of correctly answering the evaluation questions about the nuclear 
chemistry unit as a result of the implementation of the strategies of the constructivist learning theory was higher 
than the group in which the expository teaching was applied. In addition, it was concluded that the students were 
able to establish a connection between what they learned in the lesson about radioactivity and the situations they 
encountered in daily life. Nakibo lu (2003) taught the nuclear chemistry course attended by prospective 
chemistry teachers using the strategies of constructivist learning theory. At the end of the study, she found that 
the use of constructivist teaching strategies in teaching both increased the success of pre-service chemistry 
teachers and they came to a level where they could easily apply their knowledge.

For this reason, it can be suggested to include socio-scientific discussions and strategies based on constructivist 
learning theory in the teaching of nuclear chemistry lessons. In addition, if we want to raise the next generation 
as scientifically literate, prospective teachers must be trained first. For this reason, it is recommended to use such 
approaches in lessons in teacher training programs.
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ABSTRACT

The use of natural water for industrial purpose is linked to a scaling phenomenon, which can 
cause many technical problems and result in serious economic losses. To remedy this problem, 
several physical and chemical processes are used, such as the use of chemical inhibitors, which 
remains one of the most practical methods to combat scaling water. 

Recently, plant extracts have become incredible natural resources of scaling inhibitors, thanks 
to their richness in chemical compounds, easily accessible and can be extracted by simple 
processes at low cost and ecologically acceptable. In this study, the Eucalyptus globulus 
extracts (EGE) are investigated as a new inhibitor towards the calcareous formation. The anti-
scaling properties of the studied extracts are determined using a conductivity test and the LCGE 
technique at a temperature of 25 °C. Then, scanning electron microscopy (SEM), X-ray
diffraction (XRD) and Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) analyses are used to 
examine the scale formed during the LCGE tests. To further support the experimental findings, 
molecular dynamics (MD) simulations and density functional theory (DFT) calculations are 
carried out. 

The data obtained revealed that the EGE have a higher concentration of total polyphenol and
flavonoids. The total inhibition occurs after the addition of 50 mg L-1 of EGL to the calco-
carbonic solution with a hardness of 40°F. SEM, XRD, and FTIR analyses demonstrate that 
CaCO3 crystallization in the absence of inhibitor was a stable variety of calcite with a 



rhombohedral form. However, the presence of a very low concentration of EGE (15 mg L-1) 
resulted in a significant modification of the CaCO3 morphology and a mixture of vaterite with 
calcite phases. The theoretical outcomes are in line with the experimentally reported anti-
scaling efficiencies. With these results, EGE could be an interesting renewable source of 
environmentally friendly and low-cost scaling inhibitors.

Keywords: Green inhibitors; scaling; Eucalyptus globulus extracts; calcium carbonate; 
LCGE.
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ABSTRACT

Natural Clays generally consist of a basic mineral component (phyllosilicates) associated with 
secondary crystalline impurities in the form of rocky debris of infinitely diverse composition 
such as quartz, calcite and organic matter. They can be a locally abundant, very diverse 
material, processed or refined before their use. They have been used in several applications in 
their natural, modified or hybrid state.

The objective of this study was the preparation of hybrid absorbents (Clay @ Fe3O4) with 
magnetic properties based on natural clay: raw (RC), activated by chemical treatments (CC) 
and Thermal treatment (CT). Follow-up of the application to absorb two different ionic dyes 
from water.

Characterization methods by X-ray Diffraction (XRD), Fourier Transform Infrared 
Spectroscopy (FTIR) and Scanning Electron Microscopy (SEM) coupled with an Energy 
Dispersive X-rays Spectroscopy (EDXS) elemental compositions analyzer show that natural 
clay consists of a major phase of muscovite, kaolinite and quartz. As well as a magnetite 
phase, Fe3O4 fixed to the clay surface for composites (Clay @ Fe3O4).

The effectiveness of these materials was tested using an anionic dye Acid Blue113 and 
Cationic Methylene Blue. The results show that the two adsorbents CC @ Fe3O4 activated by 
chemical treatments has a very high adsorption capacity for the removal of Methylene Blue as 
for CT @ Fe3O4 Thermal activated has a maximum retention for Acid Blue113.

Keywords: Natural clay, hybrid absorbent, activated muscovite, removal of dyes
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Abstract

Levulinic acid (LA) can be produced cost effectively and in high yield from renewable 

feedstocks. It has been thoroughly reviewed that levulinic acid (LA) is an interesting biomass-

derived chemical (BDC) which can be used for the production of biofuels and values added 

chemicals and as well equally suitable to replace conventional petroleum based fuels and 

resources. In this work application of green chemistry principle number 7- “use of renewable 

feedstocks” serves as a compass and motivation behind the production of Levulinic acid for 

biofuel intermediates and value added chemicals. As we already know that ‘’Green Chemistry’’ 



gives full consideration to environmentally benign methods and processes that involve chemical 

or products’ production in order to attain sustainability. The motivation behind the work is as a 

result of non-renewability and environmental challenges of petroleum based resources couple 

with its unequal distribution globally. Production of LA from ‘cow dung, sugarcane bagasse, and 

oil palm biomass were presented. The potential of LA as a platform chemical was also examined 

for the production of Gamma valerolactone (GVL) with its potential applications being given 

brief consideration. The puzzle of fuel vs. food competitions was addressed too in order to avoid 

putting our audience in dark corners.

Keywords: Biomass, Green Chemistry, Catalysis, Lignocellulose, Levulinic Acid (LA), Biofuels
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ABSTRACT

Sustainable Development Goal 6 (SDG #6) is about "clean water and sanitation for all". It is one 

of 17 Sustainable Development Goals established by the United Nations General Assembly in

2015, the official wording is: "Ensure availability and sustainable management of water and 

sanitation for all”. No thanks to the existence of COVID-19 pandemic, it has grossly caused great 

harm to the urban poor living in the slums with no or little access to adequate clean water. The 

health practitioners have directly confirmed the importance of sanitation, hygiene and unrestricted 

access to clean water in order to prevent diseases. One of the major pressing issues currently 

affecting society is the inadequate state-of-the-art and operative pathways to address the

environmental degradation, therefore there is need for sustainable technology in this regard.

Nanoremediation is a viable technology capable of tackling environmental contamination, 

especially dealing with recalcitrant contaminants. Nanotechnology is suitable in environmental 

technology for the protection of our environment with following benefits: prevention or treatment 

of pollution; cleanup of long-term environmental issues such as accumulated hazardous 

waste sites. Such environmental cleanup includes removal of heavy metals and other toxic 

contaminants from the environment and the strategy is known as remediation. Remediation of 

toxic pollutants can be accomplished via traditional pathways (such as physical, chemical &

biological remediation technologies). The important of these traditional techniques for

environmental remediation have been acknowledged, however, there is no single technique that 

can achieve remediation in total. Therefore, there is a call to strategically develop efficient

nanotechnology-based alternative pathways using nanomaterials or nanomaterial-composites for

total decontamination of these recalcitrant contaminants from the environment. Therefore, in this 

work we provide a meticulous recent advances and future outlooks of nanoremediation

technologies for efficient and cost-effective environmental decontamination towards SDG #6.

Keywords: Nanoscience, Nanotechnology, Remediation, Environmental Pollutants, Pollution, 

SDG #6



QUARTZ-SAND@CHITOSAN COMPOSITE ADSORBENT MATERIAL FOR THE 

REMOVAL OF ORANGE G DYE FROM AQUEOUS SOLUTIONS
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Abstract

This study developed a novel composite adsorbent (QS@chitosan) composed of quartz sand and 

chitosan, with the characteristics of environmental-friendliness and low cost. The aim of this study 

was to evaluate the potential of QS@chitosan toward the removal of Orange G dye from aqueous 

solutions. The synthesized composite was characterized using X-Ray diffraction, Fourier 

Transform Infrared and scanning Electron Microscopy. To determine optimal conditions, batch 

adsorption experiments were conducted to study the effects of pH, adsorbent dose, contact time, 

solution temperature and initial OG concentration on the removal process. Langmuir and

Freundlich adsorption models were applied to describe the equilibrium isotherms at different dye 

concentrations. The equilibrium data was found to be fitted well to the Langmuir isotherm. Pseudo-

first-order and pseudo-second-order kinetics models were used to describe the adsorption process.

The adsorption data were well explained by pseudo-second order model. 

Keywords: Quartz sand; Chitosan; Dye; Adsorption; Adsorbent; Water
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ÖZET

E itim insanl n gelece ini tümüyle etkileyecek bir alan olarak önümüzde durmaya devam 
etmektedir. Ülkeler e itim düzeylerini olabildi ince yükseltmeye ve verilen e itimin kalitesini 
art rmaya çal maktad rlar. E itimin kalitesini art rmak için e itimcilerin ve e itim 
politikalar n belirleyen yetkililerin pencerelerinden bakan birçok çal ma bulunmaktad r. Bu 
çal mada ise e itimin s n fta uygulanmas  incelenmektedir. Ö rencilerin gözünden 
ö retmenlerin s n f yönetimleri ve bu yönetimdeki adaletli yakla mlar  incelenmektedir. 
E itimcilerin ö renciler ile etkile iminde, onlar  ödüllendirmesinde, e itimin i leyen 
prosedürlerinde ve s n f n imkân ve f rsatlar n n da t m nda adaletli olup olmad klar  
ö renciler taraf ndan de erlendirilmektedir. Ö rencilerin e itimcilerin s n f yönetimlerindeki 
adaletleri ile ilgili alg lar n n kendilerinin okula ba l l klar  ile ili kisi de incelenmektedir. Bu 
ara t rman n amac ; üniversite ö rencilerinin alg lar na göre e itimcilerin s n f yönetimindeki 
adaleti ile kendilerinin okula ba l l klar n n ili kisini incelenmektir. Ara t rma s n f 
yönetimindeki adalet ile okula ba l l k ili kisini inceleyen korelasyonel desendedir. Ara t rma 

rnak Üniversitesi ö rencileri ile yap lm t r. Örneklem rnak Üniversitesinden ara t rmaya 
gönüllü kat lan 283 ö rencidir. Örneklem tesadüfi olarak belirlenmi tir. Ara t rma verileri, 
“S n f Yönetiminde Adalet Alg s  Ölçe i” ve “Üniversite Ö rencilerinin Okul Ba l l  Ölçe i” 
ile toplanm t r. S n f Yönetiminde Adalet Alg s  Ölçe i; ö retmenlerin s n f yönetimlerinin 
adalet yönünden alg lanma eklini belirlemek için Nural (2015) taraf ndan geli tirilmi tir. 
Üniversite ö rencilerinin okula ba l l klar n  ölçmek için kullan lan ölçek ise Maroco, Maroco, 
Campos ve Fredricks (2016) taraf ndan geli tirilmi tir. Ölçe in Türk kültürüne uyarlanmas ise
Gün, Turabik, Arastaman ve Akba l  (2019) taraf ndan yap lm t r. Üniversite ö rencilerinin 
e itimcilerin s n f yönetimine yönelik adalet alg lar “orta düzeyde”, kendilerinin okula 
ba l l klar  ile ilgili dü ünceleri ise “genellikle yüksek düzeyde” ç km t r. Bu iki de i kenin 
birbirleri ile ili kisini belirlemek için yap lan korlasyon analizinde aralar nda orta düzeyde 
pozitif yönde ve anlaml  bir ili ki oldu u görülmü tür. E itimcilerin s n f yönetimindeki adalete
ili kin ö renci alg lar n n kendi okul ba l l klar n  etkileme durumunu incelemek için yap lan 
regresyon analizinde ise e itimcilerin s n f yönetimindeki adalet alg s  ö rencilerin okul 
ba l l n  yordamaktad r. Bu sonuca göre ö rencilerin okula ba l l klar n  art rmak için 
ö retmenlerin s n f yönetimlerinde adaletli davranmalar  önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Adalet alg s , Okula ba l l k, Ö renci, S n f yönetimi.



ABSTRACT

Education continues to stand before us as an area that will completely affect the future of 
humanity. Countries are trying to raise the level of education as much as possible and to increase 
the quality of the education provided. To improve the quality of education, many studies look 
from the windows of educators and officials who determine education policies. In this study, 
the application of education in the classroom is examined. Classroom management of teachers 
and their fair approach in this management are examined through the eyes of students. Students 
evaluate whether educators are fair in their interactions with students, in rewarding them, in the 
functioning procedures of education, and in the distribution of opportunities and opportunities 
in the classroom. The relationship between students' perceptions of educators' fairness in 
classroom management and their commitment to the school is also examined. The purpose of 
the research; this study aims to examine the relationship between the fairness of educators in 
classroom management and their commitment to school according to the perceptions of 
university students. The research is in a correlational design that examines the relationship 
between justice in classroom management and commitment to the school. The research was 
conducted with rnak University students. The sample is 283 students from rnak University 
who voluntarily participated in the research. The sample was determined randomly. The 
research data were collected with the "Perception of Justice in Classroom Management Scale" 
and the "School Engagement Scale of University Students". Justice Perception Scale in 
Classroom Management; was developed by Nural (2015) to determine how teachers perceive 
classroom management in terms of justice. The scale used to measure university students' 
school engagement was developed by Maroco, Maroco, Campos, and Fredricks (2016). The 
adaptation of the scale to Turkish culture was done by Gün, Turabik, Arastaman, and Akba l  
(2019). The fairness perceptions of the university students towards classroom management of 
the educators were at "moderate", and their thoughts about their commitment to the school were 
"generally high". In the correlation analysis performed to determine the relationship between 
these two variables, it was seen that there was a moderately positive and significant relationship 
between them. In the regression analysis carried out to examine the effect of educators' 
perceptions on justice in classroom management on their school engagement, educators' 
perception of justice in classroom management predicts students' school engagement. 
According to this result, it is recommended that teachers act fairly in classroom management to 
increase students' commitment to the school.

Keywords: Classroom management, Commitment to school, Student, Perception of justice.
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ÖZET

Dünyay  etkisi alt na alan Covid-19 Salg n sürecinin insan ya am  üzerinde farkl  alanlarda 
etkileri oldu u görülmektedir. Özellikle bireylerin psikolojik sa l klar hem getirilen 
k s tlamalardan hem de hastal a yakalanma endi esinden etkilenmektedir. Bu s k nt l  süreçte 
ya amdan doyum almak her zamankinden daha zor bir hale gelebilmektedir. Ya am doyumu, 
biyolojik ihtiyaçlar n yan nda, psikolojik ve ruhsal ihtiyaçlar n da giderilmesiyle dengelenir. 
Bireyin ruhsal olarak kendini iyi ve güvende hissetmesi onun ya am doyumu ve mutlulu unda 
önemli bir yere sahiptir. Bunun yan  s ra ya am doyumunun, cinsiyet, gelir düzeyi, sosyal 
ili kiler, sosyal statü, dini ya ant , dindarl k gibi faktörlerle ili kisi incelenebilmektedir.

Bu ara t rman n amac  Covid-19 pandemi sürecinde yeti kinlerin ya am doyumlar n n çe itli 
de i kenlikler aç s ndan incelenmesidir. Ara t rmaya ya lar  18 ile 64 aras nda de i en toplam 
492 ki i kat lm t r. 492 ki inin %65,9’u kad nlardan, %34,1’i erkeklerden olu maktad r.
Ara t rmada veri toplamak amac yla “Ki isel Bilgi Formu” ve “Hayat Memnuniyeti Ölçe i” 
kullan lm t r. Ayr ca, anket formuna öznel dindarl k alg s na ve namaz k lma durumuna 
yönelik birer soru eklenmi tir. Anket formu, pandemi sürecinden dolay  Google Forms
arac l yla Aral k 2020 tarihinde uygulanm t r. Verilerin analizi için SPSS paket program  
kullan lm t r. Normallik analizleri sonucunda ikili de i kenlerin incelenmesinde ili kisiz 
örneklemler t-testi, üç ve daha fazla kategorili de i kenlerin incelenmesinde ise varyans analizi 

* Bu makale “Yeti kinlerde Dindarl k, ükür ve Mutluluk li kisi Üzerine Nicel Bir Ara t rma” isimli yüksek
lisans tezinin verilerinden faydalan larak haz rlanm t r.



(ANOVA) kullan lm t r. Ara t rmadan elde edilen sonuçlara göre kat l mc lar n ya am 
doyumu orta düzeyde olarak tespit edilmi tir. Yine ara t rmada elde edilen bulgulara göre 
ya am doyumu, cinsiyete, medeni duruma, e itim seviyesine, gelir düzeyine, dindarl k 
seviyesine ve namaz k lma durumuna göre anlaml  bir ekilde farkl l k olu tururken; ya an lan 
yere göre anlaml  bir farkl l k olu turmamaktad r. Buna göre kad nlar n, evlilerin, dindarlar n, 
namaz n daha s k k lanlar n, gelir durumu daha yüksek olanlar n, e itim seviyesi daha dü ük 
olanlar n ya am doyumunun daha yüksek oldu u tespit edilmi tir. Ara t rmada elde edilen 
bulgular literatür nda tart larak yorumlanm t r.

Anahtar kavramlar: Ya am doyumu, Covid-19, salg n, dindarl k, psikolojik iyi olu

ABSTRACT

It is seen that the Covid 19 Epidemic process, which has taken the world under its influence, 
has effects on human life in different areas. In particular, the psychological health of individuals 
is affected by both the restrictions imposed and the anxiety of contracting the disease. In this 
troubled process, it can become more difficult than ever to get satisfaction from life. Life 
satisfaction is balanced with the fulfillment of spiritual and psychological needs as well as 
biological needs. Feeling good and safe spiritually has an important place in his life satisfaction 
and happiness. In addition, the relationship between life satisfaction and factors such as gender, 
income level, social relations, occupation and social status, religious experience, and religiosity 
can be examined.

The purpose of this research is to examine the life satisfaction of adults in terms of various 
variability during the Covid 19 Pandemic process. A total of 492 people aged between 18 and 
64 participated in the study. 65.9% of the 492 people are women and 34.1% are men. "Personal 
Information Form" and "Life Satisfaction Scale" were used to collect data in the research. In 
addition, a question was added to the questionnaire about the subjective perception of religiosity 
and the state of performing salaah. The questionnaire was applied in December 2020 via Google 
Forms due to the pandemic process. SPSS package program was used for data analysis. As a 
result of the normality analysis, independent samples t-test was used in the analysis of binary 
variables, and analysis of variance (ANOVA) was used in the analysis of variables with three 
or more categories. According to the results obtained from the research, the life satisfaction of 
the participants was determined as moderate. Again, according to the findings obtained in the 
study, while life satisfaction creates a significant difference according to gender, marital status, 
education level, income level, level of religiosity and the state of performing salaah; It does not 
make a significant difference according to the place of residence. According to this, it has been 
determined that women, married, religious people, those who pray (salaah) more often, those 
with a higher income, and those with a lower education level have higher life satisfaction. The 
findings obtained in the research were discussed and interpreted in the light of the literature.



Key words: Life satisfaction, Covid-19, epidemic, religiosity, psychological well-being

G R

Çin’in Wuhan ehrinde SARS-CoV-2 ad  verilen yeni bir virüsün sebep oldu u hastal k Covid-
19 ad yla rapor edildi. Hastal n ilan edilmesinden sonraki süreçte virüsün h zla yay lmas  
sonucu küresel kriz ba lad . Küresel krizin ba lamas yla Dünya Sa l k Örgütü, 11 Mart 2020 
tarihinde hastal n geni  bir kitlede ve her bölgede yay ld  için salg n (pandemi) ilan etti.
Virüse yakalanma riskinin en aza indirilmesi için sosyal izolasyon, soka a ç kma k s tlamalar , 
bireylerin virüse yakaland klar  takdirde 14 günlük karantinaya girmeleri, sosyal ileti imin 
sa lanabildi i etkinliklerin iptal edilmesi gibi durumlar, bireyler için olumsuz birçok sonucun 
ortaya ç kmas na sebep olmu tur (Erdeniz, 2021: 1). Bu tür durumlar n ya anmas yla birlikte,
Covid-19’un, ülkeleri, ekonomi ve sa l k aç s ndan oldukça zor duruma soktu unu, bireyleri 
yaln zca fiziksel sa l k aç s ndan de il, psikolojik sa l k aç s ndan da olumsuz etkiledi ini 
söyleyebiliriz (Saliho lu, 2021: 1). Geçmi te ya anan salg nlar  göz önünde 
bulundurdu umuzda, bula c  bir hastal n ortaya ç kmas  ki iler üzerinde psikolojik etkilerin 
fiziksel etkilerden daha uzun sürdü ü, psikososyal ve ekonomik etkilerinin aç klanmas n n 
oldukça zor oldu u belirtilmektedir (Bekaro lu ve Y lmaz, 2020: 574).

Covid-19 pandemisi sebebiyle ya an lan bu s k nt l  süreçte ya amdan doyum almak her 
zamankinden daha zor bir hale gelebilmektedir. Doyum dendi inde, ki inin beklentilerinin 
giderilmi  oldu unu, ihtiyaçlar n n, dilek ve taleplerinin kar lanm  olmas n  anlamaktay z.
Ya am doyumu ise, insan n beklentileri ile sahip olduklar  aras ndaki kar la t rmadan ç kan 
sonuç olarak de erlendirilebilir (Kaba ve ark., 2017: 2). Ya am doyumu bireyin kendi ya am  
için yapt  bili sel bir de erlendirme olarak kabul edilir ve insan n iyi olma halinin bili sel 
boyutuyla ilgilidir. Ya am doyumunun olu mas  için ise bu bili sel boyutta olumlu ç kt lar n 
olumsuz ç kt lardan yüksek olmas  gerekmektedir (Ayten ve ark., 2012: 47). Johnson (1978) 
için ya am doyumu, insan n ya am kalitesine yönelik bütün alanlarda kendisince belirlenmi  
ölçütler ile de erlendirme yapmas  olarak tan mlanm t r. Ba ka bir tan mda, bireyin hayat n n 
tüm yönlerinin olumlu yönde geli mesi eklinde ifade edilmi tir (Veenhoven, 1996). Bütün 
bunlar dikkate al nd nda ya am doyumunun, ki inin yaln zca bir durumuna ili kin tatmin 
olu u de il, bütün ya am yla ili kili oldu u söylenebilir. Diyebiliriz ki ya am doyumu, ki inin 
tüm ya am n ve tüm boyutlar n  içerir (Av aro lu ve ark., 2005). Buna ba l  olarak ya am 
doyumu, ki inin mutlulu unda, öznel iyi olu lar nda ve pozitif tutumlar nda etkili olmakta, 
ruhsal olarak daha sa l kl  olmas na olumlu katk da bulunmaktad r (Diener, 2009: 71). Ya am 
doyumu ki iden ki iye de i kenlik göstererek birçok de i ik faktöre ba l  olabilir. Ya am 
doyumunu etkileyen birçok faktörün oldu unu söyleyebiliriz. Ki inin mutlu olmas , sa l kl  
olmas , ekonomik aç dan rahat olmas , benlik alg s n n yüksek olmas , psikolojik olarak iyi 
hissetmesi, d  görünü ünün be enilmesi, ya am n n bir amac n n olmas , fiziksel olarak 
sa l kl  olmas  vb. bunlardan baz lar d r (Lee, 2016, Appleton, 2008).



Ya am doyumu ayn  zamanda ya , cinsiyet, sosyal çevre, evlilik, aile hayat , i  hayat , meslek, 
e itim-ö retim, bireysel davran lar, toplum psikolojisi, zekâ seviyesi, genetik durumlar gibi
birçok alanla ili kilendirilebilir (Da l  ve Baysal, 2016: 1251). Bunlar n yan  s ra dindarl k, 
maneviyat, erdemler (alçakgönüllülük, affetme, yard mseverlik, ükür, dürüstlük vb.) ya am 
doyumunu art ran etkenler olarak görülmektedir (Ayten ve Bak r, 2021: 591).

Ya am doyumunu etkileyen bu faktörler göz önüne al nd nda, ki ilerde dindarl k ve 
maneviyat, din psikolojisi çal malar nda ya am doyumuyla ili kilendirilen unsurlar olarak ele 
al nmakta ve temel de i kenler içerisinde gösterilmektedir (Gencer, 2020: 78).

nsan n varolu undan bu yana bir kutsala ba lanma, kutsi bir varl a yönelme, ba a ç kma 
yöntemi olarak bir yüceye dua etme, tutunma ihtiyac  olmu tur. Dolay s yla din, insan n 
ya am nda tüm inanç, dü ünce ve davran lar na etki eden bir yap  olmaktad r (Çekin, 2010: 
246).

Din psikolojisinde din kavram  ara t r lm , incelenmi  üzerine birçok ara t rma yap l  bir 
kavramd r. Pragmatizmin öncüsü olan William James, dinin bireysel yönüne odaklanm , dini, 
insan ya am nda hayati de er ta yan bir organ olarak nitelendirmi tir (Türker, 2018: 35). Jung
(1961) ise otuz be  ya n  a m  hastalar n n ço unda sorunun, hayatlar nda dini bak  aç s  
bulamad klar  için kaynakland n , dinin insan hayat nda yer almamas  onu çe itli nevrozlara 
itece ini, dolay s yla hastal a yakalanabilece ini ifade etmi , dinin insan için önemli bir yerde 
oldu unu ve psikolojik sa l n  olumlu yönde etkiledi ini öne sürmü tür (akt. Haque, 2012: 
153). Pek çok insan için yard m kaynaklar ndan ilki Tanr ’d r. Bireyin kendini daha güçlü ve 
zinde hissetmesinde, ruhen ve fiziksel olarak daha sa l kl  hissetmesinde, iç huzuru 
sa lamas nda dinin önemli bir yeri vard r. Ya am doyumu, yap lan çal malarda da ortaya 
ç kt  gibi ki inin ya amlar n  yönlendirmede, ya an lan hayat n kalitesini yükseltmede önemli 
bir yere sahiptir. Bu çal malardaki sonuçlara göre kendini huzurlu, güçlü, zinde hisseden ve 
zorluklarla ba a ç kma sürecinde dayanabilece i bir kutsal  olan bireyler, ya amlar ndan 
memnun ve ya am doyumlar  yüksek ki iler olabilmektedir (Ayten ve ark., 2012: 48).

Covid-19 sürecinde gerçekle tirilen bu çal ma, bireylerin ya am doyumlar , demografik 
de i kenler ve öznel dindarl k alg lar  aras ndaki ili kiyi tespit etmek amaçlanmaktad r.
Bireylerin demografik de i kenleri ve dindarl k düzeyleri ya am doyumlar  aras nda ili ki 
oldu u dü ünülmektedir.

Ara t rman n problemini unlar olu turmaktad r:

Kat l mc lar n ya am doyumu düzeyleri nas ld r?

Kat l mc lar n ya am doyumu demografik de i kenlere (cinsiyet, medeni durum, e itim 
durumu, ya an lan yer, gelir) göre farkl la makta m d r?

Kat l mc lar n dindarl k düzeylerine (öznel dindarl k alg s , namaz k lma s kl ) göre ya am 
doyumlar  farkl la makta m d r?



2.YÖNTEM

Çal ma ili kisel tarama (survey) modeli kullan lm  nicel bir ara t rmad r. Tarama (survey) 
ara t rmalar , olgular n, durumlar n ve kavramlar n ne oldu unu aç klamay  hedefler, onlar  
olduklar ndan ba ka bir duruma de i tirme ya da etkileme çabas  içine girmez (Arslantürk, 
2004: 101). Çal man n hedef kitlesini 18-64 ya  aral ndaki yeti kin bireyler olu turmaktad r. 
Ara t rma örneklemine rastlant sal bir ekilde ula lm t r.

2.1. Ara t rmaya Kat lanlar ve Nitelikleri

Ara t rmam z 492 kat l mc ile gerçekle tirilmi tir. Ara t rman n örneklemi 18 ya  üstü 
bireylerden olu maktad r. Kat l mc lar 18-64 ya  aral ndad r. Ya  de i keni ortalamas  
29,13’tür. Kat l mc lar n, %65,9’unun kad n %34,1’inin erkektir. Kat l mc lar n %44,9’u evli 
%55,1’i ise bekard r. Kat l mc lar n %6,9’unun ilkokul ve ortaokul mezunu, %11,4’ünün lise 
ve dengi mezunu, %66,9’unun üniversite mezunu ve %14,8’inin yüksek lisans mezunu oldu u 
tespit edilmi tir. Kat l mc lar n %28,5’inin k rsal %71,5’inin ise kentsel çevrede ya am n  
sürdürdü ü tespit edilmi tir. Kat l mc lar n %16,5’inin dü ük, %56,7’sinin orta ve %26,8’inin 
iyi düzeyde gelire sahip oldu u görülmektedir. Kat l mc lar n %5,1’inin dindar olmad , 
%20,5’inin biraz dindar oldu u, %59,3’ünün dindar oldu u ve %15’inin oldukça dindar oldu u 
belirlenmi tir. Kat l mc lar n %41,1’inin her zaman be  vakit namaz k ld , %19,7’sinin ço u 
zaman k ld , %29,5’inin ara s ra k ld  ve %9,8’inin hiç namaz k lmad  bulgulanm t r.

2.2. Veri Toplama Araçlar

Ara t rmadaki bulgular, Aral k 2020 tarihinde Google Forms ile uygulanan “Ki isel Bilgi 
Formu” ve “Hayat Memnuniyeti Ölçe i” kullan larak elde edilmi tir.

2.2.1. Ki isel Bilgi Formu

Ara t rmam zda, kat l mc lar n demografik özellikleri ile ilgili bilgiler toplamak için, ki isel 
bilgi formunda, kat l mc lar n ya , cinsiyet, medeni durum, sosyal çevre, gelir durumu, e itim 
durumu, öznel dindarl k alg s , namaz k lma s kl  olmak üzere 8 soruya yer verilmi tir.

2.2.2. Hayat Memnuniyeti Ölçe i

Ya am doyumu ya da hayat memnuniyeti bireyin, hayat ndaki durum ve artlar  be enmesi, 
idealindeki hayat  ya yor olmas  ve halihaz rdaki hayat n n de i tirebilme imkân  verilse dahi 
içinde bulundu u hayat  de i tirmek istememesi gibi duygu ve dü ünceleri içermektedir 
Ara t rmada kat l mc lar n hayat memnuniyeti düzeylerini ölçmek için Diener, Emmons, 
Larsen ve Griffin17 taraf ndan geli tirilen Hayat Memnuniyeti Ölçe i (The Satisfaction with 
Life Scale) kullan lm t r (Ayten ve ark., 2012: 56). Ölçek ya am doyumunu içeren be  
maddeden olu ur: ‘Pek çok yönüyle idealimdeki hayat  ya yorum’, ‘Hayat artlar m 
mükemmeldir’, ‘Hayat mdan memnunum’, ‘ imdiye kadar hayatta istedi im ço u eyi elde 
ettim’, ‘Dünyaya yeniden gelseydim, hayat mda neredeyse hiçbir de i iklik yapmazd m’. 
Seçenekler ise, ‘bana çok uygun’, ‘bana uygun’, ‘bana az uygun’, ‘karars z m’, ‘bana uygun 



de il’, ‘bana pek uygun de il’ ve ‘bana hiç uygun de il’ eklindedir. Ölçek Ayten taraf ndan 
ngilizce ’den tercüme edilerek Türkçesi için güvenilirlik ve geçerlilik analizi yap lm t r.

Ölçekten elde edilebilecek en yüksek puan 7 en dü ük puan ise 1’dir. Buna göre puan 
yükseldikçe ya am doyumu artmakta, puan azald kça ya am doyumu azalmaktad r. Cronbach 
Alpha de eri 0,876’t r, ortalamas  4,54±1,27’dir.

2.3. Verilerin Toplanmas  ve Analizi

Covid-19 pandemisinin ya and  zamanda gerçekle tirilen anket, bireylerin birbirleriyle 
temas n  en aza indirmek için Google Forms kullan larak olu turulmu ve Aral k 2020’de 
uygulanm t r. Anket amac na ve problemlerine uygun ekilde haz rlanm t r. Haz rlanan anket 
formlar  için Sakarya Üniversitesi Rektörlü ü Etik Kurulundan gerekli izinler al nm t r. Anket 
492 birey üzerinde uygulanm t r ve gönüllülük esas na dayal  olarak yakla k 10-15 dakikada 
tamamlanm t r. Elde edilen veriler, SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for 
Windows 25.0 program  kullan larak analiz edilmi tir. Ki isel bilgilerin elde edilmesi betimsel 
istatistik parametreleri olarak frekans (n) ve yüzde (%) kullan lm t r. Veriler de erlendirilirken
tan mlay c  istatistiksel metotlar  (say , yüzde, min-maks de erleri, ortalama, standart sapma) 
kullan lm t r. Normallik analizleri sonucunda ikili de i kenlerin incelenmesinde ili kisiz 
örneklemler t-testi, üç ve daha fazla kategorili de i kenlerin incelenmesinde ise varyans analizi 
(ANOVA) kullan lm t r.

3. ARA TIRMA VE BULGULAR

3.1. Kat l mc lar n Hayat Memnuniyeti Ölçe inden Ald klar  Puanlara li kin Bulgular

Tablo 1: Kat l mc lar n Hayat Memnuniyeti Ölçe ine li kin Betimsel Analiz Sonuçlar

Ölçekler ve Alt Boyutlar Min Max Medyan SS

Hayat Memnuniyeti Ölçe i 1,00 7,00 4,80 4,54 1,27

Tablo 1’e kat l mc lar n hayat memnuniyeti ölçe inden ald klar  ortalama puanlar, standart 
sapmalar, minimum ve maksimum puanlar verilmi tir. Tabloya bakt m zda, ölçe in en dü ük 
puan  1 en yüksek puan n ise 7 oldu unu görmekteyiz. Hayat memnuniyet ölçe i ortalamas  ise
4,54±1,27 olarak tespit edilmi tir. Buna göre analiz sonucuna bakt m zda hayat 
memnuniyetinin ortalaman n üzerinde oldu u söylenebilir.

3.2. Kat l mc lar n Cinsiyete Göre Hayat Memnuniyeti Ölçe inden Ald klar  Puanlara 
li kin Bulgular



Tablo 2: Cinsiyet De i kenine Göre Ya am Doyumu Düzeylerine li kin Bulgular

,

Ölçekler ve Alt 
Boyutlar

Cinsiyet Ortalama SS
Test
istatisti i

p

Hayat Memnuniyeti 
Ölçe i

Kad n 4,71 1,17
3,849* 0,000

Erkek 4,22 1,40

Kat l mc lar n hayat memnuniyeti ölçe i puanlar n n cinsiyet de i kenine göre anlaml  bir 
farkl l k gösterip göstermedi ini anlamak amac yla t-testi uygulanm t r. Tablo 2’ye
bakt m zda, kat l mc lar n, hayat memnuniyetinin cinsiyete göre anlaml  bir farkl l k 
gösterdi ini görmekteyiz (p<0,05). Puanlara göre kad nlar n ortalamas  erkeklerin 
ortalamas ndan yüksektir. Bu sonuca göre kad nlar n, ya amda erkeklere göre daha fazla 
doyuma ula t klar n  söyleyebiliriz.

3.4. Kat l mc lar n Medeni Durumlar na Göre Hayat Memnuniyeti Ölçe inden Ald klar  
Puanlara li kin Bulgular

Tablo 3: Medeni Durum De i kenine Göre Ya am Doyumu Düzeylerine li kin Bulgular

Ölçekler ve Alt 
Boyutlar

Medeni
durum

Ortalama SS
Test
istatisti i

p

Hayat Memnuniyeti 
Ölçe i

Evli 4,74 1,23
3,095* 0,002

Bekâr 4,38 1,29

Kat l mc lar n hayat memnuniyeti ölçe i ile medeni durumlar  aras nda anlaml  bir farkl l k 
olup olmad n  anlamak amac yla yap lan t-testi analizi sonucunda, Tablo 3’te görüldü ü üzere 
hayat memnuniyetinin medeni duruma göre istatistiksel olarak anlaml  bir farkl l k oldu u 
tespit edilmi tir (p<0,05). Evli olanlar n ortalamas  bekâr olanlar n ortalamas ndan yüksektir. 
Ç kan analiz sonucuna göre evli bireylerin ya am doyumlar n n bekârlar nkinden daha yüksek 
oldu unu söyleyebiliriz.



3.5. Kat l mc lar n E itim Düzeylerine Göre Hayat Memnuniyeti Ölçe inden Ald klar  
Puanlara li kin Bulgular

Tablo 4: E itim Durumu De i kenine Göre Ya am Doyumu Düzeyine li kin Bulgular

Ölçekler ve Alt 
Boyutlar

E itim Durum Ortalama SS
Test
istatisti i

p

Hayat
Memnuniyeti 
Ölçe i

lkokul ve Ortaokul 
mezunu

5,18 1,08

5,488* 0,001

Lise ve dengi mezunu 4,22 1,25

Yüksek Okul 
/Üniversite mezunu

4,47 1,27

Yüksek 
Lisans/Doktora 
mezunu

4,80 1,28

Tablo 4’te görüldü ü üzere kat l mc lar n hayat memnuniyeti ölçe i ile e itim durumu 
de i kenine göre farkl l k gösterip göstermedi ine ili kin yap lan ANOVA testi analizi
sonucunda, hayat memnuniyetinin e itim durumuna göre istatistiksel olarak anlaml  bir 
farkl l k gösterdi i tespit edilmi tir (p<0,05). Fark n hangi gruptan kaynakland n  belirlemek 
amac yla yap lan çoklu kar la t rma testi Post-Hoc-Scheffe sonucunda; ilkokul ve ortaokul 
mezunu puan ortalamas n n lise ve üniversite mezunu puan ortalamalar ndan yüksek oldu u 
belirlenmi tir. En yüksek puana ilkokul ve ortaokul mezunlar  sahipken, en dü ük puana lise ve 
dengi okullardan mezun olanlar n sahip oldu unu görmekteyiz.

3.6. Kat l mc lar n Ya ad klar Yere Göre Hayat Memnuniyeti Ölçe inden Ald klar  
Puanlara li kin Bulgular

Tablo 5: Ya an lan Yere Göre Ya am Doyumu Düzeyine li kin Bulgular

Ölçekler ve Alt 
Boyutlar

Ya an lan 
yer

Ortalama SS
Test
istatisti i

p

Hayat Memnuniyeti 
Ölçe i

K rsal 4,39 1,38
-1,634 0,103

Kentsel 4,60 1,23



Tablo 5’te görüldü ü üzere kat l mc lar n ya ad klar  yer ile ya am doyumlar  aras nda herhangi 
bir farkl l k olup olmad n  tespit etmek amac yla yap lan t-testi analizi sonucunda ya an lan
ye rile hayat memnuniyeti ölçe i aras nda, kentte ya ayan bireylerin k rsalda ya ayanlara oranla 
daha fazla ya am doyumuna sahip olduklar n  ifade etmeleriyle birlikte bu fark anlaml l k 
düzeyine ula mam t r (p>0,5).

3.7. Kat l mc lar n Gelir Durumuna Göre Hayat Memnunyeti Ölçe inden Ald klar  
Puanlara li kin Bulgular

Tablo 6: Gelir Durumuna Göre Ya am Doyumu Düzeyine li kin Bulgular

Ölçekler ve Alt 
Boyutlar

Gelir
durumu

Ortalama SS
Test
istatisti i

p

Hayat Memnuniyeti 
Ölçe i

Dü ük 3,55 1,46

43,969* 0,000Orta 4,56 1,17

yi 5,11 0,99

Tablo 6’da görüldü ü üzere kat l mc lar n gelir durumu ile ya am doyumlar  aras ndaki ili kiyi 
belirlemek amac yla yap lan ANOVA testi analizi sonucunda gelir durumu ve hayat 
memnuniyeti ölçe i aras nda istatistiksel olarak anlaml  bir farkl l k tespit edilmi tir (p<0,05). 
Fark n hangi gruptan kaynakland n  belirlemek amac yla yap lan çoklu kar la t rma testi 
Post-Hoc-Bonferroni yap lm t r. Sonuçlara bakt m zda, geliri dü ük olanlar n puan 
ortalamalar  geliri orta ve yüksek olanlar n puan ortalamalar ndan dü ük ç km t r. Geliri 
yüksek olanlar n en yüksek puana sahip olduklar n  görmekteyiz. Bu durumda geliri yüksek 
olan bireylerin ya am doyumlar n n, geliri orta ve dü ük bireylere göre daha yüksek oldu unu 
söyleyebiliriz.

3.8. Kat l mc lar n Öznel Dindarl k Alg s na Göre Hayat Memnunyeti Ölçe inden 
Ald klar  Puanlara li kin Bulgular

Tablo 7: Öznel Dindarl k Alg s na Göre Ya am Doyumu Düzeyine li kin Bulgular

Ölçekler ve Alt 
Boyutlar

Öznel Dindarl k 
Alg s

Ortalama SS
Test
istatisti i

p

Dindar de ilim 3,85 1,67 20,037* 0,000



Hayat Memnuniyeti 
Ölçe i

Biraz dindar m 3,86 1,16

Dindar m 4,70 1,16

Oldukça dindar m 5,07 1,25

Tablo 7’de görüldü ü üzere kat l mc lar n öznel dindarl k alg s ile ya am doyumlar  aras ndaki 
ili kiyi belirlemek amac yla yap lan ANOVA testi analizi sonucunda, bireylerin öznel dindarl k 
alg lar ile hayat memnuniyeti ölçe i aras nda istatistiksel olarak anlaml  bir farkl l k tespit 
edilmi tir (p<0,05). Fark n hangi gruptan kaynakland n  belirlemek amac yla yap lan çoklu 
kar la t rma testi Post-Hoc-Scheffe uygulanm  ve bunun sonucunda; oldukça dindar olanlar n 
puan ortalamas  dindar olmayan ve biraz dindar olanlar n puan ortalamas ndan yüksek 
ç km t r. Ayr ca dindar olanlar n puan ortalamas  dindar olmayan ve biraz dindar olanlar n 
puan ortalamas ndan yüksek bulunmu tur.

3.9. Kat l mc lar n Namaz K lma S kl na Göre Hayat Memnuniyeti Ölçe inden 
Ald klar  Puanlara li kin Bulgular

Tablo 8: Namaz K lma S kl na Göre Ya am Doyumu Düzeyine li kin Bulgular

Ölçekler ve Alt 
oyutlar

Namaz K lma 
Durumu

Ortalama SS
Test
istatisti i

p

Hayat Memnuniyeti 
Ölçe i

Her zaman 
k lar m

4,90 1,17

18,276* 0,000
Ço u zaman 
k lar m

4,80 1,10

Ara s ra k lar m 4,06 1,26

Hiç k lmam 3,98 1,43

Tablo 8’de görüldü ü üzere kat l mc lar n namaz k lma s kl  ile ya am doyumlar  aras ndaki 
ili kiyi belirlemek amac yla yap lan ANOVA testi analizi sonucunda, bireylerin namaz k lma 
s kl  ile hayat memnuniyeti ölçe i aras nda anlaml  düzeyde bir ili ki tespit edilmi tir 
(p<0,05). Fark n hangi gruptan kaynakland n  belirlemek amac yla yap lan çoklu 
kar la t rma testi Post-Hoc-Scheffe uygulanm t r. Buradan ç kan sonuca göre, ço u zaman 
namaz k lanlar ile her zaman namaz k lanlar n puan ortalamas , ara s ra namaz k lanlar ile hiç 
namaz k lmayanlar n puan ortalamas ndan yüksektir. En yüksek puan ortalamas na her zaman 
namaz k lan bireyler sahipken en dü ük puan ortalamas na sahip bireyler hiç k lmam seçene ini 



i aretleyenlerin oldu u görülmektedir. Bu durumda namaz k lma s kl  artt kça ya am doyumu 
artmaktad r diyebiliriz.

4. TARTI MA VE SONUÇ

Bu çal ma Aral k 2020 tarihinde 492 yeti kin kat l mc  üzerinde uygulanm t r. Çal mam z 
yeti kin bireylerin demografik de i kenlere, dindarl k düzeylerine ve namaz k lma s kl na 
göre ya am doyumlar n n farkl l k gösterip göstermedi ini incelemek amac yla yap lm t r. 
Ara t rma sonucuna göre kat l mc lar n ya am doyumunun orta düzeyde oldu u tespit 
edilmi tir.

Demografik de i kenlerin ya am doyumu ile ili kisinin ara t r ld  birçok çal ma mevcuttur. 
Çal mam zda cinsiyetin ya am doyumuna herhangi bir etkisi olup olmad n  belirlemek 
amac yla yap lan t testi analizi sonucunda kad nlar n (ortalama puanlar n n erkeklerin 
puan ndan anlaml  derecede yüksek oldu u tespit edilmi tir. Sosyal bilimlerin önemli 
de i kenleri aras nda olan cinsiyetin ya am doyumuna etkisinin incelendi i çal malara 
bakt m zda, ara t rmam zda elde edilen sonuca benzer ekilde kad nlar n ya am doyumlar n n 
erkeklere göre daha yüksek oldu unu tespit eden ara t rmalar n mevcut oldu u çal malar 
görmekteyiz (Dikmen, 1995: 133-135; Ünal, Karl da  ve Yolo lu, 2001: 116-117; Ayten, 2012:
116-118). Bu durum pandemi sürecinde de bu sonucun de i medi i eklinde yorumlanabilir. 
Cinsiyetin ya am doyumu üzerinde herhangi bir farkl l a sebep olmad  çal malar da 
mevcuttur (Myers, 2000: 58; Aydemir, 2008: 54; Do an ve Çötok, 2011: 169).

Ara t rmac lar y llard r evlili in iyi olu  üzerindeki etkisini incelemektedirler. Evlilik bireylerin 
mutlulu unda olumlu bir etkiye sebep olabilirken, evlili in kendisinden çok kaliteli olmas n n
önem te kil etti i belirtilmektedir. (Seligman, 2007: 62). Evlilik birli inde duyguda l k, sevgi, 
sayg , efkat, koruma içgüdüsü vb. gibi ruhsal sa l  olumlu etkileyen erdemlerin serpildi ini 
dü ünürsek evil bireylerin bekar bireylere göre ya am doyumlar n n daha fazla oldu unu 
dü ünebiliriz (Batan, 2016: 126).

Ara t rmada ç kan sonuca göre evli bireylerin ya am doyumlar n n bekarlar n ya am 
doyumundan daha yüksek oldu u tespit edilmi tir. Literatüre bakt m zda, Batan (2016)’n n 
çal mas nda, evli bireylerin ya am doyumunun bekar bireylere göre daha yüksek oldu u 
sonucuna ula lm t r. Ayn  ekilde Çetinkaya (2004) n n yapt  ara t rmada ç kan sonuca göre 
evli bireyler bekarlardan daha fazla ya am doyumuna sahiptir. Demirel (2018)’in çal mas  
di er çal malarla paralellik göstermekte, evli bireylerin ya am doyumlar n n bekar bireylerden 
daha yüksek oldu unu tespit etmektedir (Demirel, 2018: 127). Çal mam z literatürdeki 
çal malar ile paralellik göstermektedir.

E itim düzeyinin ya am doyumuna etkisini ara t rmak amac yla yap lan ANOVA testi analizi
sonucunda, ilkokul ve ortaokul mezunu puan ortalamas n n lise ve dengi ve üniversite mezunu
puan ortalamalar ndan yüksek oldu u belirlenmi tir. lkokul ve ortaokul mezunu puan ndan 
sonra en yüksek puan  yüksek lisans ve doktora mezunlar olu turmu tur. Buna göre e itim 



düzeyine göre ya am doyumu anlaml  bir farkl l k olu turmu tur. lkokul ve ortaokul 
mezunlar n n puanlar n n yüksek okullardan mezun olanlar n puanlar ndan yüksek ç kmas , bu 
ki ilerin kendilerini daha farkl  sosyal çevreye, ya ay a ve yüksek kazanca sahip bireylerle 
kar la t rmad klar , elindekilerle idare edebildikleri ortamlarda yeti melerinin etkili oldu u 
eklinde yorumlanabilir. Literatüre bakt m zda e itimin ki ilerde beceri ve ileti imde 

geli imini art rd n , sa lam bir gelecek ve en önemlisi özgüven sa lad n  bildiren birçok 
ara t rma mevcuttur (Ensor, 2010: 25-26; Meriç, 2014: 365). Ancak Demirel (2018)’in 
çal mas na bakt m zda ilkokul mezunlar n n ya am doyumlar  üniversite mezunlar na göre 
daha yüksek ç km t r (Demirel, 2018: 52). Clark ve Oswald (1996)’a göre, e itim seviyesi 
ya am doyumunu dü ürmektedir. E itimin mutlulu a negatif etkisini iki faktörle aç klanabilir. 
lki, e itim düzeyinin yüksek olmas , i  beklenti düzeyini de art rmakta fakat gerçekle tirmenin 

daha zor olmas d r. kinci faktör ise gelir da l m n n e itim düzeyine göre artmakta ya da 
azalmakta olmas d r. Bir di er çal mas nda Clark ve Oswald (1994), yüksek e itime sahip 
olmakla birlikte i siz olan bireylerin dü ük e itimli bireylerden daha mutsuz olduklar n  tespit 
etmi lerdir. Bu durum çal mam zda ç kan sonucu aç klamam za yard mc  olabilir.

Yap lan baz  çal malarda, bireylerin kentsel ya amdan memnun olmad klar n  söyledikleri ve 
k rsal ya am n mutlulu a olumlu etkide bulunmas nda genellikle iki sebep öne sürülmü tür. 
lki yüz yüze ileti imin ve ortak ahlaki de erlerin olmas , ikincisi ise sosyal yard mla ma ve 

kontrolün sa lanabilmesi (Veenhoven, 1994: 41-51). Bireylerin ya ad klar  yer ile ya am 
doyumlar n n farkl l k gösterip göstermedi ini belirlemek amac yla yap lan t-testi analizi 
sonucuna göre k rsalda ve kentte ya ayanlar n ya ad klar  bölge ile ya am doyumlar  aras ndaki 
fark n anlaml l k düzeyine ula mad  tespit edilmi tir. Literatüre bakt m zda Batan (2016)’ n
çal mas nda ya am doyumu ve sosyal çevre de i keni aras nda anlaml  bir farkl l k tespit 
edilmemi tir (Batan, 2016: 132). Bu sonuç çal mam zla paralellik olu turmaktad r.

Ara t rman n cevap arad  bir di er konu da ya am doyumu ve gelir durumu aras ndaki 
ili kidir. Tablo 6’ya bakt m zda, gelir durumu dü ük olanlar n ortalamas , geliri orta ve geliri 
iyi olan kat l mc lardan anlaml  bir düzeyde farkl l k göstermi tir Analiz sonucunda, Buna göre 
geliri yüksek olanlar n ya am doyumlar  geliri orta ve dü ük olanlardan yüksek ç km t r. 
Literatürü inceledi imizde Campell ve arkada lar n n (1976) ki inin gelir seviyesinin onun 
ya am doyumu üzerinde etkisi oldu unu, gelir düzeyi farkl l klar  kontrol alt na al nabilse bile 
i siz olanlar n en üzgün grup oldu unu bulgulam t r (Yaz c , 2018: 17). Ya am doyumu birçok 
de i kenle ele al nmakta ve birçok faktör ya am doyumuna etki edebilmektedir. Kümbül-Güler 
ve Emeç (2006)’n n çal mas nda iyimser olan, dini inanc  yüksek olan ve harcama durumu 
fazla olan k z ö rencilerin ya am doyumlar n n di erlerine göre daha yüksek oldu u sonucuna 
ula lm t r.

Bireylerin öznel dindarl k alg lar  onlar n ya am doyumlar n n yükselmesi veya azalmas nda 
etkili midir? Çal mam zda elde edilen sonuca göre, kat l mc lar n ya am doyumlar  ile öznel
dindarl k alg lar  aras nda pozitif yönde anlaml  bir farkl la ma tespit edilmi tir. Fark n hangi 
gruptan kaynakland n  belirlemek amac yla yap lan analiz sonucunda, oldukça dindar 



olanlar n puan ortalamas , dindar olmayan ve biraz dindar olanlar n puan ortalamas ndan 
yüksek ç km t r. Ayr ca dindar olanlar n puan ortalamas  dindar olmayan ve biraz dindar 
olanlar n puan ortalamas ndan yüksek bulunmu tur. Literatürü inceledi imizde Ayten ve Batan 
(2015), 18-59 ya  aral  bireyler üzerinde yapm  olduklar  ara t rmada olumlu dini ba a ç kma 
ve ya am doyumu aras nda pozitif yönde anlaml  bir ili ki bulunmu tur. Ayn  ekilde 
Cirhino lu ve Ok (2010), yapt klar  çal mada 285 üniversite ö rencisi üzerinde yapt klar  
çal mada kesin inançl  olan ö renciler ile ya am doyumu aras ndaki ili ki pozitif yönde 
anlaml  bulunmu tur. Bununla beraber gerilimli inanç ile ya am doyumu aras nda ise negatif 
yönlü anlaml  ili ki tespit edilmi tir. Çal mam z literatürdeki çal malar ile paralellik 
göstermektedir. Buna göre, dindarl n ya am doyumu ile olumlu yönde ili kisi vard r 
diyebiliriz.

Bireylerin öznel dindarl k alg lar n n yan  s ra namaz k lma s kl  da ayr  bir soru olarak 
kat l mc lara yöneltilmi , ki inin ya am doyumunun namaz k lma s kl na göre de i ip 
de i medi i ara t r lm t r. Ara t rma sonuçlar n  inceledi imizde, namaz k lma s kl  ile 
ya am doyumu aras nda pozitif yönde anlaml  bir ili ki tespit edilmi tir. Fark n hangi gruptan 
kaynakland n  belirlemek amac yla yap lan analiz sonucuna göre, ço u zaman namaz k lanlar
ile her zaman namaz k lanlar n puan ortalamas , ara s ra namaz k lanlar ile hiç namaz 
k lmayanlar n puan ortalamas ndan yüksektir. En yüksek puan ortalamas na her zaman namaz 
k lan kat l mc lar sahipken en dü ük puan ortalamas na hiç namaz k lmayan kat l mc lar n sahip 
oldu u görülmektedir. Bu durumda namaz k lma s kl  ya am doyumunu art rmaktad r 
diyebiliriz. Literatüre bakt m zda, K mter (2016), psikolojik iyi olu  ve namaz k lma 
aras ndaki ili kiyi incelemi , örneklemin Allah r zas  için namaz k lma fikrine kat lma 
dereceleri artt kça psikolojik iyi olu  düzeylerinin de artt  tespit edilmi tir. Buna göre 
ba ms z de i ken olan namaz k lma ba ml  de i ken olan psikolojik iyi olma düzeyini 
anlaml  bir ekilde yordad  bulgulanm t r (K mter, 2016: 327). Akgül’ün, 183 ki ilik Konya 
Huzurevinde “Ya l l k ve Dindarl k: Dindarl k, Hayattan Zevk Alma ve Mutluluk li kisi” 
üzerine yapt  çal mada elde edilen bulgulara göre, ya l lar n %37,7 ‘sinin ‘daha dindar bir 
hayat sürerdim’ cevab , dindarl n ya am doyumu ve mutlulu un artmas nda önemli bir yere 
sahip oldu unu gösterebilir (Akgül, 2004: 42). Yine dindarl n ya am doyumu üzerindeki 
etkilerinin incelendi i bir di er faktör dindarl n bir boyutu olan ibadetlerdir. badetlerin 
etkisinin incelendi i çal malarda da ibadetlerin ya am doyumunu artt r c  bir etkiye sahip 
oldu u görülmektedir. Koenig, McCullough ve Larson (2001: 100), ya amda olumsuzluklarla 
ba a ç kma, ac lar kar s nda daha sab rl  olabilme ve daha çok umut edebilme aç s ndan dini
inanç ve ibadetlerin, bireyin ya am nda anlam ve amac  güçlendirdi ini belirtmektedirler
(Batan, 2016: 148). Ayten (2012)’in yapm  oldu u çal mada, olumlu dini ba a ç kman n hayra 
yorma boyutu aras nda anlaml  bir ili ki oldu u sonucuna ula lm t r. Buna göre, bireylerin 
ba lar na gelen olumsuzluklara kar  Allah’a yönelmeleri, ç kan olumsuzluklara kar  Allah’a 
teslimiyet gösterip bunda bir hay r vard r eklinde dü ünmeleri, ki ilerin ya am doyumlar n  
artt rmada önemli bir etkisinin oldu u görülmektedir (Ayten, 2012: 123-124).



Sonuç olarak ara t rmada elde edilen bulgulara göre Covid-19 pandemi sürecinde ya am 
doyumu, cinsiyete, medeni duruma, e itim seviyesine, gelir düzeyine, dindarl k seviyesine ve 
namaz k lma durumuna göre anlaml  bir ekilde farkl l k olu tururken; ya an lan yere göre 
anlaml  bir farkl l k olu turmamaktad r. Buna göre kad nlar n, evlilerin, dindarlar n, namaz n
daha s k k lanlar n, gelir durumu daha yüksek olanlar n, e itim seviyesi daha dü ük olan 
kat l mc lar n ya am doyumunun daha yüksek oldu u tespit edilmi tir. Bu sonuç, s k nt l  geçen 
bu süreçte, bireylerin dindarl klar  ve namaz k lma s kl klar n n ya am doyumunu artt rmas na 
katk  sa lad  eklinde yorumlanabilir.
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Özet

Hem putperestlik hem de slâm dönemini görmü  olan Ebû Kays b. el-Eslet (ö. 1/622), Arap 
edebiyat ndaki muhadram airler aras nda s n fland r lmas  gereken biridir. Mamafih klasik 
kaynaklarda onun genellikle â‘ir câhilî yani Câhiliye airi olarak tan mland  gözlemlenmektedir. Bu 
durumun muhtemel nedeni, ömrünün büyük bir k sm n  slam öncesinde geçirmi  olmas d r. Benû 
Evs’e mensup olan Ebû Kays, kabilesinin askerî gücünün sorumlulu unu üstlenmi  ve kabile üyeleri 
taraf ndan lider seçilmi tir. Onun Yevmu’l-Bu‘âs’ta kabilesine liderlik etti i bilinmektedir. Dolay s yla 
Evs kabilesinin air ve hatipleri aras nda ismi geçen bnu’l-Eslet, ayn  zamanda kabilesinin seyyidleri
aras nda da zikredilmektedir. Onun Müslüman olmadan öldü ünü aktaran veriler daha do rudur.  
Dolay s yla el-Ensârî eklinde tan t lmas , bir anakronizm örne idir. Anla ld  kadar yla Ebû Kays, 
slam’  kabul etme hususunda tereddüt etmi  ve hicretten k sa bir süre sonra, henüz Müslüman 

olmam ken Medine’de vefat etmi tir. Ebû Kays’ n iirleri tematik bir incelmeye tabi tutuldu unda, 
onun ça da lar n n i tigal etti i pek çok konuyla alakadar oldu u gözlemlenmektedir. Örne in; pek çok 
erken dönem airi gibi o da deve tasvirine meyil göstermi , bilhassa bar  dönemlerinde bu temay  
i lemeye yo unla m t r. Deve tasvirleri yaparken, seleflerinin ve ça da lar n n takipçisi oldu u 
metodu kullanm  ve genellikle deve temas n  fahr gibi muhtelif konularla harmanlam t r. bnu’l-
Eslet’in iirlerinde de gazel temas n n izlerine rastlanmakta, örne in; han m n  konu edindi i baz  
beyitlere tesadüf edilmektedir. Zikredilen temalar n yan  s ra, bnu’l-Eslet’in medîh airli iyle de i tigal 
etti i bilinmektedir. Elbette son olarak Ebû Kays’ n fahr sanat  hususunda da hayli yetenekli bir air 
oldu unu belirtmek gerekir. air hakk nda bugüne kadar Türk dilinde veya Bat  dillerinde herhangi bir 
müstakil çal man n yap lmad  gözlemlenmektedir. Bu çal ma, Arap edebiyat n n ihmal edilmi  
airlerinden olan el-Eslet’in airli inin tetkikini ve bir kasidesinin incelenmesini hedeflemektedir. 

Çal mam z n birincil kayna , airin divan  ve el-Mufaddal ed-Dabbî’nin el-Mufaddaliyyât adl  
antolojisinde al nt lad  Ebû Kays’a ait bir kasidedir.  Ebû Kays b. el-Eslet’in airli inin tetkik 
edilmesinin ard ndan, airin mezkûr kasidesinin Türkçe tercümesinin verilmesi ve tematik analizinin 
yap lmas  hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Arap Dili ve Edebiyat , Klasik Arap iiri, Ebû Kays b. el-Eslet, Deve Tasviri, 
Fahr.

Abstract

Ab  Qays b. al-Aslat (d. 1/622), whose life fell within the periods of both paganism and Islam, was a 
poet who should be classified among the mukhadram poets of Arabic literature. However, in the 
classical sources, it is observed that he was generally defined as a sh ‘ir j hil , i.e. a pre-Islamic poet.



The probable reason for this situation is that he spent most of his life before Islam. Ab  Qays, who was
of Ban  Aws, took the responsibility of the military forces of his tribe and he was chosen as the leader 
by his tribesmen. It is known that he led his clan in the battle of Bu‘ th. Therefore, Ibn al-Aslat, who 
was mentioned among the poets and orators of the Aws tribe, was also mentioned among its sayyids.
The data stating that he died without becoming a Muslim is more accurate. Therefore, his introduction 
as al-Ansar is an example of anachronism. It seems that Ab  Qays hesitated to convert to Islam and
died in Medina shortly after the Hijrah, while he was not yet a Muslim. When the poems of Ab  Qays 
are analyzed thematically, it is observed that he was interested in many subjects that his contemporaries 
were dealing with. For instance, like many early poets, he depicted camels and concentrated on this 
theme, especially during peacetime. While depicting camels, he used the method, which was applied by 
his predecessors and contemporaries, and he generally blended this theme with various subjects such as 
fakhr. Traces of the ghazal theme can be found in the poetry of Ibn al-Aslat, for instance, you can find 
some couplets about his wife. In addition to the mentioned themes, it is known that he was interested in 
mad h. Finally, it should be noted that he was very talented in the field of self-vaunting (fakhr) poetry. 
It has been determined that no separate scientific research has been done on the poet in Turkish or 
Western languages until today. This study aims to examine the poetry and a qasida of al-Aslat, who
was one of the unremembered poets of Arabic literature. The primary source of our study is Ab  
Qays’s diwan and a qasida of his, which was recorded in al-Mufaddal al-Dabb ’s anthology named al-
Mufaddaliyy t. After examining Ab  Qays b. al-Aslat’s poetry, it is aimed to translate the poet’s qasida 
into Turkish and to make a thematic analysis of it.

Keywords: Arabic Language and Literature, Classical Arabic Poetry, Ab  Qays b. al-Aslat, Camel 
Description, Fakhr.

G R

Ebû ays b. el-Eslet (ö. 1/622), hem slam öncesini hem de slam’ n ilk y llar n  gördü ü için, Arap 
edebiyat ndaki mu a ram airler aras nda s n fland r lmas  gereken bir airdir. Mamafih klasik 
kaynaklarda onun genellikle â‘ir câhilî yani Câhiliye airi olarak tan mland  gözlemlenmektedir. Bu 
durumun muhtemel nedeni, airin ömrünün ve üretkenli inin büyük bir bölümünü slam öncesinde 
geçirmi  olmas d r. el- fehânî kendisine ula an rivayetler aras nda, airin isminin zikredilmedi ini 
belirtmektedir. Onun ad n n ayfî, el- âris yahut Abdullah olabilece ini dile getiren rivayetler, 
yaln zca yüksek ihtimallerin kaydedilmesidir.  el- fehânî’nin kay tlar nda airin nesebi, bnu ‘Âmir 
(el-Eslet) b. Cu em b. Vâ’il b. Zeyd b. ays b. ‘Umâre b. Murra b. Mâlik b. el-Evs b. ârise b. Sa‘lebe 
b. ‘Amr b. ‘Âmir eklinde serdedilmi tir. Mensubu oldu u Evs kabilesi, sava  i lerinin sorumlulu unu 
Ebû ays’a tevdi etmi  ve onu kendilerine reis seçmi tir. Onun Yevmu’l-Bu‘âs’ta kabilesine liderlik 
etti i bilinmektedir. Dolay s yla Evs kabilesinin air ve hatipleri aras nda ismi geçen bnu’l-Eslet, ayn  
zamanda kabilesinin seyyidleri aras nda da zikredilmektedir. Zay f bir rivayette, Ebû ays’ n karde i 
Va va  ile Mekke’ye gitti i ve fetih gününde ikisinin de Müslüman oldu u öne sürülmektedir. Ancak 
onun Müslüman olmadan öldü ünü aktaran verilerin daha do ru oldu u kabul etmektedir. Dolay s yla 
aire atfedilen el-En ârî nisbesi, bir anakronizm örne idir. Ebû ays’ n bir anîf oldu u, 

putperestlikten hazzetmedi i ve kendisini ikna edebilecek bir din arad  dü ünülmektedir. Onun 
Arabistan’daki Yahudi bilginlerle görü tü ü, onlarla dinî meseleler hususunda isti are etti i ve 
kendisine Hz. brahim’in dininden bahsedildi inde, “Ben de bu (yolun) üzerindeyim” dedi i 
aktar lmaktad r. Anla ld  kadar yla Ebû ays, slam tebli  oldu unda, Hz. Muhammed’in davetini 
kabul etme hususunda oyalanm  ve hicretten k sa bir süre sonra, henüz Müslüman olmam ken 
Medine’de vefat etmi tir. el-Cuma î (ö. 231/846 [?])’nin aktard  bir bilgiye göre, Ebû ays, Hz. 
Peygamber ile görü mek için yola ç km ; ama Abdullah b. Ubey  (ö. 9/631)’in “Yemin olsun ki sen 

azrec’in k l çlar ndan korkmu sun” demesinin üzerine “Yemin olsun ki hiç üphesiz, bir sene 



boyunca Müslüman olmayaca m” yan t n  vermi  ve bu haldeyken vefat etmi tir. Öte yandan o lu 
‘U be b. Ebî ays’ n Müslüman oldu u ve Kâdisiye Sava nda ehit edildi i rivayet edilmektedir (el-

fehânî, 1429/2008: 17/88; Sezgin, 1975: 3/211; el-Cuma î, 1422/2001: 91; Çubukçu, 1994: 10/175).

Bu çal ma, Arap edebiyat n n ihmal edilmi  airlerinden olan Ebû ays b. el-Eslet’in airli inin 
tetkikini ve sava tan döndü ünde kar s n n kendisini tan mamas  münasebetiyle nazmetti i bir 
kasidesinin incelenmesini hedeflemektedir. air hakk nda bugüne kadar Türk dilinde veya Bat  
dillerinde herhangi bir müstakil çal man n yap lmad  gözlemlenmektedir. Ebu ays’ n Arapça 
divan , Hasan Muhammed Bâ Cûde taraf ndan ne redilmi tir. Çal mam z n birincil kayna , airin söz 
konusu divan  ve el-Mufa al e - abbî (ö. 178/794 [?])’nin el-Mufa aliyyât adl  antolojisinde 
al nt lad  Ebû ays’a ait mevzubahis kasidedir.  Ebû ays b. el-Eslet’in airli inin tetkik edilmesinin 
ard ndan, airin mezkûr kasidesinin Türkçe tercümesinin verilmesi ve tematik analizinin yap lmas  
hedeflenmektedir.

1. Ebû ays b. el-Eslet’in airli i

Ebû ays b. el-Eslet, el-Cuma î taraf ndan, “ â‘ir mucîd” yani “iyi iir söyleyen bir air” olarak 
nitelendirilmi tir (el-Cuma î, 1422/2001: 91). Naz m sanat nda tabii bir yetene inin oldu u anla lan 
bnu’l-Eslet’in airli i hususunda baz  yarg lara varmak mümkünse de günümüze ula an iirlerinin 

azl  nedeniyle kati tespitlerden kaç n lmas  daha do ru görünmektedir. Mamafih Ebû ays’ n divan  
incelendi inde, onun genel itibariyle ça da lar n n izinden giden bir air oldu u söylenebilir. Öte 
yandan divan ndaki iki husus dikkat çekicidir: lk olarak airin kasidelerinin girizgâhlar nda a lâl
gelene ine fazla itibar etmedi i anla lmaktad r. Malum oldu u üzere, sevgililerin göç etti i yurtlarda 
oba kal nt lar n n üzerinde durarak nostaljik bir duygulan mla hislerin ifade edilmesi, kadim Arap 
airlerinin s kça ra bet gösterdi i motiflerdendir. Mamafih eldeki veriler tahlil edildi inde, bnu’l-

Eslet’in baz  istisnai durumlar haricinde, böylesi bir kullan ma meyletmedi i anla lmaktad r. kinci 
husus ise, Evs ve azrec aras ndaki sava lar dolay s yla, Medine’de ra bet gördü ü bilinen na â‘i
sanat na air taraf ndan dikkat çekici bir alaka gösterilmemi  olmas d r. Ancak assân b. Sâbit’in 
divan  ile Ebû ays’ n baz  iirleri kar la t rmal  olarak incelendi inde, na â‘i bab nda baz  iirlerin 
söylenmi  olabilece i anla lmaktad r (Ebû ays b. el-Eslet, t.y.: 25-26). Nitekim Ebû ays, assân’ n 
hicvetti i isimler aras ndad r (Ayy ld z, 2020a: 342).

Öte yandan Ebû ays’ n iirleri tematik bir incelmeye tabi tutuldu unda, onun ça da lar n n i tigal 
etti i pek çok konuyla alakadar oldu u gözlemlenmektedir. Örne in; pek çok erken dönem airi gibi o 
da deve tasvirine meyil göstermi , bilhassa bar  dönemlerinde bu temay  i lemeye yo unla m t r. 
Mezkûr teman n kullan m nda, seleflerinin ve ça da lar n n takipçisi oldu u metottan ayr lmam  ve 
genellikle deve tasvirlerini fa r gibi muhtelif konularla harmanlam t r. Malum oldu u üzere, kadim 
Arap ananesinde, gazeller yahut kad nlara adanm  iirler, fâris veya atl  sava ç kültürünün bir 
parças d r. Nitekim sava ç lar, zorlu has mlar n  galebe çalarak elde ettikleri zaferlerini nas l tüm 
çevrelerine duyurmay  arzuluyorlarsa, kad nlar  elde etme hususunda gösterdikleri ba ar lar n  da 
gözler önüne sermekten geri durmam lard r. bnu’l-Eslet’in iirlerinde de gazel temas n n izlerine 
rastlanmakta, örne in; han m n  konu edindi i baz  beyitlere tesadüf edilmektedir. Zikre de er di er bir 
husus, airin etraf nda gözlemledi i çevresinden iirlerine yans tt klar d r. Örne in; onun bu gözlemleri 
neticesinde, çevresinde mü ahede etti i faunadan ilham ald  ve iirlerinde kaya ku lar , y rt c  
hayvanlar, y lanlar yahut develer gibi çe itli hayvanlar  zikretti i saptanmaktad r. Keza manzumeleri, 
sellere, kuyulara, rüzgârlara, y ld zlara yahut jeolojik olu umlara yap lan at flar içermektedir. Gerçi bu 
durum, herhangi bir Câhiliye airinin iirlerinde görebileceklerimizden farks z de ildir. Nitekim dönem 
insan n n tecrübe etti i do a ve toplum, fazlas yla s n rl  bir muhiti ve kültürü kapsamaktad r. 
Zikredilen temalar n yan  s ra, bnu’l-Eslet’in medî airli iyle de i tigal etti i bilinmektedir. Örne in; 



Ebû U ay a Sa‘îd b. el-‘Â  b. Umeyye (ö. 59/679) için bir methiye nazmetti i ve onun kabilesi 
içerisindeki yüksek konumunu vurgulad  bulgulanmaktad r. Elbette son olarak Ebû ays’ n fa r
sanat  kapsam nda nazmetti i manzumelerine de de inmek gerekir. Miras b rakt  iirlerinden 
anla ld  kadar yla, bnu’l-Eslet bu hususta da ça da  ve seleflerinin izinden giderek iirleri 
arac l yla hem kendisiyle hem de kabilesiyle övünmektedir. Nitekim bilhassa bnu’l-Eslet gibi fâris
airlerin divanlar  için fahriyeler vazgeçilmez bir unsurdur (Ebû ays b. el-Eslet, t.y.: 33-47). Bu 

çal ma kapsam nda al nt layaca m z iirde, airin kendisiyle ve kabilesiyle nas l övündü ü mü ahede 
edilebilir.

2. Ebû ays b. el-Eslet’in Sava tan Dönü ü Hakk nda Nazmetti i Bir Kasidenin Tetkiki

A a da aktar lacak olan kaside, Ebû ays b. el-Eslet’in sava  dönü ünde tecrübe etti i s ra d  bir 
hadiseye ili kindir. Anla ld  kadar yla air sava  günlerinde büyük s k nt lar çekmi , zorlu artlar n 
ve stresin etkisiyle çehresi büyük ölçüde de i ime maruz kalm t r. Öyle ki evine geri döndü ünde 
han m  onu tan mayarak bir yabanc  sanm , ancak konu malar n n ard ndan tan yabilmi tir. Kasidenin 
genel itibariyle iki ana temaya ayr ld  gözlemlenmektedir. Bunlar, airin mevzubahis hadiseyi konu 
edinerek giri  yapt  fa r k sm  ve müteakiben gelen deve tasviri bölümüdür: 
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“1. (Han m m) kötü bir söz söylemeyi kastetmeden dedi ki: 

‘Yava  ol hele! Kulaklar ma ula t n art k!’
2. (Yüzünü) inceledi inde, onu tan mad n. Sava , (insan  

de i tiren) ac lar  bünyesinde bar nd ran bir felakettir.
3. Her kim sava  tadarsa, tad n n ac  oldu unu görür. 

(Sava , insan ) dar ve engebeli bir mekânda al koyar.



4. (Çok uzun bir süre boyunca giydi im için) mi fer(im) 
ba m(daki saçlar m ) döktü. Hafif kestirmelerin haricinde, uykunun 
tad na bile bakmad m.

5. Ben, Benû Mâlik’in büyük bölümü için çaba sarf ediyorum. 
Her ki i kendi meselesi için çaba sarf eder.

6. Dü manlar( m z) için, iki halka halinde örülmü , ova 
(içerisindeki) bir gölet (gibi saf görünen) geni  bir z rh haz rlad m.

7. Onu, kendimden öteye, parlak, tuz gibi (saf olan), keskin, 
Hint yap m  k l c( m) n k nana kakar m…

8. …(Onu) sert, kesici ve keskinli i ince olan k l c m (n k n na 
asar m). (Ayr ca) kavisli, esmer ve sert bir (kalkan da ta r m).

9. Ölümü göze alm , fele in kar s nda tetikte bekleyen 
ki inin silah(lar ), kayg dan uzak ve serttir.

10. Kararl l k ve kuvvet; ikiyüzlülükten, zay fl ktan ve 
ürkeklikten daha evlad r.

11. (Yeti kin) kaya ku u, yavrusu misali de ildir; insanlar 
aras nda güdülen(ler) de çoban gibi de ildir.

12. (Ya ad m z trajik) ölüm(lerin) ac s n  çekmeyiz; (bilakis) 
dü manlardan miskali miskaline (denk olacak) ölçüde intikam m z  
al r z.

13. Biz onlar  üzerimizden, erefli liderleri ve muhaf zlar  
olan (hevesli) bir ordu ile savu tururuz.

14. Onlar, yavrular n n yan nda, çal l klarda (ve av 
sahalar n n) etraf nda kükreyen aslanlar gibidir.

15. (Sava ) tecelli edene ve ba ka kabileler olmaks z n (tek bir 
kökenden meydana gelen) bir ordunun içerisinde sanca m z (zahir 
olana) kadar (mücadeleyi sürdürürüz).

16. (Sava n z rhlar n ) ne zaman ku anaca n , benim 
(çarp ma esnas ndaki) yava l m n ve süratimin nas l oldu unu, 
neden atl lara sormuyorsun?

17. ster sevdi im (ve ihtiyaç duydu um) mal m  onlar n 
aras nda harcay m ister davetçinin davetine icabet edeyim.

18. Ben sava  günü k l c mla mi ferlerin tepesine vururum; 
kolum bu (vuru ) nedeniyle k salmaz.

19. çerisindeyken ölümden korkulan çölü, gitmeye hevesli 
akça di i devemle geçerim…

20. …(Onun) erkek deveninki kadar (kuvvetli) olan çe it çe it 
yürüyü  tarzlar  vard r. Teçhizat  el- îre yap m  bir eyerdir ve 
yanlar na kadife kuma  sark t lm t r.

21. Yorgunlu una kar n, (k rbaç) darbesine ihtiyaç 
duymadan, tökezleme tehlikesi olmadan ve topallamadan, (son 
derece iyi bir performans) sergiler.

22. Sanki (eyerinin) astarlar n n yanlar , kuzey rüzgârlar na 
(tutturulmu ) gibi iddetle esip sars l yor.

23. Ben onun eyerini, süslenmi  el- îre örtüsüyle yahut 
parçal  (dokumalarla) donat r m.

24. Ben onunla arzular m  yerine getiriyorum. Delikanl  ki i, 
iki renkli, aldat c  (fele in) rehinesidir (e - abbî, t.y.: 283-286).”



tiraf etmek gerekirse, burada aktar lan kasidenin matla‘  yani ilk beyti oldukça karma kt r. 
Ba lamdan zahir oldu u üzere, air söz konusu beyitte, sava tan döndükten sonra han m n n kendisini 
tan mamas n  konu edinmektedir. Han m n n kötü söz söyleme kast n n olmad n  beyan ederken, 
muhtemelen sava  dönü ünde han m n n kendisini ilk kez gördü ü esnada vuku bulan naho  hadiseye 
i aret etmektedir. Buna göre, han m  muhtemelen evine gelen ki inin kocas  olmad n , yani 
namahrem birisi oldu unu dü ünerek adam  kovmak için hakaret söylemlerine ba vurmu  olmal d r. 
Anla laca  üzere, bu yüzden han m n n kendisine kar  asl nda herhangi bir kötü söz söyleme kast  
hiç olmam t r. As l karma k yere gelindi inde, beytin ikinci a r , airin han m n n a z ndan dökülen 
bir cümle olarak de erlendirilebilmektedir. Ne var ki baz  yorumlamalar, bu ifadenin, airin han m na 
söyledi i sözler oldu unu öne sürmektedir. Esasen söz konusu her iki okuma da iirin ahengi içerisinde 
do ru bir yorumlamad r. E er buradaki “fe ad ebla te esmâ‘î” cümlesini airin han m  kurduysa, 
“kulaklar ma ula t n” demek suretiyle, kocas n  görerek de il, sesinden tan d n  anlatmak istiyor 
olmal d r. Bu cümleyi airin söyledi ini varsayaca m z ikinci ihtimalde ise, âlet ifadesini, “söyledi 
ki” yerine “konu tu” manas nda anlamland rmak ve devam nda herhangi bir ifadenin gelmedi ini 
dü ünmek icap etmektedir. Bu durumda metnin tercümesinin öyle olmas  gerekmektedir: “(Han m m) 
konu tu ve uygunsuz sözlerinde hedefi tutturamad . Yava  ol hele! Kulaklar m n (tahammül seviyesine, 
att n ç l klarla çoktan) ula t n!” Anla laca  üzere, bu durumda, yani ikinci a rdaki sözün sahibi 
airin kendisiyse, han m ndan ç l k atmay  kesmesini istemekte ve onun sesinin kulaklar n  rahats z 

etti ini anlatmay  arzulamaktad r. Mamafih bu yorumlama, çok isabetli görünmemektedir.

kinci beyitte, air kendisinden üçüncü tekil ah s kullan m yla bahsetmektedir. Öznelerin bu minvalde
de i tirilmesi, klasik Arap iirinde oldukça yayg n görülen bir husustur. Bu beytinde, han m n n 
kendisini yüzünden tan yamad n , nispeten daha aç k bir ifadeyle anlatmaktad r. Kendisini 
tan yamamas n n nedenine ise, beytin ikinci yar s nda i aret etmekte ve burada sava n zorluklar n n 
insanlar  nas l de i tirdi ini anlatmaya koyulmaktad r. Keza üçüncü beyitte, sava n herkese zor 
gelece ine de inmektedir. “(Sava , insan ) dar ve engebeli bir mekânda al koyar” cümlesi, 
muhtemelen sürü hayvanlar n n engebeli arazilerde yat r lmas na yap lan bir gönderme içermektedir. 

ayet air gerçekten de bunu kastediyorsa, insanlar n sava  kar s ndaki durumunun, davarlar n çoban 
kar s ndaki durumundan farks z oldu unu anlatmay  hedeflemektedir. Nitekim bu nokta, on birinci 
beyitteki “insanlar aras nda güdülen(ler) de çoban gibi de ildir.” ifadesiyle benzer bir anlamd r.

air dördüncü beyitte, mi ferinin ba nda çok uzun süre kalmas n n saçlar n  döktü ünü anlatmaktad r. 
Silahlar n n sava ç n n üzerinde çok uzun süre kald n n ifade edilmesi, kadim Arap airlerinin 
kahramanl klar n  ve cengâverliklerini vurgulamak için kulland  bir motiftir. Elbette air burada 
kahramanl n  ön plana ç kartmakla birlikte, neden de i ti ini de anlatmaya çal maktad r. Uykudan 
nasibini alamad n  anlatmas , sava  artlar n n ve bu artlar n sebep oldu u stresin üzerinde b rakt  
etkiyi gözler önüne sermeyi hedeflemektedir. Nitekim malum oldu u üzere, sava ç lar geceleri nöbet 
tuttuklar  için uykusuz kalmakta, nöbetçi olmad klar nda dahi bask n beklentisinin gerilimiyle, 
silahlar na sar lm  vaziyette, çok hafif kestirmelerle idare etmektedir. Be inci dizede bahsedilen Mâlik 
o ullar , Evs kabilesinin kollar ndan biridir ve air de bu mezkûr soyun ba d r. Beytin ikinci yar s , 
tamamlanan bir cümle olmas  hasebiyle, hikmet ihtiva eden oldukça etkileyici bir ifadedir. air burada 
herkesin yaln zca kendi meselesinin pe inde çaba sarf edece ini ifade etmekte ve kabilesinin 
mesuliyetini üstlendi ini anlatmaktad r.

Ebu ays alt nc  beyitte, sava  aksesuarlar ndan tekrar bahsetmeye ba layarak bu kez z rh ndan konu 
açmaktad r. Z rh n n parlakl n , vadide yer alan bir gölete benzetmektedir. Yedinci beyitte, z rh n  
k l c n n k n na asmas n  konu edinmekte ve bu bahiste k l c n  da vasf etmektedir. el-A ma‘î (ö. 
216/831)’nin belirtti ine göre, eski Araplar k l çlar n n k nlar nda bir çengel bulundurmakta ve 
kendilerine a r gelmeye ba lad nda üzerlerindeki z rhlar n , bu çengellerin üzerine asmaktad rlar



(e - abbî, t.y.: 283-286). air burada z rh n n kendisine a r geldi ini ve onu hafifletmeye çal t n  
ima ederek, yine dolayl  yoldan uzun süren sava  sürecini vurgulamay  hedeflemektedir. Ayr ca bu 
beyitte, k l c n n parlakl ndan bahis açmakta, onun safl n  tuza benzetmekte, keskinli ini 
vurgulamakta ve k l c n n Hint üretimi oldu unu anlatmaktad r. Yedinci ve sekizinci beyitler aras nda, 
anjanbman söz konusudur. Nitekim air sekizinci beyitte k l c n n özelliklerini saymay  
sürdürmektedir. Beytin ikinci yar s nda ise kalkan ndan bahis açmakta ve onu sertlik ve esmerlikle 
nitelemektedir. Kalkan n esmer olarak nitelenmesinin nedeni, imalat nda deve derisinin 
kullan lmas ndan mülhemdir. Dokuzuncu beyitte, air ölümü göze alm  olmas ndan ve fele in 
felaketleri kar s nda haz r oldu undan bahsetmektedir. Burada felek manas nda kullan lan dehr
mefhumu, malum oldu u üzere kadim Arap airleri taraf ndan s kl kla kullan lmaktad r ve bu olguya 
genellikle felaket getirici bir mahiyet yüklenmektedir. air beytin ikinci yar s nda silahlar n  al ld k 
vas flarla nitelemeyi sürdürmektedir.

Onuncu beyit, hikmetli bir cümledir. air bu dizesinde kararl l  ve kuvvet sahibi olmay , erdemli bir 
durum olarak sunmaktad r. Bu olumlu evsaf n tezad  olarak ikiyüzlülü e, zay fl a ve ürkekli e i aret
etmektedir. Nitekim karakteri sa lam olmayan ve kararlar n n arkas nda durmayan birisi, kaç n lmaz 
olarak ikiyüzlülük gösterecektir. Keza kuvvetli olmayan ki i, zaaf içerine dü ecek ve içerisinde 
bulundu u durumun bilincinde oldu undan ürkekle ecektir. On birinci beyitte, tecrübenin ve liderlik 
vasf n n önemi vurgulanmaktad r. air yeti kin kaya ku unun yavrusuna benzemedi ini söylerken, 
onun deneyimlerinin ve gücünün kar s nda, yavrunun herhangi bir ehemmiyetinin olmad na i aret 
etmektedir. Hayvanlar âleminden al nan bu örnek, insanlar aras ndaki içtimai ili kilerin tahlili için 
kullan lan bir ça r md r. Keza beyitte ba kas  taraf ndan yönetilen insanlar n, onlar  yöneten ki i gibi 
olamayaca  anlat lmaktad r.

On ikinci dizede, air kabilesinin intikam alma hususundaki yeterlili inden bahsetmektedir. Nitekim 
eski devirlerde, Arap Yar madas ’nda bir kabilenin intikam alabilme kudreti, onun sayg nl n n direkt 
bir göstergesi olarak telakki edilmektedir. Dolay s yla air, intikamlar n  tam  tam na alacaklar n  ifade 
etmektedir. Bu ba lamda, ölçü birimi olarak â‘ kelimesinin kullan ld  dikkat çekmektedir. On 
üçüncü beyitte, dü manlar n  geri püskürteceklerinden bahsetmekte ve laf  kabilesinin teçhiz etti i 
orduya getirmektedir. airin sav na göre bu ordu, bünyesinde seçkin liderleri ve kabilesini savunmaya 
kendisini adam  elit sava ç lar  ihtiva etmektedir. Müteakiben on dördüncü beyitte, kabilesinin 
askerlerini, yavrular n n yan nda kükreyen aslanlara benzetmektedir. Nitekim pek çok edebiyatta 
oldu u gibi, klasik Arap iirinde de aslan motifi, ecaatin ve sava ç l m sembolü olarak kar m za 
ç kmaktad r. On be inci beyitte, air kabilesinin azimle sava t ndan bahis açmakta ve ordudaki 
askerlerinin yaln zca tek bir kökenden geldi iyle övünmektedir. Nitekim bu durum, hem kabilesinin 
kâmilen bir ordu te kil edecek kadar kalabal k oldu una delalet etmekte hem de ba ka kabilelere 
muhtaç olmad klar n  göstermektedir.

On alt nc  beyitte, Ebû ays muhatab na seslenmekte ve bahsi sava  alan ndaki hareketlili ine 
getirmektedir. On yedinci beyitte, hem darl k günlerindeki cömertli inden hem de sava a ça r ld nda 
buna icabet etti inden bahsetmektedir. Bu ba lamda, söz konusu her iki hususun da kadim Arap 
airlerinin s kça övündü ü hasletlerin ba nda geldi i belirtilmelidir. On sekizinci beyitte, air sava taki 

kahramanl klar ndan bahsetmekte ve silah orlu uyla övünmektedir. Vuru u hususunda kolunun k sa 
kalmayaca n  söyleyerek, kimseden korkusunun olmad n  ve hasm na sald r rken hiçbir tereddüt 
göstermeyece ini ima etmek istemektedir. Bu ifade, ayyi u’l-bâ‘ yani eli dar anlam ndaki ifadenin 
acizli i göstermesi minvalindedir. On dokuzuncu beyitte, air çölleri a abilecek kuvvette oldu undan 
bahis açmaktad r. Nitekim klasik Arap iirinde airler, pek çok tehlikeyi bar nd ran çöllerden 
geçebilmelerini, iftihar meselesi haline getirmi lerdir. Özellikle ra îl bölümlerinde bu motife çok s k 
ekilde tesadüf edilmektedir (bkz. Ayy ld z, 2020b: 5-34). On dokuzuncu ve yirminci beyitler aras nda 



anjanbman vard r ve air yirminci beyitte, bini  tak mlar n  ve özelliklerini anlatarak devesini 
betimlemeye devam etmektedir. Yirmi birinci beyitte, devesinin dayan kl l n  betimlemekte ve onun 
yorgun olmas na kar n, k rbaç darbesine ihtiyaç duymadan, topallamadan ve tökezlemeden yoluna 
devam edebildi ini anlatmaktad r. Klasik Arap iirinde, binek hayvanlar n n, özellikle de develerin, 
yorgun olduklar nda dahi çok iyi performans sergilediklerinin anlat lmas , yine al ld k 
kullan mlardand r. Yirmi ikinci beyitte, eyerinin astar n n yanlar n n, kuzey rüzgâr na 
tutturulmu ças na salland n  dile getirmek suretiyle, devesinin süratini anlatmaktad r. Müteakip 
beyitte, uzatmal  ifadelerle devesinin eyerini süsleyece inden bahsetmektedir. Kasidenin son beytinde 
ise, devesi sayesinde arzular n n pe inden gidebildi ini anlatmaktad r. Her erke in, dehr yani felek 
kar s nda çaresiz kald na i aret etti i kapan  cümlesi ise, son derece vurucu olan k sa bir ifadedir. 
Burada son olarak airin, dehr olgusundan bahsederken û levneyn yani çift renkli ifadesini 
kullanmas n n, fele in insanlara hem hay r hem de er göstermesiyle ili kili oldu unu belirtmek 
gerekir.

SONUÇ

Ebû ays b. el-Eslet, Arap edebiyat n n mu a ram airleri aras nda tasnif edilmelidir. Buna kar n, 
ömrünün büyük bir k sm n  slam öncesinde geçirdi i için, klasik kaynaklarda ondan â‘ir câhilî yani
Câhiliye airi olarak bahsedildi i gözlemlenmektedir. air mensubu oldu u Evs kabilesinin hem 
liderlik vazifesini üstlenmi  hem de kabilesine bir air ve hatip olarak hizmet vermi tir. Ebû ays’ n 
ihtida etmeden öldü ünü aktaran rivayetler, onun Müslüman oldu unu belirten verilerden daha do ru 
kabul edilmektedir. air esas nda anîf olmas  dolay s yla slam dinine yak n bir anlay a sahip 
olmal d r. Ne var ki ya ad  süreçteki kabile siyasetlerini gözetmesi yüzünden, Müslümanl  kabul 
etme hususunda yava  davrand  ve ihtida edemeden hayat n  kaybetti i anla lmaktad r. Dolay s yla 
baz  kaynaklarda ona nispet edilen el-En ârî nisbesinin bir anakronizm örne i oldu unu belirtmek 
gerekir. Ebû ays’ n döneminin mühim askerî faaliyetlerine i tirak etti i ve sayg n bir sava ç  oldu u 
bilinmektedir. Bu nedenle divan , döneminin pek çok airinin ürünlerine benzer ekilde, fâris yani atl  
sava ç kültürünün yans ma sahas d r. Kadim münekkitler, onu yetenekli bir air olarak 
nitelendirmektedir. Modern bir bilimsel bak  aç s yla, bnu’l-Eslet’ten günümüze ula an iirlerin azl  
nedeniyle, air hakk nda mutlak yarg lara varmak, esasen kaç n lmas  gereken bir durumdur. Mamafih 
mevcut iirlerinin derlendi i divan ndaki s n rl  veri, onun döneminin airlerinden çok da farkl  birisi 
olmad n  gözler önüne sermeye kâfidir. stisnai bir durum olarak, kar m za belki de sadece onun 
a lâl motifinin kullan m na fazla meyil etmedi i veya na â‘i sanat na beklenen alakay  göstermedi i 
varsay m  ç kmaktad r. Ne var ki onun iirsel miras nda, bu durumun aksine delalet eden baz  
ipuçlar na rastlanabilece ini de belirtmek gerekir.

airin iirleri tematik aç dan tetkik edildi inde, Ebû ays’ n seleflerinin ve ça da lar n n i tigal etti i 
pek çok konuyla alakadar oldu u gözlemlenmektedir. Örne in; onun al ld k deve tasvirlerinin s k  bir 
takipçisi oldu u anla lmakta ve bu temay  genellikle mevcut temayüllerdeki gibi fa r misali muhtelif 
konularla harmanlad  bulgulanmaktad r. Keza divan nda gazel temas n n izlerine tesadüf edilmekte, 
örne in; han m  için nazmetti i baz  beyitlere rastlanmaktad r. Divan ndan onun methiye airli iyle de
i tigal etti i anla lmaktad r. airin en iddial  oldu u hususlardan birisi ise, hiç ku kusuz fa r sanat d r. 
Yine mevcut temayüllerin takipçisi oldu u bu türde, hem kabilesiyle hem de ahs yla iftihar etti i 
gözlemlenmektedir. Kelime da arc na bak ld nda, çevresindeki toplum ve tabiattan esinlendi i, 
etraf ndaki içtimai ili kilerden, faunadan, kozmostan ve uzaydan ilham ald  anla lmaktad r.

nceleme konusu edindi imiz yirmi dört beyitlik manzume, fa r ve deve tasviri gibi temalar yla, esasen 
mutat bir Arap kasidesinden farks zd r. Mamafih söz konusu manzumenin girizgâh nda airin 
han m n n sava  dönü ünde kocas n  tan mamas  konu edildi inden, kasidenin emsallerine göre orijinal 



bir perspektif kazand n  söylemek mümkündür. Ebû ays kasidesinin giri inde mevzubahis hadiseyi 
konu edinerek sava n kendisini nas l de i tirdi ine de inmekte ve elbette bu söylemlerini mutat fa r
motifleriyle harmanlamaktad r. ftihar konusu edilen erdemler ve özellikler, herhangi bir emsalinden 
farks z olsa da airin laf  iftihar bab na getirirken kurgulad  ba lam, son derece etkileyici ve 
orijinaldir. Söz konusu dizeler, hem bireysel hem de toplumsal fahriyenin s n rlar  içerisine 
girmektedir. Nitekim air kendisiyle övünürken ayn  zamanda kabilesinin görkemiyle de iftihar 
etmektedir. Kasidenin son k sm nda, tamam yla al ld k motiflerin kullan m yla kompoze edilmi  bir 
deve tasviri bölümüne tesadüf edilmekte ve kasidenin deve tasviriyle kapat ld  gözlemlenmektedir; 
ama air kasidenin son beytinde hikmetli bir cümleye yer vererek, çok daha etkileyici bir kapan  
yapmay  ba arm t r.
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ÖZET

Fen e itimi, ö rencilere çevredeki do a ile ilgili varl klar  ve olaylar  anlamalar n , 
kendilerinin ve çevrelerindekilerin ya amlar n  iyile tirmelerine yard mc  olacak bilgileri 
kazanmalar n , bilimsel dü ünce veya yöntemlerin özelliklerini ö renmelerini ve bunlardan 
yararlanmalar n  ö retmek içindir. (Canbolat, 2008). Etkili ve kal c  bir ö renme için fen 
derslerinde ö rencilerin ilgisini çekebilecek, önceki bilgiler ile yeni bilgiler aras nda ba lant  
kurabilecek ö retim yöntemlerine öncelik verilmelidir (Kaptan ve Korkmaz, 2001). Bu
ö retim yöntemlerinden biri olan kavram haritalama, yeni bilgilerle önceki bilgiler aras nda 
ba lant  kurarak bilgiyi anlaml  hale getirmenin ve edinilen bilgilerin zihinde kal c  olarak 
saklanmas n  sa laman n önemli yollar ndan biridir (Kalayc  ve Çakmak, 2000). Bu ara t rma, 
ortaokul 7. s n f fen bilimleri dersinde “Hücre ve Bölme” ünitesinin kavram karikatürleri ile 
i lenmesinin ö rencilerin akademik ba ar lar na etkisini belirlemeyi amaçlam t r.
Ara t rman n örneklemini Konya ili Cihanbeyli ilçesinde bir devlet ortaokulunda ö renim 
gören 7. s n f ö rencisi olan 30 ortaokul ö rencisi olu turmaktad r. Ara t rma nicel ara t rma 
yöntemlerinden yar  deneysel ara t rma modelinin, kontrol gruplu ön test ve son test deseni 
kullan larak yap lm t r. Örneklem seçiminde basit rastgele örneklem seçimi yöntemi ile
kontrol grubu ve deney grubu belirlenmi tir. Çal mada veri toplama arac  olarak Keçeci ve 
K rba -Zengin (2015)’in haz rlam  oldu u “Fen Bilimleri Dersi Tutum Testi” ile Co kun 
(2019)’un haz rlam  oldu u “Hücre ve Bölünmeler Ba ar  Testi” kullan lm t r. Ara t rmada 
ö rencilerin fen bilimlerine kar  mevcut tutumlar n  ortaya koymak için kontrol ve deney 
grubundaki ö rencilere fen bilimleri dersi tutum ölçe i uygulanm t r. statistiksel analiz 
sonucuna göre, kontrol ve deney grubundaki ö rencilerin fene yönelik tutumlar  aras nda fark 
bulunmam  olup, bu durum her iki grubun da fen dersine yönelik tutumlar n n benzer 
oldu unu göstermektedir. Ara t rman n bir sonraki a amas nda, kontrol ve deney 
gruplar ndaki ö rencilere e itime ba lamadan önce ön test olarak "Hücre ve Bölünmeleri 
Ba ar  Testi" uygulanm t r. Çal man n uygulama k sm nda; ders konusu kontrol grubu ve 
deney grubunda farkl  yöntemlerle i lenmi tir. Konular kontrol grubuna ö retmen taraf ndan 
be  hafta boyunca düz anlat m yöntemiyle i lenmi tir. Öte yandan deney grubuna konular be  
hafta boyunca kavram haritalar  arac l yla i lenmi tir. Uygulama sonras nda elde edilen 
istatistiksel analiz sonuçlar na göre, kontrol grubu ile deney grubunun ön test sonuçlar  



aras nda istatistiksel olarak anlaml  bir fark bulunmazken, son test akademik ba ar  puanlar  
aras nda istatistiksel olarak anlaml  sonuçlar bulunmu tur. Ara t rman n bulgular  nda, 
"Hücreler ve Bölünmeleri" konusunun ö retiminde kavram haritalar n n düz anlat m
yöntemine göre akademik ba ar y  daha fazla art rd  sonucuna var lm t r.

Anahtar Kelimeler: Kavram haritas , Hücre ve bölünmeler, Düz anlat m yöntemi, Akademik 
ba ar .

ABSTRACT

Science education is for teaching students to understand the entities and events related to the 
surrounding nature, for gaining information that will help them to improve lives of themselves 
and those around them, for learning the features of scientific thought or methods, and to 
benefit from them (Canbolat, 2008). For an effective and permanent learning, priority should 
be given to teaching methods that can attract students' attention and make a connection 
between previous knowledge and new knowledge in science lessons (Kaptan & Korkmaz, 
2001). Concept mapping, which is one of these teaching methods, is one of the important 
ways to make knowledge meaningful by connecting new knowledge with previous knowledge 
and to ensure that the acquired knowledge is permanently stored in the mind (Kalayc  & 
Çakmak, 2000). This study aimed to determine the effect of teaching the “Cell and 
Segmentation" unit in secondary school 7th grade science course with concept map on the 
academic achievement of students. The sample of the research consists of 30 secondary 
school students who are 7th grade students studying in a state secondary school in the 
Cihanbeyli district of Konya. The research was carried out using the quasi-experimental 
research model, one of the quantitative research methods, with a control group in pre-test and 
post-test design. In the sample selection, the control group and the experimental group were 
determined by simple random sampling method. In the study, "Science Course Attitude 
Scale" designed by Keçeci and K rba -Zengin (2015) and "Cell and Segmentation 
Achievement Test" designed by Co kun (2019) were used as data collection tools. In the 
study, the science course attitude scale was administered to the students in the control group 
and the experimental group in order to identify the current attitudes of the students towards 
science. Based on the result of the statistical analysis, no difference was found between the 
attitudes of the students in the control and experimental groups towards science, which 
indicates that the attitudes of both groups towards science lesson were similar. In the next 
phase of the research, the "Cell and Divisions Achievement Test" was administered to the 
students in the control and experimental groups as a pre-test before starting the education. In
the application part of the study, the subject of the lesson was taught with different methods in 
the control group and experimental group. The subjects were taught to the control group by 
the teacher through the direct instruction method for five weeks. On the other hand, the 
subjects were taught to the experimental group through concept map for five weeks.
According to the results of the statistical analyzes obtained after the application, no 



statistically significant difference was determined between the pre-test results of the control 
group and the experimental group, but statistically significant results were found between the 
post-test academic achievement scores of the groups. In the light of the findings of the 
research, it was concluded that concept maps increase academic achievement more than direct 
instruction method in teaching the subject of "Cells and Segmentation ".

Key Words: Concept map, Cell and Segmentation, Direct instruction method, Academic
success.
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Özet
1950’li y llarla birlikte hayat m za giren televizyon, her geçen gün çe itlenen kitle ileti im araç ve ortamlar na 
ra men günümüzde en yayg n kullan lan kitle ileti im arac  olma özelli ini sürdürmektedir. Televizyon, haber 
ve bilgi verme i levlerinin yan s ra e itme ve e lendirme i levleri bulunan, her ya , cinsiyet, rk ya da sosyo 
ekonomik düzeyden insan  tek bir platformda bir araya getirebilen bir araç olmas  bak m ndan oldukça etkili bir 
araçt r.  Dolay s yla televizyon programlar  vas tas yla herhangi bir ideoloji, inanç, tutum ya da ya am tarz n n 
kitlelere sunulmas  bir di er ifade ile ruhsal ve zihinsel manipülasyonlar n yap lmas  mümkündür. Ayr ca 
televizyon programlar nda hegemonik söylem in a edilmektedir. Yap lan ara t rmalar televizyonda en fazla 
izlenen program türünün diziler oldu unu göstermektedir. 
Bu ba lamda televizyon dizilerinde yer alan mesleklerin cinsiyete yönelik da l mlar  çal man n konusunu 
olu turmaktad r. Çal ma kapsam nda Kuzey Güney, Fatmagül’ün Suçu ne?, Öyle Bir Geçer Zaman Ki ve 
Karaday dizilerinden dizgesel örneklem yöntemiyle seçilen dörder bölüm içerik analizi yöntemi ile 
incelenmi tir. Örneklem seçiminde reyting ölçümlerinde ilk s ralarda yer alan, seksen ve daha fazla bölümü 
yay nlanan diziler tercih edilmi tir. 
Televizyon dizilerinde mesleklerin cinsiyete göre da l m n n incelendi i çal ma sonucunda, erkek karakterlerin 
rol ald  mesleklerinin kad n karakterlerin rol ald  mesleklere oranla çok daha çe itli oldu u, erkek 
oyuncular n canland rd klar  mesleklerin nitelikli ve belirli bir e itim düzeyi gerektiren meslekler oldu u 
görülmü tür. Ayr ca incelenen dizilerdeki meslekler cinsiyete göre gelir bak m ndan k yasland nda erkek 
oyuncular n canland rd klar  mesleklerin kad n oyuncular n canland rd klar  mesleklerden daha fazla gelir 
getiren meslekler oldu u sonucuna ula lm t r.  Sonuç olarak örnekleme dahil edilen bölümler mesleklerin 
cinsiyete göre da l m  aç s ndan de erlendirildi inde genel itibar yla kad n karakterlerin rol ald  mesleklerin 
ekonomik gelir, e itim ve yönetim i levi bak m ndan erkek karakterlerin rol ald  mesleklerden geride kald , 
toplumsal ya amda var olan ataerkil yap n n televizyon dizilerinde sürdürüldü ü görülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Kitle ileti imi, televizyon, içerik analizi.  

Abstract
Television, which entered our lives with the 1950s, continues to be the most widely used mass media tool today, 
despite the variety of mass media and media. Television is a very effective tool in that it has educational and 
entertaining functions as well as news and information functions, and can bring people of all ages, genders, races 
or socio-economic levels together on a single platform. Therefore, it is possible to present any ideology, belief, 
attitude or lifestyle to the masses through television programs, in other words, it is possible to make spiritual and 
mental manipulations. In addition, hegemonic discourse is built in television programs. Studies show that the 
most watched program type on television is serials.
In this context, the gender distribution of the occupations in the television series constitutes the subject of the 
study. Within the scope of the study, four episodes selected with the systematic sampling method from the TV 
series Kuzey Güney, Fatmagül'ün Suçu Ne? Öyle Bir Geçer Zaman Ki and Karaday in the selection of the 
sample, the TV series that were in the first place in the rating measurements and that were published in eighty or 
more episodes were preferred.



As a result of the study examining the distribution of occupations in television series by gender, it was seen that 
the occupations in which the male characters take part are much more diverse than the occupations in which the 
female characters act, and that the occupations played by the male actors are qualified and require a certain level 
of education. In addition, when the occupations in the examined TV series are compared in terms of income 
according to gender, it has been concluded that the occupations played by male actors are the ones that bring 
more income than the occupations played by female actors. As a result, when the sections included in the sample 
are evaluated in terms of the distribution of occupations by gender, it is seen that the occupations in which 
female characters take part are generally behind the occupations in which male characters take part in terms of 
economic income, education and management functions, and the patriarchal structure that exists in social life is 
maintained in television series.
Keywords: Mass communication, television, content analysis.

Giri
Kitle ileti imin yayg nla mas  toplumsalla ma eyleyenlerinin nüfuzunu art rm t r. Elektronik ileti im bas l  
medya araçlar ndan sonra ortaya ç karak alanda gücünü göstermi tir.  Özelikle televizyon her gün, her ya  
gurubundan insana eri im sa lamakta, onlar  etkilemektedir (Giddens, 2012, 240).  Televizyonun toplum 
üzerindeki etkisinin yüksek oldu u dü ünülmektedir. Di er yandan toplumun de er yarg lar n  da etkiledi ine 
inan lmaktad r (Schiller, 2005, 38). Televizyon adeta toplumu yeniden in a etmektedir.
Televizyonun toplum üzerindeki etkinli inin fazla olmas  ayn  zamanda bu kitle ileti im arac  ile ilgili daha fazla 
konu ulmas  sonucunu do urmaktad r. Bu arac n teknik üstünlü ü onu savunanlar için önemli bir neden olarak 
öne ç kmaktad r. Televizyon, ileti imi yayg nla t r p dünyay  adeta küçük bir köy yapm t r. Di er yandan 
televizyon e itime, sanata ve kültüre destek sa lamaktad r. Aileler için en önemli e lence araçlar ndan biridir 
( eker, 2016, 32). Televizyon insan hayat nda belli bir yer edinmi  ve çocuklu undan itibaren insan zihnini 
ekillendirmeye sürdüre gelmi tir.

Toplum içindeki her birey için televizyonun farkl  bir anlam  bulunmaktad r. Kimileri onu içeri indeki e lence, 
müzik, güldürü gibi unsurlar sebebiyle çok iyi bir bo  vakit doldurma arac  olarak görecektir. Kimileri, yereldeki 
ve dünya ile ilgili haberleri ö renmek için iyi oldu unu söyleyecektir.  Sporla ilgilenenler için televizyon tuttu u 
tak m n maç n  izlemek demektir. Baz  ö renciler için televizyon bir uzaktan e itim arac d r. Bunlar n d nda 
yine bireyler pek çok nedenden dolay  televizyonu takip etmektedir (Gökçe, 2012, 57).
Televizyon toplumsalla t rma arac  olarak çal rken hem bilindik davran  kal plar n tekrar etmekte hem de 
toplumsal dönü ümde önemli rol oynamaktad r. Medya alan nda ara t rma yapanlar ve konuya az da olsa ilgisi 
olanlar onun bu özelliklerinin fark ndad r. Etkili ve geni  kitleye ula an bir ileti im arac  oldu u için akademik 
camiada da televizyonla ilgili pek çok ara t rma yap lmaktad r. Televizyon çok geni  kitlelere hitap etti inden 
hem bireyin kendisini hem de d nda bulunan dünyay  etkilemektedir. Televizyon içeriklerindeki kad n 
temsilleri onula ilgili de er yarg lar n n sorunlu alanlar n  da ortaya koyma bak m ndan önem ta maktad r. Hatta 
televizyon baz  olumsuz temsilleri yo un bir ekilde vermek yoluyla bunlarla ilgili duyars zl k olu mas n  ve 
s radanla may  beraberinde getirebilmektedir ( nceo lu ve Akçal , 2018,15). Televizyon programlar n n 
içerikleri ço u zaman kurmaca hikâyelerden olu turulmaktad r; bununla birlikte haber bültenleri ve haber 
programlar  ise gerçe in yeniden gösterimi olarak dü ünülebilir. Böylelikle kurmaca olan ve olmayan içerikler 
izlerkitle taraf ndan farkl  biçimde alg lanabilecektir. Kurmaca içeriklerin aksine haber a rl kl  programlar n 
etkinli inin daha fazla olmas  gerekti i dü ünülebilir. Buna ra men izleyiciler haber d  içeriklerde kurmacan n 
a rl kl  oldu unu bilmekle birlikte sanki onlar da gerçekmi  gibi alg lama e ilimi içinde olabilmektedir. Hatta 
bu durum izleyicilerin gerçek d  bir dünya alg s na sahip olmas  olumsuzlu unu da beraberinde getirmektedir 
(Serarslan, 2007, 17).
Baudrillad medyan n hâkimiyet kurdu u bu zamanda TV programlar yoluyla anlam üretildi ini savunmaktad r. 
nsanlar TV içeriklerindeki hikâye ve kahramanlara inan r hale gelmi , imajlar gerçe in yerini alm t r. 

Böylelikle gerçekte var olmayan uydurma karakterlere inan l r hale gelinmi tir. Örne in, 1997 y l nda otomobil
kazas nda hayat n  kaybeden Galler prensesi Diana’n n hikâyesi onu gerçek hayatta bir kez olsun görmemi  
ki iler için yas tutulacak bir konu haline gelmi tir. nsanlar gerçekte prensese de il televizyonun yarat  bir 
imaja yas tutmaktad r. Baudrillad bu durumu “ya am n TV içine çözülmesi” olarak ifade etmektedir (Giddens, 
2012, 153). Televizyon dizilerinde yer alan stereotipler de benzer biçimde gerçek ya am n televizyondaki 
izdü ümü olarak nitelendirilebilmektedir. 



Kad n ve erke in toplum içindeki yeri farkl l k gösterebilmektedir. Bu durum televizyon için de geçerlidir. Erkek 
ve kad n i leri aras nda TV yap mlar  içinde de bir s n fland rma olabilmektedir (Avnos, 2018, 4). Bu çal mada 
toplumsal ya am içinde farkl k gösteren kad n ve erkek mesleklerinin televizyon temsillerindeki durumu 
incelenmi tir. Toplumun eril ve di il olarak alan n  çizdi i mesleklerin televizyon dizileri içinde nas l aktar ld  
üzerine odaklan lm t r.
Çal man n en önemli teorisi; ataerkil Türk toplum yap s  içinde erke e göre daha pasif mesleklere lay k görülen 
kad nlar n TV dizilerindeki temsilerinde de bu zay f görünümünün devam ettirildi i dü üncesidir. Erke i 
önceleyen geleneksel yap  medyada yeniden in a edilmektedir.
TV Dizileri ve Meslek Temsili
Televizyon farkl  türden içerikleri bünyesinde bar nd rmaktad r. Bunlar içinde haber, spor programlar , dramlar 
ve sabun köpü ü olarak nitelenen diziler de bulunmaktad r (Giddens, 2012: 1077).  Televizyonda yer alan 
dramalar n büyük k sm  süreli dizelerden olu maktad r. Baz  dizi türlerinde her bölüm birbirine ba l  ve bir 
sonrakine merak uyand rma dürtüsünden beslenirken, baz  dizlerde her bir bölüm içinde olay bitmekte, ana 
karakter, ev, mekân sabit tutularak yeni bir hikâye i lenmektedir. Arkas  yar n türünde olay örgüsü bir sonraki 
bölüme de sarkarken, televizyon filmi gibi ikinci türde ise her bölümde yenilenen bir hikâye anlat s  
bulunmaktad r (Mutlu, 2008, 155). Diziler izleyiciyi etkilemek ve diziye al t rmak için ba roldeki oyuncular n, 
sempatikli i ve ilgi çekicili ini kullanma yoluna gitmektedir. Böylelikle dizinin bir bölümünü izleyen seyirci bir 
sonraki bölüm için de kazan lm  bir kitle anlam na gelmektedir. Her dizi bölüm içinde bir yandan da sonraki 
bölümünün reklam n  da yapmaktad r (Mutlu, 2008, 156). Televizyonlar asl nda takip edecek çok fazla seçene i 
olan izleyiciyi ellerinde tutabilmek için program ak lar n  reyting alan yap mlarla doldurma gayreti içinde 
olmaktad r. Ellerindeki kitleyi rakiplerine kapt rmamak ad na mücadele ederler (Herman &Chomsky, 2012, 88). 
Bundan dolay  televizyonlar her zaman merakl  bir kitleye sahip olan dizilere ak lar nda yer vermekten 
vazgeçmemektedirler. 
Diziler ve seri yay nlanan programlar televizyonlar n 7 gün 24 saatlik yay n ak n  en verimli biçimde 
dolduracak bir hüviyete sahipken ayn  zamanda bunlar sayesinde izleyicilerin de yay nlanan kanala uzun 
dönemli ba lant s n n kurulmas nda yard mc  olmaktad r. Di er yandan bu diziler oyun ve senaryo yazarlar  için 
de süreklilik arz eden bir çal ma anlam na gelmektedir. Senaristler genellikle dizide oynayan ba karakter ve onu 
etraf nda dönen olaylarla ilgili yazmaktad r. Dolay s yla uzun zamana yay lan seriler için yazmak ayn  zamanda 
belirlenmi  kurallar içine hapsolmak anlam na da gelmektedir (Williams, 2003, 50).
Türkiye’de televizyonun en çok izlendi i ak am saatlerinde içeriklerin ço unlukla soap opera olarak 
adland r lan arkas  yar n biçimindeki dizilerle dolduruldu u gözlenmektedir. Bu türden izlencelerde merak 
duygusu ekseninde problemin çözümü di er bölüme aktar lmakta, böylelikle izleyicinin seyir devaml l  
sa lanmaktad r.  Yine bu saatlerde yay nlanan dizilere de kad n izleyiciler taraf ndan daha çok ilgi gösterildi i 
bilinmektedir. Bu yap mlar ayn  zamanda televizyon melodram  olarak da adland r lmakta ve abart lm  hikâye 
anlat mlar  eklinde sunulmaktad r. Dünyada melodramlar gündüz ku a nda yay nlan rken, Türkiye de bundan 
farkl  olarak ak am saatleri seçilmektedir. Yani bu içeriklerin yay n saatleri sadece ev kad nlar  de il tüm kad n 
ve erkeklerin izlemesi için bilinçli olarak seçilmektedir. Bununla birlikte Televizyon dizilerinde kad n ve erke i 
ay r c  özellikleri olan iki ayr  mü teri olarak konumland rmak yayg n bir al kanl kt r. Televizyon dramlar  
özünde ataerkil düzeni ve bu düzen içindeki kad n ve erkek rollerini benimseyen bir anlay a sahiptir (Akçal  ve 
nceo lu, 2020, 163). Kurmaca dizilerin aksine gerçek senaryoya sahip diziler ise izleyici tatmini konusunda 

daha doyurucu olmaktad r. Genellikle diziler her birisi kendi içinde bir bütünlü e sahip ve farkl  mecra ve 
artlarda sunulan, kendini tekrar eden mekânlarda ve yine birbirini tekrar eden karakter yap lar  içinde 

sunulmaktad r (Esslin, 2001, 51).
Türk televizyonlar nda 2000’li y llarla birlikte dizilerin say s  ve kaplad  yay n zaman nda büyük art  oldu u 
anla lmaktad r. Bu durum dizi üretim süreçleri, çal anlar  ve genel olarak dizi endüstrisinin sorunlar , TV 
kanallar  ile reklam verenler ars ndaki ili kiler, ulusal kanallar n yay n politika ve içeriklerini belirlemeleri 
bak m ndan önem ta maktad r (Çam, 2009, 80).
Medyadaki kad n temsillerinin ço unda erkek egemen bir söylemin hâkim oldu u anla lmaktad r. Televizyon 
dizleri özelinde kad n kolay elde edilebilen, güçsüz ve k r lgan, erkek taraf ndan yönlendirmeye müsait olarak 
i lenmekte ve bu türden bir temsille yans t lmaktad r. Bu temsillerde güçsüz ve k r lgan kad n motifi 
normalle tirilmektedir. Son y llardaki televizyon dizilerinde kad nlar n yuva kurma ve evlenme durumlar n n 
s kl kla i lendi i ve asli görevinin çocuk do urup büyütmek oldu u yönünde bir propaganda dikkat çekmektedir. 
Evlilik ve annelik kad nlar için kutsal vazife gibi sunulmaktad r. Böylelikle kad n n evlilik ve yuva temalar yla 



özde le mesi de sa lanmaktad r. Dizilerdeki kad nlar için evlilik öncelikli hedef gibi gösterilmekte, evlili i için 
i ten e itimden ve tüm ya am plan ndan vazgeçen kad n temsillerine yer verilmektedir Böyle bir durumda ayr ca 
kad nlar n maddi bak mdan kocalar na muhtaç bir varl k olarak  da konumland r ld  anla lmaktad r. En önemli 
geleneksel medya olan televizyon içeri inde yer alan yo un dizi programlar  ile toplumsal ya amda erkek kad n 
ili kileri ve di er hiyerar ik yap y  da belirleyebilmektedir (Akta , 2020: 10). Dominick ve Rauch, hiyerar ik 
yap n n sadece dizlerde de il reklam içreklerinde de oldu unu savunmaktad r. Öncelikle iki cinsiyetin meslekleri 
ars nda farkl l k bulunmaktad r. Meslek da l m  erkekte çok geni  iken kad nda oldukça s n rl d r. Di er yandan 
reklamlarda oynayan kad nlar ço unlukla ya ev han m  veya ev i leri yaparken gösterilmektedir. Kad nlar  ev 
içinde gösteren sahneler d ar da gösteren sahnelerin iki kat d r. yerinde ise kad nlar eve oranla çok daha az 
bulunmaktad r. Erkekler d  mekânlarda kad nlar n üç kat  kadar fazla görünmektedir. Kad n n yeri evidir alg s  
daha çok yans t lmaktad r (Fiske, 2017, 250-251).
TV dizlerinde kad n karakterlerin belli mesleklerle s n rlanmas n n yan nda kad na kar  iddet örneklerine de 
rastlanmaktad r. Programlardaki iddeti konu alan çok say da ara t rma yap lm t r. Bu konuda en kapsaml  
çal may  Gerbner ve arkada lar  Amerikan televizyonlar nda en çok izlenen programlar üzerinde 1967 y l ndan 
sonra gerçekle tirmi tir. Bu ara t rmada farkl  program türleri içinde yer alan iddet eylemlerinin ne s kl kla ve 
say da gerçekle ti i kay t alt na al n t r. Bu ara t rmada iddet, ölüm veya fiziki zarar ihtiva eden, bireyin 
kendisine veya ba kas na yöneltmi  oldu u fiziki güç uygulamas  biçiminde tan mlanm t r. Ara t rma 
sonucunda en çok iddet içeren program türünün televizyon dizileri oldu u anla lm t r. Her saatte yakla k 7 
iddet içeren unsura ve içeriklerin yüzde 80’inde iddete rastlanm t r (Gerbner 1979, 1980; Gunter 1985, akt. 

Giddens,2012, 657).
Gerbner’in TV dizileriyle ilgili bu ara t rmas ndan sonra Kad n ve erkek mesleklerinin televizyon temsilleriyle 
ilgili pek çok çal ma yap lm t r. Lichter ve Rothman 1985-1995 y llar  aras nda televizyonun en çok izlendi i 
saatlerde baz  karakter ve temalar üzerinde çal m lard r. Bu ara t rma sonucunda kad n karakterlerin erkelere 
göre daha zay f temsil edildi i anla lm t r. Kad nlar erkeklere göre daha az e itimlidir. Çal t klar  i lerin 
statüsü erkekler kadar iyi de ildir ve kad n karakterlerin olgun yeti kinler haline ula ma seviyesi yine erkeklere 
göre azd r (Steeves, 1999:140, akt. Özmen, 2018:253). Seggar ve Wheeler taraf ndan Amerikan yap mlar ndaki 
kad n ve erkek karakterlerin incelendi i ara t rmada erkelere oranla kad nlar n meslek skalas n n çok daha dar 
oldu u sonucu ortaya ç km t r (akt. Fiske, 2017, 149).  Özmen (2018, 254-256) 2004 y l , 1-15 Ekim tarihlerini 
kapsayan süreçte hafta içi televizyonun en çok izlendi i saatleri temel alan kad n temsili ara t rmas  
gerçekle tirmi tir. Bu ara t rma için Kurtlar Vadisi, Aliye, Bir stanbul Masal , Hayat Bilgisi, Haziran Gecesi, 
Gurbet Kad n , Kur un Yaras , Avrupa Yakas .  Melekler Adas  isimli 9 drama üzerinde çal lm t r. Bu 
dramalarda kad n oyuncu say s  az olmakla birlikte daha etkin rollerde olduklar  anla lm t r. Kad n 
temsillerinin ço u güncel mesleklere sahiptir. Bunlar içinde Akademisyen, Avukat, Gazeteci, Doktor, Otel 

letmecisi gibi meslekler bulunmaktad r. Daha geleneksel meslek temsillerinde yer alan kad nlar n ise Memur, 
Ö retmen, Hizmetçi ve Terzi rolünde olduklar  anla lm t r.  Özmen’in ara t rmas  kad n n toplum içindeki 
de erin zaman içinde k smen de olsa artt n  da ortaya koymaktad r. Kad nlar n evden ç k p i  dünyas na 
kat lmalar  TV temsillerine de yans m t r.
Polat (2019, 77) yüksek reytinge sahip olan ‘Kad n’ isimli diziyi analize tabi tutmu tur. Bu ara t rmada kad n
medyada erke e muhtaç ve güçsüz bir varl k olarak tasvir edilmi tir. Ayn  çal mada kad n, anne karakteri içinde 
ise kendine yeten ve güçlü olarak anlat lm t r. Böylelikle anne rolündeki kad n genel kad n temsilinin d nda ve 
biraz da erke in rolünü üstlenmi  olarak aktar lm t r. Çam (2009, 83-130) en çok izlenen dört ulusal kanaldan 
seçti i sekiz dizi üzerinde çal ma yapm t r. Bu sekiz dizi yay nland klar  gün en çok izlenen ilk 10 program 
aras nda yer almaktad r. Kad nlar n bu dizilerde erke e ba ml , aciz ve muhtaç rolünden çok ayaklar n n 
üstünde durmak için çabalayan kad na do ru dönü üm ya ad  anla lmaktad r.
Yöntem 
çerik çözümlemesi iletilerin a ikar ve net, içeri in ölçülebilir, do rulanabilir ve nesnel bir yorumunu 

yapabilmek için tercih edilmektedir. Bu yöntem anlamland rman n düz anlamsal seviyesini analiz eder. Geni  
ölçekli çal malar içerik çözümlemesinde daha verimli olmaktad r. Örneklemin büyük olmas  sonuçlar  daha 
sa l kl  k lmaktad r (Fiske, 2017, 248-249). Bu sebeple çal mada içerik analizi yöntemi kullan larak televizyon 
dizilerindeki mesleklerin cinsiyete göre da l m n n yan  s ra kad n ve erkek oyuncular n rol ald  mesleklerin 
türleri ve say lar  ortaya konulmaya çal lm t r. 
Ara t rman n Evreni ve Örneklemi 



çerik çözümlemesi için kullan lan farkl  temel örneklem yöntemleri bulunmaktad r. Bunlar içinden bir tanesi ise 
dizgesel örneklem (Systematic Sampling) olarak adland r lmaktad r. Bu yöntem gerçekte rastgele örneklem 
yönteminin sistematize edilmi  bir türüdür. Bu teknikle ilk ba ta ba lang ç noktas  belirlenir, ard ndan her bir 
N’inci örneklem içine dâhil edilir. Ba lang ç noktas n n tespiti için zar gibi bir araç tercih edilebilir, veyahut bu 
ba lang ç noktas  ham verilerin adedinin ya da ara t rma evreninin çal ma evrenine bölünmesinden 
olu turulabilir. Örne in televizyonda yay nlanan bir drama toplam 80 bölümden olu uyor ise ve bunlar içinden 
10 tanesi analize tabi tutulacaksa büyük say n n küçük say ya bölünmesinden ç kan 8 say s  her bir tekrar 
noktas n  olu turacakt r (Aziz, 2010, 129-130). Çal mada dizgesel örneklem yöntemi kullan larak analiz 
edilecek olan 16 bölüm belirlenmi tir. 
Örneklem için reytingi en yüksek olan, 80 ve 80 daha fazla bölümü yay nlanan 4 dizi seçilmi tir. Bu 4 diziden 
ikisi dönem dizisi olma özelli ini ta maktad r. Kuzey Güney dizisi 80 bölüm olarak yay nlanm t r. Kuzey 
Güney dizisinde 20, 40, 60 ve 80’inci bölümler olmak üzere 4 bölüm analiz edilmi tir. Di er incelenen program 
ise Fatmagül’ün Suçu ne? adl  dizidir. Bu dizi de 80 bölümden olu maktad r. Yine dizgeli örneklem ba lam nda 
ara t rmada dizinin 20, 40, 60 ve 80’inci bölümleri incelenmi tir. Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinin 30, 60, 90 
ve 120. bölümleri incelenmi tir. Karaday dizisini 29, 58, 87 ve 115. Bölümleri incelenmi tir.
Bulgular ve Çözümleme
Tablo 1, 2, 3 ve 4’te örnekleme dahil edilen dizilerde yer alan mesleklerin cinsiyete göre da l mlar  
gösterilmektedir. 
Tablo 1. Kuzey-Güney Dizisinde Mesleklerin Cinsiyete Göre Da l m
Erkek Meslekleri Kad n Meslekleri
Avukat Tezgâhtar Taksici Sekreter

 Adam Mafya Lideri Gece Kulübü letmecisi Hostes
F r n Sahibi Moda Tasar mc s Sigortac Ev Han m
F r nda Çal an çi Savc Lokanta letmecisi  Kad n

irket Yöneticisi Hem ire Kuaför irket Çal an
Otel Çal an Doktor Garson
Hasta Bak c Manken Hizmetçi
Güvenlik Görevlisi Polis

Tablo 1’e bak ld nda Kuzey-Güney dizisinde erkek karakterlerin rol ald  mesleklerinin kad n karakterlerin 
rol ald  mesleklere oranla çok daha çe itli oldu u görülmektedir. Ayr ca dizideki rollerin cinsiyete göre 
da l m na bak ld nda erkek mesleklerinde belirli bir e itim düzeyi gerektiren (avukat, savc , doktor) 
mesleklerin yer ald  görülmektedir. Bunun yan  s ra erkek karakterlerin rol ald  mesleklerin genel itibar yla 
ekonomik gücü bulunan, yönetici/i veren (i  adam , i letmeci, yönetici) pozisyonundaki meslekler oldu u 
görülmektedir. 
Tablo 2. Fatma Gül’ün Suçu Ne? Dizisinde Mesleklerin Cinsiyete Göre Da l m
Erkek Meslekleri Kad n Meslekleri
Milletvekili     Güvenlik Müdürü Lokanta Çal an Ev Han m
Bahç van Ambülans oförü Lokanta leticisi  Kad n

 Adam irket Çal an Sütçü Hem ire
Polis E ya Ta y c s Gemici Hasta Bak c
Doktor Gardiyan Demirci Lokanta Çal an

oför Jandarma Sekreter Hayat Kad n
Temizlikçi Taksici Bal kç
Nikâh Memuru Avukat Tamirci

Tablo 2’ye bak ld nda Fatmagülün Suçu Ne? dizisinde erkek karakterlerin rol ald  mesleklerin yine kad n 
karakterlerin rol ald  mesleklere oranla çok daha çe itli oldu u görülmektedir.   Bu dizide de belirli bir e itim 
düzeyi gerektiren ve ekonomik gücü elinde bulunduran (avukat, doktor, polis, i  adam … vb.) mesleklere ait 
rollerin erkek karakterler taraf ndan canland r ld  görülmektedir. 
Tablo 3. Öyle Bir Geçer Zamanki Dizisinde Meslekilerin Cinsiyete Göre Da l m
Erkek Meslekleri Kad n Meslekleri
Polis Ev Han m



Ö renci Ö renci
Bakkal Hizmetçi
Doktor Ö retmen
Bal kç Hem ire

 Adam Doktor
Asistan (  Adam n n) Çocuk Bak c s
Seyyar Sat c Emlakç
Ö retmen Kuaför
Bahç van Tekstil çisi

oför

Tablo 3’e bak ld nda Öyle Bir Geçer Zamanki dizisinde yer alan mesleklerin cinsiyete ili kin da l m na 
bak ld nda kad n ve erkek karakterlerin meslek da l mlar n n hemen hemen birbirine e it oldu u 
görülmektedir. 
Tablo 4. Karaday  Dizisinde Mesleklerin Cinsiyete Göre Da l m
Erkek Meslekleri Kad n Meslekleri
Kundurac Hâkim
Gazino Sahibi Hizmetçi
Gazino Çal an Ev Han m
Bakkal Hayat Kad n
Savc Ö renci
Gazeteci Kâtip
Gazete Sat c s Adliye Memuru
Kafe letmecisi Kuaför
Otel Çal an Sekreter
Avukat ark c
Seyyar Sat c Gazeteci
F r nc Organize Suç Örgütü çin Çal an
Adliye Çal an
Polis
Ö retmen
Gardiyan

oför
Hâkim
Medya Patronu
Medya Yöneticisi
Asistan (Medya Patronunun)
Hapishane Müdürü
Organize Suç Örgütü Lideri
Organize Suç Örgütü Üyesi
Müteahhit
Emniyet Müdürü

Tablo 4’e bak ld nda Karaday dizisinde erkek karakterlerin rol ald  mesleklerin (n=26) kad n karakterlerin 
rol ald  mesleklere (n=12) oranla çok daha çe itli oldu u görülmektedir. Dizide yer alan meslekler e itim
düzeyi ve yetki bak m ndan incelendi inde çal ma hayat nda söz sahibi olan (müdür, patron, hakim, savc , 
avukat… vb.) mesleklerin genellikle erkek karakterler taraf ndan canland r ld  görülmektedir. 
Tablo 5. Kuzey-Güney, Fatma Gül’ün Suçu Ne?, Öyle Bir Geçer Zamanki, Karaday  Dizlerindeki Erkek 
Mesleklerinin Yüzdelik Da l m
Erkek Meslekleri Yüzdelik Oran

çi 17.4



Polis 15
 Adam 8.4

Esnaf 7.2
Avukat 6.6
Doktor 6.6      
Gardiyan 4.2
Taksici 4.2       
Organize Suç Örgütü Lideri 3.0
Ö renci 2.4

irket Sahibi 2.4
Asker 2.4
Organize Suç Örgütü Eleman 2.6      
Hem ire 2.2
Hâkim 1.8       
Asistan 1.4
Savc 1.4
Ö retmen 1.2
Sekreter 1.2
Milletvekili 1.2
Seyyar Sat c 1.2
Gazino Sahibi 1.2         

irket Çal an 0.6
Güvenlik Müdürü 0.6
mam 0.6

Savc 0.6
Manken 0.6
Gazeteci 0.6
Adliye Memuru 0.6
Akademisyen 0.6       

Tablo 5 incelendi inde örnekleme dahil edilen dört dizide yer alan ve erkek karakterler taraf ndan en fazla 
canland r lan alt  mesle in; i çi (%17.4), polis (%15), i  adam  (%8.4), esnaf (%7.2), avukat (%6.6), doktor (6.6) 
oldu u görülmektedir. Dizilerde erkek oyuncular taraf ndan en az canland r lan mesleklerin ise %0.6 oran  ile 
irket çal an , güvenlik müdürü, imam, savc , manken, gazeteci, adliye memuru, akademisyen meslekleri 

oldu u görülmektedir.
Tablo 6. Kuzey-Güney, Fatma Gül’ün Suçu Ne?, Öyle Bir Geçer Zamanki, Karaday  Dizlerindeki Kad n 
Mesleklerinin Yüzdelik Da l m
Kad n Meslekleri Yüzdelik Oran
Ev han m                                                                   23.9
Hizmetçi                                                                    13.6
Hem ire 8.0
Ö renci                                                                     6.8
Sekreter                                                                     6.8
Çocuk bak c s /bak c                                                4.5
Esnaf                                                                         4.2
Hayat kad n                                                               4.0

 kad n                                                                     3.8                   
irket çal an                                                            3.6

Kuaför Kalfas  3.6
Hostes                                                                       2.4
Tekstil i çisi                                                              2.4



Avukat                                                                      2.4
Kâtip                                                                         1.1
Hâkim                                                                       1.1
Gazeteci                                                                    1.1
Ö retmen                                                                  1.1
Doktor                                                                       1.1

ark c                                                                        1.1
Tasar mc                                                                   1.1
Adliye Memuru                                                         1.1
Organize Suç Örgütü Eleman 1.1

Tablo 6 incelendi inde örnekleme dahil edilen dört dizide yer alan ve kad n karakterler taraf ndan en fazla 
canland r lan alt  mesle in; ev han m  (%23.9), hizmetçi (%13.6), hem ire (%8.0), ö renci (%6.8), sekreter 
(%6.8), çocuk bak c s /bak c  (%4.5) oldu u görülmü tür. Kad n karakterler taraf ndan en az canland r lan 
mesleklerin %1.1’lik da l mla katip, hakim, gazeteci, ö retmen, doktor, ark c , tasar mc , adliye memuru, 
organize suç örgütü eleman  oldu u görülmektedir. 
SONUÇ
Günümüzde dördüncü güç olarak kabul edilen bas n, ekonomik, politik, toplumsal pek çok dönü ümün 
gerçekle mesine ön ayak olmaktad r. Kitle ileti im araçlar  içerisinde halen yayg n kullan m alan  bulunan 
televizyon, izleyenleri e lendirip bilgilendirmesinin yan  s ra anlamlar üreterek toplumsal yap y  yeniden in a 
etmektedir. Televizyonlarda haber, tart ma, yemek, spor, yar ma, e lence vb. pek çok program türü yer 
almaktad r. Ancak diziler televizyon programlar  içerisinde en fazla tercih edilen program türleri aras nda yer 
almaktad r. RTÜK taraf ndan 2018 y l nda gerçekle tirilen Televizyon zleme E ilimleri Ara t rmas ’na göre 
Türkiye’de en fazla izlenen ilk iki program türünü haberler (%24.2) ve yerli diziler (%15.6) olu turmaktad r 
(2018: 54). Ancak televizyonda yerli dizi (%15.6) ve yabanc  dizilerin (%8.9) izlenme oranlar n n toplam na 
bak ld nda (%24.5) bu program türünün haber programlar ndan çok daha fazla izlendi i görülmektedir. 
Televizyon dizilerinde yer alan toplumsal cinsiyet özellikleri ve kad n ve erkek rollerine ili kin stereotipler pek 
çok bilimsel çal man n konusunu olu turmaktad r. Bu çal mada en fazla izlenme oran na sahip olan ve seksen 
ve daha fazla bölümü yay nlanan yerli dizilerde yer alan mesleklerin cinsiyetlere göre da l m  incelenmi tir. 
Örnekleme dahil edilen dört dizinin incelenen on alt  bölümü de erlendirildi inde yerli dizilerde meslek 
da l m na ili kin toplumsal cinsiyet e itsizli inin bulundu unu söylemek mümkündür. 
ncelenen dizilerde kad n karakterlerin rol ald  mesleklerin ev han m  (%23.9), hizmetçi (%13.6), hem ire 

(%8.0), ö renci (%6.8), sekreter (%6.8), çocuk bak c s /bak c  (%4.5) meslekleri oldu u, erkek karakterlerin en 
fazla rol ald klar  mesleklerin ise; i çi (%17.4), polis (%15), i  adam  (%8.4), esnaf (%7.2), avukat (%6.6), 
doktor (6.6) oldu u sonucuna ula lm t r. Elde edilen sonuçlar toplumsal ya amdaki ataerkil hegemonyan n 
dizilerde de bulundu unu göstermektedir. ncelenen dizilerde kad n karakterlerin ev han m , hizmetçi gibi 
mesleklerde konumland r lmas  kad n n ev ile ili kilendirildi i toplumsal yap y  ortaya koymaktad r. Ev han m  
ve hizmetçi meslekleri d nda kad n karakterlerin ö renci, sekreter ve bak c  rollerinde bulunduklar  tespit 
edilmi tir. Bu durum da kad nlar n i  ve sosyal ya amda yer almalar na ra men mesleki bak mdan 
uzmanla mam  ve dü ük gelir getiren mesleklere uygun görüldü ü sonucunu do urmaktad r. 
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Q D M UMERL R N TRAF MÜH T MÜNAS B T
“BILQAMIS” DASTANI M SALINDA

ESK SÜMERLER N ÇEVREYE KAR I TUTUMLARI
”BILGAM S" DESTANINA ÖRNEK OLARAK

THE ATTITUDE OF THE ANCIENT SUMERIANS TO THE ENVIRONMENT
ON THE EXAMPLE OF THE EPIC "BILGAMIS”

Dr. Mahmudov Yusif M h mm d o lu
Ekoloq, tarix üzr  f ls f  doktoru

XÜLAS

M qal d  bizim eradan vv lki minillikl rd  ya am , q dim sivilizasiyan n ilk  tipik 
nümun si kimi umer xalqlar n n m d niyy t v  h yat t rzind n ir li g l n ekoloji fikirl r 
ara d r l b. umerl r bir çox xüsusiyy tl ri il  dünya xalqlar n n yrad c l na t sir göst rmi , 
ard c llar  üçün m kt b qoyub getmi l r. T bi t-insan münasib tl ri bax m ndan umerl rin 
tarixin  n z r yetirm k elm üçün kifay t q d r material ver  bil r. Dil v  davran  
m d niyy tl ri il , h yat t rzi v  ad t- n n  xarakterl ri il  türk xalqlar na, el c  d  
az rbaycanl lara qohum olan q dim umerl rin izl rin  Az rbaycan Respublikas  razisind  
rast g lindiyi m lumdur. Bu onu göst rir ki, halinin traf mühit  münasib ti konteksind  
ölk mizd  t bi tin hat li öyr nilm si bax m ndan tarixin umerl r  gedib ç xan qatlar na üz 
tutmaq dig r elml rl  yana  ekologiya elmin  d  mü yy n töhf l r ver  bil r.

T dqiqat m zda öyr ndiyimiz problemin h llin  4 aspektd n yana m q. Birincisi, insan 
t bi tl  kompleks v hd t t kil edir. kincisi, insan t bi td n ayr l r. Üçüncüsü, t bi td n 
ayr lan insan vv lki kimi s rb st ya aya bilmir v  c miyy tin bir üzvün  çevrilir.
Dördüncüsü, insan t bi t  qar  olur v  ona öldürücü z rb  vurur. Bununla da öz ölümün  
s b b olur.

M qal ni i l y rk n umerl rin “H r eyi bil n adam n dastan ” v  ya “Bilqam s” 
dastan  sas m nb  kimi götürüls  d E. lib yzad , N.Rzayev, B.X lilov, O.Süleymanov v  
b.-n n s rl rind n b hr l nmi ik. Bundan vv l apard m z ara d rmalar  da n z r  alsaq 
m qal nin sanball  al nmas  üçün müxt lif vasit l rd n d istifad  etm li olmu uq.
Ara d rmalar m z göst rir ki, hans  tarixi dövrd  ya amas ndan as l  olmayaraq, insanlar traf 
mühit  ikili münasib t b sl mi l r. T bi t  sevgi v  qay il  yana maqla b rab r, ona 
dolan q m nb yi kimi baxd qlar na gör  q ddar münasib t göst rm kd n d  ç kinm mi l r. 
Uruk dövl t h rinin ba  kahini Bilqam s v  dostu Enküdünün t bi t  münasib tl ri bu 
c h td n s ciyy vidir. Onlar n neqativ h r k tl ri tanr lar n xo una g lmir v  me ni 
q ddarl qla talad qlar na gör  Enküdü tanr lar n q rar  il  ölüm  m hkum edilir.

T dqiqat prosesind  umernam l rd n bir örn k kimi götürüb ayr ca t hlil etdiyimiz bu 
s rd  ekologiyan n müxt lif m s l l rin  dair çoxlu fikirl r  rast g ldik.

Açar sözl r: Bilqam s, q dim sumerl r, traf mühit, ekoloji fikirl r, me l rin q r lmas



ÖZET

Makale, M.Ö. biny llarda ya ayan Sümer halklar n n kültüründen ve ya am tarzlar ndan 
kaynaklanan ekolojik fikirleri, antik uygarl n ilk tipik örne i olarak ele almaktad r. 
Sümerler, birçok özelli i ile dünya halklar n n s k nt s n  etkilediler ve okulu takipçilerine 
b rakt lar. Sümerlerin tarihine do a ile insan aras ndaki ili ki aç s ndan bak ld nda, bilim 
için yeterli materyal verilebilir. Azerbaycan Cumhuriyeti topraklar nda, Türk halklar na dil ve 
kültür davran lar , geleneklerin ya am biçimi ve do as  ve Azerbaycanl lara ili kin eski 
Sümerlerin izleri oldu u bilinmektedir. Bu, nüfusun çevreye kar  tutumu ba lam nda, 
ülkemizdeki do an n kapsaml  bir ekilde incelenmesi aç s ndan sümerlere kadar uzanan tarih 
katmanlar na ve di er bilimlere at fta bulunman n ekoloji bilimine bir miktar katk da 
bulunabilece ini göstermektedir.

Ara t rmam zda incelenen sorunun çözümüne 4 aç dan yakla t k. Birincisi, insan do a 
ile karma k bir birlik olu turur. kincisi, insan do adan ayr l r. Üçüncüsü, do adan 
ayr ld ktan sonra, bir ki i eskisi kadar özgür ya ayamaz ve toplumun bir üyesi olur. 
Dördüncüsü, insan do aya kar  yürür ve ona ölümcül bir darbe uygular. Böylece kendi 
ölümüne neden oluyor.

Makale üzerinde çal rken Sümer'in “her eyi bilen bir adam n destan ” ya da 
“Bilgamis” ana kayna  olarak al nm  olmas na ra men, E.Alibekzade, N.Rzayev, 
B.Halilov, O. Süleymanov ve di erlerinin eserlerini kulland k.. Bundan önce yapt m z 
ara t rmalar göz önüne al nd nda, makaleyi almak için çe itli araçlar kullanmak zorunda 
kald k. 

Ara t rmam z, hangi tarihsel dönemde ya ad klar na bak lmaks z n, insanlar n çevreye 
kar  ikili bir tutum sergilediklerini göstermektedir. Do aya olan sevgi ve ilginin yan  s ra, 
onu geçim kayna  olarak gördükleri için ona kar  ac mas z davranmaktan da çekinmediler. 
Bu bak mdan kentin Yüksek rahibi Uruk Bilgamis ile arkada  Enkyudu'nun do a ile ili kisi 
karakteristiktir. Onlar n olumsuz eylemleri tanr lar taraf ndan be enilmez ve orman n iddetli 
bir ekilde soyulmas ndan dolay  Enk, tanr lar n karar na ba l  olarak ölüm cezas na 
çarpt r l r.

Ara t rma sürecinde Sümerlerden örnek olarak ald m z ve ayr  ayr  analiz etti imiz bu 
çal mada, çe itli ekoloji konular yla ilgili birçok fikre rastlad k.

Anahtar Kelimeler: Bilgamis, eski sümerler, çevre, ekolojik fikirler, ormans zla ma



RESUME

The article considers ecological ideas arising from the culture and lifestyle of the 
Sumerian peoples who lived in the millennia before our era, as the first typical example of an 
ancient civilization. The Sumerians, with their numerous features, influenced the boredom of 
the peoples of the world, leaving a school for their followers. A look at the history of the 
Sumerians from the point of view of the relationship between nature and man can provide 
enough material for science. It is known that traces of ancient Sumerians, related to the 
Turkic peoples in language and culture of behavior, lifestyle and nature of traditions, as well 
as Azerbaijanis, have been found on the territory of the Republic of Azerbaijan. This 
indicates that in the context of the population's attitude to the environment, addressing the 
layers of history dating back to the Sumerians, from the point of view of a comprehensive 
study of nature in our country, along with other sciences, can make a certain contribution to 
the science of ecology.

In our study, we approached the solution of the studied problem in 4 aspects. First, man 
is a complex unity with nature. Secondly, man is separated from nature. Thirdly, having 
broken away from nature, a person cannot live as freely as before, and becomes a member of 
society. Fourth, man goes against nature and deals her a fatal blow. Thus, he causes his own 
death.

Although when working on the article, the Sumerian “Epic of the Man who Knows 
Everything” or “Bilgamis” was taken as the main source, we also used the works of E. 
Alibekzade, N.Rzayev, B.Khalilov, O. Suleymanov, etc.  Given the research we've done 
before, we had to use various means to make the article weighty. 

Our research shows that no matter what historical period they lived in, people had an 
ambivalent attitude towards the environment. Along with their love and care for nature, they 
also did not hesitate to show a cruel attitude towards it because they considered it as a source 
of livelihood. In this respect, the relationship of the high priest of the city of Uruk Bilgamis 
and his friend Enkyudyu with nature is characteristic. Their negative actions are not liked by 
the gods, and for the brutal robbery of the Encampment forest, by the decision of the gods, 
they are sentenced to death.

In this work, which we took as an example from the Sumerians in the process of research 
and analyzed separately, we came across a lot of ideas on various environmental issues.

Keywords: Bilgamis, ancient Sumerians, environment, ecological ideas, deforestation



G R

ndiy  q d r apar lan t dqiqatlar v  ara d rmalara gör  q dim sivilizasiyan n ilk 
köz rtil ri 6-7 min il vv l D cl  v  F rat çaylar n n vadil rind  ya ayan umer xalqlar n n 
ad  il  ba l d r. Sonralar müxt lif tarixi prosesl r n tic sind  özl ri silinib gets  d , 
m d niyy ti, d biyyat  v  mifoloji ünsürl ri il  dig r dünya xalqlar n n yarad c l nda 
mühüm rol oynayan umerl r, h m d  t bii traf mühit  münasib tl ri il  elm üçün maraq 
do ura bil c k iz saxlam lar. Dil, davran  v  ad t- n n  xarakteri il  türk xalqlar na, o 
cüml d n Az rbaycan türkl rin qohum olan q dim umerl rin izl rin  ölk mizd  rast 
g linm si göst rir ki, t bi t-insan münasib tl ri kontekstind  Az rbaycan Respubliks nda 
traf mühit  münasib tin öyr nilm si bax m ndan tarixin umerl rl  ba l  d rin qatlar na 

n z r yetirm k g r kdir.
XIX srin II yar s ndan etibar n sirl ri aç lan sivilizasiyan n yaz l  nümun l rind n biri –

Gil lövh l r üz rind  h kk edilmi  “Bilqam s” dastan  bu c h td n diqq ti c lb edir.
umerl rin ah s ri say lan “Bilqam s” dastan , yaxud “H r eyi bil n adam n dastan ”nda

ayd n n z r  çarpan insan-t bi t münasib tl ri elmi-t dqiqat üçün kifay t q d r material 
verir.

T dqiqat m zda problemin h llin  4 aspektd n yana m q. Birincisi, insan t bi tl  
kompleks v hd t t kil edir. kincisi, insan t bi td n ayr l r. Üçüncüsü, t bi td n ayr lan 
insan vv lki kimi s rb st ya aya bilmir v  c miyy tin bir üzvün  çevrilir. Dördüncüsü, insan 
t bi t  qar  olur v  ona öldürücü z rb  vurur. Bununla da öz ölümün  s b b olur.

Dastan n I lövh sind n ba layaraq, ekoloji fikirl ri özünd  ks etdir n misralara rast 
g lirik (Bilqam s dastan : 1999). Hadis l rin öz yind  dayanan Bilqam s umer Dövl t 

h ri olan Urukun kahini - hökmdar d r. z m tli, öhr tli, h r ey  qadir, yar dan çoxu 
Tanr  olan Bilqam s (Bilqam s dastan : 1999, s.10) -

Ç l nl qda, qüvv d  ox ay r q zm  k l . 
Döyü d  yara n n yox tay -b rab ri.

Ancaq Bilqam s gücd  t kdir. Ona gör  d  Uruk hli Tanr  Arurunu köm y
ça r rlar ki, Bilqam sa b rab r gücd  bir igid yarats n. "Urukda tama a edib bir az eyni 
aç ls n” (Bilqam s dastan : 1999, s.11). Aruru onlar n sözünü e idib Anunun - Göy tanr s n n 
b nz rini gild n yo urub yer  at r. Bu qüvv tli q hr man n ad  Enküdüdür. btidai insanda 
oldu u kimi b d ni qal n tükl  örtülmü dür. Uzun saçlar  vard r. C miyy td n, adamlardan, 
dünyadan x b rsiz olan Enküdü heyvanlar n hat sind  ya ay r (Bilqam s dastan : 1999, 
s.11).

Cüyürl r  qo ulub çöll rd  ot yeyirdi.
V h il rl  birlikd  o da su üst  g lir,
O da y rt c larla su içib nl nirdi.

Suvatlar  özün  m sk n seç n Enküdü eyn n q dim insan kimi bal qla, ovla 
dolan r. Amma ehtiyac  olan q d r ovlay r. Kims nin v h i heyvanlar  ovlamas na imkan 
vermir. Ba qa bir ovçunun bu m qs dl  qazd  quyular  doldurur, t l l ri da d r, ov 
tutma a qoymur. Ovçu Uruka g lib gördüyü m nz r ni Bilqam sa dan r. O m sl h t görür 
ki, hv tli amxat adl  yava (g z y n) qad n  götürüb özü il  apars n (Bilqam s dastan : 
1999, s.12).



O qad n  gör n t k ona yax nla acaq,
Bunu gör n v h il r ondan uzaqla acaq

Alt -yeddi gün rzind  amxat n ç lpaq b d nin  sarma b ehtiras içind  qovrulan 
Enküdünü gör n çöl heyvanlar  ondan üz dönd rib qaç rlar. Bundan istifad  ed n amxat n 
t klifin  Enküdü raz l q verm y  m cbur olur. Uruka g l r k Bilqam sla dostla r, c miyy t  
qo ulur, gerç k t bi td n uzaqla r (Bilqam s dastan : 1999, s.18).

Göründüyü kimi, Enküdü canl  t bi td n ayr laraq g l c kd  aktiv biotik faktora -
antropogen amil  çevrilir. Dastan n II lövh sind  art q yeni bir m nz r  il  qar la r q. Dostu
Bilqam sa bo - bekarç l q lind n güc-qüvv tinin itdiyini söyl y n Enküdüy  Uruk kahini 
söyl yir ki, “burdan uzaqda Livan da lar  vard r. O da lar Sidr me si il  örtülüdür. O 
me d  çox zal m bir Humbaba ya ay r. G l bir gün lbir olaq, ged k onu öldür k”. Bununla 
dünyadak  pis gözl ri, r ocaqlar n  söndür c kl rini dey n Bilqam s h m d  ad qazanmaq,
öhr tini qald rmaq xatirin  “o da lar  bürüy n Sidri, g r k m n q ram” deyir (Bilqam s 

dastan : 1999, s.20-211).
Lakin Sidr me liyind ki a aclar  q rmaq asan deyil. Me nin s si tufan, n f si qan, 

a z ndan alov ç xan Humbaba adl  d h tli göz tçisi vard r. Humbaba me nin insanlar  
talamas ndan qoruyur. Onun qorxunc üalar  var, me nin traf nda d rin x nd kl r qaz b. 
Onu m hv etm k olduqca ç tindir. Bu qorxulu döyü d  silah azl q edir, tanr lar n xeyir-duas  
da laz md r. Enküdü Bilqam sa s f rin a rl n  söyl yir: “Onun hamisi, Tanr  Veer bizi 
görm y , Tanr  Addunun özü ona m rdlik gönd rib” (Bilqam s dastan : 1999, s.21).

Addu ld r m, Ya  v  Tufan Tanr s d r. Veer is  Addunun xidm tçil rind ndir -
ld r m, Ya  Allah d r (Bilqam s dastan : 1999, s. 90). Bununla Enküdü Humbaban n 

tanr lar t rfind n himay  olundu unu bildirir. Deyir ki, “Sidr me l rini qoruya bilsin dey , 
Ellil Humbabaya qorxuncluq v  z hm verib” (Bilqam s: 1999, s.21). Ona gör  d  me y  
gir nin l-aya  bo al r. Ellil, umer inam na gör  Yerl  Göy aras ndak  bütün varl qlar n 
hökmdar , Kül k v  Yer Tanr s d r (Bilqam s dastan : 1999, s 90). Enküdünün sözl rini b s 
sayan Bilqam s “insan bu gün var, sabah yox”, deyir. Dostunu q nay r (Bilqam s dastan : 
1999, s.22):

S ni el  indid n ölüm qorxusu al r
B s han  igidliyin, c sar tin b s han ?

Deyir ki, “m hv olsam q m yem yin, dünyada ad m qalar.” H tta t z  do ulmu  
u a n n bu m li il  g l c kd  öyün  bil c yini gizl tmir. Bel likl , o, Enküdünü d  t bii 
s rv t olan me nin göz tçisini öldürm y , n tic d  sidr a aclar n  q rma a v  kötükl rini 
torpaqdan ç xar b F rat n sahill rin  g tirm y  t hrik edir. Me y  ged n yol çox a rd r. 
Humbaba d h tli oldu u üçün himay çisi ama dan (Gün  Tanr s  Utu) köm k ist yir. 
Anas  is  ama n r fin  un qurban  qoyub yalvar r ki, gec l r dinc lm y  ged nd  
Bilqam sla Enküdünü Aya tap rs n (Bilqam s dastan : 1999, s. 27).

Fikrimizc , Humbaba etibarl , d yan tli göz tçidir. Me nin mühafiz sind  güz t  
getm y c yini dostlar yax  bilirl r. Onun üçün d  qorxu v  h y can keçirirl r. T la  h r 
ikisini bürüyür. Bunu IV lövh d  Bilqam s n gördüyü yuxular t sdiq edir (Bilqam s dastan : 
1999, s.28-31). Gah da  uçqunu, gah v h i öküzl  lb yaxa, gah da ölüm ya na tu  
g ldikl rini dostuna söyl y n Bilqam s narahatç l q içind dir. Bu, b s deyil. ama n 
himay sil  Humbaban  öldür n dostlar me ni talan edirl r. Bu, tanr lar n xo una g lmir. 
M v r t ed r k t bii s rv t  - me y  q sd ed n insanlar bar sind  q ti t dbir görm k 
q rar na g lirl r (Bilqam s dastan : 1999, s.43). Bundan vv l is  onlar birlikd  tar n 
(m h bb t v  göz llik ilah si, nur-i q timsal ) q z bl  üstl rin  gönd rdiyi bu an  birlikd  
öldürmü dül r.



“ – Anu, Ellil v  ama  n s  dan rd lar
Bu an , Humbaban  niy  öldürdül r?
Ellil  t r f dönüb,
Anu dedi: “Da lardan sidri o urlayanlar
ölüm  layiqdirl r!
Ellil söyl di ki, qoy Enküdü ölsün onda, 
Biqam ssa ya as n!”

Bilqam s  öz soyunun himay çisi olan Od Tanr s  - ama  qoruya bilir, öldürülm y  
qoymur. Ba qa sözl , umer mifind  Gün  Tanr s  kimi ç x  ed n Utu ( ama ) slind  
canl lar n normal inki af  üçün laz m olan i q enerjisi m nas ndad r.

Tanr lar n hökmü il  ölüm  m hkum edil n Enküdü t bi t  neqativ münasib tinin
cavab n  al r. Enküdünün ölümü dostu Bilqam s  sars tmaqla b rab r, onda narahatç l q 
do urur: “Do urdanm , m n d  öl c y m?” Ölüm  çar  axtaran Uruk q hr man  b di 
h yat n yolunu öyr nm k üçün bu haqq  qazanm  Utnapi tinin yan na gedir. O, bu yolda da 
zablara qatla r. “Neç -neç  ay , kaftar, ir vurur, ov ti yeyir, d ril rin  bürünür.” Utnapi ti 

bunun ç tin oldu unu des  d , Bilqam s inad ndan dönmür. M lum olur ki, ölm zlik 
statusunu Utnapi ti, tax l ya  n tic sind  dünyan  su basark n g mi düz ltdirib canl lardan 
bir cüt ora y araq salamat qurtard  üçün al b. Tanr  s viyy sin  yüks l n Utnapi ti yer 
üz rind  heyvanlar n n slinin k silm sinin qar s n  al b. Utnapi ti Bilqam sa söyl yir ki,
“s nin axtard n ölümsüz h yat çiç yi d nizin dibind  göy mt k bitib böyüyür, q z lgült k 
tikanlar  l  bat r. O s n  qism t olsa, tapa bils n g ncliyin  qay darsan.” Bilqam s çiç yi 
tap b ç xarsa da, ba  s rinlik üçün çimm y  qar anda ilan çiç k trini duyub yuvas ndan 
ba n  ç xar r v çiç yi sakitc  o urlay b apar r. Qab n  d yi ib cavanla r. umerin mifoloji 
q hr man na is  ölümsüz h yat qism t olmur (Bilqam s dastan : 1999, s.80).

Fikrimizc , bunun s b bi Bilqam s n t bi t  vurdu u ziyanla ba l d r. ama n 
himay sil  ölümd n qurtarsa da, Bilqam s ölümsüz h yat qazana bilmir. Biz  gör , 
Bilqam s n ilkin faci si Sidr me sinin q r lmas  il  laq dar q rar idi (Bilqam s dastan : 
1999, s.20-21). Onun dü m n obraz  kimi t qdim etdiyi Humbaba jdaha fonundad r. jdaha 
tarix n rq mifologiyas nda x zin - t bii s rv t sahibi, qoruyucu kimi ç x  edib. “Bir
qalan n sirri” filmind  jdaha suyun qaba n  k sir, onu k nar t sirl rd n qoruyur. Na l v  
fsan l rimizd  “ilan olan yerd  q z l da var” kimi inamlar öz ksini tap b (Mahmudov:

2014, s.157-186). B z n evl rd  v bostanlarda rast g lin n ilanlara talisman kimi bax l r.
XVIII-XIX sr T briz xalçalar nda jdahan n (mifoloji n h ng ilan) mehrab t ki s madan 
t bi t incil rini a u una ald  t svir edilir (Mahmudov: 2007, s.736-740). N d ns bir çox 
t dqiqatç lar Humbabaya r qüvv  kimi yana rlar. M s l n, Humbaba il  mübariz d  
Enküdünün faci li ölümünü dünya d biyyat nda nadir v  t krarolunmaz epizod adland ran 
F.A as o lu dastana yazd  son sözd  onu “günahs z bahad r” (Bilqam s dastan : 1999) kimi 
d y rl ndirir. Do rudanm , Enküdü günahs zd r? O, nec  günahs z ola bil r ki, me nin talan 
edilm sind , me  göztçisinin öldürülm sind  dostu Bilqam sla b rab r i tirak edib. 
E. lib yzad  is  Enküdünün xalq içind n ç xmas n , bir doyumluq üçün n l r  l atmad n  
qeyd edir ( lib yzad : 1998), lakin onun t bi td n g lm sin  toxunmur. .V liyev d  
“qorxunc Humbaban – me  göz tçisini öldür n bu dostlar  qalib” kimi t qdim edir 
(Bilqam s dastan : 1999). H rç nd, t bii s rv tl r  qar  döyü nl ri, onu m hv ed nl ri qalib 
saymaq yanl  münasib tdir. B.X lilov is  haql  olaraq, “Kitabi-D d  Qorqud” dastanlar nda 
Altay v  Hun dövl tl rinin izl ri m qal sind  yaz r ki, “ist r Bilqam s, ist rs  d  dostu 
Enküdünün n böyük günahlar ndan biri odur ki, onlar a aclar  q r r, kötükl rini ç xar rlar”
(X lilov: 1999, s.74-80). A ac kultu ski türk inam na gör  Tanr n n özüdür (Seyidov, 1989).
Bu bax mdan B.X lilovun “B lk  d  Enküdünün ölm si, Bilqam s n is  b di h yat ld  



etm m sinin bir s b bi d  budur” (X lilov: 1999, s.47-80) frazas na haqq qazand rmaya 
bilmirik.

Dastanda Bilqam s n anas  kimi t qdim edil n Nanna Sin kultu insanlar n, heyvanlar n 
v  bitkil rin h yat n  qorumaq v  yax la d rmaq m qs dil  uzun ill rd n b ri Yax n rqd  
umerl rin qal  kimi istifad  olunur (Rzayev: 1992, s.49). Keramika m mulatlar n n bu cür 

qoruyucu elementl rl  b z dilm si xeyir, b r k t, art m ayinl rind , insanlar , heyvanlar  v  
t s rrüfatlar  b dxah ruhlardan, b dn z rl rd n v  s. öldürücü, da d c  t sirl rd n qorunmaq
üçün keçiril n ovsunlama ayinl rind n geni  istifad  edilib.

Q dim umerl r  gör  t z  ç xan Ay allah  Nanna Sinin q z  tar umer mifoloji 
m h bb t v  göz llik ilah si olsa da, sonralar atas n n n bat t v  heyvanat üz rind ki 
himay darl n  öz üz rin  götür r k nur, i q (y ni xeyir, b r k t) timsal na çevrilmi dir
(Rzayev: 1984, s.52, 75).

Bir çox qaz nt  nümun l rind  umer allahlar n  Anu, Kül k v  Yer Tanr s  Ellil, Su 
Tanr s  Enki, M hsuldarl q Tanr s  Mami, ld r m, Ya  v  Tufan Tanr s  Addu  göst rir ki, 
umerl r canl  t bi ti yax  öyr nmi , özün q d rki v  özünd n sonrak  tarixi inki afda m nfi 

obraz kimi t qdim edil n mifik jdaha sur tin  xeyirxah niyy tl  yana m lar. jdaha xeyir 
v  b r k t r mzi olaraq çox vaxt real heyvan cildind  t svir edilirdi. Bu onu göst rir ki,
q dim umerl r bütün heyvanlara yaln z faydal  varl q kimi baxm  v onlarn qorunmas  
qay s na qalm lar (Mahmudov: 2003, s.29-32).

Bilqam s dastan na gör tanr lar halinin f aliyy tind mühüm rol oynay rlar. Onlar
insan qiyaf sind  ç x  ed r k, insanlar n h yat na, m i t v  t s rrüfat na ciddi t sir 
göst rirl r. nsanlar adilikd n tanr l a yüks l  bilir. Bunun üçün f dakarl q, müdriklik, 
gözütoxluq, güclü olmaq v  s. kimi keyfiyy tl r t l b olunur. Da q n zaman  misli 
görünm mi  f dakarl q nümayi  etdir n Utnapi ti canl lar  xilas edir (Bilqam s dastan , 1999:
s.71-73). Bilqam s Ubar o lu D d  Utnapi tid n tanr l a - ölümsüzlüy  çatma n sirrini 
öyr nir. Bundan ötrü o, öz mülkünü söküb g mi düz ltmi , z ngin ya ay ndan l ç k r k 
ruhunu t miz saxlam  (insan ekologiyas ), n tic d  da q n zaman  canl lar  g miy  
dolduraraq xilas etmi dir. Bu, biomüxt lifliyin qorunmas  istiqam tind at lan mühüm 
add mlardan biri idi. H min dövrd  ekoloji mövqeyi, ya ay  sah si, qidalanma xarakteri v  
ba qa bioloji xüsusiyy tl ri m lum olan bir çox heyvanlar n, o cüml d n cüyür, b bir, va aq, 
canavar, kaftar, ay , ir, bu a (öküz), hörümç k, q zm  t k , e k, qat r, keçi, mal-qara 
(in k), ilan, “q z lgül kimi tikanl  bitki”, göy m, zeytun, “sabunlu köklü bitki”, s rv v  sidr 
a ac , qurd (h rat), qr b, v h i e k, antilop, maral v  onlarca dig r bitki v  heyvan 
növl rinin adlar n n ç kilm si q dim umerl rin biomüxt liflik haqq nda mü yy n bilikl r  
malik olmas  bar d  t s vvür yarad r. umerl r yaz ya na tax l (yaz kini il  laq dar)
ya  demi  (Bilqam s dastan : 1999, s.73), qurbanverm  m rasimind   canl  orqanizmi 
öldürm kd n ç kin r k,  tanr lar n r fin  un qurban  qoymaqla kifay tl nmi l r. Bütün 
bunlarla b rab r, t bi t  n q dim dövrl rd n ba layaraq ikili yana ma – da d c v  
qoruyucu münasib t umerl rd n d  yan keçm mi dir.

Bilqam s dastan nda  insan ekologiyas  da diqq ti c lb edir. Sidr me liyinin göz tçisi 
m lubedilm z, qorxunc Humbaban  öldürdükd n sonra göz llik ilah si tar ( nanna) 
Bilqam s n igidliyin  heyran qal r v   ona t klif edir ki, ri olsun. v zind  tar Bilqam sa 
t mt raql , cah-c lall  z ngin h yat b x  ed c yini söyl yir. Bilqam s is  m n viyyat  h r 
eyd n üstün tutaraq, onu ri Dimmuziy  x yan td  ittiham edir (Bilqam s dastan : 1999,

s.37). G nc çoban , güclü aslan , döyü d  ad qazanan bir at , keçi oturan  v  ba ban  ullan  
da sevdiyini v  sonda ham s n  pis v ziyy td  qoydu unu üzün  ç rp r. tar atas  Anun v  
anas  Anquya göz ya  ax daraq ikay t edir: “Bilqam s m ni rüsvay el di, bütün eyibl rimi 
m nim üzüm  dedi. “Dedi günahlar m , sayd  nöqsanlar m ” (Bilqam s dastan : 1999, s.39).
Atas  Anunun gönd rdiyi bu a il  Bilqam s  öldürtm k, hay f ç xmaq ist yir. Lakin o, dostu 



Enküdü il  bu an  m hv edir. Göründüyü kimi, m n vi safl q, xlaqi keyfiyy t burda ba l ca 
amil kimi götürülmü dür.

umer dilinin haz rda ya amaqda olan türk dill ri il  m d ni qohumlu unu ara d ran 
Oljas Süleymanov “ umernam ” (Süleymanov: 2007) s rind  60 söz  gör  t rtib etdiyi 
c dv li 3 qurupa bölmü dür. T sadüfi deyil ki, h min qruplardan biri “T bi t” adlan r. Bu 
qrup üzr  13 sözün müqayis si verilmi dir.

N T C L R V  MÜZAK R L R

umer v  türk dill rind  eyni m zmun da yan ifad l rin müqayis li t hlili göst rir ki, 
umer xalqlar  antropogen faktorun t sirinin z if oldu u o dövrd t bii s rv tl r  müq dd s 

varl q kimi baxm , bu yolla ona düzgün münasib t formala d rma a çal m lar. M s l n, 
AMAR-AN adland r lan müq dd s heyvan  - xall  maral  O.Süleymanov “S ma buzovu”
(Süleymanov: 2007) kimi t qdim edir. Haz rda bu heyvan nadir növ kimi q rm z  kitaba
daxil edilmi dir. umerl rd  “Uzuq” adland r lan qu  türkc d  yüzük olub, suda üz n qu dur. 
Eynil  dig r növ bitki v  heyvanlar co rafi sah , bioloji m qam, o cüml d n Qud-Ud, Qa -
Ku , Qi -Eqi - Aqa -A ac, Eren-eren, Kir-kir-Yir, Kur-Ur-K r, Kunkol-kontal, Amar-Mara
kimi, sözl rin ümumtürk, qazax, balkar, uy ur, noqay, c atay, altay, az rbaycan türkc si,
sibir areal v  ba qa dill rd  qar  ard c l olaraq öküz, qu , a ac, sidr, torpaq-palç q, yer, 
da -zirv , quyruqlu qoç - maral balas , buzov - heyvan n bala say ld  dövr kimi t sviri 
göst rir ki, h m h r iki xalq n ( umer-türk) dilind  eyni m na ifad  etmi  ekoloji qruplard r.
Bu h m d  onu göst rir ki, h l  o dövrd  umerl rin bu bar d mü yy n bilgil ri varm .

traf mühit  do ru münasib tin formala mas nda, t bi tin az-çox qorunmas nda bu cür 
bilgil rin faydas  olmu dur.

Ümumilikd , öyr nilm  bax m ndan o q d r d  yeni olmayan bu ski svilizasiyan n 
– q dim umerl rin t bi t-insan münasib tl rini ara d r lmas  elm üçün h miyy tli ola bil r.
Müasir dövrün qlobal probleml rind n biri kimi biomüxt lifliyin qorunmas  v ekoloji
mühit  t sir göst r n amill rin aradan qald r lmas na köm k itiqam tind  q dim türkl rin, o 
cüml d n umerl rin h yat t rzinin öyr nilm sini vacib say r q.
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ÖZET

Ermeniler genellikle k l k de i tirmi  olduklar gürcü topraklar n  “karde ler” k l nda 

ele geçirmeye çal yorlar. Bu an, tarihi bilimler Aday  Tamara Vardanyan' n “Noravank”

Bilim ve E itim Vakf  taraf ndan düzenlenen yuvarlak masada dile getirdi i görü te böyle bir 

nokta aç kça görülmektedir. Vardanyan konu mas nda ermenilerin Tiflis'i sevdi ini, ancak

gürcüleri sevmedi ini kaydediyor. Ermenilerin her alanda kendilerini gürcülerle k yaslad klar , 

gürcü topraklar n  ele geçirmeye çal t klar , e itim ad  alt nda bir “Büyük Ermenistan”

hayalini gerçekle tirmeye çal t klar , eski Ermenistan Cumhurba kan  Serj Sarkisyan' n 

görü ünden anla lmaktad r. Sarkisyan konu mas nda ermenilere gürcülerle sürekli rekabetin 

önemini a lad  ve bunun ermeni çocuklar na bir vasiyet oldu unu belirtti. Gürcistan'da bir 

ermeni diasporas  var. Bu ba lamda, örne in Ermenistan' n yard m yla Gürcistan'daki Ermeni 

Apostolik Kilisesi'nin Piskoposlu u'na ba l  olarak faaliyet gösteren “Ayartun” adl “Kültür, 

E itim ve Gençlik Merkezi” ba kentte faaliyetlerine devam etti. Görünü e göre bu merkezin 

as l amac , çocuklara ermeni ideolojisini körü körüne tan tmakt . lginç bir nokta, ebeveynlerin 

çocuklar n  ermeni okullar na göndermeleri gerekti idir. Bu aç dan bak ld nda, 

Gürcistan'daki ermenilerin yürütdü ü her eyin ermenile tirilmesi politikas , merkez müdürü 

Levon Çidilyan' n görü ünden de aç kt r. O, merkezin as l amac n n her eyi ermenile tirmek 

oldu unu belirtiyor. Ermeniler, kültür merkezlerini sinsi niyetleri için suistimal etmekten 

çekinmiyorlar. Levon Çidilyan, ermeni etnosunun asimile edildi ine herkesi ikna etmeye 

çal yor. Ona göre gürcülerin ermeni soyadlar n  ald klar  iddia ediliyor. Ancak Çidilyan' n 

görü ünü dinleyen gazeteci, yapt  bir röportajda asl nda yan ld n  söyledi. Ermeni “bilim 

adamlar ”n n sahte eserler yazd n , ermeni “tarihçileri”n sahte röportajlar verdi ini, ancak 

ço u durumda bu röportajlar s ras nda gerçe i kendi dillerinde fark nda olmadan itiraf 

ettiklerini de belirtmek gerekir. Örne in, Ermeni Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsü 

ara t rmac s  ermeni tarihçi Harutyun Hudanyan' n gürcü haber ajans  Sputnik'e verdi i 

röportaj tesadüf olarak kabul edilemez. Görü me sonucunda Harutyun Hudanyan' n ermeni-



gürcü ili kileri tarihinin çe itli yönlerini ara t ran Ermenistan' n Gürcistan'a kar  tarihsel 

olarak büyük hatalar yapt n  kaç n lmaz olarak kabul etti i ortaya ç kt . Harutyun

Hudanyan' n görü ünden, sahtekarl kla ad ndan söz ettiren ermeni tarihçi Mesrop Ma tos'un, 

iddiaya göre gürcü dilini bilmeden gürcüler için bir alfabe olu turdu u anla lmaktad r. 

Görünü e göre, onlar n varl  s ras nda, Mesrop, kendisi gibi sahtekarl k yapan ö rencisi 

Koryunu taraf ndan if a edildi. Böylece Koryun, Mesrop'un asl nda gürcüce bilmedi ini itiraf 

etti. Bu aç dan bak ld nda Mesrop'un ö rencisi Koryu'nun gürcü alfabesini olu turmas  

mümkün de ildir.

Anahtar Kelimeler: Gürcistan, Gürcü kültürü, Ermenistan, ermeni diasporas , Ermeni 

Bilimler Akademisi, ermeni bilim adamlar , ermeni sahtekarl , tarihin sahtele dirilmesi

SUMMARY

As a rule, armenians try to seize the georgian lands where they live, calling themselves 

“brothers”. Such a point is clearly seen in the opinion expressed by the armenian candidate of 

historical sciences Tamara Vardanyan at the table organized by the “Noravank” scientific-

educational foundation. During his speech, Vardanyan noted that armenians love Tbilisi but do 

not love Georgians. It is obvious from the opinion of former Armenian President Serzh 

Sargsyan that armenians compare themselves with georgians in all spheres, try to seize 

georgian territories, try to realize the dream of a “Greater Armenia” under the guise of 

education. During his speech, Sargsyan instilled in armenians the importance of constant 

competition with georgians, noting that this is a testament to armenian children. There is an 

armenian diaspora in Georgia. In this regard, the “Culture, Education and Youth Center” called 

“Ayartun” operating under the Diocese of the Armenian Apostolic Church in Georgia with the 

help of Armenia, for example, continued its activities in the capital. Apparently, the main 

purpose of this center was to blindly introduce armenian ideology to children. An interesting 

point is that parents are required to send their children to armenian schools. From this point of 

view, the policy of armenianization of armenians in Georgia is also clear from the opinion of 

the director of the center Levon Chidilyan. He notes that the main goal of the center is to 

armenianize everything. Armenians do not hesitate to abuse cultural centers for their insidious 

intentions. Levon Chidilyan tries to convince everyone that the armenian ethnos is being 

assimilated. According to him, georgians allegedly take armenian surnames. However, the 

journalist, who listened to Chidilyan's opinion, said in an interview that he was in fact wrong. 



It should also be noted that armenian “scientists” write fake works, armenian “historians” give 

false interviews, but in most cases during these interviews they often admit the truth in their 

own language without realizing it. For example, the interview of the armenian historian, 

researcher of the Institute of History of the Armenian Academy of Sciences Harutyun 

Khudanyan to the Georgian news agency Sputnik cannot be considered accidental. As a result 

of the interview, it became clear that Harutyun Khudanyan, researching various aspects of the 

history of armenian-georgian relations, inevitably admits that Armenia has historically made 

great mistakes against Georgia. It is clear from Harutyun Khudanyan's opinion that the 

armenian historian Mesrop Mashtos, who made a name for himself by fraud, allegedly created 

an alphabet for georgians without knowing the georgian language. Apparently, during their 

existence, Mesrop was exposed by his student Koryunu, who, like him, was engaged in fraud. 

Thus, Koryun admitted that Mesrop did not actually know georgian. From this point of view, 

it is impossible for Mesrop's student Koryu to create the georgian alphabet.

Keywords: Georgia, Georgian culture, Armenia, armenian diaspora, Armenian Academy 

of Sciences, historical falsification, armenian falsification, armenian scientists

2010'un sonlar nda - 2011'in ba lar nda, Gürcistan ve Ermenistan' n eski 

cumhurba kanlar n n çabalar  sayesinde ermeni-gürcü okullar  aras nda matematik, fizik ve 

bilgisayar bilimlerinde bir olimpiyat düzenlendi [1]. Olimpiyatlara 30'dan fazla ülke kat ld . 

Gürcü tak m  gürcüler taraf ndan temsil edildi ve ermeni tak m  ülkenin farkl  bölgelerinden 

gelen okul çocuklar  taraf ndan temsil edildi. Okullar aras  olimpiyat eski Devlet Ba kanlar

Miheil Saaka vili ve Serj Sarkisyan n ortak kat l m yla gerçekle tirildi. Her iki ülkenin liderleri 

yar man n kazananlar na ödüllerini takdim ederken, “En özgün çözüm” adayl nda verilen

ödül kat l mc lar  cesaretlendirdi. O zamanlar olimpiyatlar n temel amac  bilim ve e itim 

alan ndaki i birli ini güçlendirmekti, ama asl nda Ermenistan' n amac  de ildi. Ermenilerin her 

alanda kendilerini gürcülerle k yaslad klar , gürcü topraklar n  ele geçirmeye çal t klar , 

e itim ad  alt nda bir “Büyük Ermenistan” hayalini gerçekle tirmeye çal t klar , eski 

Ermenistan Cumhurba kan  Serj Sarkisyan' n görü ünden anla lmaktad r. Sarkisyan 

ermenilere gürcülerle sürekli rekabetin önemini a l yor [1]:

“Edebiyat alan nda yar t k. Kimin tiyatrosunun daha eski, daha iyi oldu unu ve kimin 

futbol ya da satranç oynamakta daha iyi oldu unu tart t k. Yar mam z n temeli buydu ve bu,

çocuklar m za b rakabilece imiz çok iyi bir vasiyet”.



Eski Gürcistan Cumhurba kan  Miheil Saaka vili [1] o s rada yapt  konu mada, 

olimpiyatlar n uygulanmas ndan ve sonuçlar ndan duydu u memnuniyeti dile getirdi. Fikrini 

u ekilde ifade etti:

“Bölgedeki bu iki ülkenin her zaman birbirine yak n olaca na ve gelece imizi el ele 

dü ünece imize eminim. Çünkü gelece imizi iki halk m z n dostlu u belirler”.

Unutulmamal d r ki Gürcistan'da bir ermeni diasporas  vard r. Bu ba lamda, örne in 

Ermenistan' n yard m yla Gürcistan'daki Ermeni Apostolik Kilisesi'nin Piskoposlu una ba l  

olarak faaliyet gösteren “Ayartun” [2] adl “Kültür, E itim ve Gençlik Merkezi”, örne in 

ba kentte faaliyetlerini sürdürmü tür. Görünü e göre bu merkezin as l amac , çocuklara ermeni 

ideolojisini körü körüne tan tmakt . Ermeniler iddiaya göre ehrin geli imine katk lar ndan 

bahsediyorlar, ehirde geziler düzenliyorlar, politikac lar ve tan nm  ki ilerle bulu uyorlar, 

bugünü ve gelece i tart yorlar. Merkezde ayr ca bir anaokulu bulunmaktad r. lginç bir nokta, 

ebeveynlerin çocuklar n  ermeni okullar na göndermeleri gerekti idir. lginç olan u ki, 

ebeveynlerin önünde çocuklar n Ermeni okuluna transferine ili kin bir art konulmaktad r. Bu

aç dan bak ld nda, Gürcistan'daki ermenilerin yürütdü ü her eyin ermenile tirilmesi 

politikas , merkez müdürü [2] Levon Chidilyan' n görü ünden de aç kt r. Merkezin as l 

amac n n her eyi ermenile tirmek oldu unu belirtiyor. Levon bunu öyle ifade ediyor:

“Tiflis'teki ermenilerin en büyük sorunu “ermeni kültürü”nün ta y c s  olmamalar d r. 

Daha önce kilise, ermeni toplumunda birle tirici bir rol oynad . Büyük bir ünü vard ”.

Levon Chidilyan' n aç klamas ndan aç kça anla l yor ki, ermeniler sadece kiliseyi de il, 

kültür merkezlerini de sinsi niyetleri için suistimal etmekten çekinmiyorlar. Chidilyan herkesi 

ermeni etnosunun asimile edildi ine ikna etmeye çal yor. Ona göre gürcülerin ermeni 

soyadlar n  ald klar  iddia ediliyor. O röportajdan böyle bir noktaya bakal m. Levon Chidilyan'  

dinleyen gazeteci, bir röportaj nda yan ld n  söylüyor:

Gelecek perspektifi nedir? Asimilasyon tehlikesinden bahsediyorsunuz. Anne babalar n 

çocuklar n  ermeni okullar na göndermesini art ko uyorsunuz. Bu yakla m ne ölçüde 

uygundur? Sorun, ermeni nüfuslu kompakt bölgelerde farkl  görünüyor.



Röportajdan da anla laca  üzere ermeniler çocuklar n gelece iyle pek ilgilenmiyorlar. 

Çocuklar n  sadece ermeni ruhuyla yeti tirerek, i gal amaçlar  için ellerinde potansiyel 

silahlara dönü türmeye çal yorlar.

Bir ba ka nokta da ermenilerin bilerek Gürcistan'da ermenice ö retmeyi tercih ettiklerini 

kan tl yor. Nitekim 2011 y l na bakacak olursak, Ermenistan eski E itim ve Bilim Bakan  [3] 

Armen A otyan, Gürcistan'daki okullarda ermeni dili konusuna yönelik saat say s n n az 

oldu unu ve bu konunun ö retiminin haftada 10 saate kadar art r laca n  kaydetti. O dönemde 

Armen A otyan, Gürcistan'daki ermeni cemaatinin iste i üzerine gürcüce ders kitaplar n  

ermeniceye çevirerek tahrif etmeye çal m t .

Bugün ermeni “bilim adamlar ”n n sahte eserler yazd n , ermeni “tarihçileri”n sahte 

röportajlar verdi ini, ancak ço u durumda bu röportajlar s ras nda gerçe i kendi dillerinde 

fark nda olmadan itiraf ettiklerini belirtmek gerekir. Örne in, Ermeni Bilimler Akademisi 

Tarih Enstitüsü ara t rmac s  ermeni tarihçi Harutyun Hudanyan' n [4] gürcü haber ajans  

Sputnik'e verdi i röportaj tesadüf olarak kabul edilemez. Görü me sonucunda Harutyun

Hudanyan' n ermeni-gürcü ili kileri tarihinin çe itli yönlerini ara t ran Ermenistan' n 

Gürcistan'a kar  tarihsel olarak büyük hatalar yapt n  kaç n lmaz olarak kabul etti i ortaya 

ç kt . Bu röportaj  size sunuyoruz:

-      Ermenistan ile Gürcistan aras ndaki as rl k kom uluk ili kileri ne ölçüde karde lik 

olarak nitelendirilebilir?

- nsanl k tarihinde kom u milletlerin ve ülkelerin yüzy llar boyunca bir arada varolduklar  

dönemlerde, ortak bir dü mana kar  hemen her zaman birlikte hareket edebildiklerini, ayr ca 

yak n tarihi ve kültürel ba lar  ve birçok kar k evlilikleri oldu unu bilmiyorum. Bundan 

bahsetmi ken, elbette kabul etmeliyiz ki, ne yaz k ki Ermenistan ve Gürcistan ili kileri tarihinde 

siyasi elitimizin bazen trajik sonuçlara yol açan hatalar yapt  anlar olmu tur.

- Gürcü alfabesinin kökeni konusunda ermeniler ve gürcüler aras nda bitmeyen 

tart may  nas l de erlendiriyorsunuz? Her iki taraftaki tarihçilerin görü leri ne kadar 

bilimsel?



-     Tarih her zaman ahsiyetler taraf ndan yaz l r ama bu yaz lanlar n gerçe e uymad  

veya gerçe e yak n olmad  anlam na gelmez. Gürcü alfabesine gelince, önce konuyu 

belirlememiz gerekiyor. Bu durumda hangi alfabeyi kastediyoruz? Gürcülerin üç alfabesi 

vard . Bilimsel tart ma bunlardan ilki hakk ndad r - Asomtavruli alfabesi. Ermeni alfabesinin 

yarat c s  Mesrop Ma tos'un ö rencisi olan ermeni tarihçi Koryu'nun baz  gerçekleri ve ana 

kayna  elimizde. Bir tarihçi olarak gürcü alfabesinin olu umuyla ilgili ana kaynaklardan 

birinin Koryun alfabesi oldu unu dü ünüyorum. Ermeni tarihçi, eserinde gürcü çar n n 

Ma tos'u davet etti ini ve ondan gürcüler için bir alfabe yaratmas n  istedi ini not eder.

Ma tos, Koryu'nun dedi i gibi gürcüce bilmiyordu. Böylece Cak ad nda birini buldu ve birlikte 

gürcü dilini yaratt lar. Etnik kökenleri nedeniyle ikincisinin kim oldu u aç k de ildir. Fakat 

onun Kartvel kökenli soylar , yaln zca halk  için alfabeyi yaratabilecek deneyimli bir 

Ma tos'un yard m yla hayal edilebilir. Ne yaz k ki, di er ana kaynaklar  

kar la t rabilece imiz ve analiz edebilece imiz ba ka ana kaynaklara sahip de iliz.

- Ö rencilerin ve gençlerin Gürcistan'daki Ermenistan ve Ermenistan'daki Gürcistan 

tarihi hakk nda bilgi düzeylerini nas l de erlendiriyorsunuz?

-      Benim gözlemlerime göre ermeniler ve gürcüler, özellikle gençler birbirlerinin tarihini ve 

kültürünü bilmiyorlar, bu yüzden üzerinde dü ünmek ve somut ad mlar atmak gerekiyor. 

Özellikle SSCB'nin da lmas ndan sonra Ermenistan'da neredeyse hiç genç gürcü alimi yokdu, 

bir elin parmaklar yla say labilirler. Erivan' n merkezinde, halka parkta ermeni-asur, ermeni-

yahudi, ermeni yezidi ve ermeni-rus dostlu una adanm  an tlar var. Bir gün ermeni-gürcü 

dostlu unun an t n n olmamas n n ne kadar üzücü oldu unu dü ündüm.

Harutyun Hudanyan' n görü ünden de anla laca  üzere, tahrif ederek ad ndan söz ettiren 

ermeni tarihçi Mesrop Ma tos'un, gürcü dilini bilmeden gürcüler için bir alfabe olu turdu u 

iddia ediliyor. Görünü e göre, onlar n varl  s ras nda, Mesrop, kendisi gibi sahtekarl k yapan 

ö rencisi Koryunun taraf ndan if a edildi. Böylece Koryun, Mesrop'un asl nda gürcüce 

bilmedi ini itiraf etti. Bu aç dan bak ld nda Mesrop'un ö rencisi Koryu'nun gürcü alfabesini 

olu turmas  mümkün de ildir.

Ermenistan Cumhuriyeti Kültür Bakanl 'n n Ermenistan'da kültür politikas n n 

tan mlanmas ndan ve uygulanmas ndan sorumlu oldu u belirtilmelidir. Sadece say s z 



diaspora de il, ayn  zamanda Ermeni Apostolik Kilisesi de Kültür Bakanl 'n n yurtd nda

“kültürel ve sosyal faaliyetler” yapan kurulu lar na bilinçli olarak yard m etmektedir [5].

Gürcistan'daki ermeni toplumu oraya yerle erek ülkeyi ele geçirmeye çal yor. Ermeniler 

“karde ler” gibi davranarak asl nda onlardan nefret ediyorlar. “Noravank” lim-E itim 

Vakf 'n n düzenledi i bir masada, Gürcistan'dan Erivan'a dönen ve ermenilerin devlet hayat na 

entegrasyonu konusunda ara t rmalar yapan tarih bilimler aday  6 Tamara Vardanyan' n 

görü ünde böyle bir nokta aç kça görülmektedir:

“Gürcü ermenileri Tiflis'i seviyor ama gürcüleri sevmiyorlar. Onlar için ehir ve insanlar 

tamamen ayr d r”. 

Tamara Vardanyan'a göre, hem ermenilerin devletin ekonomik, sosyal ve siyasi hayat na 

entegrasyon derecesinde hem de ermeni toplumunun kendisinde sorunlar var:

“Gürcistan'da ermenilerin kendi ülkelerinde kuaför, taksi oförü veya kundurac  olarak 

çal t na dair bir kli e var".

Tamara Vardanyana göre, Gürcistan'da ya ayan ermenilerin ço unun ülkeyi terk etmek 

ve geleceklerini burada görmek istedi ini de sözlerine ekledi. Uzmana göre, Gürcistan'daki 

ermenilerin yabanc  oldu unu gösteren tarihi haf za onlar n durumunu karma kla t r yor”.

Tamara Vardanyan 6 öyle devam ediyor:

“Gürcistan'daki ermeni toplumu çok zay f. Hiçbir iç gücü, ekonomik veya politik 

seçkinleri yoktur. Gürcü kamu sektöründe ermeni ulusunun neredeyse hiç temsilcisi yok. Bir 

ermeninin gürcü kamu sektörüne girebilmesi için önce soyad n  de i tirmesi gerekir”.

Görünü e göre ermeni milliyetçileri Gürcistan'da iktidar  ele geçirmek için gürcü 

soyadlar n  benimsiyor ve soyadlar n n sonuna - vili ve dze eklerini ekliyorlar [7].

Ermenistan' n denize eri imi olmad  belirtilmelidir. Gürcistan bir Karadeniz ülkesidir 

[8]. Ermenistan, Gürcistan'  d  dünyayla ileti im kurman n tek yolu olarak görüyor. Bugünkü 

Ermenistan' n asl nda tek etnikli bir ulus olmas na ra men, dünyadaki diasporalar n n say s  



ülke nüfusundan çok daha fazlad r ve bu da ülkedeki ekonomik ve siyasi süreçler üzerinde 

önemli bir etkiye sahiptir. Gürcistan, Ermenistan' n aksine çok uluslu bir devlettir. Etnik 

ermeniler burada yakla k yüzde 4,5 ile en büyük az nl k. Gürcistan, Türkiye ve Azerbaycan 

ile yak n dostane ili kileri nedeniyle, k sa sürede i letmeye al nan Bakü-Tiflis-Kars demiryolu 

gibi Ermenistan' n kat l m  olmadan birçok ula m projesine kat lmaktad r.

Gürcistan ve Ermenistan aras ndaki ili kiler, bir tür asimetri ve önceliklerdeki farkl l klar 

ile karakterizedir. Yani asl nda Ermenistan için Gürcistan her eyden önce onu d  dünyaya 

ba layan en önemli transit ülkedir. Çünkü Ermenistan' n kargosunun %75'i kendi 

topraklar ndan geçiyor. Gürcistan ayr ca ermeniler taraf ndan en çok ziyaret edilen turistik 

yerlerden biridir. Ermeniler Karadeniz k y s nda dinlenmek için oraya giderler. Ayr ca 

Gürcistan, ermeni müdahalesini içermeyen alternatif ula m koridorlar  in a ediyor. 

Ermenistan, Gürcistan ve Rusya aras ndaki gerilimden korkuyor, çünkü böyle bir durum 

Ermenistan' n transit geçi ine ve Rusya'dan gelen önemli bir do algaz boru hatt n n kesintisiz 

çal mas na ciddi ekilde zarar verebilir. Ermenistan, kinci Karaba  Sava  s ras nda ald  

ezici yenilgi ve a r kay plar ile iki karde  ülke olan Azerbaycan ve Türkiye aras ndaki yak n 

i birli inden de gerçekten endi e duymaktad r 8 .

Cavaheti bölgesindeki 8 etnik ermeni sorunu konusunda taraflar n farkl  görü lere sahip 

oldu u biliniyor. Dolay s yla ermeni aç s ndan temel sorun, etnik ermenilerin kendi dillerinde 

kaliteli e itim almada güçlük çekmeleri ve ayr mc l k nedeniyle ekonomik ve siyasi 

potansiyellerini gerçekle tirememeleridir. Çifte vatanda l k yasa  nedeniyle birçok ermeni,

ba ka ülkelerde daha iyi f rsatlar bulacaklar n  umarak Gürcistan vatanda l ndan ç kmak 

zorunda kal yor. Böyle bir durumun Gürcistan'daki ermeni etnik az nl n say s n  azaltt  

iddia ediliyor.

Kültürel mirasla ba lant l  olarak ermenilerin tarihi ve kültürel an tlar n n tahrif edildi i 

vakalar n oldu u unutulmamal d r. Kural olarak, ermeniler kendilerine ait olmayan gürcü 

an tlar na sahip ç k yor ve onlara kendi adlar n  vermeye çal yorlar. Böylece, Gürcistan'daki 

Ermeni Apostolik Kilisesi'nin piskoposlu u, utanmadan gürcü kiliseleri hakk nda temelsiz 

iddialarda bulunuyor.

Asimilasyon korkusuyla gürcü toplumuyla bütünle memeyi seçen Cavaheti'deki ermeni 

toplumu, genellikle olas  bir endi e kayna  olarak görülüyor. Cavaheti'de ya ayan ermenilerin 



ço unlu u 19. yüzy lda rus imparatorlu u taraf ndan yerle tirilen ermenilerin torunlar d r ve 

bu nedenle gürcü kültür an tlar n n ermenilere ait olmas  imkans zd r.

Unutulmamal d r ki Gürcistan'daki ermeni fobisinin 9 as l suçlusu ermenilerdir. Ermeni 

fobisinin kayna  u nedenlerle aç klanabilir:

19. yüzy lda, köylerde ermeni cemaatinin ya ad  için gürcüler köylerden Tiflis'e 

(Gürcistan) göç etmeye ba lad lar. Bu nedenle gürcüler ulusal kimliklerini ve 

kökenlerini korumaya çal m lard r,

20. yüzy lda ermeniler Gürcistan'a gelerek gürcüler pahas na konut ve i  bulmaya 

çal t lar,

Gürcüler diofizit mezhebine, ermeniler ise monofizit mezhebine mensuptur,

Ermeniler gürcü tarihini ve kültürel miras n  tahrif ederek kendilerine bir isim yapt klar  

için Gürcistan'da ermenilerin isimleri s kl kla tahrif ediliyor,

Ermeniler, tarihsel olarak güvenilir bir halk olmad klar  için kendi ç karlar  için 

Gürcistan'a ihanet edebilirler,

Cavaheti bölgesindeki ermeni milliyetçileri, ayr l kç  faaliyetleri ve çe itli 

provokasyonlar  nedeniyle gürcüler için gerçek bir tehdit olu turmaktad r.

Ermeni milliyetçilerinin bir tak m olumsuz özelliklerinin - gürcü tarihini kötüye kullanma 

ve tahrif etme giri imi oldu u bir s r de il. Gürcüler ise ermenilerden daha çal kand r.

Ermenistan' n aksine, Gürcistan' n turizm sektörü 10 büyüyor. Hükümet taraf ndan 

al nan önlemler, ülkeye yap lan ziyaretlerin say s n  art rmay , turizm altyap s n  geli tirmeyi, 

hizmet kalitesini iyile tirmeyi, Gürcistan hakk nda bilgileri art rmay , iç ve d  pazarlarda 

pazarlama faaliyetlerini ve ayr ca turizm ürünlerini geli tirmeyi amaçl yor. Turizm altyap s n n 

geli tirilmesi hükümetin önceliklerinden biridir. Dört ehirde - Mestia, Gurcaani, Çoxatauri ve 

Tiflis'te turistler için bölgesel haritalar ve bu bölgelerdeki görülecek yerler hakk nda bilgi 

panolar n n kuruldu una dikkat edilmelidir. 2017 y l nda arap Yolu projesine 67 yeni arap 

turizm tesisi eklenmi tir. Toplamda, bu projenin yararlan c  say s  124 nesnedir. Turistlerin 

unutulmaz foto raflar çekmesini sa layan k  tatil yerlerine ve turistik yerlere ( aor Rezervuar, 

atili, Tetuldi, Mestiya, Bakuriani) foto raf çerçeveleri yerle tirildi. Sxaltubo merkezi park ve 

yak n alanlarda engelliler için uygun ko ullar (tekerlekli sandalye, bebek arabas , panjur vb.) 



olu turulmu tur. Bir di er önemli konu da hizmet kalitesinin art r lmas d r. Bu ba lamda

Msheta-Mtianeti, Samtshe-Cavaheti, Sameqrelo-Yukar  Svaneti, ç ve A a  Kartli (Borçal ), 

Kaheti, Raça-Leçhumi, A a  Svaneti, Guria ve mereti'de 1300 sektör temsilcisine yönelik 

kurslar düzenlendi ini belirtmek gerekir. Kurslar a a daki konularda düzenlenmi tir: otel 

i letmecili i ve hizmet becerileri, ingilizce dil kurslar , pazarlama ve sat  e itimi, otel 

sorunlar , sorun yönetimi, tar msal turizm tesislerinin yönetimi ve i letilmesi, e itim için 

e itmenlerin e itimi, otellerin e itimi ve yönetim becerileri, arap rehberleri.

Gürcistan'da iç turizmi canland rmak amac yla “Gürcüstan tan yal m” projesi kapsam nda 

yedi bölgede bas n gezisi düzenlendi. Çe itli il ve tatil köylerinde k  ve yaz sezonlar n n aç l  

düzenlendi, bir dizi etkinlik düzenlendi. Kaheti ve Acara bölgelerinde turizmi canland rmak 

için indirim haftas  düzenlenmesi önerildi. Ayr ca bölgesel turizm kaynaklar n n ve ürünlerinin 

pazarlanmas na yönelik 21 adet bas n gezisi düzenlenmi tir.

2017 y l nda, Gürcistan Ulusal Turizm daresi [10] 23 uluslararas  ve yerel turizm fuar na 

kat ld , 113 bas n ve aile ziyaretine ev sahipli i yapt  (683 gazeteci ve 239 tur operatörü). 

Ayr ca Gürcistan Ulusal Turizm daresi, uluslararas  çevrimiçi platform Tripadvisor 

arac l yla 10 ülkede (Polonya, srail, talya, Almanya, Rusya, Türkiye, Ukrayna, sveç, 

Norveç, Danimarka) reklam kampanyalar  yürütmü tür. 3 ülkede (ABD, ngiltere, Almanya) 

Expedia seyahat acentesi arac l yla kampanya, 19 ülkede k  onlayn pazarlama kampaniyas  

(Almanya, ngiltere, talya, srail, Ukrayna, Polonya, Beyaz Rusya, Azerbaycan, Kazakistan, 

Rusya, Türkiye, Litvanya, Estonya, Kuveyt, Suudi Arabistan, Bahreyn, Birle ik Arap 

Emirlikleri) ve 14 ülkede (Almanya, talya, srail, Ukrayna, Polonya, Belarusya, Azerbaycan, 

Kazakistan, Rusya, Türkiye, Litvanya, Letonya ve Birle ik Arap Emirlikleri) çevrimiçi 

pazarlama kampanyalar gerçekle tirilmi tir. Ayr ca Discovery Channel, Euronews ve BBC 

gibi dünyan n önde gelen kanallar nda reklam kampanyalar  yürütülmü tür. Gürcistan Ulusal 

Turizm daresi'nin çabalar  - arap, eko, tar m, macera vb. turizmin geli mesine yöneliktir. 

Gürcistan Ulusal Turizm daresi Kongre ve Sergi Bürosu'nun kat l m yla Avusturyal  Enited 

irketi Gürcistan için ilk i  eylem plan n  geli tirdi. Uluslararas  Kongre ve Kongre Birli i'nin 

derecelendirmesine göre, Gürcistan bölgede lider konumunda.

Seyahat ve Turizm Rekabet Edebilirlik Raporuna 10 göre, 2017 y l nda Gürcistan 136 

ülke aras nda 70. s rada yer ald . 2015 y l na k yasla u alanlarda ilerleme kaydedilmi tir: i  

ortam , güvenlik, B T e itimi, seyahat ve turizm önceli i, çevresel sürdürülebilirlik, hava 



ta mac l  altyap s , yüzey ve liman altyap s , do al kaynaklar, kültürel kaynaklar ve i  

seyahati. Gürcistan uluslararas  ili kilerde de ba ar l  olmu tur. 2017 y l nda Moldova, Ürdün 

ve Brezilya ile turizm alan nda i birli ine ili kin iki anla ma ve mutabakat zapt  imzalanm t r. 

2017 y l nda, Gürcistan' n spanya Krall  Ola anüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi Say n 

Zurab Pololika vili, Ocak 2018'den itibaren Birle mi  Milletler Dünya Turizm Örgütü 2018-

2021 Genel Sekreteri olarak atanm t r.

Popüler National Geographic dergisinde Gürcistan' n özel bir say s  yay nland . Ayr ca 

Gürcistan'  dünyaya tan tan, yedi milyonuncu yolcuyu alan ba bakan n yer ald  klip de ülke 

için önemli bir ba ar yd . Bu video - Cannes Lions Uluslararas  Film Festivalinde iki ödül 

kazand  - alt n ve gümü  aslanlar. Buna ek olarak, ABD D i leri Bakanl  Gürcistan'  seyahat 

etmek için güvenli bir ülke olarak tan d . Gürcistan Ulusal Turizm daresi, en iyi yenilik, 

uluslararas  düzeyde en iyi ba ar  ve en iyi hizmet kategorilerinde ödüller kazanm , ayr ca 

GMTA i verenlerine bireysel ödüller verilmi tir.

2017 y l nda Gürcistan, Dünya Turizm Örgütü'nün Üçüncü Avrupa - Asya Da  Tatil 

Köyleri Konferans , Gürcistan'daki Dokunmatik Dijital Konferans  ve 15. Eurovision Çocuk 

ark  Yar mas 'n n yan  s ra Gürcistan'daki yabanc  müzisyenler Aerosmith ve Gipsy Kings 

de dahil olmak üzere üst düzey etkinliklere ev sahipli i yapt . Jamiroquai ve Kathy Melua

konuk oldular. 2018 y l nda Gürcistan'da Tiflis ve Gürcistan' n bölgelerinde yap lacak olan 

kültür ve spor etkinliklerini içeren bir kay t metre projesi kurulmu tur. Ünlü y ld zlar – ingiliz

ark c  James Blunt, Led Zeppelin'in ba  solisti Robert Plant ve di erleri Georgia'daki etkinli e

davet edildi. Ocak 2019'da [10] Gürcistan, Dünya Turist Rehberleri Dernekleri 

Federasyonu'nun 18. Kongresine ev sahipli i yapt . Kongre gündeminde profesyonel bir turist 

rehberinin günlük ya am  için önemli olan birçok konu yer al yor. Kongrede ayr ca 

bilinçlendirme seminerleri de düzenlendi.
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Abstract:

The new composite functionally classified materials (FGM) used in plates contain probably a 
porosity volume fraction which needs taking into account this aspect of imperfection in the 
thermo-mechanical behavior of such structures. A refined shear deformation theory is developed 
to investigate the thermo-mechanical bending response of porous advanced composite plates 
such as functionally graded plates by using Navier solution. This work presents a model that 
employed a new transverse shear function by decomposing the transverse displacements into two 
parts, the bending part and shear part, the simplified refined shear deformation theory has less 
unknowns than the first-order shear deformation theory, the higherorder shear deformation 
theory, the sinusoidal shear deformation theory and the quasi-3D theory, so its computational 
expenses are reduced. In addition, the new refined theory needs no shear correction factor. The
comparisons of deflection, axial stresses, and transverse shear stresses of the porous FGM plates 
obtained by the proposed theory, these results are compared with others in the literature.
 

Keywords : thermo-mechanical; composite; refined; FGM; Navier solution.
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ABSTRACT

Currently, all sectors, especially micro, small and medium enterprises (MSMEs), are facing the

challenges of the COVID-19 pandemic and the 4.0 industrial revolution. Many business actors 

and markets are transforming into digital and online media. Under current conditions, 

companies are required to choose to go digital or be left behind in the industry. Through digital 

branding, companies can communicate and promote to increase brand awareness and enhance 

their products with new potential customers. In addition, digitalization will also make it easier 

for MSME actors to introduce products, increase turnover, to help record and make financial 

reports. However, to be able to enter the digital ecosystem, MSME actors in Indonesia have 

several problems, including MSME digital literacy is still low, production capacity is small, 

production quality is not consistent and tends to be low, and market access is not optimal. In 

order to develop the potential of MSMEs, it is necessary to have cooperation between relevant 

stakeholders so that a sustainable development of the MSME ecosystem can be created. This 

research uses the library method from various literatures that have been collected and analyzed. 

This study concludes that digitalization is important for MSME actors as an effort to restore 

and stabilize the Indonesian economy due to the COVID-19 pandemic and to maintain the 

economic ecosystem so that it is able to survive and be sustainable for the development of 

advanced Indonesia.

Keywords: Digitization, MSMEs, Economic Ecosystem, Pekalongan City
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Abstract

Halal tourism is a tourist spot that provides Muslim-friendly facilities ranging from serving food, 
supporting environments such as halal hotel facilities, places of worship, and also no non-halal 
products sold in halal tourist areas. Tourism is generally one area of economic urgency of a 
region. The development of the tourism sector is expected to improve the welfare of the 
surrounding community by providing employment opportunities to the community. In addition, 
tourism development can also grow other supporting industries, allowing us to build integration 
with both the tourism sector and other sectors in the region. Halal tourism, which arises from the 
growth in the number of Muslim tourists worldwide and the rapid development of the halal 
industry, is defined as the involvement of any object or action by Muslim tourists that conforms 
to Islamic teachings and facilitates religious practices. Thus, the application of the concept of 
halal in tourism, including in its development and marketing, must be based on Islamic principles.
Increased knowledge and awareness about halal products makes an increase for the growth of 
the halal industry. With the increase in the growth of the halal industry in Indonesia which finally 
gave rise to halal tourism (Halal Tourism) as a fairly new phenomenon at this time. And one 
alternative effort to increase state revenue is to take advantage of interesting tourist attractions to 
visit. The application of halal tourism by Muslim countries is the most pressing issue due to the 
need to ensure that the processes and services offered are strictly in accordance with the 
requirements of Islamic teachings, while at the same time, to ensure that countries can develop 
their halal sector into competitive industries. Understanding the implementation of halal tourism 
is an important agenda for future research to ensure that the services provided address the 
fundamental issues of Muslims' obligation to adhere to Islamic teachings in all aspects of their 
lives including while traveling.

Keywords: Analysis, Halal Tourism, Islamic Economic
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ABSTRACT

In the view of Islam, trade is an aspect of life that is included in the muamalah problem, a 
problem relating to horizontal relationships in human life. However, this sector gets special 
emphasis in Islamic economics, because it is directly related to the real sector. The Islamic 
economic system prioritizes the real sector over the monetary sector, and buying transactions 
ensure that the two sectors are linked. To be effective and efficient in carrying out these two 
sectors, the so-called scientific methods and management principles are used. This study aims 
to describe the principles of trade and commerce in the Islamic economic system. Based on 
an analysis of various literatures, this study concludes that the fiqh scholars say that the 
original law of trade is permissible (permissible) but in certain situations, according to Imam 
Asy-Syatibi (d. 790 H), a Maliki fiqh expert, the law can change to become must. The barter 
economy is an economy in which the transaction system of goods is exchanged for goods. 
This kind of economy has existed before money was not invented. At that time every item 
could be exchanged for other goods. Then, when the Islamic religion was born at the time of 
the Prophet Muhammad SAW, the Arabs had left the barter system, and used the buying and 
selling system and trading.

Keywords: Islamic Economic, Muamalah and Trade.
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A B S T R A C T
Among abiotic factors, high temperature is severe constraint limiting crop production. Wheat 
is a major cereal and staple crop of Pakistan. An experiment was conducted (winter season 
2018-19) to expose the effect of warmness induced biochemical alteration on morphological 
points of Pakistani wheat cultivars. Randomized complete block design (RCBD) with split
plot arrangement having three replications was used to experiment. Heat stress treatments H0 
= No heat imposition, H1 = heat imposition from (Feekes Scale = 10 to 10.5) booting to 
complete heading were randomized in main plots while varieties in subplots. Galaxy-2013, 
Gold-2016, Ghazi-2016, Aas-2011, Johar-2016, Pakistan-2013, F-8, Sahar-2006, Jauher-2016 
and AARI-2011. Under heat stress, a smaller reduction in chlorophyll fillings and 
improvement in antioxidant activities were showed by Ghazi-2019, Aas-2011 and Jhor-2016.
Among all other cultivars, higher chlorophyll deprivation and depletion in antioxidant 
activities under heat stress over control was observed. Reasonably lesser grain filling rate, 
higher duration, number of grains per spike and yield was detected for cultivars Ghazi-2019, 
Aas-2011, Jhor-2016 and F-8 under heat stress over control. Convincingly, based on 
biochemical response and morphological indicators genotypes Ghazi-2019, Aas-2011 and 
Jhor-2016 manifested heat tolerance. Genotype Fareed-2006 and F-8 manifested medium 
tolerance. Whereas, genotype AARI-2011, Galaxy-2013, Gold- 2016, Jhor-2016, Pakistain-
2013, Sher-2006 and Ujala depicted susceptibility to terminal heat stress.
Keywords : Wheat Ttiticum aestivum L. Terminal heat stress Biochemical pointer
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ABSTRACT 

This paper focuses on the various roles of manpower which is played in industries like in private 
sector and public sector industries in India. Labor force means group of people who are actively 
participating in a common task at a common place usually we known as a workplace. In this 
paper we try to focus on an impact of manpower in private sector and public sector industry.
These two sectors are the major diversified sectors in which the laborer/workers have been
decided that how much they have to be paid out based on their labor and skills. In order to 
accomplish the business task in industries, labor has been providing various kinds of benefits.
And from there the disputes have taken place amongst the workforce. Sometimes these disputes 
ultimately create ‘severance’ within the workforce. Let's discuss various ways of severance on 
which the employee are being analyzed throughout the year in an industry. We have also 
focusing through this paper regarding the benefits to workforce in private and public industries. 
Keywords: - Labor, Public Industry, Private Industry, Severance.

The objective of this paper
1. To understand the reason of severances
2. To understand what is being done in the public sector and private sector
3. To understanding the types of severances
4. To understanding the situation, challenges and such circumstances while leaving any 

organization.

Introduction
There are various industries getting 
established day by day in each corner of the 
country. Nowadays every person is 
migrating from one country to another 
country in search of the best job with the 
best package and it is applicable to men and 
women. In accordance with it, the entire 
family is also dependent on the earning 

member. The employees are categorized into 
a group known as a workforce that is to 
deliver the work to the organization in order 
to give an output with a common goal for 
the benefits of the industry. Let's take an 
example of a person who is residing in an 
Indian country and wants to relocate from 
India to America as he got the best profile 
with the best package to work in the 



company that is situated in an American 
country. However, the person has to leave 
India in order to join the company in 
America. Similarly, there are various 
employees like this person who are 
migrating from city to city, state to state, and 
country to country. This is one example of 
private companies. Let's have a look at the 
public sector industries. When we talk about 
public sector jobs there are people who are 
migrating with the entire family. Because as 
per the rules and regulations by the public 
industries, they order the people to transfer 
from one location to another location and 
the posting is done as per the people 
required by the government. There is no 
option to select as per your preferences 
because all is being set by the government. 
This is the first part, next coming up to the 
second part. In the second part let's have a 
look at how the relationship is being 
maintained by different employees in 
respect of two industries. Internally the 
employees are maintaining a good relation 
with lower-level employees, middle-level 
employees, and a higher level of employees 
so that each one of them can stand at the 
time of manpower crisis or if any problem 
faced in the industries. Severance is the term 
that the employee will usually see at the 
time of relieving any industry. It is the stage 
when a worker needs to leave the company 
for any reason being known by an employer 
or by an organization.

Severance pay is the compensation that is 
considered as the pay on the advantage 
given to the worker by the industry the work
gets finished. Normally we use the word 
incentives, appreciation but these words are 
usually used at the time serving the industry 
once the worker is leaving the industry we 
use the word severance that is the pay given 
to the worker. There are various types of 
severance bundles that can collect starting 
from medical coverage and different types 

of assistance given to help him until he gets 
another job in the company.

It is the right of every worker working in the 
industry to get a fundamental justification 
once he is leaving in the industry. There are 
different types of terminologies made for the 
employees while leaving the job. These 
terms are used from several years ago. Let's 
discuss it one by one.

1. Resignation

The resignation means any worker is leaving 
the company under any circumstances. 
These circumstances can be his/ her own 
problem like family issues, health problems, 
facing an issue in the working environment, 
got any other opportunity, the problem with 
the salary package, misbehavior with the 
colleagues, time to relocate, migrating, 
getting married, achieved higher profile, or 
any personal issue. Once an employee is
leaving the company we have to submit the 
resignation letter with proper information a 
reason mentioned in it. While submitting the
letter, we have to present it in front of the 
higher authorities in order to inform and to 
submit all office assets during leaving. In 
this case, many companies have their own 
terms and conditions. The startup companies 
give any such situation but those companies 
that are established long years ago set up 
search conditions with these workers. Either 
they have to serve the notice period for 
example it can be one to three months notice 
depending on the projects taken by the 
worker. People who are not serving the
notice period have to undergo a payment 
either for 1 months or 3 months’ salary. 
Once the resignation letter is approved you 
are allowed to relieve the company and can 
easily collect your experience letter and 
salary slips. This is all about the private
industry. In the case of public industry, 
some of the methods are usually the same 



where is the worker needs to submit the 
resignation letter and has to wait for some 
time until the resignation gets approved by 
top-level management. After getting 
approved the delivery part is more or less 
the same in this case.

2. Absconding

Running away or slipping away has always 
been considered as a fast and expert method 
to fire an industry. It is always been 
performed by the worker side and it is 
generally done by the people who are 
working in the industry. The worker is 
absconded in any day when you decide not 
to stay anymore with the current company 
and no more wants to continue the same 
company. In such case there are many 
problems is faced the company side and the
company tries to call the worker in order to 
discuss the reason of getting absconded. In 
many cases, the worker neither picks up the 
call nor doesn't answer anything in the text 
message nor in email. There can be a few
shots of explanation of being departed 
suddenly because of which the entire 
business will confront heaps of issues 
identified with the assignment, information, 
usage of the gadgets provided by the 
company. In such cases company have full 
rights to take strict and legal action against 
the worker.

3. Termination

Termination means "end", which means the 
company, wants to break the agreement with 
the worker. People have usually heard these 
sentences about the company have
terminated an employee. This is meant to be 
a negative sentence and it is a bad cycle that 
should not get repeated in the company 
because it will create a user in fact on other 
employees as well and due to this, the entire 
working environment can get distorted. Any 

company either public or private has the full 
right to terminate any worker at any time at 
any location no matter whether the 
employee is working or not. There are a few 
reasons at this stage: Not performing 
properly, miss behavior with colleagues,
indiscipline, doing wrong things, obligation, 
disturbing the inner atmosphere, theft, and 
burglary etc.

4. Layoffs

Lay off or it is known as downsizing means 
a temporary suspension or permanent 
suspension of a worker working in any 
industry. The word layoff can be 
implemented by a group of employees 
working inside the industry. Downsizing 
means reducing the size of the employee 
based on the number of employees working. 
This term is usually used in every part of the 
country. Why this condition is happening. 
There is a various reason behind it. It may 
be because the employee closed the 
company or has moved to some other 
location, there can be insufficient work for 
the employees, not having any projects, 
facing a loss to the company, not having so 
much payment to pay the employees. This is 
one of the popular practices that are being 
done in the years 1980 and 1990. It helps the 
company to reduce unnecessary costs, 
improve employee performance, taking 
some time together for more projects.

Why layoffs in other countries

There are various reasons why workers are 
leaving their jobs. In this pandemic 
situation, what is an adverse effect in the 
health categories but also in the employment 
categories? You can face these challenges in 
each and every country around the world. In 
the years 2019 and 2020, there were more 
than 80% of the people leave the 



organization due to various reasons. The 
reasons are given below:

-At one stage, things get different. There are 
two options for the employee either they 
have to take old age parents to the migrate 
location or else he himself has to come back 
to take care of their old age parents.

- Secondly, who are working in other 
countries leaving their jobs in order to take 
care of their family and to spend some time 
with the children's to get rid of this 
pandemic situation of Covid 19.

- At this time of pandemic parents really 
worried about their children’s that they 
should stay with them. Due to this many 
parents are allowing children to move 
abroad neither for their studies nor for jobs.

- Talking about the female categories, they 
pay major importance to their families, kids, 
and children so that they can protect, take 
care of the entire members of the family 
from this pandemic situation. Due to this 
reason, most of the 70% of working women 
are leaving the organization, no matter 
what's the company advice.

-Students and workers who are working in 
other countries have to hold their dreams not 
to continue their jobs and return to their 
home and due to this has been creating a 
vast situation for the career of their lives.

- Many startup companies are shutting 
down; due to this condition again it is 
creating a bad effect for the employees 
working in the startup companies.

- People are prioritizing according to the 
requirement. In the years 2019 and 2020, 
you can see maximum resignation done by 
the workers working in the company. There 
was around 44% to 45% person working in 

both the Industry who are leaving from 
public and private industry.

How to compute severance pay
Take a look at how to calculate Severance 
pay that will differ looking on the laborer. 
Sympathetically note the components of 
severances installment:
• Salaried or hourly business standing
• Duration at a given organization
• Scenario for exploit
• Position among the corporate
• Responsibility towards the corporate
• For hourly paid workers:

Number of years with organization X multi 
week of normal compensation = Severance 
pay absolutely
• If assume you have Rs. 2,000 every week 
and for a very long time, the severance pay 
is Rs. 20,000 (10 years X Rs. 2,000 = Rs. 
20,000)
For salaried workers:
• Number of years with organization X a 
time of run of the mill pay = Severance pay 
complete
• If your installment is $100,000 p.a., that is 
$4,000 for a period. On the off chance that 
you have finished ten years of work, your 
severance pay would be $40,000 (4,000 X 
ten years).
Kindly note that severance pay isn't required 
for all, it depends on the innovator in 
treating the laborer and what's the relation 
between them.
The greater part of the organizations raises 
their laborers to oblige notice sums for one 
to 90 days. A few firms change and last 
settlement before you license the corporate 
and a couple once takes advantage of the 
corporate.
In a partner, if a specialist wants to leave the 
association, he/she need to pay three months 
of notice sum and in the system area, no 
annuity is given if workers leave her/him



Advantages are given to the employees:
Tip benefit: Gratuity benefit amount given 
as a reward, betokening that it's a bit of your 
compensation given to you, by your chief, 
for the facilities delivered for the 
organization's sake. The tip might be a prize 
for your long and merit-able convenience. 
It's essential for all businesses with more 
than ten laborers to pay tip benefits. Once 
culminating 5 years of interminable 
convenience with an identical organization, 
you're qualified to get the tip benefit. The tip 
will be collectible to relate degree laborers 
on the measure of end of the use of 
renunciation.

Employee Provident Fund:
The EPF plot is relevant to the vast majority 

of the staff. Worship you to leave the 
corporate – make a note of your EPF a/c no, 
UAN, protect the Human Resource/Finance 
group's contact subtleties and safeguard a 
copy of the most current EPF account verbal 
articulation. For sure, cross-check your own 
subtleties like full category, PAN No., 
Aadhar No., financial records, and so forth, 
region unit refreshed appropriately in EPF 
data. Inside the instance of any disparities, 
you're mentioned to address it with the 
current chief at the first as achievable. On 
the off chance that you're not associated 
with any early organization, you'll have the 
option to pull out EPF amount anyway be 
mindful of early TDS rules and duty. In case 
you're associated with another organization, 
you'll have the option to move your EPF 
amount to your initial EPF account through 
UAN/OTCP.

Employee Pension topic:
On the other hand off chance that your all-
out convenience is a more modest sum. 
After 5 years, you're not qualified for 
benefits. You'll have the option to apply for 
a withdrawal benefit. When the convenience 

sum crosses ten years' time the total 
withdrawal possibility stops. You will get an 
annuity from the age of fifty years.

Leave Encashment:
The majority of the organizations endorse 
their laborers to encash the unutilized leaves 
all through their convenience or when 
abdication/retirement. In case you're a 
Government specialist, Leave payer Leave 
encashment got at the hour that is excluded 
from the charge.

Recompenses:
It makes a note of the relative multitude of 
recompenses and exclusions that you simply 
have guaranteed with the current chief. You 
will get it anyway in case you're qualified 
for any rewards or awards. Employer's 
Medical Indemnification: inquire as to 
whether your organization's clinical strategy 
edges a region unit available to you once or 
all through notice sum. Some reimbursement 
firms endorse laborers to change over 
'representative bunch strategy' into an 
'individual clinical approach' even when the 
specialist leaves the corporate. The charges 
would be a little bit higher, on the grounds 
that the arrangement presently doesn't fall 
underneath. You might rise if your 
organization changes its strategy.

Have a Contingency Fund:
A possibility reserve is a partner secret, 
simply if there should arouse an occurrence 
of a partner crisis, and it should be prepared 
to meet your costs simply in the event that 
things aren't fine. When you switch your 
work, it could be a second prior to your 
compensation might start ticking in, or even 
there's a holding up measure of multi-month 
pretty much before you be a piece of your 
initial organization. Simply in the event that
you're initiating your own initial endeavor, 
your possibility fund should be at least six to 
a year of your costs to deal with it. Get 



ready well in advance and construct support 
for unexpected costs.

Every day costs and EMIs:
Survey and monitor the entirely of your 
month-to-month everyday costs and cash 
responsibilities once you are a unit in notice 
sum. Try not to fabricate any lavish and 
insignificant buys once your acquiescence, 
till you die down in your initial work. Try 
not to surrender to 'way of life expansion'.

Compensation Account:
You will now not get the extraordinary 
advantages or award focuses or limits joined 
to your installment account. The 
establishments that are relevant to 'average 
least month to month balance' could in any 
case the correction. Thus, do investigate this 
along with your broker.

Venture Proofs:
Set up a posting of all the venture 
verifications that you simply have submitted 
along with your present chief. This might be 
auxiliary once you must be constrained to 
submit contemporary venture evidence 
records (assuming any) to your initial chief.

Notice amount buyout:
For good measure on the off chance that 

you must hitch the early organization on the 
double, you must be aware to look for out 
your notification sum

Contribution/Advances:
It takes every one of the contribution or 
reward pay propels. Be assured that you're 
out of your 'business bond' or 'preparing sum 
bond'.

Conclusion
This is to conclude the detailed study of 

manpower severance in the respective 
industry lies in this paper. We discovered 
many aspects of labor severance methods in 

this write-up "A Study of Manpower 
Severances in Public and Private Industries". 
Paper has shown a few perspectives how
workers are paid with the severances in
government enterprises and corporate 
ventures. We have seen that various benefits
have given to individuals according to their
profiles and set of skills.
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DYNAMIC STUDY OF TOURIST APPLICATION FOR RELIGIOUS TOURISM IN 
IASI, ROMANIA, IN THE PERIOD 2011-2020

Cristina Simeanu1*, Madalina Alexandra Davidescu1, Daniel Simeanu1
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Objective: The study of the absolute and relative dynamics of arrivals in the period 
2011-2020, in Iasi, Romania shows that the number of tourists decreased in 2020 compared 
to 2011, by 19.69%. Methods: Overall, the average level of arrivals was 218.89 thousand 
people, with an absolute average decrease of 3.46 thousand people and a relative decrease of 
2.5%, in October the average level of arrivals was 243.54 thousand tourists, with an absolute 
average decrease of 4.96 thousand tourists and a relative decrease of 3.2%. Results: The
study of the absolute and relative dynamics of overnight stays in the same period of time, in 
Iasi reveals that their number also decreased a lot in 2020 compared to 2011, by 30.65%. 
Overall, the average level of overnight stays was 395.42 thousand people, with an absolute 
average decrease of 10.38 thousand people and a relative decrease of 4%. The average level 
of overnight stays in October registered 436.63 thousand overnight stays with an absolute 
average decrease of 13.5 thousand overnight stays and a relative decrease of 4.7%. 
Conclusions: The study of the absolute and relative dynamics of the average length of stay in 
Iasi reveals that it showed fluctuations in the analyzed period and decreased in 2020 
compared to 2011, by 13.55%. 

Keywords: arrivals, overnight stays, average length of stay, absolute dynamics, 
relative dynamics



TESTING THE EFFECTIVENESS OF TWO METHODS OF EXTRACTING DNA 
FROM BLOOD SAMPLES FROM COWS
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ABSTRACT
Objective:This method aims to validate the most effective method of extracting DNA 

from a number of 20 blood samples collected from cows. Methods: Two methods were 
tested, namely: DNA extraction using a manual extraction kit-Promega and automatic DNA 
extraction, using the Maxwell 16 LEV Blood DNA kit. Results: Following the quantification 
of DNA samples, by spectrophotometry technique, the best results were obtained by applying 
the automatic extraction method. Therefore, the effectiveness of this technique has been 
demonstrated, representing a first step in genomic analysis protocols. Conclusions: The
accuracy of the subsequent results depends to a large extent on the results obtained by 
extracting the DNA from the samples. Therefore, the automatic DNA isolation method is 
recommended because it has a number of advantages: accuracy, reduced analysis time, low 
costs, reduced labor and ease of application. This technique can be successfully applied in the 
analysis of the genetic diversity of different animal species.

Keywords: DNA isolation, genetic analysis, blood samples, cows
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ABSTRACT:

“History is nothing but assisted and recorded memory”.

World has been under monarchy in ancient times, and the biodiversity rich southern India had
three main dynasties whereby together they ruled over the region with their unique culture and 
language. One among them is the great Chola dynasty. The foremost and the most influential 
king of chola dynasty was Aditya Chola. He was recognised as the greatest of the early 
Cholas.He has been named as Aditya Chola II, been labelled as KARIKALAN which means 
"the man with the charred leg" and it eternalizes the memory of a fire accident in his life.The
beautiful Ekambareswara Temple in Kanchipuram has Karikalan’s statue as their welcoming 
statue at the entrance. He has got credits for construction of dam made of gigantic stones across 
the turgid river called “Kallanai”-meaning “stone-dam”. This dam changed the economy of the 
Chola kingdom forever. Tamil verse says that Karikalan came to power when he was five years 
old. It’s been given that he has been sent to forest at his teens and was said to have regained 
the kingdom when an elephant garlanded him. In those days they used to send an elephant with 
a garland for a temporary king when the actual king is not in charge and whoever it garlands 
will take charge as the king. So this paper discusses about the gripping stories and glories of 
The king Karikalan.

KEYWORDS: Karikalan, Charred leg, Dam, Forest, Garland.



REFLEXIVITY AND SELF-EVALUATION AS A DIMENSION OF PROFESSIONAL 
DEVELOPMENT OF TEACHERS AND IMPROVING THE QUALITY OF SCHOOL 
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Abstract

In recent years, in different school contexts, there is often a discontinuity between the initial 

education of teachers and the needs of teaching practice in school. The initial response in order 

to overcome this discontinuity is the need for continuous professional development and 

developing teachers' awareness of their own needs, responsibilities and opportunities for 

personal and professional affirmation. High quality professional development and teacher

training as its key components are the subject of various analyzes and creating any modern 

proposal to improve the quality of school work (Guskey, 2002). The aim of this paper is to 

emphasize the importance of the interconnectedness of reflexivity, personal responsibility and 

(self) evaluation in the context of professional development of teachers and improving the 

quality of school work. The paper considers self-evaluation of teachers' work as a planned, 

designed engagement with the application of various strategies with the aim of monitoring and 

obtaining formative feedback on the quality of work and opportunities for improvement (Tancig, 

2011; Vogrinc & Podgornik, 2012). Self-evaluation enables the teacher to more objectively see 

what is good in his work and what requires improvement, to define priorities, take actions and 

get involved in appropriate INSET programs, actively manage the processes of his professional 

development. Understanding the essence of self-evaluation as an opportunity for development, 

self-reflection and change, while accepting the view that each individual can and must influence 

the quality of their work and the work of the education system as a whole, has multiple 

implications for autonomy, self-efficacy, motivation and professionalism.

Keywords: professional development, reflexivity, self-evaluation, quality



HELICOPTER PARENTING AND IT’S PSYCHOLOGICAL EFFECTS ON CHILDREN 
AND ADOLESCENTS
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Background: Gaining freedom from many constraints and parental limits are great for 
adolescents. But things don't always go as scheduled. Helicopter parenting is the extreme 
involvement of parents such as hovering over their children to save them from danger and prevent 
them from failing.
Purpose: The goal of this study is to look at the impact of helicopter parenting on adolescent’s 
mental health and coping skills, self-efficacy for learning.
Methodology: The age group of this research is 10 to 20. Using a quantitative research design 
with survey as method, the researcher collected the data from adolescents from school and college. 
As the sample of this study is 200 youth of school and college were selected. Data was collected 
from Lahore and Islamabad city. The sample is selected through a convenient sampling technique 
according to the criteria of research for data collection. A self-structured questionnaire was 
developed. The whole questionnaire comprised 23 items. The data was entered into SPSS. The 
questionnaire was designed by the researcher to consist of 23 items which are based on the effect 
of helicopter parenting on adolescents.
Results & conclusion: Helicopter parenting had a detrimental impact on adolescent’s mental 
health and was connected with low self-efficacy for learning. As a result, this study found that 
adolescents had their own distinct characteristics and that overprotecting them without allowing 
them to experience the world autonomously will impair their development, resulting in behavioral 
and psychological maladjustment.
Keywords: Helicopter Parenting, Self efficacy, Adolescent’s Mental Health



INTERNATIONAL INSTRUMENTS FOR THE PROTECTION OF TRADEMARKS
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ABSTRACT

Various kinds of intellectual property rights are safeguarded under a variety of

international conventions, agreements, protocols and treaties administered by various 

international and regional organizations. The task of enforcing and administering

these international instruments is undertaken by World Intellectual Property

Organization, African Regional Intellectual Property Organization, Benelux Office

for Intellectual Property, European Union Intellectual Property Office etc. WIPO is

one of the most significant organization that is concerned with variety of intellectual 

property rights. The primary trademark instruments under the aegis of WIPO are Paris

Convention, Madrid Agreement and Protocol and Vienna Agreement. Over the past

century, there have been tremendous progress with regard to the international 

protection of trademarks. Different countries have signed and ratified these 

conventions to ensure effective protection of trademarks in their jurisdiction.

Further, WIPO has made various Conventions for the protection of trademarks such 

as WIPO Convention, Paris Convention, Madrid Agreement, Madrid Protocol,

Vienna Agreement, Trade Mark Law Treaty, Singapore Treaty, Nairobi Treaty and

Nice Agreement.

Key words - Intellectual property rights, international conventions, agreements, 

protocols, treaties, international organizations.
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ÖZET

Karaci er vücutta çe itli i levleri yerine getiren ve vücudun uyumlu çal mas n  

sa layan tek organd r. Bu nedenle, vücutta meydana gelen stres reaksiyonlar , a r  

durumlar vb. dahil olmak üzere birçok felaket olay  meydana gelir. Ko ullar karaci eri 

etkiler, yap s nda ve i levinde belirli de i ikliklere neden olarak karaci erde çe itli 

patolojilerin geli mesine yol açar. Bu patolojilerden biri karaci erde geli en toksik 

hepatittir . Hepatit, karaci er dokusunun iltihaplanmas d r. Hepatitte, enflamatuar 

hücrelerin enflamatuar infiltrasyonu, esas olarak portal alanlarda karaci erin stromas nda 

ve parankimdeki baz  sinüzoidlerde, distrofik ve nekrotik süreçlerde, hepatositlerde 

meydana gelir. Kökenine ba l  olarak hepatit 2 gruba ayr l r: birincil ve ikincil . Primer 

hepatit, patojenik etiyolojik faktörlerden ba ms z olarak ortaya ç kar ve karaci erin 

nozolojik bir hastal  olarak kabul edilir. Primer hepatitin ortaya ç kmas nda rol 

oynayan patojenik faktörler, esas olarak a a dakilerden olu an çe itli niteliktedir:

Anahtar Kelimeler: Toksik hepatit, Akut hepatit

ABSTRACT

Hepatitis is an inflammation of the liver tissue. Inflammation of inflammatory cells in 

the portal areas, especially in the sinuses, in the stroma of the liver during hepatitis; 

Dystrophic and necrotic processes occur in hepatocytes in the parenchyma. Depending 

on the origin, hepatitis is divided into 2 groups: primary and secondary.Primary hepatitis 

occurs independently of pathogenic etiological factors and is considered a nosological 

disease of the liver. The pathogenic factors that play a role in the occurrence of primary 

hepatitis are of various nature, mainly consisting of:Infectious hepatitis: This group 

includes hepatitis viruses, which are mainly hepatotropic. As a result, viral hepatitis 

develops. It is the most common of all hepatitis.
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Alcoholic hepatitis. It develops as a result of acute or chronic poisoning with ethyl 

alcohol. 

Keywords: Toxic hepatitis, Acute hepatitis

Karaci er vücuttaki en büyük bez ve e lenmemi  en büyük organd r. Karaci erin vücutta 

500'den fazla farkl  i levi gerçekle tirdi i tahmin edilmektedir Karaci erin i levi çok 

farkl d r. Karaci erin koruyucu bir i levi vard r - Kupfer hücreleri retiküloendotelyal 

sisteme aittir ve fagositoz görevi görür. Karaci er vücudun biyokimyasal laboratuvar d r. 

Bu, karaci erin en önemli i levlerinden biridir. te vücudun hayatta kalmas  için önemli 

olan proteinler, ya lar, lenf vb. maddeler sentezlenir. Karaci er, ya lar n sindirimi için 

önemli olan safray  üretir ve vücut için gerekli olan maddeler karaci erde birikir ve 

vücut taraf ndan gerekti i gibi kullan l r ( liyev .H,2004,Qarayev Q. .,Öm rov 

.O.,2006). Karac i er vücuttaki at k ürünlerin geri dönü ümünde rol oynar. Zaten vücut 

için dü ünülen veya i levini sonuna kadar yerine getiren maddeler karaci erde 

parçalan r, bu da metabolizma sonucu vücutta olu an toksinleri parçalayarak d  

ortamdan vücuda girer. Bu nedenle karaci erdeki patolojiler tüm vücutta kendini gösterir 

(Resim 1). 

Karaci er en büyük parankimal organd r. nsan ve hayvan canl  a rl ndaki a rl  

%1,1 - %3,5'dir. Sindirim sisteminden kana geçen tüm maddeler, toplardamar sistemi 

yoluyla karaci ere girer ve burada çe itli de i ikliklere u rar. Karaci erdeki k lcal 

sistemin zenginli i burada önemli bir rol oynar. Böylece 1 saatte karaci erden yakla k 

84 litre kan geçer. Ço u venöz sisteme ve en az ndan hepatik artere girer ( ahbazov 

R.O., Karakayah H., Haberal N.,2009). Karaci er proteinleri, ya lar , kolesterolü,

glikojeni, pürinleri, amino asitleri, üre, hippurik asit, eter kükürt ve eterglukonik asitleri 

ve bile ik olmayanlar  sentezler, vitaminleri, biyokimyasallar , safray  ve bir miktar 

safray  biriktirir.

ekil 1. Karaci erde fokal hidropik distrofi
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hepatositler. Hematoksilen ve eozin ile boyama. × 200 

Karaci er ortalama %70 su ve %30 kuru madde içerir. Bu organ bir su deposu olarak 

kabul edilir. Çe itli i lerde su miktar  %80'e kadar ula maktad r. Kuru maddenin ço u 

(yakla k %50) proteinlerden olu ur. Bunlar n yakla k %90'  globulinlerdir. Albümin ve 

globulinlere ek olarak karaci er ayr ca kolajen ve nükleoproteinler içerir. Ribonükleik 

asit de bol miktarda bulunur. nsan karaci erindeki ribonükleik asit (RNA) miktar  12

grama ve DNA 4 grama ula abilir. Proteinler aras nda %20'ye kadar demir içeren 

ferritler bulunur. Kromoproteinler grubuna aittirler (  . .,  

. ..,2009). Karaci erdeki glikojen miktar  %1,9-15 aras nda dalgalan rken, besin 

aç s ndan zengin bir diyette su karbonlar  %20'ye kadar ç kabilir. Açl k s ras nda 

glikojen miktar  azal r ve normal bir diyette geri yüklenir. Karaci erin a rl n n 

yakla k %5'i lipidlerdir. %90'  fosfotitler, %10'u nötr ya lard r. Doymam  ya  asitleri 

esas olarak nötr ya lar n olu umunda rol oynar. Karaci erdeki fosfotitler aras nda 

lesitin, sefalin, inositofosfotitler, serinfosfotitler, asetalfosfotitler bulunur. Kolesterol 

serbesttir ve protein ile birlikte olu ur. Fosfotitler ve steroidler karaci erde sentezlenir ve

özellikle ya lar n metabolizmas nda aktif olarak yer al r. Ayn  zamanda karaci erdeki 

enzimler (protein, lipaz, amilaz, maltaz, kolesteraz, arginaz, fosforilaz, karboksilaz ve 

di erleri) aç s ndan da zengindir. Karaci er ara metabolizmada önemli bir rol oynar. 

Glikoliz, glikojen sentezi, ya  sentezi ve oksidasyon da bu organda gerçekle ir. 

Mikrozomlar fibrinojen, protrombin, albümin ve tüm globulinlerin sentez sürecini 

gerçekle tirir. Vitaminler karaci erde birikir. nsan karaci erinde en bol bulunan 

vitaminler C ve PP (%15 mg), pantotenik asit (%19 mg), A vitamini (%7,5 mg) ve 

di erleridir. Tiamin ve bistin dü üktür. Ba rsaklarda olu an bir tak m toksinler (kresol, 

fenol, indol, skatol vb.) karaci erde nötralize edilir. Karaci erin mineralleri farkl d r. 

Sofra tuzu, potasyum klorür, kalsiyum klorür tuzlar n n yan  s ra çok miktarda bak r, 

kobalt, çinko, manganez ve di er metalleri içerir. Yenido an karaci erindeki bak r 

miktar  %10-16 mg, yeti kinlerde ise %1,2-1,5 mg'd r. Karaci er ayr ca mineralleri, 

özellikle a r metalleri biriktirir . Karaci er "evrensel bir kimya laboratuvar d r". 

Karaci erin çe itli fonksiyonlar n n incelenmesinde bir dizi gösterge ( eker ve hippurik 

asit sentezi için testler; ürobilin, bilirubin, amino asitlerin belirlenmesi vb.) yayg n 

olarak kullan lmaktad r . (Korkmaz A., Kolankaya D. Protective.,2009)
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Vitaminler karaci erde birikir. nsan karaci erinde en bol bulunan vitaminler C ve PP 

(%15 mg), pantotenik asit (%19 mg), A vitamini (%7,5 mg) ve di erleridir. Tiamin ve 

bistin dü üktür. Ba rsaklarda olu an bir tak m toksinler (kresol, fenol, indol, skatol vb.) 

karaci erde nötralize edilir. Karaci erin mineralleri farkl d r. Sofra tuzu, potasyum 

klorür, kalsiyum klorür tuzlar n n yan  s ra çok miktarda bak r, kobalt, çinko, manganez

ve di er metalleri içerir. Yenido an karaci erindeki bak r miktar  %10-16 mg, 

yeti kinlerde ise %1,2-1,5 mg'd r. Karaci er ayr ca mineralleri, özellikle a r metalleri 

biriktirir . Karaci er "evrensel bir kimya laboratuvar d r". Karaci erin çe itli 

fonksiyonlar n n incelenmesinde bir dizi gösterge ( eker ve hippurik asit sentezi için 

testler; ürobilin, bilirubin, amino asitlerin belirlenmesi vb.) yayg n olarak 

kullan lmaktad r .

Karaci er vücutta çe itli i levleri yerine getiren ve vücudun uyumlu çal mas n  

sa layan tek organd r. Bu nedenle, vücutta meydana gelen stres reaksiyonlar , a r  

durumlar vb. dahil olmak üzere birçok felaket olay  meydana gelir. Ko ullar karaci eri 

etkiler, yap s nda ve i levinde belirli de i ikliklere neden olarak karaci erde çe itli 

patolojilerin geli mesine yol açar. Bu patolojilerden biri karaci erde geli en toksik 

hepatittir . Hepatit, karaci er dokusunun iltihaplanmas d r. Hepatitte, enflamatuar 

hücrelerin enflamatuar infiltrasyonu, esas olarak portal alanlarda karaci erin stromas nda 

ve parankimdeki baz  sinüzoidlerde, distrofik ve nekrotik süreçlerde, hepatositlerde 

meydana gelir. Kökenine ba l  olarak hepatit 2 gruba ayr l r: birincil ve ikincil 

(  . .,  . .,2013). Primer hepatit, patojenik etiyolojik faktörlerden 

ba ms z olarak ortaya ç kar ve karaci erin nozolojik bir hastal  olarak kabul edilir. 

Primer hepatitin ortaya ç kmas nda rol oynayan patojenik faktörler, esas olarak 

a a dakilerden olu an çe itli niteliktedir:

Bula c  hepatit: Bu grup, ço unlukla hepatotropik olan hepatit virüslerini içerir. Sonuç 

olarak, viral hepatit geli ir ve tüm hepatitler aras nda en yayg n olan d r. 

Alkolik hepatit: Akut veya kronik etil alkol zehirlenmesi sonucu geli ir. S ras yla akut 

alkolik hepatit ve kronik alkolik hepatit ortaya ç kar. laca ba l  hepatit, hepatotropik 

ilaçlara maruz kalman n bir sonucu olarak ortaya ç kar.
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Kolesistik hepatit: Sar l n mekanik nedenleri.Patogenetik özelliklere ba l  olarak, 

otoimmün hepatit, özel bir birincil hepatit türü olarak ay rt edilir. Klinik seyrine göre, 

kronik hepatiti ifade eder. Kuzey Avrupa ülkelerinde en yayg n olan d r ve kal tsal bir 

genetik hastal k olarak kabul edilir. Hastal n patogenezinde X kromozomu ve östrojen 

hormonlar n n özel rolü ara t r lm t r. Bu nedenle hastal k k zlarda ve genç kad nlarda 

daha s k görülür. Karaci erde yüksek aktiviteye sahip kronik hepatit geli ir. Ayn  

zamanda Iupoid hepatit veya plazma hücre hepatiti olarak da adland r l r (Emre M., 

Erdogan H., Fadillioglu E.,2006).

kincil hepatit, ba ka herhangi bir hastal n semptomlar ndan veya 

komplikasyonlar ndan biri olarak geli ir. Bunlara spesifik olmayan reaktif hepatit de 

denir. Örne in, pürülan apandisitin komplikasyonlar ndan biri olarak karaci erde 

piyelflebit apseleri, romatizmal hastal klarda viseral bir patoloji olarak geli en hepatit, 

tifo, bruselloz, sepsis, s tma vb. gibi baz  bula c  hastal klar. ikincil hepatit, baz  

endojen veya eksojen zehirlenmeler s ras nda geli en hepatit, vb. Klinik seyrin 

özelliklerine ba l  olarak, hepatit akut ve kronik olmak üzere 2 büyük gruba ayr l r ve 

a a da gösterildi i gibi kendileri de farkl  tiplere ayr l r. Akut hepatit, hepatik stroman n 

lenfo-lökositik infiltrasyonu ve bir dereceye kadar parankimde distrofik ve nekrotik

de i iklikler ile karakterizedir. Enflamasyonun do as na ba l  olarak, eksüdatif ve 

proliferatif olmak üzere iki tip vard r. Eksüdatif akut hepatitte, eksüdan n bile imine 

ba l  olarak 2 tip hepatit vard r: seröz ve pürülan. Seröz eksüdatif hepatitte, karaci erin 

stromas nda seröz s v , dü ük yo unluklu lenfo-lökosit elementlerinin s zmas , örne in 

tirotoksik hepatit. Pürülan eksüdatif hepatit, portal alanlar n ve sinüzoidlerin yayg n 

nötrofil kar ml  lenfo-lökositik infiltrasyonu ile karakterizedir. Örne in, septik hepatit, 

pürülan kolanjitte pürülan hepatit vb. Bazen pürülan eksüda karaci erde yayg n ve 

da n kt r, ancak odaklar - apseler eklinde geli ir. Örne in, çe itli organlar n pürülan 

iltihab n n komplikasyonlar  s ras nda karaci erde pürülan metastazlar veya pürülan 

apseler (  . .,  . .,2013).Proliferatif akut hepatitte karaci erin 

parankimal elemanlar nda fokal distrofik ve nekrotik de i iklikler meydana gelir ve 

karaci erin retiküloendotelyal hücrelerinde hücre proliferasyonu meydana gelir. 

Sinüzoidal duvar  olu turan Kupfer hücreleri ve endotel hücreleri, baz  lenfo-lökosit 

elementleri ile birlikte nodüler inflamatuar odaklar olu turmak üzere ço al r. Kronik 

hepatit klinikte 6 aydan fazla sürer. 
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Ço u durumda, viral kökenlidir (özellikle hepatit B- ve C-virüsleri) ve bazen kronik 

alkol zehirlenmesi, kolanjit ve kolanjiolit, metabolik bozukluklarda geli ir. Lenfo-lökosit 

infiltrasyonu ve sklerozlu hepatik stromada (portal alanlar) kronik hepatit morfolojisi; 

Parankimatöz elementlerde (eklemlerin içinde), distrofik-nekrotik de i iklikler ve 

rejeneratif süreçlerin yan  s ra zay f bir lenfo-lökosit infiltrasyonu ile karakterizedir. Bu 

de i ikliklerin meydana gelme derecesine ve hangilerinin daha yayg n oldu una ba l  

olarak üç tip kronik hepatit vard r. 

Kronik aktif hepatit:Kronik agresif veya kronik y k c  hepatit olarak da adland r l r. 

Kronik aktif hepatit s ras nda portal alanlarda çok say da lenfo-lökosit infiltrasyonu ve 

sklerotik de i iklikler görülür. Bu iltihapl  infiltrasyon, periportal bölgelere ve hatta 

eklemlerin içine yay l r. Hücrelerin içinde yani hepatositlerde alternatif-y k c  

de i iklikler yani distrofi ve nekroz görülür. Bu nedenle kronik y k c  hepatit olarak da 

adland r l r. 

Kronik aktif olmayan hepatit: Kronik pasif veya kronik yava  hepatit olarak da 

adland r l r. Portal alanlarda lenf-lökosit infiltrasyonu ve sklerotik de i iklikler görülür. 

Ancak hepatositlerde distrofi ve nekroz yoktur; veya çok hafif distrofik de i iklikler 

kaydedilmi tir. Lenfo-lökosit infiltrasyonu sadece portal yollarda görülür, periportal 

alanlarda ve eklemlerde lenfo-lökosit elementleri bulunmaz. Kronik kolestatik hepatit 

biliyer kökenlidir ve kolestaz e lik eder. Bütün bunlar n nedeni kronik kolanjit ve 

kolanjiolittir. Safra kanallar ndaki bu inflamatuar de i iklikler ayr ca çevredeki portal 

alana da yay larak yayg n lenfo-lökositik infiltrasyona ve portal alanlar n sklerozuna, 

k sacas  kronik hepatite yol açar (  . .,  . .,  . 

.,2017). Kronik kolestatik hepatitte hücrelerde de i iklikler meydana gelir -

hepatositlerde distrofik ve nekrobiyotik de i iklikler. Tüm kronik hepatitlerde, karaci er 

büyümü tür ve tutarl l  nispeten sa lamd r. Karaci er insizyonda dekore edilmi tir. 

Toksik kökenli hepatitler, bula c  kaynakl  hepatitler ve otoimmün hepatitler vard r. 

Toksik kökenli hepatit - herhangi bir ilac n, alkolün uzun süreli kullan m  s ras nda 

ortaya ç kar. Enfeksiyöz hepatite, hepatit virüsleri ve influenza virüsü, herpes virüsleri 

veya di er virüsler gibi di er virüsler neden olabilir (Gulec B., Coskun K., Yigitler 

C.,2008). Toksik hepatitler hem endojen hem de eksojen kaynakl  oldu undan isimlerine 

göre ekzojen ve endojen hepatit olmak üzere iki gruba ayr l rlar. Ekzojen kaynakl

hepatite neden olan birçok faktör vard r. 
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Ço u, çe itli toksik ürünlerle düzenli temas halinde olan ki ilerde ortaya ç kar . Bu tür 

hepatitlere bazen endüstriyel hepatit ad  verilir, çünkü özellikle toksik maddelerin 

üretimiyle ilgili olanlar aras nda daha yayg nd r. Elde edilen literatür, endojen 

intoksikasyonlar n geli im evrelerinin karaci erin fonksiyonel durumuna ba l  olarak 

de i ti ini göstermektedir. Antitoksik i levi bozuldu unda, toksik süreçler h zlan r ve 

ço u durumda çoklu organ yetmezli i geli imi için bir uyar c  olur. Endojen hepatit, 

metabolik bozukluklar sonucu vücutta toksik maddelerin birikmesine ba l  olarak 

endojen intoksikasyonun temelini olu turur ve bu süreç ilerledikçe bir tak m karaci er 

fonksiyonlar n n normal seyri meydana gelir. Büyüyen endojen zehirlenme nedeniyle, 

patolojik sürecin geli imi derinle ir. Hepatik iskemi genellikle patolojik süreç 

derinle ti inde ortaya ç kar ve bu da endojen zehirlenmeye yol açar. Endojen kaynakl  

hepatit, vücutta patolojik süreç s ras nda metabolik bozukluklar n neden oldu u 

zehirlenmeler ve toksik maddelerin birikmesi nedeniyle geli ir. Uzun süreli doku 

iskemisinin yeni bir toksik madde kayna  olu turdu u ve kusurlu dola msal endojen 

intoksikasyon geli imini daha da h zland rd  sonucuna var labilir (Korkmaz A., 

Kolankaya D. Protective.,2009). Böylece, metabolik sürecin bozulmas  nedeniyle 

vücutta patolojik süreç s ras nda ortaya ç kan toksik maddelerin birikmesinden 

kaynaklanan zehirlenme nedeniyle endojen kaynakl  hepatit geli ir. skemi süreci, toksik 

hepatitin ana komplikasyonlar ndan biri olarak kabul edilir. Bu s rada karaci er 

hücrelerinin ya l  distrofisi ve nekrozu geli ir . Sonuç olarak, intrahepatik hemodinamik 

bozulur ve ileri ödem, karaci er hücrelerinin interstisyel alanlar nda metabolitlerin 

birikmesiyle sona erer. Sonuç olarak, ikinci bir endojen zehirlenme dalgas  ba lar. Tüm 

bunlardan dolay  karaci erin fonksiyonel durumunda ciddi de i iklikler meydana gelir. 

Bu tür de i ikliklerden biri, protein metabolizmas n n normal seyrinin ihlalidir. Protein 

metabolizmas  vücutta önemli bir rol oynar ve bunlar n ihlali, hormonlardan enzimlere 

kadar tüm metabolik sistemin uyumsuzlu una neden olur, bu nedenle vücut, patolojik 

sürecin geli imini uyaran veya patolojik süreci derinle tiren birçok sistemin 

uyumsuzlu unu ba lat r. Literatürden bilindi i gibi vücudun antioksidan savunma 

sisteminin fonksiyonel durumu endojen intoksikasyon geli iminde önemli rol 

oynamaktad r. 
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Böylece vücudun genel antioksidan savunma sistemi zay flad nda vücudun 

detoksifikasyon sistemleri bloke olur ve endojen zehirlenme engellenmeden geli ir. 

skemik hepatit: skemik hepatit, akut hipoperfüzyon nedeniyle karaci erde yayg n hasar 

anlam na gelir. ok veya bozulmu  hemodinami e neden olan herhangi bir patoloji veya 

hastal k, iskemik karaci er hasar na yol açabilir. Çe itli ara t rmalara göre, iskemik 

hepatitin sadece %50'si ok nedeniyle geli ir. skemik hepatitin morfolojik özelli i, 

hepatik asinüsün 3. bölgesindeki hepatositlerin nekrozudur, bu da santral ven 

çevresindeki hepatik yap n n çökmesi ile ili kilidir. iskeminin süresi ve iddeti. Daha 

iddetli ve uzun süreli iskeminin bir sonucu olarak nekroz hepatositlerin orta zonuna 

kadar uzanabilir.
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ÖZET

Her y l 100 milyondan fazla kad n do um yapmaktad r. Hamilelik s ras nda meydana gelen 
fiziksel ve duygusal de i iklikler nedeniyle, hamile kad nlar yeni enfeksiyonlara kar  özellikle 
hassast r. Dünya Coronavirus hastal  19 (Covid-19) ile sava maya devam ederken, Covid-19'un 
gebelik ve yenido an sonuçlar  üzerindeki etkisi artan bir ara t rma noktas  olmu tur. Ebola, 
kolera, iddetli akut solunum sendromu ve Orta Do u solunum sistemi gibi önceki salg nlar, 
yüksek oranda fetal zarar ve fetal kay p, maternal morbiditi ve mortaliteyi sergilemi tir. Covid-19 
gebelik sonuçlar na ili kin erken verilerin tehdit edici olmad  yani; maternal sonuçlar n hamile 
olmayan yeti kinlerle kar la t r labilir oldu u ve dikey geçi  ve yenido an enfeksiyonunun 
yayg n olmad  gerçe ine ra men, mevcut kan tlar Covid-19 positive hamile kad nlar n;
hastaneye yat , yo un bak m ünitesine kabul ve mekanik ventilasyon dahil olmak üzere artan bir 
risk alt nda oldu unu göstermektedir. Ortaya ç kan bir patojenle enfeksiyonun zaten karma k 
yönetimi, hamileli i daha da karma k hale getirebilir.Hamilelik s ras nda Covid-19 
enfeksiyonunu de erlendiren birkaç çal ma, ani dü ük, erken do um, fetal s k nt , ölü do um, 
neonatal ölüm sezaryen ve erken do um dahil olmak üzere ciddi rahats zl klar  olan hastalarda 
olumsuz gebelik sonuçlar  bildirmi tir. Bu nedenle, bu yaz n n amac , hamile kad nlar n ve 
yenido anlar n Covid-19'un önlenmesi, te hisi ve yönetimi konusunda özel dikkat gösterilmesi 
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gerekti ini vurgulamakt r. Gebeliklerin titizlikle izlenmesi ve erken nihai maternal ve perinatal 
komplikasyonlar  önlemek ve tedavi etmek için uygun önlemler al nmal d r.

Anahtar Kelime: Hamilelik, Covid-19, Yönetimi.

ABSTRACT

Every year, more than100 million women give birth. Due to physical and emotional alterations 
that occur during pregnancy, expectant women are specifically sensitive to new infections. As the 
world continue to fight against Coronavirus disease 19 (Covid-19), the impact of Covid-19 on 
pregnancy and newborn outcome has been an increased point of research. Current outbreaks like
that of Ebola, cholera, severe acute respiratory syndrome and Middle East respiratory exposed 
high rates of fetal harm, and fetal loss, maternal morbidity and mortality. Despite the fact that early 
data on Covid-19 pregnancy outcomes seem not to be threatening that is to say maternal outcomes 
are comparable to non-pregnant adults, and vertical transmission and neonatal infection are 
uncommon, current evidence suggests that pregnant women are at an increased risk of Covid-19, 
including the need for hospitalization, intensive care unit admission, and mechanical ventilation. 
The already complicated management of infection with an emerging pathogen may further 
complicate pregnancy. Several studies assessing Covid-19 infection during pregnancy reported 
adverse pregnancy results in patients with severe conditions, including sudden abortion, premature 
labor, fetal distress, stillbirth, neonatal death cesarean section and premature birth. Therefore, the
aim of this paper is to emphasize that pregnant women and neonates require special attention 
regarding the prevention, diagnosis and management of Covid-19. Rigorous monitoring of 
pregnancies and appropriate measures should be taken to prevent and treat early eventual maternal 
and perinatal complications.

Keywords: Pregnancy, Covid-19, Management

INTRODUCTION 

SARS-CoV-2, highly transmissible new corona virus, is currently a bush fire around the world. It 
causes a severe acute lower respiratory tract syndrome named corona virus disease (Covid-
19).(Guo et al., 2020).Due to physical and emotional alterations that occur during pregnancy, 
expectant women are specifically sensitive to high risk infections. Information on previous 
pandemic may shed light on pregnancy consequences during Covid-19 such as miscarriage, 
intrauterine death, fetal growth restriction and high case fatality rates(Ksiazek et al., 2003; Wong 
et al., 2004) . Current research suggests that pregnant women if infected with the Covid-19 stand 
a higher risk of hospitalization, intensive care unit admission, and mechanical ventilation.(Breslin 
et al., 2020). Small case series reported that a high proportion of Covid-19 positive expectant 
women experienced preterm birth (<37 weeks [22%]), (48%) caesarean delivery and (7%) 
intensive care unit admissions(Khalil et al., 2020) . In a study of 8,207 Covid-19 positive expectant 
women experienced infected pregnant women found that they had a higher risk of intensive care 
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unit hospitalization and mechanical ventilation than non-pregnant women, but the risk of mortality 
was identical(Ellington et al., 2021).There has also been an alarming maternal mortality and severe 
morbidity linked to respiratory and thromboembolic complications in both low- and high-resource

countries, including 15 reported fatalities in Iran, Brazil, and Mexico, as well as at least three in 
the United Kingdom and the United States(Amorim et al., 2020).Furthermore, the unknown 
hazards of deadly Covid-19 infection make it difficult for prenatal and postnatal 
management.(Dashraath et al., 2020b). There is currently inadequate evidence to determine the 
risks of vertical transmission especially when infection occurs in the pregnancy’s first 
trimester(Chen et al., 2020) .

METHODOLOGY

We made a descriptive literature review using the data obtained from educational websites such as 
PubMed-NCBI, Science Direct.com, and national plus international websites such world health 
organization, American pediatrics academy, Japanese neonatology society, Center for Disease 
Control and prevention. Pregnancy, COVID-19, expectant mothers, pregnant women, Covid-19,
pregnancy, SARS-COV-2, management and managing were the key terms used while searching 
for the data. A total of 175 articles were identified and reviewed at the title and abstract level. 
Single case studies and pre-print literature given lack of peer review were not included.

COVID-19 ‘S CONSEQUENCES IN EXPECTANT WOMEN

As earlier mentioned, severe Covid-19 appears to put expectant women at an elevated risk of 
hospitalization, intensive care unit admission and mechanical breathing support (Breslin et al., 
2020; Elshafeey et al., 2020; Saccone et al., 2021).Previous studies have found an increased risk 
of pre-eclampsia, thromboembolic problems, caesarean section, preterm birth, substantial increase 
in stillbirth, maternal death, as well as worse maternal mental health (Arthurs et al., 2021; Khalil 
et al., 2020; J. T. Wu et al., 2020). However, there is uncertainty about deliverance in Covid-19
positive expectant. The majority of severe Covid-19 cases reported in the second and third 
trimesters of pregnancy were via caesarean section. Only a few cases of severe Covid-19 resulted 
in the pregnancy being terminated prematurely(Östling et al., 2021). Mullins et al. investigated 32 
cases of Covid-19 positive expectant women, two of whom needed critical care and mechanical
ventilation, and one of whom experienced multi-organ failure (Mullins et al., 2020). In an 
investigation of nine Covid-19 positive expectant women; seven deaths were recorded. Five of the 
seven deaths had no underlying health concerns, showing that pregnancy puts women at a higher 
risk of more severe Covid-19 infection effects(Hantoushzadeh et al., 2020). It might be too early 
to conclude whether Covid-19 is less or more hazardous during pregnancy than its counterparts
(Amorim et al., 2020; Hantoushzadeh et al., 2020), however, the few number of pregnant women 
have died from Covid-19(Juan et al., 2020), calls for more researchers’ attention to Covid-19's 
mortality in this patient population. 
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COVID-19 ‘S CONSEQUENCES IN NEWBORNS. 

The effects of Covid-19 in neonates are still uncertain however, in a secondary analysis of the 
World Association of Perinatal Medicine (WAPM) study, perinatal death was found to be around 
4% in pregnancies complicated with Covid-19 infection. According to the findings of this study 
deaths were primarily due to preterm (Di Mascio et al., 2020; Saccone et al., 2021) The
characteristics independently associated with unfavorable fetal outcome were early gestational age 
at diagnosis, gestational age at diagnosis, birthweight, and maternal ventilatory aid. Finally, there 
was no likelihood of vertical transfer (Di Mascio et al., 2020).In order for effective antenatal 
counseling and management of Covid-19 positive expectant women the unresolved concerns about 
the effect of Covid-19 on perinatal outcomes must be resolved soon. Available data shows that the 
majority of newborns infected with COVID-19 had asymptomatic or mild to moderate disease 
(Dumpa et al., 2020; White et al., 2020) However, there have been a few reports of Covid-19 
positive infants who have become seriously ill (Coronado Munoz et al., 2020).

MANAGING COVID-19 DURING PREGNANCY

1.Antenatal care

According to World Health Organization, social distancing has been successful in limiting disease 
transmission(World Health Organization, 2020a). This approach can be used to serve obstetric 
care by simplifying medical care providers into self-sufficient groups, each consisting of the 
attending, resident, intern, and nursing or midwifery staff. Individual teams work autonomously 
and provide inpatient labor and delivery, outpatient antenatal care, or surgical treatments, as well 
as treating women with suspected or confirmed COVID-19 infection while wearing complete 
personal protective equipment (Dashraath et al., 2020b; Maxwell et al., 2017).

2.Fetal surveillance

Due to maternal hypoxia, which causes reduction in oxygen supply to the fetus, raising the risk of 
fetal growth limitation in addition to Covid-19 causing intrauterine growth restriction in almost 
about 10% of pregnancies, the fetus must be observed by at least one ultrasound measurement of 
growth following maternal recovery. The ultrasonic transducers should be disinfected according 
to the manufacturer's recommendations after sonographic assessment in high-risk patients (Centers 
for Disease Control, 2021).

3.Labor and delivery

Expectant women arriving at the labor ward must be classified as low, moderate, or high risk for
Covid-19 infection, in order to establish the patient's disposition and the sort of infection control 
precautions required of the healthcare staff (Dashraath et al., 2020a). Obstetric variables and 
clinical urgency influence the mode of delivery. Since there is no strong evidence of vertical 
transmission, vaginal birth is not prohibited in Covid-19 positive patients (Chen et al., 2020; Y. 
Wu et al., 2020). Usage of full personal protective equipment and delivery in rooms with negative 
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pressure ventilation, should be taken throughout all deliveries, including cesarean deliveries.
(Maxwell et al., 2017).Gas delivery apparatus is mostly contaminated by respiratory viruses 
causing cross-infection, therefore birth attendants should be aware of decontamination guidelines, 
which include cleaning the expiratory valve between patients and using a microbiological filter 
(pore size 0.05m) between the mouthpiece and face mask(Chilvers & Weisz, 2000). Similarly, if 
a Covid-19 positive expectant woman is need in supplementary oxygen during labor, a surgical 
mask should be worn over the nasal cannula, because humidifying oxygen causes infectious 
particles to aerosolize to a radius of roughly 0.4 meters, increasing the risk of nosocomial droplet 
infection(Hui et al., 2009).

Covid-19 vaccinations during pregnancy 

The Centers for Disease Control and Prevention, the American College of Obstetricians and 
Gynecologists, and the Society for Maternal-Fetal Medicine have all published statements 
supporting the administration of Covid-19 vaccination to pregnant women(Centers for Disease 
Control, 2021; Zauche et al., 2021). Due to the exclusion of pregnant women from clinical trials, 
insufficient information on the safety and efficacy of COVD-19 vaccinations during pregnancy is 
available. The notion of passive immunization of the newborn, gained by trans placental 
transmission of protective antibodies into the fetal circulation following maternal infection or 
vaccination, is widely encouraged (Gray et al., 2021; Perl et al., 2021; Sculli et al., 2021). Evidence 
about the safety and effectiveness of Covid-19 vaccination during pregnancy, although limited, 
has been increasing. It suggests that a Covid-19 vaccine causes more good than harm during 
pregnancy Early data did not find any safety concerns for people who received an mRNA COVID-
19 vaccine late in pregnancy or for their babies (Shimabukuro et al., 2021).Recent reports have 
shown that breastfeeding people who have received mRNA Covid-19 vaccines have antibodies in 
their breastmilk, which could help protect their babies. However, more data are needed to 
determine what level of protection these antibodies may provide to the baby. (Dagan et al., 2021; 
Goldshtein et al., 2021). Besides scientists did not found an increased risk for miscarriage among 
people who received an mRNA Covid-19 vaccine just before and during early pregnancy (before 
20 weeks of pregnancy) (Kharbanda et al., 2021; Shimabukuro et al., 2021; Zauche et al., 2021).

Covid-19 and breastfeeding

In addition to providing nutritional and immunological benefits to babies, there is a mountain of 
research to back up the benefits of breastfeeding (Eidelman & Schanler, 2012; Stuebe, 2009). For 
viruses such as Human Immune Virus and human T-cell leukemia virus1, transmission of viral 
infection from mother to the infant through breast milk has been proven. There are also some 
reports of Covid-19 detection by RT PCR in breast milk from Covid 19 positive mothers(Y. Wu 
et al., 2020). The vast majority of samples analyzed, however, were RT-PCR negative ((Elshafeey 
et al., 2020; Yang et al., 2020; Yu et al., 2020).Furthermore, the finding of an IgA immune 
response in breast milk after Covid-19 infection shows that the neonate may be administered with
protective antibodies (Fox et al., 2020). Gross and colleagues detailed the progression of an infant 

BILTEK-V 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CURRENT DEVELOPMENTS IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND SOCIAL SCIENCES 

December 3-5, 2021/ Malatya- Ye ilyurt Municipality 

Proceedings Books Page 891 www.biltek.org/



who had previously tested negative for Covid-19 RT-PCR but had successive positive tests after 
being breastfed (with precautions) with positive milk(Groß et al., 2020) . According to a distinctive 
case series from Italy, two infants got Covid-19 infection after being breastfed without precautions
by their mothers who were Covid-19 positive. Interestingly, in the same study, the infants born to 
mothers who took precautions remained negative (Ferrazzi et al., 2020). At this juncture, national
and international professional bodies such as the World Health Organization, the Royal College of 
Pediatrics and Child Health (UK),(Royal College of Pediatrics and Children Health, 2021; World 
Health Organization, 2020b) have advocated for the continuation of breastfeeding with infection 
control precautions .On the other hand, Japanese Society for Neonatal Health and Development 
advise providing expressed breast milk to infants(Japanese Society for Neonatal Health 
and Development, 2020).Face masking, gown changing at each feeding, careful handwashing, 
cleaning and disinfection of the nipples, disinfection of the hands with hydro-alcoholic gel before 
picking up the child, and handwashing again after breastfeeding have been recommended in many 
guidelines of infection control and preventive strategies (American Academy of Pediatrics 2020; 
(Société Française de Néonatalogie, 2021 ;Yang et al., 2020.) As long as the mother is contagious, 
contact with the child must be avoided, but breastfeeding can be continued if the precautions are 
taken. Paracetamol is the only drug treatment that should be taken by an asymptomatic because 
the concentrations ingested by the child for a conventional dosage are approximately 0.1 percent 
of the dose ingested by the mother, making them safe and requiring no interruption of breastfeeding 
(Société Française de Néonatalogie, 2021.)

CONCLUSION

Despite the fact that Covid-19 appears to have a lower maternal mortality and less hazardous on 
neonatal results than its counterparts (previous viruses), it should be borne in mind that this is 
based on a small number of pregnant patients studied. It should also be recognized that due to the
advancements in intensive care treatment, Covid-19 fatality rates appear to be reduced rather than 
a decrease in virus pathogenicity. However, given that a number of pregnant women have died 
from Covid-19, it's time to review Covid-19's mortality in expectant women population. 
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ÖZET
Bu inceleme kapsam nda Çiçek ara t rma grubu taraf ndan sentezlenmi  oksa, tiyo, aza, benzo taç eter türevlerinin 
fiziksel organik kimya aç s ndan metal kompleksle me özellikleri incelenmi tir. B1-B6 tiyotaç eterlerin, UB1-
UB7 benzo-tiyotaç eterlerin, Z1-Z4 tiyadiazol taç eterlerin metal kompleksle me özellikleri s v - s v  iyon çiftleri 
ekstraksiyonu ile belirlenmi tir. S v -s v  iyon çiftleri ekstraksiyonu kloroform:su (1:1) ve diklorometan:su (1:1) 
sistemlerinde gerçekle tirilmi tir. nsan biyokimyas  için önemli olan; Li+, Mg2+, Na+, Ca2+,  K+, Zn2+, Fe2+, Fe3+,
Ag+, Cr3+, Co2+, Pb2+, Cd2+,  Ni2+, Cu2+, Mn2+ iyonlar n n ekstraksiyonlar moleküllerin içerdikleri atom ya da 
gruplara ba l  olarak de erlendirilmi tir. Bu sonuçlar n fiziksel organik kimyada açm  oldu u pencereler bilim 
insanlar na ilham kayna  olacakt r.
Anahtar Kelimeler: Tiyotaç Eter, Benzo-tiyotaç Eter, Tiyadiazol Taç Eter, Metal Kompleksle mesi, S v -s v  
yon Çiftleri Ekstraksiyonu, Afinite.

ABSTRACT
In this study, metal complexation properties of oxa, thio, aza, benzo crown ether derivatives synthesized by Çiçek 
research group were investigated in terms of physical organic chemistry. Metal complexation properties of B1-B6 
thiocrown ethers, UB1-UB7 benzo-thiocrown ethers, Z1-Z4 thiadiazole crown ethers were determined by liquid-
liquid ion pair extraction. Extraction was carried out in chloroform:water (1:1) and dichloromethane:water (1:1) 
systems. Extractions of Li+, Mg2+, Na+, Ca2+, K+, Zn2+, Fe2+, Fe3+, Ag+, Cr3+, Co2+, Pb2+, Cd2+,  Ni2+, Cu2+, Mn2+

ions were evaluated depending on the atoms or groups crowns contain, which was important for mammalian 
(human) biochemistry. These results in physical organic chemistry will inspire scientists. 
Keywords: Thiocrown Ether, Benzo-thiocrown Ether, Thiadiazole Crown Ether, Metal Complexation, Liquid-
liquid Ion Pair Extraction, Affinity.

G R

Fiziksel organik kimyan n popüler alanlar ndan biri olan kompleksle me yetenekleriyle taç eter kimyas  her geçen 
gün bilim insanlar n n dikkatini çekmeye devam etmektedir (Çakir et al., 2004; Cicek et al., 2016; Baki Çiçek & 
Onba o lu, 2016; Baki Çiçek et al., 2011; Charles J Pedersen, 1978). 1967 y l nda ilk olarak Pedersen taraf ndan 
bilim dünyas na sunulan taç eterler iki ya da daha fazla etilen glikol zincirlerinin bir araya gelmesiyle olu mu  
halkal  yap lard r ( Charles J. Pedersen, 1972; C . J. Pedersen, 1991; C J Pedersen, 1967; Charles J Pedersen, 1978).
Bu bile ikler içerdikleri hidrojen ve karbon atomlar n n olu turdu u hidrofobik apolar bir d  kavite ile 
heteroatomlar n (oksijen, kükürt, azot) olu turdu u polar hidrofilik bir iç kaviteye sahiptir (Çal r et al., 2019; B. 
Çiçek et al., 2016; Baki Çiçek, Çakir, et al., 2012; Erk et al., 1999; Tu et al., 2007). Gerçekle tiren çal malarda 
taç eterlerin pozitif yüklü metal katyonlar yla ve bu katyonlar n counter iyonlar  olan anyonlarla da dolayl  yoldan 
kompleksle mektedir (Çakir et al., 1998, 2004; Çal r et al., 2019; Baki Çiçek, Çakir, et al., 2012). Oksa ve benzo 
taç eterler alkali ve toprak alkali metal katyonlar na yüksek afinite göstermektedir (C J Pedersen, 1967). Ancak 
taç eter halkas n n do rudan ya da dolayl  olarak (yan kollardan) kükürt, azot, elementleri ile tiyofen, pirol, 
tiyadizaol, triazol, disülfit, amit, ester, tiyoester, vb. gruplar n  içermesi durumunda metal iyonlar  ile ola anüstü 
seçicilik özellikleri sergilemektedir (Calisir et al., 2017; Cicek et al., 2016; Baki Çiçek et al., 2011). Taç eter 
üzerindeki azot atomu say s  artt kça geçi  metallerine olan ilgi att  tespit edilmi tir (Baki Çiçek, 2002). Bununla 
beraber halka üzerindeki kükürt atomlar n n artmas  bu afiniteyi a r metaller olan c va, kadmiyum, bak r, demir 
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gibi elementlere ve de erli metaller olan alt n, gümü , platin gibi elementlere kayd rmaktad r (Baki Çiçek, Ergun, 
et al., 2012; Baki Çiçek et al., 2011; Sapmaz, 2019). Ayr ca taç eter halkas  üzerindeki heteroatomlar ile gruplar n 
farkl  kombinasyonlar ile yerle tirilerek yeni moleküllerin sentezi ile seçici olarak tek bir elemente affinite 
göstermelerini sa lamak mümkündür (Albayrak, 2020; Canbolat, 2019; Cicek et al., 2016). Taç eterler ve metal 
iyonlar  aras nda meydana gelen kompleksler oldukça kararl  komplekslerdir (Baki Çiçek, 2002). Olu an 
kompleksler ile sulu ortamlardan metal katyonlar n n uzakla t r lmas nda ya da ta nmas nda kullan labilmektedir. 
Metal kompleksleri, ev sahibi-konuk (host-guest) kompleks sistemi üzerinden gerçekle mektedir (Mosier-Boss, 
2005). Olu an kompleksler ve bu komplekslerin kompleksle me sabitleri AAS, ICP, NMR, FT-IR, UV-Vis 
spektrofotometresi, kondüktometri, ekstraksiyon, vb. birçok yöntemin veya yöntemlerin bir arada kullan lmas yla 
belirlenmektedir (Çal r et al., 2019).

Bu inceleme kapsam nda Çiçek ara t rma grubu taraf ndan sentezlenmi  oksa, tiyo, aza, benzo taç eter türevlerinin 
de i ik yöntemler kullan larak fiziksel organik kimya aç s ndan metal kompleksle me özellikleri incelenmi tir. 
Bu sonuçlar n fiziksel organik kimyada açm  oldu u pencereler bilim insanlar na ilham kayna  olmaya devam 
edecektir.

ARA TIRMA VE BULGULAR

Yöntem

B1 (1,4-ditiyo-12-taç-4), B2 (1,7-ditiyo-12-taç-4), B3 (1,7-ditiyo-15-taç-5), B4 (1,7-ditiyo-18-taç-6), B5 (1,10-
ditiyo-18-taç-6), B6 (1,10-ditiyo-21-taç-7) okso-tiyotaç eterleri, Z1 ((1,4,10,13)-tetratiya[4.4](2,5)-1,3,4-
tiyadiazolo-fan), Z2 ((4,16)-diokso-(1,7,13,19)-tetratiya[7.7](2,5)-1,3,4-tiyadiazolofan), Z3 ((4,7, 19,22)-
tetraokso-(1,10,16,25)-tetratiya[10.10](2,5)-1,3,4-tiyadiazolofan), Z4 ((4,7, 10,22,25,28)-hekzaokso-
(1,13,19,31)-tetratiya[13.13](2,5)-1,3,4-tiyadiazolofan) tiyadiazol taç eterleri, UB1 (bis(1,2-dibenzo) oktatiyo
tetrakarbonil-24-crown-4), UB2 (bis(1,2-dibenzo) oktatiyo tetrakarbonil-29-crown-6), UB3 (bis(1,2-dibenzo) 
oktatiyo tetrakarbonil-36-crown-8), UB4 (bis(1,2-dibenzo) tetratiyo tetrakarbonil-24-crown-4), UB5 (bis(1,2-
dibenzo) tetratiyo tetrakarbonil-29-crown-6), UB6 (bis(1,2-dibenzo) tetratiyo tetrakarbonil-36-crown-8), UB7
(Bis(1,2-dibenzo) tetratiyo tetrakarbonil-42-crown-10) benzo-tiyo-okso taç eterlerinin s v -s v  iyon çiftleri 
ekstraksiyonu ile belirlenen metal iyonlar na (Li+, Mg2+, Na+, Ca2+,  K+, Zn2+, Fe2+, Fe3+, Ag+, Cr3+, Co2+, Pb2+,
Cd2+,  Ni2+, Cu2+, Mn2+) kar  kompleksle me özellikleri ile incelenmi tir (Calisir et al., 2017a; Cicek et al., 2016; 
Baki Çiçek & Çal r, 2016; Baki Çiçek et al., 2011).

ekil 1. B1-B6 okso-tiyotaç eterlerin metal kompleksle meleri.

Ara t rma grubumuzca sentezlenen B1-B6 okso-tiyotaç eterlerin Mg2+, Na+, Ca2+,  K+, Zn2+, Fe3+, Ag+ iyonlar yla 
kloroform/su ve diklorometan/su ekstraksiyon sisteminde ekstraktif özellikleri incelenmi tir ( ekil 1) (Baki Çiçek 
& Çal r, 2016).
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ekil 2. Z1-Z4 tiyadiazol taç eterlerin metal kompleksle meleri.

Çal ma grubumuzca sentezlenen Z1-Z4 tiyadiazol taç eterlerin Mg2+, Na+, Ca2+,  K+, Zn2+, Fe3+, Ag+, Cr3+, Co2+,
Pb2+, Cd2+,  Ni2+, Cu2+, Mn2+ iyonlar yla kloroform/su ve diklorometan/su ekstraksiyon sistemlerinde ekstraktif 
özellikleri incelenmi tir ( ekil 2) (Cicek et al., 2016).

ekil 3. UB1-UB7 benzo-tiyotaç eterlerin metal kompleksle meleri.

Ekibimizce sentezlenen bir di er taç eter serisi olan UB1-UB7 benzo-tiyotaç eterlerin Li+, Mg2+, Na+, Ca2+,  K+,
Zn2+, Fe2+, Fe3+, Ag+, Cr3+, Co2+, Pb2+, Cd2+,  Ni2+, Cu2+, Mn2+ iyonlar yla kloroform/su ekstraksiyon sisteminde 
ekstraktif özellikleri incelenmi tir ( ekil 3) (Calisir et al., 2017a).

Bu çal malarda elde edilen bulgular a a da özetlenmi tir.

Tablo 1. Taç eterlerin, 10-3 M veya 10-4 M konsantrasyonda ekstraksiyon yüzdesi de i imleri

Taç 
Eter

Ekstraksiyon Yüzdesi S ralamas
(kloroform/su 1:1)

Ekstraksiyon Yüzdesi S ralamas
(diklorometan/su 1:1)

B1 Ca2+ > Ag+ > Fe3+ > Mg2+ > Cr3+ > Pb2+ > Zn2+ = Co2+ Fe3+ > Ca2+ > Cr3+ > Pb2+ > Mg2+ > Co2+> Zn2+ > Ag+

B2 Ca2+ > Mg2+ > Cr3+ > Ag+ = Fe3+ = Pb2+ = Zn2+ = Co2 Ca2+ = Ag+ > Cr3+ >  Zn2+ = Fe3+ > Mg2+ > Co2+ > Pb2+

B3 Ca2+ > Mg2+ > Cr3+ = Pb2+ = Ag+ = Fe3+ = Zn2+ = Co2+ Ca2+ > Ag+ > Cr3+ > Co2+ > Zn2+ > Mg2+ > Pb2+ > Fe3+

B4 Ca2+ > Mg2+ > Cr3+ > Ag+ > Pb2+ = Zn2+ = Fe3+ = Co2+ Mg2+ > Ca2+ > Ag+ > Cr3+ > Fe3+ > Co2+ > Zn2+ > Pb2+

B5 Fe3+ > Ca2+ > Mg2+ > Ag+ > Cr3+ > Pb2+ > Zn2+ = Co2+ Cr3+ > Fe3+ > Co2+ > Ca2+ > Ag+ > Mg2+ > Pb2+ = Zn2+

B6 Ca2+ > Mg2+ > Cr3+ > Fe3+ = Pb2+ = Ag+ = Zn2+ = Co2+ Ca2+ > Fe3+ > Cr3+ > Ag+ > Mg2+ > Zn2+ > Co2+ = Pb2+

Z1 - Pb2+ > Cu2+ > Cd2+ > Ag+ > Mn2+ > Cr3+ > Zn2+ > Ni2+

> K+ > Na+ > Ca2+ > Co2+ > Mg2+ > Fe3+

Z2 Pb2+ > Cu2+ > Cd2+ > Ag+ > Fe3+ > Mg2+ > Cr3+ >
Ni2+ > Ca2+ > Zn2+ > K+ > Na+ > Co2+ > Mn2+ -

Z3 Pb2+ > Cu2+ > Cd2+ > Fe3+ > Ag+ > K+ > Ca2+ > Mg2+

> Ni2+ > Cr3+ > Co2+ > Na+ > Mn2+ > Zn2+ -

Z4 Pb2+ > Cu2+ > Cd2+ > Ag+ > Fe3+ > K+ > Ca2+ > Mg2+ >
Cr3+ > Ni2+ > Na+ > Co2+ > Zn2+ > Mn2+ -
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UB1 Fe3+ > Pb2+ > Ag+ > Cr3+ > Ca2+ > Fe2+ > Cd2+ >
Mg2+ > Zn2+ > Ni2+ > Co2+ > Na+ = K+ = Li+ -

UB2 Cr3+ > Pb2+ > Cd2+ > Fe3+ > Ca2+ > Fe2+ > Zn2+ > Mg2+

> Ni2+ > Co2+ > Ag+ > Na+ = K+ = Li+ -

UB3 Fe3+ > Cd2+ > Fe2+ > Cr3+ > Ca2+ > Pb2+ > Ag+ > Mg2+

> Ni2+ > Zn2+ > Co2+ > Na+ = K+ = Li+ -

UB4 Cr3+ > Pb2+ > Ca2+ > Cd2+ > Ag+ > Fe3+ > Ni2+ > Zn2+

> Mg2+ > Co2+ >Fe2+ > Na+ = K+ = Li+ -

UB5 Cr3+ > Cd2+ > Fe3+ > Ca2+ > Pb2+ > Mg2+ > Ni2+ >
Co2+ > Zn2+ > Fe2+ > Ag+ >Na+ = K+ = Li+ -

UB6 Fe3+ > Cr3+ > Ag+ > Ca2+ > Cd2+ > Pb2+ > Zn2+ > Ni2+

> Fe2+ > Co2+ > Mg2+ > Na+ = K+ = Li+ -

UB7 Fe3+ > Ag+ > Cr3+ > Ca2+ > Cd2+ > Mg2+ > Fe2+ > Pb2+

> Zn2+ > Ni2+ > Co2+ > Na+ = K+ = Li+ -

SONUÇ

Bu çal ma kapsam nda ekibimizce sentezlenen B1-B6, Z1-Z4 ve UB1-UB7 taç eterler serilerinin Li+, Mg2+, Na+,
Ca2+,  K+, Zn2+, Fe2+, Fe3+, Ag+, Cr3+, Co2+, Pb2+, Cd2+,  Ni2+, Cu2+, Mn2+ iyonlar yla ekstraktif özellikleri 
incelenmi tir. Taç eterler hidrofobik bir d  iskelete ve hidrofilik bir iç kaviteye sahiptirler. Hidrofilik iç kavite 
içerdi i oksijen, kükürt, azot gibi elementlerden kaynaklanmaktad r. Bu de erlendirmede ele al nan B1-B6, Z1-
Z4 ve UB1-UB7 taç eter bile ikleri farkl  oranlarda ve say larda heteroatomlar içermektedir. Ayr ca hidrofobik d  
iskeletlerinde tiyadiazol, disülfid, benzen gibi gruplar bulunmaktad r. Bu sebeple farkl  hidrofilik iç kaviteye 
sahiptirler. Bu iç kavitelere uygun olan metal iyonlar  daha yüksek kompleksle me yapmaktad r. 

ekil 4. Baz  okso-benzo-tiyadizaol-tiyotaç eterlerin 3D yap lar .

B1-B6 okso-tiyo taç eterlerini genel olarak sert metal iyonlar  olan Ca2+ ve Fe3+ iyonlar yla yüksek oranda 
kompleksle me yapt  tespit edilmi tir. Ancak yumu ak Lewis asidi olan Ag+ iyonunun kompleksle me oran  
oldukça yüksektir. Bile ikte herhangi bir yan kol üzerinde benzen, disülfit, tiyadiazol gibi guruplar yer 
almamaktad r. B1-B6 taç eterleri aras ndaki farkl l klar içerdikleri oksijen say s , kükürt say s  ve bu atomlar n 
toplam say s na ba l  olarak halka kavitesidir. Bile iklerde halka kavitesi artt kça +3 de erlikli Fe3+ ve Cr3+

iyonlar na ilgi olu tu u gözlenmi tir ( ekil 4).

Z1-Z4 tiyadiazol taç eterlerinin tamam n n Pb2+, Cu2+, Cd2+, Ag+ iyonlar yla en yüksek kompleksle melere sahip olduklar  
gözlenmi tir (Tablo 1). Bu iyonlardan Pb2+, Cu2+ iyonlar  orta-sert Lewis asitleri iken Cd2+, Ag+ iyonlar  yumu ak Lewis
asitleridir. Z1-Z4 taç eterleri tiyadiazol halkas  üzerinde sabit 2 adet kükürt atomu ve 2 adet azot atomu içermektedir. Z1-Z4 
taç eterlerinde de i en ise oksijen donör atom say s d r. Ancak taç eterler artan oksijen say s n n molekülün iç kavitesini, 
sertli ini de i tirmesine ra men tiyaziazol halkas  içerdi i donör atomlar sebebiyle oldukça yumu ak karakter sergilemi  ve 
genel olarak ayn  iyonlarla (Pb2+, Cu2+, Cd2+, Ag+) yüksek oranda kompleksle me göstermi tir. 

Tablo 2. Lewis asitleri ve metal iyon yar çaplar
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Lewis Asitleri
(Leach, 1999; Vigneresse, 2009)

Metal yonu Yar çap  (pm)
(Colton et al., 1995)

Sert Lewis Asitleri

Li+

Cr3+

Mg2+

Fe3+

Mn2+

Ca2+

Na+

K+

Li+ (60 pm)
Cr3+ (61.5 pm)
Mg2+ (72 pm)
Fe3+ (78 pm)
Mn2+ (83 pm)
Ca2+ (100 pm)
Na+ (102 pm)
K+ (138 pm)

Orta-Sert (Ara/S n r) Lewis
Asitleri

Ni2+

Cu2+

Zn2+

Co2+

Fe2+

Pb2+

Ni2+ (69 pm)
Cu2+ (73 pm)
Zn2+ (74 pm)

Co2+ (74.5 pm)
Fe2+ (76 pm)

Pb2+ (119 pm)

Yumu ak Lewis Asitleri Cd2+

Ag+
Cd2+ (95 pm)
Ag+ (115 pm)

Hem disülfit ba  hem de büyük hacimli benzen gruplar  içermesi sebebiyle iç kavitesi oldukça yüksek olan UB1-
UB7 taç eterlerinin tamam na Li+ gibi küçük hacimli bir iyonun (Tablo 2) uygun olmamas  sebebiyle afinite 
göstermedi i tespit edilmi tir. Bununla beraber UB1-UB7 bile iklerinin hidrofilik oyuklar n n büyük olmas na 
ra men, Na+ ve K+ gibi büyük yar çapa sahip iyonlarla çok dü ük oranlarda kompleksle ti i gözlenmi tir. Üstelik 
bu bile ikler Pb2+ ve Ag+ gibi oldukça büyük hacimli iyonlarla orta-iyi düzeyde kompleksle me yapm t r. Bu 
durum bile iklerin içerdikleri heteroatomlarla aç klanmaktad r. lk olarak kükürt atomlar n n bile i e yumu ak 
karakter kazand rmas  sert Na+ ve K+ iyonlar na ilgi göstermemesine, Pb2+ ve Ag+ gibi yumu ak-ara sert metal 
iyonlar na ilgi göstermesini sa lam t r. kinci olarak kükürt atomlar n n hacimli olmas  iç kavitede d ar  do ru 
yönelmesine ve daha yüksek oranda kompleksle me yapabilmesi ile aç klanmaktad r. Son olarak UB1-UB7 
bile iklerinin Fe3+, Cr3+ gibi +3 de erlikli sert metal iyonlar na ve Mg2+, Mn2+, Ca2+ gibi +2 de erlikli sert metal 
iyonlar na di er iyonlardan daha yüksek oranda afinite gösterdi i tespit edilmi tir (Tablo 1). UB1-UB7 bile ikleri 
farkl  oranlarda kükürt atomlar  içermesine ra men en yüksek kompleksle me oran  Fe3+, Cr3+ iyonlar n n 
ekstraksiyonunda gözlenmi tir. Ayr ca B1-B6 ve Z1-Z4 taç eterleri bu iyonlara orta-dü ük düzeyde ilgi 
göstermi tir. Bu durum UB1-UB7 taç eterlerinin tamam n n içerdi i benzen halkalar  sebebiyle gerçekle mi  
oldu u dü ünülmektedir.

Elde edilen tüm ekstraksiyon sonuçlar  de erlendirildi inde artan halka kavitesinin iyon yar çap ndan ve kükürt-
oksijen atomu say s ndan daha bask n olarak kompleksle meye etki etti i, halka kavitesinin artmas yla genel 
olarak sert Lewis asitlerinin ve +3 de erlikli iyonlar n kompleksle me yapt  tespit edilmi tir. 
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Özet

Arazi sanat  1960’larda kavramsal sanatla birlikte ortaya ç kan, sanatç lar n fikirleri do al 
malzemeleri biçimlendirerek, düzenleyerek aktaran, aç k alanda peyzajda yap lan sanat 
disiplinidir.

Manzara da sanat  kavramsal sanat hareketinin bir devam -parças  olarak görülmektedir.
Ekolojik duyarl l klar yan nda belirleyici olan etmenlerden birsi, kavramlar n ön planda oldu u 
bir anlay a sahip olmas d r. Galeride sergilenen çal malar yerine arazide mekanla ili kili bir 
çal ma yapmak oldukça yarat c sonuçlara neden olmu tur.

Arazi sanat nda do aya ait her tür görüntü aç k d  arazide kullan labilir. Bunlardan ba l calar ;
kaya, toprak, bitki örtüsü, su kaynaklar  veya birikimleri gibi do aya ait her eydir. Arazi 
sanat nda galeriye kar  bir tutum olmas na ra men, çok büyük alanlarda yap lm  olmas , uzak 
bölgelerde olmas  vb. gibi nedenlerle belgelenen foto raf veya videolar  ironi olarak galeri 
mekanlarda sergilenmi tir.

Bu do ac  sanat türü, çevreye kar  fark ndal m z  ve duyarl l m z  te vik etmektedir. Arazi 
sanat n üretilme safhalar nda sanatç y  tasar m- yarat m süreçlerini planlama yapmas n  
gerektiren kavram zaman kavram d r. Yap t  al mlayan izleyici zamana göre de i en  ve 
di er d  etkileri duyumsar. Bu hem çal man n çok anlaml l a neden olur. Hem de yarat c  
süreçlerine etkide bulunur. Di er boyutta ise do aya kar m  bir sanat eseri arzusu olan sanatç  
dü üncesidir. Öyle ki sanatç  eserinin kal c  olmas n  tercih etmeyebilir.

Bu bildirinin, konusu olan, arazi sanat nda zaman kavram , literatüre ba l  olarak sanatç , James 
Turrell’in eserlerinin de konusu olan k ve esteti i üzerinden aç klanacakt r. 

Anahtar Kelimeler: James Turrell, Arazi Sanat , I k, Zaman, Analiz

Abstract

Land art is a discipline of art that emerged with conceptual art in the 1960s, conveying the ideas 
of artists by shaping and arranging natural materials, and made in the open space landscape.

Landscape art is seen as a continuation-part of the conceptual art movement. One of the 
determining factors besides ecological sensitivities is that it has an understanding in which 
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concepts are at the forefront. Instead of the works exhibited in the gallery, making a space-
related work in the field has led to quite creative results.

All kinds of images of nature in land art can be used in the open outdoor area. The main ones 
are; It is everything belonging to nature such as rock, soil, vegetation, water resources or 
accumulations. Although there is an attitude towards the gallery in land art, it is possible that it 
is made in very large areas, in remote areas, etc. Photographs or videos documented for reasons 
such as irony were exhibited in galleries.

This type of naturalistic art encourages our awareness and sensitivity towards the environment. 
The concept that requires the artist to plan the design-creation processes during the production 
phases of land art is the concept of time. The viewer who receives the work senses the time-
varying light and other external effects. This leads to the multiplication of the study as well. It 
also influences their creative processes. On the other hand, it is the thought of the artist, who is 
a desire for a work of art mixed with nature. So much so that the artist may not prefer his work 
to be permanent.

The concept of time in land art, which is the subject of this paper, will be explained through the 
light and aesthetics, which is also the subject of the works of the artist, James Turrell, depending 
on the literature.

Keywords: James Turrell, Land Art, Light, Time, Analysis

G R

Arazi Sanat

Resim sanat nda, manzaran n konu edinilmesi, resimsel bir aktar m olarak konu ve
düzenlemede yer alan önemli bir unsurdur. Manzaran n kendisi, ba l ca konu da olabilir. Konu
içinde bir unsur oldu unda, anlat lmak istenen dü üncenin, aktar lmas  s ras nda, kullan lan bir 
ö edir. Resim sanat nda, manzara, ana konu oldu u eserlerde, resim esteti i bak m ndan 
de erlendirilmi , estetik olarak da tart lm t r.

Resim sanat nda, manzara kapsam nda, “yer”, “an”, “zaman” kavramlar na ilaveten, “renk”, 
“ k”, “gölge”, “de er” vb. gibi unsurlar üzerinde duygusal, estetik birçok aktar m 
gerçekle tirilmi tir. Manzara önemle, resmin bir estetik, unsuru olmu tur. 

Manzaray , alan , co rafyay  ve unsurlar n , temel araçlar  olarak, seçen toprak sanat , çevre 
sanat , gibi isimlerle an lan arazi sanat , 1960’l  y llar  takip eden bir süreç içinde, bat da ortaya 
ç kan, bir sanat kuramd r. 

“…bu yakla m n temelinde, sanatç lar n geleneksel galeri mekanlar na yönelik 
tepkisinin yan  s ra tam da bu dönemde geli meye ba layan çevreci hareket vard r. 20. 
yüzy l n ikinci yar s nda olumsuz etkileri daha çok hissedilmeye ba lanan endüstriyel 
geli menin ve teknolojik h z n tehlikeli boyutlar n  dü ünmeye ça ran Arazi Sanat , 
do ay  görünür k lan, do aya dair bilinç uyand rmay  amaçlayan, teknoloji kar s nda 
do ay  kutsayan bir yakla m n ürünüdür.” (Antmen, 2008: 251).

Arazi sanat ndaki “manzara”, resim sanat ndaki “manzaradan” estetik olarak, farkl la m t r. 
Öncelikle, manzara içinde, yer alan arazinin ve nesnelerin, esteti in kendisi haline gelmi tir.
Eserin do al yeri, yap ld  icra edildi i, aland r. Ak m dahilinde, birçok fiziksel do al unsura,
kavramlar yüklenebilir. Mimari tasar m, peyzaj mimarl  ve tasar m eylemleri, kurulum ve 
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çe itli biçimlendirme fonksiyonlar ile arazi sanat n n, estetik anlat m  zenginle ir. Arazi evreni 
içinden, seçilen yer, zaman, k ve do aya ait unsurlar, çal man n kompozisyon ve kavramlara 
dair, aktar m unsurlar olarak, do adan al nan nesneler, nesnelere ait kurulumlar, eserin tematik 
anlam na, katk  sunmaktad rlar.

Arazi sanat n n, kuramsal yakla m kapsam nda, klasik sanat galerisi, sunuma bir kar tl k 
olu turmaktad r. Sorgulanan galeri mekan , ele tirilmektedir. Bu bak mdan aç k alanlar ,
kendine sanatsal aktar m n arac , edinen çal malar, uzak stepler, bozk rlar, eserlerin alanlar d r.
Arazi sanat n n, mimarl k, peyzaj mimarl , gibi disiplinlere ait tasar m , eserlerine dahil eden 
bir yakla mlar  vard r. De stijl, kübizm, minimalizm gibi, sanat kuramlar ndan 
yararlanm lard r. Modern sanat ak mlar ndan yararlanmalar , kavram n aktar m yollar n  
irdelemektedir.

Arazi sanat , biçimsel tavr yan nda, kavramlara dönük, izleyiciyi dü ünmeye yönlendiren bir 
yöntem izler. Arazi sanatç lar , ekolojiye duyarl d r. Çevreyle pozitif ve yap c bir ili ki 
kurmu lard r. Çevreyle ili kilerinde, insan n ve araçlar n n, tahrip edici, yok edici, kirletici bir 
biçimde, do aya müdahale etmesine, kar  ç kmaktad rlar.

James Turrell

1943’te Los Angeles’ta do an Turrell, 16 ya nda, uçak kullanma lisans  alarak, pilot olmu tur. 
Matematik, jeoloji ve astronomi okumu tur. Gökyüzüne, duyarl , sanatç , ilk çal malar na, k 
deneyleri ile ba lam t r.   Arazi sanatç s , olarak bilinmektedir.

“Arazi sanat n  ilk kez aralar nda Walter De Maria (d. 1935), Nancy Holt (d. 1938), Sol 
LeWitt (1928-2007), Richard Serra (d. 1939). Robert Smithson (1938-73) ve James
Turrell (d. 1943) gibi isimlerin bulundu u Amerikal lar hayata geçirdi.” (Farthing, 
2012:532).

James Turrell’un çal malar , metafizik kavramlar , sorgulamaktad r. I n, kullan m  teknik 
bir gereklilik olmakla kalmaz ve sadece  merkeze alan bir üretim tarz  belirlemi tir. 

“Benim i im uzay ve içinde ya ayan kla ilgili. Bu, o bo lukla nas l yüzle ebilece iniz 
ve onu nas l çekebilece inizle ilgili. Senin görmenle ilgili, t pk  bir ate e bakmaktan 
gelen sözsüz dü ünce gibi.” (www.yatzer.com).

Çal malar nda, estetik fenomolojinin, izleri görülmektedir. Bir mekân n kla yönetilmesi ve 
izleyiciyi sessiz bir al mlama içinde duygusall n, deneysellikle bulu turulmas d r. Mekân

kla bulu turarak, duygular n fenomolojisini, k k rtan sanatç , izleyicide estetik bir 
duygulan m olu turur. Sanatç n n yakla m na dair, daha önce, e itimini ald , alg sal 
psikolojinin de bir etkisi, olarak görülebilir.

Sanatç n n, bu denli merkeze koymas  ve sadece, sanat eserini gösteren, tan mlayan bir 
yerden, onu aktör rolüne yükseltmesi, a duydu u hayranl k nedeni ile olabilir. Sanatç için 
biçimlendirme ve aktar mda, k, merkez kavramd r.

“  malzeme olarak kullanmay seviyorum” ifadesi bu görü ü desteklemektedir. 

Houghton Hall'da 'Lightscape'

Gökyüzü bo luklar  çal malar nda aktör biçim veya aktar m arac  gökyüzüdür. Gökyüzü 
çal malar  birçok yerde farkl  biçimlerde yap lm t r. Bir düzene insan n s abilece i odalar, 
d ar dan aç k alan olan tavan d nda yal t larak tasarlanm t r. 

Makale kapsam nda de erlendirilen i ; Houghton Hall'da 'Lightscape’d r.
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Çal ma, sekiz (8) metrekareden olu maktad r. Mekan içinde, tavan d nda hiç bir yerde,
pencere bulunmamaktad r. Duvarlara, ah ap paneller, tutturulmu tur. Bu ah ap panellere,
ah ap bir oturma yeri yap lm t r. Duvar alan , pürüzsüz bir beyaz boya ile kaplanm t r. 
Tavanda üç (3) metrekarelik bir aç kl k vard r (www.a-n.co.uk). 

Tavanda aç lan delik, herhangi bir kontura sahip de ildir. Aksine sanki orada bir sinema 
görüntüsü gibi as l d r. Sanatç hem bir yüzey yaratm  hem de izleyenin bunu de erlendirmesi
için ona bir gerçeklik vermi tir. Bu bak mdan, hareketler sadece gökyüzündeki k ve bulut 
de i imleridir. Güne li bir günde, sonuç farkl  olabilirken alacakaranl kta çok daha sofistike 
olabilir. zleyenler, uzun süre, ayakta duramayacak oldu undan, sanatç  tahta oturma yerini 
tasarlam t r. Çünkü süreçle beraber, çal ma da de i kenlik göstermekte, al mlay c lar n iç 
dünyas n  sorgulatmaktad r.

“I n (do al ve yapay) ayd nlatma özelli i yerine fiziksel gerçekli ini yakalamaya 
çal r. zleyici olarak içine girip öyle kap l rs n z ki, farkl  bir bilinç (ruhsal ve kozmik) 
düzeyini deneyimleyebilirsiniz.” (Cumming, 2006: 465).

Çal ma, izleyenin bedenini kapsar. Aktif olarak, çal ma içine girilerek, oturulabilecek bir 
büyüklü e sahiptir. Bu nedenle, estetik’in “yüce “kavram  ile ili ki kurulmu  olabilir. I k ve 

n zaman içindeki farkl la mas , sanatç n n zaman kavram  ile kurdu u ili ki 
kapsam ndad r. Çal ma soyutlanm  bir kavram dünyas na aittir. I n planlad  biçimde,
metafizik bir kavrama dönü mesi amaçlan r. Sessizlik alg s  olu turma yöntemi, k ve 
gökyüzü kavramlar , üzerinden planlanm t r. Gökyüzüne aç lan bir k kapan , çal man n 
oval bir görüntüsüne sahiptir. Çal man n, psikolojik bir içe dönen edimini olu turma amac ,
sanatç n n geçmi te ald  psikoloji e itimi ile ili kili olabilir.

Çal malar deneyimsel bir estetik yap  içerip, dü ünceye ve sezgiye ça ran bir alana izleyici 
davet eder.

“I k deneyimiyle ilgileniyorum” diyor. "I  tasvir eden bir ey istemiyorum, n 
kendisini istiyorum." (www.wallpaper.com).

Çal mada, belirli saatlerde n hareketine ba l  olarak, n ölçülerinin de i erek, farkl  
etkilere uyand rmas  söz konusudur.

Resim 1: James Turrell’s LightScape 
installation at Houghton Hall: Seldom Seen, 

2002, one of the artist’s Skyspaces. 
Photograph: Peter Huggins

Resim 2: James Turrell’s LightScape 
installation at Houghton Hall.
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Resim 3: James Turrell, Skyspace, 2002,
Houghton Hall, Norfolk P A Black © Artlyst 

2015

Resim 4: James Turrell, Skyspace, 
de i en k – detay 2002 Houghton Hall, 

Norfolk PA Siyah  © Artlyst 2015

SONUÇ

Sanatç n n çal malar nda, ba l ca estetik ö e, öncelikle k, gökyüzü ve zamand r. Sessizlik 
soyut bir dille aktar lmaktad r. Zaman ögesinin, n de i imleri etraf nda, biçimlendi ini 
söyleyebiliriz. Sanatç n n çal malar nda, dinsel ögelere ait göndermelerle ileti ime girdi i 
dü ünülebilen, soyut semantik, bulunmaktad r. Çal malar n, metafizik bir yönü vard r. 
Sessizlik kavram , izleyenlerde, biçimsel hareketsizlikle desteklenir. zleyiciyi içe çeken, onu 
ça ran, dü ünmeye sürükleyen dura anl k ve sessizlik etraf nda, soyutlamalar n temeline 
inerek, fenomolojiden yararland n , söylemek gerekir. Sanatç ya ait eserler, izleyici 
taraf ndan, sessizli e dairdir. Dü ünsel hareketlilik, meditatif bir duygusall k ile sakinle tirilir.
Sanatç n n izleyicileri, k k rtt  ve destekledi i, fenomolojik estetik tutum, izleyicilere esere 
katk  sunmay  destekler. zleyiciler, çal malar  içsel dünyalar nda fakl  yorumlanm  olmal d r. 
Ancak, izleyicilerde primitif sanatlara, soyutlamalara dair, ögeleri de ça rarak onlar  
safla maya, basitli e ça rd  dü ünebilir. Bu bak mdan, eski dini veya tören, yap larla ili ki 
kurdu u söylenebilir. Bunlar aras nda, Güne  n n, etkili olarak yap y  belirledi i arkaik 
yap lar dü ünülebilir.  

I  merkez alan çal malar, izleyicinin deneyimlenen bir esteti i, tarihselli i kavramlar  ile 
beraber, duraksama, sabitlenme, bekleme, sessizle me, yorumlama gibi birçok, dü ünsel
eylemlili i, bir arada bulundurur. 

Çal ma, temsil imgelerden, sembollerden ve hikâye görüntülerden tamamen ayr larak,  ve 
çevreyi soyutlamaktad r. Kendisi bir dil veya yans tma olmadan, do rudan izleyici ile 
bulu maktad r. Bunun avantajlar  oldu u gibi, izleyiciye b rak lan olay anlam nda faydalar  da 
olabilir. Çal malar, soyut bir minimalizm ile biçimlenmi tir. Bu soyutla t rma hiçe do ru giden 
ve nesnelerden tamamen kurtularak yaln zca kla bütünle en bir yere do rudur.

Harekete ve ritme dair ba l ca de i en, k de i imleridir. Sanatç n n, aç k gökyüzü alan n
çevreleyen aç kl n biçimi ve ondan gelen görüntü çal man n merkezini olu turmaktad r. 
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Estetik biçimlerin de i kenli ine, gökyüzü de i melerine, k de i meleri, do al bir geli im 
içinde çal man n do as na vard r.

Sanatsal denetimi, yap  ve aç kl n biçimi ba lam nda, de erlendiren sanatç , biçimsel ö elere 
müsaade etmekle birlikte, çevreyi do al olarak eserine dahil etmi tir. Bu bak mdan sanatç n n 
gökyüzü çal malar , arazi sanat n n “geçicilik” kavram  ile e güdüm içindedir. Sanatç n n
gökyüzü çal malar , kurulum, de stijl gibi sanat kuramlar ndan yararlanm t r. Mimari tasar m, 
sanatç n n olu turdu u odalar n biçimlendirmesinde önemli bir ö edir. 
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Abstract

There is a growing need within American literary circles to incorporate more 

multicultural pieces of literature for the general reading populace. This necessity stems from the 

heterogeneity shift experienced in America that warrants all of us to embrace culturally tolerant 

ideals, learning, accepting, and appreciating such cultural differences. The purpose of this 

seminar is to explore novels that depict the different elements of multiculturalism (as presented 

by language, relationships, and behavior) through the views of two multicultural novels. This 

seminar focused on two novels that were written for this purpose. The first is Chimamanda 

Ngozi Adichie’s Americanah (2013) that tells the story of a young non-American black woman 

who moves to the US to further her education. She struggles with her sense of identity as a black 

person, trying to conform to standards of dressing, beauty, and the fallacy of the American 

Dream. The second novel is Junot Diaz’ The Brief Wondrous Life of Oscar Wao (2008). It tells 

the story of a troubled child of an immigrant woman who struggles with the cultural conventions 

of masculinity and sexuality, making it difficult to find a sense of acceptance, community, and 

love.
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Introduction

The Importance of Multiculturalism in American Literature

What is Multiculturalism in Literature?

By definition, multiculturalism in literature generally refers to literary works that 

portray socio-cultural experiences of minority and underrepresented social groups. This 

literature categorization typically involves stories and experiences, whether fiction or reality, 

that depict the lives and experiences of characters that typically do not fall within the prevalent 

and dominant social categorization like ethnicity, race, gender, religion, disability, sexual 

orientation, and language. 

The US’ Multicultural Shift and Impact on Literature

Multiculturalism in literature is a necessary aspect of modern education and arts in 

America. This necessity stems from the demographic shift experienced within the American 

populace. This shift has progressed for more than 400 years since 1610, following the onset of 

the Trans-Atlantic Slave trade (Joseph Rezek, 2010). Literature produced within colonial circles 

at this time was largely approving of European conquest and slavery, citing religious works, 

myths, and other literature-based avenues for advocating a contemptuous attitude towards non-

Caucasian populations that found themselves at the center of European conquest and slavery. 

Native Americans, enslaved Africans, and Asians (from the late 19th Century and early 20th

Century) were targets of intolerance and discrimination, albeit through literary pieces (Joseph 

Rezek, 2010).

However, this social paradigm began to change from the 20th Century when there was 

increased interracial interactions, immigration among a host of other factors that diluted the 

subtle Caucasian racial homogeneity in the US (Joseph Rezek, 2010). There was also a 

progressive generational increase in educational levels and achievement among people of color, 

native Americans, and other immigrants, making them more aware of the racial intolerance 

contained in American literature. There was also more active involvement of racial and cultural 

minorities members in American literature, blurring the literature convention at that time 

(Joseph Rezek, 2010). 
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America is essentially a multicultural society, built on immigrants' blood, sweat, and 

tears, evidenced over American history and literature (Joseph Rezek, 2010). Poor British 

farmers and workers were enticed by the promise of indentured servitude to work in American 

farms in the early years of colonial America, resulting in an influx of Europeans (Joseph Rezek, 

2010). The increased popularity of the Trans-Atlantic Slave trade as a cheaper source of labor 

resulted in the influx of millions of Africans to America to provide labor in farms. Although the 

Civil War and Emancipation Proclamation in 1863 essentially ended slavery in America, it 

happened during the Second Industrial Revolution that attracted millions of European and Asian 

immigrants (mostly Chinese) to America. 

Today, America is the most racially and ethnically diverse it has ever been in its 4-

century existence. According to Craig & Richeson (2017), the American population was 88.9% 

White, 10.7% African American, 0.3% Native American and 0.2% Asian in 1910, reflecting a 

largely homogenous population at the start of the 20th Century. Today, the American population, 

more than three times its 92 million population in 1910, comprises 61.6% white, 13.4% black, 

1.4% Native Americans, 6.2% Asian, 10.2% bi-racial, and 8.2% of other races (Craig & 

Richeson, 2017), indicating a level of multiculturalism that permeates social interaction and 

undoubtedly, literature depiction. 

The Greater Good of Multicultural Literature

These statistics mean there are more racially diverse clusters of students in American 

classrooms, colleges, and most importantly, in the street and other aspects of modern life. There 

is, therefore, a need for the current literature to consider this fact. Multicultural literature in 

schools and the reading community, in general, is a powerful (and essential) tool for enabling 

learners and readers better to understand their culture and the cultures of others. It creates a 

more profound knowledge of these different cultures' values, ethos, and life philosophy, albeit in 

an appreciative setting void of intolerance and demeaning biases that have plagued American 

culture over the years. 

The appeal, respect, and attention are given to works of literature as mirrors of our 

society can be used to enhance this deeper understanding, promoting friendships, tolerance and 

strengthen the gap between different cultures that find themselves represented in the American

social fabric through immigration and a host of other historical factors. This is particularly 
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important in the 21st Century world, not just America, because of the advancement of transport 

and communication technologies that have made it easier than ever to travel across the globe 

and communicate with people anywhere and everywhere in the world through the internet. 

Global pop culture, music, fashion, sports, and social media have made the world a global 

village. Therefore, all people in the world need to possess a certain prerequisite level of cultural 

sensitivity. 

Lee (2015) revealed that students and readers could understand and appreciate current 

world issues and show more cross-cultural empathy and tolerance if they are exposed to themes, 

conflicts, and characters found in multicultural literature. The main suggestion and postulation 

of the article were to encourage more students to read multicultural literature because it ‘makes 

them better people.’ Indeed, multicultural literature and the elements thereof help make students 

and readers better people. 

Multiculturalism in Chimamanda Ngozi Adichie’s Americanah (2013) and Junot Diaz’ The

Brief Wondrous Life of Oscar Wao (2008)

Before the turn of the millennium, a bulk of literary works largely focused on racial and 

ethnic marginalization in the US. Examples of these works include For Jobs and Freedom by 

Robert H. Zeiger, the New Jim Crow by Michelle Alexander, Between the World and Me by Ta-

Nehisi Coates, and White Fragility by Robin DiAngelo others (Lee, 2015). However, like many 

others before and after, these works only give a holistic perspective on racial relations in the US. 

There are few literary works, both of fiction and reality that paint a clear picture of the 

multicultural experience in the US, albeit from a personalized and realistic point of view.

This seminar chose the aforementioned novels, Chimamanda Ngozi Adichie’s 

Americanah (2013) and Junot Diaz’ The Brief Wondrous Life of Oscar Wao (2007), because 

they exemplify the true nature of the multicultural experience, albeit from a personalized 

perspective. The books tell the story of culture shock, normal and conventional American 

paradigms surrounding American culture, how other cultures are affected, and the reactions of 

these persons. In many ways, the characters, themes, setting, and narration of each body of work 

showcase the various elements of multiculturalism in America through various aspects of 
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societal stratification like religion, gender, race, ethnicity, origin, and disability. The two books 

tell the story of how two people (the main characters) from entirely different cultures and 

societies maneuver the social challenges posed by social and cultural intolerance, each finding 

victory through the challenges posed by their experiences. 

On Chimamanda Ngozi Adichie’s Americanah (2013)

Americanah (2013) by Chimamanda Ngozi Adichie, her third novel and arguably her 

magnum opus, is a US National Book Critics Circle Award winner for the year of its release. 

The novel has been described as an important body of work describing the experiences of many

African immigrants in the post-Civil Rights Movement era in the US (Reuter, 2015). The book 

essentially tells the story of a young Nigerian woman named Ifemelu who moves to the US to 

further her education, separating from her love interest, an old classmate named Obinze. 

The novel was chosen because of its unique perspective on Americanization, the most 

prevalent theme in the novel. The book presents the United States as a symbol of wealth, hope, 

economic & social mobility, and ultimately a disappointment as Ifemelu learns of the true 

picture of racial relations in the US (Reuter, 2015). The protagonist ends up learning the 

American Dream is a fallacy and is quickly introduced and accustomed to the harsh reality of 

racial relations in the US. 

The novel describes how her Americanization, although slow, becomes distinct as she 

continues to live in the US. The novel is essentially an appropriate depiction of the elements of 

American multiculturalism because of the change in the protagonist, albeit in terms of her 

attitudes and opinions on racial relations, gender, and black identity, compared to the traversing 

views of America in international circles (Levine, 2015). The story is an excellent depiction of 

change, albeit through interaction with America beyond what the world generally knows about 

the land of the brave and the free. 

Katherine Hallemeier argues that the debate about representation and identity highlights 

questions of class that are central to Adichie's novel, it also tends to perpetuate the assumption 

that the United States stands at the center of economic and cultural geopolitics (2015: 231)

Levine claims that the union of Ifemulu and Obinze at the end of the novel is the joining 

of two characters who have cultivated an ongoing distance from the comforts of the convention. 
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Neither migrant ever entirely embraces the norms of his or her adoptive country, and both have 

left Nigeria because they are frustrated with the norms of home. When they come back to Lagos, 

what both have learned is the habit of refusing habit. Ifemulu, on returning to Nigeria, comes to 

feel what the narrator calls "the strange familiar" (475), while Obinze continues to experience "a 

disorienting strangeness" (33) even in the face of his wealth (2015: 603).

On the other hand, Okigbo puts forward that “Americanah not only makes a case for the 

importance of comparing the experiences of African immigrants to that of native black but also 

infers that their outcomes differ because of their reasons for migrating” (2021: 446).

She slowly adopts slang as an element of her newfound identity. She becomes a product 

of her environment, the traversing views on race, gender, and politics. She starts a blog that 

strives to explore racial relations issues for non-American black people living in the US (black 

immigrants) (Levine, 2015). On her return to Nigeria, the protagonist is referred to as 

Americanah because of the blunt American way of speech and addressing problems. Although 

Ifemelu initially rejects the moniker, it is obvious that her experiences in the US have changed 

her views of life. 

On Junot Diaz’ The Brief Wondrous Life of Oscar Wao (2008)

The Dominican American writer Junot Diaz also does an excellent job at exploring 

multiculturalism in the US through The Brief Wondrous Life of Oscar Wao. The 2008 fictional 

novel is essentially set in New Jersey (where the author was raised) (Lauret, 2016). The book is 

one of Diaz’ most important literary works, earning many awards and accolades since its 

release. The novel was the recipient of the National Book Critics Circle Award and the Pulitzer 

Prize for fiction in 2008 (Almutairi, 2020), mostly because of its depiction of unique cultural 

experiences in the US, albeit inspired by global events that influence migration or the desire for 

the same worldwide. 

U.S. communities. Junot Diaz's Drown (1997) and The Brief Wondrous Life of Oscar 

Wao (2008) captures the range of experience among the working poor who have often engaged 

in circular migration to the United States since World War II (Burgos, 2009: 68).
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The novel is supposed to recount the pressures that shape the historiography of a 

diasporic community (Saez, 2011: 552).

Diaz's novel dissolves national, linguistic, and cultural boundaries to adequately 

represent the experience of an immigrant Afro-Dominican family. Diaz clearly identifies with 

and adapts from a long tradition of African American writing committed to interrogating the 

mechanisms that produce a white subject that at once depends on a blackness it suppresses but 

essentially requires for its reproduction. Diaz's writing demands critical study that resists a rigid 

adherence to a singular regional area or literary tradition, for Diaz writes as an Afro-Dominican 

at the intersection of multiple literary traditions and cultures (Spuvelda, 2013: 31).

It essentially tells Dominican experiences under the country’s dictator Rafael Trujillo,

albeit through the life experiences of Oscar de León, a boy growing up in Paterson, New Jersey 

(Almutairi, 2020). The boy is strange to his peers, experiencing challenges that are worsened by 

his nerdy tendency to obsess over science fiction and fantasy novels. He has romantic desires 

but finds trouble falling in love because of his peculiar traits (being overweight) and interests 

(Lauret, 2016). Bautista asserts that 

The novel, which recounts the unfortunate experiences of its Dominican-American 

protagonist and his family both during and after the Trujillo era in the Dominican 

Republic, opens with a long digression about "fuku," a traditional Dominican curse of 

supernatural bad luck that would fit comfortably in any Garcia Marquez story. Other 

magical luck that would fit comfortably in any Garcia Marquez story.

The novel is an excellent specimen literary work for exploring multiculturalism in American 

literature because of the interesting depictions of culture through narration, themes, and character 

development (Almutairi, 2020). The novel is narrated by multiple characters, incorporating a 

significant and consequential amount of Spanglish and neologisms, including a plethora of 

science fiction and fantasy books that tell the picture of American literature and their approach to 

multiculturalism. 
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Multicultural Experiences of Ngozi Adichie and Junot Díaz

On Chimamanda Ngozi Adichie: Values and Inspiration for the Novel

Chimamanda Ngozi Adichie was born on September 15, 1977 in Enugu State (Nigeria). 

A prolific writer, she has written numerous works, including short stories, novels, and non-

fiction works (Ford, 2017). She is an important writer on multicultural literature in America 

because of her passion for the literary arts and her experiences living in both the US and Nigeria 

(Behrmann, 2017). Her most notable works include the Purple Hibiscus (released in 2003), Half 

of a Yellow’s Sun (released in 2006), Americanah (released in 2008) and the famous short story 

collection The Thing Around Your Neck (released in 2009) and the book-long essay We Should 

All Be Feminists (released in 2014) (Behrmann, 2017).

The Times Literary Supplement is on record describing Adichie as one of the most 

prominent figures of a collection of critically acclaimed Anglophone authors that have 

succeeded in attracting a relatively novel generation of young readers to African and American 

literature and everything in between, more so how the two regions intersect in terms of culture 

(Ford, 2017). The fifth of six siblings, much of her views expressed through her writing were 

almost entirely inspired by her experiences living in Enugu (Nigeria) and the United States 

(Ford, 2017). Her father was a statistics professor, while her mother was the first female 

registrar at the University of Nigeria. 

She portrays the difficulties growing up, more so her family losing everything during the 

Nigerian Civil War in her novel. She left Nigeria to further her education at 19 years, similar to 

the protagonist in her novel (Ford, 2017). She admits Americanah is almost synonymous with 

her US experiences, which helped shape her views on gender, race, and overall identity. 

Although she was raised as a catholic, she admits her current views on gender and race 

sometimes conflict with the paradigms taught in Catholicism (Ford, 2017). She reveals how 

experiences of a black African studying in the US helped shape her views on race, which she 

extensively describes in Americanah. 

On Junot Díaz: Values and Inspiration for the Novel

The Dominican American writer was born in Santo Domingo, the Dominican Republic, 

on December 31, 1968. He currently serves as a creative writing professor at MIT 
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(Massachusetts Institute of Technology) and fiction editor at Boston Review. Diaz also serves as 

a member of the board of advisers at Freedom University- a volunteer group in Georgia that 

offers tertiary instruction to undocumented immigrants in the US. A bulk of Diaz’ literary works 

circumnavigate the immigrant experience, more so among Latinos. 

Life experiences inspire this affinity for the immigrant experience in his literary works. 

He moved to the US with his parents when he was six years old, which means he grew up in the 

US. He was educated in the US, receiving a Bachelor’s of Arts Degree from Rutgers University 

and an MFA from Cornell University. His works and the platform he has gained over the years 

have made Diaz one of the core forces behind community organizations in New York and an 

activist for immigration policy in America. 

Diaz is on record describing how his experiences growing up in the US shape a bulk of 

his work, mostly condemning policies and the American society for intolerance and exploitation 

of Latino immigrants. These themes are increasingly prevalent and popular in the US, earning 

him praise among immigration sympathizers and criticisms from anti-immigration right-

wingers. 

The Elements of Multiculturalism 

On Chimamanda Ngozi Adichie’s Americanah (2013)

Romantic Beginnings

The story begins with Ifemelu’s planned return to Nigeria. She is getting her hair braided 

as she prepares to leave for Nigeria. She appears weighed down from her experiences living in 

the United States. She plans to leave after her life is turned upside down- she breaks up with her 

American boyfriend, a man named Blaine, who closed her popular blog on race issues- a

testament to her decision to uproot her entire life, opting for what should be a better experience 

returning home. Ifemelu contemplates her return to Nigeria and cannot help but remember and 

ponder over her first love, Obinze, a man of his means in Lagos (Nigeria), with a wife and 

daughter after the true separation when she went to the US. 

The story starts on a very emotional note, showing how culture affects love and 

relationships. Obinze is distracted after he receives an email from Ifemelu. Obinze stumbled into 

wealth after Ifemelu left when his cousin introduced him to a ‘well-connected man.’ This 
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reveals one of the first and vital canons of African culture- the value of family and building 

wealth (Asika, 2017). Although his wife is adoring and beautiful, the two have not connected on 

the same level as he did with Ifemelu. It is clear that they both are still haunted by the 

possibilities of what could have been. 

Ifemelu recollects her youth when she met and fell for Obinze at a party. The two have a 

unique romantic experience, hitting it off when they start talking. The two begin a blissful 

relationship throughout secondary school (high school) and university. The author describes the 

couple’s deep connection: “She rested her head against his and felt, for the first time, what she 

would often feel with him: a self-affection. He made her like herself. With him, she was at ease; 

her skin felt as though it was her right size” (Chimamanda Ngozi Adichie, 2013/2017, pg. 65).

This event takes place during the couple’s initial flirtation. Ifemelu expresses a feeling of 

contentment at her affection for Obinze, a perceived indication of how she will miss Obinze 

when she makes a move to the US. The author deliberately uses the word ‘ease’ about their

relationship and attraction because it describes how Obinze (unlike her American boyfriend) is 

not compelled to change herself. This is an indication of the culture shock that she would 

experience while studying and working in the US, where her identity as a black African would 

be blurred by the prevailing black-white racial relations of the time. There is an overwhelming 

sense of disunity and dysfunction between the races in American culture, one that is set to 

change her overall view and opinion on American culture (Ngozi, 2018). 

The American Dream- the Decision to Study Abroad

However, Nigeria is plagued with unrest- they experience many strikes in the university,

which makes learning difficult. Her Aunt Uju and Obinze encourage her to apply for university 

in the US, citing better possibilities in the US. This helps present another element of American 

culture that attracts many immigrants to the country- the possibility of achieving the American 

Dream- better education and social and economic mobility opportunities. America offered, 

albeit, on paper, an escape from the challenges experienced living in and studying in Nigeria. 

No One Cares: Reality Hits Ifemelu

The two share their dream to reunite, someday, in America, where they would be able to 

work and live out their dreams, together. Ifemelu’s student visa is eventually accepted and 

approved, making her trip to the US a certainty. However, it is soon apparent that the American 
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experience would not be as fun as we should hope. Her student visa does not exclusively allow 

her to work in the US. This proves problematic because she does not have a full scholarship or 

stipend, which would allow her to study without income. She needs a source of income, 

applying for various jobs using a friend’s social security card. Her job searching experience 

proves problematic, as she applies for many jobs to no avail. Indeed, she experiences her first 

major culture shock while looking for work. She is frustrated that it was not as easy to get a job 

in the US as she might have thought. She eventually agrees to work for a devious and shady 

tennis coach: “He withdrew a hand to gesture towards his messy desk. “Now, what I need is 

help to relax. If you want the job, you have it. I’d pay you a hundred dollars, with the possibility 

of a raise, and you’d work as needed, no set schedule” (Chimamanda Ngozi Adichie, 

2013/2017, pg. 146).

She quickly learns how life in the US can prove problematic and challenging. Although 

she found a well-paying job as a tennis assistant (100 dollars a day, without a definite schedule), 

she quickly learns her boss uses his position to abuse her workers sexually. She quickly learns 

the job is not what she expected; her boss made sexual advances at her. She does not return to 

her coach after one meeting at her job. She is filled with shock and shame, opting not to reply to 

Obinze’s emails and messages soon after. Her frustrations living as an African immigrant in the 

US is described in her blog post: “Dear Non-American Black, when you choose to come to 

America, you become black. Stop arguing. Stop saying I’m Jamaican or I’m Ghanaian. America 

doesn’t care. So what if you weren’t “black” in your country? You’re in America now” 

(Behrmann, 2017, pg. 221).

Her tough experiences soon end when she meets Kimberly, a white woman in need of a 

babysitter. The steady work she receives from Kimberly offers her a valuable, albeit temporary, 

chance to focus on her studies. She eventually meets Kimberly’s rich white cousin, Curt, who is 

attracted to Ifemelu. The two start dating soon after, and Curt helps her secure a job that would 

help sponsor Ifemelu’s green card. The job interview presents another cultural hurdle Ifemelu 

had to overcome: culturally appropriate looks (Ngozi, 2018). Ifemelu needs to wear her hair 

relaxed, as per culturally appropriate standards of American appearance, which is 

discriminative and punitive to natural African hair (Darroch, 2020). She agrees to conform to 
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these standards. However, the relaxer she uses burns her scalp, and her friend (a woman named 

Wambui) encourages her to wear her hair naturally.

Influenced by her surroundings and the desire to conform to the transcending American 

opinion on beauty, she thinks her natural hair is ugly. However, she soon grows to love and 

appreciate her natural hair. She meets an old friend from Nigeria who inquires about her 

relationship with Obinze. Ifemelu gives the old friend the cold shoulder and remains sad for the

rest of her day because of his inquiries into her life. However, Curt appears jealous and insecure 

over the experience, questioning her of the friend. He acts possessive of her, which helps 

compound her frustration with her new life in the US. 

Black Identity and Relationship Troubles

The other challenge Ifemelu faced was constructing her own identity in the wake of an 

increasingly intolerant and unwelcome environment. Her first taint to her black identity came 

when she was enrolling in university. Cristina Thomas, the registrar’s receptionist at her 

university, makes her self-conscious about her speech, language when she speaks to Ifemelu as 

if she does not fully understand English. She grows weary that she might not be accepted or 

taken seriously in America because of her speech. This encounter reveals the other element of 

multiculturalism as portrayed through the immigrant experience- language disparities and their 

influence on identity (Ngozi, 2018).

She is not American and subtly comes to terms with the fact that accepting to talk like an 

American as a sign of achievement served to demean her identity- she was ashamed of her won 

accent, which is not necessarily a sign of lack of intelligence, only cultural differences (Darroch, 

2020). She initially accepts being American is something she should aspire, over retaining her 

identity as a Nigerian. At the beginning of Chapter 17, a telemarketer compliments Ifemelu that 

she ‘sounds American,’ as a compliment that touches on her blurred and demeaned racial 

identity. She decides to stop using her fake American accent because of this compliment: “She 

had won, indeed, but her triumph was full of air. Her fleeting victory had left in its wake a vast, 

echoing space, because she had taken on, for too long, a pitch of voice and a way of being that 

was not hers” (Chimamanda Ngozi Adichie, 2013/2017, pg. 178).

Ifemelu acknowledges that her decision to stop using a forced American accent was a 

victory because she finally decided to uphold her true identity, that of an African woman living 
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in the US. It was a subtle concession of how her environment had helped blur her identity, 

causing her much harm and distress in the process. 

Ifemelu cheats on Curt and decides to end their relationship. She cites his rigidity in 

appreciating the necessity of Black women’s representation in entertainment and pop culture in 

her email to her friend, Wambui. In the email, she describes how frustrated she was at Curt for 

not appreciating the need for Essence magazine in a culture that caters to white women's beauty 

needs, establishing cannons of beauty on white women, making many black women try to meet 

these unrealistic and inconsiderate standards of beauty. 

Wambui responds by suggesting Ifemelu starts a blog to vent her frustrations. She 

eventually started the blog, focusing on the various observations on racial relations in the US as 

a non-American black woman. Her posts are clever, full of race-centric humor and interesting 

perspectives that lead to its popularity. She eventually meets Blaine, a black professor at Yale, 

and the two start dating, moving in together in the process. However, a rift in their relationship 

occurs when Ifemelu refuses to take part in a protest against racial profiling. They almost break 

up. Soon after, Barack Obama’s presidential candidacy brings the couple back together, giving 

them a shared mission and perspective until the election. She eventually decides to leave him 

and America for Nigeria. 

On Junot Diaz’ The Brief Wondrous Life of Oscar Wao (2008)

Fukú Curse

The novel is a recollection of the life and experiences of the titular character (whose real 

name is Oscar de León), albeit with narration from different people close to the character. The 

Dominican-American was brought up in Paterson, New Jersey. The novel describes his struggle 

to fit into American culture. He found it hard to find a sense of identity, community, 

acceptance, and love (Machado Sáez, 2011). The novel is an interspersed account of the titular 

character’s life, albeit after his mother and grandfather suffered extensively at the hands of 

Trujillo's former Dominican Dictator. The novel’s preface describes the legendary fukú curse 

that the narrator describes as originating from Africa and arrives in the Caribbean via Spanish 

colonialists:
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No matter what its name or provenance, it is believed that the arrival of Europeans on 

Hispaniola unleashed the fukú on the world, and we’ve all been in the shit ever since. 

Santo Domingo might be fukú’s Kilometer Zero, it's port of entry, but we are all of us its 

children, whether we know it or not (Diaz, 2008, pg. 15).

Yunior discusses the origins of the Fukú curse, giving a brief lesson on the Caribbean’s 

history of oppression and violence. This recount extends to the times of Spanish explorers who 

settled in the region. The curse came when the explorers turned the Dominican Republic, Haiti, 

and other areas into plantations, enslaving millions and exploiting their land. The narrator 

asserts that the fukú curse has haunted the New World ever since (Gantz, 2015). The narrator 

appears to blame the New World for eroding the culture of the native Taino people and the 

extinct Arawak community who inhabited the land. The narrator reveals he plans to tell a sad 

story, a fukú story describing how the New World culture negatively influences people with 

Dominican origins. 

The Male Sexual Identity

The narrator’s description of the titular character describes what readers should expect: “Our 

hero was not one of those Dominican cats everybody’s always going on about—he wasn’t no 

home-run hitter or a fly bachatero, not a playboy with a million hots on his jock” (Diaz, 2008, 

pg. 25).

The narrator goes above and beyond to describe the titular character in terms of his 

sexual identity. Yunior uses this quote to present male sexual identity, as perceived from the 

American point of view (a cultural element crucial to a person’s sense of identity, pride, and 

fulfillment) (Gantz, 2015). This is a major theme in the story and Oscar’s life. His struggles with 

his sexual identity, albeit compared with the conventional sexual cannons prevalent in American 

culture, form the novel's basis. This is seen in Yunior’s emphasis that Oscar lacks in this sexual 

identity. Oscar fails to live up to the conventional cultural stereotype adopted in American 

culture regarding Dominican men- they are seen as naturally sexually charismatic (Gantz, 

2015).

Oscar exhibited a certain level of charm and humor as a young boy. However, this 

quickly changed at age seven when he failed to date two girls simultaneously. His mental health 

started to suffer as a result of this experience. Adolescence was also a challenging time for the 
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boy. It wreaked havoc on his self-confidence and body image. His obesity blurred the 

conventional Dominican male stereotype in American culture. He continuously felt depressed 

and isolated because of his physical features. His high school struggles are a testament to the 

American culture’s emphasis on male identity and sexuality, one that prioritizes body image 

above personality and character. Oscar fell in love with a girl he met in his SAT class but was 

heartbroken after she rejected him for her older and abusive boyfriend, who personified the 

conventional social cannons of male sexuality. Broken and dispirited, he decides to leave home 

to start school at Rutgers University. 

Rebellion

The story then progresses to recollections of rebellion on the part of Oscar’s sister Lola 

and their mother Beli (an orphan). Lola narrates the second chapter and recounts the tense 

relationship with her mother during her teenage years. She was ostensibly grieved and angered 

when her mother was diagnosed with breast cancer, the cause of her rebellious downward spiral. 

Lola describes her troubles: “That’s life for you. All the happiness you gather to yourself will 

sweep away like it’s nothing. If you ask me, I don’t think there are any such things as curses. I

think there is only life. That’s enough (Diaz, 2008, pg. 219)”.

This excerpt describes the suffering she had endured while living in the US. Indeed, 

there was a disconnect between her Dominican roots and the American culture she found herself 

in, enough to make her view her life as inherently destined for sorrow. She eventually shaved 

her head before running away from home to live in Jersey. However, life in Jersey with her 

boyfriend and Aldo proved emotionally draining. She contacted Oscar and asked him to get her 

in the hopes he would agree to run away with him. 

However, Oscar brought her back to her mother, Beli. Beli managed to guilt Lola into 

going back to the Dominican Republic. She was able to rediscover herself after going back to 

her native country. Lola developed and redefined her sense of identity through interacting with 

her kind (Winstein-Hibbs, 2019). She managed to experience a complete turnaround. She found 

accepting friends in the Dominican Republic, found a genuinely kind boyfriend to her, and 

generally developed a positive sense of self. Her new sense of self-acceptance and happiness 

mainly was because she managed to escape the hurdles of living in American culture, where she 

faced racism and sexualization at the hands of her ex-boyfriend Aldo and his father.
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Affairs of the Heart 

After a flashback explaining Beli’s troubled youth that made her move to the US after an 

almost fatal beating, the story moves on to recount Oscar’s troubled experience in college. 

Yunior admits he finds Oscar’s behavior strange- his affinity for science fiction, writing, and 

romantic fantasies. In many ways, he does not portray the conventional and accepted traits of 

masculinity. Nonetheless, he offers to befriend Oscar and moves in with him to impress his 

sister Lola. The two eventually have a fling, albeit while Lola is dating someone else. Although 

Yunior was initially attracted to his sister, he showed genuine concern for Oscar: “Point is: 

when her brother lapsed into that killer depression at the end of sophomore year—drank two 

bottles of 151 because some girl dissed him—almost fucking killing himself and his sick mother 

in the process, who do you think stepped up? (Diaz, 2008, pg. 183)”

Yunior recounts how Oscar struggled in the romance department. He recollects how he 

attempted suicide after getting drunk and trying to jump off a bridge. Although he was more 

interested in his sister, Lola, he acted like a good friend and offered to help him. Although he 

survived the suicide attempt, he continued in his depression spell long after graduating from 

university. Indeed, Oscar was greatly affected by the societal opinions on masculinity, which 

blurred his romantic decisions. He was vulnerable, falling for almost any woman that showed 

any form of romantic interest. 

Oscar taught for three years at his old high school soon after graduating, albeit battling 

depression in the process. He traveled with his family to Santo Domingo, where he met a retired 

prostitute named Pimentel. He fell head over heels with her, despite the fact that she was dating 

a police officer. Their relationship proved tumultuous, ending in two beatings in a cane field, 

similar to her mother’s experience decades before him. However, he was not lucky enough to 

survive like her mother.

Conclusion

The US and the world are experiencing a shift to cultural heterogeneity. Now, more than 

ever, different cultures are represented in classrooms, offices, and many other areas of human 

interaction.  This paradigm shift makes it even more necessary to include multicultural literature 

in learning and overall in our reading culture. Multicultural literature in America would enhance 
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a people’s tolerance and acceptance of people from different cultures by facilitating a deeper 

understanding of their experiences and challenges in conforming to new cultures while at the 

same time maintaining their sense of identity. This seminar focused on two novels that were 

written for this purpose. The first is Chimamanda Ngozi Adichie’s Americanah (2013) that tells 

the story of a young non-American black woman who moves to the US to further her education. 

She struggles with her sense of identity as a black person, trying to conform to standards of 

dressing, beauty, and the fallacy of the American Dream. The second novel is Junot Diaz’ The

Brief Wondrous Life of Oscar Wao (2008). It tells the story of a troubled child of an immigrant 

woman who struggles with the cultural conventions of masculinity and sexuality, making it 

difficult to find a sense of acceptance, community, and love. 
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Abstract

This paper discusses the multiculturalism issues in the US and how immigrants have 

experienced several issues living in the US due to their different cultures and background. The 

depiction of America as the most diverse nation has remained a visionary and aspirational 

depiction so far. It is impossible to mold America into one nation out of the entire multiple and 

complex entities. There should be a great level of understanding of all the individuals to live 

together in a diverse society. The Jungle novel by Upton Sinclair has been discussed as the 

author has portrayed the concept of immigrant's experience in this novel. A family of immigrants 

that have moved to the US to live the American Dream had to face several issues. Upton Sinclair 

has presented the life of a poor working man who was struggling to survive in a cruel 

environment. They were treated as animals and face cruelty and hardship. They had to pay a loan 

which became unable for them to pay due to their expenses and low wages. After the 20th

century, many immigrants were looking forward to moving to the US cities, and they all were 

hopeful to live the American Dream. The glittering lifestyle of Americans was merely a distant 

ideal for Packing town immigrants. At that time, there was no awareness of how people should 

treat other people with different cultural backgrounds. Therefore, the immigrants face 

difficulties. But now the awareness and understanding of living in a multicultural environment 

are increasing. Therefore, the people are now more careful to treat the immigrants with respect. 

Still, there are many cases where the immigrants have to face severe issues. The people need to 

understand that how multiculturalism in a society can make the country more prosperous. 
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Introduction

Culture shapes our identity and influences our behavior; it also refers to the shared 

beliefs, norms, behaviors, and values passed down from one generation to another1.

Multiculturalism is an issue that has remained a disputed and controversial subject. 

Multiculturalism means the presence of several different cultures or ethnic groups at one place or 

within a society2. The issues regarding multiculturalism are rising due to the increasing 

population of people with different cultures living together in the US. American has always 

remained a diverse nation in the world. The Native American tribes interacted differently with 

the settlers, and the foundation of America’s first settlement was immensely diverse3. An 

example of multiculturalism is the presence of Asian Americans, African Americans, and Jewish 

Americans living in the US. All these people belong to different cultures and share different 

beliefs and religions. They usually think, behave, perceive, and respond to certain issues 

differently. Hence, multicultural individuals become the reason for more complex issues 

compared to monocultural individuals. In this study, the novel The Jungle is linked with the 

multiculturalism issue in the US. The Jungle novel has portrayed the concept of the immigrant 

experience in the US. The novel has discussed that how the immigrants have faced issues when 

they moved to America and it increases the issues related to multiculturalism in the US. 

The depiction of America as the most diverse nation has remained a visionary and 

aspirational depiction so far. It is impossible to mold America into one nation out of the entire 

multiple and complex entities. There should be a great level of understanding of all the 

individuals to live together in a diverse society. People should not impose their own cultural 

values on other people. Every single individual can positively contribute to the success of the 

country with the help of diverse cultures. The people can make a unique contribution and 

encourage other people for their contributions. Together, the contribution from all the countries 

can make a huge difference in the country4.

The Jungle
 

1 Gelfand, Michele. Rule makers, rule breakers: Tight and loose cultures and the secret signals that direct our lives.
Scribner, 2019. 
2 Adeleke, Tunde. "The Challenges of Diversity in America: From the Black Perspective." Proceedings of 
International Academic Conferences. No. 5407249. International Institute of Social and Economic Sciences, 2017. 
3 Urban, Wayne J., Jennings L. Wagoner, and Milton Gaither. American education: A history. Routledge, 2019. 
4 Parrillo, Vincent N. Diversity in America. Routledge, 2015. 
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Moreover, to study the issues related to multiculturalism, diversity, immigrant 

experience, and socialism, a novel is studied and analyzed. The Jungle by Upton Sinclair was 

published in 1905. Upton Sinclair was the American Journalist, and he has presented the harsh 

conditions of the immigrants living in Chicago, US. He has also presented the harsh living of the 

immigrants living in the industrialized cities of the US. The novelist has portrayed that how 

people from different cultures have been facing issues while living in Chicago. He has written 

about a family that has been struggling in Chicago, and they have faced a lot of troubles in their 

lives5.

Immigrant Experience and Multiculturalism issues in the US

After the 20th century, many immigrants were looking forward to moving to the US 

cities, and they all were hopeful to live the American Dream. The glittering lifestyle of 

Americans was merely a distant ideal for Packing town immigrants. Upton Sinclair has presented 

the life of a poor working man who was struggling to survive in a cruel environment. The lower 

class was trapped by capitalism, and the upper class was treating the lower class with cruelty. 

There was a cultural difference between the lower class and upper class living in Packing town. 

Mostly, the lower class people consisted of immigrants, and they were living their poor 

desperate lives in the slums of Chicago. The same immigrants were living their lives healthier 

and happier in Lithuania. Jurgis Rudkus and his family moved from Lithuania to American 

because they wanted to live the American Dream. But after suffering a lot of issues and working 

hard in Chicago, one day, “When he came home that night he was in a very somber mood, 

having begun to see at last how those might be right who laughed at him for his faith in 

America.6” He thought that if he has taken the wrong decision to come to America. He lost his 

wife due to the cruel working environment at the meatpacking companies. 

Therefore, the multiculturalism concept is argued to be the cultural ideology and cultural 

war between the different cultures. A sustainable culture needs to seek common ground while 

identifying and keeping the differences7. America sees both advantages and disadvantages in the 

 
5 Sinclair, Upton. The Jungle:(1906). CreateSpace Independent Publishing Platform, 2014. 
6 Sinclair, Upton. The Jungle:(1906 ). CreateSpace Independent Publishing Platform, 2014 
7 Chen, Lanxi. "An Analysis of American Multiculturalism." Journal of Contemporary Educational Research 5.3
(2021). 
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growing multiculturalism population in the country. Some Americans prefer workplace diversity 

and hire people from different cultural backgrounds, but some people still keep a difference and 

give promotions and benefits based on race and ethnicity. The American people who support the 

idea of multiculturalism think that a diverse group of people will bring more ideas and work for 

the success of the country. On the other hand, some employers do not support the idea of 

diversity and multiculturalism. Hence, they provide more chances to the local people and 

become a hindrance to the success of the other people who belong to different cultures and 

backgrounds. 

According to Pew research, white, black, and Hispanic Americans see diversity as a 

positive thing. They consider that multiculturalism in society can positively impact US culture. 

But the black people or African Americans living in the US provide more valuable work by 

working in a diverse workplace than the other cultural and ethnic groups such as Hispanics. It is 

an essential concept to see which cultural or ethnic group places more value in the workplace 

diversity of any organization. More opportunities should be provided to the people of that culture 

that are more hardworking and honest in their commitments8.

Furthermore, the family of Jurgis Rudkus that belonged to Lithuania was also very 

hardworking, and they were working to pay off their debt. But at that time, most of the 

Americans were not providing the immigrants a chance to grow and develop themselves. 

Immigrants from different areas had to face difficulties working in America. They were treated 

like animals, and they did not enjoy any benefits or privileges living in the glittering lifestyle of 

the US. The rich people were becoming richer, and the poor people were drowning in the sea of 

debt. Jurgis Rudkus and his family also faced many problems due to the debt burden. They were 

unable to pay off the debt they had taken in the wedding of Jurgis and Ona. Ona became 

pregnant for the second time, but still, the family was unable to pay off the debt. This is one of 

the issues of living in a diverse culture. 

A group of Lithuanian immigrants was discussed in the novel, The Jungle, and they all 

are struggling as a working-class under capitalism. This novel has portrayed the plight of 
 

8 Pew Research. "Americans See Advantages And Challenges In Country’S Growing Racial And Ethnic 
Diversity". Pew Research Center’S Social & Demographic Trends Project, 2019, 
https://www.pewresearch.org/social-trends/2019/05/08/americans-see-advantages-and-challenges-in-countrys-
growing-racial-and-ethnic-diversity/. 
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immigrants living in America. The immigrants thought they would live a better life and earn 

good wages, and they had an unshakable faith in American Dream. They wanted to become a 

part of the American Dream and live a happier life, but they had no clue that what problems were 

waiting for them in the US. The author has exposed the hypocrisy of the American Dream 

because the immigrant family struggled a lot to become part of the American Dream, but they 

could not9. The immigrants think America is a land of opportunity and they will welcome and 

accept the foreigners, but instead, they found it a land of exploitation and prejudice. The 

immigrant’s family worked really hard, and they had a faith that hard work and morality will 

lead to success, but they found that there was moral corruption and crime can make someone 

able to become materially successful. 

In addition to that, the culture of immigrants is in threat in America. The evil effects of 

Capitalism are shown in the name of the dishonesty of guests, and everyone is selfish who is out 

for himself only. The author has discussed that how dishonesty and corruption were widespread 

at that time. The author has not said that all the cultural values of immigrants are lost, but some 

major values are lost by the immigrants living in the US. In the beginning, when Jurgis Rudkus 

was full of hope, he thought if he does hard work, he can become a successful person in the US. 

He was very optimistic about his success in America. But the things went opposite to their 

expectations. After the wedding of Jurgis and Ona, there was a huge debt amount that needs to 

be paid by the couple. They both found that paying the debt is not easy at all, and they both have 

to struggle hard to pay off the debt amount. So, Ona also joined the plant to earn some money 

and reduce the debt burden. And then they started feeling the brutality when Ona was unable to 

get a day off right after her wedding. It shows us the working conditions of that time when there 

were no rights for the worker, especially those who is an immigrant10.

The question is that why these immigrants came to America and what they feel about 

their successful life in America. In the case of Jurgis and Ona, the step-uncle of Ona suggested

they move to America and live the American Dream. The step Uncle Jonas suggested that they 

can get rich and live independently in America. He has painted an idealized picture of America 

 
9 Long, Alex. Poor Jurgis Rudkus: A Multi-theoretical Analysis of Socio-political Development in Upton Sinclair's 
The Jungle. Diss. 2015. 
 
10 Sinclair, Upton. The Jungle:(1906). CreateSpace Independent Publishing Platform, 2014. 
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in front of the eyes of Jurgis and Ona. Jurgis saved a lot of money and planned to visit America 

with several other family members of both Jurgis and Ona. The first incident that happened with 

them is that they were being cheated by the agents and officers from whom they got help to reach 

America. But they managed to reach Chicago and live there. The Jurgis and Ona family have

shown to be unprepared, naïve, and vulnerable. Their employers and some other people from 

Chicago seek to abuse them and not help them. When the family arrived in Chicago, they settled 

at the Packing town, and they were not aware of the fact that they will face several hardships in 

the meatpacking industry. The smell and weird sound represent the horror of the meatpacking 

industry, but Jurgis and Ona were not aware of these issues11.

Soon the cracks begin to feel in their idealized depiction of America as they started 

finding work. Jurgis loses all the money from his savings, and he discovered that the products 

and services are very costly in America compared to Lithuania. Jurgis had the option to run to his 

friend Jokubas. Jurgis thought that Jokubas became very rich by living and earning in America.  

But soon found that their friend is also not rich and well-off, and they had to live in a horrible 

place called a boarding house. Jurgis and his family see the meatpacking industry as a great 

opportunity for employment. They thought they could solve all their issues if they got 

employment in this industry. They were still an optimist about the American Dream. 

Moreover, the immigrant family discovered that many more immigrants were working in 

the meatpacking industry. But all of them have witnessed that how the animals are killed with 

brutality in the meatpacking industry. And soon, Jurgis and Ona also started to realize that they 

are also treated with brutality, like the animals and the owners of the meatpacking industry are 

all cold-hearted. The author has also presented the corruption of government officers and how 

they also do not provide any assistance to these immigrants. This is due to the cultural and class 

difference, the immigrants from entirely different cultures belonged to a low-class culture 

compared to the high-class culture of Americans. Therefore, the worst experience of immigrants 

can be linked to multiculturalism issues12.

 
11 Sinclair, Upton. The Jungle:(1906). CreateSpace Independent Publishing Platform, 2014. 
12 Mahfud, Yara, et al. "Multiculturalism and attitudes toward immigrants: The impact of perceived cultural 
distance." Journal of Cross-Cultural Psychology 49.6 (2018): 945-958. 
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Furthermore, superiority complex and prejudice have made the local people feel proud of 

themselves and treat the lower class people with humility. There are many differences among the 

people who belong to various cultures in America; these differences are language difference, 

culture difference, religious difference, and the different perspectives of living life. All these 

differences become the reason for the multiculturalism issues. In the beginning, after the 20th

century, when many people were looking for ways to settle down in America, they did not know 

how to live in an environment of multiculturalism. It took time for them to start understanding 

the issues of living with people with different cultural backgrounds. 

Still, the immigrant family did not lose their hope, and they were hoping to become 

successful with the help of their hard work. One day, Jurgis came home with an advertisement 

flyer that contains the advertisement for the sale of new houses. Jurgis and his family thought 

that they should save money and get a new house to get rid of the rental payments of their filthy 

flat. Now, it was the time when this family struggled harder than before, and their difficulties 

started to increase. 

When they decided to purchase the house, they faced difficulty there too. The agent 

manipulated all the information, and the immigrant family overlooked all the flaws of the house. 

When they had to sign the papers of house purchase, Jurgis was unable to go there due to work, 

so Ona and the family went, but they found that the papers are all about the rent and not buying 

the house. They became terrified to lose all of their savings in a fraud. They hired a lawyer, but 

the lawyer seems to be corrupt also. The lawyer said to them the agent is right and there is 

nothing wrong with the deal. So, the family signed the paper after the lawyer successfully 

convinced them. The immigrant family treated both the agent and lawyer with respect because 

their cultural heritage is to respect the gentlemen. The family tried to find another lawyer to 

know the truth, but they all told them that there is nothing wrong. 

In all the stories of Jurgis and Ona, they were struggling as an immigrant in the US. 

Instead of their financial hardships, the family did not forget about their cultural heritage and 

traditions. Soon they realized that it is a trick that is used to attract people from different areas 

and then offer them the job at this dream place. They are treated like animals and threatened to 

be replaced by other workers. Therefore, they all remain under pressure during the work as there 

were many workers from which the owner can replace them easily. Jurgis started socialism and 
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to stand against cruelty. Socialism inspires and motivates Jurgis to become a successful person. 

Socialism brought meaning to his life, and he got the power to change the environment for the 

better. 

Conclusion

This study concludes that the immigrants face several issues in the host country due to 

the change in culture, religion, language, and social background. The immigrant’s family in The 

Jungle Novel experienced many hardships in their life as they moved to America to live their 

American Dream. They found cultural differences and a huge difference between upper social 

class and lower social class. These differences lead them to face hardships living in Chicago. 

After the 20th century, many immigrants moved to the US, and they all were hopeful to live the 

American Dream. But soon, the immigrants realized the difficulties they have to face by working 

under cold-hearted employers. These employers treated the local people with respect and treated 

the immigrants with harsh and rudeness. This is the reason that multiculturalism issues were on 

the rise in the US. The people at that time did not know how to live in a multicultural society. 

The awareness and understanding of living in a multicultural environment are now increasing. 

Therefore, the people are now more careful to treat the immigrants with respect. But still, there 

are many cases where the immigrants have to face severe issues. People need to understand that 

how multiculturalism in society can bring more success. The more diverse cultural environment 

gives rise to a successful nation and a developed country. The multiculturalism issues need to be 

solved by using effective ways. 
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COVİD-19 PANDEMİSİNİN DİJİTALLEŞME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ- TÜRKİYE 
BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

EFFECTS OF THE COVID-19 PANDEMIC ON DIGITALIZATION - A STUDY ON THE 

TURKISH BANKING SECTOR

İbrahim TEKİN

 Gaziantep Üniversitesi İİBF UTİL Doktora Öğrencisi

Prof. Dr. Cuma BOZKURT

   Gaziantep Üniversitesi İİBF UTİL Öğretim Üyesi

ÖZET

Dijitalleşmeyi, gerçek dünyada fiziksel olarak bulunan bir bilginin, varlığın, yapılan 
işlerin/işlemlerin analog formattan bilgisayar, akıllı telefon gibi dijital ortamlara aktarılması 
olarak tanımlayabiliriz. Dijital ortama aktarım, toplumların yaşam tarzları, devletlerin 
yönetim uygulamaları, işletmelerin çalışma şekilleri gibi temel olguların da dijitalleşmesi 
sonucunu doğuracaktır. Bilgi ve iletişim alanında yaşanan gelişmeler dijital yaşama geçişi 
hızlandırmakta, dijitalleşmenin hayatımızın her alanına hissedilir bir şekilde girmesini 
sağlamaktadır. Dijital çağa ayak uyduramayan toplumlar ekonomik ve sosyal olarak diğer 
toplumlara göre geride kalacaklardır.

Yaklaşık 2 yıldır dünya gündeminde ön sırada yer alan Covid-19 pandemisi, toplumların 
yaşam tarzında ve firmaların çalışma şeklinde önemli değişikliklere sebep olmuş, eğitim,
sağlık, sosyal iletişim gibi temel gereksinimlerin dijital ortamlardan sürdürülmesinin mümkün 
olduğunun anlaşılmasını sağlamıştır. Covid-19 virüsünün yayılmasını engellemek için toplum 
düzeni insanların birbiriyle yüz yüze temasını minimuma indirmeye yönelik uyarlanmaya 
çalışılmakta, insanların kapalı ortamlarda ve kalabalıklarda bir arada bulunmamaları için 
tedbirler alınmaktadır. Dolayısıyla bu gelişmeler birçok alanda olduğu gibi şirketlerin iş yapış 
şekillerinde de klasik anlayışın dışında yenilikçi bir hareketlenme oluşturarak evden çalışma, 
online toplantılar ya da eğitimler gibi uygulamalarının yaygınlaşmasına neden olmaktadır.

Pandeminin getirdiği yıkıcı etkinin bir sonucu olarak farkına varılan dijital dünyaya geçişin 
kaçınılmaz olduğu gerçeği artık kabul görmüş durumdadır. Aslına bakılırsa zaten 
gerçekleşmekte olan dijitalleşme sürecinin pandemi etkisiyle oldukça ivmeli bir şekilde 
hızlandığı söylenebilir. Bu dönüşüm alış-verişten sağlık sistemlerine, kamu uygulamalarından 
eğitime, şirketlerin çalışma yöntemlerinden sosyal iletişime kadar hayatın hemen her alanında 
gerçekleşmektedir. 
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Bu çalışmada Türkiye başta olmak üzere dünyanın pandemi öncesi dijital platformlara entegre 
seviyesi ve pandemi sonrası bu seviyelerdeki dalgalanmanın şiddeti ele alınmıştır. Daha sonra 
verilerin somutlaştırılması bağlamında dijital çalışma şekliyle yakından ilgili sektörlerden 
birisi olan bankacılık sektöründe dijital değişimin düzeyi ve etkisi değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Dijitalleşme, Covid-19, Pandemi, Bankacılık

ABSTRACT

We can define digitalization as the transfer of information, assets, works/transactions 
physically present in the real world from analog format to digital media such as computers 
and smartphones. Transforming to the digital area, will result digitalization of basic facts such 
as lifestyle of societies, governance applications of governments and the way businesses 
work. Developments in the field of information and communication accelerate the transition 
to digital life and allow digitalization to enter every aspect of our lives in a prominently way. 
Societies that cannot keep up with the digital age will be left behind economically and 
socially than other societies. 

The Covid-19 pandemic, which has been at the forefront of the world agenda for nearly 2 
years, has caused significant changes in the way societies live and the way companies work, 
and has made it clear that it is possible to maintain basic requirements such as education, 
health and social communication from digital media. In order to prevent the spread of the 
Covid-19 virus, the community order is being adapted to minimize people's contact with each 
other face to face, and measures are being taken to prevent people from coexisting in closed 
environments and crowds. Ingilizce çevirisi. Therefore, as in many areas, these developments 
create an innovative movement in the way companies do business outside of classical 
understanding, causing the spread of their practices such as working from home, online 
meetings or trainings.

The fact that the transition to the digital world, realized as a result of the devastating effect of 
the pandemic, is inevitable has now been accepted. In fact, it can be said that the digitalization 
process that is already taking place has accelerated with great momentum due to the pandemic 
effect. This transformation takes place in almost every area of life, from shopping to health 
systems, from public practices to education, from companies' working methods to social 
communication. 

In this study, the level of integration of the world, especially Turkey, into digital platforms 
before the pandemic and the severity of the fluctuation in these levels after the pandemic were 
discussed. Then, in the context of concretizing the data, the level and impact of digital change 
in the banking sector, which is one of the sectors closely related to the digital working style, 
was evaluated.

Keywords: Digitalization, Covid-19, Pandemic, Banking
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1. GİRİŞ

Buharla çalışan makinelerin icadıyla başlayan 1. sanayi devrimi sonrasında 2. sanayi 
devrimiyle mekanik sistemlerde fosil yakıtların kullanılmaya başlaması yaklaşık 200 yıl
zaman almış, 20. Yüzyılın sonlarında bilgisayar ve internetin icadından sonra ise teknolojik 
evrim hızlanarak üretim ve otomasyon sistemlerinin daha hızlı bir şekilde ilerlemesiyle 
sonuçlanmıştır. Özellikle internet kullanımının yaygınlaşmasıyla şirketler açısından sınırlar 
ortadan kalkmış ve globalleşmenin hızla ilerlemesi kaçınılmaz olmuştur. Üretim sistemlerinin 
takibi, lojistik yönetimi ve tedarik zincirinin her aşamasında insan kaynağından finansmana 
neredeyse her alanda nesnelerin interneti kavramının etkin olarak kullanıldığı döneme 
geçilmiştir.

Dijitalleşmenin hayatın hemen her alanında karşılık bulmaya başladığı son yıllarda özellikle 
2020 yılının başlarından bu yana covid-19 pandemisi için alınan tedbirler, insanların birbiriyle 
olan temasının en aza indirilmesini gerektirmiş, dolayısıyla dijital sistemlere her alanda daha 
fazla ihtiyaç duyulması söz konusu tedbirlerin kaçınılmaz sonucu olmuştur.

Covid-19 salgını tüm dünyayı etkisi altına alan küresel bir salgın niteliğinde olup, etkisi tüm 
şiddetiyle devam etmektedir. Bu salgında maalesef hayatını kaybeden insanların yanı sıra 
sağlık açısından önemli problem yaşayan, kapanan ya da küçülen işletmelerden dolayı işinden 
olan milyonlarca insan oldu. Büyük ekonomik krizlerde yaşanan küresel ekonomik küçülme 
2020 yılında da tekrar etti. Ancak her krizin fırsata dönüştürülebilecek bir yanının olduğu gibi 
pandemide de dijital sistemlerin yaygınlaşması, bu sistemlerin sosyal hayatta ve iş hayatında 
daha etkin bir şekilde kullanılması krizin önemli fırsatlarından birisi olmuştur.

Covid-19 salgınının henüz 2 yıllık bir geçmişi olması sebebiyle salgının dijitalleşme 
üzerindeki etkisini inceleyen sınırlı sayıda bilimsel çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalar şu 
şekilde özetlenebilir:

Marangoz ve  Kırlı Özen(2021), yaptıkları çalışmada tüketici davranışları, sağlık, eğitim ve 
çalışma hayatı kapsamında Covid-19 pandemisi açısından dijitalleşme kavramını incelerken,
salgının genel etkileri de ele alınmıştır. 

Bozkurt ve Tahiroğlu(2021)’nun “Dijitalleşme ve Covid-19 Pandemisi Arasındaki İlişki: 
Uygulamalı Bir Analiz” başlıklı çalışmalarında Covid-19 pandemisinin dijitalleşme ile ilişkisi 
Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla verilerinden yararlanılarak analiz edilmiş, 2020 yılında 
dijitalleşmenin GSYİH’ya göre oransal değerinin beklenenden %124 oranında daha fazla 
olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla pandeminin dijitalleşme süreci üzerinde önemli etkisinin 
olduğu sonucuna varılmıştır.

Alan(2020) “COVID-19 Pandemic and Digitalization of Service Organizations: A Trademark 
Approach” isimli çalışmasında dijitalleşme etkisinin ve dijital dönüşümün COVID-19 
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pandemisindeki hizmet inovasyonlarına yansımalarını ortaya çıkarmayı amaçlamıştır. 
Çalışmada hizmetler üzerindeki dijitalleşme etkisini analiz etmek için hizmet marka 
başvuruları veri seti olarak kullanılmıştır. Sonuç olarak, hizmet sektöründe en fazla etkilenen 
faaliyet alanlarının insan kaynakları uygulamaları gibi işletme yönetimi hizmetleri ve 
müşterilere hizmet vermeyi amaçlayan e-ticaret platformları ile ilgili olduğu görülmüştür.

Akın(2020) dijital dönüşümün bankacılık sektörü üzerindeki etkilerini inceleyen çalışmasında 
bankaların dijital dönüşüm sürecine en hızlı adapte olan sektörlerin başında geldiği ve dijital 
dönüşümün bankalara; verimliliğin artması, maliyetlerin azaltılması ve kusursuz müşteri 
deneyiminin sağlanması gibi fırsatları sunduğu değerlendirmesinde bulunmuştur.

Yetiz(2021) pandeminin Türk bankacılık sektörü çalışanları ve müşterilerine etkilerini 
incelediği bilimsel çalışmada sektörün Covid-19 ile mücadelesindeki durumunu 
değerlendirmek için SWOT analizi yöntemini kullanmıştır. Beybur ve Çetinkaya(2020) ise 
aynı konuda yaptıkları çalışmada dijital bankacılık ürün/hizmetlerine ait verilerden 
faydalanmış, pandemi sürecinde dijital bankacılık aktif kullanıcı sayısının önemli ölçüde 
arttığı görülmüştür.

Çalışma konumuz ile alakalı en güncel çalışmalar yukarıda belirtilmiştir. Bu çalışmada ise 
dijitalleşme konusunda bazı temel bilgilere değinilmiş, bazı istatistiklerden yararlanılarak 
pandemi döneminde dijital dönüşümün ne yönde ve düzeyde etkilendiği incelenmiştir. Son 
bölümde ise Türkiye bankacılık sektörünün pandemi döneminde dijitalleşme verilerine yer 
verilmiştir. Pandeminin başlangıcından bu yana yaklaşık 2 yıllık süreç geçmiş olmasından 
dolayı konuyla ilgili en güncel verilerin sunulduğu çalışma durumundadır.

2. DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Teknolojinin henüz interneti icat etmeye elverişli olmadığı dönemlerde bazı bilim insanları 
dünya çapında bilgi iletişim ağlarının olduğunu düşünmekteydiler. Nicola Tesla 1900lü 
yılların başlarında “kablosuz bir dünya” fikri üzerine çalışmalar yaptı. Paul Otlet ve Vannevar 
Bush gibi bazı düşünürler ise kitapların ve medyanın mekanize, aranabilir depolama 
sistemlerini tasarladılar. ( https://www.history.com/news/who-invented-the-internet )

1960'ların başında ABD Savunma Bakanlığı tarafından desteklenen ağ çalışmalarından birisi, 
İnternet Protokolü'nü (IP) kullanan ilk ağ olan ARPANET'tir. ARPANET üzerinden ilk 
mesaj, Los Angeles'taki Kaliforniya Üniversitesi (UCLA)'daki Profesör Leonard Kleinrock'un 
laboratuvarından, Stanford Araştırma Enstitüsünde (ISR) bulunan bir bilgisayara 
gönderilmiştir. (https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nternetin_tarihi)

Özellikle 20. Yüzyılın ikinci yarısında ağ sistemlerinin bulunmasıyla dijitalleşme süreci 
başlamıştır. Gittikçe artan dünya nüfusu karşısında toplumsal sistemlerin, kamu hizmetlerinin 
analog olarak tutulması ve sürdürülmesinin zorlaşması dijital sisteme geçiş çalışmalarını
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hızlandırmıştır. Dijital sistemlerde bilginin saklanması, bulunması ve kullanılması daha kolay 
ve hızlı olabilmektedir.

1950li yıllardan bu yana dijital sistemler hızla gelişmiş, internetin de icadıyla artık kamu 
hizmetlerinden iş dünyasına, sosyal yaşamdan alışverişe kadar birçok işlem dijital sistemlerle 
sağlanmaya başlanmıştır. Özellikle internet tarayıcılarının ortaya çıkması ve internet 
kullanımının yaygınlaşması ile dijitalleşme hızı artmıştır.

2021 yılı itibariyle dünya çapında internet kullanıcı sayısı 4.66 milyardır (toplam 
popülasyonun %59,5i). Bu kullanıcıların %92.6’sı internete mobil cihazlar ile erişmektedir. 
(https://www.statista.com/statistics/617136/digital-population-worldwide/)

2.1. Üretimin Dijitalleşmesi

18. yüzyılda üretimde insan ve hayvan gücünün yerini makinelerin almasının ilk adımlarının 
atıldığı 1. Sanayi devriminden sonra buhar gücünün üretimde aktif olarak kullanılmaya 
başlamasıyla birlikte seri üretimin temelleri atılmıştır. 19. Yüzyılda elektrik ve fosil yakıtlar 
üretim ve lojistikte devrim etkisi yaratmış, 1870 yılında ilk üretim bandı entegre edilmiştir. 
20. Yüzyılda bilgisayarın icadı üretimde otomasyon devrinin fitilini ateşlemiş, üretim 
sistemlerinde analog sistemlerin yerini dijital sistemlere bırakması süreci başlamıştır. Bilgi 
teknolojilerinin üretime etkisi hızın ve ürün kalitesinin artmasıyla kendini göstermiş olup, 
bundan sonra teknolojinin gelişim süreci ivmelenmiştir.

İlk üç sanayi devriminde teknolojiler, siyasi sistemler ve sosyal kurumlar birlikte 
evrimleşerek endüstrilerin yanı sıra insanların kendilerine bakış açılarını, birbirleriyle ve 
dünyayla etkileşimlerini de değiştirmiştir (Schwab, 2016:23, Aktaran: D.Koca, 2020).

Nihayet 21. Yüzyılda Endüstri 4.0 sürecinin devreye alınmasıyla nesneler arasında 
koordinasyonu sağlayan bir iletişim sistemi, nesnelerin interneti (Iot) kavramı üretimde 
teknoloji kavramının dijital boyuta taşınmasını sağlamıştır. Günümüz üretim süreçlerinde 
nesnelerin internetinin yanı sıra bulut bilişim, yapay zekâ, mobil internet, büyük veri, otonom 
sistemler, akıllı fabrikalar gibi kavramlar Endüstri 4.0 kapsamında dijitalleşme, verilerin 
depolanabilmesi ve pratik olarak kullanılabilmesi, robotik sistemlerin üretimde aktif olarak rol 
almasını sağlamaktadır.

Dördüncü sanayi devrimi tüm çevreyi kapsayan ve toplumların tamamına yakını için standart 
hale gelen sistemlerde mevcut olan ve yakın gelecekte gerçekleşecek olan değişimler dizisini 
ifade etmenin bir yoludur. Bazı olağanüstü teknolojik araçların etkileşimi ve 
erişilebilirliğinden güç alan bu devrim en az diğer sanayi devrimleri kadar yeni bir dönemin 
başlangıcıdır. (Schwab, 2016:23, Aktaran: D.Koca, 2020).

2.2.Sosyal Yaşamın Dijitalleşmesi

Dijitalleşme bilgi üreten ve bu bilgiyi işleyen ve paylaşan dijital teknoloji araçlarının 
benimsenmesi sonucunda ortaya çıkan dönüşüm olarak tanımlanabilir. Söz konusu dönüşüm 
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hayatın bütün farklı alanlarında olan bir yenilenmeyi ifade etmektedir. Dolayısıyla bu 
dönüşüm sürecinde iletişim ve bilgi teknolojileri, yazılım, kamusal hizmete erişmede 
kullanılan uygulamalar, e-ticaret, sosyal ağlar ve kütüphaneler gibi çok fazla sayıdaki alanda 
inovasyon gerçekleşmektedir. (Castells, 2008:125, Aktaran: M.Özcan, B.Keskin, 2020)

Aşağıdaki tabloda global çapta insanların mobil telefon, internet ve sosyal medya kullanımları 
2019 Haziran ile 2021 Haziran dönemleri karşılaştırılarak verilmiştir.

Şekil 1: Sosyal Dijitalleşmede Global  Görünüm 

 

Kaynak: https://datareportal.com/reports/digital-2021-global-overview-report 

Covid-19 pandemisinin 2020 yılı başlangıcı itibariyle dünyayı etkisi altına aldığı dikkate 
alınarak her iki dönem arasındaki farklar değerlendirilmelidir. 2019 ve 2021 yıllarında mobil 
telefon kullanımları birbirine yakın seviyede olup, 2021 yılında internet kullanıcı sayısı 2019 
yılına göre 272 milyon kişi artmıştır. Dikkate değer en önemli husus sosyal medya 
kullanımının 2021 yılında 2019 yılına göre önemli oranda(716 milyon kişi) artmış olmasıdır. 

Pandemi şartları nedeniyle uygulanan kısıtlayıcı toplumsal kurallar insanların birebir 
etkileşimini azaltmaya yönelik olduğundan, toplumların alternatif sosyal etkileşim yöntemi 
olan sosyal medya uygulamalarına yöneldikleri anlaşılmaktadır.

Covid-19 virüsü sosyal iletişim alışkanlıklarımızın yanı sıra, alışveriş yöntemimizden 
bankacılık uygulamalarına bir çok alanda dijital araçların kullanımını artırmıştır. 

Aşağıdaki grafikte Türkiye’de e-ticaretin genel ticaret içerisindeki payı aylar itibariyle 
gösterilmiştir:

Şekil 2: E-Ticaret Oranı 

 

Kaynak: www.eticaret.gov.tr 
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Grafikte de görüldüğü gibi 2020 yılının ilk 3 ayında e-ticaret oranı %11-12 seviyelerinde iken 
pandeminin baş gösterdiği Mart ayı sonrasında önemli bir artış yaşanmıştır. 2021 yılının ilk 6 
ayında e-ticaretin genel ticarete oranı %17.6 olarak gerçekleşmiştir. Bu oranın en yüksek 
olduğu ay %20.2 ile Mayıs ayı olmuştur. Koronavirüs salgınında kontrollü normalleşmenin 
etkisiyle Haziran ayında bu oran %15.2 seviyesine düşmüştür.

Global e-ticaretin yıllık değişim grafiği de yine artış yönlü bir eğilim izlemektedir:

Şekil 3: Global e-ticaret oranı 

 

Kaynak: www.statista.com 

Koronavirüs pandemisi gerekçesiyle insanların toplumsal ilişkilerinin uzaktan sürdürülme 
ihtiyacı, kapanmalardan dolayı evde geçirilen sürenin oldukça yüksek olması, ev dışındaki 
kafe, lokanta tarzı işletmelerin hizmete ara vermeleri gibi etkenler, tüketici alışkanlıklarını 
önemli oranda değiştirerek bir takım yeni alışkanlıkların oluşmasına neden oluştur.

Pandemi sürecine ilişkin olarak, bulaşma riski nedeniyle uygulanan sosyal mesafe kuralları, 
karantina uygulamaları, evde geçirilen sürenin artması ve restoranların kapanması, oldukça 
karmaşık olan tüketici davranışlarını birçok açıdan değiştirerek yeni alışkanlıkların ortaya 
çıkmasına neden olmuştur (Borsellino, Kaliji ve Schimmenti, 2020; Li, Hallsworth ve Coca-
Stefaniak, 2020:12, Aktaranlar: F.Gezici, D.Ç. Gonidis, İ. Hatipoğlu, D. Evci, F. Selçuk, 
2021).

Covid-19 pandemisinin dijitalleşme ile ilişkisinin Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla verileriyle 
karşılaştırılması suretiyle hazırlanan bir çalışmada, 2020 yılında dijitalleşmenin GSYİH’ya
göre oransal değerinin beklenenden %124 oranında daha fazla olduğu tespit edilmiştir. 
Dolayısıyla pandeminin dijitalleşme süreci üzerinde önemli etkisinin olduğu sonucuna 
varılmıştır. (Bozkurt C., Tahiroğlu A.F., 2021:153)

3. BANKACILIK SİSTEMİNDE DİJİTALLEŞMENİN GELİŞİMİ

Dijital bankacılık, bir banka şubesinin içerisinde mevcut olan geleneksel bankacılık 
faaliyetlerinin ve hizmetlerinin dijital ortamlarda yapılmasıdır. Bankacılıkta ilk dijitalleşme 
adımı 1950’li yıllarda General Electric firmasının «32 ERMA(Electronic Recording Machine, 
Accounting)» isimli bilgisayarı geliştirmesiyle atılmıştır. 1970’lerde ATM’ler, 1980’lerde 
telefon bankacılığı, 1990’larda internet bankacılığı ve 2000’li yıllardan itibaren de mobil 
bankacılık kullanılmaya başlanmıştır.
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Bankacılık sektörü dijitalleşmenin etkilerini en belirgin olarak görüldüğü sektörlerden 
birisidir. Dolayısıyla bu sektörde dijital dönüşümün seviyesi bankaların hizmet ve çalışma 
şartlarındaki verimliliğin yanı sıra bankalara yönelik tehditler açısından da çok önemli bir 
yere sahiptir (Wirdiyanti, 2018:2, Aktaran: F.Akın, 2020).

Aşağıdaki grafikte 2017 yılından itibaren 2021/Eylül ayına kadar 5 dönemdeki internet ve 
mobil bankacılık kullanıcı sayıları gösterilmiştir. 

Şekil 4: İnternet ve Mobil Bankacılık Kullanıcı Sayıları 

 

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği 

Şekilde, internet ve/veya mobil bankacılık kullanıcı sayısının yıllar itibariyle arttığı 
görülmektedir. Ancak bu artışta özellikle mobil bankacılık kullanıcılarının etkili olduğu göz 
ardı edilmemelidir. 2017/Aralık döneminde 21.9 milyon kişi olan mobil bankacılık kullanıcı 
sayısı, 2021/Eylül döneminde 62 milyon kişiye yükselmiştir. 

2019/Aralık döneminden 2020/Aralık dönemine geçişte grafiğin eğiminin arttığı, yani normal 
artış seyrinin yukarı yönlü kırıldığı görülmektedir. Bu dönemde pandemi nedeniyle gerek 
banka şubelerinin asgari şartlarda hizmet vermeleri ve gerekse de insanların sokağa çıkma 
oranındaki önemli azalış, bankacılık işlemlerinde dijital araçlara yönelimi artırmıştır. Zira 
dijital bankacılık kullanıcı sayısının artmasına rağmen banka şube ve personel sayılarının 
azalması, toplumun artık daha az banka şubelerine gittiğini ve daha çok dijital araçlarla 
bankacılık işlemlerini gerçekleştirdiğini göstermektedir.

Şekil 5: Bankacılık Sektörü Çalışan Sayısı                                               Şekil 6: Banka Şube Sayısı 

 

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği 
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Bankacılık sektörü, dijital teknoloji araçlarının en fazla kullanıldığı sektörlerden birisi 
olmasına karşın, pandeminin bu sektörde de dijitalleşme hızının artmasını sağladığı 
görülmektedir (Akca & Tepe Küçükoğlu, 2020:77).

Bankalar ağırlıklı olarak şubelerde müşteri ile birebir iletişim şeklinde bir çalışma sistemini 
yürütürken, pandemi döneminde virüsle enfekte olan, temaslı ya da risk grubunda olan 
çalışanlarının evlerinden çalışmalarını temin ederek hem çalışanlarının hem de müşterilerinin 
sağlıklarını korumayı amaçlamışlardır (Beybur ve Çetinkaya, 2020:153).

4. SONUÇ

Endüstri 4.0 kapsamında üretim ve otomasyon sistemlerinde dijitalleşme hızla devam 
etmektedir. 1., 2. Ve 3. Sanayi devrimleriyle gelen yenilikler birbirini izleyen yüzyıllar 
boyunca üretim sistemlerinde yavaş da olsa gelişimim yaşanmasını sağlamıştır. Özellikle 
internetin icadından sonra gündeme gelen nesnelerin interneti kavramı başta olmak üzere 
akıllı sistemler, bugün üretim sistemlerinin hızla otomasyonunu sağlamaktadırlar.

Covid-19 pandemisinin imalat sanayinin dijitalleşme hızında ve yönünde önemli bir etkisi 
olmazken, eğitim, kamu hizmetleri, bankacılık gibi alanlarda dijitalleşmeyi hızlandırdığı 
görülmektedir. Bunun nedeni üretim sistemlerinde hali hazırda devrede olan Endüstri 4.0 
araçlarının dijital dönüşümü zaten tüm hızıyla gerçekleştiriyor olması ve pandemi 
kısıtlamalarının üretim sistemleri üzerinde önemli bir etkisinin olmamasıdır. 

Koronavirüs kısıtlamaları bire bir iletişimin minimuma indirilmesine neden olmuş, sosyal 
yaşamın dijital ortamlarda yaygınlaşması sosyal medya kullanımını artırmış, dolayısıyla 
insanların sosyalleşeme alışkanlıklarının dijital ortama kaymasına neden olmuştur.
Toplumların kamu hizmetleri, bankacılık işlemleri ve alışveriş yöntemlerine kadar birçok 
alanda dijital sistemlerden faydalanma oranının arttığı pandemi döneminde E-ticaretin genel 
ticaret içerisindeki payı da önemli oranda artmıştır.

Bankacılık sisteminde şube ve personel sayılarının azalmasına karşın, mobil ve internet 
bankacılık kullanıcı sayısının özellikle son 2 yıldaki artış oranının yüksek olması, pandemi 
döneminde müşterilerin dijital bankacılık kullanımına daha fazla yöneldiğini göstermektedir.
Covid 19 nedeniyle dijital alt yapıların güçlendirilmesi için çalışmalar hızlandırılmıştır.

Bankacılık hizmetlerinin dijitalleşmesi ise tüm hızıyla devam etmekte olup, pandemiyle 
birlikte banka çalışanlarının uzaktan çalışma şeklinde hizmet verme oranlarının artması, 
müşteri işlemlerinin ıslak imza yerine e-imza ile sürdürülmesi gibi süreçlere öncelik 
verilmiştir.

Pandemi etkisiyle ekonomik ve toplumsal alanda hızlanan dijitalleşme sürecinin, emek, 
zaman ve verimlilik kriterlerinde oluşturduğu olumlu sonuçlardan dolayı hız kesmeden devam 
edeceği düşünülmektedir.
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